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جىدة احلُاة الروحُت وعالقتها باحلصانت النفسُت لذي طلبت اجلزائر 
 والعراق دراست مُذانُت علً طلبت جامعتٍ االنبار وسعُذة

 م.م. عمر خلف رشُذ الشجريٌ                                  صباح عاَشد.            
 كلُت الرتبُت للعلىم االنسانُت    -ار جامعت االنب               ، اجلزائر سعُذةجامعت         

 لصستخامل                                         
ىدفت الدراسة الحالية إلى الكشف عف مستوى كل مف جودة الحياة الروحية والحصانة 
النفسية لدى طمبة الجامعة في الجزائر والعراؽ، وكذا الفروؽ في مستوى جودة الحياة الروحية 

ة تبعا لمتغير البمد، وأخيرا العالقة بيف جودة الحياة الروحية والحصانة النفسية لدى والحصان
( طالبا 781عينة الدراسة مف ) مف متكونة عينة تـ إجراء الدراسة عمى طمبة الجزائر والعراؽ.

 بطريقة عرضية، اختيارىـ وطالبة عمى مستوى جامعتي االنبار بالعراؽ  وسعيدة بالجزائر تـ
باالعتماد عمى أداتي قياس تمثمتا في  ق أىداؼ الدراسة تـ استخداـ المنيج الوصفيولتحقي

مف  SPIRITUALITY INDEX OF WELL BEING مقياس جودة الحياة الروحية:
مقياس الحصانة النفسية  ( وترجمة الباحثاف وكذا4002" ) "Daaleman & Frey إعداد 

 الحزمة باستخداـ الدراسة بيانات معالجة تمت ( . 4072مف إعداد "سويعد، ميرفت ياسر")
: المتوسط الحسابي، االنحراؼ المعياري، المتوسط لمعموـ االجتماعية باستخداـ اإلحصائية

، one sample t.testالنظري، اختبار ت لعينتيف مستقمتيف، االختبار التائي لعينة واحدة 
ىناؾ مستوى جودة الحياة الروحية وقد توصمت الدراسة إلى وجود أف  معامل االرتباط بيرسوف.

مرتفع لدى طمبة العراؽ، فيما يتعمق بطمبة الجزائر فقد تـ التوصل إلى أف ىناؾ مستوى 
ىناؾ مستوى مرتفع مف الحصانة النفسية لدى كما أف  منخفض مف جودة الحياة الروحية ،

مستوى جودة الحياة طمبة العراؽ والجزائر وكذا العينتيف معا. تـ التوصل إلى وجود فروؽ في 
الروحية والحصانة النفسية لصالح طمبة العراؽ، وأخيرا توصمت الدراسة إلى وجود عالقة 

 بيف المتغيريف. طردية ارتباطية
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Abstract : 
 The purpose of this study is to explore the level Spiritual well-

being and  Psychological Immunity  among the university students in 
Algeria and Iraq, and the Differences in the level of Spiritual well-
being and  Psychological Immunity according to the country's variable, 
and finally the relation btween  the Spiritual well-being and  
Psychological Immunity  . The sample of the study consisted of (187) 
students at the level of Al Anbar Universities in Iraq and Saida in 
Algeria. The sample was chosen Accidentally.The researchers used 
scale of the SPIRITUALITY INDEX OF WELL BEING prepared by 
Daaleman & Frey (2004) and the translation of the researchers and 
psychological immunity by" Suwaid, Mervat Yasser "(2016) . The 
study found a high level of quality of Spiritual well-being among Iraqi 
students. As for Algerian students, it was found that there is a low 
level of Spiritual well-being. There is also a high level of 
psychological immunity among Iraqi and Algerian students as well as 
both. There were differences in the Spiritual well-being and 
psychological immunity . Finally, the study found a correlation 
between the variables. 

 مقدمة:
ُيعد مفيوـ جودة الحياة مف مجاالت البحوث األسرع نموا، واألكثر اىتماما خالؿ القرف 

 الحادي والعشريف، ويعد ىذا المفيـو مقياسا لمدى رفاىية األفراد والمجتمعات والشعوب.
لقد أصبحت جودة الحياة مف القضايا اليامة في ممارسة الرعاية الصحية، والدراسات، 

(، حيف قامت منظمة الصحة العالمية بتعريف الصحة 7428حاث العممية منذ عاـ )واألب
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الجسدية، والعقمية، والرفاىية السالمة بأنيا: " ليست غياب المرض والعجز فقط، بل ىي أيضا 
 (00، ص4071،  االجتماعية". )عايش
الحياة  ، شيد أدب جودة الحياة اىتماما متزايدا بالعالقة بيف جودة7420ومنذ عاـ 

والروحانية، حيث أصبح النظر إلى االنساف نظرة روحية أمر في غاية االلحاح، سواء في 
عالقة االنساف باإلنساف ، أو في عالقتو بذاتو ، وبالمنتجات الثقافية والحضارية. ومف ىذه 

زرارقة،  الزاوية تأرجح النظر إلى االنساف بيف الجانب المادي لمحياة والجانب الروحي.)
 (704، ص 4008

خالؿ العقود الماضية تطورت المفاىيـ مف البنى البسيطة، وأحادية البعد، التي غالبا 
ما تكوف قابمة لمقياس موضوعيا إلى مفاىيـ أكثر تعقيدا تتضمف كال مف المكونات 

 .الموضوعية والذاتية
 إذ المسمـ بو أنو عمى الرغـ مف أىمية البيانات الموضوعية، مثل مستوى الدخل،
والسكف، ومعدالت الجريمة، في تقييـ نوعية الحياة، ال بد مف استكماليا بتقارير عف جودة 
الحياة الذاتية مف أجل الحصوؿ عمى صورة أكثر دقة ، وىذا يعني أف إجراء أي تقييـ شامل 
لجودة الحياة يتطمب بيانات تصف ظروؼ حياة الناس الموضوعية وكذلؾ تصوراتيـ لتمؾ 

رار جودة الحياة التي ال تزاؿ طبيعتيا وطريقة قياسيا قيد المناقشة فإف الظروؼ، وعمى غ
 مفيـو جودة الحياة الروحانية قد تأثر بطريقة مماثمة مف حيث محتواه وطريقة قياسو. 

تقييـ الروحانية قد يبتعد عف قياس السموؾ الممحوظ الذي ينظر إليو عمى أنو ف
 .ييـ تجربة الشخص الذاتية ليذه السموكيات"روحاني" مثل الحضور لمصالة، وكيفية تق

McPherson ,2001, p 2)) 
اف الروحانية ليست وليدة التفكير الحديث أو المعاصر لكف ترتبط مفاىيميا بعمق 

ساس قوالب معينة، بل أف حياة أالتفكير االنساني، وال يمكف النظر إلى الروحانية عمى 
لجانب المادي مف الحياة الذي يتمثل في جانب االنساف كل انساف ليا مسحة روحية مقابل ا

مف جوانبو، والموازنة بيف ثنائية النفس والجسد أو ثنائية االنساف والحضارة اليادفة.) زرارقة، 
 (704، ص 4008

طواؿ تاريخ البشرية، كانت الروحانية جزءا أساسيا ومتكامال مف الحياة البشرية عمى 
 .المستوييف الفردي والمجتمعي
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ية نظر نفسية، فإف مراحل إريكسوف الثمانية لمنمو النفسي تشير إلى أف كل مف وج
فرد في مرحمة ما مف حياتو سوؼ يقوـ بطرح أسئمة عف نفسو مثل "مف أنا؟" و "مف أكوف ؟" 
، " كيف أثبت وجودي؟" ، وبالتالي يصبح البحث عف األنا جانبا رئيسيا مف جوانب النمو 

 النفسي الصحي.
نمو االجتماعي، ترى نظريات النمو أف األفراد يتحولوف خالؿ تقدميـ ومف منظور ال

وعمى مدى العقود القميمة الماضية،  بالسف مف تركيزىـ المادي إلى نظرة أكثر روحية وتسامي.
بدأ مينيو الرعاية الصحية واالجتماعية ايالء اىتماـ أكبر بالروحانية والرعاية الروحية، التي 

، اقترحت 4000وفي عاـ  ـ إسياما كبيرا في الصحة النفسية والجسدية.يعتقد اآلف أنيا تسي
 تقييـ الصحي لممرضى. )المنظمة الصحة العالمية إدراج جودة الحياة الروحية في 

(Vivian ,2015 ,p1 
جودة الحياة الروحية ىي بنية متعددة األبعاد، وقد تـ تعريفيا بطرؽ عديدة، وغالبا إف 

فالمعتقدات الدينية ترتبط بتقاليد  .كس التديف في حيف أنيا تختمف عنوما كاف يعتقد أنيا تع
عمى المشاركة وااللتزاـ بمعتقدات معينة )أيديولوجية(،  دينية معينة، وقد ينطوي التديف

والممارسات الدينية )الصالة، والصوـ وغيرىا(، والقيود الدينية )تناوؿ مأكوالت ما واالمتناع 
 .ة في المجتمع الدينيعف غيرىا..( والمشارك

(  الروحانية 7484" )Murray and Zentnerفيما عرؼ كل مف "موراي وزنتنر" " 
أف  الواضحومف  التقديس، والرىبة.و كجودة بأنيا تتجاوز االنتماء الديني الذي يسعى لإللياـ، 

 فسية.جودة الحياة الروحية ىي بناء واسع يشمل العديد مف األبعاد بما في ذلؾ الحصانة الن
بالرغـ مف القضايا المنيجية وخصوصيات المتغير، قد اعترفت الميف الطبية والنفسية ف

حيث وجدت دراسة " ، بأف جودة الحياة الروحية توفر تأثيرا مفيدا لصحة اإلنساف وشفائو
Jafari et al("2010 )  أف ىناؾ عالقة بيف جودة الحياة التي طبقت عمى طمبة الجامعة
، عمى اعتبار أف التحصيف  (Jafari et al ,2010,p74 )ة العقمية   الروحية والصح

تعتبر  الروحيةالنفسي يشبو عممية التحصف ضد االمراض العامة، وىكذا إف جودة الحياة 
 عامال ميما في الصحة النفسية.
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( دراسة لتحديد العالقة بيف جودة الحياة الروحية 4072" )Leeفيما أجرى "لي" "
جودة الحياة الروحية ال  طالبا ، أظيرت النتائج أف  878جياد المدرؾ عمى واالكتئاب واإل

ترتبط  مع المراسيـ الدينية، ودرجة الرضا الذاتي تتعمق بالعمل المستقبمي بشكل أساسي ، فيما 
 كانت ىناؾ عالقة عكسية  بيف جودة الحياة الروحية  وكل مف االكتئاب  واالجياد النفسي.

Lee,2014,p 169)) 
كما وثقت العديد مف الدراسات الدور اإليجابي لجودة الحياة الروحية في التوافق مع 

( أف جودة الحياة الروحية تعتبر 4008" )Schaffnerشافنر" " "الحياة الجامعية ، حيث وجد 
مؤشرا ىاما لمتوافق الجامعي لدى الطمبة مع مستويات أعمى مف التكيف مما يسيـ في تحقيق 

أفضل، وباإلضافة إلى ذلؾ، أظيرت البيانات االرتباطية عالقات إيجابية ىامة  نجاح أكاديمي
 (242Schaffner ,2005, p (بيف الرفاه الروحي واالستقالؿ عف األـ واألب عمى السواء.

( أف المستويات العالية مف الروحانية ترتبط  7441" )Addisonجد "أديسوف" "و و 
كما أف أنيا مرتبطة بموقع الضبط أكثر مف االنتماء  بالتوافق الجامعي ومواجية الضغوط ،

 (Addison ,1997,p38)  .الديني
( وجدت أف أنماط المواجية الروحية اإليجابية )مثل D'Andrea( "4002"دندريا" "

الصالة والتأمل( تعزز التكيف الجامعي، مما يعني أف استراتيجيات المواجية الروحية يمكف 
 D'Andrea) لتكيف النفسي لمطالب الجامعييف الجدد.أف تمعب دورا ىاما في ا

,2004,p517) 
عمـ النفس االيجابي في القرف الواحد والعشريف  ومف المفاىيـ الميمة التي طالعنا بيا

مفيوـ الحصانة النفسية التي ىي مجموعة مف السمات الشخصية التي تجعل الفرد قادرا عمى 
فسية واالنياؾ النفسي، ومقاومة ما ينتج عنيا مف تحمل التأثيرات الناتجة عف الضغوط الن

مشاعر وأحاسيس وافكار تجعمو في مأمف مما يعاني منو أقرانو ممف واجيوا نفس الظروؼ.) 
 (70، ص 4072، سويعد

تـ استخداـ ىذا الجانب الواقي مف الناحية الصحية في ما يعرؼ بنظرية نظاـ المناعة 
( ىذا المفيوـ، القائـ 7442 ،4004" )Oláhأواله" ""قدـ النفسية أو الحصانة النفسية ، وقد 

كالشعور بالسيطرة، والصالبة  -عمى عمـ النفس اإليجابي، بيدؼ دمج اإلمكانات الشخصية 
 في نظاـ متكامل. -النفسية، والتفاؤؿ ، والوعي الذاتي، والكفاءة الذاتية 
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ددة األبعاد ولكنيا متكاممة " الحصانة النفسية بأنيا وحدة متعOláhوقد عرؼ "أواله" " 
مف موارد القدرة عمى الصمود الشخصية أو القدرات التكيفية التي توفر الحصانة ضد األضرار 

مثل التفكير اإليجابي، الشعور بالترابط، الشعور بالنمو الذاتي، مف  -واإلجياد ، ىذه الموارد 
ىذه  امل معو بشكل فعاؿ.توفر القدرة عمى تحمل الفرد لإلجياد والتع -بيف أمور أخرى 

اإلمكانات تساعد الفرد عمى التعامل بطريقة ال تضر بالشخصية بأي شكل مف األشكاؿ، بل 
 ,Oláhتثري فعاليتو وقدرتو التنموية بسبب المشاركة النشطة والبناءة في الوضع المجيدة .)

2009, p1.) 
عض المتغيرات "  دراسة كاف الغرض منيا معرفة العالقة بيف بna   وقد أجرت "

(. أظيرت 42-72النفسية مع الحصانة النفسة لممراىقيف الذيف تتراوح اعمارىـ بيف  )سف 
عينة الدراسة درجات أعمى بكثير عمى مقياس الحصانة النفسية، كما اف ىذه االخيرة تتنبأ 

  na :2014,p7    ).)بمستوى أكبر مف الرضا واالرتياح لدى عينة الدراسة
 لورنكز وآخروف" ""اسة فيما توصمت درET AL Lőrincz("2011 إلى أف ىناؾ )

عالقة ارتباطية بيف دور تأثير الحصانة النفسية والمزاح العاطفي لمشخصية، وأف التفكير 
االيجابي والتفاؤؿ ومشاعر الضبط كل ذلؾ يساعد ؼ تدفق الخبرات وانشطة الفرد والتحكـ 

 (61، ص 4072العاطفي .) سويعد: 
بيف مفيوـ جودة الحياة الروحية والحصانة النفسية جديرة بالدراسة واالىتماـ  إف العالقة

باعتبارىما مف المفاىيـ اليامة في عمـ النفس االيجابي وما يترتب عمييما مف آثار ايجابية 
 عمى التوافق النفسي لمفرد.

جودة الحياة وخالصة ما سبق أف الدراسات السابقة كميا تجمع عمى أىمية كل مف 
الروحية وكذا الحصانة النفسية لدى طمبة الجامعة باعتبارىما متغيريف يساىماف في الصحة 
النفسية لمطالب وكذا الوقاية مف الضغوط النفسية واالجياد، خصوصا في المرحمة الجامعية 

في شخصيتو، خصوصا  تنمية في إسياميا خالؿ مف حياة الطالب  في فّعاؿ دور التي ليا 
يع الذي يشيده العالـ اليوـ والثورة التكنولوجية التي جعمت الشباب يعيش في ظل التطور السر 

 مجتمع متنوع أماـ فرص وآفاؽ واسعة في كل مجاالت الحياة.
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وأيضا ضرورة وجود دراسات تجمع المتغيريف في ظل ندرة الدراسات التي درست 
لحياة الروحية والحصانة المتغيريف معا سواء أجنبيا أـ عربيا ، فالمستعرض ألدبيات جودة ا

النفسية يجد نقصا واضحا مف ىنا كانت الحاجة ممحة لمتعرؼ عمى مستوى كل مف جودة 
الحياة الروحية والحصانة النفسة والعالقة بينيما لدى طمبة الجامعة في كل مف الجزائر 

 والعراؽ والمقارنة بينيما. 
 :ةالتالي تو عمى ضوء ما سبق نطرح التساؤال

  جودة الحياة الروحية لدى طمبة الجامعة في الجزائر ما مستوى
 والعراؽ؟
 ما مستوى الحصانة النفسية لدى طمبة الجامعة في الجزائر والعراؽ؟ 
  ىل يوجد فروؽ في مستوى جودة الحياة الروحية بيف طمبة الجزائر
 والعراؽ؟
  بيف طمبة الجزائر  الحصانة النفسيةىل يوجد فروؽ في مستوى
 والعراؽ؟
  جد عالقة بيف جودة الحياة الروحية والحصانة النفسية لدى ىل تو

 طمبة الجزائر والعراؽ؟
 

 فرضيات الدراسة:
 يوجد فروؽ في مستوى جودة الحياة الروحية بيف طمبة الجزائر والعراؽ.

  يوجد فروؽ في مستوى الحصانة النفسية بيف طمبة الجزائر والعراؽ.
 الحصانة النفسية لدى طمبة الجزائر والعراؽ.توجد عالقة بيف جودة الحياة الروحية و 

 أىداف الدراسة:
ىدفت ىذه الدراسة إلى الكشف عف مستوى كل مف جودة الحياة الروحية والحصانة 
النفسية لدى طمبة الجزائر والعراؽ، وكذا التعرؼ عمى الفروؽ في مستوى جودة الحياة الروحية 

وأخيرا معرفة العالقة بيف جودة الحياة الروحية والحصانة النفسية بيف طمبة الجزائر والعراؽ 
 والحصانة النفسية لدى طمبة الجزائر والعراؽ.
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 أىمية الدراسة:

تعد الدراسة الحالية إضافة في مجاؿ البحوث المتعمقة بجودة الحياة الروحية والحصانة 
كونيا تتناوؿ النفسية، وتستمد أىميتيا مف الجدة التي تنطوي عمييا متغيرات ىذه الدراسة، 

موضوعات لـ تمقى االىتماـ الكافي مف قبل الباحثيف. إف متغير جودة الحياة الروحية يعني 
تطمعا لمرفاىية الروحية، التي تسيـ إسياما كبيرا في الصحة النفسية والجسدية ومؤشرا ىاما 

مراض مف مؤشرات الصحة النفسية، وكذا الحصانة النفسية التي تعتبر جانبا وقائيا مف اال
 .النفسية، كما  تعتبر ىذه الدراسة إضافة عممية في مجاؿ عمـ النفس االيجابي

 حدود البحث:
اقتصرت الدراسة عمى معرفة العالقة بيف جودة الحياة الروحية  الحدود الموضوعية:

 والحصانة النفسية لدى طالب الجامعة الجزائرية والعراقية.
 امعة سعيدة الجزائر و جامعة األنبار بالعراؽ.تـ إجراء الدراسة بج الحدود المكانية:

 (4071-4072العاـ الدراسي ) الحدود الزمانية :
 نظريا  تحديد مفاىيم البحث  -
 عرفيا كل من  -الحياة الروحية : 
ستيورث "حالة كمية ذاتية توجد عندما يتوازف داخل الشخص مدى واسع مف -

ة ، الثقة في الذات ، الصراحة واالمانة مع الذات المشاعر ، منيا الحيوية ، االقباؿ عمى الحيا
ومع االخريف ، البيجة والمرح ، والسعادة ، اليدوء واالىتماـ باالخريف )عكاشة وسميـ ، 

 (.8، ص4077
بيتوف " تقييـ معرفي انفعالي لمحياه يشتمل عمى الحالة المزاجية لمفرد وردود االفعاؿ -

حوؿ انجازاتو في الحياة ، والرضا عف الحياة مع الشعور  االنفعالية تجاه االحداث ، او الحكـ
 (8، ص4070بالتوافق )عكاشة وسميـ ،

 الحصانة النفسية : عرفيا كل من 
امتالؾ الفرد عمي مواجية، االزمات، والضغوطات ( "0202ختاتنة وابو سعد )-

، وافكار النفسية، وتحمل المصاعب، والمتاعب، ومقاومة ماينتج عنيا مف مشاعر وأحاسيس
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تجعمو في مامف يعاني منو أقرانة ممف واجيوا نفس الظروؼ واالدحداث ) ختاتنة، وابو اسعد، 
 ( .410ص، 4070

بانيا مجموعة مف السمات الشخصية ، التي تجعل الفرد قادرا عمى " وعرف ألبرت -
منيا  تحمل التأثيرات الناتجة عف الضعوط واالنياؾ النفسي، ودمج كافة الخبرات المكتسبة

الستخداميا في المواقف المشابية، حيث ينتج أجساـ مضادة نفسية تحمي الفرد مف التأثيرات 
 .p104.(Albert,2012البيئية السبية )

 تحديد مفاىيم البحث إجرائيا: -
ىي الدرجات التي يتحصل عمييا طمبة الجامعة عمى مقياس  جودة الحياة الروحية:

الفعالية  عبارة تتوزع عمى بعديف رئيسييف ىما: 74ي عمى جودة الحياة الروحية، الذي يحتو 
. يعكس ىذا المقياس تصورات الفرد لنوعية الحياة الروحية ، ويتـ الذاتية وخطة الحياة

)أوافق بشدة( إلى  7االستجابة عمى البنود عف طريق مقياس ليكرت الخماسي الذي يتراوح مف 
سابي لمجموع الدرجات أكبر مف المتوسط )ال أوافق بشدة(، بحيث يكوف المتوسط الح 8

 النظري، وذلؾ لممقياس ككل وبعديو.
الدرجات التي يتحصل عمييا طمبة الجامعة عمى مقياس  ىي الحصانة النفسية:

االلتزاـ الديني،  :فقرة تتوزع عمى خمسة أبعاد كالتالي 28الحصانة النفسية لمشباب ويحتوي 
اتية، الثقة بالنفس، تقع اإلجابة عمى المقياس في أربع التفاؤؿ، حل المشكالت، المبادرة الذ

 مستويات )دائما، غالبا ، أحيانا ، مطمقا(، وال يحتوي المقياس أي عبارة سمبية.
 .ىـ الطمبة الذيف يزاولوف دراستيـ بالجامعةطمبة الجامعة: 

 الجانب الميداني لمدراسة:
 إجراءات الدراسة الميدانية:  -ثانيا

انطالقا مف طبيعة الدراسة التي تيدؼ إلى معرفة مستوى  الوصفي يجالمن تـ إتباع
، جودة الحياة الروحية والحصانة النفسية وكذا العالقة بينيما لدى طمبة الجزائر والعراؽ 

والمنيج المختار في ىذا البحث وطبقا لألىداؼ سالفة الذكر، قاـ عمى الدراسة االستكشافية 
 اطية والمقارنة مف جية أخرى.مف جية، وعمى الدراسة االرتب
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: بالنسبة لممجاؿ الجغرافي فقد وقع اإلطار المكاني والزماني لمدراسة -0  
اختيار الباحثيف عمى جامعتي سعيدة واألنبار، وتـ إجراء ىذه الدراسة خالؿ العاـ الدراسي 

4071  . 
عمى تكوف مجتمع الدراسة مف جميع طمبة الجزائر والعراؽ مجتمع الدراسة:  -0

 مستوى جامعتي سعيدة واألنبار.
( طالبا وطالبة ، تـ اختيارىـ 781تألفت عينة الدراسة مف )عينة الدراسة:  -3

   بطريقة الصدفة، وفيما يمي خصائص عينة الدراسة  تبعا لمتغير الجنس والبمد.
 (25الجدول رقم)

 المجموع الجنس البلد

 الجزائر

 ذكور

 44 التكرار

44 

النسبة 
 يةالمئو

4484% 

 إناث
 44 التكرار

النسبة 
 المئوية

4484% 

 العراق

 ذكور
 44 التكرار

44 

النسبة 
 المئوية

%50,5 

 إناث
 24 التكرار

النسبة 
 المئوية

2484% 

المجموع 
 ككل

 ذكور
 66 التكرار

النسبة  444
 المئوية

%35,3 

 إناث
  121 التكرار

النسبة 
 المئوية

%64,7  

 
 وزيع عينة الدراسة حسب متغيرات الدراسة)الجنس والبمد(ت

نالحع مف خالؿ الجدوؿ توزع العينة بشكل غير معتدؿ يف الذكور واالناث في العينة 
% مف االناث، فيما كانت 8788يقابميا نسبة  %7884الجزائرية حيث بمغت نسبة الذكور

وكانت  8088يف بمغت نسبة الذكور %العينة العراقية متوزعة بالتساوي بيف الذكور واالناث أ
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%، وقد كانت نسبة االناث أكبر بالنسبة لممجموع الكمي حيث 2488نسبة االناث 
 .0880وقد بمغت نسبة الذكور % 2281بمغت%

 
 

 داتي الدراسة:أ
 SPIRITUALITY INDEX OF WELL مقياس جودة الحياة الروحية:

BEING  (Daaleman & Frey (2004 
عبارة تتوزع  74ى مقياس جودة الحياة الروحية ، الذي يحتوي عمى تـ االعتماد عم

 عمى بعديف رئيسييف ىما: الفعالية الذاتية وخطة الحياة. 
يعكس ىذا المقياس تصورات الفرد لنوعية الحياة الروحية ، ويتـ االستجابة عمى البنود 

 )ال أوافق بشدة(. 8)أوافق بشدة( إلى  7عف طريق مقياس ليكرت الخماسي الذي يتراوح مف 
 (0206مقياس الحصانة النفسية: من إعداد سويعد، ميرفت ياسر.)

فقرة تتوزع  28ييدؼ المقياس إلى معرفة مستوى الحصانة النفسية لمشباب ويحتوي 
عمى خمسة أبعاد كالتالي: االلتزاـ الديني، التفاؤؿ، حل المشكالت، المبادرة الذاتية، الثقة 

عمى المقياس في أربع مستويات )دائما، غالبا ، أحيانا ، مطمقا(، وال بالنفس، تقع اإلجابة 
 يحتوي المقياس أي عبارة سمبية.

 
 االستطالعية:  التجربة
االستطالعية إلى التأكد مف صالحية أدوات الدراسة ومعرفة إمكانية  التجربةتيدؼ 

طالبا  20العية مف تطبيقيا عمى عينة الدراسة الحالية، وقد تكونت عينة الدراسة االستط
 طالب مف العراؽ(.  40طالب مف الجزائر و  40وطالبة مف جامعتي الجزائر والعراؽ)

 
 بصورتو االصمية: جودة الحياة الروحية الخصائص السيكومترية لمقياس

تـ تقدير الثبات عف طريق ألفا كرونباخ وا عادة االختبار فيما تـ تقدير الصدؽ عف 
 :توكيدي، وقد أسفر التحميل العاممي التوكيدي عف المؤشرات التاليةطريق التحميل العاممي ال
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؛ مؤشر تاكر  CFI=0.48؛مؤشر المطابقة المقارف P <.001، 808.08=  4كا 
Tucker-Lewis  = ؛ مؤشر جذر متوسط مربع  خطأ التقريب 0.41لويسRMSEA  =

0.70. 
،  0.82لبعد الفعالية الذاتيةفيما يتعمق بالثبات فقد بمغ معامل ألفا كرونباخ بالنسبة 

وبيرسوف  0.84؛ فيما بمغ ألفا بالنسبة لبعد خطة الحياة 0.77وبيرسوف بعد  إعادة االختبار 
وبيرسوف بعد إعادة  0.47؛ وبالنسبة لممقياس اإلجمالي بمغ ألفا = 0.86بعد إعادة االختبار 

 & Daaleman، مما يدؿ عمى تمتع المقياس بصدؽ وثبات جيد. 0.79االختبار 
Frey ,2004, p499)) 

 :لمقياس جودة الحياة الروحية االستطالعية التجربةالخصائص السيكومترية لعينة 
جودة الحياة مف أجل التأكد مف الخصائص السيكومترية لمقياس  صدق المقياس:

تـ تطبيقو عمى أفراد العينة االستطالعية، وبعد تفريغ النتائج تـ حساب الصدؽ  ،الروحية
  يقة االتساؽ الداخمي وذلؾ بعد ترجمة المقياس مف طرؼ الباحثيف.بطر 

 (:0جدول رقم)
 معامل االرتباط بين درجات األفراد عمى كل فقرة ودرجاتيم عمى أبعاد جودة الحياة الروحية

ا البعد الفرعي
 لفقرة

معامل 
 االرتباط

 مستوى الداللة

 الفعالية الذاتية
 

7 0,778 0.07 
 ةغير دال 0,188 4
0 0,775 0.07 
2 0,454 0.07 
8 0,682 0.07 
2 0,811 0.07 

 خطة الحياة

1 0,876 0.07 
8 0,812 0.07 
4 0,832 0.07 
7

0 
0,877 0.07 
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7
7 

0,880 0.07 

7
4 

0,790 0.07 

عدا   0.07الى  0.08نالحع أف كل العبارات دالة، وقد تراوحت مستوى الداللة مف 
 لة لذا تـ حذفيا.غير دا 4العبارة 

 (:0جدول رقم)
جودة الحياة معامل االرتباط بين درجات األفراد عمى كل بعد ودرجاتيم عمى مقياس 

 الروحية
 مستوى الداللة معامل االرتباط البعد الفرعي
 0.07 0,890 الفعالية الذاتية
 0.07 0,951 خطة الحياة

  ثبات المقياس: 
ف تطبيق أداة القياس عدة مرات يعطي نتائج ييدؼ قياس الثبات إلى التأكد مف أ

متسقة، ومف أجل قياس ثبات مقياس جودة الحياة الروحية تـ االعتماد عمى معامل ألفا 
(، فأظيرت النتائج أف معامل الثبات SPSS.20تـ حسابو باستخداـ برنامج ) حيث كرومباخ،

بمغ معامل الفا لممقياس ككل  ، فيما0.47، وبعد خطة الحياة 0814لبعد الفعالية الذاتية بمغ 
 وىو معامل ثبات جيد. 0.47

إلى تقديرات مطمئنة وأصبحت بعد تقدير الصدؽ والثبات ألداة الدراسة تـ التوصل 
 جاىزة لتطبيقيا عمى عينة الدراسة االساسية.

 بصورتو االصمية: الحصانة النفسية الخصائص السيكومترية لمقياس
التساؽ الداخمي ، حيث وجد اف كل العبارات دالة تـ تقدير الصدؽ عف طريق صدؽ ا

 . 0.07احصائيا عند 
 0.42كما تـ تقدير الثبات عف طريق ألفا كرونباخ حيث وجد أف معامل ألفا قد بمغ 

لممقياس ككل، كذلؾ تـ تقدير الثبات عف طريق التجزئة النصفية أيف وجد اف معامل االرتباط 
 (704، ص 4072، ميرفت ياسر،(  )سويعد0888بيف الجزئيف قد بمغ)
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 :لمقياس الحصانة النفسية  الخصائص السيكومترية لعينة الدراسة االستطالعية
الحصانة مف أجل التأكد مف الخصائص السيكومترية لمقياس  صدق المقياس:

تـ تطبيقو عمى أفراد العينة االستطالعية، وبعد تفريغ النتائج تـ حساب الصدؽ  ،النفسية
 اؽ الداخمي والجدوؿ التالي يوضح ذلؾ:بطريقة االتس

 
 (:3الجدول رقم)

 

 ارتباط الفقرات مع األبعاد الفرعية األربعة لمقياس الحصانة النفسية
نالحع مف خالؿ الجدوؿ أف ىناؾ عبارتيف غير دالتيف إحصائيا ، لذا تـ حذفيما 

 عبارة . 20ليصبح العدد النيائي لفقرات االستبياف 
تساؽ الداخمي بيف األبعاد الفرعية تـ حساب اال االرتباط بين األبعاد والمقياس ككل: -

 والمجموع  باستخداـ معامل ارتباط بيرسوف، والجدوؿ التالي يبّيف النتائج.

 الثقة بالنفس المبادرة الذاتية حل المشكالت التفاؤؿ االلتزاـ الديني

مستوى  االرتباط البند
االرتبا البند الداللة

 ط
مستوى 
االرتبا البند الداللة

 ط
مستوى 
مستوى  االرتباط البند الداللة

مستوى  االرتباط البند الداللة
 الداللة

 0.01 569, 01 0.01 464, 48 0.01 651, 74 0.01 799, 74 غير دالة 061, 7
4 ,568 0.07 70 ,808 0.01 40 ,643 0.01 44 ,461 0.01 08 ,635 0.01 
0 ,577 0.01 72 ,416 0.01 47 ,422 0.01 00 ,652 0.01 04 ,709 0.01 
2 ,615 0.01 78 ,778 0.01 44 ,500 0.01 07 ,409 0.01 20 ,656 0.01 
8 ,597 0.01 72 ,564 0.01 40 ,724 0.01 04 ,581 0.01 27 ,590 0.01 
2 ,793 0.01 71 ,685 0.01 42 ,686 0.01 00 ,757 0.01 24 ,715 0.01 
1 ,708 0.01 78 ,696 0.01 48 ,724 0.01 02 ,712 0.01 20 ,748 0.01 
8 ,736 0.01    42 ,818 0.01 08 ,586 0.01 22 ,512 0.01 
4 ,419 0.01    41 ,751 0.01 02 ,363 0.08 28 ,455 0.01 
70 ,411 0.07             
             غير دالة 282, 77
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 (:4جدول رقم)
 النفسية الحصانةارتباط األبعاد الفرعية مع مقياس 

نالحع مف خالؿ الجدوؿ أف كل األبعاد الفرعية دالة إحصائيا، وعميو فقد آلت  
 محاولة تقدير صالحية ىذه األداة إلى االطمئناف عمييا.  

  الثبات: 
عامل ألفا كرومباخ، تـ حساب مف أجل قياس ثبات أداة الدراسة تـ االعتماد عمى م

(، فأظيرت النتائج أف معامل الثبات SPSS.20معامل الثبات ألفا كرومباخ باستخداـ برنامج)
 وىو معامل ثبات جيد. 0.40تقدر قيمتو بػ 

 األساليب اإلحصائية المستخدمة: 
استخدمت الدراسة األساليب اإلحصائية التالية: التكرارات، المتوسط الحسابي، 

وسط النظري، اختبار)ت( لعينة واحدة، اختبار)ت( لمفروؽ بيف مجموعتيف مستقمتيف، المت
 اختبار)ؼ( لمفروؽ بيف أكثر مف مجموعتيف، معامل االرتباط بيرسوف.

 ثالثا: عرض نتائج الدراسة ومناقشتيا:
  السؤال األول: عرض نتيجة .7

 العراؽ؟ما مستوى جودة الحياة الروحية لدى طمبة الجامعة في الجزائر و  -
المتوسط الحسابي والمتوسط النظري، وكذا  استخداـ تـ لإلجابة عمى ىذا السؤاؿ

 اإلجراء : ىذا يوضح نتائج التالي والجدوؿ اختبار ت لعينة واحدة،
 

 مستوى الداللة قيمة االرتباط األبعاد
 0.01 0,797 االلتزاـ الديني

 0.01 0,870 التفاؤؿ
 0.01 0,923 مشكالتحل ال

 0.01 0,699 المبادرة الذاتية
 0.01 0,842 الثقة بالنفس
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 (:26الجدول رقم )

 المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لمقياس جودة الحياة الروحية وأبعاده يوضح
 781ف=

مستوى 
 الداللة

قيمة   )ت( 
 المحسوبة

 لمجموعة واحدة

المتوسط 
 الحسابي

القيمة 
المحكية)المتوسط 

 النظري(
  المقياس

0.07 24,998 25,5960 78 
الفعالية 
 الذاتية

99ن   خطة الحياة 78 24,8485 22,993 0.07 العراق 
 المقياس ككل 02 8082222 31,044 0.07

,895 -,132 17,9393 18 
الفعالية 

يةالذات  
88ف   خطة الحياة 18 11,9467 10,458- 0.01 الجزائر 

 المقياس ككل 02 29,8861 6,854- 0.01

,000 10,279 21,9928 18 
الفعالية 
 الذاتية

 خطة الحياة 18 18,7771 1,371 172, العينة الكمية 087ن
 المقياس ككل 02 40,7699 5,328 0.01

 
مستوى مرتفع مف جودة الحياة الروحية لدى طمبة نالحع مف خالؿ الجدوؿ أف ىناؾ 

جاءت الكمية لمقياس جودة الحياة الروحية وبعديو الرئيسيين العراؽ ، حيث أف الدرجة 
لبعد الفعالية الذاتية،   4888420لممقياس ككل، و  8082222ب مرتفعة بمتوسط حسابي يقدر 

وسطات النظرية التي قدرت ب لبعد خطة الحياة وكل ىذه القيـ أكبر مف المت 4288288و
بعد مقارنة  0.07لمبعديف الرئيسييف وبداللة احصائية عند مستوى 78لممقياس كل و 02

  المتوسطيف النظري والحسابي باستخداـ اختبار ت لعينة واحدة.
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تعكس ىذه النتائج ارتفاع جودة الحياة الروحية لدى طمبة العراؽ، إذ أنيـ ما زالوا 
تفعة رغـ الظروؼ التي يمر بيا طمبة العراؽ منذ أكثر مف عقد مف الزمف، يتمتعوف بروحية مر 

مواجية الضغوط تستمـز عددا مف الموارد أىميا جودة مف ضغوط وحروب وغيرىا إال أف 
 الحياة الروحية العالية.

فجودة الحياة الروحية العالية تمنح الفرد  فرصة لالنفصاؿ عف الظروؼ المحيطة بو، 
رتو لمحياة نظرة تتميز بالوضوح ، وىكذا فإف جودة الحياة الروحية تعتبر بحيث تصبح نظ

عامال إيجابيا تؤثر عمى تصرفات الشخص الذي يتمتع بو بشكل ينعكس عمى ذاتو وعمى مف 
حولو فيتقبل الحياة كما ىي، وىكذا فإف طمبة العراؽ رغـ ظروؼ الحرب والدمار فإنيـ 

ويحذوىـ أمل كبير في المستقبل ما جعل جودة  يطمحوف إلى تحسف أوضاعيـ الحياتية
 حياتيـ مرتفعة.

فيما يتعمق بطمبة الجزائر فقد تـ التوصل إلى أف ىناؾ مستوى منخفض مف جودة 
الحياة الروحية، فقد كانت قيـ المتوسط الحسابي لممقياس ككل وبعدي الفعالية الذاتية وخطة 

ٌأقل مف المتوسط  7784221، 4488827،7184040الحياة التي بمغت عمى التوالي: 
النظري، واف كانت الفروؽ بيف المتوسط النظري والحسابي لبعد الفعالية الذاتية لـ ترؽ إلى 
مستوى الداللة االحصائية فقد جاءت الفروؽ لبعد خطة الحياة والمقياس ككل دالة عند مستوى 

0.07. 
حمة نياية المراىقة والشباب ويرجع ىذا إلى طبيعة المرحمة التي يمر بيا الطمبة ، فمر 

تعتبر مرحمة تشكيل اليوية ، أيف يقضي المراىق جل وقتو في التفكير، والمراجعة، والتأمل في 
األفكار، والقيـ السائدة، وكذلؾ الخيارات المينية التعميمية المتاحة، وكيفية النجاح في 

ر وخيارات متعددة، تمنحو الصداقات مع أقرانو، وتبني قيـ معينة، وأدوار اجتماعية، وأفكا
اإلحساس بوجوده المستقل المتميز، الذي يساعده في بناء المستقبل، ليذا يتعرض المراىقوف 
إلى ما يعرؼ بأزمة اليوية. وتعد أزمة اليوية المشكمة الرئيسية في مرحمة المراىقة، تبدأ عندما 

كيف اثبت وجودي؟، كيف يسأؿ المراىق نفسو: مف أنا؟، مف أكوف؟، ما دوري في المجتمع؟، 
أحقق النجاح ؟، ويجد المراىق نفسو أماـ مطالب متعددة، وأفكار متناقضة، مما يجعمو يعيش 
صراعات متعددة ، ويضاؼ إلى ذلؾ ضغوط الحياة الجامعية ومتطمباتيا التي قد تؤثر عمى 
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ومفردات نفسيتو وأداءه الدراسي واالجتماعي وتنعكس افرازاتيا بصورة واضحة عمى شخصيتو 
 تعاممو مع االخريف، كل ىذا يؤدي إلى انخفاض جودة الحياة الروحية وادراكيـ ليا.

بالنسبة لمعينة الكمية طمبة الجزائر والعراؽ نجد أف مستوى جودة الحياة الروحية جاء 
وىو أكبر مف المتوسط النظري عند  2081244مرتفعا بالنسبة لممقياس ككل حيث بمغ 

وىو أكبر مف   478444فيما المتوسط الحسابي لبعد الفعالية الذاتية ، 0.07مستوى داللة 
، أما بعد خطة الحياة فقد جاء متوسطو 0.07المتوسط النظري بداللة احصائية عند مستوى 

 متقاربا مع المتوسط النظري وجاءت قيمة ت غير دالة. 7881117الحسابي الذي بمغ 
حوؿ مستوى جودة الحياة الروحية لدى مف خالؿ ىذا العرض لنتائج التساؤؿ االوؿ 

كل مف طمبة العراؽ والجزائر نجد أف المستوى مرتفع في العموـ فيما يتعمق بالمقياس ككل 
 وكذا بعد الفعالية الذاتية بينما جاء مستوى خطة  الحياة متوسطا.

ل وىذا يعكس جودة الحياة المرتفعة لدى الطمبة عمى العموـ ، إذ بالرغـ مف الكـ اليائ
مف المتغيرات السمبية التي يتعرض ليا الطمبة اليوـ في العالـ العربي والجزائر والعراؽ عمى 
وجو الخصوص التي امتدت إلى كل نواحي الحياة إال أف الطمبة مازالوا يتمتعوف بجودة روحية 
عالية تعكس مميزات المجتمعيف مف عادات وتقاليد ومستوى تديف جعل الطمبة يشعروف 

 عالية. بروحانية
 عرض ومناقشة التساؤل الثاني:. 0
 ما مستوى الحصانة النفسية لدى طمبة الجامعة في الجزائر والعراؽ؟ -

لإلجابة عمى ىذا السؤاؿ تـ استخداـ المتوسط الحسابي والمتوسط النظري، وكذا 
 اختبار ت لعينة واحدة، والجدوؿ التالي يوضح نتائج ىذا اإلجراء:
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 (:27)الجدول رقم 
 المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لمقياس جودة الحياة الروحية وأبعاده يوضح

 087ن=

 مستوى الداللة
قيمة   )ت( 

 المحسوبة

 لمجموعة واحدة

المتوسط 
 الحسابي

القيمة المحكية)المتوسط 
  المقياس النظري(

 االلتزام الديني 0025 30,4242 24,582 0.01

99ن   العراق 

 التفاؤل 0725 24,5051 35,361 0.01

 حل المشكالت 0025 31,7677 35,276 0.01

 المبادرة الذاتية 0025 30,3939 28,248 0.01

 الثقة بالنفس 0025 30,6061 28,200 0.01

 المقياس ككل 02725 147,697 55,318 0.01

 االلتزام الديني 22,5 25,5051 5,969 0.01

88ن   الجزائر 

 التفاؤل 17,5 20,3688 6,271 0.01

 حل المشكالت 22,5 26,6547 8,216 0.01

 المبادرة الذاتية 22,5 30,9668 18,619 0.01

 الثقة بالنفس 22,5 27,4643 10,259 0.01

 المقياس ككل 107,5 130,959 12,089 0.01

 االلتزام الديني 22,5 28,1093 16,385 0.01

 العينة الكمية 087ن

 التفاؤل 17,5 22,5585 17,892 0.01

 حل المشكالت 22,5 29,3615 20,636 0.01

 المبادرة الذاتية 22,5 30,6636 31,367 0.01

 الثقة بالنفس 22,5 29,1275 22,365 0.01
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 المقياس ككل 107,5 139,82 27,803 0.01

 
نفسية لدى طمبة ىناؾ مستوى مرتفع مف الحصانة النالحع مف خالؿ الجدوؿ أف  

الكمية لمقياس الحصانة النفسية لطمبة العراؽ والجزائر وكذا العينتيف معا، حيث أف الدرجة 
بالنسبة  70084844، وكذا  147,6970ب جاءت مرتفعة بمتوسط حسابي يقدر العراق 

لمعينتيف معا، وكل ىذه القيـ أكبر مف  704884لطمبة الجزائر ، فيما بمغ ىذا االخير 
بعد  0.07لممقياس كل وبداللة احصائية عند مستوى  107,5سط النظري التي قدر ب المتو 

  مقارنة المتوسطيف النظري والحسابي باستخداـ اختبار ت لعينة واحدة.
نفس االمر بالنسبة لألبعاد الخمسة فقد جاء المتوسط الحسابي لكل منيا أكبر مف 

 .0807المتوسط النظري بداللة إحصائية عند مستوى 
الحصانة النفسية تعتبر نظاما متكامال مف أبعاد شخصية معرفية ويرجع ذلؾ إلى أف 

وتحفيزية وسموكية وغيرىا مف العوامل التي توفر المناعة ضد اإلجياد ومقاومة الضغوط 
الحياتية، ولعل مف أىـ ىذه العوامل التي ساىمت في تعزيز الحصانة النفسية االلتزاـ الديني، 

مصدرا لمسعادة والصحة النفسية ويفيد في المواقف الضاغطة، وىذا ما يتفق مع فالديف يعتبر 
( التي أجريت عمى طمبة العراؽ ووجدت 4078ما توصمت إليو دراسة  "سمماف و جاني" )

 أنيـ يتمتعوف بمستوى عالي مف التوجو الديني والمناعة النفسية.
لظروؼ الضاغطة التي كما يرجع ارتفاع مستوى الحصانة النفسية إلى تكرار ا
 تواجييـ وكبر حجميا مما يزيد مف مستوى الحصانة النفسية لدييـ.

حيث تكرار ىذه المواقف الضاغطة توفر لمفرد القدرة عمى تحمل اإلجياد والتعامل مع 
ثراء  التيديدات بطريقة ال تضر بالشخصية بأي شكل مف األشكاؿ، بل تشكل أساسا لتحسيف وا 

جع ىذا التحسف إلى المعرفة والخبرة المكتسبة مف خالؿ المشاركة النشطة مناعتو النفسية، وير 
في األوضاع المجيدة واالستفادة مف الموارد المتاحة. وطالب اليـو كما ىو جمي يواجو الكثير 
مف التحديات ، ويحتاج إلى مكونات الحصانة النفسية لمواجية ىذه الظروؼ والتحديات وزيادة 

 عيا وبالتالي االستمرار وتجاوز الصعوبات.القدرة عمى التكيف م
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 : عرض نتائج الفرضية األولى -
يوجد فروؽ في مستوى جودة الحياة الروحية بيف طمبة والتي تنص عمى ما يمي:  

 الجزائر والعراؽ.
لمفرؽ بيف متوسطي   (T test) لمتحقق مف صحة ىذا الفرض تـ استخداـ اختبار)ت(

 . يوضح نتائج ىذا اإلجراءالتالي ؿ عينتيف مستقمتيف، والجدو 
 (:28جدول رقم)

نتائج اختبار )ت( لممقارنة الفروق في مستويات جودة الحياة الروحية بين طمبة 
 الجزائر والعراق.

 قيمة ت المتوسط الحسابي البمد
مستوى 
 الداللة

 الفعالية الذاتية

 

 25,5960 العراؽ
728728 0.01 

 17,9393 الجزائر

 اةخطة الحي
 24,8485 العراؽ

408228 0.01 
 11,9467 الجزائر

 المقياس ككل
 50,4444 العراؽ

478081 0.01 
 29,8861 الجزائر

 
بالنسبة لبعد الفعالية   728728يتضح مف خالؿ الجدوؿ أف قيمة )ت( قد بمغت 

 478081لبعد خطة الحياة ، وفيما يتعمق بالمقياس ككل فقد بمغت   408228الذاتية، وكذا 
نقبل الفرض القائل: يوجد فروؽ في مستوى جودة ، وبالتالي 0.07وكميا دالة عند مستوى 

 الحياة الروحية بيف طمبة الجزائر والعراؽ.
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وقد جاءت المتوسطات الحسابية لطمبة العراؽ أكبر مف متوسطات طمبة الجزائر لذلؾ 
بة التي يمر بيا طمبة العراؽ إال اذ بالرغـ مف الظروؼ الصعفإف الفروؽ لصالح طمبة العراؽ، 

أف مستوى جودة الحياة الروحية كانت مرتفعة ، وىذا يدؿ عمى أف الروحانية زادت مف مواجية 
 الضغوط والصالبة النفسية والمناعة النفسية لدى الطمبة في الظروؼ القاسية.

 : عرض نتائج الفرضية الثانية -
وى الحصانة النفسية بيف طمبة الجزائر يوجد فروؽ في مستوالتي تنص عمى ما يمي:  
 والعراؽ.

لمفرؽ بيف متوسطي   (T test) لمتحقق مف صحة ىذا الفرض تـ استخداـ اختبار)ت(
 . يوضح نتائج ىذا اإلجراءالتالي عينتيف مستقمتيف، والجدوؿ 

 (:29جدول رقم)
ن نتائج اختبار )ت( لممقارنة الفروق في مستويات مستوى الحصانة النفسية بي

 طمبة الجزائر والعراق.
 مستوى الداللة قيمة ت المتوسط الحسابي البمد

 االلتزاـ الديني
 30,4242 العراؽ

8,410 0.01 
 25,5049 الجزائر

 التفاؤؿ
 24,5051 العراؽ

8,623 0.01 
 20,3687 الجزائر

 حل المشكالت
 31,7677 العراؽ

9,261 0.01 
 26,6546 الجزائر

 ذاتيةالمبادرة ال
 30,3939 العراؽ

-1,100 0.01 
 30,9669 الجزائر

 الثقة بالنفس

 

 30,6061 العراؽ
5,727 0.01 

 27,4641 الجزائر
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 المقياس ككل
 147,6970 العراؽ

8,433 0.01 
 130,9592 الجزائر

، بالنسبة االلتزاـ الديني 88270يتضح مف خالؿ الجدوؿ أف قيمة )ت( قد بمغت 
لمثقة  88141ولممبادرة الذاتية ،  78700-حل المشكالت، ول  48427ومتفاؤؿ، ل  88240و

 .0.07لممقياس ككل ، وكميا دالة عند مستوى  88200و  بالنفس،
وبالتالي نقبل الفرض القائل: يوجد فروؽ في مستوى الحصانة النفسية بيف طمبة 

أكبر مف متوسطات طمبة  الجزائر والعراؽ، وقد جاءت المتوسطات الحسابية لطمبة العراؽ
الجزائر لذلؾ فإف الفروؽ لصالح طمبة العراؽ ، وقد يرجع ذلؾ إلى أف طمبة العراؽ يتمتعوف 
بدرجة عالية مف الحصانة النفسية نتيجة قدرتيـ عمى التحمل خصوصا في ظل الوضع الذي 

تحمل  فيذه المواقف الضاغطة والظروؼ الصعبة وفرت  لمطمبة القدرة عمى يعيشوف فيو ،
اإلجياد والتعامل مع التيديدات بطريقة ال تضر بالشخصية بأي شكل مف األشكاؿ وأثرت 

 حصانتيـ النفسية. 
 عرض نتائج الفرضية الثالثة: 

والتي تنص عمى أف ىناؾ عالقة ارتباطية دالة احصائيا بيف جودة الحياة الروحية 
 والحصانة النفسية لدى طمبة الجزائر والعراؽ

 حة ىذه الفرضية تـ حساب معامل االرتباط بيرسوف.والختبار ص
 ( 02الجدول رقم :)

 بين التفاؤل والتشاؤم والرضا عن الحياة بيرسون  االرتباط معامل

معامل  مستوى الداللة
 االرتباطات بين المتغيرات االرتباط

 جودة الحياة الروحية والحصانة النفسية 08080 0.07
 أفراد درجات بيف بيرسوف  االرتباط معامل حساب تـ فقد ، الجدوؿ مف كما يتضح

 لوقد جاء معامل االرتباط مساويا  جودة الحياة الروحية والحصانة النفسية ، حوؿ العينة
جودة الحياة  ارتباطيو طردية بيف عالقة وجود يعني مما ، 0.07 مستوى داللة عند 08080

 الروحية والحصانة النفسية.
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يقة بيف المتغيريف فكالىما يصب في الصحة النفسية لمفرد وىذا يدؿ عمى العالقة الوث
ف كانت العالقة ضعيفة ال تفسر سوى  مف العالقة بعد تربيع معامل بيرسوف، إال  % 0872وا 

أف ىذه العالقة تبقى مؤشرا مثيرا لالىتماـ ويدعو الى اجراء مزيد مف الدراسات بيف ىذيف 
 المتغيريف.

 االستنتاجات 
 ع مف جودة الحياة الروحية لدى طمبة العراؽىناؾ مستوى مرتف .7
لدى  فقد تـ التوصل إلى أف ىناؾ مستوى منخفض مف جودة الحياة الروحيةوبالعكس 

حوؿ مستوى جودة الحياة الروحية لدى كل مف طمبة العراؽ اما  طمبة الجزائر.
 والجزائر نجد أف المستوى مرتفع في العموـ فيما يتعمق بالمقياس ككل

وى مرتفع مف الحصانة النفسية لدى طمبة العراؽ والجزائر ىناؾ مست .4
 .وكذا العينتيف معا

يوجد فروؽ في مستوى جودة الحياة الروحية بيف طمبة الجزائر  .0
 ولصالح طمبة العراؽ. والعراؽ

يوجد فروؽ في مستوى الحصانة النفسية بيف طمبة الجزائر والعراؽ،  .2
ؽ أكبر مف متوسطات طمبة الجزائر لذلؾ وقد جاءت المتوسطات الحسابية لطمبة العرا

 .فإف الفروؽ لصالح طمبة العراؽ
توجد عالقة ارتباطية طردية بيف جودة الحياة الروحية والحصانة  .8
 النفسية 
 خاتمة:

لقد ىدفت الدراسة الحالية إلى الكشف عف مستوى جودة الحياة الروحية والحصانة 
بينيما، وكذا معرفة الفروؽ في جودة الحياة النفسية لدى طمبة العراؽ والجزائر والعالقة 

الروحية والحصانة النفسية تبعا لمتغير البمد ، وقد تـ التوصل إلى وجود مستوى مرتفع مف 
جودة الحياة الروحية لدى طمبة العراؽ ومستوى منخفض لدى طمبة الجزائر، فيما كاف ىناؾ 

صانة النفسية. وقد أظيرت النتائج مستوى مرتفع لكال العينتيف مف الجزائر والعراؽ مف الح
وجود فروؽ في في كل مف جودة الحياة النفسية والحصانة النفسية لصالح طمبة العراؽ، وكذا 
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وجود عالقة ارتباطية بيف المتغيريف. إال أف نتائج ىذه الدراسة تبقى محدودة وتحتاج إلى 
 دراسات أخرى لتدعيميا.
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 ( ، عمـ النفس االعالمي ، االردف ، دار المسيرة4070د ، احمد )ختاتنة ، سامي ، وابو اسع -
( فاعمية برنامج ارشادي في تحسيف جودة الحياة والعالقات االخوية لدى 4071عايش ، صباح ) -

االخوة العادييف واثره في تنمية السموؾ التكيفي الخييـ المصاب بمتالزمة داوف ، اطروحة دكتوراه غير منشورة 
 . 4ىراف ، جامعة و 
 دراسات، واألىداؼ األسس : الروحاني التربوي  التيار عف (. امالمح2008 .)هللا زرارقة، عطاء  -

 .10 – 120 ، الصفحات 9 ع :العدد الجزائر،–
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 مقياس الحصانة النفسية

 مطمقا أحيانا غالبا دائما العبارة ت
     أؤدي جميع الصموات المفروضة 7
     لي ورد يومي أحرص عمى قراءتو 4
     يجعمني التفكير في المستقبل متفائال 0
     تراودني فكرة بأنني سأصبح ميما في المستقبل 2
     أستطيع تحديد المشكمة التي أواجييا 8
     لدي القدرة عمى ايجاد حموؿ لممشكالت 2
     أبقى في حالة يقظة ونشط ذىني قدر االمكاف 1
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     أسبق اآلخريف في التفكير والحركة 8
     أثق بقدرتي عمى النجاح في الحياة 4
     أطرح رأيي الشخصي دوف تردد في أي نقاش 70
     أشارؾ بالحديث في المناقشات التي تثار أمامي 77

74 
لدي القدرة عمى مواجية المواقف الصعبة والخروج منيا بنتائج 

 ترضيني
    

     الفكار الجديدة أفضل استثمارأسنثمر ا 70
     آخذ باالقتراحات القيمة التي يقدميا ذوو الخبرة لي 72
     أمتمؾ القدرة عمى ايجاد حموؿ بديمة لممشاكل التي أواجييا 78
     أستفيد مف أخطاء اآلخريف في حل المشكالت 72
     يخبئ المستقبل لي مفاجآت سارة 71
     نني شخص متفائليصفني اآلخروف بأ 78
     أجتيد بصالة قياـ الميل 74
     أصـو تطوعا 40
     أعترؼ بذنبي وأتوب الى هللا عندما أخطئ 47
     أصدؽ في حديثي 44
     أرى أف المستقبل سيكوف مشرقا وسعيدا ومبيجا 40
     أتوقع أف يكوف الغد أفضل مف اليـو 42
     اجيتي لممشكالتأستشير ذوي الخبرة عند مو  48
     أعمل عمى حل المشكالت التي تواجيني 42
     أتحمى بالمرونة، وأتكيف مع المواقف التي تواجيني 41
     أسعى لتحقيق أىدافي الواضحة في الحياة 48
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     أحمد هللا في السراء والضراء 44
     أتجنب ارتكاب المعاصي 00
     مواقف الصعبةانظر لمجانب االيجابي في ال 07
     ادعو هللا ليخرجني مف محنتي 04
     أصبر عندما تواجيني المصاعب والشدائد 00
     أقدـ المساعدة لمف يحتاجيا 02
     أدافع عف آرائي بكل قوة ودوف تعصب 08
     أتقبل النقد البناء وأستفيد منو 02
     أتقبل نصائح اآلخريف عند وقوعي في أي مشكمة 01
     مشاركة اآلخريف يساعدني في حل المشكالت التي تواجيني 08
     أتخذ القرار المناسب في الوقت المناسب 04
     أمتمؾ القدرة عمى مواجية المواقف الصعبة 20
     تعطيني خبراتي السابقة الثقة فيما أقـو بو مف أعماؿ 27
     كل ما اقوـ بو ذو قيمة ومفيد 24
     المشكالت بطريقة واقعية أحل 20
     أبادر لطرح رأيي الشخصي في أي نقاش 22
     أتحمل مسؤولية أقوالي وأفعالي بكل شجاعة 28
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 مقياس جودة الحياة الروحية

 
 

 
 

 

 العبارة ت
ال أوافق 
 بشدة

ال 
 أوافق

أوافق  أوافق محايد
 بشدة

      لـ استطع القياـ بكل شيء بمفردي 7
      إنياء بما بدأت يتوجب عمي 4
      ال أستطيع أف أبدأ في فيـ مشاكمي 0

2 
أشعر بالقير عندما يكوف لدي صعوبات ومشاكل  

 شخصية
     

      أنا ال أعرؼ كيف أبدأ في حل مشاكمي 8
      لـ استطع تغيير حياتي كميا. 2
      لـ أجد اليدؼ مف حياتي حتى االف 1
      مف أيف أتيت، و إلى أيف أنا ذاىبأنا ال أعرؼ مف أنا،  8
      لدي عدـ وجود ىدؼ في حياتي 4
      في عالمي ىذا، أنا لـ أعرؼ حدود قدراتي   70
      أنا بعيد كل البعد عف فيـ معنى الحياة 77
      ىناؾ فراغ كبير في حياتي في ىذا الوقت. 74


