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_َدف البدث الحالي ئلى الٌؼل غً هبُػت الػالنت الازجباهُت بين الهدف في الحُاة وًل مً :الهدزة غلى جدمل ؤلاخبان

والٌكاءة الراجُت ،ويرلَ حػسف مدي ئطهام الهدف في الحُاة في الخيبإ بالهدزة غلى جدمل ؤلاخبان والٌكاءة الراجُت ،والٌؼل غً
الكسم بين الرًىز وؤلاهار في الهدف في الحُاة .ولخدهُو َرٍ ألاَداف نام الباخثىن بخوبُو أدواث البدث (مهُاض الهدف في
ً
الحُاة ،ومهُاض جدمل ؤلاخبان ،ومهُاض الٌكاءة الراجُت) غلى غُىت نىامها ( )022هالبا بىانؼ ( )022مً الرًىز و( )022مً ؤلاهار
مً هالب ًلُت التربُت بجامػت اإلالَ قُـل .واطخخدمذ مػامالث الازجبان ،واخخباز " ث " ،جدلُل الاهدداز يأطالُب ئخـائُت
للخدهو مً صحت قسوق البدث .وجىؿلذ هخائج الدزاطت ئلى :ازجكاع مظخىي الهدف في الحُاة والٌكاءة الراجُت والهدزة غلى جدمل
ً
ً
ؤلاخبان لدي غُىت البدث ،وغدم وحىد قسم داُ ئخـائُا بين الجيظين في الهدف في الحُاة ،ووحىد غالنت ازجباهُت دالت ئخـائُا
بين الهدف في الحُاة وًل مً :الهدزة غلى جدمل ؤلاخبان والٌكاءة الراجُت ،وأن الهدف في الحُاة ٌظهم في الخيبإ بالهدزة غلى جدمل
ؤلاخبان والٌكاءة الراجُت لدي غُىت البدث .وفي كىء َرٍ الىخائج جم ؿُاؾت مجمىغت مً الخىؿُاث التربىٍت .
الهلماث املفتاحيت :الٌكاء ة الراجُت ،الهدف في الحُاة ،جدمل ؤلاخبان ،حامػت اإلالَ قُـل.

* هرا البحث مدعوم من قبل عمادة البحث العلمي بجامعت امللو فيصل جحت السقم ( )061067والفسيق البحثي ًتقدم بخال
لعمادة البحث العلمي في حامعت امللو فيصل.

** أطتاذ الصخت النفظيت_ قظم علم النفع _ مليت التربيت _ حامعت امللو فيصل.
*** أطتاذ علم النفع التربوي املشازك_ قظم علم النفع _ مليت التربيت _ حامعت امللو فيصل.
**** أطتاذ علم النفع التربوي املظاعد _ قظم علم النفع _ مليت التربيت _ حامعت امللو فيصل.
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الشنس والتقدًس
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الهدف في الخياة لمنبئ للقدزة على جحمل إلاحباط والنفاءة الراجيت لدى
عينت من طلبت مليت التربيت حامعت امللو فيصل
السكا اإلانهي ،اإلاسؾىبت الاحخماغُت ،الخدغُم الاحخماعي ،الظػادة
الىكظُت ،الومىح ،جأيُد الراث ،الاطخهالُ الراحي ،جهبل الراث،
جدهُو الراث ،الىمى الراحي ،الخدًً ،الخٍامل الاحخماعي ،الؼػىز
بالُأض ،حىدة الحُاة ،الصحت الىكظُت ،اإلاظاهدة الاحخماغُت،
اللؿىن الىكظُت ،مػجى الحُاة ،ألاقٍاز الاهخدازٍت ،الُأض ًازهُل [،]4
قلُبع [ ،]6ئبسطىُ وًىٍسهج [ ،]8[ ،]7أوإلاس [ ،]9حساٌظس[ ]02حيروود
[ ،]00قسوؽ وحىشٍل [ ،]00مدمد غبد الخىاب [ ،]03أزدلذ[،]04
طبخمبر وآخسون [ ،]0بالَىجا وآخسون [ ،]05واًتى [ ،]06بىٍىٍسث [،]07
هُجسًٍ وآخسون [ ،]08بىٍل وآخسون [ ،]3دي وٍتز وآخسون [،]09
بالشٍَ وبِظخا [َِ ،]02ظُل وقلُذ [ ،]00بالشٍَ وآخسون [ ،]00لُى
وآخسون [ ،]03بيرطىن وآخسون [ ،]04واهج وآخسون [.[05
ولػل ما طبو ًلهي بػم اللىء غلى ازجبان الهدف في الحُاة
بالػدًد مً اإلاخؿيراث ،ومً َىا ٌػد البدث الحالي أخد اإلاداوالث
اإلابٌسة  -خاؿت في البِئت الظػىدًت  -التي جخـدي لهرا اإلاىكىع
لخددًد هبُػت الػالنت بين الهدف في الحُاة وًل مً :الهدزة غلى
جدمل ؤلاخبان والٌكاءة الراجُت ،ومدي ئطهامه في الخيبإ بهما ،وذلَ
هظسا ألَمُخه واغخبازٍ أخد الدواقؼ اإلاهمت التي جىحه طلىى الوالب
هدى جدهُو الخكىم وؤلابداع والومىخاث اإلاخخلكت.
 .2مشهلت الدزاطت
ًخمثل أخد حىاهب مؼٍلت البدث الحالي في اإلاىكىع الري يهخم
بدزاطخه وَى الهدف في الحُاة ،والري ٌُػد مً الػىامل ألاطاطُت التي
ند جإزس بدزحت يبيرة في جٍىًٍ قلظكت وهمىخاث الوالب الجامعي
ومدي خلىَا مً الاكوساباث الىكظُت وجمخػها بالخىاقو والصحت
الىكظُت بـكت غامت والخىاقو الدزاس ي بـكت خاؿت ،وندزجه غلى
الهُام بدوز قػاُ في الحُاة واإلاجخمؼ ،خاؿت في ظل ؤلاخباهاث
واإلاؼٌالث واإلاػىناث اإلاخخلكت التي ند ًخػسق لها الوالب أزىاء
دزاطخه الجامػُت ،قهد ًٍىن أيثر مػىناث الوالب في جدهُو الخىاقو
الىكس ي والخكىم الدزاس ي قهداهه لإلخظاض بالهدف في الحُاة ،والري
ند ٌػسكه إلاؼاغس الُأض والاطدظالم والعجص غً مىاحهت الـػىباث
واإلاػىناث ،ومً زم اهخكاق ندزجه غلى جدمل ؤلاخبان ،ويكاءجه
الراجُت.
قهد أػاز قساهٍل [ ]0ئلى أن الكسد الري ًكؼل في اًجاد اإلاػجى
والهدف في الحُاة ٌػاوى الكساؽ الىحىدي الري ًدظم بالؼػىز باإلالل
والُأض .يما أػاز ماى هاًذ وًاػدان [ ]5ئلى أن ألاقساد الرًً لديهم
ػػىز بالهدف في الحُاة ًخدلىن باإلاسوهت الىكظُت التي جإدي بدوزَا
لخجىب طلىيُاث مثل :الخأحُل أو الدظىٍل ،يما ًخلو لديهم
الداقػُت إلاىاحهت اإلاىانل الـػبت وغدم الهسوب منها ،يما ًـبدىن
أيثر مسوهت في مىاحهت ألاخدار الـادمت ،والخػسق إلاظخىٍاث
مىخكلت مً اللؿىن الىكظُت ،وشٍادة الؼػىز بالسكا في الحُاة،
وذلَ مهازهت بىظسائهم الرًً ًكخهدون ؤلاخظاض بالهدف في الحُاة.

 .0املقدمت
ئن ئخظاض الكسد بالهدف في الحُاة ند ًٍىن مً أَم الػىامل التي
حظاَم في جدهُهه الخىاقو الىكس ي والاحخماعي وألاًادًمي وهمى مهدزجه
غلى ؤلاهجاش والابخٍاز ،خُث ًىمي لدًه اإلاثابسة والهدزة غلى الٌكاح
ومىاحهت الـػىباث والخؿلب غلى ما ند ٌػتركه مً غىائو ،بؿُت
جدظين خُاجه والخؿلب غلى مؼٌالجه ،ومً زم جدهُو الراث والؼػىز
بالهُمت ،وجدهُو أيبر ندز مً الظػادة لراجه ومجخمػه.
وغلُه قهد ًٍىن ػػىز الكسد بىحىد َدف في خُاجه ًٍاقذ مً
أحل جدهُهه أخد اإلاخولباث ألاطاطُت لخدهُهه الخىاقو والصحت
الىكظُت .وفى َرا الؼأن أػاز قساهٍل [ ]0ئلى أن الكسد الري جمخلئ
خُاجه باإلاػاوي وألاَداف ًجد مً الوانت والداقػُت ما ًجػله ًإمً
بجدوي الحُاة ،وما ٌػُىه غلى جدمل الـػاب واإلاػاهاة.
ً
يما أػاز طبخمبر وآخسون [ ]0ئلى أن الهدف في الحُاة ٌػد مٍىها
ً
مهما مً مٍىهاث الصحت الىكظُت للكسد ،باإلكاقت إلاا ًلػبه مً دوز في
جهبل الراث والػالناث ؤلاًجابُت مؼ آلاخسًٍ والاطخهاللُت والىمى
الراحي.
وأكاف بىٍل وآخسون [ ]3أن ؤلاخظاض اإلاخىامي بالهدف في الحُاة
ذو ازجبان ببػم اإلاخسحاث الىكظُت اإلاخػددة مثل :الىظسة ؤلاًجابُت
ً
ً
للحُاة ،الظػادة ،السكا ،وجهدًس الراث .باإلكاقت لٍىهه مدددا مهما
للصحت الجظمُت والحُىٍت.
ً
وند ًٍىن الهدف في الحُاة مهما باليظبت للؼباب خاؿت أزىاء
الحُاة الجامػُت ،إلاا له أبلـ ألازس في مىاؿلت الاحتهاد واإلاثابسة غلى
ؿػىباث ومؼٌالث الدزاطت الجامػُت ،وجىمُت ؤلاخظاض باإلاظئىلُت
الشخـُت والاحخماغُت هدى جدهُو َرا الهدف .قهد أػاز ًازهُل []4
ئلى وحىد غالنت نىٍت بين الهدف في الحُاة وًل مً اإلاظئىلُت
الاحخماغُت ونىة ألاهاَ .را ،وال ًهخـس جأزير وحىد َدف في الحُاة غلى
ما طبو ذيسٍ ،بل ًخػداٍ لِؼمل مخخلل حىاهب خُاة الكسد طىاء
اإلاهىُت او الداقػُت او ألاًادًمُت.
ماى هاًذ وًاػدان [ ]5ئلى أن وحىد الهدف في الحُاة ًإزس غلى
نسازاث الكسد اإلاهىُت ،وٍجػله ًخمخؼ باإلاسوهت الىكظُت بؼٍل يبير والتي
جإدي بدوزَا لخجىبه طلىيُاث مثل :الخأحُل والدظىٍل
 Procrastinationمهازهت بأولئَ الرًً ًكخهدون للؼػىز بالهدف في
الحُاة .يما ًخلو لدي الكسد الداقػُت إلاىاحهت اإلاىانل الـػبت وغدم
الهسوب منها ،ويرلَ اإلاسوهت في مىاحهت ألاخدار الـادمت واللؿىن
الىكظُت ،والؼػىز بالسكا غً الحُاة.
وزبما ذلَ ما وحه اَخمام الباخثين في مجاُ غلم الىكع والصحت
الىكظُت لدزاطت الهدف في الحُاة مً خُث غالنخه بالػدًد مً
اإلاخؿيراث الىكظُت والاحخماغُت مثل :الخىحه الدًجي ،الاججاٍ هدى
اإلاىث ،الٌكاءة الراجُت ،قاغلُت الراث ،الدظامي بالراث ،جهدًس الراث،
الايخئاب ،الهلو ،نلو اإلاىث ،نىة ألاها وهمى ألاها ،السكا غً الحُاة،
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ُ
حظهم في خماًت الوالب الجامعي مً مػاهاة الػدًد مً آلازاز الظلبُت
واإلاؼٌالث الىكظُت التي ند جترجب غلى ههف الهدف في الحُاة .
ُ
 -4هخائج الدزاطت التي ًمًٌ أن حظهم في وكؼ بسامج ئزػادًت للوالب
بهدف غالج ههف الهدف في الحُاة وشٍادة ندزتهم غلى جدمل ؤلاخبان،
ومً زم الػمل غلى شٍادة زهتهم بأهكظهم وندزاتهم .
ج .أهداف الدزاطت
حظعى الدزاطت الحالُت ئلى جدهُو ألاَداف آلاجُت:
 -1حػسف مظخىي الهدف في الحُاة لدي غُىت الدزاطت.
 -2حػسف مظخىي الٌكاءة الراجُت لدي غُىت الدزاطت.
 -3حػسف مظخىي جدمل ؤلاخبان لدي غُىت الدزاطت.
 -4حػسف هبُػت الكسم بين الجيظين في الهدف في الحُاة.
 -5حػسف مدي الػالنت بين الهدف في الحُاة والهدزة غلى جدمل
ؤلاخبان لدي غُىت مً هالب ًلُت التربُت بجامػت اإلالَ قُـل.
 -6حػسف مدي الػالنت بين الػالنت الهدف في الحُاة والٌكاءة الراجُت
لدي غُىت مً هالب ًلُت التربُت بجامػت اإلالَ قُـل.
 -7حػسف مدي ئطهام الهدف في الحُاة في الخيبإ بالهدزة غلى جدمل
ؤلاخبان والٌكاءة الراجُت لدي غُىت البدث.
 .6الدزاطاث الظابقت
بالسؾم مً حػدد الدزاطاث التي جىاولذ الهدف في الحُاة وغالنخه
ببػم اإلاخؿيراث الىكظُت ،قاهه لم ًخىاقس للباخثين دزاطاث جخػلو
بدزاطت غالنخه بالهدزة غلى جدمل ؤلاخبان ،لرا قهد آزس الباخثىن
غسق بػم الدزاطاث اإلاخػلهت بالهدف في الحُاة وهي غلى الىدى الخالي:
َدقذ دزاطت ًازهُل [ ]4ئلى الخػسف غلى الػالنت بين الهدف في
الحُاة وًل مً :اإلاظئىلُت الاحخماغُت ،نىة ألاها ،الهلو ،ومسيص
اللبى ،لدي غُىت نىامها ( )82مً الرًىز ،جلم مجمىغخين مىاؿكت
ً
ألاولى مً الػادًين بمخىطى غمسي ( )08.3غاما ،والثاهُت مً مسض ى
ً
الكـام بمخىطى غمسي ( )43.9غاما ،ومما جىؿلذ ئلُه الدزاطت مً
هخائج :وحىد غالنت ازجباهُت طالبت دالت بين الهدف في الحُاة وًل مً:
الهلو ومسيص اللبى ،في خين وحدث غالنت ازجباهُت دالت مىحبت بين
الهدف في الحُاة وًل مً :اإلاظئىلُت الاحخماغُت ونىة ألاها.
أما دزاطت دزاطت قُلُبع [ ]6قهد َدقذ ئلى الخػسف غلى الػالنت
بين الهدف في الحُاة وًل مً :الايخئاب الػـابي ،ومسيص اللبى ،لدي
ً
غُىت نىامها ( )034قسدا جلم ( )79مً ؤلاهار )55( ،مً الرًىز
ً
بمخىطى غمسي ( )09غاما ،ومما جىؿلذ ئلُه الدزاطت مً هخائج :وحىد
غالنت ازجباهُت طالبت دالت بين الهدف في الحُاة وًل مً :الايخئاب
واللبى الخازجي ،في خين وحدث غالنت ازجباهُت دالت مىحبت بين
الهدف في الحُاة واللبى الداخلي.
وَدقذ دزاطت دزاطت ئبسطىلىًىٍسهج [ ]7ئلى الخػسف غلى الػالنت
بين اإلاسؾىبُت الاحخماغُت والهدف في الحُاة ،لدي غُىت نىامها ()025
مً هلبت الجامػت ،وجىؿلذ هخائج الدزاطت ئلى وحىد غالنت ازجباهُت
دالت مىحبت بين الهدف في الحُاة واإلاسؾىبُت الاحخماغُت.
ومما َدقذ ئلُه دزاطت دزاطت دزولُذ [ ]08بدث الػالنت بين
ً
الهدف في الحُاة ونلو اإلاىث ،لدي غُىت نىامها ( )036قسدا ،ومما
جىؿل ـذ ئلُ ـه ال ـدزاط ـت م ـً هخـائج :وحىد غالنت ازجباهُت دالت طالبت بين

يما أكاف بىٍل وشمالؤٍ [ ]3أن ؤلاخظاض اإلاخىامي بالهدف في
الحُاة ذو ازجبان ببػم اإلاخسحاث الىكظُت اإلاخػددة مثل :الىظسة
ؤلاًجابُت للحُاة ،الظػادة ،السكا ،جهدًس الراث ،يما أهه مددد مهم
للصحت الجظمُت والحُىٍت.
وٍلُل يُم وآخسون [ ]06بأن الهدف في الحُاة ذو غالنت وزُهت
بٍل مً :الصحت الىكظُت الجُدة ،الصحت الجظمُت ،والظلىيُاث
ً
الظىٍت .وٍإيد ذلَ أًلا ما جىؿلذ ئلُه هخائج بػم الدزاطاث والتي
أظهسث ازجبان اهخكاق أو ههف الهدف في الحُاة بالػدًد مً
اإلاؼٌالث الىكظُت والدزاطُت والداقػُت مثل :اهخكاق جهدًس الراث،
الايخئاب ،الهلو ،نلو اإلاىث ،كػل ألاها ،غدم السكا غً الحُاة،
اهخكاق السكا اإلانهي ،ههف اإلاسؾىبُت الاحخماغُت ،ههف الظػادة
الىكظُت ،اهخكاق مظخىي الومىح ،كػل الخىيُدًت ،الؼػىز
ً
بالُأض ،ومً َىا ًخطح الجاهب ألاوُ مً مؼٍلت البدث مخمثال في
أَمُت مىكىغه والدوز الري ًمًٌ أن ًلػبه الهدف في الحُاة في ئغانت
الخىاقو الىكس ي والدزاس ي والصحت الىكظُت وؤلاهجاش للوالب الجامعي.
وبالسؾم مً جلَ ألاَمُت التي ًمثلها الهدف في الحُاة للكسد قُما
ًخػلو بالىىاحي الىكظُت والاحخماغُت والدزاطُت والداقػُت ،قاهه لم
ًلو الاَخمام الٍافي مً نبل الباخثين في البِئت الػسبُت – خاؿت البِئت
الظػىدًت -خُث ال جىحد دزاطاث غسبُت  -في خدود غلم الباخثين -
جىاولذ الهدف في الحُاة طىي دزاطت أخمدي وآخسون [ ]07والتي
جىاولذ الهدف في الحُاة وغالنخه بالٌكاءة الراجُت غلى غُىت لِظذ
غسبُت ،ومً َىا ًخطح الجاهب الثاوي مً مؼٍلت البدث .أما الجاهب
الثالث إلاؼٍلت البدث قُخمثل في أَمُت الهدزة غلى جدمل ؤلاخبان
للوالب والدوز الري ًمًٌ أن جلػبه في جدهُو الخكىم والىجاح
ألاًادًمي وجىمُت داقػُت ؤلاهجاش لديهم ،ومػسقت ما مً ػأهه أن ٌػىم
َرٍ الهدزة وٍهلل منها .ومما طبو جثير مؼٍلت البدث الدظاؤالث آلاجُت:
أ .أطئلت الدزاطت
 -0ما مظخىي الهدف في الحُاة لدي أقساد غُىت البدث؟
 -0ما مظخىي الٌكاءة الراجُت لدي أقساد غُىت البدث؟
 -3ما مظخىي جدمل ؤلاخبان لدي أقساد غُىت البدث؟
 -4ما هبُػت الػالنت بين الهدف في الحُاة والٌكاءة الراجُت؟
 -5ما هبُػت الػالنت بين الهدف في الحُاة والهدزة غلى جدمل ؤلاخبان؟
َ -6ل ًخخلل الهدف في الحُاة هبها للجيع؟
 -7ما مدي ئطهام الهدف في الحُاة في الخيبإ بالهدزة غلى جدمل
ؤلاخبان والٌكاءة الراجُت لدي غُىت البدث؟
ب .أهميت الدزاطت
جخطح أَمُت البدث والحاحت ئلُه في كىء ما ًلي:
 -0أَمُت مىكىع الهدف في الحُاة ،إلاا له مً آزاز ئًجابُت ند جإدي ئلى
شٍادة الثهت وجهدًس الراث ،والػدًد مً الخـائف ؤلاًجابُت التي ند
حظاَم في جدهُو الخىاقو الىكس ي والخىاقو الدزاس ي للوالب .
 -0الدوز الري ًمًٌ أن جلػبه الهدزة غلى جدمل ؤلاخبان  -في خاُ
ازجكاغها وغدم ئغانتها بكهدان الهدف في الحُاة  -في شٍادة ئهجاش
الوالب الجامعي وشٍادة داقػُخه هدى ؤلاهجاش.
 -3ئن مػ ـسق ـت وجد ـدً ـد بػـ ـم الػ ـىام ـل الـمسجبو ـت باله ـدف في الحُاة ند
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الهدف في الحُاة ونلو اإلاىث.
أما دزاطت طٍليزهجس [ ]8قهد َدقذ ئلى بدث الػالنت بين جهدًس
ً
الراث والهدف في الحُاة ،لدي غُىت نىامها ( )002قسدا جم جهظُمهم
إلاجمىغخين :ألاولى مً مدمجي الٌدىلُاث نىامها ( )62مىاؿكت بين
الرًىز وؤلاهار ،والثاهُت مً الػادًين نىامها ( )62مىاؿكت بين الرًىز
وؤلاهار ،ومما جىؿلذ ئلُه الدزاطت مً هخائج :وحىد غالنت ازجباهُت
دالت مىحبت بين الهدف في الحُاة وجهدًس الراث لدي الػادًين.
وَدقذ دزاطت دزاطت أوإلاس [ ]9ئلى بدث غـالنـت الهدف في الحُاة
بٍل مً :السكا غً الحُاة والخدغُم الاحخماعي ،وذلَ لدي غُىت
ً
نىامها ( )000قسدا ،وجىؿلذ هخائج الدزاطت ئلى وحىد غالنت ازجباهُت
دالت مىحبت بين الهدف في الحُاة وًل مً :السكا غً الحُاة والخدغُم
الاحخماعي.
أما دزاطت حساٌظس [ ]02قهد َدقذ ئلى بدث الػالنت بين الهدف
ً
في الحُاة وًل مً :الخدًً ونلو اإلاىث ،لدي غُىت نىامها ( )025قسدا،
وجىؿلذ هخائج الدزاطت ئلى :غدم وحىد غالنت ازجباهُت دالت طالبت بين
الهدف في الحُاة وًل مً :نلو اإلاىث والخدًً.
وَدقذ دزاطت مدمد غبد الخىاب مػىق [ ]03ئلى بدث الػالنت
بين الهدف في الحُاة وبػم اإلاخؿيراث الىكظُت (الومىح ،نىة ألاها،
اإلاسؾىبُت الاحخماغُت ،جأيُد الراث) ويرلَ حػسف الكسم بين الرًىز
ً
وؤلاهار في الهدف في الحُاة ،لدي غُىت نىامها ( )393قسدا مً هالب
ً
ً
الجامػت بمخىطى غمسي ( )00.40غاما واهدساف مػُازي ( )0.00غاما
ً
جلم ( )076مً الرًىز بمخىطى غمسي ( )00.39غاما واهدساف
ً
ً
مػُازي ( )0.00غاما )007( ،مً ؤلاهار بمخىطى غمسي ( )00.45غاما
ً
واهدساف مػُازي ( )0.0غاما ،وجىؿلذ هخائج الدزاطت ئلى :وحىد غالنت
ازجباهُت دالت مىحبت بين الهدف في الحُاة واإلاخؿيراث الىكظُت مىكؼ
ً
الدزاطت ،يما جبين غدم وحىد قسم داُ ئخـائُا بين الرًىز وؤلاهار
ً
في الهدف في الحُاة ،يما وحدث قسوم دالت ئخـائُا بين مسجكعي
ومىخكض ي الهدف في الحُاة في اإلاخؿيراث الىكظُت مىكؼ الدزاطت
لـالح مسجكعي الهدف في الحُاة.
وَدقذ دزاطت أزدلذ []04ئلى بدث أزس الخىحه الدًجي والهدف في
الحُاة والاهخماء غلى الصحت الىكظُت والاججاٍ هدى اإلاىث ،ويرلَ
حػسف الكسم بين الرًىز وؤلاهار في الهدف في الحُاة ،لدي غُىت نىامها
ً
ً
( )023قسدا مً اإلاظىين جساوخذ أغمازَم ما بين ( )87-58غاما،
ً
بمخىطى غمسي ( )70غاما جلم ( )30مً الرًىز )70( ،مً ؤلاهار،
ومما جىؿلذ ئلُه هخائج الدزاطت :وحىد غالنت ازجباهُت دالت مىحبت
بين الهدف في الحُاة وًل مً :الصحت الىكظُت ،الاهخماء الدًجي،
الخىحه الدًجي ،جهبل اإلاىث ،واإلاؼازيت في ألاوؼوت الدًيُت .في خين
وحدث غالنت ازجباهُت طالبت دالت بين الهدف في الحُاة والخىف مً
ً
اإلاىث ،يما جبين غدم وحىد قسم داُ ئخـائُا بين الرًىز وؤلاهار في
الهدف في الحُاة.
أما دزاطت هُجسًٍ وآخسون [ ]08قهد َدقذ ئلى بدث غالنت بػم
اإلاخؿيراث (اإلاسوهت الىكظُت ،ؤلاخظاض بالخماطَ ،الهدف في الحُاة،
الدظامي بالراث) وًل مً :الصحت الىكظُت والجظمُت ،لدي غُىت
ً
ً
نىامها ( )005قسدا مً اإلاظىين جساوخذ أغمازَم ( 85وأيبر) غاما،
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ومما جىؿلذ ئلُه هخائج الدزاطت :وحىد غالنت ازجباهُت دالت مىحبت
بين الهدف في الحُاة وًل مً :اإلاسوهت الىكظُت ،ؤلاخظاض بالخماطَ،
الدظامي بالراث.
وَدقذ دزاطت دي وٍتز وآخسون [ ]09ئلى بدث الػالنت بين
مػخهداث الٌكاءة الراجُت والهدف في الحُاة ،ويرلَ حػسف الكسم بين
ً
الرًىز وؤلاهار في الهدف في الحُاة ،لدي غُىت نىامها ( )344قسدا
ً
ً
جساوخذ أغمازَم ما بين ( )40-06غاما ،بمخىطى غمسي ( )09غاما
جلم ( )000مً الرًىز )033( ،مً ؤلاهار ،ومما جىؿلذ ئلُه هخائج
الدزاطت :وحىد غالنت ازجباهُت دالت مىحبت بين الهدف في الحُاة وًل
مً :قػالُت الراث الاحخماغُت ،قػالُت الراث الػامت ،اإلاسؾىبُت
الاحخماغُت .يما أطهمذ قػالُت الراث الػامت والاحخماغُت في الخيبإ
ً
بالهدف في الحُاة ،يما جبين غدم وحىد قسم داُ ئخـائُا بين الرًىز
وؤلاهار في الهدف في الحُاة.
وَدقذ دزاطت بىٍل وآخسون [ ]3ئلى بدث الػالنت بين الهدف في
الحُاة وبػم اإلاإػساث الصحُت والىكظُت ،ويرلَ حػسف الكسم بين
ً
الرًىز وؤلاهار في الهدف في الحُاة ،لدي غُىت نىامها ( )0038قسدا مً
اإلاظىين ،ومما جىؿلذ ئلُه هخائج الدزاطت :أن اإلاظخىي اإلاسجكؼ للهدف
في الحُاة ازجبى باهخكاق اإلاخاهسة للكىاء ،يما ازجبى الهدف في الحُاة
ببػم اإلاإػساث الصحُت ؤلاًجابُت مثل ؾُاب اإلاسق ،وحىد غالنت
ازجباهُت دالت مىحبت بين الهدف في الحُاة وبػم اإلاإػساث الىكظُت
مثل :الىظسة ؤلاًجابُت للحُاة ،الظػادة ،السكا ،جهدًس الراث .يما أن
الهدف في الحُاة مددد مهم للصحت الجظمُت والحُىٍت ، Vitalityيما
ً
جبين غدم وحىد قسم داُ ئخـائُا بين الرًىز وؤلاهار في الهدف في
الحُاة.
أما دزاطت بالشٍَ وبِظخا [ ]02قهد َدقذ ئلى بدث الػالناث
اإلاخبادلت بين الهدف في الحُاة ،مكهىم الراث ،جهدًس الراث ،الخىحه
الدًجي ،ويرلَ حػسف ئمٍاهُت الخيبإ بالهدف في الحُاة مً خالُ َرٍ
اإلاخؿيراث ،لدي غُىت نىامها ( )079مً ؤلاهار بمخىطى غمسي ()38
ً
ً
غاما واهدساف مػُازي ( )00.7غاما ،وجىؿلذ هخائج الدزاطت ئلى :وحىد
غالنت ازجباهُت دالت مىحبت بين الهدف في الحُاة واإلاخؿيراث الىكظُت
مىكؼ الدزاطت ،يما أمًٌ الخيبإ بالهدف في الحُاة مً خالُ َرٍ
اإلاخؿيراث.
وأحسي َِظُل وقلُذ [ ]00دزاطت َدقذ ئلى بدث الػالنت بين
الهدف في الحُاة وبػم اإلاخؿيراث الىكظُت (الايخئاب ،الُأض ،ألاقٍاز
الاهخدازٍت ،مػجى الحُاة ،السكا غً الحُاة( ،لدي غُىت نىامها ()073
ً
ً
قسدا جساوخذ أغمازَم ما بين ( )93 – 65غاما ،بمخىطى غمسي ()73.9
ً
ً
غاما واهدساف مػُازي ( )6.0غاما جلم ( )50مً الرًىز و( )000مً
ؤلاهار ،وجىؿلذ هخائج الدزاطت ئلى :وحىد غالنت ازجباهُت دالت مىحبت
بين الهدف في الحُاة وًل مً :مػجى الحُاة ،السكا غً الحُاة ،في خين
وحدث غالنت ازجباهُت دالت طالبت بين الهدف في الحُاة وًل مً:
الايخئاب ،الُأض ،ألاقٍاز الاهخدازٍت.
وأحسي أخمدي وآخسون [ ]07دزاطت َدقذ ئلى بدث الػالنت بين
الهدف في الحُاة وًل مً :الاججاٍ الدًجي والٌكاءة الراجُت ،والخيبإ
بالهدف في الحُاة مً خالُ اإلاخؿيرًً ،لدي غُىت نىامها ( )065مً
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ً
هالب الجامػت جساوخذ أغمازَم ما ( )05-02غاما ،ومما جىؿلذ ئلُه
هخائج الدزاطت غدم وحىد غالنت ازجباهُت دالت بين الهدف في الحُاة
وًل مً :الٌكاءة الراجُت ،والاججاٍ الدًجي.
أما دزاطت بالشٍَ وآخسون [ ]00قهد َدقذ ئلى بدث الػالنت بين
الهدف في الحُاة وبػم اإلاخؿيراث الىكظُت (حىدة الحُاة ،نبىُ
اإلاسق ،الظػادة الىكظُت) ،لدي غُىت نىامها ( )62مً ؤلاهار ،جلم
ً
( )02ممً ٌػاهين مً الايخئاب بمخىطى غمسي ( )38غاما واهدساف
ً
مػُازي ( )02.6غاما و( )42ممً ال ٌػاهين مً الايخئاب بمخىطى غمسي
ً
ً
( )35غاما واهدساف مػُازي ( )02.5غاما ،ومما جىؿلذ ئلُه هخائج
الدزاطت :وحىد غالنت ازجباهُت دالت مىحبت بين الهدف في الحُاة وًل
مً :السكا غً الحُاة ،نبىُ اإلاسق ،والظػادة الىكظُت ،وأهه ًمًٌ
الخيبإ بالهدف في الحُاة مً خالُ َرٍ اإلاخؿيراث.
وَدقذ دزاطت لُى وآخسون [ ]03ئلى بدث الػالنت بين الهدف
في الحُاة وًل مً :حىدة الحُاة ،الايخئاب ،الهلو ،اللؿىن الىكظُت،
الصحت الىكظُت ،ويرلَ ئمٍاهُت الخيبإ بٍل مً :حىدة الحُاة والصحت
ً
الىكظُت مً خالُ أَداف الحُاة ،لدي غُىت نىامها ( )722قسدا
ً
ً
جساوخذ أغمازَم ما بين ( )67- 06غاما بمخىطى غمسي ( )30.7غاما
واهدساف مػُازي ( ،)9.3جلم ( )450مً ؤلاهار و( )049مً الرًىز،
ومما جىؿلذ ئلُه هخائج الدزاطت :وحىد غالنت ازجباهُت دالت مىحبت
بين الهدف في الحُاة وًل مً :الصحت الىكظُت وحىدة الحُاة ،في خين
وحدث غالنت ازجباهُت دالت طالبت بين الهدف في الحُاة وًل مً:
الايخئاب ،الهلو ،اللؿىن ،وأهه ًمًٌ الخيبإ بٍل مً :حىدة الحُاة
والصحت الىكظُت مً خالُ أَداف الحُاة.
وَدقذ دزاطت بيرطىن وآخسون[ ]04ئلى بدث الػالنت بين الهدف
ً
في الحُاة وًل مً :الهلو ،الايخئاب ،لدي غُىت نىامها ( )0063قسدا
ً
مً هالب الجامػت بمخىطى غمسي ( )00.33غاما واهدساف مػُازي
ً
( )4.30غاما ،جلم ( )389مً الرًىز و( )874مً ؤلاهار ،ومما جىؿلذ
ئلُه هخائج الدزاطت وحىد غالنت ازجباهُت دالت طالبت بين الهدف في
الحُاة وًل مً :الايخئاب ،الهلو.
ً
أخيرا َدقذ دزاطت واهج وآخسون [ ]05ئلى بدث الػالناث اإلاخبادلت
بين الهدف في الحُاة ،الخدًً ،اللؿىن الىكظُت ،واإلاظاهدة
الاحخماغُت ،لدي غُىت نىامها ( )0800مً هالب الجامػت ،ومما
جىؿلذ ئلُه هخائج الدزاطت :وحىد غالنت ازجباهُت دالت مىحبت بين
الهدف في الحُاة وًل مً الخدًً واإلاظاهدة الاحخماغُت ،في خين وحدث
غالنت ازجباهُت دالت طالبت بين الهدف في الحُاة واللؿىن الىكظُت.
التعقيب على الدزاطاث الظابقت:
ًخطح مً خالُ الػسق الظابو لبػم الدزاطاث التي اَخمذ
بالهدف في الحُاة ،أنها جىاولذ الػدًد مً اإلاخؿيراث الىكظُت
والاحخماغُت وألاًادًمُت والتي جخخلل غً مخؿيري الدزاطت الحالُت
(الهدزة غلى جدمل ؤلاخبان والٌكاءة الراجُت) ،خُث ال جىحد أي
دزاطاث غسبُت أو أحىبُت – في خدود غلم الباخثين  -في َرا الؼأن
طىي دزاطت أخمدي وآخسون [ ]07التي جىاولذ الهدف في الحُاة
وغالنخه بالٌكاءة الراجُت .لرا هدً في خاحت للمصٍد مً الدزاطاث في
َرا اإلاجاُ إلاػسقت هبُػت الهدف في الحُاة وغالنخه باإلاخؿيراث الىكظُت

والاحخماغُت والخػلُمُت اإلاخخلكت ،ويرلَ إلاػسقت اإلاػىناث التي ند جإزس
غلى قهدان الوالب الؼػىز بالهدف في الحُاة .يما أن الػدًد مً
الدزاطاث ألاحىبُت جىاولذ غُىت مً اإلاظىين ولِع هالب الجامػت،
ويرلَ ًخطح مً الدزاطاث الظابهت الاجكام غلى غدم وحىد قسم داُ
بين الرًىز وؤلاهار في الهدف في الحُاة.
فسوض الدزاطت:
ً -0سجكؼ مظخىي الهدف في الحُاة لدي غُىت البدث.
ً -0سجكؼ مظخىي الٌكاءة الراجُت لدي غُىت البدث.
ً -3سجكؼ مظخىي جدمل ؤلاخبان لدي غُىت البدث.
ً
 -4جىحد غالنت ازجباهُت دالت ئخـائُا بين الهدف في الحُاة والٌكاءة
الراجُت لدي غُىت البدث.
ً
 -5جىحد غالنت ازجباهُت دالت ئخـائُا بين الهدف في الحُاة والهدزة
غلى جدمل ؤلاخبان لدي غُىت البدث.
ً
 -6ال ًىحد قسم داُ ئخـائُا بين مخىطوي دزحاث ًل مً الرًىز
وؤلاهار في الهدف في الحُاة.
ٌ -7ظهم الهدف في الحُاة في الخيبإ بالهدزة غلى جدمل ؤلاخبان
والٌكاءة الراجُت لدي غُىت البدث.
مصطخلخاث الدزاطت
أ -الهدف في الحُاة :Purpose in life
ٌػسف في كىء اإلاهُاض اإلاظخخدم بأهه ػػىز الكسد بالسكا غً
خُاجه بؼٍل غام ،وندزجه غلى جدمل اإلاظئىلُت قيها ،وأن خُاجه ذاث
مػجى وَدف ،وزكائه غً هىغُت الحُاة التي ٌػِؼها مً خالُ ئدزايه
وزكائه غً هىغُت ومهداز الخدماث اإلاهدمت له في اإلاجخمؼ [.[09
ب -ؤلاخبان :Frustration
ٌػسقه الشاز وآخسون [ ]32بأهه جلَ الحالت التي جظهس خُىما ًىحد
غائو ًخػازق مؼ أو ًمىؼ جدهُو الهدف ،وند جٍىن َرٍ الػىائو
حظمُت ،أو احخماغُت (اإلاػاًير ،طلىى آلاخسًٍ ،(...،أو داخلُت(ههف
اإلاهازة ،ههف اإلاػسقت ،ههف ؤلامٍاهُاث اإلاخخلكت ،)...،أو خازحُت بُئُت.
ج -جدمل ؤلاخبان :Tolerance of frustration
ٌػسقه قسوحاث [ ]30بأهه مهدزة الكسد غلى نبىُ وجهبل وانؼ
وخهُهت اإلاىانل اإلادبوت ،مؼ غدم الاطدظالم لها ،ومداولت الخػاٌؽ
مؼ السؤي التي جبدو طِئت [ .]30وفي كىء اإلاهُاض اإلاظخخدم ٌػسف
بأهه مهدزة الكسد غلى الاطخػداد (التهُئت) إلاىاحهت ؤلاخبان ،وجدمل
ظسوف الحُاة والاغخهاد بأنها ال ًجب أن جٍىن غلى الدوام طهلت
ومسٍدت وخالُت مً اإلاؼاخىاث ،وجدمل ألالم واإلاػاهاة ،وجدمل ألاَداف
الكاػلت أو الكؼل في ئهجاش ألاَداف [.[30
د -الٌكاءة الراجُت :Self-competence
ُ
في كىء اإلاهُاض اإلاظخخدم حػسف الٌكاءة الراجُت بأنها الؼػىز
بالثهت بالىكع والهدزة غلى خل اإلاؼٌالث والٌكاءة الخػلُمُت
والاحخماغُت [.[33
 .4الطسيقت وإلاحساءاث
أ .منهج الدزاطت
اطخخدم البدث الحالي اإلاىهج الىؿكي الازجباهي وذلَ للٌؼل غً
هبُػـ ـت الػ ـالن ـت الازجب ـاهُ ـت بُ ـً اله ـدف ق ـي الحُـاة وًل مً :الهدزة غلى
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جدمل ؤلاخبان والٌكاءة الراجُت ،ويرلَ حػسف مدي ئطهام الهدف في
الحُاة في الخيبإ بالهدزة غلى جدمل ؤلاخبان والٌكاءة الراجُت ،والٌؼل
غً الكسم بين الرًىز وؤلاهار في الهدف في الحُاة.
ب .مجتمع وعينت الدزاطت
جٍىن مجخمؼ الدزاطت مً حمُؼ هالب ًلُت التربُت في حامػت
اإلالَ قُـل .في خين ًاهذ غُىت الدزاطت غلى الىدى الخالي:

6

7102

 -0الػُىت الاطخوالغُت :اخخيرث غُىت اطخوالغُت مً هلبت ًلُت التربُت
 حامػت اإلالَ قُـل ،بهدف خظاب الثباث والـدم ألدواث البدث،ً
وًان نىامها ( )65قسدا جلم ( )30مً الرًىز )33( ،مً ؤلاهار.
ً
 -0الػُىت ألاطاطُت :جٍىهذ الػُىت ألاطاطُت مً ( )022هالبا وهالبت
مً هالب ًلُت التربُت بجامػت اإلالَ قُـل ،وند زوعي غىد اخخُاز َرٍ
الػُىت أن ًخخلل أقسادَا غً أقساد الػُىت الاطخوالغُت .وٍىضح
ً
الجدوُ الخالي خـاؾ الػُىت هبها لىخؿير الجيع:

حدوى 0
ً
جوشيع أفساد العينت ألاطاطيت طبقا لخلجنع واملتوطط والاهحساف املعيازي للعمس الصمنى
العينت
ذًىز
ئهار
الػُىت الٍلُت

املتوطط
09,83
09,60
09,70

حجم العينت
022
022
022

الاهحساف املعيازي
2 ,87
2 ,73
2 ,80

ً
الىـكُت وًان مػامل الثباث مظاوٍا ( )2.90( ،)2.85غلى الترجِب .في
خين جم خظاب ؿدم اإلاهُاض غً هسٍو الـدم اإلاسجبى باإلادَ
وذلَ بدظاب مػامل الازجبان بين دزحاث أقساد الػُىت – اإلاظخخدمت
في الثباث –غلى مهُاض الٌكاءة الراجُت ،ودزحاتهم غلى مهُاض الٌكاءة
ً
والكػالُت لؿسٍب ( ،)0992وًان مػامل الازجبان مظاوٍا (َ .)2.86را
باإلكاقت للخدلُل الػاملي لحظاب الـدم الػاملي للمهُاض.
وفي الدزاطت الحالُت نام الباخثىن باغادة خظاب الخـائف
الظٍُىمترًت غلى غُىت اطخوالغُت مً هالب ًلُت التربُت نىامها ((65
ً
قسدا ،جلم ( )30مً الرًىز ،و( )33مً ؤلاهار .خُث جم خظاب
الثباث بوسٍهت الخجصئت الىـكُت وًان مػامل الازجبان بين الجصأًً
ً
مظاوٍا ( )2.79وبخصحُذ َرا اإلاػامل بمػادلت طبيرمان -بساون أؿبذ
ً
مػامل الثباث مظاوٍا ( ،)2.88في خين جم خظاب الـدم غً هسٍو
الـدم اإلاسجبى باإلادَ (الـدم الخالشمي) وذلَ بدظاب مػامل
الازجبان بين دزحاث أقساد الػُىت – اإلاظخخدمت في الثباث –غلى
مهُاض الٌكاءة الراجُت ،ودزحاتهم غلى مهُاض الٌكاءة والكػالُت
ً
لؿسٍب ( ،)0992وًان مػامل الازجبان مظاوٍا (.)2.84
ج – مهُاض جدمل الاخبان :ئغداد :طُد غبد الػظُم مدمد ،مدمد
غبد الخىاب مػىق [[30
نام مدمد ،ومػىق [ ]34باغداد وجهىين مهُاض جدمل ؤلاخبان،
ً
وٍخٍىن اإلاهُاض مً ( )40بىدا مىشغت غلى أزبػت غىامل هي :الاطخػداد
(التهُئت) إلاىاحهت ؤلاخبان ،جدمل ظسوف الحُاة ،جدمل ألالم واإلاػاهاة،
جدمل ألاَداف الكاػلت .ونام مػدا اإلاهُاض بدظاب زباجه غلى غُىت
ً
نىامها ( )050قسدا بىانؼ ( )69مً الرًىز )80( ،مً ؤلاهار ،بػدة هسم
هي :ئغادة الخوبُو ،مػامل ألكا ،الخجصئت الىـكُت وًان مػامل الثباث
ً
مظاوٍا ( )2.92( ،)2.87( ،)2.89غلى الترجِب.
في خين جم خظاب ؿدم اإلاهُاض غً هسٍو الـدم اإلاسجبى باإلادَ
وذلَ بدظاب مػامل الازجبان بين دزحاث أقساد الػُىت  -اإلاظخخدمت في
الثباث  -غلى مهُاض جدمل ؤلاخبان ،ودزحاتهم غلى مهُاض جهدًس
ً
الراث للدزٍجي وآخسون (د .ث) وًان مػامل الازجبان مظاوٍا (،)2.83
َرا باإلكاقت للخدلُل الػاملي لحظاب الـدم الػاملي للمهُاض.
أما في الدزاطت الحالُت قهد نام الباخثىن باغادة خظاب الخـائف

ج .أدواث الدزاطت
 -0مهُاض الهدف في الحُاة :ئغداد :طُد غبد الػظُم مدمد ،مدمد
غبد الخىاب مػىق [[34
نام مدمد ،ومػىق [ ]34باغداد وجهىين مهُاض الهدف في
ً
الحُاة ،وٍخٍىن اإلاهُاض مً ( )30بىدا مىشغت غلى أزبػت غىامل هي:
قهدان الثهت بالىكع ،الؼػىز بالىهف ،جىنػاث آلاخسًٍ الظلبُت،
ؤلادزاى الظلبى للمىاقظت .ونام مػدا اإلاهُاض بدظاب زباجه غلى غُىت
ً
نىامها ( )070قسدا بىانؼ ( )73مً الرًىز )98( ،مً ؤلاهار ،وذلَ
بوسٍهخين َما :ئغادة الخوبُو ،والخجصئت الىـكُت وًان مػامل الثباث
ً
مظاوٍا ( )2.84( ،)2.87غلى الترجِب .في خين جم خظاب ؿدم اإلاهُاض
غً هسٍو الـدم اإلاسجبى باإلادَ وذلَ بدظاب مػامل الازجبان بين
دزحاث أقساد الػُىت  -اإلاظخخدمت في الثباث  -غلى مهُاض الخىف مً
الكؼل ،ودزحاتهم غلى اطخبُان جهدًس الراث لػبد السخُم [ ،]35وًان
ً
مػامل الازجبان مظاوٍا (َ ،)2.86-را باإلكاقت للخدلُل الػاملي
لحظاب الـدم الػاملي للمهُاض.
وفي الدزاطت الحالُت نام الباخثىن باغادة خظاب الخـائف
الظٍُىمترًت غلى غُىت اطخوالغُت مً هالب ًلُت التربُت نىامها ()65
ً
قسدا ،جلم ( )30مً الرًىز ،و( )33مً ؤلاهار .خُث جم خظاب
الثباث بوسٍهت الخجصئت الىـكُت وًان مػامل الازجبان بين الجصأًً
ً
مظاوٍا( )2.76وبخصحُذ َرا اإلاػامل بمػادلت طبيرمان -بساون أؿبذ
ً
مػامل الثباث مظاوٍا ( ،)2.86في خين جم خظاب الـدم غً هسٍو
الـدم اإلاسجبى باإلادَ (الـدم الخالشمي) وذلَ بدظاب مػامل
الازجبان بين دزحاث أقساد الػُىت – اإلاظخخدمت في الثباث –غلى
مهُاض الخىف مً الكؼل ،ودزحاتهم غلى مهُاض جهدًس الراث لػبد
ً
السخُم [ ،]35وًان مػامل الازجبان مظاوٍا (.)2.85-
2مهُاض الٌكاءة الراجُت :ئغداد :طُد غبد الػظُم مدمد [[33نام مدمد [ ]36باغداد وجهىين مهُاض الٌكاءة الراجُت ،وٍخٍىن مً
( )38غبازة مىشغت غلى أزبػت غىامل هى :الثهت بالىكع ،الٌكاءة
الخػلُمُت ،الهدزة غلى خل اإلاؼٌالث ،والٌكاءة الاحخماغُت .ونام مػد
ً
اإلاهُاض بدظاب زباجه غلى غُىت نىامها ( (057قسدا بىانؼ ( )87مً
الرًىز )72( ،مً ؤلاهار وذلَ بوسٍهخين َما :ئغادة الخوبُو ،والخجصئت
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جوبُو ألادواث:
هبهذ أدواث البدث بػد الخأيد مً زباتها وؿدنها ،وذلَ غلى
الػُىت ألاطاطُت للبدث ،وزؿدث الدزحاث بػد الخصحُذ ،بهدف
غمل اإلاػالجت ؤلاخـائُت اإلاىاطبت الخخباز صحت قسوق البدث.
 .5النتائج ومناقشتها
أ -هدُجت الكسق ألاوُ والري ًىف غلىً " :سجكؼ مظخىي الهدف في
الحُاة لدي أقساد غُىت البدث " .وللخدهو مً صحت َرا الكسق
ئخـائُا قهد جم خظاب اإلاخىطواث الحظابُت والاهدساقاث اإلاػُازٍت
لدزحاث أقساد غُىت البدث ومهازهتها باإلاخىطى الكسض ي إلاهُاض الهدف
في الحُاة ،وٍىضح حدوُ (َ )0رٍ الىخائج.

الظٍُىمترًت غلى غُىت اطخوالغُت مً هالب ًلُت التربُت نىامها ((65
ً
قسدا ،جلم ( )30مً الرًىز ،و( )33مً ؤلاهار .خُث جم خظاب
الثباث بوسٍهت الخجصئت الىـكُت وًان مػامل الازجبان بين الجصأًً
ً
مظاوٍا ( )2.79وبخصحُذ َرا اإلاػامل بمػادلت طبيرمان -بساون أؿبذ
ً
مػامل الثباث مظاوٍا ( ،)2.88في خين جم خظاب الـدم غً هسٍو
الـدم اإلاسجبى باإلادَ (الـدم الخالشمي) وذلَ بدظاب مػامل
الازجبان بين دزحاث أقساد الػُىت – اإلاظخخدمت في الثباث –غلى
مهُاض جدمل ؤلاخبان ،ودزحاتهم غلى مهُاض جهدًس الراث لػبد
ً
السخُم [ ،]35وًان مػامل الازجبان مظاوٍا (.)2.87-

حدوى 2
املتوططاث الفعليت والاهحسافاث املعيازيت واملتوططاث الفسضيت لدزحاث أفساد عينت البحث في مقياض الهدف في الخياة
الهدف في الخياة وأبعاده
مػجي الحُاة
جدمل اإلاظإولُت
هىغُت الحُاة
السكا غً الحُاة
الدزحت الٍلُت

الاهحسافاث
املعيازيت
4.76
0.95
0.46
0.05
00.33

املتوططاث
الفعليت
08.6
07.7
04.8
03.5
74.6

املتوططاث
الفسضيت
00.5
03.5
9
9
54

ً
يما ًمًٌ أن ًسحؼ ذلَ أًلا ئلى الدوز الري ند ًلػبه ؤلازػاد
ألاًادًمي اإلاخبؼ في ًلُت التربُت حامػت اإلالَ قُـل ،وأَمُخه في تهُئت
ً
ً
الولبت هكظُا وأًادًمُا للدزاطت الجامػُت بٍلُت التربُت التي جخخلل
ً
ًلُا غً الدزاطت بالٍلُاث ألاخسي مً خُث ؤلاغداد اإلانهي والتربىي،
وَرا مً ػأهه أن ًهلل مً مخاوف الولبت مً مهىت الخدزَع وٍجػلهم
أيثر ئًجابُت هدى مهىت الخدزَع ،مما ًىػٌع غلي زؤٍتهم للحُاة
باإلًجاب.
ً
وند ًٍىن مسد َرٍ الىدُجت أًلا ئلى أن الولبت في ًلُت التربُت في
جخــاث (البدهُت – والكىُت – وجهىُاث الخػلُم – زٍاق الاهكاُ –
والتربُت الخاؿت) ًدخاج ئليها طىم الػمل يما أنها جخكو مؼ مُىُ
وزؾباث الولبت واوػٌع ذلَ غلى زكاَم غً الحُاة ،مما ند ًٍىن
ً
طاَم في وكػهم أَداقا مدددة إلاظخهبلهم الدزاس ي واإلانهي.
ب -هدُجت الكسق الثاوي والري ًىف غلىً " :سجكؼ مظخىي الٌكاءة
الراجُت لدي أقساد غُىت البدث " .وللخدهو مً صحت َرا الكسق
ً
ئخـائُا قهد جم خظاب اإلاخىطواث الحظابُت والاهدساقاث اإلاػُازٍت
لدزحاث أقساد غُىت البدث ومهازهتها باإلاخىطواث الكسكُت إلاهُاض
الٌكاءة الراجُت ،وٍىضح حدوُ (َ )3رٍ الىخائج.

ًخطح مً الجدوُ الظابو أن اإلاخىطواث الحظابُت الكػلُت
للدزحت الٍلُت إلاهُاض الهدف في الحُاة وأبػادٍ الكسغُت أيبر مً
اإلاخىطواث الكسكُت ،وَرا ٌػجي أن الولبت لديهم مظخىي مسجكؼ (قىم
اإلاخىطى) مً الهدف في الحُاة ،وغلُه ًخدهو الكسق ألاوُ.
وٍمًٌ جكظير َرٍ الىدُجت بأنها ند جسحؼ ئلى أن هظام الدزاطت في
ًلُت التربُت وما ًدبؼ مً هظم الخهىٍم مً نبل أغلاء َُئت الخدزَع،
مً خُث جهظُم الدزحاث غلى أغماُ قـلُت مخػددة مً اإلامًٌ أن
ًٍىن أدي ئلى جٍىًٍ اججاٍ ئًجابي هدى الدزاطت لدي الوالب والوالباث
وشاد مً داقػُتهم لإلهجاش ،مما جسجب غلُه السكا غً الحُاة بؼٍل
غام والسكا غً الحُاة الجامػُت والخخـف التربىي بؼٍل خاؾ،
مما اوػٌع بؼٍل ئًجابي غلى أَداقهم التي ٌظػىن لخدهُهها في
الحُاة ،خُث ئن مهىت الخدزَع ججػل للحُاة مػجي وبوبُػت الحالت
جلَ اإلاهىت مثيرة ومخجددة وجخولب مً الهائم بها أن ًٍىن شخـُت
مسخت مخكائلت مخجددة ومجىدة وحظعي هدى جدهُو أَداقها قشخـُت
اإلاػلم الكػاُ جدظم باالهكخاح والجاذبُت والاهوالم واإلاسوهت الػهلُت
والثهت بالىكع وَرٍ الىدُجت جإيد غلي خظً اهخهاء واخخُاز هلبت ًلُت
ً
التربُت وقها للمػاًير التربىٍت.

حدوى 6
املتوططاث الفعليت والاهحسافاث املعيازيت واملتوططاث الفسضيت لدزحاث أفساد عينت البحث في مقياض النفاءة الراجيت
النفاءة الراجيت وأبعادها
الثهت بالىكع
الٌكاءة الخػلُمُت
الٌكاءة الاحخماغُت
الهدزة غلى خل اإلاؼٌالث
الدزحت الٍلُت

الاهحسافاث
املعيازيت
5.9
4.9
4.25
3.6
06.4

املتوطط
الفعلي
35.4
09.0
04.3
00.6
002.5
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املتوططاث
الفسضيت
30.5
05
02
07.5
95

ًخطح مً الجدوُ الظابو أن اإلاخىطواث الحظابُت الكػلُت
للدزحت الٍلُت إلاهُاض الٌكاءة الراجُت وأبػادٍ الكسغُت أغلى مً
اإلاخىطواث الكسكُت ،وَرا ٌػجي أن الولبت ًخمخػىن بمظخىي مسجكؼ
وحُد مً الٌكاءة الراجُت ،وغلُه ًخدهو الكسق الثاوي.
وٍمًٌ جكظير َرٍ الىدُجت بأنها ند جسحؼ ئلى أن غُىت البدث مً
هلبت ًلُت التربُت كمذ يثير مً الوالب والوالباث الحاؿلين غلى
دزحاث مسجكػت في الثاهىٍت الػامت ،ومثل َإالء الولبت مً الوبُعي أن
ً
ً
ًٍىن لديهم ندزا غالُا مً الٌكاءة الراجُت.
وند جسحؼ جلَ الىدُجت ئلى أن هلبت ًلُت التربُت َم مػلمي
اإلاظخهبل وجم اخخُازَم مً خالُ مهابالث وقو مػاًير وخـائف مهىت
الخدزَع ممً ًمخلٍىن خـائف وندزاث اإلاػلمين الكػالين طىاء ًاهذ
خـائف شخـُت مثل الثهت بالىكع والهدوء والاجصان الاهكػالي
والهُادة واإلاسوهت الػهلُت واإلاثابسة ،وخـائف مهىُت جخولب الخىظُم

والخخوُى وؤلادازة الجُدة للىنذ والهدزة غلي مىاحهت اإلاؼٌالث
ً
الـكُت والشخـُت والػمل غلي خلهاَ ،را قلال غً الخجدًد
والابخٍاز في جخوُى الدزوض وجىكُرَا وجهىٍمها باإلكاقت ئلى الخمخؼ
بسوح الدغابت واإلاسح أزىاء الخػامل مؼ آلاخسًٍ وبـكت خاؿت الوالب
أزىاء اإلاؼازًاث واإلاظابهاث الـكُت والخػلُمُت ،والهدزة غلي الخـسف
بدىٌت ولبانت في اإلاىانل الاحخماغُت اإلاخخلكت ،والخىاؿل الكػاُ
ً
وبالخالي باجىا أيثر ػػىزا بالٌكاءة الراجُت.
ج -هدُجت الكسق الثالث والري ًىف غلىً" :سجكؼ مظخىي جدمل
ؤلاخبان لدي أقساد غُىت البدث" .وللخدهو مً صحت َرا الكسق
ئخـائُا قهد جم خظاب اإلاخىطواث الحظابُت والاهدساقاث اإلاػُازٍت
لدزحاث أقساد غُىت البدث ومهازهتها باإلاخىطواث الكسكُت إلاهُاض
جدمل الاخبان ،وٍىضح حدوُ (َ )4رٍ الىخائج.

حدوى 4
املتوططاث والاهحسافاث املعيازيت واملتوططاث الفسضيت لدزحاث أفساد عينت البحث في مقياض جحمل الاحباط
جحمل الاحباط وأبعاده
الاطخػداد إلاىاحهت الاخبان
جدمل ظسوف الحُاة
جدمل الالم واإلاػاهاة
جدمل الاَداف الكاػلت
الدزحت الٍلُت

الاهحسافاث املعيازيت
5.56
4.86
4.75
5.40
02.6

املتوطط الفعلي
33.4
09.0
08.5
30.5
003.6

ًخطح مً الجدوُ الظابو أن اإلاخىطواث الحظابُت الكػلُت للدزحت
الٍلُت إلاهُاض جدمل ؤلاخبان وأبػادٍ الكسغُت أغلى مً اإلاخىطواث
الكسكُت ،وَرا ٌػجي أن الولبت ًخمخػىن بمظخىي مسجكؼ وحُد مً
الهدزة غلى جدمل ؤلاخبان ،وغلُه ًخدهو الكسق الثالث.
وٌٍمً جكظير َرٍ الىدُجت في كىء خـائف وندزاث هلبت ًلُت
التربُت إلاا لهرٍ الٍلُت مً خـائف مهىُت جدسؾ ًلُاث التربُت غلى
جىقسَا أزىاء اهخهاء واخخُاز الولبت اإلاخهدمين لاللخدام بها مثل الهدزة
غلي الخػامل مؼ كؿىن مهىت الخدزَع وجدمل أغبائها ،قمً ٌػمل
بخلَ اإلاهىت الجلُلت لدًه غصٍمت نىٍت ومثابسة وئؿساز غلي مىاحهت
ظسوف مهىت الخدزَع ،ومثابسة قُما ًهىم به مً أغماُ دون ًلل أو
ملل بل بـدز ميؼسح وغهل مخكخذ ووحه بؼىغ وَىدام مىظم ومسجب
وندزة غلي خل اإلاؼٌالث الـكُت بين هالبه ،وندزة غلي مىاحهت
مؼٌالث الخدـُل والخأخس الدزاس ي وخلها ،واإلاؼٌالث الظلىيُت
وحػدًل الظلىى الالطىي وجدهُو الػدالت بين هالبه وئدازة الـل

املتوططاث الفسضيت
07.5
05
05
07.5
025

بانخداز بظماث الهائد التربىي اإلاإزس والكػاُ في هكىض هالبهم ما
ً
اوػٌع أزسٍ غلي ندزتهم غلي جدمل ؤلاخبان .وٍمًٌ جكظير ذلَ أًلا
في كىء ما جهدمه ًلُاث التربُت مً خدماث ئزػادًت وأًادًمُت لوالبها
حظاَم في شٍادة ندزتهم غلى جدمل ؤلاخبان .يما أن الخدزٍب اإلاُداوي
الري ًخلهاٍ الوالب ند ٌظاغدَم وٍصٍد ندزتهم غلى الخػامل مؼ
اإلاؼٌالث واللؿىن في البِئت اإلادزطُت بؼٍل غملي مً خالُ
الاخخٍاى الكػلي ،وٍجػلهم غلى اطخػداد ومهُئين إلاهىت اإلاظخهبل ،وَرا
مً ػأهه ًله أن ًصٍد لديهم الهدزة غلى جدمل ؤلاخبان.
د -هدُجت الكسق السابؼ والري ًىف غلى " :جىحد غالنت ازجباهُت دالت
ئخـائُا بين الهدف في الحُاة والٌكاءة الراجُت لدي أقساد غُىت
البدث" .وللخدهو مً صحت َرا الكسق ئخـائُا قهد جم خظاب
مػامل الازجبان بين دزحاث أقساد الػُىت (الرًىز  -ؤلاهار  -الػُىت
الٍلُت) في الهدف في الحُاة ودزحاتهم في الٌكاءة الراجُت ،وٍىضح
حدوُ (َ )5رٍ الازجباهاث.

حدوى 5
معامالث الازجباط بين الهدف في الخياة والنفاءة الراجيت
العينت
ذًىز
ئهار
الػُىت الٍلُت

حجم العينت
022
022
022

* حمُؼ مػامالث الازجبان دالت غىد مظخىي ()2.20
ًخطح مً الجدوُ الظابو وحىد غالنت ازجباهُت دالت مىحبت بين
الهدف في الحُاة والٌكاءة الراجُت لدي أقساد غُىت البدث .وَرا ٌػجى

معامالث الازجباط
2.73
2.72
2.70

أهه ًلما شاد ػػىز الكسد بالهدف في الحُاة ًلما شادث يكاءجه الراجُت
والػٌع .وجخخلل َرٍ الىدُجت مؼ هخائج دزاطت أخمدي وآخسون []07
ونـ ـد ً ـسح ـؼ الاخخ ـالف الخخـ ـالف البِئـ ـت والـمجخم ـؼ وي ـرلَ اخخالف اإلادي
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الػمسي للػُىت.
وجبدو َرٍ الىدُجت مىوهُت ،خُث أن الكسد الري ٌؼػس بأن
لحُاجه مػجي وبها أَداف ًسٍد أن ًدههها ًمخلَ الؼػىز بالٌكاءة
الراجُت مً أحل جدهُو َرٍ ألاَداف.
وٍمًٌ جكظير ذلَ بأن ألاقساد الرًً ًصداد لديهم ؤلاخظاض بمػجي
الحُاة وأَمُتها ًصداد لديهم مً خالُ خبراتهم الظابهت ؤلاخظاض
بالثهت بالىكع ،خُث ٌػخهدون أن الىجاح ٌػخمد غلى الخخوُى الجُد
واإلاثابسة وما ًمخلٍىن مً ندزاث ،يما ٌؼػسون بأنهم نادزًٍ غلى
الخدٌم في مظخهبلهم ،ولديهم الهدزة غلى خل ما ًىاحهىهه مً
مؼٌالث دزاطُت وخُاجُت ،وبالخالي ند جصداد َمتهم وداقػُتهم وجصداد
زؾبتهم في الػمل والىجاح ،مما ًىػٌع ئًجابا غلى ػػىزَم بالٌكاءة
الراجُت.

وند ًسحؼ ذلَ أًلا ئلى أن الاقساد الرًً ٌؼػسون بهُمت الحُاة
وأن خُاتهم مخجددة وؾير مملت وملُئت باألخدار اإلاهمت التي حظخدو
الٌكاح مً أحلها ،وَؼػسون بدب واخترام آلاخسًٍ وأَمُتهم في
مجخمػهم مً خالُ اإلاؼازًاث الاحخماغُت الكػالت التي جٌظبهم مٍاهت
ً
ً
ً
احخماغُت ودوزا مإزسا وقػاال في الحُاة ومً زم ٌؼػسون بالسكا
والظػادة في خُاتهمً ،ل َرا مً ػأهه أن ًإدي ئلى ازجكاع الٌكاءة
الراجُت لديهم.
ٌ -هدُجت الكسق الخامع والري ًىف غلى " :جىحد غالنت ازجباهُت
دالت ئخـائُا بين الهدف في الحُاة وجدمل ؤلاخبان لدي أقساد غُىت
البدث" .وللخدهو مً صحت َرا الكسق ئخـائُا قهد جم خظاب
مػامل الازجبان بين دزحاث أقساد الػُىت (الرًىز  -ؤلاهار  -الػُىت
الٍلُت) في الهدف في الحُاة ودزحاتهم في جدمل ؤلاخبان ،وٍىضح حدوُ
(َ )6رٍ الازجباهاث.

حدوى 6
معامالث الازجباط بين الهدف في الخياة وجحمل إلاحباط
العينت
ذًىز
ئهار
الػُىت الٍلُت

حجم العينت
022
022
022

*حمُؼ مػامالث الازجبان دالت غىد مظخىي ()2.20
ًخطح مً الجدوُ الظابو وحىد غالنت ازجباهُت دالت مىحبت بين
الهدف في الحُاة وجدمل ؤلاخبان لدي أقساد غُىت البدث .وَرا ٌػجى
أهه ًلما شاد ػػىز الكسد بالهدف في الحُاة ًلما شادث ندزجه غلي جدمل
ؤلاخبان والػٌع .وجبدو َرٍ الىدُجت مىوهُت ألهه مً خـائف هلبت
ًلُت التربُت الهدزة غلي مىاحهت ؤلاخبان في اإلاىانل اإلاخخلكت بؼٍل
غام وفي اإلاىانل الخدزَظُت بؼٍل خاؾ غىدما ٌؼسح وٍنهمَ في
ً
ً
ػسخه وٍبرُ نـازي حهدٍ زم ًجد هالبا ميؼؿال غىه أو ًهىُ لم
ً
أقهم ش يء مً ػسخَ وآخس جدـُله مخدويَ ،را قلال غً اإلاىانل
اللاؾوت طىاء مً الولبت أو اإلاؼسقين التربىٍين أو ئدازة اإلادزطت أو
أولُاء ألامىز ًل َرٍ اإلاىانل ججػل هلبت ًلُت التربُت مػلمي اإلاظخهبل
ًدظمىن باإلاثابسة إلاىاحهت اإلاىانل اللاؾوت والخؿلب غلي الـػاب
لخدهُو أَداقهم بالجد والاحتهاد وغدم الاطدظالم.

معامالث الازجباط
2.70
2.69
2.72

يما ًمًٌ جكظير ذلَ بأن الكسد الري لدًه ئخظاض بالهدف في
الحُاة ًخٍىن لدًه ػػىز بمػجى الحُاة ونُمتها ،وٍىظس لها غلى أنها ذاث
نُمت وأَمُت وبها أػُاء مثيرة ومهمت ،يما ًخدلى بهدز يبير مً جدمل
اإلاظإولُت ججاٍ أغماله ،وَؼػس بالسكا غً خُاجه وما ًُهدم له مً
خدماث في اإلاجخمؼً ،ل َرا مً ػأهه أن ٌظاَم في شٍادة ندزجه غلى
جدمل ؤلاخبان وجدمل ظسوف الحُاة وما ند ًخػسق له مً ألم أو
مػاهاة.
و -هدُجت الكسق الظادض والري ًىف غلى" :ال ًىحد قسم داُ
ئخـائُا بين مخىطوي دزحاث ًل مً الرًىز وؤلاهار في الهدف في
الحُاة" .وللخدهو مً صحت َرا الكسق ،قهد جم خظاب نُم " ث "
للخػسف غلى داللت الكسوم بين مخىطوي دزحاث الرًىز وؤلاهار في
الهدف مً الحُاة وأبػادٍ ،وٍىضح حدوُ ( )7ذلَ.

حدوى 7
قيم " ث " للفسوق بين متوططي دزحاث الرلوز وإلاهاث في الهدف في الخياة وأبعاده
الهدف في الخياة
وأبعاده
مػجي الحُاة
جدمل اإلاظإولُت
هىغُت الحُاة
السكا غً الحُاة
الدزحت الٍلُت

املتوطط
08.3
07.9
04.7
03.0
74.0

الرلوز (ن = )011
الاهحساف املعيازي
4.73
0.98
0.45
0.0
00.3

ً
*حمُؼ نُم (ث) ؾير دالت ئخـائُا.
ًخطح مً حدوُ ( )7أن الكسوم بين مخىطوي دزحاث الرًىز
ً
وؤلاهار في الهدف في الحُاة وأبػادٍ ؾير دالت ئخـائُا .وجخكو َرٍ

املتوطط
08.7
07.5
04.9
03.7
74.8

إلاهاث (ن = )011
الاهحساف املعيازي
4.78
0.90
0.48
0.08
00.46

قيم (ث)
0.30
0.00
2.67
2.52
2.89

الىدُجت مؼ جىؿلذ ئلُه هخائج دزاطت غبد الخىاب [ ،]36أزدلذ [،]04
بىٍل وآخسون [ ،]3دي وٍتز وآخسون [.[09
وٍم ـًٌ جكظُ ـس غـ ـدم وح ـىد ق ـسوم دالت بين الرًىز وؤلاهار في الهدف
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6

لخدهُهها في خُاتهم وٍخدملىن اإلاظإولُت ججاٍ جدهُهها طىاء في اإلاجاُ
الدزاس ي أو اإلانهي...
يما ند ًسحؼ ذلَ ئلى أن يثير مً اإلاػخهداث الخاهئت مثل الىظسة
ً
الظلبُت لإلهار وزؤٍت الرًىز بأنهم أيثر جدمال للمظإولُت وأحدز بها ند
حؿيرث لدي اإلاجخمؼ ،وذلَ أدي ئلى مىذ ؤلاهار بػم الامخُاشاث الؿائبت
غنهً ،وبدوزٍ طاَم َرا في شٍادة ئخظاطهم بهُمت الحُاة ومػىاَا
والسكا غنها للدزحت التي جهازب الرًىز أو جصٍد غليهم.
ش -هدُجت الكسق الظابؼ والري ًىف غلىٌ" :ظهم الهدف في الحُاة في
الخيبإ بالٌكاءة الراجُت وجدمل الاخبان لدي هلبت ًلُت التربُت حامػت
اإلالَ قُـل" .وللخدهو مً صحت َرا الكسق واإلاخػلو بخددًد مدي
ئطهام الهدف مً الحُاة في الخيبإ بالٌكاءة الراجُت وجدمل الاخبان
لدي هلبت ًلُت التربُت حامػت اإلالَ قُـل ،جم اطخخدام جدلُل
الاهدداز اإلاخػدد وٍبين حدوُ ( )8ذلَ.

في الحُاة ،بأن ذلَ ند ًسحؼ ئلى الخؿيراث الاحخماغُت الٌثيرة التي
هسأث غلى دوز اإلاسأة أو ألاهثى في اإلاجخمؼ الظػىدي ،خُث خههذ في
الظىىاث ألاخيرة مٌدظباث مخػددة حػلتها جدبىأ أغلى اإلاسايص واإلاىاؿب
الهُادًتً ،ل َرا ند قسق غليها كسوزة الحسؾ والسؾبت في جدهُو
الىجاح والراث ومداولت ئزباث حدازتها في جدمل اإلاظئىلُاث اإلاخخلكت،
وبالخالي ند ًٍىن طاَم ذلَ في خلو هىع مً الجسأة واإلاؿامسة وؤلاندام
والخدلي بسوح اإلاىاقظت لديها ،مما ًان له أبلـ ألازس في ػػىزَا بالهدف
في الحُاة بـىزة ند جهترب أو جصٍد غً الرًىز ،مما اوػٌع غلى شٍادة
جدملها للمظإولُت والسكا غً الحُاة وهىغُتها.
وٍمًٌ جكظير ذلَ بأهه ند ًسحؼ ئلى أن الخؿيراث التي هسأث غلى
اإلاجخمؼ الظػىدي في مخخلل اإلاُادًً ،حػلذ لدي ًل مً الرًىز
وؤلاهار هكع الهدز مً السؾبت لخدهُو الراث وؤلاخظاض بأَمُت
الحُاة ونُمتها ،وذلَ مً خالُ وحىد أَداف مدددة ٌظػىن

املتغير
املظتقل
الهدف مً الحُاة
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حدوى 8
هتائج جحليل الاهحداز املتعدد املتدزج للهدف من الخياة لمنبئ للنفاءة الراجيت وجحمل إلاحباط لدي العينت الهليت
مظتوي الداللت
قيمت
الاطهام في مسبع الازجباط
مسبع الازجباط
معامل
املتغير
ف
R2
الازجباط R
التابع
2.220
04.40
2.520
2.524
2.70
الٌكاءة الراجُت
2.220
04.00
2.493
2.492
2.72
جدمل الاخبان

ًخطح مً الجدوُ ( )8أن الهدف في الحُاة يمخؿير مظخهل ٌظهم
في الخيبإ بالٌكاءة الراجُت وجدمل ؤلاخبان لدي غُىت البدث ،مما ٌؼير
ئلى جدهو الكسق .وٍخطح مً هخائج جدلُل الاهدداز اإلاخػدد أن الهدف
في الحُاة قظس جباًً دزحاث الولبت غلي مهُاض الٌكاءة الراجُت
ومهُاض جدمل الاخبان ،وأن نُم الخؿير في مػامل الازجبان ذاث داللت
ئخـائُت غىد مظخىي ( )2.220لٍل مً الٌكاءة الراجُت وجدمل
ؤلاخبان وٍالخظ مً هخائج الجدوُ أن مخؿير الهدف في الحُاة ند أطهم
في جكظير جباًً دزحاث الولبت غلي مهُاض الٌكاءة الراجُت ومهُاض
جدمل الاخبان .وجدُ َرٍ الىدُجت غلى ألاَمُت والدوز الري ًمًٌ أن
ًلػبه ػػىز الكسد بالهدف في الحُاة في جددًد أو بىاء الٌكاءة الراجُت
وجدمل ؤلاخبان لدًه.
وٍمًٌ جكظير ذلَ بأن الكسد الري ًخدلى باإلخظاض بالهدف في
الحُاة والري ًمًٌ وؿكه في :زؤٍت الحُاة ذاث مػجى ونُمت ،وٍٍىن
لدًه ندز مً جدمل اإلاظإولُت ،ولدًه ػػىز بالسكا غً خُاجه وهىغُتها
والخدماث اإلاجخمػُت اإلاهدمت له ،مثل َرا ًله ئن جىاقس في الكسد ند
ًٍىن هىاة ليؼأة الؼػىز بالٌكاءة الراجُت ،خُث ًسي الكسد كسوزة
جدلُه بالثهت بالىكع والهدزة غلى خل اإلاؼٌالث ،وجىاقس ندز مً
الٌكاءة الخػلُمُت والاحخماغُت ختى ًخمًٌ مً جدهُو أَداف خُاجه.
مً هاخُت أخسي حظاَم طماث الكسد الري ٌؼػس بالهدف
في الحُاة (الظابو ذيسَا) في بىاء الهدزة غلى جدمل ؤلاخبان ،خُث ًسي
الكسد أهه ًيبغي غلُه الاطخػداد إلاىاحهت اللؿىن واإلاىانل الـػبت،
وجدمل ظسوف الحُاة مهما ًاهذ ،وجدمل ألالم واإلاػاهاة ،ويرلَ جدمل
الكؼل ئن خدر ئذا أزاد ان ًدهو ما ًـبىا ئلُه مً أَداف.

معامل الاهحداز
2.720
2.656

 .6التوصياث
في كىء ما جىؿل ئلُه البدث مً هخائج ،أمًٌ ؿُاؾت بػم
الخىؿُاث يما ًلي:
 -0غمل دوزاث جدزٍبُت إلاظاغدة الؼباب وجدزٍبهم غلى يُكُت وكؼ
أَداف وهمىخاث وانػُت ممٌىت الخدهُو ،ألن ذلَ مً ػأهه شٍادة
الٌكاءة الراجُت والهدزة غلى جدمل ؤلاخبان لديهم.
 -0غمل بسامج ئزػادًت لخىمُت وشٍادة اإلاهدزة غلى الٌكاءة الراجُت
وجدمل ؤلاخبان لدي الؼباب الجامعي.
 -3الاَخمام بدماًت الؼباب الجامعي مً مؼاغس قهدان الهدف في
الحُاة التي ند جدظسب لحُاتهم ،مما ًىػٌع غلى كػل مهدزتهم غلى
جدمل الكؼل وؤلاخبان واهخكاق الؼػىز بالٌكاءة الراجُت ،طىاء
أًان ذلَ باإلزػاد الىكس ي أو مظاغدتهم غلى جدهُو الىجاح.
 -4حشجُؼ الوالب وجدغُمهم ومظاغدتهم غلى الخػلم مً ألاخواء
وغدم جدهُههم لألَداف التي وكػىَا في خُاتهم ،مً أحل الخػامل مؼ
الكؼل والهدزة غلى مىاحهخه ،وذلَ مً ػأهه شٍادة الؼػىز بالٌكاءة
الراجُت وجدمل ؤلاخبان .
 -5غمل دوزاث جدزٍبُت ئزػادًت للىالدًً لخبـيرَم بأطالُب الخيؼئت
الىالدًت الصحُدت ودوزَا في حػلُم ألابىاء يُكُت وكؼ أَداف وانػُت
في الحُاة ،حظاغدَم غلى جىمُت ؤلاخظاض بالهدف واإلاػجى في الحُاة،
مً أحل شٍادة ندزتهم غلى جدمل ؤلاخبان وزقؼ يكاءتهم الراجُت.
ً -6جب أن جخلمً بسامج جىمُت الٌكاءة اإلاهىُت ألغلاء َُئت الخدزَع
بالجامػت ئلهاء اللىء غلى أَمُت ودوز مىانؼت الوالب قُما ًخػلو
بأَداقهم في الحُاة وطبل جدهُهها ،وحػلُمهم يُكُت جىمُت ؤلاخظاض
بالهدف واإلاػجى في الحُاة.
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ABSTRACT_ The aim of the research is to discover the relationship between goal of life and the
following: ability of depression tolerance, self-efficacy, determine to what extent variable of goal
of life contributes in predicting depression tolerance and self-efficacy and discover the difference
between men and women in goal of life. To achieve the above , the researchers used the following
scales (goal of life- depression tolerance - and self-efficacy) on a sample (100 male and 100
female students) of College of Education at K.F.U. the following statistical methods will be used
(correlation coefficient- T test-regression analysis). to verify research variables. Results of
research showed The level of goal of life – ability of depression tolerance - and self-efficacy) were
high, There was no statistical difference between two gender in goal of life, There was statistical
relation between goal of life, ability of depression tolerance and self-efficacy, and goal of life
contributes in predicting ability of depression tolerance and self-efficacy. Finally results of the
study suggested some recommendations.
KEY WORD: goal of life, ability of depression tolerance, self-efficacy, King Faisal University
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