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 مستخلص

مدى انتشار قمؽ الموت لدى طبلب الجامعة في  التعرؼ عمىاستيدؼ البحث الحالي 
مكانية تنبؤ الذكاء الروحي بكؿ مف األ، ظؿ جائحة كورونا مف النفسي وقمؽ الموت، وكذلؾ وا 

، كما استيدؼ دراسة تأثر متغيرات البحث إمكانية تنبؤ األمف النفسي بقمؽ الموت لدييـ
 ةكمي، بالفرقة الثانيةمف طبلب ( 271وأجري عمى )بمصدر دخؿ األسرة في ظؿ الجائجة. 

استخدـ ، و (8.190)، بانحراؼ معياري (25.91)، متوسط عمرىـ الزمني سويسبالالتربية 
 ولتحميؿ البيانات، مقياس الذكاء الروحي، ومقياس األمف النفسي، ومقياس قمؽ الموت

تحميؿ االنحدار استخدـ المتوسط، واالنحراؼ المعياري، والنسبة المئوية، واختبار "ت"، و 
انتشار قمؽ الموت لدى نسبة النتائج . وأظيرت ، وتحميؿ التبايف واختبار شيفيوالخطي

وقدرة ؛ قمؽ الموتقدرة الذكاء الروحي عمى التنبؤ باألمف النفسي و لطبلب ( مف ا60.14)
عمى التنبؤ بقمؽ الموت. كما أظيرت وجود فروؽ دالة إحصائيًا في الذكاء  األمف النفسي

  .الروحي، واألمف النفسي، وقمؽ الموت تعزى لمتغير "مصدر دخؿ األسرة"
 

، جائحة قمؽ الموت، طبلب الجامعة، لنفسياألمف ا، الذكاء الروحي :الكممات المفتاحية
 .كورونا
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Spiritual Intelligence, Psychological Security, And Death Anxiety 

among University Studnents in The Light of Corona Pandemic: 

 A Predective Study. 
 

Anxiety is one of the main traits of the modern age. Death is a major cause of 

anxiety. Severity of death anxiety increases in periods of disasters and 

pandimics. This study aimed at testing the relation between spiritual 

intelligence (SI), psychological security (PS) and   death anxiety (DA) among 

university students in light of the Corona Pandemic (CP); the ability of (SI) to 

predict (PS) and (DA), the ability of (PS) to predict (DA), and the existence of 

differences in (SI), (PS), and (DA) attributed to "resource of family icome" 

variable. (SI), (PS) and (DA) scales were applied to (172) second year students 

in faculty of education, Suez University, with mean age of (19.53) and a 

standard deviation of (0.258). For data analysis mean, standard diviation, 

percentage, T-test, linear regression, ANOVA, and scheffe tests were used. 

Results showed that (48.26%) of the students suffers from (DA), the ability of 

(SI) to predict both (PS) and (DA), and the abiltity of (PS) to predict (DA). 

Results also showed that there were statistically significant differences 

attributed to "resource of family icome" in (SI), (PS) and (DA) in the light of 

(CP).   
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 : مكدمة

فيروس أصغر مف أف ت عف أحدث جائحة تعرض ليا العالـ، وقد نتج كورونا"،جائحة "
يرى بالعيف المجردة، ولكنو ضرب دواًل عظمى، بؿ ضرب العالـ كمو فأوجع، فترنحت لضرباتو 
دوؿ، بؿ انيارت مقاومتيا وخرج قادتيا ليعمنوا عجزىـ عف مقاومة الفيروس، وانتظارىـ تدخؿ 

ًا، واقتصاديًا، لقد كانت ضربات "كورونا" موجعة سياسيو السماء، وما حديث إيطاليا ببعيد. 
سياسية احتدمت بسببو، وكـ مف مشاريع  واجتماعيًا، ودينيًا، ونفسيًا. فكـ مف مناوشات

انيارت، وكـ مف شركات أفمست، وكـ مف مصالح تعطمت، وكـ مف أسر فقدت مصدر دخميا 
ال سيما ذوي الدخؿ اليومي. فبيف عشية وضحاىا توقفت رحبلت الطيراف، وأصبح كثير مف 

القيف خارج أوطانيـ، وأغمقت دور العبادة، والمقاىي، والحدائؽ، والمتنزىات، الناس ع
والشواطيء، وأصبح الناس في منازليـ محجوريف، محجوزيف. وعمقت الدراسة بالمدارس، 
والجامعات، وألغيت بعض االمتحانات. ومع ارتفاع مؤشر عداد الوفيات، وخروج قادة الدوؿ 

ساد جو مف الخوؼ، بؿ الرعب، والفزع والجزع واليمع، وتيدد  ،ليييئوا الناس لفقد أحبابيـ
ذا كاف قمؽ الموت في  األمف النفسي أيما تيديد، وارتفعت أسيـ قمؽ الموت لدى الكثيريف. وا 

الظروؼ العادية يساور الجميع شبانًا وشيبانًا، صغارًا وكبارًا، نظرًا ألف الموت ال يفرؽ بيف 
ف زادت وتيرة  ذلؾ القمؽ لدى المسنيف، فإنو في ظروؼ الخطر االستثنائية صغير وكبير، وا 

كالحروب، والطواعيف يساور الجميع بنفس الشدة وبنفس الحدة، بؿ ربما زادت حدتو وضراوتو 
قباليـ عمييا وخوفيـ مف فقدىا.  وفي مثؿ تمؾ األزمات، لدى الشباب نظرًا لتعمقيـ بالحياة وا 

أىمية الذكاء الروحي بما يحويو مف إيماف بالقضاء وفي مثؿ تمؾ األوقات العصيبة تتجمى 
والقدر، وتسميـ لمراد ا في تخفيؼ اآلثار السمبية، وترميـ ما تياوى مف بناء األمف النفسي، 

وىذا ما أكدتو  وبث الطمأنينة والسكينة في النفوس وصد جحافؿ القمؽ بما فييا قمؽ الموت.
إلى أف الذكاء الروحي  (Ellison & Fan, 2008)إذ أشار إيميسوف وفاف بعض الدراسات

يسيـ في تحسيف مستوى الرضا عف الحياة، ومف ثـ يسيـ في خفض قمؽ الموت؛ فقبوؿ 
نادري،  كدالفرد لحياتو ورضاه عنيا يؤثر عمى خوفو مف الموت ويييئو لمواجيتو، وأ

 & ,Al-Mohtadi)الميتدي والمسبحيف ، و (Naderi, Roshani, 2011)وروشاني 
Al-Msubheen, 2017) مجيدي، ومرادي ، و(Majidi & Moradi, 2018)  عمى أف

وتحاوؿ الدراسة الحالية استشراؼ عبلقة الذكاء  .تنمية الذكاء الروحي تخفض قمؽ الموت
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الروحي باألمف النفسي، وقمؽ الموت لدى طبلب الجامعة في ظؿ تمؾ األزمة التي عصفت 
 بالجميع.

 مشكلة البحح: 

وتوقع  .مف سمات العصر الحديث بكؿ ما بو مف صراعات وتوتراتالقمؽ سمة  
الموت مف أشد مثيرات القمؽ وأقواىا لدى اإلنساف، ال سيما في أوقات الحروب، والكوارث، 

بحكـ تعمقيـ مف غيرىـ والجوائح. وفي تمؾ األوقات يزداد قمؽ الموت لدى الشباب بدرجة أكبر 
قباليـ عمييا، وتطمعيـ  لممستقبؿ، وسعييـ لتحقيؽ األىداؼ واآلماؿ؛ وفي القمب بالحياة، وا 

عتبروف ىدفًا رئيسيًا لسياـ قمؽ الموت ألف الواقع يفرض عمى منيـ طبلب الجامعة الذيف ي
بعضيـ الخروج ومخالطة اآلخريف ألداء االمتحانات، أو استكماؿ بعض المواد العممية، أو 

. ولكف اإليماف والرضا تعميؽ الدراسة إنجاز بعض التكميفات، حتى في زمف الحجر ورغـ
بالقضاء والقدر، والتسميـ لمراد ا يسيـ في جعؿ المرء يتقبؿ حقيقة أف الموت نياية كؿ 
المخموقات، وأنو ال مفر وال ميرب وال ممجأ منو، فيستعد لو ويتييأ الستقبالو، ويتزود لما بعده 

روعو، وتخفيؼ جزعو، ومف ثـ  فيسيـ ذلؾ في زيادة شعوره باألمف النفسي، وتسكيف
وفي ىذا السياؽ أشار محموديراد، خوشبخت، وشريفزاده،  ينخفض مستوى قمؽ الموت لديو.

زادباناه    (Mahmoudirad, Khoshbakht, Sharifzadeh, Izadpanah, 2020)وا 
إلى أف المستويات المرتفعة مف الذكاء الروحي تعد عامبًل تدعيميًا ميمًا ضد الضغوط 

طبيعة العبلقة الحالي التعرؼ عمى  البحثاوؿ ويح .تمفة، ويفترض أف ترقي األمف النفسيالمخ
قمؽ الموت لدى طبلب الجامعة في ظؿ جائحة كورونا. بيف الذكاء الروحي، واألمف النفسي، و 

 ويمكف تمخيص مشكمة الدراسة في األسئمة التالية: 
 ظؿ جائحة كورونا؟  الجامعة في بقمؽ الموت لدى طبل ما مدى انتشار – 2
 الروحي؟ الذكاءىؿ يمكف التنبؤ باألمف النفسي لدى طبلب الجامعة مف خبلؿ  – 1
 الروحي؟ الذكاءىؿ يمكف التنبؤ بقمؽ الموت لدى طبلب الجامعة مف خبلؿ  – 1
 ؟خبلؿ األمف النفسيىؿ يمكف التنبؤ بقمؽ الموت لدى طبلب الجامعة مف  – 6
موت لدى طبلب ات الذكاء الروحي، واألمف النفسي، وقمؽ الىؿ توجد فروؽ في مستوي - 9

 مصدر دخؿ األسرة في ظؿ جائحة كورونا؟ الجامعة تعزى ل
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 أهداف البحح:

في  قمؽ الموت لدى طبلب الجامعة مدى انتشارإلى التعرؼ عمى يدؼ البحث الحالي ي
نفسي وقمؽ الموت، والتعرؼ عمى إمكانية تنبؤ الذكاء الروحي باألمف ال، ظؿ جائحة كورونا

مكانتية تنبؤ األمف النفسي بقمؽ الموت،  باإلضافة إلى التعرؼ عمى إمكانية تأثر الذكاء وا 
مصدر دخؿ األسرة في ظؿ جائحة  بمتغير لدييـالروحي، واألمف النفسي، وقمؽ الموت 

 كورونا.  
 أهنية البحح:

 األهنية النظسية:

يادة العالـ بأسره وىي ز مشكبلت التي تواجو يتناوؿ البحث الحالي مشكمة ىامة مف ال – 1
 . وانتشار قمؽ الموت في ظؿ جائحة كورونا

يستيدؼ البحث الحالي فئة طبلب الجامعة، والتي تعتبر عماد المستقبؿ، وركيزة التنمية،  – 1
 .وأساس التقدـ ألي أمة

باحث؛ ال سيما ، في حدود عمـ القمؽ الموت في ظؿ الجوائحندرة الدراسات التي تناولت  - 1
خصوصًا في البيئة  تناولت عبلقتو بالذكاء الروحي واألمف النفسي،الدراسات التي 

 العربية.
  .الذكاء الروحي، واألمف النفسي، وقمؽ الموتتزويد المكتبة العربية بإطار نظري حوؿ  – 6

 األهنية التطبيكية:

إلرشػػػػػػادية، فػػػػػػي إعػػػػػػداد البػػػػػػرامج انتػػػػػػائج البحػػػػػػث الحػػػػػػالي  يمكػػػػػػف االسػػػػػػتفادة مػػػػػػف
. الفئػػػات األخػػػرىو والتدريبيػػػة، والعبلجيػػػة، لمتعامػػػؿ مػػػع قمػػػؽ المػػػوت لػػػدى طػػػبلب الجامعػػػة، 

واألخصػػػائييف ، والمرشػػػديفومػػػف ثػػػـ فػػػإف نتػػػائج البحػػػث الحػػػالي يمكػػػف أف تفيػػػد المعػػػالجيف 
      لنفسييف، واألخصائييف االجتماعييف، والمعمميف في عمميـ. 

 محددات البحث:
 الفرقة الثانية بكمية التربية مف طبلب( 271ي البحث الحالي عمى )المحدد البشري: أجر  -2

 .بجامعة السويس
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تـ تطبيؽ أدوات البحث عف بعد عمى طبلب الفرقة الثانية بكمية التربية المحدد المكاني:  -1
 .بالسويس

الثاني مف العاـ الجامعي الفصؿ الدراسي البحث الحالي في  إجراءالمحدد الزمني: تـ   -1
 . ـ1818 – 1825

 :البححمصطلحات 

 :Spiritual Intelligince الركاء السوحي – 1

عمى أنو مركز ومصدر لمذكاء الروحي  (4، ب 1824)أرنوط  يتبنى الباحث تعريؼ
جمع بيف اليقظة الروحية، والقدرات الروحية، والوجود يتوجيو الذكاءات األخرى لدى الفرد، و 

 ياياة بسعادة وحكمة وتفاؤؿ، واكتشاؼ ما يدور فيساعد الفرد عمى التنقؿ في الحيالروحي، و 
جرائيًا يقاس بالدرجة التي ىنا واآلف.   مقياس الذكاء الروحي.يحصؿ عمييا الطالب عمى وا 

  :Psychological Security األمن النفسي – 2
مركب يتضمف شعور  عمى أنولؤلمف النفسي ( 4 ،1820) شقيرتعريؼ  يتبنى الباحث

والرضا عف حياتو بما يحقؽ لو الشعور بالسبلمة واالطمئناف، وبحب اآلخريف الفرد بالسعادة 
دراكو الىتماـ اآلخريف بو وثقتيـ فيو  وتقبميـ لو، مما يمكنو مف تحقيؽ االنتماء لآلخريف، وا 
مما يشعره بالدؼء والمودة ويجعمو في حالة مف اليدوء واالستقرار، ويضمف لو الثبات 

ـ الذات، وتوقع األفضؿ في الحياة، وتوقع تحقيؽ رغباتو في المستقبؿ، االنفعالي وتقبؿ واحترا
جرائيًا يقاس ويجنبو االضطرابات النفسية والصراعات وميددات أمنو واستقراره في الحياة.  وا 

 األمف النفسي. بالدرجة التي يحصؿ عمييا الطالب عمى مقياس 
 : Death Anxiety املوت قلل – 3

حالة مف الخوؼ الغامض  ( لقمؽ الموت عمى أنو4 ،1885قير )تعريؼ ش يتبنى الباحث
 تجاه كؿ ما يتعمؽ بموضوع الموت، والتقدير السمبي لموقؼ الموت، وما ينتظر اإلنساف بعده، 

جرائيًا يقاس بالدرجة التي يحصؿ عمييا الطالب عمى مقياس    .قمؽ الموتوا 
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 : دائحة كوزونا – 4

ء الذي داىـ العالـ بأسره، بسبب انتشار فيروس كورونا يقصد بجائجة كورونا ذلؾ الوبا
(covid 19)  وبداية عاـ 1825المميت انطبلقا مف مدينة ووىاف الصينية في أواخر عاـ ،

1818 . 
 اإلطاز النظسي:

 :Spiritual Intelligince الركاء السوحي – 1

  يتعسيف الركاء السوح

النار، أى اشتد لييبيا، واشتعمت، وُيقاؿ لغًة تماـ الشئ، وسرعة الفيـ. وذكت الذكاء 
ذكا فبلف ذكاًء أى سرع فيمو وتوقَّد. وكممة روحي تعني المنسوب إلى الروح والمختص بيا. 
وتعنى كممة الروح الجانب غير المادى فى اإلنساف، وُتعرؼ بأنيا مبدأ حيوى، ُمنشط، وىو ما 

ـ و حيط بيا عمتف أمر ا تعالى، وال (. وىي م1820ُيعطى الحياة لمجسـ المادى )أبو ذويب، 
ـْ ِمَف اْلِعْمـِ ِإالَّ  وُح ِمْف َأْمِر َربِّي َوَما ُأوِتيُت وِح ُقِؿ الرُّ  البشر، قاؿ ا تعالى: ﴿َوَيْسأَُلوَنَؾ َعِف الرُّ

 ( 09َقِميبًل﴾ )اإلسراء: 
رد عمى أنو الذكاء الذى يمكف الفالذكاء الروحي  ( 1821)وعرفت الخفاؼ وناصر 

حساسًا بمعنى الحياة.  مف حؿ المشكبلت، ويجعمو أكثر ثقًة، وا 
( فعرفو بأنو قدرة فطرية، تنمو وتزداد بالتقدـ فى العمر، وتعكس 1821أما الضبع )

قدرة الفرد عمى الوعى بذاتو، والتسامى بيا، والتوجو نحو اآلخريف، والتأمؿ فى الكوف 
 امؿ مع المعاناة بشكؿ إيجابى، واتخاذىا فرصةً والطبيعة، وممارسة األنشطة الروحية، والتع

 لمنمو.

( بأنو مجموعة مف السمات الفطرية والقيـ األخبلقية 1829وكذلؾ عرفتو بوخموة )
السامية التى تربط اإلنساف بخالقو، وتنظـ عبلقاتو مع نفسو، ومع مف حولو ليصبح أكثر 

مع األحداث اليومية وتحقيؽ  قدرًة عمى التواصؿ مع مفردات الكوف، والتعامؿ اإليجابى
 السبلـ الداخمى مع نفسو ومع البيئة المحيطة. 
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أنو قدرة الفرد عمى الوعى والتسامى ب( 1829وعرفتو عبد الجواد، وحسيف )
واالستسبلـ ، واإلحساس بمعنى الحياة، والتعامؿ مع المعاناة كموقؼ تعميمى، ونمائى، 

 مع النفس ومع اآلخريف.واالستمتاع بالحياة، والسبلـ الداخمى 
( عمى أنو مركز ومصدر توجيو الذكاءات األخرى لدى 4، ب 1824وعرفتو أرنوط )

الفرد، ويمثؿ مظمة تجمع بيف اليقظة الروحية، والقدرات الروحية، والوجود الروحي، ويمثؿ 
 البوصمة التي تساعد الفرد عمى التنقؿ في بحر الحياة بسعادة وحكمة وتفاؤؿ، واكتشاؼ ما

 يدور في رحي الحياة ىنا واآلف.
 مكونات الركاء السوحي: 

( فإف الذكاء الروحى يتكوف مف مجموعة قدرات فرعية King, 2008وفقًا لكنج )
نتاج المعنى الشخصى، والوعى المتسامى، والتوسع فى الحالة  ىى: التفكير الوجودى الناقد، وا 

 اء الروحي فيما يمي: مكونات الذك (Zhohar, 2001)وعرض زوىار  الشعورية.
 وعي المرء بوجوده، وارتباطو بالعالـ ككؿ. ، ويشير إلىالوعي الذاتي – 2
 إدراؾ الفرد ألخطائو واستفادتو مف األلـ والعناء لتعمـ المزيد.  – 1
  .يءالنظرة الكمية لؤلشياء ومبلحظة الروابط بيف جميع األشياء، واالىتماـ بكؿ ش – 1
 وزيادة الفروؽ بيف الفرد واآلخريف.التنوع، والتميز،  – 6
 االستقبلؿ والشجاعة.  – 9
 التساؤؿ عف األسباب أثناء مواجية الظواىر.  – 4
 تفسير الظواىر بمعاني ومفاىيـ أوسع – 7

 أهنية الركاء السوحى: 
يتحكـ فى أنو تتجمى أىمية الذكاء الروحى في أنو أسمى أنواع الذكاء وأعبلىا، و 

تداخؿ معيا، وُيمثؿ البوصمة التى توجييا. كما أف لو دورًا كبيرًا فى تشكيؿ األنواع األخرى وي
سمات الفرد وقدراتو، وعبلقتو إيجابية بالصحة النفسية، والثقة، والتكيؼ الشخصى والمينى 

وفي نفس و  (.Farahmand, Cheshmeh, 2014لمفرد، ويؤدى إلى تخفيؼ الضغوط ) 
ء الروحى يعتبر أىـ وأرقى أنواع الذكاء ألنو يؤثر فى ( أف الذكا1887يرى بوزاف )السياؽ 

قدرة الفرد عمى تغيير الحياة، بؿ وتغيير مسار التاريخ؛ ألنو يرتبط بكؿ ما ىو سامى وذي 
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معنى. ويمثؿ الذكاء الروحى آخر مراحؿ نمو وتطور الذكاءات لدى الفرد؛ فعندما يزيد حظو 
دراكًا لمصورة الكاممة لؤلشياء ولمكوف كمو. مف الذكاء الروحى، فإنو ُيصبح أكثر وعيًا   وا 

( إلى أف مف أىـ فوائد Sharma& Sharma,2014,4وأشار شارما وشارما )   
تحمي الفرد بالذكاء الروحى شعوره باإلنجازات العظيمة، وقدرتو عمى فيـ المعنى العميؽ 

مصادره، توظيؼ جميع واليدؼ مف الحياة، وتحويؿ األفكار والمشاعر السمبية إلى إيجابية، و 
، وتحميو بالحكمة، والتعاطؼ، والمرح، والحب، واالبتكار، وبذؿ أقصى جيد فى أى موقؼ

( أف Costello,2013والسبلـ، ومساعدتو لآلخريف، وخدمة المجتمع. وأضاؼ كوستيمو )
مف أىـ فوائد وجود الذكاء الروحى لدى الفرد أنو يساعده عمى فيـ سبب وجوده، والتعرؼ 

ضميره، والحفاظ عميو فى معترؾ الحياة، ويمكنو مف اتخاذ القرارات اليامة لتحقيؽ عمى 
أىدافو، وينمي بصيرتو وقدرتو عمى رؤية األشياء بشكؿ أوضح، ويمكنو مف تدعيـ وترسيخ 

 األفكار التى يؤمف بيا. 
 خصائص ذوى الركاء السوحى:

وحى يتسموف ببعض الخصائص ( إلى أف ذوى الذكاء الر 15، 1822) أشارت الدفتار      
اإلحساس بكؿ ما ىو روحى، والقدرة عمى اإلحساس بوجود ا واالستجابة لنداء التذكير منيا 

والتساؤؿ الدائـ، والييبة والحكمة، والتفانى فى سبيؿ قضاياىـ، والوفاء بو، وااللتزاـ بالعقائد، 
. وفي نفس السياؽ وضى، والوعى باآلخريف، والشعور بالحزف واألسى عمى الفبالعيود

( المؤشرات الدالة عمى وجود (Zohar & Marshal, 2000استعرض زوىار ومارشاؿ 
الذكاء الروحى لدى الفرد ومنيا المرونة، والوعى الذاتى، ومواجية الضغوط والصعاب، 
واآلالـ، والقدرة عمى إدراؾ الروابط بيف المتناقضات، والتساؤؿ الدائـ عف األسباب، 

( بعض خصائص األفراد ذوى الذكاء الروحى 98أ،  1824ت. ولخصت أرنوط )واالحتماال
ومنيا الجاذبية وأناقة المنظر، والتفاؤؿ واالتجاه اإليجابى نحو الحياة رغـ الصعوبات، والرضا 
بقضاء ا وقدره، والود وتقبؿ اآلخريف ودؼء المشاعر، واألمانة والنزاىة واألخبلؽ الحسنة، 

جاـ مع النفس واآلخريف، واالنفتاح عمى اآلخريف ومشاركتيـ في اىتماماتيـ، واألصالة واالنس
القدرة عمى اإلنجاز واإلتقاف، وحؿ و والواقعية والدقة والبشاشة، ومحبة اآلخريف ليـ، 

المشكبلت ومواجية الضغوط، وقوة الحضور، والتأثير فى اآلخريف، ورؤية األشياء مف زوايا 
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عور باآلخريف، وقراءة أفكارىـ وفيـ سموكياتيـ، والقدرة عمى إقامة إيجابية، والقدرة عمى الش
 شبكة عبلقات اجتماعية ومينية وأكاديمية جيدة. 

 :  Psychological Securityالنفسي األمن - 2

األمػػف النفسػػي أحػػد أىػػـ ركػػائز الصػػحة النفسػػية، وىػػو أحػػد أىػػـ جوانػػب الشخصػػية 
يينػػػأ بيػػػا ي، وبدونػػػو ال تسػػػتقيـ الحيػػػاة، وال السػػػوية، وواحػػػد مػػػف أىػػػـ مظػػػاىر السػػػموؾ السػػػو 

امػػتف ا تعػػالى عمػػى أىػػؿ مكػػة بنعمػػة األمػػف فػػي غيػػر ؛ ولػػذا فييػػا اإلنسػػاف، وال يطيػػب عيشػػو
ـْ َحَرًمػا َآِمًنػا ُيْجَبػى ِإَلْيػِو َثَمػرَاُت ُكػؿِّ  ـْ ُنَمكِّْف َلُيػ َشػْيٍء  موضع مف القرآف الكريـ؛ قاؿ تعالى: ﴿َأَوَل

ـْ َيػَرْوا َأنَّػا َجَعْمَنػا َحَرًمػا َآِمًنػا َوُيَتخَ 97﴾ )القصص: نَّاِرْزًقا ِمْف َلدُ  طَّػُؼ النَّػاُس ِمػْف (، وقػاؿ:﴿ َأَوَلػ
ـْ ِمػػْف 47﴾)العنكبػػوت: َحْوِلِيـْ  ـْ ِمػػْف ُجػػوٍع َوَآَمػػَنُي (، وقاؿ:﴿َفْمَيْعُبػػُدوا َربَّ َىػػَذا اْلَبْيػػِت الَّػػِذي َأْطَعَمُيػػ

وعػذبيـ بػالجوع والخػوؼ ﴿َوَضػَرَب المَّػُو  ،ف كفروا بنعمػوونعى عمى م(. 6، 1َخْوٍؼ﴾ )قريش: 
َفَأَذاَقَيػا المَّػُو  َمَثبًل َقْرَيًة َكاَنْت َآِمَنًة ُمْطَمِئنًَّة َيْأِتيَيػا ِرْزُقَيػا َرَغػًدا ِمػْف ُكػؿِّ َمَكػاٍف َفَكَفػَرْت ِبػَأْنُعـِ المَّػوِ 

النبػي صػمى ا  وال عجػب أف جعػؿ .(221)النحػؿ، ِلَباَس اْلُجوِع َواْلَخْوِؼ ِبَما َكػاُنوا َيْصػَنُعوَف﴾
ـْ آِمًنػػا ِفػػي " األمػػف باإلضػػافة لمعافيػػة والقػػوت معادلػػًة لمػػدنا بأسػػرىا: عميػػو وسػػمـ َمػػْف َأْصػػَبَح ِمػػْنُك

 .(1164ِسْرِبِو، ُمَعاًفى ِفي َجَسِدِه، ِعْنَدُه ُقوُت َيْوِمِو، َفَكَأنََّما ِحيَزْت َلُو الدُّْنَيا" )الترمذي، 
ألمف النفسي مف جوانب الشخصية الميمة التي يبدأ تكوينيا لدى الفرد خبلؿ وا

خبرات الطفولة. ويصبح ىذا المتغير الياـ ميددًا في أي مرحمة مف مراحؿ العمر إذا ما 
لضغوط نفسية أو اجتماعية أو فكرية ال طاقة لو بيا. ويرى ماسمو أف الشعور  دتعرض الفر 

بلثة أبعاد ىي: شعور الفرد بحب اآلخريف وتقبميـ لو، وشعوره باألمف النفسي مركب يتضمف ث
دراكو لمبيئة عمى أنيا صديقة ودودة، وغير محبطة أو ميددة )شقير،  بمكانتو بيف اآلخريف، وا 

األمف االنفعالي، واألمف و  االنفعالية، الطمأنينةويمكف أف تستخدـ مصطمحات  (.1، 1820
، 2557صي لئلشارة إلى األمف النفسي )زىراف، الشخصي، واألمف الخاص، والسمـ الشخ

154  .) 
 تعسيف األمن النفسي:

األمف لغًة االطمئناف، وعدـ الخوؼ، ويقاؿ أمف أمنًا أو أمانًا أو أمنًة، فيو آمٌف أو 
 .  (144املعذه الوسيط، ) أميف إذا اطمأف ولـ يخؼ
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 إشباع افيي يكوف حالةعمى أنو  النفسي األمف(  157، 2557زىراف ) عرؼ
وأحيانًا ، مجيود بدوف الحاجات إشباع يكوف وأحياناً  ،لمخطر معرض مضمونًا وغير الحاجات
 .لتحقيقو الجيد وبذؿ السعي إلى يحتاج

الفرد بالسعادة والرضا عف حياتو  ر( بأنو مركب يتضمف شعو 1820عرفتو شقير )و  
يمكنو مف تحقيؽ و يـ لو، بما يحقؽ لو الشعور بالسبلمة واالطمئناف، وبحب اآلخريف وتقبم

دراكو الىتمام مما يشعره بالدؼء والمودة ويجعمو في  ،بو وثقتيـ فيو يـاالنتماء لآلخريف، وا 
حالة مف اليدوء واالستقرار، ويضمف لو الثبات االنفعالي وتقبؿ واحتراـ الذات، وتوقع األفضؿ 

النفسية والصراعات  في الحياة، وتوقع تحقيؽ رغباتو في المستقبؿ، ويجنبو االضطرابات
 وميددات أمنو واستقراره في الحياة. 

 مؤشسات األمن النفسي: 

( مؤشرات تدؿ عمى وجود األمف النفسي ومنيا 1821عرضت شقير، وعبدالعاؿ ) 
غياب القمؽ والخوؼ المرضي، وتبلشي مظاىر التيديد عمى مكونات الشخصية مف الداخؿ 

ار االنفعالي والمادي، ودرجات معقولة مف تقبؿ والخارج مع إحساس بالطمأنينة واالستقر 
مكونات أيضًا تعد والتي اآلخريف لمفرد. وكذلؾ عرضتا مستويات األمف النفسي عند ماسمو 

دراؾ البشر عمى أنيـ  لؤلمف النفسي ومؤشرات تدؿ عميو ومنيا إدراؾ الحياة بدؼء ومسرة، وا 
ف، والتفاؤؿ وتوقع الخير، والميؿ إلى خيروف، ومشاعر الصداقة والثقة والتسامح نحو اآلخري

السعادة والقناعة، ومشاعر اليدوء والراحة واالسترخاء واالستقرار االنفعالي، والقدرة عمى 
التفاعؿ مع العالـ ومشكبلتو بموضوعية ودوف التمركز حوؿ الذات، وتقبؿ الذات والتسامح 

مف الرغبة في السيطرة عمى  معيا، والرغبة في امتبلؾ القوة في مواجية المشكبلت بدالً 
اآلخريف، والخمو مف االضطرابات العصابية، والتعاوف واالىتماـ باآلخريف واالىتمامات 

 االجتماعية. 
 خصائص األمن النفسي: 

 خصائص األمف النفسي فيما يمي: (18، 1881لخص )الخضري، 
بالتفاعؿ االجتماعي يتحدد األمف النفسي بعممية التنشئة االجتماعية، وأساليبيا، ويرتبط  -

 والخبرات والمواقؼ االجتماعية في بيئة آمنة.
 يؤثر األمف النفسي عمى التحصيؿ الدراسي واإلنجاز بشكٍؿ عاـ.  -
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 المتعمموف والمثقفوف أكثر أمنًا مف الجيمة.  -
 شعور الوالديف باألمف النفسي مرتبط بوجود األوالد.  -
 ف نفسيًا. اآلمنوف نفسيًا أكثر ابتكارًا مف غير اآلمني -
 عدـ األمف يرتبط بالجمود الفكري والتشبث بالرأي.  -
 أمراض القمب. كعدـ الشعور باألمف  مرتبط بالتوتر، والتعرض لئلصابة باألمراض  -

 خماطس غياب األمن النفسي: 

تتمثؿ أىـ تمؾ المخاطر في شعور الفرد بأنو غير محبوب، وشعوره بالتيديد والخطر،  
دراكو لمحياة عمى أ دراكو لمناس عمى أنيـ أشرار وعدوانيوف، وعدـ ثقتو وا  نيا ميددة، وا 

باآلخريف وحسده ليـ وغيرتو منيـ، وميمو لمتشاؤـ وتوقع السوء، وميمو لمشعور بالتعاسة، 
وشعوره باإلجياد واإلعياء وسرعة التييج، ولجوئو لمحيؿ اليروبية إلشباع جاجتو لؤلمف 

( 06، 1881) وسري (. ويرى زىراف،2551، والفتة، النفسي )الدليـ، وعبدالسبلـ، وفيمي
والى  والفسيولوجية، الجسمية حاجاتو عمى الطمأنينة لو تتوافر حيف آمًنا يكوف أف اإلنساف

يستقر  ال خائًفا، ضااًل، قمقا، اإلنساف يظؿ األمف ىذا وبغير والكرامة، والمساواة والحرية العدؿ
  .حياةلم يطمئف وال أرض، عمى

 حتكيل األمن النفسي: أساليب 

يمجأ الفرد في سعيو لتحقيؽ األمف النفسي إلى بعض األنشطة التي يستخدميا  
الجياز النفسي لخفض الضغط النفسي والكرب واإلجياد، والتخمص منو وتحقيؽ تقدير الذات 
والشعور باألماف، وتعرؼ تمؾ األنشطة باسـ "عمميات األمف النفسي". ويجد الفرد أمنو 

(. وتدعـ جماعات 188،  1881في االنضماـ لجماعة تشعره بيذا األمف )زىراف،  النفسي
الرفاؽ األمف النفسي ألفرادىا. كما أف المناخ األسري الذي يتسـ بالدؼء والتفاىـ ويوفر 
ألفراده فرص النمو السميـ وفرص إشباع حاجاتيـ، يسيـ في تحقيؽ األمف النفسي ألولئؾ 

ز األسرة لؤلمف النفسي ألبنائيا في الطفولة يشكؿ شخصيات تتحمى األفراد. وكذلؾ فإف تعزي
 باألمف النفسي في مراحؿ العمر التالية.

( مقتضيات تحقيؽ األمف النفسي في إشباع الحاجات 17، 1828وقد لخصت خويطر )
األولية لمفرد، وتعزيز ثقتو بنفسو وباآلخريف، وتدعيـ تقديره لذاتو وتطويره مف خبلؿ اكتساب 
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برات وميارات جديدة تعينو عمى مواجية مشكبلت الحياة، والعمؿ عمى كسب رضا الناس خ
بطرؽ واقعية،  هاالعتراؼ بالنقص ومحاولة سدو وحبيـ ومساندتيـ االجتماعية والعاطفية، 

 ومعرفة الواقع وتقدير اإلمكانات حؽ قدرىا وتجنب تكميؼ نفسو ما ال تطيؽ. 
 :النفسي األمن أبعاد

 مف فيو ومرغوب ومقبوؿ محبوب بأنو الفرد شعور :ىيالنفسي  األمف أبعاد  فإف موماسل وفقاً 
دراك، و والسبلمة بالطمأنينة هشعور ، و باالنتماء هشعور ، و قبؿ اآلخريف  بيئة بوصفيا لمحياة وا 

 عف والرضا بالسعادة هشعور ، و الخير وتوقع التفاؤؿ، و وحبيـ اآلخريف في توثق، و دافئةسارة و 
، اآلخريف حوؿ والتمركز التحرر، إلى وميم، و االنفعالي واالستقرار باليدوء هر شعو الذات، و 

، وأخذه بحظو مف الذىانية أو العصابية االضطرابات مف النسبي هخمو ، و بالكفاءة هشعور و 
)أبو  باآلخريف واالىتماـ والعطؼ والمطؼ والشفقة كالتعارؼ االجتماعية واإلنسانية االىتمامات

ىراف . وعمى نفس المنواؿ نسج ز (1826، نعيسة، 57، 1881زىراف،  ،296، 1882ىيف، 
 الشعور  :وتشمؿ ،أبعاد أساسية إلىأبعاد األمف النفسي  ، ولكنيما قسما(1881وسري )
 والمكانة مجماعةل باالنتماء الشعور، و اآلخريف مع والمودة الدؼء وعبلقات والحب بالتقبؿ
 والعدواف الخطر مثؿ األمف مبددات وغياب والسبلـ بالسبلمة الشعور، و الذات وتحقيؽ فييا

ذلؾ  ويتمثؿ كبيئة سارة دافئة، والحياة العالـ إدراؾ، وتشمؿ: ةوأبعاد فرعي، والخوؼ   والجوع
دراؾ، و واالطمئناف، واالرتياح والعدؿ، في شعور الفرد بالكرامة،  ودوديف بوصفيـ اآلخريف ا 

 وحسف بيـ، لبلتصاؿ واالرتياح وحبيـ اآلخريف يف الثقة، و معيـ االحتراـ وتبادؿ أخياًرا
 واالطمئناف واألمؿ الخير وتوقع التفاؤؿ، و التعصب اآلخريف وعدـ مع التسامح، و معيـ التعامؿ

، االنفعالي واالستقرار واالرتياح باليدوء الشعور، و والرضا بالسعادة الشعور، و المستقبؿ الى
 االجتماعية بالمسئولية والشعور الذات، جانب الى اآلخريف حوؿ والتمركز والتحرر االنطبلؽو 

 حؿ عمى والقدرة بالكفاءة الشعور، و النفس في والثقة معيا والتسامح الذات تقبؿ، و وممارستيا
 النفسي. االضطراب مف الخمو، و اليروب لؤلمور، وعدـ الواقعية المواجية، و المشكبلت

 قلل املوت:

وقات الحتمية، ﴿َواَل َتْدُع َمَع المَِّو ِإَلًيا َآَخَر اَل الموت حقيقة الحقائؽ، ونياية كؿ المخم
َلْيِو ُتْرَجُعوَف﴾ )القصص:  ـُ َواِ  (، وال يماري في 00ِإَلَو ِإالَّ ُىَو ُكؿُّ َشْيٍء َىاِلٌؾ ِإالَّ َوْجَيُو َلُو اْلُحْك
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تَّى َيْأِتَيَؾ اْلَيِقيُف﴾ ﴿َواْعُبْد َربََّؾ حَ  ذلؾ عالـ وال جاىؿ، ولذا عبر عنو القرآف الكريـ باليقيف،
 (، وقاؿ تعالى عمى لساف المجرميف: ﴿َوُكنَّا ُنَكذُِّب ِبَيْوـِ الدِّيِف َحتَّى َأَتاَنا اْلَيِقيُف﴾55)الحجر:
(؛ ومع ذلؾ يكره معظـ الناس الموت ويخافونو، ويحاولوف تجنبو، ويستحوذ 64،67)المدثر:

وَف ِمْنُو َفِإنَُّو عمييـ قمقو، وقد عبر القرآف الكريـ عف ذل ؾ بالفرار ﴿ُقْؿ ِإفَّ اْلَمْوَت الَِّذي َتِفرُّ
﴾ )الجمعة:  ـْ وتوقع الموت مف أقوى مثيرات القمؽ لدى اإلنساف ال سيما في  . (0ُمبَلِقيُك

أوقات الحروب والكوارث والمصائب والجوائح والطواعيف وغيرىا مف األزمات، ولكف اإلنساف 
ٍة َأَجٌؿ  در يتقبؿ حقيقة الموت، ويسمـ بأنو واقع ال محالةالذي يؤمف بالقضاء والق ﴿َوِلُكؿِّ ُأمَّ

ـْ اَل َيْسَتْأِخُروَف َساَعًة َواَل َيْسَتْقِدُموَف﴾  )األعراؼ:   ، فيستعد لو ولما بعده. )16َفِإَذا َجاَء َأَجُمُي
 قلل املوت:  تعسيف

انفعالية تتضمف  حالة ىإل يشير العاـ القمؽ مف خاص نوع "يعرؼ قمؽ الموت بأنو
 يتصؿ ما كؿ حوؿ المتمركزواالنشغاؿ  والخوؼ والعجز والشؾ مشاعر ذاتية مف عدـ السرور

 .(15، 2507)عبد الخالؽ،  ذويو الفرد أو لدى واالحتضار الموتب
( عمى أنو استجابة انفعالية غير سارة ناتجة حالة مف 4، 1885وعرفتو شقير )

كؿ ما يتعمؽ بموضوع الموت، والتقدير السمبي لموقؼ الموت، الخوؼ الغامض المبيـ تجاه 
 وما ينتظره اإلنساف مف مصير بعد الموت. 

 الفرد تنتاب مزعجة وىواجس سمبية، انفعالية حالة ( بأنو17، 1884كريـ ) وعرفو 
 المرض مثؿ معينة أحواؿ ويعجؿ بذلؾ توقعو أو حقيقتو في التأمؿ أو الموت في التفكير عند
 عميو. باإلشراؼ أو بالموت عزيز اؽفر  أو

 مف االنقطاع والرىبة، الجزع بمشاعر ممتزج قمؽ ( بأنو55، 1822مبروؾ ) وتوعرف
  .الحياة عف

 :املوت قلل مكونات
 قمؽ مكونات آراء بعض الفبلسفة بخصوص 2(67، 64 ،2507)عرض عبدالخالؽ 
 مما ، والخوؼأو لآلخريف()لمفرد  االحتضار آالـ مف الخوؼ :الموت، ويمكف تمخيصيا في

 . وانقطاعيا الحياة توقؼ مف الموت، والخوؼ بعد
                                                           

1
لجأ الباحث لهذا المرجع رغم قدمه ألنه أول مرجع عربي متخصص تناول قلق الموت. ومنه استقت كثير من األبحاث  

 الحديثة
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 :املوت قلل أسباب

( أسباب قمؽ الموت ويمكف إيجازىا في 251 - 252، 2507عرض عبدالخالؽ )
الحياة، وفقد المعاني  الجسمي، ونياية األلـ نتيجة واإلذالؿر، االحتضا آالـ مف الخوؼ

 األىداؼ، ونذر الموت كسماع نحو تحقيؽ السعي اة، وتوقؼالجميمة الموجودة في الحي
 با، اإليماف وضعؼوموت الفجأة، والمصير المجيوؿ بعد الموت، الجثث،  ورؤية القصؼ،
 االستعداد وعدـ وتعالى سبحانو ا ومبلقاة، الصالحة األعماؿ الديني، وقمة الوازع وضعؼ

القبر ووحشتو  الموت، وظممةوىتؾ الستر عند ت، العبادا الذنوب، والتقصير في لمقاء، وكثرة
، ومفارقتو ليـ، خوؼ الفرد عمى أسرتو وأوالده مف بعدهو اإلليي، والصدمة،  العقابو  وعذابو،

 .  وحزنيـ عميو
 :املوت قلل أعساض

( أعراض قمؽ الموت، 70، 1829(، وفقيري )19 - 11، 1821ذكرت قواجمية )
المزعجة،  د، واضطرابات النـو ال سيما األرؽ، واألحبلـالزائ ويمكف تمخيصيا في: التوتر
العرؽ،  الضبط الذاتي، ونوبات الراحة، وفقداف أثناء النبض وسرعة ضربات القمب، وسرعة

غماء،  الذراعيف أو اضطرابات بالمعدة، وخدر اليديف أو وقيء وغثياف أو القدميف، ودوار وا 
البمع، وعسر اليضـ، واإلمساؾ،  اباتالصدر، واضطر  في التنفس، وضيؽ في واضطرابات

رىاؽ عاـ، وجفاؼ الجسـ، وفقداف الشيية، وىيمنة االنفعاالت السمبية كالحزف العميؽ،  وا 
 المواقؼ ونوبات مف اليمع والبكاء، وسيطرة الوساوس المتعمقة بالموت لدرجة الفزع، وتجنب

لو وتوىـ المرض،  ببةالمس والحوادث الموت عف الحديث أو بالموت كالجنائز، المرتبطة
لمعدواف،  الميؿ التمييز، وزيادة عمى القدرة التفكير، وعدـ الزائد، واختبلط واالكتئاب، واالنفعاؿ

، وتوقع الشر، وسرعة الغضب، واالنطواء  النوـ،  العزلة واالنسحاب، واضطراباتو والتشاـؤ
 السموؾ. واضطراب

 الدزاسات السابكة:

مف القديـ لمحديث في ثبلثة محاور وفقًا لمتغيرات الباحث الدراسات السابقة عرض 
 الدراسة عمى النحو التالي.  
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 دزاسات تناولت عالقة الركاء السوحي باألمن النفسي: 
 ,Ardalan, Ghanbari)دراسة أرداالف، وغانباري، وزاندي، وسيفباناىيىدفت 

Zandi, Seifpanahi, 2013)   لذكاء الروحي، او التمكيف النفسي، إلى اختبار عبلقة
يت عمى األمف النفسي لدى الممرضات في المستشفيات العامة في سانانداج بإيراف. وأجر ب

، الذكاء الروحيس التمكيف النفسي، و يي، واستخدمت مقا( ممرضةً 260عينة قواميا )
اختبار "ت" ومعامؿ ارتباط بيرسوف، والمعادلة  تماستخدالحتراؽ النفسي، ولتحميؿ البيانات او 
الذكاء نائية. وأظيرت أىـ النتائج وجود عبلقة ارتباطية موجبة بيف التمكيف النفسي، و الب

ي، واألمف النفسي، ووجود تأثيرات مباشرة لمتمكيف النفسي عمى األمف النفسي، الروح
 . الذكاء الروحيوتأثيرات غير مباشرة لمتمكيف النفسي عمى األمف النفسي عبر 

يني، وىدفت دراسة خانداف،  ,Khandan, Eyni, & Koohpaei)وكوىبي  وا 
مممرضات في المستشفى لاألداء الوظيفي الذكاء الروحي بإلى اختبار عبلقة  (2017

واستخدمت مقياس  ،( ممرضًا وممرضةً 275التعميمي الرئيسي بقـ بإيراف. وأجريت عمى )
حميؿ التبايف، الذكاء الروحي، واستبياف األداء الوظيفي، واستبياف ديموجرافي، واستخدمت ت

واختبار "ت"، ومعامؿ ارتباط بيرسوف، واالنحدار. وأظيرت أىـ النتائج أف الذكاء الروحي 
، وأف ترقية الذكاء الممرضات لممرضىيؤدي إلى تغيرات في االتجاىات، والسموكيات، ودعـ 

الروحي يمكف أف تحسف مستوى الصحة النفسية، واألمف النفسي لدى الممرضات، وتحسف 
اباتيـ الحتياجات المرضى ومف ثـ تحسف األمف النفسي لممرضى، وتحسف كفاءة استج

 المؤسسة. 
 ,Arnout , Pavlović, Alkhatib)دراسة أرنوط، وبافموفيؾ، والخطيب  وىدفت

ة إمكانية تنبؤ الذكاء الروحي وتأكيد الذات بجودة الحياة إلى الكشؼ عف إمكاني  (2019
( طالبًا بكمية التربية البدنية بجامعة 148ت عينتيا مف )النفسية لدى الرياضييف. وتكون

س الذكاء الروحي، وتأكيد الذات، ييواستخدمت مقا إناث(. 247ذكور،  251الزقازيؽ )
بجودة تأكيد الذات، والذكاء الروحي عمى التنبؤ وجودة الحياة النفسية. وأظيرت النتائج قدرة 

زاد و  ،زاد مستوى تأكيد الذات والذكاء الروحي أنو كمما، و الرياضييف لدى الحياة النفسية
 مستوى جودة الحياة النفسية متضمنًة األمف النفسي.   
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 ,Arnout)بينما ىدفت دراسة أرنوط، والخطيب، وعبدالرحمف، وبافموفيؾ 
Alkhatib, Abdel Rahman, Pavlovic, 2019)  إلى اختبار العبلقة بيف الذكاء

لنفسي لدى المراىقيف، واختبار ما إذا كانت ىناؾ فروؽ في الروحي لدى اآلباء، واألمف ا
الذكاء الروحي لدى اآلباء والمراىقيف تعزى لعمؿ اآلباء أو بطالتيـ. وتكونت عينة المراىقيف 

( أمًا، 91)و( أبًا، 40إناث(، وتكونت عينة اآلباء مف ) 67ذكور،  71( طالبًا )218مف )
لروحي عمى اآلباء، ومقياس األمف النفسي عمى ولجمع البيانات طبقت مقياس الذكاء ا

المراىقيف. وأظيرت النتائج أف الذكاء الروحي لدى اآلباء منبئ قوي باألمف النفسي لدى 
وكذلؾ أظيرت عدـ وجود فروؽ دالة إحصائيًا تعزى لعمؿ اآلباء أو بطالتيـ في  ،المراىقيف

 ىقيف.  الذكاء الروحي لدى اآلباء، أو األمف النفسي لدى المرا
زادباناه   مفوتمثؿ اليدؼ  دراسة محموديراد، خوشبخت، وشريفزاده، وا 

(Mahmoudirad, Khoshbakht, Sharifzadeh & Izadpanah, 2020)   في
ممرضات الطوارئ والعناية المركزة. وأجريت لدى األمف النفسي باختبار عبلقة الذكاء الروحي 

س ييلمعمـو الطبية بإيراف، واستخدمت مقا ( ممرضة بمستشفيات جامعة بيرجاند119عمى )
. وأظيرت النتائج قدرة أبعاد التعاطؼ، والمسؤولية، مف بيف األمف النفسيالذكاء الروحي، و 

وأف الذكاء الروحي يمكف أف يحسف األمف  ،باألمف النفسي أبعاد الذكاء الروحي عمى التنبؤ
     تعزيز العوامؿ النفسية اإليجابية.النفسي، وأف يقمؿ اإلصابات المرتبطة بالعمؿ مف خبلؿ 

 دزاسات تناولت عالقة الركاء السوحي بكلل املوت:

إلى فحص عبلقة الحكمة والتديف واليدؼ  (Ardelt,2002) ىدفت دراسة أرديمت
فموريدا، وأظيرت بسنة فأكثر(  49) مسناً  (211) قمؽ الموت، وأجريت عمىبمف الحياة 

ئيًا بيف الخوؼ مف الموت وتجنب الموت، ووجود ارتباط سمبي النتائج وجود ارتباط داؿ إحصا
داؿ إحصائيًا بيف الحكمة واليدؼ في الحياة وبيف الخوؼ مف الموت وتجنب الموت، ووجود 

 ارتباط موجب داؿ إحصائيًا بيف درجة التديف والقبوؿ اليروبي لمموت.
مف عبلقة  إلى التحقؽ (Ellison & Fan, 2008)وىدفت دراسة إيميسوف وفاف 

جودة الحياة في أمريكا، وأظيرت أىـ النتائج ارتباط الذكاء بالذكاء الروحي والخبرات الروحية 
قمؽ  ووجود تأثير مباشر وغير مباشر لمذكاء الروحي عمىالروحي باآلثار النفسية اإليجابية، 

 الموت.   
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  (Al-Mohtadi, & Al-Msubheen, 2017)أما دراسة الميتدي والمسبحيف 
برنامج لموعي الديني في خفض قمؽ الموت لدى عينة قواميا  فيدفت إلى التعرؼ عمى فعالية

إناث(، وتـ توزيعيـ بالتساوي عمى  18ذكور،  18( طالبًا في مرحمة الطفولة المتأخرة )98)
أىـ النتائج وجود فروؽ دالة إحصائيًا في قمؽ الموت  تظير أمجموعتيف تجريبية وضابطة. و 

تيف التجريبية والضابطة لصالح المجموعة الضابطة، وعدـ وجود فروؽ دالة بيف المجموع
 إحصائيًا تعزى لمجنس أو التفاعؿ بيف الجنس والمجموعة.    

بادي، تاغيبور، زيراتجار، وشييديفار،  واستيدفت دراسة شريؼ نيا، وسميماني، وا 
(Sharif Nia, Soleimani, Ebadi, Taghipour, Zera’tgar, Shahidifar, 

قمؽ الموت لدى قدامى باختبار عبلقة الذكاء الروحي وجودة الحياة الروحية،  (2017
س يي.  واستخدمت مقافرداً ( 122المحاربيف اإليرانييف المعاقيف. وأجريت عمى عينة قواميا )

الذكاء الروحي، وجودة الحياة الروحية، وقمؽ الموت. وأظيرت أىـ النتائج أف زيادة الذكاء 
 والصحة الروحية تقمؿ مستوى قمؽ الموت لدى المعاقيف. الروحي 

بينما ىدفت دراسة تاغيبور، مييرافار، وشريؼ نيا، وشييديفار، وحسني، واليياري 
(Taghipour, Mehravar, Sharif Nia, Shahidifar, Hasani & Alahyari, 

ة، وقمؽ الموت. استكشاؼ عبلقة الصحة الروحية، والذكاء الروحي، بجودة الحياإلى  (2017
( مريضًا بالفشؿ الكموي، بمستشفى إماـ رضا بمدينة أموؿ بإيراف. 211وأجريت عمى )
س قمؽ الموت، والذكاء الروحي، والصحة الروحية، وجودة الحياة. وأظيرت ييواستخدمت مقا

وبيف الصحة الروحية وجودة أىـ النتائج وجود عبلقة بيف الذكاء الروحي وقمؽ الموت، 
  .الحياة

واستيدفت دراسة تاغيآبادي، وكافوسي، وميرحافظ، وكيشفاري، ومحرابي 
(Taghiabadi, Kavosi, Mirhafez, Keshvari, & Mehrabi, 2017)  اختبار

( مسنًا مف 258عبلقة الذكاء الروحي والرضا عف الحياة بقمؽ الموت. وأجريت عمى )
س الذكاء الروحي، يياستخدمت مقاالمتردديف عمى المراكز الصحية في نيسابور في إيراف. و 

لرضا عف الحياة، وقمؽ الموت. وأظيرت أىـ النتائج وجود ارتباط موجب داؿ إحصائيًا بيف او 
الذكاء الروحي والرضا عف الحياة، وارتباط سالب داؿ إحصائيًا بيف الذكاء الروحي وقمؽ 

 ت.الموت، وارتباط سالب داؿ إحصائيًا بيف الرضا عف الحياة وقمؽ المو 
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في التحقؽ  (Majidi & Moradi, 2018)تمثؿ اليدؼ مف دراسة مجيدي، ومرادي و 
 دور المسنيف في سانانداجنزالء لدى مف تأثير تدريس مبادئ الذكاء الروحي عمى قمؽ الموت 

مف ذوي الدرجات المرتفعة عمى مقياس قمؽ الموت، وتـ  مسناً ( 18. وأجريت عمى )بإيراف
لمجموعتيف التجريبية والضابطة. واستخدمت مقياس قمؽ الموت، توزيعيـ بالتساوي عمى ا

برنامجًا مرتكزًا عمى الذكاء الروحي قوامو ثماف جمسات مدة كؿ  التجريبيةوتمقت المجموعة 
( دقيقة. وأظيرت أىـ النتائج أف التدريب عمى مبادئ الذكاء الروحي كاف فعااًل في 58منيا )

ة التجريبية. وأوصت بإيبلء تدريس الجوانب الروحية خفض قمؽ الموت لدى أفراد المجموع
 مزيد مف االىتماـ في دور رعاية المسنيف ومراكز التقاعد.    

إلى اختبار قدرة الذكاء الروحي   (Jenaabadi, 2018)دراسة جينابادي  وسعت
ت عمى واليقظة العقمية عمى التنبؤ بقمؽ الموت لدى طبلب كمية التمريض بزاىداف بإيراف، وأجري

 . وأظيرت أىـقمؽ الموتو ، واليقظة العقمية س الذكاء الروحي،ايي( طالبًا، واستخدمت مق148)
 النتائج وجود ارتباط سالب داؿ إحصائيًا بيف الذكاء الروحي واليقظة العقمية، وقمؽ الموت،

 قدرة الذكاء الروحي، واليقظة العقمية عمى التنبؤ السمبي بقمؽ الموت. كذلؾ أظيرت و 
 ,Polemikou, & Vantarakis)استيدفت دراسة بوليميكو، وفانتاراكيس و 
اختبار عبلقة الذكاء الروحي كوسيط بيف قمؽ الموت واضطراب ما بعد الصدمة بيف  (2019

( مسعفًا ورجؿ إطفاء مف غرب اليوناف. 201المسعفيف، ورجاؿ اإلطفاء، وأجريت عمى )
إحصائيًا بيف الذكاء الروحي واضطراب ما بعد  وأظيرت أىـ النتائج وجود ارتباط سالب داؿ

 الصدمة، وأف الذكاء الروحي توسط العبلقة بيف قمؽ الموت واضطراب ما بعد الصدمة. 
 دزاسات تناولت عالقة األمن النفسي بكلل املوت: 

العبلقة بيف الرفاه إلى استكشاؼ  (1820) مراديو  ،ومؤمني، ورعيىدفت دراسة 
( رجبًل بدور رعاية 188وأجريت عمى ) .الموت لدى الرجاؿ المسنيفالنفسي والتديف وقمؽ 

قمؽ الموت. وأظيرت أىـ ، و المسنيف. واستخدمت مقاييس الرفاه النفسي، والموقؼ مف الديف
النتائج وجود عبلقة طردية دالة إحصائيًا بيف الرفاه النفسي والتديف، وبيف الرفاه النفسي 

 ى التنبؤ بالرفاه النفسي لدى المسنيف. وقدرة قمؽ الموت عم ،وقمؽ الموت
( الكشؼ عف عبلقة األمف النفسي 1825وكاف مف بيف أىداؼ دراسة المطيري )

بأبعاد قمؽ المستقبؿ، والكشؼ عف إمكانية التنبؤ باألمف النفسي مف خبلؿ ابعاد قمؽ 
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( 694( طالبًا )2891المستقبؿ لدى طبلب وطالبات الصؼ الثاني الثانوي. وأجريت عمى )
( إناث بمدارس شرؽ الرياض. واستخدمت مقياسي األمف النفسي، وقمؽ 957ذكور، و)

المستقبؿ. وأظيرت أىـ النتائج وجود عبلقة عكسية دالة إحصائيًا بيف األمف النفسي وقمؽ 
 المستقبؿ، وقدرة أبعاد قمؽ المستقبؿ عمى التنبؤ باألمف النفسي. 

إلى  (Ottu, Essien, & Lawal, 2019)وىدفت دراسة أوتو وحسيف، والواؿ 
بحث عبلقة جودة الحياة بقمؽ الموت لدى سكاف موقع تحطـ الطائرة بميجوس بنيجريا. 
وأظيرت أىـ النتائج وجود ارتباط موجب داؿ إحصائيًا بيف جودة الحياة وقمؽ الموت، ووجود 

 .تأثير داؿ إحصائيًا لجودة الحياة عمى قمؽ الموت
 ,Zhang)زىينج، ومياو و ، وبينج، وجاو، وىونج، وكاو، يدفت دراسة زىانجاستو 

Peng, Gao, Huang, Cao, Zheng, & Miao,2019).  استكشاؼ عبلقة معنى
( فردًا، 101عمى ) بالصيف. وأجريت المسنيفالحياة، وتقدير الذات بقمؽ الموت لدى 

لنتائج وجود وأظيرت أىـ اس قمؽ الموت، ومعنى الحياة، وتقدير الذات. ييواستخدمت مقا
ارتباط سالب بيف أبعاد معنى الحياة وتقدير الذات وقمؽ الموت، وقدرة معنى الحياة عمى التنبؤ 

 بقمؽ الموت، وتوسط تقدير الذات لتأثيرات معنى الحياة عمى قمؽ الموت. 

 تعكيب على الدزاسات السابكة:

روحي واألمف ىدفت كثير مف الدراسات السابقة إلى دراسة العبلقة بيف الذكاء ال
 ,Ardalan, Ghanbari)النفسي ومنيا دراسة أرداالف، وغانباري، وزاندي، وسيفباناىي

Zandi, Seifpanahi, 2013) ودراسة خانداف، وكوىبي ،(Khandan, Eyni, & 
Koohpaei, 2017) ودراسة أرنوط، والخطيب، وعبدالرحمف، وبافموفيؾ ،(Arnout, 

Alkhatib, Abdel Rahman, Pavlovic, 2019) ،بينما ىدفت دراسة أرنوط ،
إلى اختبار إمكانية  (Arnout , Pavlović, Alkhatib, 2019)وبافموفيؾ، والخطيب 

خوشبخت، وشريفزاده، و تنبؤ الذكاء الروحي باألمف النفسي، وكذلؾ دراسة محموديراد، 
زادباناه   ,Mahmoudirad, Khoshbakht, Sharifzadeh & Izadpanah)وا 

عت كثير مف الدراسات الختبار العبلقة بيف الذكاء الروحي وقمؽ الموت ومنيا . وس(2020
، (Ellison & Fan, 2008)، ودراسة إيميسوف وفاف  (Ardelt,2002)أرديمتدراسة 
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بادي، تاغيبور، زيراتجار، وشييديفار،  ودراسة  ,Sharif Nia)شريؼ نيا، وسميماني، وا 
Soleimani, Ebadi, Taghipour, Zera’tgar, Shahidifar, 2017) ودراسة ،

 ,Taghipour)تاغيبور، مييرافار، وشريؼ نيا، وشييديفار، وحسني، واليياري 
Mehravar, Sharif Nia, Shahidifar, Hasani & Alahyari, 2017) ودراسة ،

 ,Taghiabadi, Kavosi)تاغيآبادي، وكافوسي، وميرحافظ، وكيشفاري، ومحرابي 
Mirhafez, Keshvari, & Mehrabi, 2017) ،بادي ، ودراسة شريؼ نيا، وسميماني، وا 

 ,Sharif Nia, Soleimani, Ebadi, Taghipour)وتاغيبور، وزيراتجار، وشييديفار 
Zera’tgar, & Shahidifar, 2017) ىدفت دراسة جينابادي . بينما(Jenaabadi, 

. في حيف سعت تإلى اختبار مدى قدرة الذكاء الروحي عمى التنبؤ بقمؽ المو   (2018
دراسات أخرى لمتحقؽ مف فعالية برامج لتنمية الذكاء الروحي في خفض قمؽ الموت ومنيا 

ودراسة ، (Al-Mohtadi, & Al-Msubheen, 2017)الميتدي والمسبحيف دراسة 
وىدفت بعض الدراسات إلى اختبار العبلقة  .(Majidi & Moradi, 2018)مجيدي، ومرادي 

النفسي سواًء كمتغير مستقؿ أو كمكوف ضمف مكونات متغيرات أخرى  بيف قمؽ الموت واألمف
، ورعيمف قبيؿ الرفاه النفسي، أو جودة الحياة، أو معنى الحياة، ومنيا دراسة 

 ,Ottu, Essien)وأوتو وحسيف، والواؿ (، 1825المطيري )و ،(1820) مراديو   ،ومؤمني
& Lawal, 2019) زىينج، ومياو و و، زىانج، وبينج، وجاو، وىونج، وكا، و(Zhang, 

Peng, Gao, Huang, Cao, Zheng, & Miao,2019)    
( إذ كاف أصغر عدد 148(، و)18الدراسات السابقة بيف )ب ةعينالوتراوح عدد أفراد 
، في حيف كاف أكبر (Majidi & Moradi, 2018)مجيدي، ومرادي ألفراد العينة في دراسة 

 ,Arnout , Pavlović)عدد ألفراد العينة في دراسة أرنوط، وبافموفيؾ، والخطيب 
Alkhatib, 2019) ويقع عدد أفراد عينة الدراسة الحالية في نفس المدى. واستيدفت ،

زادباناه  بعض الدراسات ممرضات ومنيا دراسة محموديراد، خوشبخت، وشريفزاده، وا 
(Mahmoudirad, Khoshbakht, Sharifzadeh & Izadpanah, 2020) ،

. واستيدفت (Jenaabadi, 2018)جينابادي ، ودراسة (Ardelt,2002)أرديمت ودراسة 
، (Majidi & Moradi, 2018)مجيدي، ومرادي دراسات أخرى مسنيف ومنيا دراسة 

 ,Taghipour)ودراسة تاغيبور، مييرافار، وشريؼ نيا، وشييديفار، وحسني، واليياري 
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Mehravar, Sharif Nia, Shahidifar, Hasani & Alahyari, 2017 بينما ،
 (Al-Mohtadi, & Al-Msubheen, 2017)استيدفت دراسة الميتدي والمسبحيف 

 Arnout)واستيدفت دراسة أرنوط، وبافموفيؾ، والخطيب  ،أطفااًل في مرحمة الطفولة المتأخرة
, Pavlović, Alkhatib, 2019)رنوط، والخطيب، وعبدالرحمف، وبافموفيؾ ، ودراسة أ

(Arnout, Alkhatib, Abdel Rahman, Pavlovic, 2019) .طبلبًا جامعييف 
واستخدمت معظـ الدراسات مقاييس الذكاء الروحي واألمف النفسي وقمؽ الموت، بينما 

، (Al-Mohtadi, & Al-Msubheen, 2017)استخدمت دراسة الميتدي والمسبحيف 
برامج إرشادية باإلضافة إلى  (Majidi & Moradi, 2018)ي، ومرادي مجيدودراسة 

 المقاييس. 
مف وأظيرت نتائج بعض الدراسات وجود ارتباط موجب بيف الذكاء الروحي واأل

 ,Ardalan, Ghanbari)النفسي ومنيا دراسة أرداالف، وغانباري، وزاندي، وسيفباناىي
Zandi, Seifpanahi, 2013)،وكوىبي  ، ودراسة خانداف(Khandan, Eyni, & 

Koohpaei, 2017) وأظيرت نتائج دراسات أخرى قدرة الذكاء الروحي عمى التنبؤ باألمف ،
 ,Arnout , Pavlović, Alkhatib)النفسي ومنيا دراسة أرنوط، وبافموفيؾ، والخطيب 

 ,Arnout, Alkhatib)، ودراسة أرنوط، والخطيب، وعبدالرحمف، وبافموفيؾ (2019
Abdel Rahman, Pavlovic, 2019) ،ودراسة محموديراد، خوشبخت، وشريفزاده ،

زادباناه   ,Mahmoudirad, Khoshbakht, Sharifzadeh & Izadpanah)وا 
. وأظيرت نتائج بعض الدراسات وجود ارتباط سالب بيف الذكاء الروحي وقمؽ الموت (2020

بادي، ، ودراسة شريؼ نيا، و (Ardelt,2002)أرديمت ومنيا دراسة  تاغيبور، و سميماني، وا 
 ,Sharif Nia, Soleimani, Ebadi, Taghipour)زيراتجار، وشييديفار، و 

Zera’tgar, Shahidifar, 2017) ،ودراسة تاغيبور، مييرافار، وشريؼ نيا، وشييديفار ،
 Taghipour, Mehravar, Sharif Nia, Shahidifar, Hasani)وحسني، واليياري 

& Alahyari, 2017)،  ودراسة تاغيآبادي، وكافوسي، وميرحافظ، وكيشفاري، ومحرابي
(Taghiabadi, Kavosi, Mirhafez, Keshvari, & Mehrabi, 2017) وأظيرت .

، ودراسة (Al-Mohtadi, & Al-Msubheen, 2017)دراسة الميتدي والمسبحيف نتائج 
حي في خفض فعالية تنمية الذكاء الرو  (Majidi & Moradi, 2018)مجيدي، ومرادي 
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 ,Polemikou, & Vantarakis)قمؽ الموت. وأظيرت نتائج دراسة بوليميكو، وفانتاراكيس 
وأظيرت نتائج بعض الدراسات وجود قدرة الذكاء الروحي عمى التنبؤ بقمؽ الموت.  (2019

 (، ودراسة1825المطيري )دراسة  ارتباط سالب بيف قمؽ الموت واألمف النفسي، ومنيا
 ,Zhang, Peng, Gao, Huang)زىينج، ومياو و وجاو، وىونج، وكاو،  زىانج، وبينج،

Cao, Zheng, & Miao,2019) ؛ بينما كاف االرتباط موجبًا بيف قمؽ الموت واألمف
دراسة أوتو وحسيف، والواؿ (، ودراسة 1820) مراديو  ،ومؤمني، ورعيالنفسي في دراسة 

(Ottu, Essien, & Lawal, 2019) 
 فسوض البحح:  

ي ضوء نتائج الدراسات السابقة صاغ الباحث فروض البحث الحالي عمى النحو ف 
 التالي:

  .بدرجة كبيرة كوروناقمؽ الموت لدى طبلب الجامعة في ظؿ جائحة  ينتشر – 2
الذكاء يمكف التنبؤ باألمف النفسي لدى طبلب الجامعة في ظؿ جائحة كورونا مف خبلؿ  – 1

 الروحي.
الذكاء  الموت لدى طبلب الجامعة في ظؿ جائحة كورونا مف خبلؿيمكف التنبؤ بقمؽ  – 1

 الروحي.
 األمفيمكف التنبؤ بقمؽ الموت لدى طبلب الجامعة في ظؿ جائحة كورنا مف خبلؿ  – 6

 النفسي.
لدى وقمؽ الموت ، ال توجد فروؽ دالة إحصائيًا في الذكاء الروحي، واألمف النفسي – 9

 .في ظؿ جائحة كورونا ر دخؿ األسرةمصد تعزى لمتغيرطبلب الجامعة 
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 طسيكة وإدساءات البحح

 منهر البحح: 

 . الوصفياستخدـ البحث الحالي المنيج 
 عينة البحح:

الفرقة الثانية ( طالبًا وطالبًة مف طبلب 271أجري البحث الحالي عمى عينة قواميا )
توسط عمر زمني ( سنة بم18(، و)25ترواوحت أعمارىـ بيف ) .بكمية التربية بالسويس

 العينة. توزيع أفراد( يمخص 2وجدوؿ ) (،8.190(، وانحراؼ معياري )25.91)
 (7خذول )

 حوصٍغ أفشاد انؼَنت

 اننسبت انؼذد انبؼذ

مصذس دخم 

 األسشة

 %7737 77 ػمم حكومٌ

ػمم بانقطاع 

 انخاص

77 7737% 

 %7737 77 أخشة ٍومَت

طبلب الفرقة الثانية فقط لتعذر الوصوؿ  وقد اضطر الباحث إلجراء البحث الحالي عمى
لمطبلب في باقي الفرؽ، إذ كاف التواصؿ مع الطبلب متاحًا فقط مع طبلب الفرقة الثانية مف 

وكاف الباحث في البداية يستيدؼ دراسة وجود فروؽ في خبلؿ روابط التعميـ عف بعد. 
رة، ولكف بعد استبلـ متغيرات البحث تعزى لمتغيرات الجنس، والتخصص، ومصدر دخؿ األس

ردود الطبلب، وحذؼ الردود غير الكاممة اضطر لبلكتفاء بدراسة متغير مصدر دخؿ األسرة. 
ألف نسبة كبيرة مف الطبلب استجابوا ألحد المقاييس ولـ يستجيبوا لممقياسيف اآلخريف، وبعد 

   استبعاد تمؾ الحاالت لـ يتمكف الباحث مف دراسة متغيري الجنس والتخصص.
  دوات البحح: أ

 األدوات التالية:  استخدـ البحث الحالي
، صيغت ( مفردة19يتكوف مف )و  (.ب 1824مقياس الذكاء الروحي: إعداد أرنوط ) – 2

جميعيا في االتجاه اإليجابي، ويستجيب المفحوص باالختيار بيف كثيرًا، وأحيانًا، وقميبًل، 
عمى ثبلثة  العبارات تتوزع(، و 2نادرًا =  ،1، قميبًل = 1، أحيانًا = 6ونادرًا )كثيرًا = 

 – 5، وتتراوح درجتو مف )5 – 2ويشمؿ المفردات مف ؛ : اليقظة الروحيةىي أبعاد
 – 5، وتتراوح درجتو مف )20 – 28ويشمؿ العبارات مف ؛ القدرات الروحية( و 14
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 – 7، وتتراوح درجتو مف )19 – 25ويشمؿ المفردات مف  ؛الوجود الروحي(،  و 14
 (.  288 – 19(، وتتراوح الدرجة الكمية: )مف 10

ويتسـ المقياس بدرجة عالية مف مف الصدؽ واالتساؽ الداخمي إذ تراوحت 
معامبلت االرتباط بيف مفردات المقياس والدرجة الكمية لمبعد الذي تنتمي إليو بيف 

(، وكذلؾ تراوحت معامبلت 8.82(، وكانت دالة عند مستوى )8.097- 8.101)
(، وكانت دالة عند 8.561 – 8.089اط األبعاد بالدرجة الكمية لممقياس بيف )ارتب

(. وكذلؾ يتسـ بدرجة عالية مف الثبات إذ بمغ معامؿ ثبات ألفا 8.82مستوى )
براوف  –(، وباستخداـ طريقة التجزئة النصفية بمغ معامؿ سبيرماف 8.598)
  .(8.518(، وبمغ معامؿ جتماف )8.516)

( مفردة، 96عمى ) (: ويشتمؿ المقياس1820مف النفسي إعداد شقير )مقياس األ – 1
ىي: األمف النفسي المرتبط بتكويف الفرد ورؤيتو لممستقبؿ  أبعادموزعة عمى أربعة 

األمف النفسي المرتبط بالحياة العامة والعممية لمفرد ويتضمف ؛ و ( مفردةً 26ويتضمف )
( مفردات. 28الفرد المزاجية ويتضمف )األمف النفسي المرتبط بحالة ؛ و ( مفردةً 20)
( 21األمف النفسي المرتبط بعبلقات الفرد االجتماعية وتفاعمو االجتماعي ويتضمف )و 

 مفردًة. 
ويتصؼ المقياس بدرجة عالية مف الصدؽ؛ إذ بمغ معامؿ ارتباطو بمحؾ 

(، وكذلؾ كانت 8.08خارجي )مقياس الطمأنينة النفسية، إعداد مستشفى الطائؼ( )
ميع معامبلت ارتباط مفردات المقياس بالدرجة الكمية مرتفعة ودالة عند مستوى ج
(، وكذلؾ تميز المقياس بقدرة عالية عمى التمييز بيف المجموعات المختمفة؛ إذ 8.82)

كانت قيمة لمفروؽ بيف الذكور واإلناث، والمرضى واألسوياء دالة عند مستوى 
لية مف الثبات إذ تـ استخداـ إعادة التطبيؽ وكذلؾ يتميز المقياس بدرجة عا. (8.82)

(، وكذلؾ تـ استخداـ التجزئة النصفية وبمغ 8.79وبمغ معامؿ االرتباط بيف التطبيقيف )
(. وأيضًا تـ استخداـ طريقة كرونباخ، وبمغ معامؿ ألفا 8.766معامؿ الثبات )

تـ حساب يتميز المقياس بدرجة عالية مف االتساؽ الداخمي؛ إذ كما (. 8.8521)
معامؿ االرتباط بيف درجات المحاور والدرجة الكمية، وكانت جميع معامبلت االرتباط 

  (8.82)موجبة ودالة عند مستوى 
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 جميع عمى واإلجابة عبارة ( 14مف ) ويتكوف(: 1885إعداد شقير )مقياس قمؽ الموت  – 1
العبارات  اعدام  عمى )صفر(أو غير موافؽ وتحصؿ  (،2) حصؿ عمىوت بموافؽ العبارات

في  (،2) حصؿ عمىوت موافؽ، بغير فاإلجابة عمييا (15، 10، 19، 18، 26، 9)
 –صفر  (مابيف لممقياس الكمية الدرجة وتتراوح حيف تحصؿ اإلجابة بموافؽ عمى )صفر(

14.) 
ويتسـ المقياس بدرجة عالية مف الثبات إذ تـ استخداـ طريقة إعادة التطبيؽ 

( لعينة 8.92)و( لعينة طبلب الثانوية، 8.72يف التطبيقيف )وكاف معامؿ االرتباط ب
( لعينة طبلب الدراسات العميا، وجميعيا دالة عند مستوى 8.41)وطبلب الجامعة، 

( لعينة طبلب 8.58(.  وباستخداـ طريقة التجزئة النصفية كاف معامؿ الثبات )8.82)
طبلب الدراسات العميا، ( لعينة 8.41)و( لعينة طبلب الجامعة، 8.09)والثانوية، 

(. وكذلؾ يتسـ بدرجة عالية مف الصدؽ إذ تـ 8.82وجميعيا دالة عند مستوى )
استخداـ صدؽ المحتوى وصدؽ المحؾ وكاف معامؿ ارتباط درجات طبلب العينة 

( لعينة طبلب الثانوية، 8.01التجريبية عمى المقياس بدرجاتيـ عمى المحؾ الخارجي )
( لعينة طبلب الدراسات العميا، وجميعيا دالة 8.79)وجامعة، ( لعينة طبلب ال8.02)و

 . (8.82عند مستوى )
 خطوات البحح: 

تػػػـ إعػػػداد نسػػػخة إلكترونيػػػة مػػػف المقػػػاييس المسػػػتخدمة فػػػي البحػػػث الحػػػالي )الػػػذكاء  -
 الروحي، األمف النفسي، قمؽ الموت(.

ابػػػط تػػػـ تػػػـ ارسػػػاؿ المقػػػاييس لمطػػػبلب عمػػػى المجموعػػػات الخاصػػػة بكػػػؿ شػػػعبة عبػػػر ر  -
 عمى اإلنترنت. 

 تـ استقباؿ ردود الطبلب.  -
، وفػػػػػػي ضػػػػػػوئيا تمػػػػػػت صػػػػػػياغة SPSSتػػػػػػـ تحميػػػػػػؿ النتػػػػػػائج باسػػػػػػتخداـ برنػػػػػػامج  -

، والنسػػػػبة Meanالمتوسػػػػط توصػػػػيات الدراسػػػػة. وتمثمػػػػت األسػػػػاليب اإلحصػػػػائية فػػػػي 
،  Standard diviation ، واالنحػػػػػراؼ المعيػػػػػاريpercentageالمئويػػػػػة 

، linear regressionؿ االنحػػػػػػدار الخطػػػػػػي ، وتحميػػػػػػ T-testواختبػػػػػػار "ت" 
 .Sheffe، واختبار شيفيو ANOVAوتحميؿ التبايف 
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 نتائر البحح:

 اختباز صحة الفسض األول:

 ر قمؽ الموت لدى طبلب الجامعة في ظؿ جائحة كورونا.انتشاينص الفرض األوؿ عمى  
ختبار قمؽ الموت، بفرز درجات الطبلب الكمية عمى االباحث قاـ والختبار صحة ىذا الفرض 

وتبيف . (20)ثـ قاـ بإحصاء الحاالت التي زادت درجتيا الكمية عف الدرجة الوسطى لممقياس
مف طبلب الفرقة الثانية  (%60.14)أنو في ظؿ جائحة كورونا فإف قمؽ الموت ينتشر لدى 
( درجة فأكثر عمى مقياس قمؽ 25بكمية التربية بالسويس إذ حصؿ ىؤالء الطبلب عمى )

 وىذه النتيجة تحقؽ صحة الفرض األوؿ.. ، وىي نسبة كبيرةموتال
ويعزو الباحث ىذه النتيجة إلى األجواء المحيطة بتفشي جائجة كورونا وما ترتب عمييا  

إذ غصت وسائؿ اإلعبلـ بكافة أشكاليا وفي جميع فقراتيا  مف نتائج، وما تبلىا مف إجراءات.
حصائيات ال ، وعجز الدوؿ وفيات، واإلصابات في جميع دوؿ العالـوبرامجيا بأخبار كورونا، وا 

لكبرى والعظمى عف مواجية المرض، وعندما يسمع المرء تمؾ األخبار المتقدمة، بؿ والدوؿ ا
فإنو حتمًا سيسقط في يده، ويوقف أنو قد أحيط بو، ويكوف غرضًا وىدفًا لسياـ قمؽ الموت ال 

الث التي ال يقارف نظاميا الصحي بأي حاؿ مف سيما إف كاف ينتمي لدولة مف دوؿ العالـ الث
. وأفعمت البرامج األحواؿ بأنظمة تمؾ الدوؿ المتقدمة التي انيارت أماـ جحافؿ كورونا

الحوارية بمناقشات عممية عف الفيروس وتحوره وتطوره وظيور طفرات منو، وعف إجراءات 
كثير مف الناس. وعندما يرى المرء الوقاية منو، والتي غالبًا ما تكوف بعيدة المناؿ بالنسبة ل

نفسو عاجزًا عف اتخاذ تمؾ التدابير، وتوخي تمؾ اإلجراءات، وفي نفس الوقت مضطرًا لمخروج 
لمعمؿ لسد حاجاتو األساسية، أو ألداء بعض االختبارات، أو تسميـ بعض التكميفات، أو 

ولقمًة فريسًة لميواجس، و استكماؿ بعض المواد العممية فإنو ال محالة يكوف نيبًا لممخاوؼ، 
سائغة لمقمؽ بجميع أشكالو ودرجاتو وفي القمب منو قمؽ الموت. ويزداد األمر سوءًا عندما 
يرى المرء الجنازات أو يسمع بيا في قريتو أو حيو أو شارعو تزؼ لممقابر يوميًا أناسًا كانوا 

المصالح الحكومية، ثـ يخالطونو وغيره باألمس وينتشروف في األسواؽ والمحبلت واألعماؿ و 
يتبيف بعد وفاتيـ ودفنيـ أنيـ كانوا ضحايا كورونا؛ فبل ريب أنو حينئذ يييمف عميو القمؽ، بؿ 

مف أف يكوف الفيروس القاتؿ قد انتقؿ إليو دوف أف يشعر نتيجة  الرعب والجزع والفزع
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اض التي احتكوا مخالطة ىؤالء الضحايا أو التعامؿ مع بعض األماكف التي مروا بيا أو األغر 
؛ فبل عجب أف ينتشر قمؽ الموت بيذه النسبة بيا في األسواؽ وغيرىا تاركيف العدوى وراءىـ

  .بيف الطبلب في مثؿ ىذه األجواء

 اختباز صحة الفسض الجاني: 

يمكف التنبؤ باألمف النفسي لدى طبلب الجامعة في ظؿ جائحة كورونا مف ونصو: "
 البسيط الخطي ض تـ استخداـ تحميؿ االنحدارر ر صحة ىذا الفوالختبا ".الروحي الذكاءخبلؿ 

 .(1لمدرجة الكمية لمذكاء الروحي واألمف النفسي، وتـ تمخيص النتائج في جدوؿ )
 (7خذول )

 ححهَم االنحذاس نهذسخت انكهَت نهزكاء انشوحٌ واألمن اننفسٌ نطالب اندامؼت

 اننمورج

انمؼامالث غَش 

 انمؼَاسٍت

انمؼامالث 

 اسٍتانمؼَ
 انذالنت ث

مؼامم 

 االسحباط

مؼامم 

انخحذ

 ٍذ

 انذالنت ف

 ب
انخطأ 

 انمؼَاسً
 بَخا

 73777 73777  773777 773777 انثابج

73777 7377 73777 73777 

انذسخت 

انكهَت 

نهزكاء 

 انشوحٌ

73777 73777 73777 73777 73777 

( حيث إف 8.82مستوى )( أف قيمة "ؼ" دالة إحصائيًا عند 1جدوؿ ) يتضح مف
( وىذا يحقؽ الداللة الكمية لبلنحدار، ويتضح 8.82(، وىي أقؿ مف )8.880الداللة ) قيمة

(، 8.82( وىي أقؿ مف )8.888كذلؾ أف ثابت االنحدار داؿ إحصائيًا حيث إف داللة "ت" )
، وىي (8.82(، وىي أقؿ مف )8.880وكذلؾ  داللة قيمة "ت" لمدرجة الكمية لمذكاء الروحي )
أف الدرجة الكمية لمذكاء بالقوؿ لذا يمكف دالة إحصائيًا مما يحقؽ الداللة الكمية لبلنحدار. و 

الروحي ذات تأثير داؿ إحصائيًا عمى الدرجة الكمية لؤلمف النفسي لدى طبلب الجامعة، ومف 
مكف ويالنفسي مف خبلؿ معرفة درجات الذكاء الروحي لدييـ.  يـأمنمستوى ثـ يمكف التنبؤ ب

إجماؿ ىذه النتيجة في أف الدرجة الكمية لمذكاء الروحي كانت ذات قدرة تنبؤية باألمف النفسي 
ويمكف صياغة معادلة االنحدار لمتنبؤ بالدرجة الكمية لؤلمف النفسي لدى طبلب الجامعة. 

 بمعمومية الدرجة الكمية لمذكاء الروحي عمى النحو التالي: 
 الدرجة الكمية لمذكاء الروحي(× قيمة الثابت + )قيمة "ب"   الدرجة الكمية لؤلمف النفسي =
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الدرجة الكمية لمذكاء ×  8.182+ ) 45.624الدرجة الكمية لؤلمف النفسي = 
 الروحي(.  

 ,Arnout)دراسة أرنوط، وبافموفيؾ، والخطيب  وتتفؽ ىذه النتيجة مع نتائج
Pavlović, Alkhatib, 2019)بدالرحمف، وبافموفيؾ ، ودراسة أرنوط، والخطيب، وع

(Arnout, Alkhatib, Abdel Rahman, Pavlovic, 2019) ،ودراسة محموديراد ،
زادباناه   & Mahmoudirad, Khoshbakht, Sharifzadeh)خوشبخت، وشريفزاده، وا 

Izadpanah, 2020)  .التي أشارت إلى قدرة الذكاء الروحي عمى التنبؤ باألمف النفسي
 ,Ardalan)أرداالف، وغانباري، وزاندي، وسيفباناىيراسة وكذلؾ تتفؽ مع نتائج د

Ghanbari, Zandi, Seifpanahi, 2013) ودراسة خانداف، وكوىبي ،(Khandan, 
Eyni, & Koohpaei, 2017)  التي أكدت عمى وجود ارتباط موجب بيف الذكاء الروحي

 واألمف النفسي.
مف النفسي صنواف، وقريناف ال ويفسر الباحث ىذه النتيجة بأف الذكاء الروحي واأل 
فذوو الذكاء الروحى يتسموف بااللتزاـ بالعقائد واالستجابة لنداء التذكير با، يفترقاف. 

(. كما 15، 1822والييبة والحكمة، والوفاء بالعيود، واإلحساس باآلخريف )الدفتار، 
 & Zohar الـ يتسموف أيضًا بالمرونة، والوعى الذاتى، ومواجية الضغوط والصعاب، واآل

Marshal, 2000)).  التفاؤؿ واالتجاه اإليجابى نحو بالواقعية والدقة، و وكذلؾ يتسموف
والقدرة عمى اإلنجاز واإلتقاف، وحؿ المشكبلت ومواجية الضغوط،  الحياة رغـ الصعوبات،

 والرضا بقضاء ا وقدره، واألمانة والنزاىة واألخبلؽ ورؤية األشياء مف زوايا إيجابية،
وقوة واألصالة واالنسجاـ مع النفس واآلخريف، والبشاشة، والود ودؼء المشاعر، الحسنة، 

والقدرة  عمييـواالنفتاح الحضور، والتأثير فى اآلخريف، وحب اآلخريف ليـ، وتقبؿ اآلخريف 
وقراءة أفكارىـ وفيـ سموكياتيـ، والقدرة عمى ومشاركتيـ في اىتماماتيـ، عمى الشعور بيـ 

ويمكف إجماؿ . (98أ،  1824)أرنوط  بكة عبلقات اجتماعية ومينية وأكاديمية جيدةإقامة ش
ذلؾ كمو بأنيـ أناس راضوف عف ربيـ، وعف أنفسيـ، وعف أدائيـ وأعماليـ، وعف عبلقاتيـ 

 باآلخريف، ومف ثـ فإنيـ مستقروف ومطئنوف وآمنوف نفسيًا. 
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 : الجالحاختباز صحة الفسض  

 "الروحي الذكاءلتنبؤ بقمؽ الموت لدى طبلب الجامعة مف خبلؿ يمكف اأنو "وينص عمى 
لمدرجة الكمية  الخطي البسيط ولمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض تـ استخداـ تحميؿ االنحدار
 (1لمذكاء الروحي وقمؽ الموت، وتـ تمخيص النتائج في جدوؿ )

 (7خذول )

 ى طالب اندامؼتوقهق انموث نذححهَم االنحذاس نهذسخت انكهَت نهزكاء انشوحٌ 

 اننمورج

انمؼامالث غَش 

 انمؼَاسٍت

انمؼامالث 

 انمؼَاسٍت
 انذالنت ث

مؼامم 

 االسحباط

مؼامم 

 انخحذٍذ
 انذالنت ف

 ب
انخطأ 

 انمؼَاسً
 بَخا

 73777 73777  73777 773777 انثابج

73777 73777 73777 73777 

انذسخت 

انكهَت 

نهزكاء 

 انشوحٌ

-7377 73777 73777 73777 73777 

( حيث إف 8.89( أف قيمة "ؼ" دالة إحصائيًا عند مستوى )1جدوؿ ) يتضح مف
( وىذا يحقؽ الداللة الكمية لبلنحدار، ويتضح 8.89(، وىي أقؿ مف )8.865الداللة ) قيمة

( وىي أقؿ مف 8.888كذلؾ أف ثابت االنحدار داؿ إحصائيًا حيث إف الداللة لقيمة "ت" )
(، وىي أقؿ 8.865مستوى الداللة لقيمة "ت" لمدرجة الكمية لمذكاء الروحي )(، وكذلؾ 8.82)

أف وعميو يمكف القوؿ ب(، وىي دالة إحصائيًا مما يحقؽ الداللة الكمية لبلنحدار. 8.89مف )
الدرجة الكمية لمذكاء الروحي ذات تأثير داؿ إحصائيًا عمى الدرجة الكمية لقمؽ الموت لدى 

يمكف التنبؤ بقمؽ الموت لدييـ مف خبلؿ معرفة درجاتيـ في الذكاء  طبلب الجامعة ومف ثـ
وجممة القوؿ أف الدرجة الكمية لمقياس الذكاء الروحي كانت ذات قدرة تنبؤية بقمؽ الروحي. 
ويمكف صياغة معادلة االنحدار لمتنبؤ بالدرجة الكمية لقمؽ الموت بمعمومية الدرجة الموت. 

 لنحو التالي: الكمية لمذكاء الروحي عمى ا
الدرجة الكمية لمذكاء × الدرجة الكمية لقمؽ الموت = قيمة الثابت + )قيمة "ب" 

 الروحي(
 الدرجة الكمية لمذكاء الروحي(  ×  8.298+ ) 16.647الدرجة الكمية لقمؽ الموت = 

، ودراسة شريؼ نيا، (Ardelt,2002)أرديمت وتتفؽ ىذه النتيجة مع نتائج دراسة 
 ,Sharif Nia, Soleimani)زيراتجار، وشييديفار، و تاغيبور، و بادي، وسميماني، وا  
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Ebadi, Taghipour, Zera’tgar, Shahidifar, 2017) تاغيبور، ، ودراسة
 ,Taghipour, Mehravar) مييرافار، وشريؼ نيا، وشييديفار، وحسني، واليياريو 

Sharif Nia, Shahidifar, Hasani & Alahyari, 2017)غيآبادي، ، ودراسة تا
 ,Taghiabadi, Kavosi, Mirhafez)وكافوسي، وميرحافظ، وكيشفاري، ومحرابي 

Keshvari, & Mehrabi, 2017)،  والتي أظيرت جميعيا وجود ارتباط سالب بيف الذكاء
  .الروحي وقمؽ الموت

ويفسر الباحث ىذه النتيجة باالرتباط السمبي بيف الذكاء الروحي وقمؽ الموت والذي 
مؤمنوف بربيـ، راضوف  فالذيف يتسموف بالذكاء الروحي أناس ؛مع المنطؽ السميـيتماشى 

عنو، وراضوف بقضائو وقدره، ومؤمنوف بكتبو ورسمو، وممتزموف بشرائعو، ومستعدوف لمقائو. 
يعيشوف واقعيـ ويستعدوف لمستقبميـ، ويستعدوف لما بعد الموت شعارىـ وىـ أكياس فطنوف 

)مسمـ/  يو وسمـ "الكيس مف داف نفسو، وعمؿ لما بعد الموت"حديث النبي صمى ا عم
ونظرًا الستعدادىـ لمموت وما بعده فإف خوفيـ وقمقيـ منو ينحصر في أدنى  (.1011

درجاتو، وفي الحدود الطبيعية التي تجعؿ منو قمقًا طبيعيًا إيجابيًا يدفع إلى مزيد مف العمؿ 
واالرتباط السالب بيف الذكاء الروحي وقمؽ الموت،  واالستعداد. وبذلؾ تتضح العبلقة العكسية

  وىو ما أمكف الذكاء الروحي مف التنبؤ بقمؽ الموت. 
  اختباز صحة الفسض السابع:

النفسي" ولمتحقؽ  األمفونصو: "يمكف التنبؤ بقمؽ الموت لدى طبلب الجامعة مف خبلؿ 
ة لمذكاء الروحي وقمؽ الموت، مف صحة ىذا الفرض تـ استخداـ تحميؿ االنحدار لمدرجة الكمي

 (.6وتـ تمخيص النتائج في جدوؿ )
 (7خذول ) 

 وقهق انموث نذى طالب اندامؼت نألمن اننفسٌححهَم االنحذاس نهذسخت انكهَت 

 اننمورج

انمؼامالث غَش 

 انمؼَاسٍت

انمؼامالث 

 انمؼَاسٍت
 انذالنت ث

مؼامم 

 االسحباط

مؼامم 

 انخحذٍذ
 انذالنت ف

 ب
انخطأ 

 اسًانمؼَ
 بَخا

 73777 773777  73777 773777 انثابج

73777 73777 773777 73777 

انذسخت 

انكهَت 

نألمن 

 اننفسٌ

73777 73777 73777 73777 73777 
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( حيث إف 8.82مستوى )( أف قيمة "ؼ" دالة إحصائيًا عند 6جدوؿ ) يتضح مف
الداللة الكمية لبلنحدار، ويتضح ( وىذا يحقؽ 8.82(، وىي أقؿ مف )8.888الداللة ) قيمة

(، 8.82( وىي أقؿ مف )8.888كذلؾ أف ثابت االنحدار داؿ إحصائيًا حيث إف داللة "ت" )
(، 8.82(، وىي أقؿ مف )8.888وكذلؾ فإف مستوى داللة "ت" لمدرجة الكمية لؤلمف النفسي )

أف الدرجة الكمية  ودالة إحصائيًا مما يحقؽ الداللة الكمية لبلنحدار. ونخمص مف ذلؾ إلى
 ،لؤلمف النفسي ذات تأثير داٍؿ إحصائيًا عمى الدرجة الكمية لقمؽ الموت لدى طبلب الجامعة

جمااًل . األمف النفسيومف ثـ يمكف التنبؤ بقمؽ الموت لدييـ مف خبلؿ معرفة درجاتيـ في  وا 
ب الجامعة في فإف الدرجة الكمية لؤلمف النفسي كانت ذات قدرة تنبؤية بقمؽ الموت لدى طبل

ويمكف صياغة معادلة االنحدار لمتنبؤ بالدرجة الكمية لقمؽ الموت ظؿ جائحة كورونا. 
 بمعمومية الدرجة الكمية لؤلمف النفسي عمى النحو التالي:

الدرجة الكمية لؤلمف × الدرجة الكمية لقمؽ الموت = قيمة الثابت + )قيمة "ب"  
 النفسي( 

 الدرجة الكمية لؤلمف النفسي(.×  8.618+ ) 12.795الدرجة الكمية لقمؽ الموت = 
ودراسة زىانج، وبينج، وجاو،  (،1825وتتفؽ ىذه النتيجة مع نتائج دراسة المطيري )

 ,Zhang, Peng, Gao, Huang, Cao) وىونج، وكاو، زىينج، ومياو
Zheng, & Miao,2019)  التي أشارت إلى وجود ارتباط سالب بيف قمؽ الموت واألمف

دراسة (، ودراسة 1820) مراديو   ،ومؤمني، ورعيوكذلؾ تتفؽ مع نتائج دراسة  سي.النف
والتي أفادت بوجود ارتباط  (Ottu, Essien, & Lawal, 2019)اؿ أوتو وحسيف، والو 

  .موجب بيف قمؽ الموت واألمف النفسي
وف ويفسر الباحث تمؾ النتيجة بأف األفراد الذيف يتحموف باألمف النفسي أناس مطمئن

يواجيوف مشكبلتيـ وال و نفسيًا، مستقروف في حياتيـ الشخصية واالجتماعية واألسرية، 
ييربوف منيا، ويتغمبوف عمى عقباتيـ، وينيضوف مف عثراتيـ وكبواتيـ ويستميموف منيا 
الدروس والعبر لمستقبميـ، ويستمتعوف بحياتيـ الدنيا رغـ ما بيا مف منغصات، ويستعدوف 

يعمموف لما بعد الموت، ولذا فإف شعورىـ بالقمؽ مف الموت ينحصر في لمحياة اآلخرة، و 
الحدود الطبيعية المحمودة، بمعنى القمؽ الذي يدفع لمعمؿ واالستعداد لما بعد الموت. ومف ثـ 
فإف مستويات قمؽ الموت لدييـ غالبًا ما تكوف منخفضة، وتتبمور ىذه العبلقة في ارتباط 
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سي ومستوى قمؽ الموت، وىذا ما أمكف األمف النفسي مف سالب بيف مستوى األمف النف
 . الموت التنبؤ بقمؽ

 اختباز صحة الفسض اخلامس: 

فروؽ دالة إحصائيًا في الذكاء الروحي، واألمف النفسي، وقمؽ  وينص عمى عدـ وجود
استخدـ الباحث تحميؿ التبايف  والختبار صحتو مصدر دخؿ األسرة. الموت تعزى لمتغير

ANOVA ختبار شيفيو واScheffe .لممقارنات البعدية 
 (7خذول )

 نمصذس دخم األسشةحبؼاً  انزكاء انشوحٌ ححهَم انخباٍن األحادً نذسخاث انطالب ػهي مقَاط

 انبؼذ
مصذس 

 انخباٍن

مدموع 

 انمشبؼاث

دسخاث 

 انحشٍت

مخوسط 

 انمشبؼاث
 ف

مسخوى 

 انذالنت

 انذسخت انكهَت

بَن 

 انمدموػاث

7777377

7 
7 7773777 

7737

77 

(7377) 

 

داخم 

 انمدموػاث

7777737

77 
777 7773777 

 انمدموع
7777737

77 
777  

 انَقظت انشوحَت

بَن 

 انمدموػاث
7773777 7 7773777 

7377

7 

(7377) 

 

داخم 

 انمدموػاث

7777377

7 
777 773777 

 انمدموع
7777377

7 
777  

انقذساث 

 انشوحَت

بَن 

 انمدموػاث
7773777 7 773777 

7377

7 

(7377) 

 

داخم 

 انمدموػاث

7777377

7 
777 773777 

 انمدموع
7777377

7 
777  

انوخود 

 انشوحٌ

بَن 

 انمدموػاث
773777 7 77377 

7737

77 

(7377) 

 

داخم 

 انمدموػاث

7777377

7 
777 773777  

 انمدموع
7777377

7 
777   
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  (7)   خذول

 3نمصذس دخم األسشةت بَن مخوسطاث دسخاث انطالب حبؼاً نخائح اخخباس شَفَه نهمقاسناث انبؼذٍ
 انذسخت انكهَت

مصذس دخم  انمخوسط
 األسشة

 انبؼذ
 ػمم حكومٌ قطاع خاص أخشة ٍومَت

 انذسخت انكهَت
 73777**  ػمم حكومٌ 773777 - 
 قطاع خاص 773777  - 
 أخشة ٍومَت  773777   -
 73777** انَقظت  ػمم حكومٌ 773777 - 

 قطاع خاص 773777  -   نشوحَتا
- 73777*  أخشة ٍومَت 773777  

 (0.05* دانت ػنذ مسخوى )     (، 0.01* دانت ػنذ مسخوى )

( في 8.82( وجود فروؽ دالة إحصائيًا عند مستوى )4(، )9يتضح مف جدولي )
مف حيث الذكاء الروحي بيف العمؿ الحكومي والعمؿ بالقطاع الخاص لصالح العمؿ الحكومي 

الدرجة الكمية، وبعد "اليقظة الروحية"، وكذلؾ وجود فروؽ دالة إحصائيًا عند مستوى 
( بيف العمؿ بالقطاع الخاص واألجرة اليومية كمصدر لدخؿ األسرة لصالح األجرة 8.89)

 اليومية. وىذه النتيجة ال تحقؽ صحة الفرض الخامس. 
 (7خذول )

 نمصذس دخم األسشةحبؼاً  األمن اننفسٌ ب ػهي مقَاطححهَم انخباٍن األحادً نذسخاث انطال

مصذس  انبؼذ
 انخباٍن

مدموع 
 انمشبؼاث

دسخاث 
 انحشٍت

مسخوى  ف مخوسط انمشبؼاث
 انذالنت

 انذسخت انكهَت

بَن 
 انمدموػاث

777773777 7 77773777 

773777 
(7377) 

 
داخم 

 انمدموػاث
777773777 777 7773777 

  777 777773777 انمدموع
األمن اننفسٌ 

انمشحبط 
بخكوٍن انفشد 

وسؤٍخه 
 نهمسخقبم

بَن 
 انمدموػاث

7773777 7 7773777 

73777 
(7377) 

 
داخم 

 انمدموػاث
77773777 777 773777 

  777 77773777 انمدموع

األمن اننفسٌ 
انمشحبط 

بانحَاة انؼامت 
 وانؼمهَت نهفشد

بَن 
 انمدموػاث

7773777 7 7773777 

73777 
(7377) 

 
داخم 

 انمدموػاث
77773777 777 773777 

  777 77773777 انمدموع

األمن اننفسٌ 
انمشحبط بحانت 
 انفشد انمضاخَت

بَن 
 773777 7773777 7 77773777 انمدموػاث

(7377) 
 

داخم 
 انمدموػاث

77773777 777 773777  

   777 77773777 انمدموع

األمن اننفسٌ 
انمشحبط 

قاث انفشد بؼال
 االخخماػَت

بَن 
 773777 7773777 7 77773777 انمدموػاث

(7377) 
 

داخم 
 انمدموػاث

77773777 777 773777  

   777 77773777 انمدموع
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  (7)  خذول

 3نمصذس دخم األسشةنخائح اخخباس شَفَه نهمقاسناث انبؼذٍت بَن مخوسطاث دسخاث انطالب حبؼاً 

 انذسخت انكهَت
ذس دخم مص انمخوسط

 األسشة

 انبؼذ

 ػمم حكومٌ قطاع خاص أخشة ٍومَت
 انذسخت انكهَت

773777**  - 777377

7 

 ػمم حكومٌ

 قطاع خاص 773777  - **773777

 أخشة ٍومَت  773777   -

7777** األمن اننفسٌ  ػمم حكومٌ 773777 -  

انمشحبط 

بخكوٍن انفشد 

وسؤٍخه 

 نهمسخقبم

73777**  خاصقطاع  773777  - 

 أخشة ٍومَت 773777   -

 73777* األمن اننفسٌ  ػمم حكومٌ 773777 - 

انمشحبط بانحَاة 

انؼامت وانؼمهَت 

 نهفشد

73777*  قطاع خاص 773777  - 

 أخشة ٍومَت 773777   -

73777** األمن اننفسٌ  ػمم حكومٌ 773777 -  

انمشحبط بحانت 

 انفشد انمضاخَت
73777**  اصقطاع خ 773777  - 

 أخشة ٍومَت 773777   -

73777** األمن اننفسٌ  ػمم حكومٌ 773777 -  

انمشحبط 

بؼالقاث انفشد 

 االخخماػَت

73777**  قطاع خاص 773777  - 

 أخشة ٍومَت 773777   -

 (7377* دانت ػنذ مسخوى )     (، 7377* دانت ػنذ مسخوى )

( بيف 8.82ًا عند مستوى )وجود فروؽ دالة إحصائي( 0(، و)7يتضح مف جدولي )
األجرة اليومية، وكؿ مف العمؿ الحكومي والعمؿ بالقطاع الخاص كمصدر لدخؿ األسرة لصالح 
العمؿ الحكومي والعمؿ بالقطاع الخاص، وذلؾ في الدرجة الكمية لؤلمف النفسي. وكذلؾ وجدت 

ؿ الحكومي والعمؿ ( بيف األجرة اليومية وكؿ مف العم8.82فروقد دالة إحصائيًا عند مستوى )
بالقطاع الخاص لصالح العمؿ الحكومي والعمؿ بالقطاع الخاص في بعد "األمف النفسي 

األمف النفسي المرتبط بالحياة العامة في بعد "أما المرتبط بتكويف الفرد ورؤيتو لممستقبؿ". 
كومي ( بيف العمؿ الح8.89فقد كانت الفروؽ دالة إحصائيًا عند مستوى ) "والعممية لمفرد

والعمؿ بالقطاع الخاص لصالح العمؿ الحكومي، وبيف العمؿ بالقطاع الخاص واألجرة اليومية 
لصالح القطاع الخاص. وفي بعدي " األمف النفسي المرتبط بحالة الفرد المزاجية"، و" األمف 
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ة" النفسي المرتبط بعبلقات الفرد االجتماعية األمف النفسي المرتبط بعبلقات الفرد االجتماعي
( بيف األجرة اليومية وكؿ مف العمؿ الحكومي 8.82وجدت فروؽ دالة إحصائيًا عند مستوى )

لصالح العمؿ الحكومي والقطاع الخاص. وجممة القوؿ أنو توجد  الخاص والعمؿ بالقطاع
فروؽ دالة إحصائيًا في األمف النفسي لدى الطبلب تعزى لمتغير مصدر دخؿ األسرة لصالح 

عمى العمؿ الحكومي أو العمؿ بالقطاع الخاص كمصدر لمدخؿ عمى حساب مف تعتمد أسرىـ 
مف تعتمد أسرىـ عمى األجرة اليومية كمصدر لمدخؿ. وىذه النتيجة تشي بيشاشة األمف 
النفسي لدى مف يعتمدوف عمى الكسب اليومي وليس لدييـ مصدر دخؿ ثابت ال سيما في 

 ت عمى قطاع األعماؿ بشكؿ كبير. أوقات األزمات، ومنيا جائحة كورونا التي أثر 
 (7خذول )

 ححهَم انخباٍن األحادً نذسخاث انطالب ػهي مقَاط قهق انموث حبؼاً نمصذس دخم األسشة

مدموع  مصذس انخباٍن انبؼذ

 انمشبؼاث

دسخاث 

 انحشٍت

مخوسط 

 انمشبؼاث

مسخوى  ف

 انذالنت

انذسخت 

 انكهَت 

77377 7773777 7 77773777 بَن انمدموػاث

7 
(7377) 

داخم  

 انمدموػاث

77773777 777 773777 

  777 777773777 انمدموع

  (77) خذول

 نخائح اخخباس شَفَه نهمقاسناث انبؼذٍت بَن مخوسطاث دسخاث انطالب حبؼاً نمصذس دخم األسشة3

 انذسخت انكهَت
مصذس دخم  انمخوسط

 األسشة

 انبؼذ

 ػمم حكومٌ قطاع خاص أخشة ٍومَت
 هَتانذسخت انك

 ػمم حكومٌ 773777 -  

 قطاع خاص 773777  - 

- 73777**  73777**  أخشة ٍومَت  773777 

  (7377،      * دانت ػنذ مسخوى )(7377)* دانت ػنذ مسخوى 

( في قمؽ 8.82دالة إحصائيًا عند مستوى ) ( وجود فروؽ28(، )5يتضح مف جدولي )
الذيف تعتمد أسرىـ عمى طبلب اللصالح  سرةمصدر دخؿ األتعزى لمتغير  الموت لدى الطبلب

الذيف تعتمد أسرىـ عمى العمؿ الحكومي أو طبلب ال، مقارنة باألجرة اليومية كمصدر لمدخؿ
. وىذه النتيجة أيضًا تشير إلى ىشاشة ىذه الفئة وضعفيا في أوقات العمؿ بالقطاع الخاص

لؾ ىيمنة قمؽ الموت عمييا نظرًا ، ومف ذتمؾ األزماتاألزمات واتساع نطاؽ تأثرىا سمبيًا ب
الستشعارىا الخطر بدرجة أكبر؛ ربما لضعؼ إمكاناتيا في مواجية خطر الجائحة، وضعؼ 

 والتدابير ، والخدمات الوقائية، واتخاذ اإلجراءاتفرصيا في الحصوؿ عمى الرعاية الصحية
 المناسبة.  االحترازية
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 :البححتوصيات 

 :بما يمي الباحث ييوص البحث الحالي، نتائج ضوء في
  تعزيز الذكاء الروحي لدى طبلب الجامعة، مف خبلؿ إعداد البرامج اإلرشادية التي

 . تستيدؼ ذلؾ مما يؤدي إلى خفض قمؽ الموت لدييـ ويعزز إقباليـ عمى الحياة
  االىتماـ بإعداد البرامج اإلرشادية التي تستيدؼ تعزيز األمف النفسي لدى طبلب الجامعة

 . لى خفض قمؽ الموت لدييـمما يؤدي إ
  لفت نظر جمعيات التكافؿ االجتماعي الحكومية واألىمية ألىمية تقديـ الدعـ النفسي

واالجتماعي واالقتصادي لذوي الدخؿ المحدود وفي القمب منيـ مف يعتمدوف عمى األجرة 
 اليومية كمصدر لمدخؿ نظرًا ألنيـ أكثر تضررًا بسبب جائحة كورونا. 

  سائؿ لمتواصؿ االجتماعي مع الفئات اليشة والمعرضة لقمؽ الموت أكثر مف التفكير في و
 غيرىا لتخفيؼ آثار العزلة والتباعد االجتماعي المصاحبة لجائحة كورونا.  

 حبوخ مكرتحة:

  قمؽ الموت لدى طبلب الجامعةفي خفض لتنمية الذكاء الروحي فعالية برنامج . 
  ي خفض قمؽ الموت لدى طبلب الجامعة.  لتنمية األمف النفسي ففعالية برنامج 
  األمف النفسي كمتغير وسيط بيف الذكاء الروحي وقمؽ الموت لدى طبلب المرحمة الثانوية

 في ظؿ جائحة كورونا. 
  .إمكانية تنبؤ أبعاد الذكاء الروحي واألمف النفسي بقمؽ الموت 

  حدود ومعوقات البحح:

نظرًا ألف  متغيرات البحث والتخصص عمى الجنس ريلـ يتمكف الباحث عمى دراسة تأث 
نسبة كبيرة مف الطبلب استجابوا ألحد المقاييس ولـ يستجيبوا لممقاييس الثبلثة مجتمعة، 
وبعد حذؼ الحاالت غير المكتممة لـ يتمكف الباحث مف دراسة تأثير الجنس والتخصص. 

قاييس إلكترونيًا بحيث يتـ ويمكف تجنب تمؾ المشكمة في األبحاث المشابية المقبمة بإعداد الم
   إرساليا كميا لممفحوصيف في ممؼ واحد.  
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 املسادع

 املسادع العسبية:  :اًلأو

(. الذكاء الروحى وعالقتو بدافعية اإلنجاز لدى طالب جامعة 8114أبو ذويب، أحمد مسمم سميمان. )
 .813 -131(، 1)4، مجمة جامعة الجوف لمعموم التربويةالمجمعة. 

 الفمسطيني لدى الشباب واالجتماعي النفسي بالتوافق وعالقتو لذاتا تقديرات (. 8111فضل. ) ىين، أبو
 .114 - 113(، 8) 1اأٌلقصى،  جامعة مجمة األقصى، انتفاضة في المشارك

، القاىرة: الذكاء الروحى واإلرشاد النفسى بين النظرية والتطبيقأ(.  8112أرنوط، بشرى إسماعيل أحمد )
 مكتبة األنجمو المصرية.

مقياس الذكاء الروحي لمعاديين وذوي االحتياجات الخاصة ب(.  8112إسماعيل أحمد. ) أرنوط، بشرى
 . القاىرة: مكتبة األنجمو المصرية. من المراىقين والراشدين

األمن النفسي لدى العاممين بمراكز اإلسعاف بمحافظات غزة (. 8112الخضري، جياد عاشور. )
. رسالة ماجستير، الجامعة ومتغيرات أخرىوعالقتو ببعض سمات الشخصية ومتغيرات أخرى 

 اإلسالمية، غزة. 
مجمة (. الذكاء الروحى لدى طمبة الجامعة. 8118الخفاف، ايمان عباس عمى، وناصر، أشواق صبر. )

 .242 - 241، 31، كمية التربية األساسية
الفمسطينية  األمن النفسي والشعور بالوحدة النفسية لدى المرأة(. 8111خويطر، وفاء حسن عمي. )

 . رسالة ماجستير، الجامعة اإلسالمية، غزة.  )المطمقة واألرممة( وعالقتيما ببعض المتغيرات
 ، عمان: دار الفكر.الذكاء الروحى عند األطفال(. 8111الدفتار، خديجة اسماعيل)

، ينة النفسيةمقياس الطمأن(. 1552الدليم، فيد، وعبدالسالم، فاروق، وفيمي، يحيى، والفتة، عبدالعزيز. )
 عن سمسمة مقاييس مستشفى الطائف، وزارة الصحة، المممكة العربية السعودية. 

 الكتب القاىرة: عالم .النمو نفس عمم (.8118محمد. ) إجالل سرى،و  السالم، عبد حامد زىران،
 .والنشر لمطباعة 

 – والعالمي العربي القومي دعامة النفسي لألمن أساسية األمن (. 8112) حامد عبدالسالم. زىران،
 .الكتب عالم :القاىرة .النفسي واإلرشاد النفسية الصحة في دراسات

 (. القاىرة: عالم الكتب. 2)ط  الصحة النفسية والعالج النفسي(. 1553زىران، حامد عبدالسالم. )
 مواألنج (. القاىرة: مكتبة4)ط التعميمات  كراسة الموت، قمق مقياس(. 8115محمود. ) شقير، زينب

 المصرية.
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، القاىرة: مكتبة األنجمو 2مقياس األمن النفسي )الطمأنينة االنفعالية( ط (. 8114شقير، زينب محمود. )
 المصرية.

(. إسيامات البطالة في تحقيق األمن النفسي 8112شقير، زينب محمود، وعبدالعال، تحية محمد. )
دراسات عربية في التربية وعمم (. والتسامح لدى طالب الدراسات العميا )دراسة وصفية تنبؤية

 . 112 – 31(، 42) 1النفس، 
(. الذكاء الروحي وعالقتة بالسعادة النفسية لدى عينة من المراىقين والراشدين. 8118الضبع، فتحي )

 .132-123( 85) 1 دراسات عربية في التربية وعمم النفس،
 .المعرفة عالم الكويت: .الموت قمق(. 1543محمد. ) عبدالخالق، أحمد

 –  النساء المجيضات من عينة لدى الموت بقمق ) أ ( النمط سموك عالقة(. 8111تونس. )، فقيري
. بالوادي بن ناصر بشير الشييد بمستشفى الحضرية الوالدة بدار طفل أم بمركب ميدانيةدراسة 

 . ورقمة ، مرباح قاصدي رسالة ماجستير، جامعة
دى الراشد المصاب بالسرطان: دراسة ميدانية بمركز مكافحة الموت ل(. قمق 8112قواجمية، آية. )

 رسالة ماجستير، جامعة محمد خيضر، بسكرة. السرطان بوالية باتنة. 
 اإلسكندرية: دار المعرفة .النفس عمم في دراسة) أ(النمط  سموك (.8112محمد. ) شكري ،عادل كريم

 .الجامعية
 والتوزيع. والنشر لمطباعة التنوير ارد بيروت: .الموت فمسفة(. 8111مبروك، أمل. )

األمن النفسي وقمق المستقبل لدى المراىقين والمراىقات: (. 8115المطيري، مرام بنت سعد حامد. )
 . رسالة ماجستير، جامعة نايف العربية لمعموم األمنية، الرياض.دراسة مقارنة تنبؤية

 .الحبر، الجزائر منشورات ، فسالن عمم في متخصصة ودراسات بحوث (.8113بشير. ) معمرية،
 ميدانية دراسة"االجتماعي  بالتوافق وعالقتو النفسي باألمن الشعور مستوى (.8114نعيسة، رغداء. )

 بمحافظة قدسيا منطقة في لإلصالح الوليد بن خالد دار في المقيمين األحداث من عينة عمى
 .181- 41(، 8) 21دمشق  جامعة مجمة "دمشق

(. التنبؤ بمستوى الرفاه النفسي عمى اساس 8114خدامراد، و مرادي، آسيو. )  مني،ورعي، بيام، ومؤ 
مجمة البحث الموقف من الدين وقمق الموت لدى كبار السن في مركز كرمنشاه لرعاية المسنين. 

 .24 – 14( 8) 4 في الدين و الصحة،
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