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 ةــــدمــــقــم
من  كثرنا مومننها ك،مونلت همحتننه تاتم فنم موت اننه اومتفنم ك  وثننه  حن وفم ك  ننم  

مذنننألام ما كصنننام  ع وونننم ه  مننن  كت مذنننألام مان ةحنننف و  موم نننم  محأل ننن  مننن  كت 
وثننه  حننر كرننا لننا ه لانن  محهمحنن و  همولننا  ثافننمت هوتذننش محتننرروا محلننا ه   ننث  كث ننا 
لا  كمفما ،نالع  موأل نم ن هةحنف حمنم ت  منر موت من   ها كلملنه ه نه،ات انه اونم  

(. هُوونننن  مذنننألامم نصننننها مع ت ننننم  622ت 6103موأل نننم  ب ننننمم مءن حمونننم   ثنننناتت 
حم نننثاا محلننناهثول محتنننه تألفنننا لاننن  موأل نننم  محمصننناهم   ننناأل محااثنننل كاننن  ك،نننت م

هتاننامفت معلننتمتمف  أل ننهحتفتن و فننم تلننت من ثروننامم منن  ألمنننمتفت محة، وننل همح لننمولت 
هتواذفت حا    همحو مم لا  لاهثومتفتت ثمنم ومتن  مورنا محلنا ه حفنةم معذنألامم  حن  

مصنل مومفننمات محماوألنو   فنالع  موأل نم  منن  مماإفنت همم نهم فت هموامننوفت ه  نمإفت ه 
ه،ه م  معذألام ما مح مإول مع ت ما  و  موأل م ن افنه و ت نا   لنم مت مهتنل  ون فت 

% انننننننننننننننننننننه مح وإننننننننننننننننننننما محم تا ننننننننننننننننننننل. هنننننننننننننننننننننن   03%  حنننننننننننننننننننن   3تصنننننننننننننننننننن  منننننننننننننننننننن  
ك  م نثال مذنألامم   حن   Shuai et al., 2017)نRichardson,2006ك نماب

نصننها مع ت ننم  محمصنناهم   نناأل محااثننل منن  ك ننام محم ننثاا مح ممإوننل حنن   موأل ننم ت 
هكانن  معذننألام ما مح  لننول محلنناهثول موثرننا  ننوهلمم اننه ماااننل محأل هحننل. هننن  ك ننماا 

اننه محنن حو  محت  وصننه هم اصننمإه  (A P A)مح مووننل موماوثوننل حاألننم مح  لننه 
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(  حننن  ك  A.P.A, 2013, P.61صننن ما مح نننمم  بم  -حاذنننألام ما مح  لنننول 
مذألامم نصها مع ت م  محمصناهم   ناأل محااثنل و نوا  حن   منأل ملنتما من  نصنها 
مع ت نننننم  هاننننناأل محااثنننننل كه مح  نننننمأل محممإننننن  همع  املونننننل وتننننن م   مننننن  مو م  كه مح منننننه 

 همحتألهات ه،ة  مولامض تألفا ن   ل  محرم ول ل ا .
انننه ذنننون نننن ا  محأل ننن  لاننن  مع  نننامأل انننه هوألفنننا لننناهف نصنننها مع ت نننم  

محمفننمتت همعات ننما حامرننم ا ت همهم فننل صننوه ل اننه محماماألننل لانن  محتاثوننمت  و مننم و ننوا 
انناأل مح  ننمأل  حنن  مح  ننمأل محااثننه محممإنن   وننا محم ملننمت كه محتمامنن  محم نناألت اننه اننو  

حاألننل ت ننوا مع  املوننل  حنن  محتلنناف اننه مت ننمة مح نناماما هم  ننام ما محتننه تانن   اننه 
 ه  تننن  ات همحتنننه مننن   نننر فم  حانننم  محذننناا  محأل ننن ت ثمنننم تألفنننا انننه لننناهف محأل ننن  
مع تممله.هتلننتما ،ننة  مولننامض حمنن   لننتل ك ننفا لانن  موننن  ح ا ننل ع تتهمانن  منن  
محملنننته  م  منننمإهت همحتنننه تنننالرا لنننا مم هم م نننا م لاننن  مح  نننمألما مع تمملونننل همحمف ونننل 
  .هموثم وموننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننل حاأل نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن  همحماوألننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننو   نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننر

 ع وا   ،ةم معذألامم  تو ل م صم ل  رت مذألام ما   لول كه ل اول ك ا .ه 
( ك  مذنألامم نصنها مع ت نم  Benzing& Schmidt, 2017هنن  كهذنش ب

% مننن  موأل نننم  انننه لننن   2-3هاننناأل محااثنننل مذنننألامم لننناهثه لصننن ه ونننالرا انننه 
ملنل ثن  % ت او مم. هنن  كهذناا  ا  3.5محم اللت هو ت ا  و  م  م  همحةثها  مو   

 ,Xiong,et alنThyagarajan, 2016,P.471ن36ت 6113منن  بمح لننهنهت 
2018 Pp.1-8 ن (Sinfield, 2018,  ك  موانام  محننةو  وونم ه  منن  مذننألامم

نصنننها مع ت نننم  هاننناأل محااثنننل كثرنننا تهاألمنننم انننه مولمنننم  م  اممونننلت هكلمنننم  محو ننننت 
 لول.همحتواض ح  اما مح    مح امله هثةحف محم ثاا مع تمم

   ه نه  أل نن  ووننم ه منن  مذننألامم نصننها مع ت ننم  هانناأل محااثننل اننه مولننا  
وذملن م  محذغهأل مح  لول همع تمملونل همعنتصنم ول لان  محاونم  مولناولت هو ان  
 نننهمم مننن  مح ننن م  مولنننات  تو نننل  نننوها محهمحننن و   آ  نننم  محأل ننن  انننه تا وننن   ممحفمنننم 

Barlow, 2005, P.76).) 
م  ةهت مذننألامم نصننها مع ت ننم  هانناأل محااثننل محو ونن  هتهم ننر كمفننما موأل نن

مننن  محصنننوه ما م نننة ت ننن و  محأل ننن   ر نننر وونننم ه مننن  ،نننةم معذنننألامم مننناهامم  ااانننل 
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تر،واننننرت هت موننننل ن امتننننر  م نننن  محووننننم ما همحمامثننننم محمت صصننننلت ه،نننن  وامانننن  موفنننن  
  انننه مع  ونننمعا محلنننا ول مرننن  مولننن  همحانننم ت همحونننر ت هنانننل مح ماوونننلت ها ننن م  مومننن

 مح  م ت هل ت محذ أل محةمتهت همحما ت هل ت محا  ل اه  ة  مح ف .
ن  ننننمم مءت حموننننم   ثنننناتت 6103هننننن  كهذنننناا  املننننل ثنننن  منننن  بل نننن  مءت 

( م ت ننما معثتإننمم حنن   كمفننما موأل ننم  ةهت مذننألامم نصننها مع ت ننم  هانناأل 6103
مرنن  كلامذننف  اننه محااثننل محمتننا  ما لانن  محووننم ما مح ما وننل  محملت نن وما همحتننه تت

 معثتإمم محام ت مح ا ت معات مفت همح هن م  محملت   . 
هكه  م  ننننننما   حنننننن  لنننننن ت ه ننننننه   اصننننننمإول مهانننننن   ههمذننننننال ح أل ننننننم  ةهت 
مذننألامم نصنننها مع ت ننم  هاننناأل محااثننل انننه مصنننا ولنن مم لننن   ك،مفننم ملت نننما ،نننة  

نملنن   مح وم ننما مح إننل منن  ةهت م لمنننما محمتونن   ت هلنن ت تلنن و  ،ننالع  موأل ننم  اننه 
 (.060ت 6104مح مصل  فت بمح فمم محماثمت حاتو إل محوممل هم اصم ت 

( ك ننر ته نن  لانننل  ننو  ه ننه  6104هننن  كهذنناا امألمننل محم،ننام   ننه  ننا  ب
أل ن  ةت مذننألامم نصننها مع ت ننم  هانناأل محااثنل ه ننو  ه ننه  مذننألامم اننه محوانننما 

 و  م مولاول هم   مض اه محتاصو  مح امله ح    منه م
مو ننننن  محاونننننم  مرننننن   موننننن  محمصنننننألااما مح  لنننننول تتوننننن   اوفنننننم محتواو نننننما و

(  ر نر إ  امف مح نا  01ت 6116 م تان ه فنما  ألنا كصنام فمت اتواانر لنموا   ن   ب
ك  حاومتنننر نومنننل همغنننم ت هك  حنننر ك،ننن مامم ولنننو   حننن  تا و فنننم مفمنننم تامننن  مننن  م ننن ل 

مفنننمت محتنننه وال وفنننمت همت م،متنننر. ثمنننم ه فننن ت هك نننر مه نننه  انننه ننننوت م  لنننم  ه  امتنننر همح
 ر نر  إمواانل مح نا  حن ألت ك، مانر همتلنمنفم انه  (Reker, 2004, p.13)وواانر اوثنا 

محاونم ت هافمنر حه نه  ت همحلنوه ح اننهف ك، مانرت هم النم  محمصنمام حتا و فنمإ. هتننا  
 ( ك  مو   محاونم  م فنهت كه م مهلنل من  محم نم،وت م و م ونل00ت 6112لفوا لمحت ب
وثّه فنننم مح نننا  ل نننا محاونننم  لننن  اومتنننرت ل نننا  -ثمح  نننمو كه مح  ننن  منننرام  –كه محلنننا ول 

مصم ا م تا ل  م   اوم   امتر مح  صنول محتنه و  ا،نم انه مهمننن ت ملانر من  ةمتنر 
همى نناو  اننه ألنن  ر ماننل محم تمنن  همتغوامتفننم. هتوثنن  ،ننة  محم ننم،وت ته ننر مح ننا   اننه 

صننها  كلننمحوم هك،نن من اننه م ننمعا  ننت ت وومنن  محاوننم ت هكلنناهم اومتننر هتألفننا اننه 
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لا  تا و فنمت هوتذنم  رارنل ك ونم   محنهله  نمحمو   انه محاونم ت همحته نر  انه محاونم ت 
 هكلاهم محاوم .

( ك  مو ننننني محاونننننم  ،نننننه إنننننن ا  مح نننننا  لاننننن  ك  061ت 6113هوننننناظ انننننماأل ب
مح ننا و ه  وثت ننن هو ننث  محموننم ه محاومتوننل محمترصننال اننه لنناهثر هاننه مهمن ننرت هووااننر

(  ر نننننر  نننننوها مح نننننا   محف نننننم  مح  صنننننه انننننه م نننننمعا اومتونننننل. هوننننناظ 64ت 6114ب
( ك  مو نني محاوننم  تانن    م مهلننل منن  مح ننوت م  لننم ولت تت اننها 31ت 6106محالننو ه ب

 اه  ا ل م تثماور مح ا ت ه ا ل همنووترت رت  ا ل االوتر حاملت   . 
ك  م النم   (Bailey & Phillips, 2016, p, 210)هوا   واه هاواو   

 نمح امف محه ننه ت ها نن م  محمو نن  اننه محاوننم  ننن  وصننوم مح ننا   ممونن  منن  محموم ننم  هموحننت 
مح  لنهت اوثنه  ذناول حاونر  هم ا نمأل همحام نمع ت علت نم   ك  اومتنر اما نل منن  كت 

 مو  ت هعات م   م الم    ومل محاوم  هك فم  وا   وا   ر  تومش. 
ـــدرة أميـــات األطفـــال ذوي مثننن  تواونننن مو ننن  محاونننم   ر نننر  هانننه ذنننه  منننم لننن   و ق

اضطراب قصور االنتباه وفرط الحركة عمى معرفـة أىـدافين وتمـتعين بن ـره بيجابيـة 
 لمحياة وشعورىن بحب الحياة والسالم الداخمي.

 الن ريات التي تناولت معنى الحياة:
 ته   ل   ته فما  ألاور امهحا ت لوا مو   محاوم  ومث  ت  ومفم  آو مم اومم واه  
ُووننن  م فنننهت مو ننن  محاونننم  كاننن  محم نننم،وت محه ه ونننل محتنننه نننن مفم إاوثتنننها اام ثننن إ هةحنننف 

هننن  ألفنناا محو ونن  منن   ام   Logo therapyثم فننهت كلملننه اننه محونناى  ننمحمو   
ت Victor Frankl"اوننم  مرنن   إاوثتننها اام ثنن  محوامننم  محننةو  اننمهحهم ت لننوا مو نن  مح

ت انم  Abraham Maslowإت إ ك ام،نمت مملناه Irvin D. Yalomإ اانو   . ونمحهت 
إ. Alfried Langleت إ كح اونن  ع  نن  Van Deurzen-Smithلننمو   – هام  

 هتتذش مىام  همح ألاوما محته ت مهحا مو   محاوم  اومم واه 
 :Victor Franklانكل معنى الحياة لدى فيكتور فر  -أ 

توت نا مح ألاوننل محتنه ننن مفم إاام ثنن إ لن  مو نن  محاونم  منن  ك،ننت م لنفممما محتننه ننن مفم 
محنةت تنتا   ك، مانر انه ملنمل   مح نا  لان   ،ةم محومحت محه ه ت حوات محن    محان و 

 و ننننم  مو نننن  حننننر اننننه محاوننننم  حولننننتألو  ك  ووننننوش هو  ننننمت هوا نننن  ك، ماننننر محملننننت  اول 
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 (.61ت 6111باام ث ت 
   مو ننن  محاونننم  ل ننن  إاام ثننن إ حنننو  تصنننهامم  نننم،ممم حالنننتومم ت  ننن  ،نننه مثت نننمن ع 
وتهص   حور م  لم   ع م   ا  لماول  ا  و ن ال،م م تنمامم انو  تالاننر م نثال  انه 
اومتننننر منننن  محمو نننن  همحفنننن نت كه اننننو  و نننن ك ووننننم ه ممننننم وألانننن  لاوننننر اام ثنننن  مح ننننامف 

ا ن م  مو ن  محاونم ت اوثت نن ك نر وونوش اونم   ت كهExistential Vacuumمحه ه ت 
ت 0665اما ننل ت اننه منن  محموننم ه همو،نن منت او نن  ااولننل حفا ننمأل همحوننر  باام ثنن ت 

010.) 
 Will to"هوالثننن  إاام ثنن إ ك   ه،نننا مح ماوونننل م  لم ونننل وثمننن  اننه إ ام   محمو نن  

Meaningحنو  لن  محنةما ت هك  مح ما  محاإوله حف لم  اه اومتر وتمر  انه مح ان  
هحثنن  لنن  محمو نن ت هوونن  ،ننةم محمو نن  ااونن مم  مح لنن ل حثنن   نن  ت افننه و صننر هانن  ت 
هع وتا نن   ع منن   احننر ،ننه. ه،ننةم ولننتامت  ثننام  محننةما  حنن  انن   مننمن امح ننن   ةه 
محصننال مح  لننول محلنناومل ولنناف هوتانناف اومننم هام  محتاثوننم اننه  محننةما  اونن  وت ننمهم 

ت اآ  ،نةم وو نه ك  ونات أل  ا ه  ةمتر كت ولمه  فم. هحثه وثه    لم مم مم   لم مم ثممام
،نننةم م  لنننم   آ لنننم  كه  نننه    نننا  نننماى  ألنننم  ةمتنننر هوتصننن   نننر هوتهمصننن  مونننر. 
هو نننما  إاام ثننن إ  مصنننول محتلنننممه  محنننةما ،نننة    ننن ا  محونننو  م  لنننم ول لاننن  ك  تنننا  

مح ننننننمح   ن ل نننننن 314-313ت 6106محوننننننمحت محماننننننوأل  فننننننم  ننننننماى   لننننننفم بن نننننن هشت 
 (.663ت 6114ه  اه ت 

هحننةحف اننآ  مو نن  محاوننم  حنن   إاام ثنن إ و ننوا  حنن  تاننف محماننمهعا محتننه تُ ننة  منن  ك نن  
 Meaningsمحومن  لان  تهلنو  م نم  محاالونل كمنمت مح نا  اومنم وتوان   محمونم ه همح نوت 

& Values   امحاونننم  ع ت انننه ك ننن مم مننن  محمو ننن ت اتننن  انننه كاانننف محألننناهن هكنلننن
تننه وهم ننر اوفننم م  لننم  مهمنننن محوننر  هم ونن مت مومنن ن و  محمو نن  ولننمل  محااألننما مح

اننمحمو   وننتت مثت ننمار اننه  Subjectiveلانن  ت  وننن محموم ننم ت ثمننم ك  محمو نن  ةمتننه 
 (Harries, 2004, P. 16).أل  تاف محمهمنن همحألاهن محته ت ث  اوم  م  لم  

 :Maslowمعنى الحياة لدى ماسمو  -ب 
لنن  إ اام ثنن إ اننه االوتننر حمو نن  محاوننم ن افننه وننا  ك  مو نن   Maslowو تاننن مملنناه 

محاونننم   نننه،ات كه كلملنننهت هلنننمل كه  مصنننول   لنننم ولن افنننه حنننو  هحوننن  محألننناهن كه 
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محماننننن  ما مع تمملونننننلن  ة وت نننننث  ذنننننم  محام نننننما موهحونننننل محتنننننه ولنننننو  م  لنننننم  
  لنم ه  ن  وون    ونل كهحونل    ملفمت ثمم ك  مو   محاوم  ع وات   م مم ذإوام ث ما  

ت هت لاوفم مح هما  لمهممم. هحث ر وت   ثاونل مونر انه ك  مع،تمنمت موهحنه حف لنم  ثمنم 
 ولمور مملاه إ مع،تممت مولم إ ،ه  ام   محمو   ل   اام ث .

 -Selfها مم حاتلال  محفامه حن إ مملاهإ حااتوم ما ترته محام ل  ح  تا و  محنةما. 
Actualization   اه كلا  محتلال  محفامنهت هكهذنش مملناه ك  مو ن م  محما  نو

ح وفت  مول كه لن م كه النمحل تت نمهم ةهمتفنتت هك  اونم   -اه ث  محامعا  -حةهمتفت 
موانام   نن ه  مو ن  ك نن ر  ننراام  لان  لنن و ل  ن ه   اننلت همحا  ننل مح مإمنل اننه اوننم  ةما 

ت هك  مو نن  محاوننم  لماوننل مم ه ننل مغننم  ع تننرته  ع منن   ننا  معحتننممت  فنن ن كلننم 
مننن  محلنننوه حتا وننن  محلنننوم   همحتغانننم لاننن  محماننن  همحصنننوه ما محا و ونننل بمحالنننو هت 

 (.30ت 6106
 :Yalomمعنى الحياة لدى يالوم  -ج 

مو   محاوم   ملت نما  ألنم،ا  ه ه ونلت افنه   ألنل كلملنول  Yalomت مهحا  ألاول ومحهت 
 -مع تننننامم –هن محه ه وننننل بمحااوننننل اننننه تانننن ت م  لننننم  همهم فتننننر حافمننننهت همحم ننننم

 هم  محمو  ( محته تتل م اه  ا   نهف من  مح ان  همحصنامف انه محمو ن  حن    -محمها
م  لننم  اذننام لنن   انن م  تغونناما ك ننا  اننه  صمإصننر مح  صننولت هووت ننا مو نن  
محاوننم   مرم نننل هلننوال  املونننل ذنن  محو نننم ه ننهم  محمو ننن ت هوونن  ملنننت م ل    ملوننل انننه 

هألت افننه م توننما   لننم ه اننات اننمح ا  ،ننه منن  و انن  محمو نن  اننه محاوننم  مهم فننل محذننغ
نم هحنو  اا ومنم ه مصنل محمو ن   م   ا  مولمنم  م   ملونلت هووت نا مو ن  محاونم  لممم

 ,Wongمحننة  وننات أل   ننه  محموت نن ما هنننوت محتلننممه ثننم  ا  همحلننوم   همحغواوننل ب
2012,P. 3.) 

 :Van Deurzen-Smith سميث –معنى الحياة لدى فان دورزين  -د 
 (Van Deurzen-Smith) مننهةى مو نن  محاوننم  محننةت ن متننر اننم   هامونن  لننمو  

وننات ك  لانن  م  لننم  ك  وثت ننن مو نن  ه ننه   لانن  كا وننل ملننتهوما حا  ننا   موه  
وتواننننن   نننننمح  ا  محالنننننول انننننه محونننننمحت محأل وونننننه. همحرنننننم ه وتواننننن   نننننمح  ا  ةما محألنننننم   

ت محوننمت. همحرمحنن  وننات أل  ننمح  ا  مح  صننول محننةت تلننمور مع تمننمله كه مننم تلننمور محوننمح
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محومحت مح م . كمم محام   او ت   محومحت محمرنمحه. هم  لنم  انه لنوور حتا ون  محمو ن  
لانن  ،ننة  محملننتهوما موا ونننل و نن    لننر مذننألامم  حننن  معصننأل مت  مفنن  ما محمو ننن ت 

فنن  ما بلنناومم ت هوتهننن مو نن  اوننم  م  لنم  لانن  منن     مانر اننه مهم فننل تانف محم
 (.0116 -0111ت 0666 ومم  اهمتت 

 :Alfried Langleمعنى الحياة لدى الفريد النجل  -ه 
مت نننن  ع  نننن إ منننن  إاام ثنننن إ اننننه ك  مح انننن  لنننن  محمو نننن  ،ننننه مح ننننه  مح ماوننننل موهحنننن  
همولملننول حنن   م  لنننم ت و ننر انننه ام ننل  مإمننل  حننن  ه ننه   مونننما مو هوننل همامهحنننل 

 ننننن  حااونننننم ت هحاو محنننننلت هحاااونننننلت هحاملنننننإهحولت هحا نننننوتت تا و فنننننم مرننننن  مح اننننن  لننننن  مو
هحاا و ل. هل  مم و    م  لم  اه تا و  ،ة  محغمول محمو هولت ه تو ل حه نه  محن هما  

 .(Harries, 2004, P. 6)كه محا  ما محمم ول وصمم  م ا مأل محه ه ت 
مونما مح وهحه ونل هو هت تصها إع   إ لا  االول   و   حاه ه  مح  ات ت  نه ل نر محات

همح وإول محته نمما لاوفم مح ألاوما مو ا ت همحته ت ألنا حف لنم  لان  ك نر هان   ثاونل 
Wholeness  تتثننننه  منننن  مإننننتان رارننننل ك وننننم  ،ننننه  مح نننن  هPhysical ت همح  لننننه

Psychic ت همحاهاننننهSpiritual  هك  ،ننننة  مو وننننم   وننننا م  صننننال لنننن   وذننننفم  نننن .
ك ننمم  م  صننالت همم مننم ،ننه ثنن ل ولننت وم  حنن  محم ننم   مت ملاننلن و  مح ننا  حننو  م ننا 

هاننننن  ،نننننة  مح مصنننننول محثاونننننل حا ننننن    Phenomenological fieldمحألنننننم،ات 
(Langle, 2003,P. 19). 

ع و م معلتمم  لان   ألاونل همان   ا نألت انه ت لنوا مو ن  محاونم ن افنة  مح ألاونما  ه
  م   وذفم مثمام ح وض.

 املنننل مو نننه محاونننم  مرننن   املنننل  مملنننثماه هاهلنننو  هنننن  م،نننتت محو وننن  مننن  مح نننمارو   
Mascaro & Rosen (2005)   م،تما  نمحتوان لان  مو ن  محاونم   هصن ر لنممام

مذنننم مم حتنننرروا محذنننغهأل محتنننه تنننال ت  حننن  ألفنننها مولنننامض معثتإم ونننل ه  ننن  مومننن  
  ( ألمح منم هألمح نلت ملنت  ت مح مارنم  م نموو013هاملاول محةما. هةحنف حن   لو نل من  ب

حمو ننن  محاونننم ت همح ألنننا   حننن  محاونننم  هاملاونننل محنننةما. هكهذننناا  تنننمإ  مح املنننل ه نننه  
لاننننننل لنننننمح ل  محنننننل  اصنننننمإومم  نننننو  م النننننم   مو ننننن  محاونننننم  هم صنننننم ل  نننننمولامض 
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معثتإم ونننلت ثمننننم ته نننن  لاننننل  محننننل  اصننننمإومم  ننننو  م النننم   مو نننن  محاوننننم ت همومنننن  
 هاملاول محةما.

 املنننل لننن   ها محملنننم     (Laudet, et al, 2006)هك نننا  حوننن ا ه  ننناه  
( 323مع تمملوننلت همحتنن و ت همو نن  محاوننم  اننه  ننه   محاوننم  همحاذننم حنن   لو ننل منن  ب

ت م نننموو  محملنننم    مع تمملونننلت محتننن و ت مو ننن  محاونننم . هكهذننناا  نننم. ملنننُت  ي م اهصم
م ن كت ك  محملننم    مح تننمإ  ك  محملننم    مع تمملوننل تننات أل  و م ومننم  محتنن و  همو نن  محاونن
 مع تمملول تالرا   ث  م م ا اه  و م ول مو   محاوم  ح   مح ا .

(   املننننل محوانننننما 6116ب Donhoe & Greeneثمننننم نننننمت  ه فننننه ه نننناو  
مع تمملونل ثمتغوننا هلننوأل  نو  محننةثم  محه نن م ه همو ن  محاوننم  حنن   لو نل تثه ننا منن  

مح مارننم  م وننم  محننةثم  محه نن م هت  ( ألمح مننم هألمح ننل منن  ألننام مح مموننل. ملننت  مت15ب
هم وننننم  محمو نننن  مح  صننننه حااوننننم ت هم وننننم  محغنننناض منننن  محاوننننم . كهذنننناا  تننننمإ  
مح املنننل ه ننننه  لاننننل ألا وننننل  نننو  محمو نننن  مح  صنننه حااوننننم  همحواننننما مع تمملوننننل 
م و م وننلت ثمنننم ك  محواننننما مع تمملونننل متغونننا هلننوأل  نننو  محنننةثم  محه ننن م ه همو ننن  

كهذنش مح مارننم  ك  محواننما مع تمملونل م و م ونل تونن  مصن امم  نماممم منن  محاونم ت ثمنم 
 مصم ا مو   محاوم . 

( 6101هاه  املل ل  محوانل  و  مو   محاوم  هاملاول محةما ك اتفنم ا وونل مون م  ب
( ألمح نننل انننه محونننام ت ملنننت  ما مح مارنننل م نننموو  مو ننن  062حننن   لو نننل تتثنننه  مننن  ب
كهذاا  تمإ  مح املل ه ه  لاننل مه  نل  محنل  اصنمإومم  نو   محاوم ت هاملاول محةما.

 مو   محاوم  هاملاول محةما. 
هاننننه  املننننل لنننن  محملننننم    مع تمملوننننل هلانتفننننم  مو نننن  محاوننننم  ك ام،ننننم ك ننننه  ننننمحه 

( امحل  تنا موألنامن انه ماماألنل  نم . ملنت  ت 065( ح   لو ل تتثه  م  ب6101ب
ونننل هم ونننم  مو ننن  محاونننم  كهذننناا مح تنننمإ  ه نننه  مح ماننن  م ونننم  محملنننم    مع تممل

 لانل مه  ل  و  محملم    مع تمملول همو   محاوم .
هاننه  املننل لنن  محوانننل  ننو  مو نن  محاوننم  هملننته  محاذننم ل فننم ك اتفننم ا ننم   ننه  

( منن  ألمح ننما مح مموننل اننه امإنن . ملننت  ما 614( حنن   لو ننل تتثننه  منن  ب6100ب
 وم  محاذم لن  محاونم . كهذناا  تنمإ  مح املنل ه نه  مح مارل م وم  مو   محاوم  هم
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لانننننل مه  ننننل  محننننل  اصننننمإومم  ننننو  مو نننن  محاوننننم  همحاذننننم لنننن  محاوننننم  حنننن   ألمح ننننما 
 مح ممول.

(  املنننننل لنننننن  مو ننننن  محاوننننننم  همحملنننننم    مع تمملوننننننل 6106ثمنننننم ك نننننا  محمفنننننن مهت ب
انننننه مصنننننم مم  31هلانتفمننننم  ننننن وض معذنننننألام ما مح  لنننننول حننننن   لو ننننل تثه نننننا مننننن  

محاننننهم   محماهاوننننل. ملننننت  ت مح مانننن  م نننننموو  مو نننن  محاوننننم  همحملننننم    مع تمملونننننل 
همعثتإننممت هكهذنناا  تننمإ  مح املننل ه ننه  لانننل مات مألوننل مه  ننل  ننو  مو نن  محاوننم  
همحملننننم    مع تمملوننننلت هه ننننه  لانننننل مات مألوننننل لننننمح ل  ننننو  مو نننن  محاوننننم  همحملننننم    

 لنننول. ثمننم ته ننن  انناه  ةما  عحنننل  اصنننمإول مع تمملوننل مننن   وننض معذنننألام ما مح 
 نننننو  متهلنننننألما ملنننننت م ما لو نننننل مح املنننننل انننننه مو ننننن  محاونننننم  ت ومنننننم حمتغونننننا محمال،ننننن  

 محتواومه.
هاننه  املننل لنن  محملننم    مع تمملوننل هلانتفننم   ملاوننل محننةما همو نن  محاوننم  ك اتفننم 

اننننل ( ألمح مننننم هألمح ننننل منننن  ألننننام محماا060( حنننن   لو ننننل منننن  ب6106  ولننننل اننننهمت ب
محرم هوننل منن  محمث ننهاو  همحم صنناو ت ملننت  ما مح مارننل م وننم  محملننم    مع تمملوننلت 
هم وننم  املاوننل محننةمات هم وننم  مو نن  محاوننم . كهذنناا  تننمإ  مح املننل ه ننه  لانننل 
مه  ل  محل  اصنمإومم  نو  محملنم    مع تمملونل هثن   من  مو ن  محاونم  هاملاونل محنةمات 

إومم  و  مو   محاوم  هاملاونل محنةمات ثمنم ته ن  اناه   محنل ثمم ته   لانل  محل  اصم
 اصننمإومم  ننو  محمننام، و  محمث نننهاو  همحم صنناو  اننه متغونناما مح املنننل ثثنن  اننه مت نننم  
محمام، و  محم صاو ت ثمم ته   ااه  ت ومم حمتغوا مح نهف انه محملنم    مع تمملونل حن   

  ت ومنم حمتغونا مح نهف انه متغونا مو ن  لو ل محمث هاو  اه مت نم  م  نم . هع وه ن  اناه 
 محاوم  هاملاول محةما ح   لو ل محمث هاو .

(  املنل لن  محصنال 6103ب Dunn & Obrien ثمنم ك ناا ثن  من   ون  هكه ناو 
( 046مح  لننننولت همو نننن  محاوننننم ت محذننننغهألت همحملننننم    مع تمملوننننل حنننن   لو ننننل منننن  ب

ننننم. كهذنننناا مح تننننمإ  ك ننننر  موننننم   محذننننغأل محمنننن اف  لانننن  محم اهصننننو  تانننن   م اهصم
تغواما اه محصال مح  لول همو   محاوم . ثمنم ته ن  لاننل مه  نل  محنل  اصنمإومم  نو  
نننم انننه ت  ونننن محذنننغهأل  محملننم    مع تمملونننل همو ننن  محاونننم ت هك فمنننم وال ونننم   هامم مفمم

 محم اثل.
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 ( حاث ن ل  مو   محاونم  هلانتنر   ملاونل محنةما6103هاه  املل ك ام،م    ها ب
( مننن  ألنننام مح ممونننلت ملنننت  ت مح ماننن  م ونننم  مو ننن  611   لو نننل تتثنننه  مننن  بحننن

محاوم  هم وم  املاول محنةما. تهصناا مح املنل  حن  ه نه  لاننل مات مألونل مه  نل  محنل 
ه نه  انناه   حن   ألننام مح ممونلت هلنن ت . اصنمإومم  نو  املاوننل محنةما همو نن  محاونم 

ةثنننها( انننه  –حوو نننل ها منننم حا نننهف ب  نننم   محنننل  اصنننمإومم  نننو  متهلنننألما  ا نننما كانننام  م
املاوننل محننةما. هلنن ت ه ننه  انناه   محننل  اصننمإومم  ننو  متهلننألما  ا ننما كاننام  محوو ننل 

ةثنننننها( انننننه مو ننننن  محاونننننم ت ه نننننه  اننننناه   محنننننل  اصنننننمإومم  نننننو   –ها منننننم حا نننننهف ب  نننننم  
لماوننل( اننه املاوننل محننةما انننه  –متهلننألما  ا ننما كاننام  محوو ننل ها مننم حاثاوننل ب ألاوننل 

مت م  محثاونما مح ألاونل. هلن ت ه نه  اناه   محنل  اصنمإومم  نو  متهلنألما  ا نما كانام  
 لماول( اه مو   محاوم . –محوو ل ها مم حاثاول ب ألاول 

 املنل ،ن اا  حن   Bailey & Phillips (2016)ثمنم ك نا  ثن  من   نموا  هاواون   
همو نننن  محاوننننم ت  محث ننننن لنننن  محوانننننل  ننننو  مح ماووننننلت همحتثوننننن مح ننننمموهت همحاام،وننننلت

( ألمح مننننم 051همو م  موثنننم ومه حننن   ألنننام مح ممونننل. هتثه نننا لو نننل مح املنننل مننن  ب
 62-04( ةثننهاممت تامهاننا كلمننما،ت ب16(   مرمننمت ب032هألمح ننل منن  ألننام مح مموننل ب

لننننن ل(. هملنننننت  ت مح مارنننننم  م ونننننم  مح ماوونننننل موثم ومونننننل هملنننننت وم  محتثونننننن حاألمحنننننم 
اوننننم ت هم ونننننم  محاذننننم لنننن  محاوننننم ت ه نننن ه  محه ننننن م  مح ننننمموهت هملننننت وم  مو نننن  مح

م و م ه همحلا ه. كهذاا  تمإ  مح املنل ه نه  لاننل مات مألونل  نو  محن هما  مح م اونل 
 همحاام،ول محةمتول بمحف م  مح  صه( همو   محاوم  همو م  موثم ومه.

(  املنل 6105هل  محوانل  و  محملم    مع تمملول همو   محاوم  ك اا هع  لانه ب
نمت هب 15( تاا لما 31( كامال م فت ب033لا  لو ل م  ب  15( كث نا من  46لممم

ننمت همنن  اونن  محتواننوت ثننم  لنن   مواممنن  محمتوامننما ب ( هلنن    وننا محمتوامننما 63لممم
(. ملنننننت  ما مح مارنننننل م ونننننم  محملنننننم    مع تمملونننننل هم ونننننم  مو ننننن  محاونننننم . 003ب

ألول مه  نل  نو  محملنم    مع تمملونل همو ن  كهذاا  تمإ  مح املل ه ه  لانل مات م
محاونننم ت هحنننت تألفنننا مح تنننمإ  تنننرروا لهممننن  مرننن  محتوانننوت بكاممننن  متوامنننما هكاممننن   ونننا 

كاممننننن  كث نننننا لننننن مم( لاننننن  ثننننن   مننننن  محملنننننم     –متوامنننننما( همحلننننن  بكاممننننن  كنننننن  لننننن مم 
 مع تمملول همو   محاوم .ممم ل   ع   م  
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موأل ننننم  ةهت مذننننألامم نصننننها مع ت ننننم  هانننناأل  لنننن م   ننننامم   ا ننننم ول ومفننننما  -0
 محااثل تلمل ،  اه ت مول مع امف  و م ه حمو   محاوم .

 نممننننل مامثننننم حالت ننننماما مح مصننننل  محتوممنننن  منننن  محم ننننثاا مح  لننننول ومفننننما  -6
 نصها مع ت م  هااأل محااثل.

تننن لوت  ها مو صنننمإه مح  لنننه م ثاو وثنننه انننه  موننن  ماماننن  محتوانننوت عثت نننمن  -3
 ا موأل م  محةو  ووم ه  م  مذألامم نصها مع ت م  هااأل محااثل.امع
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 عــــــــــالمراج
(. المســاندة االجتماعيــة وعالقتيــا بمعنــى الحيــاة 6101ك ننه  ننمحه بلألننمن(. ب -

الننمحل مم لننتوات ثاوننل محتا وننلت االننألو   لــدى حــاالت البتــر فــي محاف ــات  ــزة  
  ممول مونص .

مح نننم،ا    معنـــى الحيـــاة  ترجمـــة عـــادل بخيـــت بشـــرى(.(. 6112  حننا بمح اوننن (. ب -
 محم ا  مولا  حار مال.

(. مح مننننهةى محلنننن  ه حاوانننننل  ننننو  محملننننم    مع تمملوننننل 6114كا ننننهأل ب  ننننا (. ب -
همحتهماننن  محمف نننه حنننن   لمنننم  محصننن ملل. الننننمحل مم لنننتوات ثاونننل مى ممت  مموننننل 

 محمنممو .
. مح ننم،ا   ميــة الــذات ادرشــاديةالمقيــاس العربــي لفاع (.6103كا ننهأل ب  ننات(. ب -

 .مثت ل مع  اه محمصاول
ـــاة لـــدى الشـــباب(. 6101مو نننوض بمامننن (. ب - . م انننل ثاونننل مقيـــاس معنـــى الحي

 .561- 466(ت مح م،ا    ممول لو   م .    31ف ب 3محتا ول م  
 .060(. مموه. مح م،ا     6104مح فمم محماثمت حاتو إل محوممل هم اصم  ب -
ـــالمعنى(. ۲۱۰۲(. بمحالنننو ه بلنننمألن - ت مح نننم،ا ت  ما قمـــق المســـتقبل والعـــالج ب

 مح ثا محوا ه. 
اضطراب نقص االنتبـاه المصـحوب بالنشـاط الزا ـد. (. 6113مح لهنه بم  ت(.ب -

 مح م،ا   مثت ل مو  اه محمصاول. األسباب والتشخيص والوقاية والعالج.
. مح ننم،ا   التعميمــاتمقيــاس معنــى الحيــاة. كراســة (. 0665محا نو ت ب،ننماه (. ب -

 مثت ل مح فذل محمصاول.
فاعمية برنامج تدريبي قا م عمى ن ريـة الـتعمم المعرفـي (.6101محم  ه بكمن (. ب -

االجتمــاعي فــي تنميــة الكفــاية الذاتيــة المينيــة لــدى الطالبــات معممــات التربيــة 
   (ت6( ف ب02م ال محوانهت محتا هونل همح  لنول ثاونل محتا ونل   فنمت من  بالخاصة  

  253 -364  
ت عمـــم الـــنفس المعرفـــي  مـــداخل ونمـــاذج ون ريـــات(. 6110محمونننما باتانننه(. ب -

 .235 – 160مح م،ا    ما مح  ا حا ممومات 
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ســـــيكولوجية الـــــتعمم بـــــين المن ـــــور االرتبــــــاطي  (. 6111محمونننننما باتانننننه(. ب -
 (. مح م،ا    ما مح  ا حا مموما6بأل والمن ور المعرفي

مقيـــــــاس المســـــــاندة (. 0664محلالنننننننه بكلنننننننمم (. ل ننننننن  محم صنننننننه  بكمنننننننم ه(. ب -
 ت مح م،ا   مثت ل مو  اه مصاول.االجتماعية كراسة التعميمات

جــودة الحيــاة وعالقتيــا بالــذكاي االنفعــالي وســـمة (. 6114مح ننا و ه بثممنن (. ب -
ــق. محم اننل محمصنناول وراي المــزاج والعوامــل الخمســة الكبــرى فــي الشخصــية والقم

 .16-61(ت  24(ت ل   ب04ا املما مح  لول. محم ا  بح
. مح نننم،ا   المســـاندة االجتماعيـــة والصـــحة النفســـية(. 0661مح ننن مهت بمامننن (. ب -

 مثت ل مع  اه مصاول.
المســــــاندة االجتماعيــــــة (  0661مح ننننن مهت بمامنننننن (ن ل ننننن  محنننننناام  بمامننننن (. ب -

اندة والصـــــحة النفســـــية مراجعـــــة ن ريـــــة ودراســـــات تطبيقيـــــة ومقيـــــاس المســـــ
ــو بيــو  ســامي( ــة لمشــناوي  محمــود(ب أب (. مح ننم،ا   مو  اننه 0661. باالجتماعي

 محمصاول.
(. محملنننننننم    مع تمملونننننننل حننننننن   لو نننننننل مننننننن  محام ننننننن و  6101محوتو نننننننه ب ننننننن ا(. ب -

  ماماألل محألمإن ثاول تا ولت  ممول كت مح ا . رسالة ماجستيرمحألا ول.
ال ذوي اضـطراب نقـص االنتبـاه تعـديل سمـــوك األطفـ(. 6100مح ننمذه ب محن (. ب -

 .. مح م،ا   لمحت محثتموفــرط النشــاط. دليــل عممي لموالدين والمعممين
رادة الحيــاة لــدى عينــة مــن (. 6115محثننا ت بلننموا (. ب - المســاندة االجتماعيــة واة

. ام ألنننل مو صننننمإوو  مرضـــى الفشـــل الكموي.دراســـات عربيـــة فـــي عمـــم الـــنفس
 .142(ت3ت ف ب4مح  لوو  محمصاول بام ت( م  

معنـــى الحيـــاة والمســـاندة االجتماعيـــة وعالقتيـــا (.۲۱۰۲محمفننن مهت بل ننن  مء(. ب -
بــبعا االضــطرابات النفســية لــدى المصــابين فــي الحــوادث المروريــة بالمممكــة 

(ت 60ت ف ب0. م ال  املما لا ونل انه محتا ونل هلانت محن   ت ى العربية السعودية
 .332-331مثل محمثامل   ممول كت مح ا ت     
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 تأثير اضطراب تشتت االنتبـاه وفـرط النشـاط(.6104 ه  ا  بامألمل محم،ام (. ب -
ADHD  .م انل مح صنوا . عمى الدافع لإلنجـاز والتحصـيل الدراسـي لـدى األطفـال

 ت مح ممإا   ممول مح ممإا.0ف  33م  
ـــــــين المســـــــاندة (. 6110 نننننننمم مء ب نننننننو م (ن ،اوننننننن ت بلنننننننم  (. ب - العالقـــــــة ب

م اننل االجتماعيـة وكـل مـن م ـاىر االكت ـاب وتقــدير الـذات والرضـا عـن الحيـاة  
 محفوإل محمصاول محوممل حاثتمم. )25(ت ف 02لات مح   . م 

ـــ  (. 6103 نننمم مء ب نننو م (ن  ثنننات بحمونننم (. ب - ـــاة فـــي التنب دور أســـموب الحي
ألطفـال ذوي اضــطراب بـبعا م شـرات الصـحة النفسـية لـدى عينـة مـن أميـات ا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرط الحركـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة.   قصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور االنتبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاه /ف
ت ف 02م اننل  املننما لا وننل. ام ألننل مو صننمإوو  مح  لننوو  محمصنناول بام ننت(ت منن 

 .623-623(     6ب
أحـــــداث الحيـــــاة الضـــــا طة (. 6106 ننننم  محنننننام ب، ننننمت(ن  نننننو م  بلااننننما(. ب -

والمسـاندة والشعور بالوحدة النفسية لدى األطفال المكفـوفين دور فاعميـة الـذات 
 االجتماعيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة كمت يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرات وســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيطة. 

 66محم ال محمصناول حا املنما مح  لنول. مح موونل محمصناول حا املنما مح  لنول. من  
 .365 – 343(ت     41ف ب

دراســة لتوقعــات الفاعميــة الذاتيــة المدركــة لــدى عينــة (. 6100النن و  بكامنن ( ب -
انل مح ان  محوامنه انه م من المراىقين وعالقتيا ببعا المت يرات الديموجرافيـة. 

 .24 -12(ت    06محتا ولت ف ب
لضــ وط النفســية وعالقتيــا بــبعا المت يــرات النفســية (. م6114الن  بم نن (. ب -

الننمحل مم لننتوا. ثاوننل محتا وننل. مح ننم،ا    مموننل واالجتماعيــة لــدى المــرأة العاممــة. 
 لو   م .

ـــــذات(. 6104ا  نننننه ب،هوننننن  (. ب - ـــــاس فاعميـــــو ال مع  انننننه . مح نننننم،ا   مثت نننننل مقي
 محمصاول.

معنى الحياة وعالقتو بالرضا عنيا لدى طـالب الجامعـة (. 6100 ه  با م (. ب -
ـــة العربيـــة الســـعودية.  م انننل  ممونننل كت مح نننا  حاوانننهت محتا هونننل همح  لنننولت بالمممك
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 .11-00( ت6ب3محلوه ولت 
(. ذننغهأل كانن م  محاوننم  هلانتفننم  محملننم    مع تمملوننل 6114اوننمض بم  ننه( ب -

 ت ثاول مى ممت  ممول لو   م .رسالة ماجستيرمام،  موصت. ح   مح
ـــدى طمبـــة (. 6101موننن م  با وونننل(. ب - ـــذات ل ـــة ال ـــو بفاعمي ـــاة وعالقت ـــى الحي معن

ــــــة. ــــــة ادعدادي  (ت 3ف ب04م اننننننل  مموننننننل تثاوننننننا حاواننننننهت م  لننننننم ولتم  المرحم
    212-210. 

رســـــالة معنـــــى الحيـــــاة وبعـــــا المت يـــــرات النفسية. (.6112لنننننمحت بلنننننفوا(. ب -
 . مح م،ا   موف  مح املما همح اه  محتا هول.دكتوراه

معنى الحياة وعالقتو بقمق المسـتقبل والحاجـة لمتجـاوز (.6113لنات(. بباماأل  -
 ثاول مى مم  ممول  غ م ت محوام . سالة دكتوراه ا لدى طمبة الجامعة 

ــــنفس(. 6111لننننامل بمم هاننننل(. ب - . مح ننننم،ا    ما مح صننننا مقدمــــة فــــي عمــــم ال
 اتهمو  همح  ا.ح

اضـطراب قصـور االنتبـاه المصـحوب بالنشـاط (. 6101لاومم  بل ن  محناام (. ب -
 . مح م،ا    ما مح ه،ا  حا  ا همحتهمو .الزا د عند األطفال

ـــــو (. 0666لننننناومم  بل ننننن  محننننناام (. انننننهمت ب ومنننننم (. ب - ـــــاة وعالقت ـــــى الحي معن
ــة مــن المســنين العــاممين و يــر العــا ــاب النفســي لــدى عين محمننالتما ممين.باالكت 

محن هحه محلنم   حفا نم  مح  لنه  نه   محاونم . ماثنم م ا نم  مح  لنه  ممونل لننو  
 .0162 – 0130 م ت  

. مشـكمة النشـاط الزا ـد وتشـتت االنتبـاه لـدى األطفـال(. 6103لاومم  بلن م (. ب -
 مح م،ا   لمحت محثتم.

المفرطـــــة: اضـــــطرابات قصـــــور االنتبـــــاه والحركـــــة (. 6113لولنننننمحت بثمنننننم (. ب -
 .  مما  محوو    ما محثتمم مح مموه.6. ألخصا صيا وأسبابيا وأساليب عالجيا

فاعميــة الــذات وعالقتيــا بــبعا المت يــرات الدافعيــة (. 6111 ننوامهت بلننا (. ب -
(ت 11ت  ممونل محم صنها ت محون   بلدى طالب المرحمة الثانوية. مجمة كمية التربية

   12-65. 
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. محم صنها   فاعمية الذات  كراسـة التعميمـات(ياس مق. (6111 وامهت بلا (.ب -
  ملل همح  ا.لمما حاأل

دراســـة لقمـــق المســـتقبل  وقمـــق المـــوت لـــدى طــــالب (. 6116 ننن   بلنننموا (. ب -
(ت 3ب5م اننل ثاونننل محتا ونننلت الجامعـــة مـــن من ـــور مت يـــري الجـــنس والتخصـــص. 

003-050. 
أســاليب تخفيــف الضــ ط النفســية الناتجــة عــن األورام  .(6114، ننم ( ب( ننهو   -

 مح م،ا ت  ما  وتامف.السرطانية. 
فاعميـة الـذات مـدخل لخفـا أعـراا القمـق وتحسـين (. 6106صم   ب،ونمت(. ب -

م اننل  مموننل التحصــيل الدراســي لــدى عينــة مــن التالميــذ ذوي صــعوبات الــتعمم. 
 .610-014(ت     1ب 65 م  ت 

. مح نننم،ا   مثت نننل وعة عمـــم الـــنفس والتحميـــل النفســـيموســـ(.6116ألننر باننناى(. ب -
 مع  اه محمصاول.

ـــدي فـــي (. 6101أل نننه  بلنننم  (ن مح همحننن   بمامننن (. ب - ـــدريب التوكي ـــة الت فاعمي
ــة ضــحايا االســتقواي.  ــدى الطمب ــذات والتكيــف ل  املننما محواننهت تحســين تقــدير ال

 111 -160ت    0ت ف10محتا هولت م  
مقيــــاس خــــواي المعنــــى لــــذوي (. 6112 (. بل نننن  محتننننهمم بمامنننن (. مامنننن  بلننننو -

 . مح م،ا   مثت ل مو  اه محمصاول.ادعاقة البصرية
(. 6114ل نن  مح نننمح  بكامننن (ن مح ونننم  بممولنننل(ن لنننمحت بلنننفوا(ن لنننوو  با نننم (. ب -

معنـــى الحيـــاة وحـــب الحيـــاة لـــدى مجموعـــات مختمفـــة مـــن مريضـــات الســـرطان 
ـــــو(.   نننننهام ا(ت ام ألنننننل  61-05ب محمنننننالتما م ناومنننننه حوانننننت محننننن    دراســـــة مقارن

 .305-660مو صمإوو  مح  لوو  محمصاولت 
خــــواي المعنـــى فـــي عالقتــــو بـــبعا المت يــــرات (. 6110ل ننن  محوألنننوت بلنننو (. ب -

م اننل مح انن  اننه محتا وننل النفســية واالجتماعيــة لــدى عينــة مــن طــالب الجامعــة. 
 .013-43هلات مح   . ثاول محتا ول  ممول محم وم. محو   محرم ه.   

اضــــطراب ضــــعف االنتبــــاه (. 6103 نننن  محوألننننوت بصنننن ات(ن اممنننن  بكلننننممل(. بل -
 . مح م،ا   محم مهلل محوا ول حات اوم همح  ا.واددراك التشخيص والعالج
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 –العـالج بـالمعنى  الن ريـة (. ۲۱۰۲ل   محوألوت بلنو (ن ل ن  محتنهمم بمامن (. ب -
 . مح م،ا    ما مح ثا محوا ه.التطبيق( -العينات 

المشــكالت االجتماعيــة ألميــات ذوي االحتياجــات (. 6104بلننما(. ب ل نن  مح ننم ا -
الننمحل مم لننتوا. ثاوننل مح  مننل مع تمملوننل الخاصــة ودور المســاندة االجتماعيــة. 

  ممول ااهم .
دراســة انتشــار األعــراا االكت ابيــة لــدى عينــة مــن (. 6103ل نن  مء بمامنن (. ب -

الننننمحل وفــــرط الحركــــة. أميــــات األطفــــال المصــــابين باضــــطراب تشــــتت االنتبــــاه 
 مم لتوا. ثاول محألم مح  له.  ممول موم،ا.

اديثـــــار والثقـــــة والمســـــاندة االجتماعيـــــة كعوامـــــل (. 6110ل نننن  مء بموتنننننم(. ب -
م انل لانت محن   ت مح نم،ا ت محفوإنل  أساسية في دافعية األفراد لالنضـمام لمجماعـة.

 .033-65(ت   24محمصاول حاثتممت ف ب
مح نم،ا   مثت ننل  مقيــاس المسـاندة االجتماعيــة.(. 6106ل ن  محم صنه  بكمنم ه(. ب -

 مع  اه محمصاول.
. مح نم،ا   مثت نل مع  انه مقيـاس فاعميـو الـذات(. 6104ل   محم صه  بكمم ه(. ب -

 محمصاول.
ت مح ننم،ا    وتننامف عمــم الــنفس العصــبي المعرفــي(.6101ل نن  محهمانن  بلنناومم (. ب -

 حاأل ملل همح  ا.
. مح نننم،ا   مثت نننل مع  انننه مقيـــاس فاعميـــو الـــذات(.6101 ننن  محه،نننمم ب فنننم (. بل -

 محمصاول.
الكفـــاية الذاتيـــة المدركـــة عنـــد طمبـــة جامعـــة ب ـــداد. (. 6106لاننهم  بلنننمحه(. ب -

 .615 -661(ت    33ت محو   بمجمة البحوث التربوية والنفسية
وتطبيقاتيـــا العمميـــة فـــي المســـاندة االجتماعيـــة (. 6112لانننه بل ننن  محلنننات(. ب -

حياتنـا اليوميـة  ومقيـاس المسـاندة االجتماعيـة  ألسـماي السرسـي  وأمـاني عبــد 
 . مح م،ا   مو  اه محمصاول.المقصود(

(. محملنننننم    مع تمملونننننل همو ننننن  محاونننننم  حننننن   لو نننننل مننننن  6105لاننننن  بهع (. ب -
 . ثاول محتا ولت مح م،ا    ممول لو   م .رسالة ماجستير موامم .
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ديناميــت التفاعــل عبــر شــبكات التواصــل االجتمــاعي (. 6103اننه بوملننمو (. بل -
ــة  وعالقتيــا بالمســاندة االجتماعيــة لــدى الشــباب الجــامعي.  دراســة ســيكو متري

 ت ثاول محتا ولت مح م،ا    ممول لو   م .كمينيكيو(. رسالة ماجستير
عينـة مـن  معنـى الحيـاة وعالقتـو بفاعميـة الـذات لـدى(. 6103   ها بكامن (. ب -

 ت ثاول محتا ول. مح م،ا    ممول لو   م .الشباب. رسالة ماجستير
 برادة المعنــــى أســــس وتطبيقــــات العــــالج بــــالمعنى (.6111اام ثنننن  باوثتننننها(. ب -

 بتا مل  ومم  اهمت(. مح م،ا ت  ما م،ام  مح ا .
. تا منل ألاونا م صنها. ادنسـان يبحـث عـن المعنـى(.0665اام ث  باوثتها(. ب -

  ما مح ات.محثهوا  
تنميـة ميـارات األم فـي التعامـل مـع مشـكالت الطفـل ذي (. 6100. ب)األنهوبم،ا  -

 . ثاول مح  ما. مح م،ا    ممول لو   م .رسالة دكتوراه ادعاقة.
المســاندة االجتماعيــة وعالقتيــا بمعنــى الحيــاة وبعــا (.۲۱۰۲اننهمت ب  ولننل(. ب -

اســــة ســــيكومترية ســــمات الشخصــــية لــــدى المــــراىقين المكفــــوفين بصــــرًيا.  در 
 ت مح م،ا   موف  مح املما محتا هول.كمينيكيو(. رسالة ماجستير

منحى بنمـا ي فـي تنـاول -نماذج الشخصية السوية(. 6106ن  هش ب  ام،وت(. ب -
 . مح م،ا   مثت ل مو  اه محمصاول.الشخصية ادنسانية

اســــتخدام المســــاندة النفســــية االجتماعيــــة لتحســــين .(6110م نننناهف بلننننم (. ب -
ــة  رســالة ال توافــق النفســي واالجتمــاعي والصــحي لــدى المســنين دراســة تجريبي

 ت نلت لات مح   ت ثاول مى ممت  ممول مح م،ا . دكتوراه
المســـاندة االجتماعيـــة وعالقتيـــا بالضـــ وط النفســـية (. 6101مامنننه  ب ومنننم (.ب -

  املننما لا وننل اننه لاننت محنن   تالناشــ ة عــن عمالــة األطفــال بالمجــال الزراعــي. 
 (.3ب 6  

الضــــ وط الوالديــــة والمت يــــرات البي يــــة المرتبطــــة ( 6104مامننننه  بم تصننننما(. ب -
الننمحل باضــطراب فــرط الحركــة ونقــص االنتبــاه لــدى أطفــال المــدارس االبتدا يــة. 

 مم لتوا. موف  مح املما همح اه  مح وإول. مح م،ا    ممول لو   م .
ـــذات وأســـاليب  المســـاندة االجتماعيـــة وفاعميـــة(.۲۱۰۱مصنننأل   بلهلننن (. ب - ال
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التعامــل مــع الضــ وط النفســية لــدى عينــة مــن معــاوني أعضــاي ىي ــة التــدريس 
 . المحل مم لتوا. ثاول محتا ولت محواوش   ممول ن م  محلهو .بالجامعة

الكفــاية الذاتيــة األكاديميــة كمــا (. 6114مصننأل   بمامنن (ت محوننممهت بمامنن (. ب -
ــدركيا الطمبــة وعالقتيــا بتصــوراتيم ددركــات م دراكــات ي ــك الكفايــة واة عممــييم لتم

(ت     1ب 3. محم انننل موا  ونننل انننه محوانننهت همحتا ونننلت معممـــييم الحقيقيـــة ليـــا
320-330. 

(. ملننت وم  مو ننن  محاوننم  م فنننهت كلملننه انننه لاننت محننن    6106موماوننر ب  نننوا(.ب -
 .011-53ت     32-31ت ف المجمة العربية لمعموم النفسيةم و م ه. 

محفنننننن ن منننننن  محاوننننننم  ه وننننننض محمتغونننننناما مح  لننننننول  (.6111موننننننهض بمامنننننن (. ب -
محمات ألنل  نر حن   لو نل من  ألا نل مح ممونل. م انل مح ان  انه محتا ونل هلانت محنن   ت 

 .013-003ت  ممول محم وم.    0ثاول محتا ول ف 
. ثاملنننننل مقيـــــاس خـــــواي المعنـــــى(. 6112مونننننهض بمامننننن (ن مامننننن  بلنننننو (. ب -

 محوا ول.محتواومما همولإال. مح م،ا   مثت ل مح فذل 
العالقـــة بـــين الســـعادة وكـــل مـــن األفكـــار الالعقالنيـــة (. 6111منننالم  ب محونننم(. ب -

محمننننالتما محلنننن هت محاننننم ت ل ننننا حفا ننننم  وأحــــداث الحيــــاة الســــارة والضــــا طة. 
 مح  لننننننننننننننننننننننننننننننننننننننه. ماثننننننننننننننننننننننننننننننننننننننم م ا ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننم  مح  لننننننننننننننننننننننننننننننننننننننه. مح ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننم،ا   

  ممول لو   م 
األسـرية وعالقتيـا المسـاندة االجتماعيـة (.6101 وولل با  م (ن ه ن ا  بلنفم(. ب -

ـــي دور الرعايـــة بمحاف ـــة الالذقيـــة ـــدى المســـنين ف ـــاب ل . ثاونننل بمســـتوى االكت 
محتا وننلت  مموننل  م نن ت م اننل  ممونننل ت نناو  حا اننه  همح مالننما محواموننل لالنننال 

 .033-032(ت   ۲(ت محو   ب۹۳مى مم همحواهت م  لم ول محم ال ب
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