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ى املراهقني لد ومرتية ملقياس فقدان املعىن يف احلياةكيسال اخلصائص
 املكفوفني

 مستخلص:
نى في الحياة لدى المراهقين لية إلى بناء مقياس فقدان المعاهدفت الدراسة الح

( طالب وطالبة من المراهقين المكفوفين 30، وتكونت العينة االستطالعية من )فوفينالمك
صدق المحك مين و حكصدق المطريقتي بمدرسة النور للمكفوفين بالمنيا، وتم استخدام 

لمقياس الحالي، ، واستخدام معامل ألفا كرونباخ للتأكد من ثبات اللتأكد من صدق المقياس
 وثبات مرتفع للمقياس وصالحيته للتطبيق.اسة عن صدق وقد أسفرت الدر 

 المراهقين المكفوفين.، فقدان المعنى في الحياة الكلمات املفتاحية:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أمل عمر عبد احلفيظ أبو زيد
 باحثة ماجستير صحة نفسية 

 فضل إبراهيم عبد الصمدأ.د/ 
 أستاذ الصحة النفسية وعميد كلية

 جامعة المنيا -التربية األسبق 

 مصطفى خليل حممود عطا اهللأ.م.د/ 
 أستاذ الصحة النفسية المساعد 

 جامعة المنيا -كلية التربية 
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Psychometric characteristics of the Meaninglessness of 
Life Scale in Blind Adolescents 

 
Aml Omar Abdl Hafeez Abu Zaid 

Abstract: 
 The current study aimed at building a scale to measure 

the meaninglessness of life among blind adolescents, The pilot 
sample consisted of (30) blind adolescents from Al-Nour 
School for the Blind in Minia, The Study used the arbitrator's 
validity and validity and the criterion-related  validity to ensure 
the validity of the scale, and Cronbach ratio to ensure the 
stability of  The scale, the study has proved high validity and 
stability of the scale, and its suitability for application.  
Keywords: Meaninglessness of life, Blind adolescents 
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مقدمة: -أولً   
لبصر من الحواس بالغة األثر في حياة اإلنسان؛ فبها يستطيع اتعتبر حاسة 

دون أن يبذل بواسطة اإلدراك البصري، التحكم في شؤنه من خالل جمع معلومات اإلنسان 
على تحقيق التوافق بين العالم االجتماعي، منح اإلنسان القدرة مجهوًدا كبيًرا، وتساهم في 

والمراهق الكفيف أسير الحيز ؛ ومحددات الواقع وبين مستوى تفكيره، وبنيته المعرفية
مما ُيعني إدراك محدود، ، ويتشكل مفهومه عن الحياة تبًعا له، المحدود له منذ صغره

فلكي ُيحقق المعنى يحتاج إلى السعي للوصول إليه، ومعرفي عن الحياة؛  حدوث خللو 
والقدرة على إدراكه؛ حيث أن المعنى في الحياة تجربته الخاصة التي يحصل عليها وفق 

إلى االستقالل والتفرد بحاجته إرادته، وهو ُيعايش قيوًدا تجعله ُيصارع الشعور بالحاجة 
 نزواء والرضوخ لواقع مؤلم. لال 

يتأثر المراهق الكفيف بمشكلة اإلعاقة، لما لتعرضه لضغوط داخلية لهذا  
رحلة كما أنه خالل موخارجية يصعب عليه تحقيق التكيف النفسي واالجتماعي معها، 

دراكه للصعوبات التي  المراهقة يزداد لديه الشعور بالمعاناة من شدة قسوة اإلعاقة عليه، وا 
من افتقاد القدرة على عليه تحديات كثيرة يواجهها نذير قصوره الحسي؛ حيث يترتب 

 التعرف على األشياءنتيجة ضعف المعالجة المكانية المرئية، وصعوبة ، الحركة والتنقل
وصعوبة تدبر شئون حياته، وتصل القيود التي ُيعايشها المراهق دون توجه من اآلخرين، 

، األنشطة مشاركتهمب االنخراط معهم لتجنالكفيف إلى ضعف االندماج مع اآلخرين، و 
ويتسم الكفيف بالنمطية في  ؛ مما يجعلهم أكثر ابتعاًدا عن اآلخرين،والتفاعل معهم

؛ مما يجعله عرضه سلوكياته، والمحدودية، ويكون غير قادر على إدراك البيئة من حوله
 ,Bennett, Bauer, Bailin, Merabet)اآلخرين، وأقل شعوًرا باألمان للرفض من

2019; Silva., Nobre, Carvalho, Montilha, 2014; Heppe, Kef, de 

Moor, Schuengel, 2020; Rey-Galindo, Rizo-Corona, Gonzailez-

Munoz, Aceves-Gonzailez, 2020; Majerova, 2017  ).   
 ،معنى لحياتهمالقد ال يدركون  أن المراهقين المكفوفين؛ وأوضحت الدراسات 

والغرض من تواجدهم أمام تعرضهم لكثير من االخفاق، والمواقف الضاغطة التي تترك 
دراك اعتماديتهم على ا  الحساس باأللم النفسي والوحدة، و وا ،خبرات مؤلمة، وغير سارة

ز عن تفعيل إرادتهم في اتخاذ المقربين إليهم فحاجاتهم الدائمة لرفيق تشعرهم بالعج
فقد الثقة بالنفس حيث يقلل رضاهم بوم الحاضرة والمستقبلية، قرارتهم، والتخطيط لحياته
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 يبالحياة، وتزداد لديهم مشاعر الغضب لفقدان سيطرتهم على حياتهم، وفقد األمل ف
ويصعب  التواصل معهم يقيدهم، ي، وفشل اآلخرين فاألهداف والدافعية في الحياةتحقيق 

؛ محمد غنيم،  Joann, 2001بالحزن)عليهم التنبؤ بسلوكياتهم مما يحبطهم ويشعرهم 
 (.   2006الضبع،  ي؛ فتح2017؛ أحمد أبو الفتوح، 2012، يبي؛ مصطفى الحد2016

النفسية التي قد تواجه بعض المكفوفين  من أهم المشكالتُيعد وفي هذا الصدد 
تمثل في شعورهم بعدم القيمة وي ،فقدان المعنى في الحياةالشعور بخواء المعنى أو 

الرئيسية من المشكالت  كون خواء المعنىي معنى، وي، وأن حياتهم ليس لها أوالكفاءة
وتتفاقم مشكلة فقدان المعنى  (.1998للعديد من االضطرابات النفسية)محمد معوض، 

وفقدان الهدف في الحياة لدى المكفوفين في مرحلة المراهقة، وقد ُيرجع ذلك إلى الشعور 
، مما قد يؤدي إلى قلقهم تجاه مستقبلهم األسري المبصرين منافسة أقرانهمعن بالعجز 
، وقد يترتب على ذلك انسحاب المراهق الكفيف من أي مشاركات اجتماعية نظًرا والمهني

   (.2011)إبراهيم أبو الهدى،  مما يجعله يشعر بالتشاؤم فيما يحدثلما تفرضه إعاقته، 
ا
ً
 : الدراسةمشكلة  -ثاني

، من الصعوبات التي تواجه الكفيف خالل مرحلة المراهقة تنبثق مشكلة الدراسة
من المشكالت التي تعتبر مشكلة فقدان المعنى في الحياة لدى المراهقين المكفوفين و 

الكفيف المراهق يفقد ؛ ففي إطارها خالل تلك المرحلة تسهم في تطور معاناتهم الحياتية
ويسعى على ، هدًفا يتفق مع ميولهالشعور بالمغزى من حياته، وال يستطيع أن ُيحدد 

والذى يعكس مواقف سلبية تجاه الحياة، ويزداد شعوره بالوحدة في تواجده بين تحقيقه، 
أهله وأقرانه المحدودين؛ حيث تقتصر عالقاته االجتماعية على زمالئه المكفوفين؛ والتي 

 ,Hallemani؛  ;Thurston, 2010 2010، ايمنأمل غ)من بينها عالقات محدودة

Kale, Gholap, 2012 ؛Kordestani, Deneshfar& Roustaee, 2014 ؛

Punia & Berwal, 2017.) 
مقياس لتقدير فقدان المعنى في توفر ، يتضح الحاجة إلى ما سبقل والمستقرئ   

الشخصية  تناسب مع خصائصهمفي ضوء أبعاد تالحياة لدى المراهقين المكفوفين 
تأثير فقدان المعنى على حياة المراهق للما بالبحث والدراسة  اويجب تناولهوالنفسية، 

ي ضوئها الضطرابات ، كما أنهم قد يتعرضوا فف بصعوبة تحقق اتساقه في الحياةالكفي
، إلى جانب اهتمت الدراسات بمعنى ، كالشعور بالقلق واليأس واالنتحارنفسية وسلوكية
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خاصًة لدى  المشكلة وهو فقدان المعنى، دون التركيز على الجانب اآلخر من الحياة
في حدود علم ، حيث اتضح ندرة المقاييس المتوفرة في هذا الجانبالمراهقين المكفوفين؛ 

ى في لذا تتبلور مشكلة البحث في التأكد من صدق وثبات مقياس فقدان المعن الباحثة؛
 :اآلتية ةعن األسئل بشكل محدد فقد سعت الدراسة إلى اإلجابةالحياة للمراهقين المكفوفين 

 ما دالالت صدق مقياس فقدان المعنى في الحياة لدى المراهقين المكفوفين؟ .أ

 ما دالالت ثبات مقياس فقدان المعنى في الحياة لدى المراهقين المكفوفين؟ .ب

ا
ً
 أهداف الدراسة:  -ثالث

 تهدف الدراسة إلى ما يلي:

  المراهقين المكفوفين.فقدان المعنى في الحياة لدى التحقق من صدق مقياس  -أ

 ثبات مقياس فقدان المعنى في الحياة لدى المراهقين المكفوفين.  الكشف عنب 

ا
ً
 :الدراسةأهمية  -رابع

 األهمية النظرية:  -أ
نى في الحياة للمراهقين لمعاعتبر محاولة للتحقق من صدق وثبات مقياس فقدان ت -1

 المكفوفين، متعدد األبعاد يتناسب مع شخصية المراهقين المكفوفين. 
المراهقين المكفوفين إلى العديد التي تتناولها الدراسة؛ حيث تعرض  ترجع إلى العينة -2

المقاييس التي تتعلق قلة ؤثر على إيجاد معنى لحياتهم، إلى جانب يمن المشاعر السلبية 
 المعنوي الروحي في حياتهم. الجانبب

 األهمية التطبيقية: -ب
يمكن أداة المكفوفين المراهقين ُيمثل إعداد مقياس لفقدان المعنى في الحياة لدى  -1

مدى معاناة المراهقين المكفوفين من افتقارهم للتمتع بالشعور ح يتوضاالعتماد عليها ل
 بالمعنى في حياتهم.

بالحرص على تقديم اإلعاقة البصرية  ي مع ذو في المجال التربوي ُتساعد العاملين  -2
 البرامج المناسبة لتعزيز الشعور بمعنى حياتهم وقيمتهم.

ا
ً
 مصطلحات الدراسة: -خامس

 احلياة املعىن يف فقدان -أ
يشعر فيها الفرد  ي( "الحالة الت2005عبد العظيم) وسيد عرفه محمد معوض،ي

ء والمرتبط بإحساسه بافتقاد الهدف الذى يعينه ويكافح يأن حياته نوع من الفراغ الناش
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بعدم القيمة واألهمية، ومعاناته من الشعور بالالمباالة  هيمن أجله وشعوره المتنا
 اليائسة.

 يف جرائًياإ المكفوفين المراهقين األفراد في الحياة لدى المعنى فقدان ويعرف 
 حياته من والهدف ،القيمة وانعدام ة،بالرتابلمراهق الكفيف ا فيها يشعر ةحال :الدراسةهذه 
 المراهق عليها يحصل يالت ةبالدرج ويقاس ة،فائد وجوده من يرى  فال ؛معنى بال تصبحو 

 .الباحثة إعداد المعنى فقدان مقياس على الكفيف
 املكفوفني املراهقني-ب

 ال فرادأ أنهمُيعرف األفراد المكفوفين في "موسوعة علم النفس التأهيلي" 
 أو أقل متر60/6) ي)أ، قدم(200/20) عن ابصارهم حدة وتقل ،الضوء إدراك يستطيعون 

 من أقدام ثالثة بعد على متحرك أو ثابت بصرى  مثير يأ رؤية من يمتلكون  ال أنهم إال
 (.95، 2006 ،الدين جهاد عالء ،يعالء الدين كفاف (أعينهم

 بأنهم ال يستطيعون أن يروا جرائًيا:إ ةالدراس يفالمراهقين المكفوفين  ويعرف
ة، ويتعين عليهم الخامس سن وظيًفا قبل الرؤية على ةالقدر  واوفقدا على اإلطالق، شيئً 

 االعتماد عليًة على حواسهم األخرى في حياتهم اليومية وتعلمهم.
ا
ً
 النظري:اإلطار  -سادس

هميـة حيـاة الفـرد مـن جهـة، وأهدافـه أليعتبـر مفهـوم معنـى الحيـاة تفسـيرا  
نســان إل اوغاياتـه فـي الحيـاة مـن جهـة أخـرى، وأن معنـى الحيـاة هـو الغـرض مــن وجــود 

ويتفــق العلمـاء علـى أهميـة وجـود معنـى لحيـاة  ،هــدافاألوالســعي نحــو تحقيــق 
نسـان بقيمتـه وبإنسـانيته، ويقبـل علـى الحيـاة، يتفاعـل معهـا اإل  فبالمعنـى يشـعر ؛نسـاناإل 

ويتجـاوب معهـا، ويحقـق التميـز والتفـرد والسـعي نحـو تحقيـق أهدافـه، وبافتقـاد المعنـى 
ضطرابات النفسـية، ويختلـف العلمـاء فـي االت و النسـان مضطربـا يعانـي مـن المشـكاإل صـار 

ف انتماءاتهـم الفكريـة، ومذاهبهـم الن للمعنـى فـي حياتـه باختـنسـاإل اطريقـة تحقيـق 
 Duffy, & Sedlacek, 2012). ؛ 2012حسن األبيض، الفلسـفية)
 

 تعريف فقدان املعىن يف احلياة: -أ
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نسان بعوزه الشديد إلى االحساس بمعنى يستحق العيش من أجله هو شعور اإل 
داخل نفسه ويصبح مقيًدا أو مأسوًرا  يالوجودليجعله يعانى من خبرة خواء المعنى والفراغ 

 (.141، 1982 )فيكتور فرانكل،يبحالة من الفراغ الوجود
يعرف فقدان المعنى في الحياة بأنه "حالة ُيطلق عليها الفراغ الوجودي التي هي 
لى وجود الملل، ومشاعر عدم  خاصية سلبية ُتشير إلى اإلفتقار إلى األهداف والمعنى، وا 

 (.Halama, 2014اإلكتراث")
حالة ذاتية يشعر فيها اإلنسان بالالمباالة والملل والضيق وتمت صياغته بأنه 

عتقاد بأن ما إلى التشاؤم واال يمما يؤد ؛والفراغ وفقدان الثقة بالذات واإلحساس بالضياع
يمارسه من أنشطة عبر رحلة الحياة بال جدوى ما يولد لدية اإلحساس بعدم قيمة 

 (. 18، 2014الحياة)عطاف محمود،
ح  و  يشغر فيها الفرد باإلفتقار على تحديد  يحالة الملل والسأم التبأنه  وض ِّ

تعكس اإلفتقار للقدرة على التأثير،  يللحياة، واإلفتقار لألمل بالحياة، والت يالهدف الداخل
نخفاض مستوى الرضا عن العالقه باآل ، بيوافتقار القيمه)مصطفى الحدي ،خرينوا 

2015.) 
 أبعاد فقدان املعىن يف احلياة: -ب
 الشعور بالعجز: -1

ُيشير العجز إلى غياب قدرة الفرد للسيطرة على حياته، والظروف البيئة التي 
وما يحدث أو واقعه، وأن ما يقوم به على مدى  ،تحيط به، ومالحظة التفاوت بين أفعاله

متواصل ليس له تأثير إيجابي، واالفتقار للتحكم في مجريات األمور، وال يستطيع الفرد 
والتفكير في وضع أهداف أو تحقيقها كأن هناك يد خارجة  ،وضع الخطط المناسبة له

 (.Gebhart &  Schmidt, 2013, 1459تسيطر عليه)
أن تحقيق المعنى في الحياة يتضمن أن يتمتع الفرد بحرية إلى  "فرانكل"وأشار 

والتصرف في المواقف التي يقابلها إما التصرف بالشكل  ،اإلرادة التي تمنحه فرص االختيار
اإليجابي أو السلبي، وُينظر إليها على أنها قدرة الفرد على التعبير عن أرائه بطريقة 

فتعبر حرية ؛ اعية، وُتعزز قيمة الفرد الشخصيةتساعده على الحفاظ على مكاسبه االجتم
اإلرادة عن تأكيد الفرد لذاته في المحيط الذي يعيش فيه؛ لذا ُينظر إليها في جانب إدارة 

يدرك القيود الشخصية، واتخاذ المبادرة، ويفهم و  ،فيكون أقل توتًرا ؛العالقات الشخصية
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ت، وتحديد السلوك المناسب قيمة اختيار الشكل الصحيح عند التعامل مع المشكال
لمواجهة المتطلبات االجتماعية المرتبطة بأنواع مختلفة من التفاعالت، ويشعر الفرد أنه 

 &Vagos)جدير وقي ِّم، ويستطيع أن يجد المعنى في حياته بالرغم من العيوب الشخصية
 Pereira, 2018; Pereboom, 2014) ،2018؛ نجالء ياسين .) 

  فقدان القيمة: -2 
وينبغى لإلنسان أال يتوقف  ،يعتقد "فرانكل" أن الحياة  بالنسبة ألى فرد ذات معنى

حياتنـا حتـى عنـدما نواجـه موقًفــا  يعـن بلـوغ هـذا المعنـى، وأنـه بإمكاننـا أن نجــد القيمـة فـ
ميؤًســـا منـــه، أو عنـــدما نواجـــه بقـــدر ال يمكـــن أن نغيـــره، ويكـــون ذلـــك بتحويـــل المأســـاة 

   (.,Frankl, 1992)يمر به الفرد إلى إنجاز يحويل المأزق الذإلى انتصار، وبت الشخصية
فهو  ؛يتضمن مشاعر افتقاد القيمة والجدوى في الحياة مشاعر النقص المرضيو 

شعور داخلي بالعجز والدونية بسبب عدم تحقق مطالب الحياة أو تعارضها، أو نظرة الفرد 
غير الجيدة لنفسه ونظرة اآلخرين السلبية له، والذي قد يصل بالفرد للشعور بافتقاره 

 ،ومالزمة شعور الكآبة التفاعلية ،للراحة النفسية، وافتقاده لالحساس بالمعنى لحياته
فتزداد التوقعات المستقبلية  ؛واالهتمام االجتماعي ،وغياب التقدير ،وانخفاض تقدير الذات

السلبية، وربما أدى إلى جعل الفرد في وضع عدائي من أجل التفوق، والتغلب على 
محمد الحسيني، ؛ 2016 أمجد كاظم،؛ 2012 الضغوط الحياتية)زينب إسماعيل،

2018، 49.) 
 :امللل -3

وأنه بدوره يزيد من شعور الفرد ل أحد أبعاد افتقاد الفرد لمعنى الحياة، يعتبر المل
ونقص االهتمام لمهامه أو لِّما كان  ،ويبدو جلًيا لديه في فشل التنظيم الذاتيبالملل، 

وعدم  ،وانخفاض الشعور باإلثارة حيث يشعر األفراد حينها ببطء مرور الوقت، ؛ُيثيره
وعزو حالتهم العقلية المزاجية إلى ظروف خارجية، والشعور بالفراغ، والرتابة،  ،الرضا

واالعتيادية، وانعدام الدافعية، والشعور بالدونية، وفقدان الشعور بالمعنى بما يجعلهم غير 
قادرين على التنبؤ بمستقبل ذي معنى، وعدم القدرة على حل المشكالت التي تواجههم، 

هدفية، وعدم الرغبة في إيجاد معني للحياة  ر عليهم قيم الرتابة والالوعدم التوافق، وتسيط
؛ 225، 2014مصطفى مظلوم، ؛ 459:458 ،2012التي يعيشونها)تحية عبد العال، 
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Lin, Lin&Wu, 2009; Moynihan,  Igou,  van Tilburg,  2021;  Acee 

et al, 2010 ;Struk, Scholer& Danckert, 2016 ;Rhodes, 2015.) 
 :العزلة -4

أوضح فرانكل أن المعنى الحقيقي في الحياة يوجد بين الناس، وأن اكتساب 
فإيجاد المعنى في الحياة  ؛اإلنسان للخبرات الحياتية ال يأتيه وهو في معزل عن اآلخرين

يجاد العالقات ، وله تأثير في إيأتي من خالل التواصل بين الناس والتعاون فيما بينهم
يعيش مطمئن بوجوده، وهذا يسمح لإلنسان أن يصل لما مما يجعل اإلنسان  اإليجابية؛

هو أبعد وهو التسامي بالذات، ال يأتي من خالل تحقيق الفرد لذاته فقط، والذي قد يجد 
المنعزل فيه عائق لقلة الفرص التي يحصل عليها، باإلضافة إلى تراكم المشاعر السلبية 

، ةقيم اففي أبسط الصور يرى المنعزل نفسه ليست له ؛التي تتكون لديه نتيجة انعزاله
، 1982والضعف لذاته، والوحدة، ويفتقد المعنى في حياته)فرانكل،  ،وقد يشعر بالتراخي

 Yu, Chang, 2021; Matthews, 2016; Klein, 2016).  ؛ 147
 منوذج فرانكل لتفسري فقدن املعىن يف احلياة: -ج

في الحياة، ويعتبر أول من تحدث عن معنى تناول فرانكل مفهوم فقدان المعنى 
لمعتقلين في معسكرات الحياة؛ حيث تولدت لديه الفكرة من خالل معاناته مع مجموعة من ا

)فيينا( بعد الحرب العالمية الثانية، ورأى أن معنى الحياة وليد الظروف االعتقال في
فهو ال يوجد بالتساؤل عن الهدف أو الغرض من الحياة، ولكنه  ؛والعوامل المحيطة بالفرد

 "فرانكل"؛ وأكد الحياة يتواجهه ف ييظهر من خالل استجابات الفرد للمواقف، والمطالب الت
فيرى أن  ؛يمر بها الفرد يأن البحث عن معنى الحياة يأتى بعد الخبرات الصادمة الت

يق ذلك فإن الشخص يجب أن يكون لدية ؛ ولتحقاإلنسانالمواقف السيئة فرصة لنمو 
ال يوجد معنى للحياة، وليس هناك سبًبا للعيش، باإلضافة إلى  نهإيماًنا بالمستقبل، وبدو 

أن معنى الحياة من الحاجات الوجودية التي تعكس الجانب الروحانى للفرد، وافتقاد المعنى 
له الفرد من فشل في إيجاد يعد من المخاوف الوجودية التي اهتم بها فرانكل، وما يتعرض 

معنى يستحق أن يعيش به يكون له تأثير على صحته النفسية، ويعاني حينها من الخواء 
؛ فرانكل، Frazier& Stegrer, 2005, 83:85; Gallant, 2001, 2)أو فقدان المعنى
141،1982 .) 
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إلى أن بحث اإلنسان عن معنى حياته بمثابة الدافع  "فرانكل"وقد أشار    
األساسي له، كما أنه المفهوم المحوري في نظريته عن الشخصية اإلنسانية، وقد تبلورت 
أفكاره عن هذا المفهوم إلى ابتكار أسلوب فعال وجديد في العالج النفسي أسماه العالج 

في حياتهم على إيجاد معنى لهم،  بالمعنى، في محاولة مساعدة األفراد من فقدوا المعنى
في بادئ األمر بالتحليل الفرويدي عند تفسيره للسلوك البشري، لكنه  "فرانكل"ولقد تأثر 

 فاإلنسان ؛النفسي التحليل كمال بعدم منه إيماًناسرعان ما تحول إلى المفاهيم الوجودية، 
)جميلة رحيم، المكبوتة الشهوية بغرائزه محكوم نفسي جهاز مجرد من نظره أكثر وجهة من

2012 :616.) 
ــدون  "فرانكــل"يــرى  ــاة ب ــة بالمعــاني، وأن الحي ــاة غني ــاة يجعــل الحي أن معنــى الحي

ضــح أن و وأبـالال قيمـة أو اإلحسـاس بــالخواء أو الفـراغ الوجـودي؛ فيهــا معنـى يشـعر الفـرد 
ال  اإلنســان يســتطيع تأجيــل االشــباع والحرمــان النفســي واالجتمــاعي واالقتصــادي، ولكنــه

يســتطيع تحمـــل أن تخلــو حياتـــه مــن المعنـــى والهــدف، وعنـــدما يكتشــف الشـــخص معنـــى 
فأنه يكون مستعًدا تحمل أي معاناة، وتقديم التضحيات حتى لـو تطلـب ذلـك حياتـه  ؛لحياته

مـن أجــل الحفــاظ علـى ذلــك المعنــى، وعلــى العكـس مــن ذلــك عنـدما يشــعر بــالخواء والفــراغ 
ُيقدم على االنتحار حتـى لـو بـدت أن كـل احتياجاتـه األخـرى وفقدان األهمية في الحياة، قد 
فخـواء المعنـى لـه دور مـؤثر فـي نشـأة الميـول االنتحاريـة،  ؛مشبعة إال أنه ينقصه المعنى

 –Frankl, 2011) Orbach, Mikulincer, Gilboa ;أوالشــــعور باليــــ

Schechtman, Sirota, 2003, 2 .) 
هو وفقدان المعنى في الحياة يعني الوقوع في أسر ما يسمى الفراغ الوجودي 

في نضوب الروح والالمباالة، وذلك ويتمثل  اخبار بأن الحياة تمر بال معنى، وأنها عبث،  
برغم أن كل شيء قد يكون متوفًرا لدى االنسان، بما في ذلك ما وصفه فرويد بالغرائز 

 ،ينتج عن اإلفراط يسبب الفراغ هو التواكل الذو فهوم القوة، األولية، وما تضمنه أدلر بم
والذان  ،وعدم التخطيط للحياة، والنظرة القدرية للحياة، وكذلك عدم اإلنجاز ، والمغاالة

الذى ينتج  يالحياة، وكذلك التفكير الجمع يوعدم الثقة ف ،واإلحباط ،ينتجان عن الكسل
همال اآليعصب الذاتوتجنب تحمل المسئولية، والت ،عن تهميش يوضح  خرين؛ مما، وا 

؛ 115، 2011فرانكل، ؛ 140،  2008ن، يثالتراخي مقابل المواجهة )عبد العزيز البر 
  (.2017سيد عبيد، 
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يشكل الفراغ الوجودي أرًضا خصبة للُعصاب يطلق عليه الُعصاب المعنوي  وبهذا 
معنويــة، وعــن الصــراع وهــو عصــاب ينشــأ عــن مشــكلة  Noogenic Neurosisالمنشــأ 
فبالتحديــد ينشــأ الُعصــاب المعنــوي المنشــأ مــن المشــكالت الروحيــة، ومــن بينهــا  ؛األخالقــي

  (.109، 2011الفراغ الوجودي أو االحباط الوجودي)فرانكل، 
ـــاًء عليـــه  ـــالروتين، ينشـــأ  بن فقـــدان المعنـــى فـــي الحيـــاة حينمـــا يشـــعر األفـــراد ب

أهمية ما يحدث، والملل والالهدفية في الحيـاة؛ كـل ذلـك والصراعات بين القيم، وعدم تقدير 
يجعل األفراد يعانون من افتقاد القيمة في تواجدهم، وافتقاد للمعاني التي هم في حاجة لهـا 
للخــروج مــن أزمــة المعنــى والعطــب النفســي، واالفتقــار للقــدرة إلثبــات الــذات التــي هــي أحــد 

 .(2018سناء الجمعان، أوجه تحقيق المعنى في حياة الفرد بشكل خاص)
مشـكلة متعلقـة بـالوجود الشخصـي المعنى فـي الحيـاة فقدان يتضح مما سبق أن 

فقـدان المعنـى فـي الحيـاة و ، لقيمة في الحيـاة عنـدما يـدرك معناهـااويشعر اإلنسان ب، للفرد
وهي  في مجملها ُعصاب معنـوي يـؤثر  ؛تضع الفرد في ضغوط حياتيةمن المشكالت التي 

ــى الوظــائف ــى تجــاوز المشــاعر الســلبية،  عل ــدرتهم عل ــاة الفــرد بصــعوبة ق الشخصــية لحي
حـدد اإلنسـان سـعيه وبـه يُ فـالمعنى هـو المحـرك لإلنسـان فـي الحيـاة،  ؛والتكيف مع الحيـاة

ومـرور المـراهقين بهـا ويكمله؛ ولهذا كانت من األهمية بمكان لدى فرانكل بالتركيز عليها، 
وكثيـًرا مـا يـنعكس ذلـك  مـن الحيـاة،الجـدوى الذاتيـة يجعلهم يواجهون مشكلة في شعورهم ب

يـؤدي  بهـم وقتـذاك اعلهم مع اآلخـرين؛ و وانخفاض تف باالحساس بالال مباالة والملل،لديهم 
   الضطرابهم نفسًيا.

ا
ً
 دراسات سابقة: -سابع

 (:1994دراسة كينر)
االنتحار واإلساءة وكل من االكتئاب وتصور بعنوان "العالقة بين الشعور بخواء لمعنى 

( من 113)و( طالًبا من طالب المدارس العليا، 48عينة الدراسة من) تالفعلية، تكون
تراوحت أعمارهم ، األمراض النفسية مستشفىن المرضى داخل اثنان من المراهقي
وتوصلت نتائج الدراسة إلى وجود عالقة ارتباطية دالة احصائًيا بين خواء (، 18:12بين)

أن طالب أشارت التحليالت االرتباطية المعنى وتصور االنتحار واإلساءة الفعلية؛ حيث 
اب أو الذين الثانوية الذين ينظرون ألنفسهم بشكل سلبي أو الذين يعانون من االكتئ
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قد المكتئبون الشعور بالمعنى في الحياة، ومن يفوجود المعنى في حياتهم يفقدون ل
  .عرضة للتفكير في االنتحار وتناول المخدراتيفقدون المعنى في الحياة كانوا أكثر 

 (: 1998)التواب دراسة حممد عبد
، ى لدى عينة من المراهقين العميانبعنوان "أثر اإلرشاد بالمعنى في خفض خواء المعن   

هدفت الدراسه إلى الكشف عن أثر ( سنة، 16.71( أفراد متوسط أعمارهم)9قوامها)
؛ قائًما على مباديء نظرية خواء المعنى لدى عينة من العميانخفض  ياإلرشاد بالمعنى ف

والتحليل بالمعنى  العالج بالمعنى لفرانكل وفنياته المختلفة مثل)التحليل السقراطي(
نة مقياس خواء المعنى من إعداد الباحث، وأشارت نتائج وطبق على العي لكرومباخ،

 يالدراسة إلى وجود فروق ذات داللة احصائية بين متوسط أفراد المجموعة اإلرشادية ف
 يوالقياس البعدى، وتشير هذه النتيجة إلى تأثير برنامج اإلرشاد بالمعنى ف يالقياس القبل

ة، ويمكن تفسير هذه النتيجة بأن خفض خواء المعنى لدى أفراد المجموعة اإلرشادي
تعديل سلوك المسترشدين من خالل تغيير نظرتهم للحياة  ياإلرشاد بالمعنى ساهم ف

 وأهمية وجودهم.
 (:2001دراسة سيد عبد العظيم)

خواء المعنى في عالقته ببعض المتغيرات النفسية واالجتماعية لدى طالب بعنوان 
، بين متغيرات الدراسة على طبيعة العالقة االرتباطية، هدفت الدراسة إلى التعرف الجامعة

مرتفعي والتعرف على الفروق بين الذكور واإلناث في الشعور بخواء المعنى ، والفرق بين 
الخاصة بالبحث، تكونت عينة  ومنخفضي خواء المعنى في المتغيرات النفسية واالجتماعية

( طالب وطالبة من كلية التربية جامعة المنيا، وأوضحت النتائج وجود 571الدراسة من)
موجبة دالة إحصائًيا  بين كٍل من خواء المعنى والشعور باليأس، وأزمة عالقة ارتباطية 

الشعور  ة إحصائًيا بينالقيم، وقلق المستقبل، في حين وجدت عالقة ارتباطية غير دال
والرضا عن الحياة، مع عدم وجود فروق ارتباطية دالة احصائًيا بين الذكور  بخواء المعنى

حصائًيا بين مرتفعي ومنخفضي ، مع وجود فروق دالة إواإلناث في الشعور بخواء المعنى
   خواء في المتغيرات النفسية واالجتماعية موضع البحث.

 :(2006الضبع)فتحي دراسة 
فعالية العالج بالمعنى في تخفيف أزمة الهوية وتحقيق المعنى اإليجابي في "بعنوان  

الحياة لدى المراهقين المعاقين بصرًيا، هدفت الدراسة إلى التعرف على مدى فعالية العالج 
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بالمعنى في تخفيف أزمة الهوية وتحقيق المعنى اإليجابي للحياة لدى المراهقين المعاقين 
( طالب من ذوي اإلعاقة البصرية من الذكور من 52دراسة من)بصرًيا، تكونت عينة ال

مدرسة النور للمكفوفين بسوهاج، واستخدمت الدراسة المنهج التجريبي، ومقياس رتب 
الهوية في مرحلة المرهقة والرشد المبكر إعداد آدمز وآخرون طبًقا لمفاهيم مارشيا عن 

مراهقين المعاقين لمعنى الحياة ل(، ومقياس 1998رتب الهوية تقنين محمد عبد الرحمن)
بصرًيا من إعداد الباحث، واختبار ذكاء الشباب اللفظي من إعداد حامد زهران، وأسفرت 
نتائج الدراسة عن وجود فروق دالة إحصانًيا في رتب الهوية بين متوسطات درجات أفراد 

وجود فروق  المجموعة التجريبية في القياس القبلي والبعدي وذلك لصالح البعدي، وعدم
دالة إحصائًيا في رتب الهوية بين متوسطات درجات أفراد المجموعة التجريبية في 
القياسين القبلي والبعدي، وجود فروق دالة إحصائًيا في معنى الحياة واألبعاد الفرعية له 
بين متوسطات درجات أفراد المجموعة التجريبية في القياسين القبلي والبعدي وذلك لصالح 

 البعدي. القياس
 (:2007)األعرجيإبراهيم دراسة 
لدى طلبة فقدان المعنى وعالقته بالتوجه الديني ونمط االستجابات المتطرفة " بعنوان

جامعة بغداد" هدفت إلى قياس متغيرات فقدان المعنى، والتوجه الديني ونمط االستجابات 
وتكونت عينة البحث لدى طلبة جامعة بغداد،  المتطرفة، وتعرف طبيعة العالقة بينهم

ب الباحث مقياس فقدان المعنى لكرومبو وماهولك)( طالب وطالبة، 600من) ( 1964وعر 
على البيئة العراقية الستخدامه في الكشف عن مستوى فقدان المعنى، وبنى مقياس 

توصلت الدراسة إلى أن (، 1951التوجه الديني وطور مقياس الصداقة الشخصية لسويف)
إحصائية بين متغيرات البحث الثالثة، وأن كاًل من التوجه الديني، ونمط هناك ذات داللة 

االستجابات المتطرفة)العامة، والسلبية( قد أسهمت وبقوة في التنبؤ بالمعنى في الحياة 
وفقدانه، وأن طلبة جامعة بغداد لديهم مستويات منخفضة من فقدان المعنى في الحياة، 

الستجابات المتطرفة العامة واإليجابية، وبينت النتائج والتوجه الديني الظاهري، ونمط ا
 فروق جوهرية في المتغيرات الثالثة تبًعا لمتغير الجنس والتخصص. 

 (:2010أمل غنايم) دراسة
تقدير الذات لدى المراهقين  يثره فألتحسين معنى الحياة و  يبعنوان "فاعلية برنامج رشاد 

ثر ذلك ألدى المراهقين بصريا، ومعرفة  ةالمعاقين" هدفت الدراسة إلى تحسين معنى الحيا
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 يتقدير الذات لديهم، واستخدمت الدراسة األدوات التالية: مقياس المستوى االجتماع يف
( مقياس معنى الحياه لدى ٢٠٠٦لألسرة)إعداد عبد العزيز السيد الشخص،  ياالقتصاد

المراهقين المعاقين بصريا)إعداد الباحثة( مقياس تقدير الذات لدى المراهقين المعاقين 
)إعداد الباحثة(، تكونت عينة يالدين يبصريا) إعداد الباحثة(، وبرنامج اإلرشاد النفس

( ذكور، ٨اإلعاقة البصرية منهم) ي المراهقات من ذو ( من المراهقين و ١٠الدراسة من)
( من اإلناث، وذلك بمدرسة النور للمكفوفين التابعة إلدارة التربية الخاصة بمحافظة ٢و)

( ١٥.٧٠( سنة بمتوسط عمرى)١٩-١٢اإلسماعيلية، تراوحت أعمارهم الزمنية ما بين)
وعتين: األولى تجريبية ( سنة وتم تقسيمها إلى مجم٢.35قدرة) ي وانحراف معيار  ،سنة

( انثى، والثانية ضابط 1( ذكور، و)4( من المراهقين والمراهقات منهم)5وتشمل)
 .( أنثى1( ذكور، و)4مراهقات منهم)( من المراهقين وال5وتشمل)

 (:2015)دراسة مصطفى الحديبي
بعنوان "الرضا عن الحياة كمتغير وسيط بين خواء المعنى وبعض االضطرابات الكلينيكية 
والمشكالت النفس اجتماعية لدى طالب الجامعة" هدفت الدراسة الحالية للكشف عن 
الفروق بين مرتفعي ومنخفضي الشعور بالرضا عن الحياة في االضطرابات 

اضطراب اعتالل المزاج، اضطراب الشكاوي  االكلينيكية)اضطراب المسلك، اضطراب النوم،
الجسمانية، اضطراب القلق العام، اضطراب إساءة استخدام المادة(، والمشكالت النفس 
اجتماعية) الغضب، العدوان التكيف االجتماعي(، والتعرف على االضطرابات االكلينيكية 

بخواء المعنى، والمشكالت النفسية األكثر انتشاًرا بين طالب الجامعة ذوي الشعور 
والتحقق من صحة النموذج اإلحصائي المقترح بين متغيري خواء المعنى والرضا عن 
الحياة على متغير االضطرابات النفسية المتمثل في االضطرابات االكلينيكية والمشكالت 
النفس اجتماعية؛ للتوصل إلى نموذج ُيحدد اآلثار المباشرة وغير المباشرة بين خواء 

( 174في ضوء ما تعكسه بيانات الدراسة، وبلغ قوام الدراسة االستطالعية) المعنى وتلك
طالًبا وطالبة من طالب الجامعة؛ لتقنين أدوات الدراسة، في حين بلغ عدد أفراد الدراسة 

( طالًبا وطلبة، بعد استبعاد حاالت عدم الجدية في األداء على أدوات 495األساسية)
اء المعنى، ومقياس الرضا عن الحياة، واستبيان الصحة الدراسة المتمثلة في: مقياس خو 

النفسية للمراهقين، وأسفرت نتائج الدراسة عن وجود فروق دالة إحصائًيا بين مستويات 
الرضا عن الحياة على مقاييس االضطرابات االكلينيكية) اضطرابات النوم، اضطراب اعتالل 
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لق العام، إساءة استخدام المادة(، المزاج، اضطرابات الشكاوي الجسمانية، اضطراب الق
فيما عاد اضطراب المسلك، والمشكالت النفس جسمية فيما عدا العدوان؛ لصالح غير 
الراضين عن الحياة فيما عدا مقياس التكيف االجتماعي لصالح الراضين عن الحياة، وأن 

ماعية، ذوي خواء المعنى يتصفون ببعض االضطرابات االكلينيكية والمشكالت النفس اجت
كما أظهرت نتائج تحليل المسار مؤشرات حسن مطابقة للنموذج المقترح؛ وبتحليل التوسط 
لنموذج المعادلة البنائية النهائي بطريقة توليد العينات المتتالي اتضح أن الرضا عن 
الحياة يتوسط خواء المعنى واالضطرابات االكلينيكية والمشكالت النفس اجتماعية لدى 

 .         طالب الجامعة
من عرض الدراسات السابقة أن جميعها جاءت متناولة متغير فقدان المعنى في  يتضح -أ

الحياة كتدخل عالجي على عينة الدراسة الحالية، وهو ما يختلف عن طبيعة الدراسة 
 الحالية، وال يوجد دراسة واحدة تناولته مفرًدا بالبحث على عينة الدراسة الحالية.

( في استخدامها مقياس 1998الدراسة الحالية مع دراسة محمد عبد التواب)اتفقت  -ب
خواء المعنى على عينة من العميان، واختلفت في أن الدراسة الحالية تبنت أبعاد قابلة 
للقياس تتناسب مع شخصية المراهقين المكفوفين في ضوء نظرية فرانكل عن فقدان 

 ة للدراسة الحالية.المعنى عند بناء المقياس، مما يعطي أهمي
جاءت الدراسات السابقة متناولة متغير فقدان المعنى في الحياة باالهتمام على  -ج

عينات مختلفة عن الدراسة الحالية مع متغيرات نفسية أخرى وبالتالي كانت أدوات الدراسة  
حديد غير متناسبة من حيث األبعاد والعبارات، ثم تم االستفادة من الدراسات السابقة في ت

 األبعاد وصياغة العبارات بما يتناسب مع خصائص عينة الدراسة الحالية.    
ا
ً
 إجراءات الدراسة: -ثامن

 منهج الدراسة: -أ
تعتمد الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، حيث ُجمعت البيانات الخاصة 
فقدان المعنى في الحياة للطالب المكفوفين من خالل استجابتهم على مقياس فقدان 

 للمقياس والمتمثلةسيكومترية المعنى في الحياة، ومن ثم التحقق من الخصائص ال
 .بالصدق والثبات
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 عينة الدراسة: -ب
اختيرت عينة الدراسة من مدرسة النور للمكفوفين وضعاف البصر بالمنيا، وقد          

طالًبا وطالبة ( 30عينة، وتكونت العينة من)الاختيار الخاصة بشروط في ضوء تم اختيارها 
(، 16.53بمتوسط عمري)( عاًما، 19:12وتراوحت أعمارهم ما بين) من المكفوفين،

 للعام الدراسيالثاني وذلك في بداية الفصل الدراسي (، 1.85وانحراف معياري)
 م.2017/2018

 :أداة الدراسة  -ج
 مقياس فقدان املعىن يف احلياة للمراهقني املكفوفني: إعداد: الباحثة.

 تقنني املقياس: إجراءات
 اهلدف من املقياس: -1

يهدف المقياس إلى قياس فقدان المعنى في الحياة بأبعاده المختلفة على عينة  
خاصًة مع ندرة المقياس التي ، ( عاًما19:12العمرية)من المراهقين المكفوفين في الفترة 

الباحثة من  تقيس المقياس بأبعاده في البيئة العربية، وذلك في حدود ما أطلع عليه
 دراسات نفسية على عينة الدراسة.

 مربرات إعداد املقياس: -2
تم إعداد مقياس فقدان المعنى في الحياة بغرض توفير أداة سيكومترية بما  -

يتناسب مع البيئة المصرية بصفة عامة، وبما يتوافق مع أهداف الدراسة، 
 وسمات شخصية المراهق الكفيف عينة الدراسة الحالية.

ندرة المقاييس التي تناولت فقدان المعنى في الحياة بأبعاده)الشعور بالعجز،  -
الملل،  فقدان القيمة، العزلة( لدى المراهقين المكفوفين في البيئة العربية 
 واألجنبية بعد البحث واالطالع أثناء فترة إعداد المقياس في حدود علم الباحثة. 

في الحياة إال أنها تقيسه في ضوء المقاييس المتوفرة تقيس فقدان المعنى  -
مثل  متغيرات الدراسة وطبيعتها التي تختلف عن متغيرات الدراسة الحالية وطبيعتها

معة، ومقياس مصطفى ( لدى طالب الجا2001مقياس سيد عبد العظيم)
 المراهقين المكفوفين.(، وهو ما يختلف مع عينة الدراسة الحالية 2015الحديبي)
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اس على العينة مما تعذر يخذ بند تحديد األبعاد في بناء المقهناك مقاييس لم تت -
مثل مقياس عبد التواب  قبوله كأداة مناسبة للعينة ومتغيرات الدراسة

 ( خواء المعنى لدى العميان.1998معوض)
 املقياس:بناء خطوات  -3

 لي:يفي بناءه بعدة خطوات تتمثل فيما المقياس  مر  
والدراسات والبحوث المتعلقة بفقدان المعنى في الحياة، طالع على التراث النظري، اال -

؛ مما ساعد الباحثة في تكوين خلفية علمية عن متغير واألخرى وثيقة الصلة بها
 الدراسة.

طالع على عدد من المقاييس المتاحة التي تم إعدادها لقياس فقدان المعنى في اال -
المكفوفين إعداد محمد عبد مقياس خواء المعنى لدى المراهقين  الحياة منها:

، (2001مقياس خواء المعنى للعاديين إعداد سيد عبد العظيم)، (1998التواب)
مقياس معنى ، (2015مقياس خواء المعنى لدى الطالب إعداد مصطفى الُحديبي)

مقياس معنى الحياة لدى المعاقين ، (1996الحياة إعداد هارون توفيق الرشيدي)
مقياس المعنى الوجودي  لدى ، (2011بو الهدى)أإبراهيم بصرًيا والمبصرين إعداد 

مقياس معنى ، (2006الطالب المبصرين والمكفوفين إعداد مروة سعيد عويس)
مقياس الفراغ الوجودي ، (2011الحياة لطلبة المرحلة الثانوية إعداد حاتم سليمان)

عبد مقياس الفراغ الوجودي إعداد نبيل ، (2013إعداد سارة حسام الدين)
 (.2012)المجيد

تم تحديد أبعاد مقياس فقدان المعنى في الحياة في ضوء ما اتسق مع نظرية  -
ورؤيته لحالة فقدان المعنى في الحياة، إلى جانب  ،المعنى في الحياة لدى فرانكل

وتحديد األبعاد بما يتناسب مع متغيرات  ،التعرف على أبعاد المقاييس السابقة
 .ظرية المتبعة في الدراسة الحاليةورؤية الن ،وطبيعة العينة ،الدراسة

تم صياغة مجموعة من العبارات تنوعت في الصياغة بين اإليجاب والسلب تركز  -
على أبعاد فقدان المعنى في الحياة لدى المراهق الكفيف، مع االعتبارات األساسية 

اد ( ثم تم توزيعها على األبع40لصياغة عبارات المقياس، وبلغ عدد العبارات)
( عبارات لكل بعد، في ضوء االعتبارات 10األربعة األساسية للمقياس بواقع)

 رات المقياس.األساسية لصياغة عبا
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( على عدد من المحكمين، ثم تم تعديل 40تم عرض المقياس في صورته األولية) -
صياغة بعض العبارات وفًقا آلرائهم، وصياغة عبارات أخرى من مقترحات المحكمين 

وًضا عن بعض العبارات المحذوفة على أن  ( 40المقياس بعد التحكيم)يكون عِّ
 عبارة.

عية التي بارة على العينة االستطال( ع40)تم تطبيق المقياس في صورته األولية -
 وطالبة من الطالب المراهقين المكفوفين.  اُ ( طالب30)بلغ عددها

  حساب مؤشرات التساق الداخلي:  -4
تنتمـي إليـه، ويوضـح حساب ارتباط درجة كل عبارة بالدرجة الكلية للبعد الـذي تم 
 (.1ذلك جدول)

 (1جدول)
 المعنى في الحياة مؤشرات االتساق الداخلي لمقياس فقدان

 (30بارتباط درجة كل عبارة بالبعد الذي تنتمي إليه ن= )

ــاط 1يتضــح مــن جــدول) ــد مســتوى ( أن جميــع معــامالت االرتب ــة إحصــائيًا عن دال
( دالـــة إحصـــائًيا عنـــد 37، 30، 12) معـــامالت ارتبـــاط العبـــارات رقـــموجـــاءت **، (0.01)

غيـر دالـة؛ ( 39، 31، 24، 21، 18، 16، 6، 5(*، فيما عدا العبارات رقم)0.05مستوى)
 . لذا تم حذفهم

 البعد الرابع
 العزلة

 البعد الثالث
 فقدان القيمة

 البعد الثاني
 الملل

 البعد األول
 الشعور بالعجز

معامالت 
 االرتباط

معامالت  العبارة
 االرتباط

معامالت  العبارة
 االرتباط

معامالت  العبارة
 االرتباط

 العبارة

0.531** 4 0.668** 3 0.486** 2 0.653** 1 
0.649** 8 0.759** 7 0.081 6 0.049 5 

0.454* 12 0.686** 11 0.509** 10 0.467** 9 
0.333 16 0.585** 15 0.569** 14 0.472** 13 

0.802** 20 0.571** 19 0.360 18 0.666** 17 
0.279 24 0.599** 23 0.668** 22 0.238 21 

0.512** 28 0.606** 27 0.594** 26 0.650** 25 
0.616** 32 0.346 31 0.390* 30 0.564** 29 
0.591** 36 0.651** 35 0.672** 34 0.658** 33 
0.682** 40 0.230 39 0.647** 38 0.419* 37 
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ثم بعد ذلك حساب ارتباط درجة كل عبارة بالدرجة الكليـة للمقيـاس ككـل، ويوضـح 
 (.2ذلك جدول)

 (2جدول)
 الداخلي لمقياس فقدان المعنى في الحياة مؤشرات االتساق

 ( 30)ن= بارتباط درجة كل عبارة بالدرجة الكلية للمقياس 
معامالت 
 االرتباط  

معامالت  العبارة معامالت االرتباط العبارة
 االرتباط

 العبارة

0.613** 29 0.469** 14 0.597** 1 
0.409* 30 0.473** 15 0.404* 2 
0.553** 32 0.534** 17 0.611** 3 
0.636** 33 0.508** 19 0.521** 4 
0.519** 34 0.737** 20 0.751** 7 
0.574** 35 0.671** 22 0.607** 8 
0.542** 36 0.566** 23 0.531** 9 

0.395* 37 0.445* 25 0.444* 10 
0.652** 38 0.540** 26 0.636** 11 
0.651** 40 0.638** 27 0.459* 12 

 0.439** 28 0.328 13 

دالة إحصائيًا عند أن جميع معامالت االرتباط ( 2يتضح من جدول)
، 25، 12، 10، 2**، وجاءت معامالت ارتباط العبارات رقم)(0.01مستوى)

( كانت غير دالة 13(*، فيما عدا العبارة رقم)0.05( دالة عند مستوى)37، 30
 .إحصائًيا؛ لذا تم حذفها

( عبارة بعد 31المعنى في الحياة يتكون من)وبالتالي أصبح مقياس فقدان 
 ( عبارات نتيجة حساب مؤشرات االتساق الداخلي.9حذف)

ا
ً
 نتائج الدراسة: -تاسع

 نتائج السؤال األول: -أ
لإلجابة عن سؤال الدراسة األول الذي نص على" ما دالالت صدق مقياس فقدان 

 المعنى في الحياة لدى المراهقين المكفوفين؟
، تم مقياس فقدان المعنى في الحياة لدى المراهقين المكفوفين التحقق من صدق

  استخدام كاًل من:
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أعضـاء مـن أسـاتذة المحكمـين ( مـن 11عـدد)تم عـرض المقيـاس علـى  احملكمني:صدق 
بعـد ضـبطه لغوًيـا فـي هيئـة  هيئة التدريس بقسمي الصحة النفسـية، وعلـم الـنفس التربـوي 

تحـت أربعـة أبعـاد هـي:) الشـعور بـالعجز، الملــل،  (عبـارة تـم تصـنيفها40صـورته األوليـة )
وذلك إلبداء الرأي فيه مـن حيـث: مـا إذا كانـت العبـارات الموضـوعة  ؛فقدان القيمة، العزلة(

تقيس ما وضعت لقياسه أم ال، ومدى انتماء كـل عبـارة للبعـد التـي تنـدرج تحتـه، وصـحتها 
لمحكمــين حــول المقيــاس؛ حيــث تــم لغوًيــا، ومناســبتها لعينــة الدراســة، ثــم تــم تفريــغ آراء ا

بقاء العبارات ذات مستوى االتفاق المرتفع وفي ، حساب نسبة اتفاق المحكمين لكل عبارة وا 
( ثــم تــم إجــراء بعــض 88.8المقيــاس تــم اإلبقــاء علــى العبــارات التــي تقــديرها يبــدأ مــن)

عبــارات راء المحكمــين، وحــذف بعــض الالتعــديالت للعبــارات بإعــادة صــياغة بعضــها طبًقــا آل
ضافة أخرى مناسبة من ضمن آرائهم ، ويكون عدد التي رأوها غير مناسبة لقياس البعد، وا 

ضــافة عبــارات مــن اقتــراح المحكمــين 40عبـارات المقيــاس) ( عبــارة بعــد تعــديل الصـياغة، وا 
 ( كما يلي: 3ي تم حذفها لعدم مالئمتها للبعد، ويوضح ذلك في جدول)عوًضا عن الت

 (3جدول)
 كل بعد بالمقياسنسب اتفاق المحكمين على عبارات  

عبارات 
البعد 
 األول

نسبة 
موافقة 
 المحكمين

عبارات 
البعد 
 الثاني

نسبة 
موافقة 
 المحكمين

عبارات 
البعد 
 الثالث

نسبة 
موافقة 
 المحكمين

عبارات 
البعد 
 الرابع

نسبة 
موافقة 
 المحكمين

1 88.8% 11 100% 21 100% 31 88.8% 
2 88.8% 12 100% 22 100% 32 100% 
3 100% 13 100% 23 100% 33 100% 
4 100% 14 100% 24 100% 34 77.7% 
5 88.8 15 100% 25 100% 35 100% 
6 100% 16 100% 26 100% 36 77.7% 
7 88.8 17 100% 27 100% 37 88.8% 
8 88.8 18 100% 28 100% 38 100% 
9 88.8 19 100% 29 100% 39 100% 
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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تفـاق السـادة المحكمـين علـى صـياغة عبـارات المقيـاس، وتـم ا ( نسـب3يتضح من جدول) 
وتم حذف العبارات التي تقديرها أقـل (، %88.8اإلبقاء على العبارات التي يبدأ تقديرها من)

ــم) ــارة رق ــك، لتكــون العب ــع بنســبة ( 36،34مــن ذل ــد الراب ــاق)مــن البع ضــافة (77.7اتف ، وا 
عوًضـا عنهمـا علـى نفـس البعـد؛ ليكـون عـدد عبـارات المقيـاس عبارات من آراء المحكمين 

وفي ضوء ما تقدم ُيصبح المقياس صادًقا من وجهـة نظـر ( عبارة، 40)بعد آراء المحكمين
 .المحكمين

من خالل صـدق  مقياس فقدان المعنى في الحياةتم حساب صدق : احملكاملرتبط بصدق 
، وكـان معامـل االرتبـاط (1998مقياس خواء المعنـى لـدى محمـد معـوض)المحك باستخدام 

ممــا يــدل علــى صــدق  ؛0.01مرتفــع ودال عنــد مســتوى ( وهــو معامــل ارتبــاط 0.77همــا)بين
 مقياس فقدان المعنى في الحياة.

 نتائج السؤال الثاني: -ب
"ما دالالت ثبات مقياس فقدان : سؤال الدراسة الثاني الذي نص على لإلجابة عن

 المعنى في الحياة لدى المراهقين المكفوفين؟
إعـادة اسـتخدام تـم  مقيـاس فقـدان المعنـى فـي الحيـاة،للتواصل إلـى دالالت ثبـات 

لحساب ثبات المقياس بهـذه الطريقـة قامـت الباحثـة بتطبيـق المقيـاس علـي عينـة  التطبيق
ـــم قامـــت بإعـــادة  ـــة بفاصـــل البحـــث االســـتطالعية ث ـــي نفـــس العين ـــه مـــرة أخـــري عل تطبيق

( يـــوم ثـــم قامـــت بحســـاب درجــات العينـــة علـــي التطبيـــق األول ودرجـــاتهم علـــي 15زمنــي)
التطبيــق الثــاني، وباســتخدام معامــل ارتبــاط بيرســون للــدرجات الخــام تــم حســاب العالقــة 

التطبيقـين، االرتباطية بين درجات الطالب في التطبيقين، وكانت قيمة معامـل االرتبـاط بـين 
 وكانت معامالت االرتباط كما بالجدول اآلتي:

 (4جدول)
  معامالت الثباث بطريقة إعادة التطبيق ألبعاد مقياس فقدان المعنى في الحياة والمقياس ككل

 معامالت االرتباط بين التطبيقين عدد العبارات أبعاد المقياس 
 0.565 7 البعد األول )الشعور بالعجز(

 0.652 8 )الملل( البعد الثاني
 0.517 8 البعد الثالث )فقدان القيمة(

 0.716 8 البعد الرابع )العزلة(
 0.736 31 المقياس ككل
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عادة التطبيق 4يتضح من جدول)  ( أن جميع معامالت االرتباط بين التطبيق األول وا 
علـى ؛ ممـا يؤكـد تمتـع المقيـاس بدرجـة مرتفعـة مـن الثبـات، ويـدل 0.01دالة عند مستوى 
 صالحيته للتطبيق.

تم حساب ثبات مقياس فقدان المعنى في  معامل ألفا كرونباخ:كما تم استخدام 
 (.5جدول)، فكانت كما هو موضح ب Cronbach Alpha الحياة بطريقة ألفا كرونباخ

 (5جدول)
 معامالت الثباث بطريقة ألفا كرونباخ ألبعاد مقياس فقدان المعنى في الحياة والمقياس ككل 

 معامل ثبات ألفا كرونباخ عدد العبارات أبعاد المقياس 
 0.7 7 البعد األول )الشعور بالعجز(

 0.713 8 البعد الثاني )الملل(
 0.81 8 البعد الثالث )فقدان القيمة(

 0.77 8 البعد الرابع )العزلة(
 0.924 31 المقياس ككل

مما يؤكد تمتع فقدان ( أن جميع معامالت الثبات مرتفعة؛ 5يتضح من جدول)   
 من يتبين .المعنى في الحياة بدرجة مرتفعة من الثبات، ويدل على صالحيته للتطبيق

 وبين بينها العالقةو  مفردات المقياس والبعد الخاصة بها، بين العالقات أن السابق عرضال
، الداخلي اتساقها صدق يؤكد مما ؛إحصائية داللة وذات ،مقبولة للمقياس الكلية الدرجة
 المقياس أن ، ومن خالل معامالت الثبات يتضحالحالية الدراسة ألغراض مقبولة وتكون 
مرتفع نسبًيا ما يؤهله لالستخدام في الدراسة الحالية، واختبار  واستقرار ،بثبات يتمتع

  صحة فروض الدراسة.
ا
ً
 :لدراسةمناقشة نتائج ا-عاشر

فقدان المعنى في الحياة للمراهقين أثبتت اإلجراءات السابقة من تمتع مقياس   
؛ المكفوفين بالخصائص السيكومترية؛ ليكون صالح للتطبيق على المراهقين المكفوفين

على حد –ويعتبر هذا ( وهو معامل ثبات مرتفع، 0.92حيث أنه يتمتع بمعامل ثبات قدره)
األبعاد المقياس الوحيد الذي يقيس فقدان المعنى في الحياة في ضوء  -علم الباحثة

من قبل  تم صياغتهاحيث  ؛والعربية قين المكفوفين في البيئة المصريةالمحدد بها للمراه
عن  الباحثة في ضوء ما يتسق مع شخصية المراهق الكفيف انبثاًقا لما وجهه "فرانكل"

ودراسته نفس المتغير لتي تناولت احياة، وبعض المقاييس المماثلة فقدان المعنى في ال



 الخصائص السيكومترية لمقياس فقدان المعنى في الحياة لدى المراهقين المكفوفين
 مصطفى خليل محمود عطا هللا -فضل إبراهيم عبد الصمد -  أمل عمر عبد الحفيظ أبو زيد             

 م 2021أبريل  1اجلزء  2العدد  36جملة البحث يف الرتبية وعلم النفس                      اجمللد  
537 

مثل مقياس)سيد عبد  والعينة مختلفة محدًدا بأبعاد مناسبة لمتغيرات الدراسةعلى عينات 
 ، وحاتم سليمان،2006مروة عويس، ، 2015، ومصطفى الحديبي،2001العظيم،
وقف المراهق الكفيف عن غياب المعنى الذي يفيكون فقدان المعنى بمثابة (؛ 2011

مما يشعره بالثبات وعدم القدرة على  يتمثل في صعوبة التحكم بها؛السعي في حياته بما 
ى حياته؛ فيكون منزوي التغيير؛ ولهذا يشعر بافتقاد القدرة على التأثير، واالفتقار لجدو 

 : كاآلتي هيإجرائية أبعاد  أربعبالتالي يتكون المقياس من عن اآلخرين؛ 
البعد األول الشعور بالعجز: شعور الكفيف بفقدان اإلرادة وضعف قدرته للسعي  -

القرارات الالزمة التي واالستمرار لوجوده، وغياب قدرته للتحكم في أمور حياته واتخاذ 
سايرة الحياة التي يعيشها مثل بها المواقف المختلفة التي يتعرض لها وميواجه 

االختيار، والتخطيط والمواجهة؛ الذي يترتب عليه شعوره  خرين، وفقدان القدرة علىاآل
 مما يجعله يشعر أنه مسلوب اإلرادة. ؛بالعجز والتعاسة وضعف قدرته على التحمل

البعد الثاني الملل: وُيقصد به شعور الكفيف بالملل والسأم في كل شيء، وأن حياته  -
ن الحياة تبدو ساكنة تسير كما هي دون تجديد وتغيير، وافتقاده لهذه الرغبة، وأ

 ويعاني قلة النشاط.
البعد الثالث فقدان القيمة: يقصد به شعور الكفيف بأنه ُمهدر وال قيمة لحياته،  -

اب احساسه وتختلف قيمة األشياء في نظره وُتصبح عديمة القيمة، والفائدة، نتيجة لغي
مما يشعر  ؛خرين يقللون من قدره واحترامه، ويحطون منهبقيمته، ويستشعر أن اآل

 بالدونية، واإلهمال، ويفقد ذاته أمام األخرين.
حياة والذي البعد الرابع العزلة: وُيقصد به عزلة الكفيف أو غيابه عن وجوده في ال -

خرين، وافتقاده إلى حلقة الروابط االجتماعية التي تدعم وجوده، يمثل في معايشتها كاآل
خرين الهمال مما يجعله يبتعد عن اآل ؛لسلبي لهاوتعطي معنى لعالقاته، وتصوره ا

صابته بالضعف في عزلته والحزن   .وجوده، وكيانه فضاًل عن شعوره باالختالف وا 
 عبارة (31)نم النهائية صورته في المقياس تكون  للمقياس: النهائية الصورة

 سلبي، واآلخر إيجابي بعضها فقدان المعنى في الحياةب أبعاد تتعلق أربعةعلى  موزعة
، تحصل الدرجات اإليجابية دائًما، أحياًنا، نادًرا((كل منها ثالثة اختيارات هي أمام يوجد

وتكون الدرجة الكلية للمقياس  (، والسلبية تتبع عكس هذا التدرج،1،2،3منها على)
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ه ومما سبق يمكن لنا الحكم على صالحية استخدام المقياس في هذ(، 31،93بين)
 .والوثوق في نتائجه الدراسة،

 :الدراسةتوصيات  -حادي عشر
من نتائج ُتشير إلى أن مقياس  ةالحالي الدراسةفي ضوء ما أسفرت عنه نتائج  -

للمراهقين المكفوفين بدرجات صدق وثبات مقبولة؛ يمكن فقدان المعنى في الحياة 
التربوية والنفسية التوصية بإمكانية استخدام المقياس في الدراسات والبحوث 

 لدى المراهقين المكفوفين. المستقبلية

اهتمام الوالدين بتربية أبنائهم على أسس تربوية سليمة، ُتساعدهم على تقبل  -
ذاتهم، والشعور بأهميتهم في الحياة؛ مما ُيساعدهم على تحمل الضغوط، والقدرة 

 على االحساس بالمعنى في الحياة.

ثرائهم بالمعلومات التي ال بد من اهتمام المعلمين بالطالب المراهقين المكفوفين بإ -
ُتساعدهم على التعرف على ميولهم، مما يمكنهم من الوصول للمعنى، ومن ثم  

 القدرة على تحديد أهداف في الحياة.

ال بد من التركيز على مشاركة المراهقين المكفوفين في العمل الجماعي؛ مما  -
 يساعدهم على الشعور بالوجود الشخصي، وبالتالي االحساس بالمعنى.

االهتمام بتوعية المراهقين المكفوفين بكيفية مواجهة الصعوبات الحياتية، واعتبار  -
 المشاكل التي يتعرضون لها دافعة للسعي للوصول للمعنى وليست معطلة له.

فقدان المعنى في الحياة لدى عينات بس الخاصة يياال بد من إجراء مزيد من المق -
نسان، والسعي إليجاده هو لحياة اإل حرك األساسي ميعتبر الأخرى؛ ألن المعنى 

   بمثابة التحقق الوجودي.
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