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 فبراير 17قمؽ المكت لدل فئات مختمفة مف مدينة بنغازم كفقان لبعض المتغيرات  بعد  ثكرة  
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 المشرؼ

 أ.د: مفتاح محمد عبد العزيز

 الممخص

 

عينة مف فئات مختمفة مف متعرؼ عمى مستوى قمؽ الموت لدى لىدفت الدراسة الحالية        

      متزوج ( , والعمر /والتعرؼ عمى الفروؽ العائدة لمحالة االجتماعية ) أعزب  , بنغازي مدينة

, جامعي , فما فوؽ ( , المستوى التعميمي ) إعدادي , الثانوي ( , و  74 – 40( و )  39 –18) 

طبلب ,  س ,) أعضاء ىيأة تدري المينةو  عممي ( , /أدبيإناث ( , والتخصص )  /ذكورو النوع )

  .( إناث 150( ذكور , و )  284)  ( فرد , 434تكونت  العينة مف )  عسكريوف , موظفوف ( .

( شمؿ عمى  1996)  عبد الخالؽأحمد  إعداداستخدمت الباحثة مقياس قمؽ الموت مف          

 ارتفاع قمؽ الموت . إلى( فقرة , وتشير الدرجة المرتفعة  20) 
انخفاض  إلىمتوسط العينة أقؿ مف المتوسط النظري وىذا يشير  إفالنتائج  أظيرت            

 وفقا إحصائياانو ال توجد فروؽ دالة  أيضاالنتائج  أظيرتقمؽ الموت لدى العينة  ككؿ , كما 

لمعمر , واف ىناؾ فروؽ ذات داللة  وفقاوانو ال توجد فروؽ  حالة االجتماعية في قمؽ الموت ,لم

    مف ىـ في فئة ) ماقمؽ الموت وكانت النتائج لصالح  لممستوى التعميمي  في  وفقا إحصائية

      أكثر إنيفأي  اإلناثلمنوع في قمؽ الموت لصالح  وفقا إحصائياىناؾ فروؽ دالة  إففوؽ ( , كما 



 م
 

لمتخصص في قمؽ الموت , بينما  وفقا  صائياإحقمقا مف الذكور , وانو ليس ىناؾ فروؽ دالة  

 أنيـلممينة في قمؽ الموت لصالح ) أعضاء ىيأة التدريس ( أي  وفقا  إحصائيادالة   ىناؾ فروؽ 

 قمؽ موت . أكثر
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 المدخؿ -1.1

نعػػيش فػػي عصػػر السػػرعة حيػػث تػػزداد الضػػغوط والمتطمبػػات عمينػػا وىػػذا مػػا يجعمنػػا فػػي محاولػػة  

 حثيثة وجاىدة لزرع التوافؽ بيف قدراتنا وصعوبة أعباء الحياة مما يولد لدينا قمؽ .   

 خاصة في ظؿ الضغوط النفسية واالقتصادية الشديدة التي ,القمؽ سمة العصر الذي نعيش فيو 

مختمػػؼ المراحػػؿ فياالضػػطرابات النفسػػية انتشػػارا   أكثػػرنػػو مػػف أكمػػا  .تػػؤثر عمػػى الصػػحة النفسػػية لؤلفػػراد

 . (2006 عبد الكىاب,)العمرية 

يعرؼ القمؽ عمى انو انفعاؿ يتميز بالشعور بخطر مسبؽ وتوتر وحزف مصحوب بتيقظ الجياز  

ينشػػأ نتيجػػة فيػػـ معػػيف  وأ ,آالـ جسػػمية ىإلػػفقػػد ينشػػأ نتيجػػة لمواقػػؼ حاليػػة تػػؤدي  ,العصػػبي السػػمبتاوي

الػػدفاع الممكنػػة لتجنػػب . إف القمػػؽ إشػػارة  بضػػرورة عمػػؿ جميػػع االحتياطػػات ووسػػائؿ (1983 ,)دافيػػدك

 ,)فركيػدأمػاـ الخطػر الحقيقػي بػبعض المحػاوالت لتجنبػو ووقايػة نفسػو منػو  اإلنسػاف. ويقوـ وقوع الخطر

1989 .) 

المعمػػورة حيػػث  أنحػػاءاالضػػطرابات المػػؤثرة عمػػى النػػاس فػػي كافػػة  أىػػـويمثػػؿ القمػػؽ واحػػدا مػػف  

مف  واحدا أف اإلحصاءاتوتقدر , بعض عمماء النفس عمى العصر الذي نعيشو اسـ عصر القمؽ أطمؽ

 عبد الرحمف,) عمى مدار حياتو لواحدة أو أكثر مف اضطرابات القمػؽ يايتعرض يوم أشخاص أربعةكؿ 

2009). 

القمؽ اليائـ الطميؽ عمى انو قد يكػوف  إلىالقمؽ فأشار  أنواععف  (1988) عبد الخالؽتحدث  

. ولكنػو مػف ناحيػة حػدد ويسػمى بػالقمؽ العػاـغيػر م اإلنسػافشامبل بحيث يتخمؿ جوانب عديدة مػف حيػاة 

             ؛معيف خاص أو تثيره مواقؼ مشابية موضوع أويكوف محددا بمجاؿ  أفيمكف  أخرى
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وقمػػؽ المػػوت الػػذي يرتكػػز حػػوؿ  ؛والقمػػؽ االجتمػػاعي ؛و قمػػؽ الجػػنس ؛قمػػؽ االختبػػار كقمػػؽ االمتحػػاف أو 

خمقػػو ا   أف.   حيػػث يمثػػؿ العػػدواف ظػػاىرة بشػػرية منػػذ (2011,)العطيػػةموضػػوعات متصػػمة بػػالموت 

االنتشػػار وقػػد بػػات العػػدواف فػػي العصػػر الحػػديث ظػػاىرة سػػموكية واسػػعة  .األرضسػػبحانو وتعػػالى ليعمػػر 

اتسػػػػع نطاقػػػو ليشػػػػمؿ بعػػػػض  إنمػػػػا؛ األفػػػراد. ولػػػػـ يعػػػػد العػػػدواف مقصػػػػورا عمػػػػى العػػػػالـ بأسػػػرهتكػػػاد تشػػػػمؿ 

والتطػرؼ التػي تسػود  واإلرىػابالعنػؼ  أشػكاؿالمجتمع الواحػد ويبلحػظ فػي مختمػؼ  إطارالجماعات في 

 .(2001 ,ك خميفة عبد اهلل) اآلفمناطؽ كثيرة مف العالـ 

تبػػيف لئلنسػػاف انػػو لػػـ يعجػػز فقػػط عػػف فيػػـ نفسػػو بػػؿ عمػػى التنبيػػو لمطاقػػة العدوانيػػة اليائمػػة  حيػػث 

ابتػداء مػف فمسػطيف المحتمػة  الوطف العربيكثيرة مف  أماكف فالحروب لـ تنقطع في .أعماقووالكامنة في 

 .(2004 ,)غانـالعراؽ لمكويت غزو  إلىبمبناف  األىميةالحرب  إلى

الحرية والحياة فوجد نفسو  أرادبالدماء لوطف  يءىذا الحد فجاء ربيع مم الحروب عند تنتييلـ و  

 أفنجد وسوريا واليمف مصر ثـ ليبيا المجتمعات العربية تونس و  إلى. وبالنظر بعيد وأمؿبيف واقع مرير 

الثػػػورات العربيػػػة خمفػػػت قتػػػؿ ودمػػػػار بػػػاألخص فػػػي ليبيػػػا حيػػػػث انتشػػػار السػػػيارات المفخخػػػة والصػػػػواري  

 ة وما تخمفو مف خوؼ وتوتر وقمؽ مصاحب لحاالت موت شبو يوميا.العشوائي

سػواء أكانػت ىػذه  ,خبػرات الحػربوواجيت المجتمعات العربية التي عانت مف ويبلت الحروب ف 

السػػرقة والخطػػؼ التعػػذيب  و مثػػؿ : الخػػوؼ مػػف القتػػؿ  و  ؛المواجيػػة عػػف طريػػؽ التعػػرض المباشػػر لمخبػػرة

عػػف طريػؽ سػػماع تمػػؾ  أو ,أو التعػػرض لئليػذاء واإلعػداـعػػف طريػؽ مشػػاىدة عمميػات القتػػؿ  أو ,والنيػب

 .(1995الركاؼ, ك العنزم ك الصبكة ك   عبد الخالؽ) وأجيزتو اإلعبلـمف خبلؿ وسائؿ  األحداث
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وتبػػدو  ي فتػػرة االنتظػػار والترقػػب لممعػػارؾ,وتػػزداد فػػ القمػػؽ فػػي الظيػػور قبػػؿ نشػػوب القتػػاؿ,تبػػدأ مقػػدمات 

ظيػػر الكثيػػر مػػف تفػػي صػػورة العصػػبية الزائػػدة لمنػػاس, والضػػجر, ومشػػاعر الخػػوؼ والرىبػػة, كمػػا  اىرهمظػػ

و خفقػاف  ,قتػاؿ مثػؿ الغثيػافالبدنية عمى الجنود وعمى المدنييف خصوصا بالقرب مػف جبيػة ال األعراض

مػف  إخبلؤىػـيترتػب عمييػا لكاممػة لػبعض العسػكرييف  إعاقػة إلػىقػد تػؤدي والتػي واضطراب النوـ  ,القمب

 .(2007,)الشربيني خطوط القتاؿ وخسارة الطاقة البشرية ليـ في مرحمة االستعداد لمحرب

وتوقػػؼ اسػتعمالو لميػػواء  ,لئلنسػاف فػػي الطبيعػة ييفسػر المػوت باعتبػػاره انعػداـ التواصػػؿ الوجػود 

د فػػي جميػػع مػػف المػػوت موجػػو ف الخػػوؼ إفػػ .(2008 )بكنػػكارة,تػػالي انعػػداـ الحركػػة وبال ,والمػػاء والغػػذاء

نمػا س بالضػرورة مػف عمميػة المػوت ذاتيػا,. ولػيالثقافػات الفػرص لػدى النػاس لتحقيػؽ  ىػو انتيػاء جميػع وا 

 .(1998)ماركس, مواصمة التمتع بممذاتيـ ول أىدافيـ,

. ويسيطر حيثما كاف وأينما اتجو بوالموت يتربص  بأفقمؽ الموت ىو شعور يييمف عمى الفرد  

ع اآلخػريف ممػا يجعمػو ويشمؿ كؿ تفكيػره سػواء كػاف وحػده أو مػ يقظتو وفي منامو,و ىذا الشعور في عمي

ة الطبيعػػػػػة واالجتماعيػػػػػة العاديػػػػػة فيػػػػػو يحػػػػػـر الفػػػػػرد مػػػػػف الحيػػػػػا .حزينػػػػػا دائمػػػػػا متوجسػػػػػا فػػػػػي كػػػػػؿ لحظػػػػػة

 . (2010,إبراىيـ)

لمقمػؽ بحكػـ تكػوينيـ االنفعػالي  المييئػوف األفػرادواف  القمػؽ العػاـ, أنػواعقمؽ الموت ىو نػوع مػف  

وجبػػة بػػيف القمػػؽ العػػاـ وقمػػؽ وىػػذا يرجػػع لمعبلقػػة الم بقمػػؽ المػػوت, إحساسػػا األفػػرادبصػػفة عامػػة ىػػـ اشػػد 

 القيريػػػػة, واألفكػػػػار ؽ المػػػػوت شػػػػعور بػػػػاليواجس السػػػػوداوية,. حيػػػػث ينتػػػػاب الفػػػػرد المصػػػػاب بقمػػػػالمػػػػوت

         وخػػػػػػػبلؿ أي نشػػػػػػػاط يقػػػػػػػوـ بػػػػػػػو  ,إليػػػػػػػووالوسػػػػػػػاوس بػػػػػػػأف المػػػػػػػوت يتػػػػػػػربص بػػػػػػػو فػػػػػػػي كػػػػػػػؿ مكػػػػػػػاف ينتقػػػػػػػؿ 

 .(2009, الخالدم)
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يصػػنفو الػػبعض كجػػزء ممػػا يسػػمى بطيػػؼ الوسػػواس القيػػري فػػي الدرجػػة ففػػي ىػػذه الحالػػة يػػرتبط و  

فػالبعض يقمػؽ مػف  .بحدوث حالة وفاة ألحػد األقربػاء وحضػور المحظػات األخيػرة فػي حيػاة ىػذا الشػخص

 . (2012)أبك خميؿ, ج ػػب عمى الموت مف نتائؽ مما سيترتػػوالبعض يقم ,ة خروج الروحػػلحظ

الشباب خاصة يتصػفوف بمشػاعر االىتمػاـ بالمسػتقبؿ وبالحيػاة حصػرا. فػالموت يبػدو بعيػدا عػف  

فقط وليس أنفسيـ. بعضيـ يتبنػوف اتجاىػات  اآلخريفيفكروف فيو حيف يصيب  أو ىـ غالبا ما ,تفكيرىـ

 . (1996,  عبد اهلل)الدفاعية النفسية ومواقؼ البلمباالة ويواجيوف قمؽ الموت بالعديد مف الوسائؿ 

 المشػكبلت مػف بكثيػر فييػا يمػر الفػرد حيػاة فػي وحاسػمة حيويػة مرحمػة الشػباب مرحمػة تعػدّ  

 ومنيا االنفعالية والمشاعر النفسية بالضغوط وترتبط المسؤولية وتحمؿ اليوية تحديد والضغوط ومحاولة

 ليعػوض الحيػاة شػريؾ عػف البحػث أو األسػرة تكويف في والرغبة االجتماعية العبلقات عف القمؽ الناشئ

 العػاـ اإلثمػار فػي والمشػاركة اإلنتػاج مضػاعفة عمػى القػدرة األبنػاء وليحقػؽ األخػر منيمػا يقػوي كػؿ أو

المرحمػة  ىػذه أفػراد ليػا يتعرض التي والمشقات الضغوط مف عديد بوجود الشباب مرحمة تتميز .لممجتمع

 األفػراد ىنػا بالشػباب ونقصػد ؛القمػؽ مقػدمتيا فػي ولعػؿ النفسػية المشكبلت مف لمعديد مستيدفيف وتجعميـ

 المتأخر, المراىقة مرحمة إلى المنتمييف غالباً  عمييـ نطمؽ والذيف عاماً  (22-15) أعمارىـالذيف تتراوح 

محمػكد, ) الجػامعي التعمػيـ وفتػرة) الثػانوي (الجػامعي قبػؿ التعمػيـ فتػرة السػابؽ العمػري المػدى ويمثػؿ

2013). 
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كانػػت درجػػة خػػوفيـ مػػف المػػوت  الطمبػػة ممػػف يحممػػوف اتجاىػػا ايجابيػػا نحػػو الحيػػاة إفالنتػػائج  أظيػػرتقػػد 

, )الحمػػكالػػذيف يحممػػوف اتجاىػػا سػػمبي نحػػو الحيػػاة فقػػد كانػػت درجػػة خػػوفيـ مػػف المػػوت عاليػػة  أمػػا قميمػػة,

2010). 

 أكثػػػػرف المػػػػوت( ىػػػػـ ػلممػػػػوت )تسػػػػمى ميػػػػ أكثػػػػرالتعػػػػرض  أعمػػػػاليـفاألشػػػػخاص الػػػػذيف تتطمػػػػب  

اب ػػػػػػؽ العػػػػاـ واالكتئػػػػػػالمرتبطػػػػة بػػػػو كالقم اآلثػػػػاروف لػػػػو بعػػػػض ػػػػػػػة لقمػػػػؽ المػػػػوت وتكػعرضػػػػ األشػػػػخاص

Harrawood & White &Benshoff, 2009)). 

وسػاحات  ف الجنػود يواجيػوف فػي ميػاديفألت العسكرييف عندما نتطرؽ لقمؽ المو وألىمية دراسة  

أو قػذؼ قنابػؿ بشػكؿ  النػار بشػكؿ حػاد غيػر متوقػع, إطػبلؽ. قػد يكػوف ذلػؾ تبػادؿ عظيمة أخطاراالقتاؿ 

الخطػر الشػديد  أف. كمػا إلنساف بػالقمؽ فػي مثػؿ ىػذه الظػروؼمستمر. إنو مف غير الطبيعي أال يشعر ا

غيػر مصػدقيف لمػا أصػابيـ فيصبحوف مرتبكيف و  الناس شجاعة, أكثرلمغاية يمكف أف يبعث الخوؼ في 

العينػات عرضػة  أكثػر أمػاـ أننػا. وعنػدما نتطػرؽ لدراسػة المػوظفيف سػنجد (1998, ركس)مػامف خواؼ 

نظرا لطبيعة عمميػـ التػي تتطمػب التواجػد بأمػاكف  )فرقة الصيانة(لقمؽ الموت ىـ موظفو شركة الكيرباء 

طبلؽالقتاؿ   في ليبيا. األزمةحيث لـ ينقطع عمميـ طيمة فترة نار عشوائي  وا 

ىتماما ممحوظا )الثمانيات والتسعينػات واأللفيف( ات العقود الثبلثة الماضية ولقد شيد          

                   مف حيث عبلقتيا بالعديد  وت,ػػػة المتعمقة بظاىرة المػػػػالميدانيبالبحوث والدراسات 

                    ا وتحميبل ػػػلتربوية, دراسة وبحثة والنفسية واػػر االجتماعية والصحيػػمف الظواى

 بدراسة قمؽ الموت عمى نطاؽ واسع, فقد اىتـ عمماء النفس؛ (2003 ,القدكمي الشكعة, )الحمك,

 .(1991 )النياؿ,والقدرة العقمية  ,والديانة ,والعمر ,والنوع ,وذلؾ في عبلقتو بمختمؼ المتغيرات: السف
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نيف, حامبل عف ىذه  الفئة   اتجػاه نحػو قمؽ الموت بشكؿ أو بآخر يتضح لنا مف خبلؿ الكبار أو المس

ومف أىـ المراحؿ العمريػة التػي قػد يشػعر فييػا الفػرد بقمػؽ المػوت  ,المراىقة عف الفناء الذي يختمؼ كثيرا

ىي مرحمة الشيخوخة, حيث يكوف الفػرد قػد أدى مػف واجباتػو مػا يعتقػد أنػو يكفػي, وبعػض األفػراد عنػدما 

 انتظػػار المػػوت فػػي سػػبلـ, وقػػد ينتظػػره بعػػض المسػػنيف بسػػببيصػػؿ إلػػى سػػف الشػػيخوخة يفضػػؿ اليػػدوء و 

 (.2013, أبك صالحةعمره )وفاة أحد أصدقائو في مثؿ 

والتخصػص  والمسػتوى   فقد تباينت الدراسات حوؿ نسب انتشػار قمػؽ المػوت تبعػا لمعمػر والنػوع 

كبػار السػف  إلػى أف  Templar) 1992)تمبمػر   متغيػر العمػرالتعميمي. فقد توصمت الدراسػات وفػؽ 

 Christine Brems تشريسػػتيف بػػريمسودراسػػػػػة  يظيػػروف قمقػػا اقػػؿ نحػػو المػػوت مػػف الشػػباب.

 &Gatliff التي  شايت إ ىلير ا ط يتت ا طقيت  لميت الريفإ  ت طقيت  مري   الررياس  شميت   ا ي   (1996)

spottswood (2007) Russac&  (2002)ودراسة انػج Ang    توصػمت نتػائجيف  إلػى انخفػاض

, ودراسػػػػػة سػييؿ وأكػـر   Sunailk & Akra (2010)قمػؽ المػوت مػع التقػدـ فػي العمػر. أمػا  دراسػػػػػة

انو ليس ىناؾ فروؽ عائدة لمعمر في قمػؽ   إلىتوصمت  , Olatunjl & Afolabi (2014)ودراسة 

الكىػػاب كمحمػػد  عبػػدكدراسػػة متغيػػر النػػكع  عػػف الدراسػػات التػػي تتعمػػؽ بقمػػؽ المػػوت وفػػؽ  أمػػاالمػػوت.  

أظيػػرت إف قمػػؽ  Erin Martz  (2013) اريػػف مػػارتزودراسػػة  (2008) حكامػػدةودراسػة  ,(2000)

توصػمت إلػى إف الػذكور أعمػى  (2004حمػد )أالموت لدى اإلنػاث أعمػى منػو لػدى الػذكور.  أمػا دراسػة 

انػو ال توجػد فػروؽ عائػدة  إلػى Warren (1991)دراسػة واريػف  وتوصػمت.  المػوت مف اإلناث في قمػؽ

 (.2015 ؛ القرا,2003, كالقدكمي , الشكعةك  ,)الحمك لمنوع في قمؽ الموت 
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       حمدونػػػػة دراسػػػػة عسػػػػمية و  أشػػػػارتفقػػػػد اختمفػػػػت نتػػػػائج الدراسػػػػات حيػػػػث   التخصػػػػصمػػػػف حيػػػػث  

 فأ إلػىتوصػمت  (1993عثمػاف )دراسػة  أمػاانو ال توجد فروؽ تبعا لمتخصػص العممػي.  إلى( 2015)

فقػػد  الحالػػة االجتماعيػػةمػػف حيػػث  أمػا. العمػػوـ فػػي معػدالت قمػػؽ المػػوت مػف طػػبلب أكثػػرطػبلب اآلداب 

دراسػة  أمػا. ؽ تعػزى لمتغيػر الحالػة االجتماعيػةانػو ال توجػد فػرو  إلػى (2010صػاع )أبك دراسػة  أشارت

المػػوت لػػدى الػػذكور قمػػؽ  أفالتػػي توصػػمت  (2015)القػػرا, فػػي  المػػذكورة  Michael (1979)ماتشػػيؿ 

 أف إلىتوصمت   (2011صكيص )دراسة  ماأغير المتزوجات.  اإلناثمنو لدى  أعمىغير المتزوجيف 

صػاع   أبػكدراسػة  أشػارتفقػد  المسػتكل التعميمػيعػف  أمػا .مف المتزوجيف فػي قمػؽ المػوت أعمىالعزاب 

المػذكور فػي  (2010)عزيػزة كآخػركف دراسة  أما. ال توجد فروؽ تعزى ليذا المتغير انو إلى (2010)

 ىناؾ فروؽ تعزى ليذا المتغير لصالح غير المتعمميف. أف إلىتوصمت  (2015ىَلؿ كالريماكم )أبك 
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وفقػا  قمؽ الموت لدى عينات مختمفة مػف مدينػة بنغػازي ما مستوىوعميو فقد جاءت ىذه الدراسة لمعرفة 

 :ية باإلجابة عمى التساؤؿ التاليالحال الدراسةمشكمة ويمكف تحديد  لبعض المتغيرات.

 

 مشكمة الدراسة   -7.7

ىيأة التدريس والطبلب والعسكريوف  أعضاء)ما مستوى قمؽ الموت لدى فئات مختمفة  

الحالة االجتماعية, المستوى  النوع, ,مدينة بنغازي وفقًا لبعض المتغيرات)العمر فيوالموظفوف( 

 ؟ (, المينةالتخصص ,التعميمي

 

 أىمية الدراسة -1.7

 الدراسة الحالية بما يمي : أىميةيمكف تحديد  

حظي مفيوـ قمؽ الموت باىتماـ عديد مف الباحثيف بالعالـ الغربي والوطف العربي حيػث تنػاولوه  

بالدراسة والبحث . مف حيث عبلقتو ببعض المتغيرات . ولكف في المجتمع المحمي  لـ تجد دراسػة تيػتـ  

فػػي المجتمػػع المحمػػي التػػي تقػػـو  األولػػىتعػػد ىػػذه الدراسػػة )حسػػب اطػػبلع الباحثػػة(  المتغيػػر .حيػػثبيػػذا 

 أعضػػاء –عسػػكرييف –مػػوظفيف –طػػبلببدراسػػة متغيػػر قمػػؽ المػػوت بصػػورة عامػػة ولػػدى فئػػات مختمفػػة )

عمػى اثػر الثػورة التػي مػرت بيػا ليبيػا  مبدئيػةىيئة تدريس( بصػورة خاصػة. وبالتػالي سػوؼ نعطػي صػورة 

 .  عمى تمؾ الفئات اآلف إلى 2011مف 
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ىػذه الدراسػة  تضػاؼحيػث  إرشػاديةسػبؿ  أفضػؿتقديـ في الدراسة  تسيـ ىذه  أفمتوقع أنو كما  

 التراث العممي لطبلب البحث لئلفادة مف نتائجيا . إلى

وسػػط  –الرشػػد –الشػػباب اإلنسػػافمػػف تناوليػػا مراحػػؿ عمريػػة مختمفػػة مػػف حيػػاة  أىميتيػػاكمػػا تنبػػع  

 والشيخوخة(. –العمر

طيمة الفترة  فإالمجتمع المحمي حيث في خاصة  أىميةلمفئات التي اعتنت بيا الدراسة  الحالية  

تعػػاني ليبيػػا بصػػفة عامػػة وبنغػػازي بصػػفة خاصػػة مػػف انقطػػاع  اآلف إلػػى 2011 فػػي انػػدالع الثػػورة ذمنػػ

تتعرض لو مف قصؼ وسرقة وبالتالي اضػطر  مستمر بالكيرباء بسبب تمؼ محطات توليد الكيرباء وما

لػذا  ,عرضػة لمخطػر أكثػر الميػدانيوالف عمميـ  عماليـ.( بأف يستمروا بأالصيانةموظفي الكيرباء )فرقة 

كػػذلؾ العسػػكرييف لمػػا يتعرضػػوف لػػو مػػف خطػػر مباشػػر مػػف  .فػػي ىػػذه الدراسػػة تػػـ اختيػػارىـ كفئػػة مػػوظفيف

غػازي حتػى وقتنػا الحػالي, وتػوقعيـ لممػوت بػأي لحظػة حيث حرب الشوارع التي تدور في بعض أحياء بن

 وما تعرضت لو ىذه الفئة مف اغتياالت.

اسػتؤنفت الدراسػة  والطػبلب. حيػث التػدريس ىيػأة أعضػاءوىػـ  اقؿ عرضة لمخطػر اتواختير فئ 

عدا كونيا غير مؤىمة لمتعميـ الجامعي فإف بعضيا موجود  األساسي والمتوسطس التعميـ ر الجامعية بمدا

أىميتيػػا فػػي الدراسػػة الحاليػػة , ومػػا تتعرضػػاف لػػو  ليػػايػػارىـ كعينػػة تزاد اخ االشػػتباكات ممػػا أمػػاكفرب قػػ

 ىاتيف الفئتيف مف ضغط نفسي ونزوح عف بيوتيـ وعف جامعاتيـ. 
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 الدراسة أىداؼ -1.7

  :تيدؼ الدراسة الحالية إلى تحقيؽ األىداؼ التالية 

 ,العسػػػكريوف  ,الطػػبلب ,)أعضػػػاء ىيػػأة التػػػدريس العينػػة ككػػؿمسػػتوى قمػػػؽ المػػوت لػػػدى معرفػػة  -

                                         . مدينة بنغازي فيالموظفوف ( 

( لػػدى فئػػات مختمفػػة حالػػة االجتماعيػػة )متػػزوج , أعػػزبقمػػؽ المػػوت وفػػؽ متغيػػر ال فػػروؽ معرفػػة  -

 مدينة بنغازي . في

 .  عينة الدراسة( لدى 74, 40)و (39, 18فؽ متغير العمر )قمؽ الموت و معرفة فروؽ    -

فػػػػػي قمػػػػػؽ                                                   , فمػػػػػا فػػػػػوؽ( جػػػػػامعي, الثػػػػػانوي, إعػػػػػداديممسػػػػػتوى التعميمػػػػػي )معرفػػػػػة الفػػػػػروؽ العائػػػػػدة  ل -

 عينة الدراسة .لدى الموت 

 مدينة بنغازي. في لدي فئات مختمفة في قمؽ الموت ( إناث ,)ذكومعرفة الفروؽ العائدة لمنوع   -

مدينػة  فػيطػبلب الجامعػة في قمؽ الموت لػدى ( أدبي ,متخصص )عمميمعرفة الفروؽ العائدة ل -

 بنغازي.

فػي قمػؽ  الموظفػوف( ,العسكريوف ,الطبلب ,)أعضاء ىيأة التدريسالعائدة لممينة الفروؽ معرفة  -

 .الموت بمدينة بنغازي 
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 :تحديد المصطمحات -1.7

"حالة توتر شامؿ ومستمر نتيجة توقػع تيديػد خطػر  بأنو  (397: 1977زىراف )يعرفو :  القمؽ -1

 نفسية جسمية" . وأمراض يا خوؼ غامض,يصحب و رمزي قد يحدث, أوفعمى 

   قمؽ المكت : -2

بأنػو "اسػتجابة انفعاليػة تتضػمف  (38 : 1978) عبد الخػالؽيعرفو ىولتر فػي التعريؼ النظرم   -أ

العديػدة توقػع أي مظيػر مػف المظػاىر  وور واالنشػغاؿ المعتمػد عمػى تأمػؿ أذاتيػة مػف عػدـ السػر مشاعر 

 .المرتبطة بالموت " 

 أي؛ المػوت إلػىأي شػئ يقػود  أوواالنزعػاج اتجػاه المػوت  الشعور بالخوؼ, والرعب,"صد بو يق 

 & Ali)" بضػرر لمجسػـ ارهأفكػ ةعاطفيػة سػمبية بمختمػؼ التػرددات مسػبب أفعػاؿىػو مجموعػة مػف ردود 

Behrooz,2011:80). 

ي يتحصػػؿ عمييػػا المفحػػوص عنػػد تطبيػػؽ ىػػي الدرجػػة التػػلقمػػؽ المػػكت :  اإلجرائػػيالتعريػػؼ  -ب

 -20لتػػي تتػػراوح الدرجػػة فيػػو مػػا بػػيف )وا (1996) عبػػد الخػػالؽاحمػػد  عػػدادإمقيػػاس قمػػؽ المػػوت مػػف 

 فيكوف ارتفاع الدرجة ارتفاع في قمؽ الموت .  (100
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 حدكد الدراسة: - 1.7

تتحدد الدراسة بالمنيج والعينة واألداة واألساليب اإلحصائية المستخدمة والحدود المكانية )مدينة  

بنغػػػازي( والحػػػدود البشػػػرية )أعضػػػاء ىيػػػأة التػػػدريس والطػػػبلب والعسػػػكريوف, والموظفػػػوف "الكيربػػػاء فرقػػػة 

(. باإلضػػافة إلػػى ذلػػؾ 2016عػػاـ )(  والحػػدود الزمنيػػة فػػي 74 –18الصػػيانة"( والحػػدود العمريػػة مػػف )

 .النتائج والتوصيات والمقترحات التي تقدميا الدراسة
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 القمؽ -1.2

تتفاوت كممػة القمػؽ فػي اسػتعمالنا اليػومي ليػا فػي داللتيػا عمػى الحػاالت التػي نواجييػا فمنيػا مػا  

يتػػػرؾ آثػػػارا سػػػمبية عمػػػى كفايػػػات الشػػػخص ومنيػػػا مػػػا  أفيمكػػػف عػػػده عارضػػػا طبيعيػػػا يػػػزوؿ بسػػػرعة دوف 

وانشػػغاؿ البػػاؿ  تػػوتر بأنػػو .  يعػػرؼ القمػػؽ (2012 يؼ,صػػ)نايػػنغص عمػػى الفػػرد حياتػػو يتجػػاوز ذلػػؾ ل

الشػعور ويكػوف مصػحوبا  بػأعراض جسػمية و  أشػيرألحداث عديدة ألغمب اليػـو ولمػدة ال تقػؿ عػف سػتة 

بعػػدـ الطمأنينػػة وعػػدـ االسػػتقرار وبضػػعؼ التركيػػز واضػػطراب الػػدـ والشػػعور باإلعيػػاء وغالبػػا مػػا يصػػيب 

 .(2007 )كارنيجي, األعمارلجميع مف الشباب ولكنو يحدث  األولى األعمار

يتعػػػػرض المػػػػرء لمقمػػػػؽ فػػػػي كػػػػؿ مػػػػرة يعػػػػاني فييػػػػا بعػػػػض التنػػػػاقض أو الصػػػػراع الػػػػداخمي. ىػػػػذه  

 أفالنػاس يصػابوف بػالقمؽ  طيمػة حيػاتيـ بػػدوف  مبليػػيف كثيػرة جػدا ومختمفػة. الصػراعات تحػدث بأشػكاؿ 

 .(1986)خميؿ, يدروا 

 :.. قبؿ كأثناء كبعد الحربالقمؽ  -1.1.2

الفتػػػرات التػػػي يمضػػػييا النػػػاس فػػػي انتظػػػار ىجػػػـو متوقػػػع لمعػػػدو أو احتمػػػاؿ التعػػػرض  أسػػػوأمػػػف  

وتتفجػر لػدييـ مشػاعر  ,والتعػب عمػى النػاس اإلرىػاؽوفي مثؿ ىذه المواقؼ تبدو آثػار  ,لمغارات الجوية 

 ويفقدوف المرح ليحؿ محمو التجيـ والكآبة. ,واإلحباطالقمؽ 

فتػػرى إصػػابات  ,ثنػػاء الحػػرب تحػػدث حػػاالت تفاعػػؿ الخػػوؼ والرعػػب اليائػػؿ مػػع مشػػاىد القتػػاؿوأ 

 ة دوف وعي أحيانا لمواقع حوليـ .تشبو الذىوؿ لدى األفراد الذيف يتصرفوف بتمقائي



 

06 
 

عمػى حػد سػواء ( المحػاربيف والمػدنييف)وعقب انتياء الحرب يكوف ىنػاؾ أعػداد كبيػرة مػف النػاس  

 ,وقد تظير عبلمات القمؽ عمػى الػبعض بعػد فتػرة انتيػاء القتػاؿ  ,نفسية متفاوتة  مف المصابيف بحاالت

 (.2007 )الشربيني,ىيبة ماثمة في أذىانيـ حيث تظؿ مشاىد الحرب وصورىا الر 

 :أنكاع القمؽ -2.1.2

وىائمػػا طميقػػا غيػػر  ,يكػػوف القمػػؽ شػػامبل بحيػػث يتخمػػؿ جوانػػب عديػػد مػػف حيػػاة الفػػرد  أفيمكػػف  

موضػػوع  أويكػػوف محػػدد بمجػػاؿ  أفيمكػػف  أخػػرىويسػػمى بػػالقمؽ العػػاـ . ومػػف ناحيػػة  ,محػػدد الموضػػوع 

 ( ألنواع القمؽ وىي : 1987)  عبد الخالؽمعيف أو خاص وقد تطرؽ 

  .القمؽ االجتماعي -3 قمؽ الجنس. -2   قمؽ االمتحاف. - 1

 .قمؽ الموت -5   .القمؽ العاـ -4 
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 المكت: قمؽ -2.2

 :مفيكـ قمؽ المكت -1.2.2

بأنػو "حالػة يعػيش فييػا الفػرد قمػؽ  (69: 2015القرا )في   Lynda Moyet (2008)يعرفو  

 .ؼ وتوجس لو عبلقة بالموت والموتى"وخو 

بأنو "ىو اسػتجابة انفعاليػة تتضػمف مشػاعر ذاتيػة  (26: 2013) قكاجميةفي  ىكلتركما يعرفو  

مػػػف عػػػدـ السػػػرور واالنشػػػغاؿ المعتمػػػد عمػػػى تأمػػػؿ أو توقػػػع أي مظيػػػر مػػػف المظػػػاىر العديػػػدة المرتبطػػػة 

 بالموت". 

"شػعور ييػيمف عمػى الفػرد بػأف المػوت  بأنػو (10: 2013ىػَلؿ )فػي  (1993) إبػراىيـويعرفو  

ظتػػو ومنامػػو وفػػي حركتػػو وسػػكونو األمػػر الػػذي يجعمػػو جزئيػػا فػػي يق ,يتػػربص بػػو حيثمػػا كػػاف وأينمػػا اتجػػو

 محصورا متوجسا مف مجرد العيش عمى النحو الطبيعي". 

 

 :مفيكـ قمؽ المكت في اإلسَلـ -2.2.2

ُكػؿ  َنْفػٍس َذاِئقَػُة تعػالى  قػاؿإف الموت حؽ عمػى اإلنسػاف فكمػا خمػؽ ا  الحيػاة خمػؽ المػوت ف 

َوَمػا  ۖ  َوَمػا تَػْدِري َنْفػٌس َمػاَذا َتْكِسػُب َغػًدا  . وقولػو تعػالى (185 آية, آؿ عمرافسكرة ) اْلَمْوتِ 

ـُ اْلَمػْوُت  . وقولػو(34 , آيػةلقمػاف سػكرة ) َتْدِري َنْفػٌس بِػَأيأ َأْرٍض َتُمػوُت  َأْيَنَمػا َتُكوُنػوا ُيػْدِركك 

ـْ ِفي ُبُروٍج م َشَيَدةٍ   (.78 , آيةالنساءسكرة ) ۖ   َوَلْو ُكنُت
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حيػػث ورد ذكػػر كممػػة المػػوت فػػي القػػرآف الكػػريـ فػػي أكثػػر مػػف سػػورة وآيػػة ولقػػد بمػػ  تكػػرار كممػػة  

 ( مرة .34الموت فيو )

كػػذلؾ ّصػػور القػػرآف الكريػػػػػـ النػػوـ بأنػػو الوفػػػػػاة األولػػى لئلنسػػاف فػػي الحيػػاة, ولكنيػػا وفػػاة مؤقتػػة,  

ـْ ِفيػِو ِلُيْقَضػى  فيقوؿ ا  عز وجػػؿ  ـَ َيْبَعػثُُك ـُ َما َجػَرْحتـُ ِبالَنيَػاِر ثُػ َوُىَو اَلِذي َيَتَوَفاُكـ ِبالَمْيِؿ َوَيْعَم

ـْ َتْعَمُموفَ  ۖ  َأَجٌؿ م َسمًّى  ـَ ُيَنبأُئُكـ ِبَما ُكنُت ـْ ُث ـَ ِإَلْيِو َمْرِجُعُك  . (06نعاـ, آية )سكرة األ  ُث

ِلػَؾ  ۖ  َوَجاَءْت َسْكَرُة اْلَمْوِت ِباْلَحؽأ إلى عقدة الموت عند اإلنساف  فقد أشار القرآف الكريـ  ذَ 
. فكػػؿ إنسػػاف بفعػػؿ غرائػػز حفػػظ الػػذات والػػدفاع عػػف الحيػػاة (19, آيػػة )سػػكرة ؽ َمػػا ُكنػػَت ِمْنػػُو َتِحيػػدُ 

وَف ِمْنػُو َفإِ يحيد مف الموت ويكرىو بؿ ويفر منو  ـْ ُقْؿ ِإَف اْلَمْوَت اَلِذي َتِفػر  )سػكرة   ۖ  َنػُو ُمبَلِقػيُك
 . فاإلسػػبلـ أعطػػى معنػػى مشػػعا باألمػػؿ بحيػػاة أفضػػؿ لمػػف أحسػػف عممػػو فقػػاؿ تعػػالى:(8آيػػة  الجمعػػة,

ـْ َأْحَسػُف َعَمػبًل ا ـْ َأي ُكػ , )سػكرة الممػؾ َوُىػَو اْلَعِزيػُز اْلَغفُػورُ  ۖ  َلِذي َخمَػَؽ اْلَمػْوَت َواْلَحَيػاَة ِلَيْبمُػَوُك

 . (11, آية)سكرة  السجدة ُقْؿ َيَتَوَفاُكـ َمَمُؾ اْلَمْوِت اَلِذي ُوكأَؿ ِبُكـْ . وقاؿ (2آية 

فقػػد يخشػػى اإلنسػػاف مػػف المػػوت مخافػػة مػػا بعػػد المػػوت حتػػى إذا مػػرض أو تعػػرض لشػػئ ييػػدد  

ـْ ِإف وجوده تجدنو احرص الناس عمى حياتو الدنيا ألنو يدرؾ أف الدنيا اكبر ىمو فقد قاؿ تعالى  َزَعْمُت

ـْ َصاِدِقيفَ  ـْ َأْوِلَياُء ِلَمِو ِمف ُدوِف الَناِس َفَتَمَنُوا اْلَمْوَت ِإف ُكنُت   (6)سكرة الجمعة, آية   َأَنُك

يكػوف ىػذا الخػوؼ وىػذا القمػؽ  أفولكػف ينبغػي  ,ونقمػؽ منػو ,مف الطبيعي أف نخاؼ مػف المػوت 

أو متوسػطة مػف  الخػوؼ بدرجػة منخفضػة إفالقوؿ  نستطيع األساسوعمى ىذا  ,ومتفاوتة ,بدرجة معينة

يعطػي لمحيػاة معنػى جميػؿ مشػعا باألمػؿ  اإلسػبلـ إف (1995)الشػريؼ وعادي. يرى  يسو  أمرالموت 

الصػػورة المرعبػػػة  اإلنسػػػافويمحػػو مػػػف شػػعور  بعػػث والحسػػػاب والعقػػاب,مػػػف خػػبلؿ فكػػػرة ال أفضػػؿبحيػػاة 

, لمموت   .(2001)نجـك
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. فػي بعػض ىػذه المراحػؿ قػد فػي عػدة مراحػؿ الحيػاة اإلنسػافالموت ىو الشيء الذي يخشػاه  إف 

 إلػػػىف عػػػدنا ا  . و يأخػػػذ ىػػػذا الخػػػوؼ حػػػدة اكبػػػر أخػػػرىوفػػػي مراحػػػؿ  الخػػػوؼ مػػػف المػػػوت, اإلنسػػػافييمػػػؿ 

مػات  إذا" الرسػكؿ صػؿ اهلل عميػو كسػمـقػوؿ  يفسػر لنػا ذلػؾ ففػي الشريفة مػا األحاديثنجد مف  اإلسبلـ

,  الحمػك )"  مف ثبلث, صدقة جارية أو عمـ ينتفع بو, أو ولػد صػالح يػدعو لػو إالانقطع عممو  اإلنساف

2010.) 

فقػد قػاؿ تعػاؿ مخاطبػا نبيػو صػمى ا  عميػو وسػمـ فػي محكػـ كتابػو   يػػػالمػوت شػيء حتم أفكما  

 ََنيُػػػػـ َميأتُػػػػوف       ُكػػػػؿ  َشػػػػْيٍء َىاِلػػػػٌؾ ِإاَل َوْجيَػػػػوُ . وقػػػػاؿ (30ر, آيػػػػة ػػػػػػ)سػػػػكرة الزم  ِإَنػػػػَؾ َميأػػػػٌت َواِ 
 .(88)سكرة القصص, آية 

 

 :أسباب قمؽ المكت -3.2.2

 :دراسة عربية -أسباب قمؽ المكت -1.3.2.2

 :منيا عديدةلدل عينات مصرية حيث كجد قمؽ المكت عندىـ ألسباب  -أ 

        .األوالدالخػػػػػوؼ عمػػػػػى  -3. الخػػػػػوؼ مػػػػػف نيايػػػػػة الحيػػػػػاة -2والعقػػػػػاب.  الخػػػػػوؼ مػػػػػف الحسػػػػػاب -1

 الخوؼ مف ترؾ ممذات  -6قبؿ الموت.  األىداؼعدـ تحقيؽ  -5. الخوؼ مف طقوس الموت - 4

 . ال .....ف توقيت الموت في أي لحظة مفاجئةالخوؼ م -8. الخوؼ مف الموت قتبل  -7الدنيا. 

  

 

 



 

21 
 

 : منيا عديدةلدل عينات سعكدية  حيث كجد قمؽ المكت ألسباب  -ب

الخػػوؼ مػػف  -3 .احػػب البقػػاء والتمسػػؾ بالػػدني -2الدنيويػػة .  األعمػػاؿخػػوؼ مػػف العقػػاب عمػػى ال - 1

كثػػرة  -6الخػػوؼ مػػف ظػػبلـ القبػػر وعذابػػو.  -5عػػدـ معرفػػة المصػػير بعػػد المػػوت .  -4.  األىػػؿمفارقػػة 

 .ال  الخوؼ مف النار ومف يـو القيامة ..... -7الذنوب . 

 منيا: عديدةالمكت عندىـ ألسباب لدل عينات لبنانية  حيث كجد قمؽ  -جػ  

بػاأللـ.  اإلحسػاسالخػوؼ مػف  -4. عػذاب القبػر -3د المػوت. ػػػيحػدث بع مػا -2. األىميةحرب ال - 1

, عبػػػػد الخػػػػالؽ). الػػػػ ...... اإليمػػػػافقمػػػػة  -7.ادةػػػػػػػالخػػػػوؼ مػػػػف فقػػػػد السع -6. ابػػػػػػالحسػػػػاب والعق -5

1987) 

 :Schultzأسباب قمؽ المكت كما أكردىا شكلتز  -2.3.2.2

 الخوؼ مف المعانة البدنية واآلالـ عند االحتضار. -

 الخوؼ مف اإلذالؿ نتيجة األلـ الجسمي.  -

توقؼ السعي نحو األىػداؼ , إذ تقػاس الحيػاة دائمػًا بمػا حققػو اإلنسػاف ولػيس بالسػنيف التػي قضػاىا   -

المػدة التػي يتمنػى أف فييا .ويصدؽ ذلؾ عمى األكاديمييف بوجو خاص فعنػدما يطمػب مػف احػدىـ تحديػد 

 يعيشيا فيقوؿ عندما انتيى مف كتابة كتابيف آخريف.

 تأثير الموت عمى مف  سيتركيـ الشخص مف أسرتو والسيما صغار السف.  -

 الخوؼ مف العقاب اإلليي ) خاصة عند المتدينيف (.  -

 (.2011العرب ك ربحي, )الخوؼ مف النياية   -
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 :أسباب أخرل لممكت -3.3.2.2 

 :الخكؼ مف قصر العمر-أ 

 االعتقػػاد إالوال يشػػفى ىػػذه العقػػدة  ,اإلنسػػافإف الخػػوؼ مػػف قصػػر العمػػر يعتبػػر مشػػكمة تػػؤرؽ  

أكثػر عمػى متػاع  افػتة الخوؼ مػف قصػر العمػر, نػرى تيوكنتيجة لعقد اإليماني بأف العمر ىو قدر ا ,

 .أف يطيؿ أجؿ اإلنساف الطب يستطيعأف  األطباءالمرضى وبعض  أكثرواعتقاد  الحياة الدنيا,

 :الخكؼ مف ما بعد المكت - ب 

وفكػرة مػػف أف كػبل منػا سػػيدفف فػي يػـو مػػف األيػاـ فػػي  ؽ مػا بعػػد المػوت ومػف القبػػر بالػذات,القمػ  

ىػػي فكػػرة موجػػودة فػػي شػػعور كػػؿ إنسػػاف عاقػػؿ منػػذ أف وعػػى  كػػاف ضػػيؽ مظمػػـ ال سػػبيؿ لمخػػروج منػػو,م

 .(2001, ـ)نجك  معنى الموت

ي فالمشػػاىد التػػ عنػػد تفكيػػره فػػي المػػوت, اإلنسػػاف؟ ىػػذا ىػػو أخطػػر سػػؤاؿ يقمػػؽ المػػوتمػػاذا بعػػد  

 األخػػػرفكيػػػؼ بالجانػػػب  ة بػػػأف تثيػػػر قمػػػؽ اإلنسػػػاف وانزعاجػػػو,جػػػدير  يبلحظيػػػا اإلنسػػػاف ألوضػػػاع المػػػوتى,

ليودعوىػا حفػرة عميقػة فػي  دة,. فيحمؿ النػاس تمػؾ الجثػة اليامػلذي ال نراه لما يكوف عميو الميتالغيبي ا

بيػذه  اإلنسػاففكيػؼ ال يفكػر  األرضحتػى تتسػاوى تمػؾ الحفػرة مػع  , ثـ يغطونيا بػالتراب,األرضطف با

 .  (2003)الصفار, المحظة 
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 :تكقع المكت -جػ

وىكػػػذا فػػػإف وضػػػعية  , بالنسػػػبة لشػػػخص مػػػا, إنمػػػا تتمثػػػؿ بموتػػػو الشخصػػػي,األكبػػػرالكارثػػػة  إف  

. وتسػمبو األمػاف النػابع مػف اعتقػاده بػأف موتػو مؤجػؿالكارثة ىي تمؾ الوضعية التي تيدد حيػاة الشػخص 

سأموت حقا  إنيالموت ولكنو يختبئ خمؼ فكرة  " إلىفاإلنساف في الوضعية االعتيادية يعمـ انو صائر 

وجػػد ىػػذا الشػػخص نفسػػو فػػي وضػػعية الكارثػػة انقمػػب ىػػذا الشػػعور لديػػو ليصػػبح  " فػػإذا مػػااآلفولكػػف لػػيس 

 .(2012)النابمسي, آلف متمخصا بفكرة إني سأموت حتما وا

رات القمػػؽ لئلنسػػاف ىػػو توقػع المػػوت, وخاصػػة العصػػر الػػذي شػد مثيػػأ إف (2003) شػػقير أشػار 

     .(2010)ابكصاع ,الحياة بدياد التشبث عصر السرعة وعصر الحروب والصراعات مع از  نعيش فيو,

سػػػببو العديػػػد مػػف الظػػػروؼ كمػػػرض الحػػػوادث والكػػػوارث   Masrmanماسػػػرماف كػػذلؾ يػػػرى  

ارجػػع عوامػػؿ قمػػؽ المػػوت إلػػى نوبػػات كالعػػدوى   Biker Proterبركتػػرالطبيعيػػة وغيرىػػا. أمػػا بيكػػر 

 .(2013)عمارم, االجتماعية لمحزف واالنزعاج, والخوؼ مف الصدمة وكراىية الجثة وكذلؾ التعفف 
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 :ر/ اإلناث(مف )الذكك أسباب قمؽ المكت لدل كَل  -4.3.2.2

 كبل مف الذكور واإلنػػاث اب قمؽ الموت لدى ػػترتيب تنازلي أسبالجدوؿ التالػػي يوضح فػي  

 (1جدكؿ  )

 أسباب قمؽ المكت تبعان لمنكع ) ذككر/ إناث(
 اإلناث الذككر الرتبة

 خشية العقاب اإلليي  الخوؼ مف النار ويـو القيامة  1
 الخوؼ مف النار ويـو القيامة  خشية العقاب اإلليي  2
 عذاب القبر عذاب القبر  3
 كثرة الذنوب  كثرة الذنوب  4
 فراؽ األىؿ واألحباب عدـ تأدية العبادات والفروض  5
 المشقة الشديدة عند لحظة مفارقة الروح لمجسد ضعؼ اإليماف  6
 االنتقاؿ إلى حياة أخرى مجيولة  المشقة الشديدة عند لحظة مفارقة الروح لمجسد 7
 الموت فيو أمور كثيرة مجيولة  الموت فيو أمور كثيرة مجيولة  8
 عدـ تأدية العبادات والفروض  فراؽ األىؿ واألحباب 9

 اآلالـ الشديدة المصاحبة لمموت اآلالـ الشديدة المصاحبة لمموت 10
 القمؽ عمى األبناء الحياة فييا معاف جميمة  11
 ضعؼ اإليماف  االنتقاؿ إلى حياة أخرى مجيولة  12
 عنصر المفاجأة في الموت  عنصر المفاجأة في الموت  13
 حزف األىؿ واألحباب  القمؽ عمى األبناء 14
 الحياة فييا معاف جميمة  يضع الموت نياية لخطط الفرد وأىدافو 15
 الوحدة التي يعانييا الميت حزف األىؿ واألحباب  16
 يضع الموت نياية لخطط الفرد وأىدافو الوحدة التي يعانييا الميت 17
 عدـ معرفة مصير الجسد بعد الموت ترؾ ممذات الدنيا  18
 ترؾ ممذات الدنيا  عدـ معرفة مصير الجسد بعد الموت 19
 تحمؿ الجسد وتعفنو طقوس الموت 20
 طقوس الموت تحمؿ الجسد وتعفنو 21
 فقد الذاتية  فقد الذاتية  22
 الحزف عمى ما يتركو الشخص مف ماؿ وأشياء ثمينة  الحزف عمى ما يتركو الشخص مف ماؿ وأشياء ثمينة  23

 (.203 -201: 1987عبد الخالؽ      )  *



 

24 
 

إلػػى إف  Harding, Flannelly,  Weaver, Costa (2005)ػة حيػث أشػارت دراسػػ 

وؿ الموت واالعتقاد فػي النساء يعرضف مستويات أعمى مف الرجاؿ في قمؽ الموت فيناؾ تأثير كبير لقب

ت إلى إف التي أشار   Dattel& Neimeyer (1990). كما إف دراسة اآلخرة  واالعتقاد في وجود ا 

. حقيقيػة وليسػت مصػطنعةجػع إلػى وفػاة النساء أكثر عرضة لقمؽ الموت مف الرجاؿ حيث إف الفروؽ تر 

 بالفعؿ وليس فكرة وسواسيو.خوؼ وقمؽ مف موقؼ موت حاصؿ  أي

 

 :أنكاع ) أنماط ( قمؽ المكت -4.2.2

 :Christopher Wilson (2008)ويمسوف مف قمؽ الموت ذكرىا  أنواعىناؾ ثبلث  

التػاري  بأف البشػرية تعرفػو بشػكؿ حصػري عبػر  Lang2010  ويصفو الن    القمؽ الكجكدم: -1

وىو عبارة عف الخوؼ مف الفنػاء النيػائي والػذي يبقػى فػي الوعػي الشػخص. ويػأتي ذلػؾ مػف معرفػة كػؿ 

ذا المػوت عمػى حيػاة ولكػف المشػكمة فػي سػيطرة ىػ ,شخص باف ىناؾ نيايػة لمحيػاة وانػو سػيموت يومػا مػا

 .ونشاطات الفرد

 اآلخػػػريف أفعػػػاؿوىػػػو خػػػوؼ مػػػف الفنػػػاء عبػػػر الكػػػوارث أو  قػػػؿ المػػػكت المفتػػػرس أك المػػػؤذم: -2

واالسػػػتجابة البدائيػػػة لمقمػػػؽ ىػػػي مواجيػػػة الخػػػوؼ والتيديػػػد باسػػػتنفار القػػػدرات النفسػػػية والجسػػػمية . وىػػػذا 

 .اليروب أويستحث لدى الفرد المقاتمة 

الشػػػخص  إيػػػذاءوىػػػو الخػػػوؼ مػػف الفنػػػاء كعقػػػاب عمػػػى  قمػػػؽ المػػػكت لػػػ ذل )تجػػػاه المفتػػػرس(: -3

 أفعػػاؿف واالسػػتجابة البذيئػػة ليػػذا القمػػؽ ىػػو الشػػعور العميػػؽ بالػػذنب فػػي البلوعػػي والمتػػزامف مػػع لآلخػػري

بقصػد  أوسػواء بالخطػأ  اآلخػريف إيذاءوالشعور بالذنب تجاه  ,نفسيا دوف الفعؿ اإليذاءقرارات  أو اإليذاء

 .نمط  قمؽ الموت ىو الذي يولد
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والتػػي  فركيػػدغريػػزة المػػوت التػػي تناوليػػا  إلػػىالثبلثػػة لقمػػؽ المػػوت  األشػػكاؿ Langالنػػ  ويرجػػع  

 .(2015)القرا,  سيتـ التطرؽ ليا بالتفصيؿ في الجزئية الخاصة بالنظريات المفسرة لقمؽ الموت

 :قمؽ المكت أعراض -5.2.2

 األعراض البدنية :  -1

 –فقػػد السػػيطرة عمػػى الػػذات  –سػػرعة النػػبض أثنػػاء الراحػػة  –األحػػبلـ المزعجػػة  –التػػوتر الزائػػد  

ضػربات زائػدة  –تنمػيبلت اليػديف أو الػذراعيف أو القػدميف  –غثياف أو اضػطراب المعػدة  –نوبات العرؽ 

 .(2013)قكاجمية, أو سرعة في دقات القمب 

 األعراض النفسية : -2

  اخػػتبلط –عػػدـ القػػدرة عمػػى التمييػػز –االنفعػػاؿ الزائػػد  –االكتئػػاب  –نوبػػات مػػف اليمػػع التمقػػائي  

سػػرعة الغضػػب والمييجػػاف   –سػػيولة توقػػع األشػػياء السػػمبية فػػي الحيػػاة  –زيػػادة الميػػؿ لمعػػدواف  –التفكيػػر

الشعور بػالموت الػذي قػد يصػؿ  –العزلة واالنسحاب مف العالـ وانتظار لحظة الموت –وتوتر األعصاب

 –مظػػاىر القمػػؽ أالنييػػاري -حالػػة مػػف التػػردد تترافػػؽ مػػع معػػاودة الشػػكوى مػػف الػػدوار –إلػػى درجػػة الفػػزع

 .(2013؛ قكاجمية,  2006)مجيد, إىماؿ عمى الصعيد الميني 
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 أعراض عصبية كنفس عصبية : -3

 اختبلج . –اضطراب السموؾ  –اضطرابات النـو واليقظة  

 أعراض تنفسية : -4

 اضطرابات البمع. –تمزؽ الغشاء ألفمي  –ة اضطرابات ىضمي –قيء  -إمساؾ  

 اضطرابات بكلية : -5

  .(2013)قكاجمية, ىو االضطراب األكثر تواترا ويشكؿ لممريض مصدر عدـ االرتياح     

 اضطرابات اجتماعية:  -6

الميػؿ إلػى توقػع الشػر والمصػائب المػذاف يفقػد صػػاحبيما  –االنسػحاب وانتظػار المػوت  –العزلػة  

 .(2013)عمارم, سرعة الغضب  –الثقة بالنفس 

 أعراض مصاحبة لسماع أصكات فائقة القكة : -7

فإننا نبلحظ ردود الفعػؿ  تتمثؿ ىذه األعراض عندما يحدث انفجار عبوة ناسفة أو سيارة مفخخة 

 :التالية

الضػػغط عمػػى  –الػػدوار –الغثيػػاف )لغايػػة االسػػتفراغ( –عثراتػػو ضػػيؽ التػػنفس أو  –خفقػػاف القمػػب 

)مجيػػد, االسػػتعداد النفسػػي لئلكثػػار مػػف المسػػممات ومػػف مػػواد اإلدمػػاف  –الػػرأس لغايػػة الشػػعور بالصػػداع

2006). 
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 :تصنيؼ قمؽ المكت بيف االضطرابات األخرل -6.2.2

حيػػث أف قمػػؽ المػػوت يصػػنؼ مػػف أكثػػر االضػػطرابات النفسػػية انتشػػارا فػػي المجتمعػػات مػػا بعػػد  

 األزمات ىي : 

 قمؽ الموت. -

 المخاوؼ مف اإلصابة بأمراض مميتة . -

 الفوبيا بأنواعيا )مخاوؼ مرضية مف الحرب والقصؼ واالنفجارات ... ال ( . -

 مظاىر اضطراب ما بعد الصدمة.  -

 شعور بالتيديد المستمر.االكتئاب وال -

 الخوؼ مف المستقبؿ. -

 فقداف الشعور بجدوى الفعؿ. -

 ردود الفعؿ الفردية أماـ التغييرات الحاصمة بسبب الكارثة. -

 تنامي احتماالت انتكاسات األمراض النفسية والجسدية. -

 .(2006)مجيد, ظيور عوارض أو أمراض جسدية عمى عبلقة بشدة الكارثة  -
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 :عَلج قمؽ المكت -7.2.2

يعد قمؽ الموت نوعػا مػف أنػواع القمػؽ , ويصػمح لعبلجػو مػا يسػتخدـ فػي عػبلج القمػؽ مػف طػرؽ  

فنية محددة . والعبلج السموكي ىو أكثر طرؽ عبلج القمؽ بأنواعو المختمفة شيوعًا وانتشارًا , وىو كذلؾ 

 ة المتاحة.أفضميا مف حيث إنو يحقؽ أعمى نسب لمشفاء مف بيف كؿ الطرؽ العبلجي

حيػػػث يػػػرى تمبمػػػر أنػػػو إذا كػػػاف قمػػػؽ المػػػوت المرتفػػػع مصػػػاحبًا أوليػػػا لحالػػػة مرضػػػية أكثػػػر شػػػموال  

كاالكتئػػػاب, أو ُعصػػػاب القمػػػؽ, أو الوسػػػواس القيػػػري, فػػػإف ىػػػذه الزممػػػة يجػػػب أف تعػػػالج عبلجػػػا عرضػػػيا 

وت المرتفػػع عرضػػا بػػالعبلج السػػموكي, أو العقػػاقير أو العػػبلج الكيربػػائي التشػػنجي, أمػػا إذا كػػاف قمػػؽ المػػ

مستقبل نسبيا لدى شخص في حالة مف الصحة النفسية أساسا, باإلضافة إلػى كونػو نتاجػا لخبػرات بيئيػة 

)عبد الخالؽ, غير مواتية فإنو يجب أف يخفض مباشرة بطرؽ العبلج السموكي كتقميؿ الحساسية المنظـ 

1987.)  

 نصيحتيف مف أجؿ تعامؿ أفضؿ مع الخطر الذي البد منو: (2003الصفار )قدـ  

 االستعداد لممكت: -النصيحة األكلى

نحف كمسمميف لدينا اعتقاد بمطػؼ ا  ورحمتػو , ونػؤمف بػاآلخرة والحسػاب وبكػؿ شػؤوف الغيػب.  

ىػػذه لػػذلؾ يمكننػػا أف نسػػتقبؿ المػػوت بنفػػوس واثقػػة مطمئنػػة حينمػػا نمتػػـز بحػػدود ا  ونطبػػؽ تعاليمػػو فػػي 

 الحياة .فالنصوص الدينية تؤكد سيولة الموت ويسره عمى اإلنساف المؤمف.

فعندما نؤدي الفرائض وتجنب الحراـ سوؼ نتجنػب القمػؽ والخػوؼ مػف المػوت ألننػا بػذلؾ نكػوف  

 عمى استعداد لو أمميف بحياة أفضؿ مف ىذه الحياة.
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 تكظيؼ المكت: -النصيحة الثانية

, ومسػػتقببًل طبيعيػػًا لكػػػؿ إنسػػاف, فممػػاذا يتػػرؾ اإلنسػػاف المبػػادرة بيػػػد مػػاداـ المػػوت مصػػيرًا حتميػػاً  

الموت ليفاجئو في أي لحظة, فيأخذ اإلنساف دور االستسبلـ والضعؼ, أماـ ىجوـ الموت المتوقع أليس 

مػػف األفضػػؿ أف يسػػتمـ اإلنسػػاف المبػػادرة, ويأخػػذ دور اليجػػـو عمػػى المػػوت  وذلػػؾ حينمػػا يحمػػؿ أىػػداؼ 

 بنفسو في األخطار, ويخوض المغامرات, نصرة لمحؽ, وتضحية في سبيؿ ا .سامية, فيقذؼ 

فطالما انؾ ستموت حتمػا لمػا ال توظػؼ موتػؾ وتمػوت ألجػؿ أىػداؼ سػامية. وحينئػذ لػف تمػوت  

وال تحسػبف الػذيف قتمػوا فػي سػبيؿ ا  أمػوات بػؿ أحيػاء  [بػؿ سػتبدأ حيػاة خالػدة ال نيايػة ليػا لقولػو تعػالى 

 .(169, )آؿ عمراف  ]يرزقوفعند ربيـ 

 :اختَلؼ النظرة إلى المكت باختَلؼ العمر -8.2.2

 نظرة الشباب إلى المكت: -1.8.2.2

ليػا خصائصػيا المتميػزة عمػا قبميػا ومػا بعػدىا.  ,مرحمة الشباب ىي انتقاؿ بيف الطفولة والرشػد  

تكتنفيػػػا األزمػػػات النفسػػػية وتسػػػودىا المعانػػػاة  ,حيػػػث يصػػػنفيا الػػػبعض بأنيػػػا فتػػػرة عواصػػػؼ وتػػػوتر وشػػػدة

ولكػػف قػػد  ,ويصػػنفيا الػػبعض بأنيػػا مرحمػػة نمػػو عػػادي ,واإلحبػػاط والصػػراع والضػػغوط االجتماعيػػة والقمػػؽ

يتخمميا بعػض االضػطرابات. ومػف أىػـ خصػائص النمػو فػي ىػذه المرحمػة إنيػا مرحمػة انتقػاؿ حرجػة تبػدأ 

و االنفعػاالت , فػي مرحمػة الشػباب تنمػوانفعالية واجتماعيػة بالبموغ الجنسي الذي يصاحبو تغيرات جسمية

نضػػج  إلػػى الػػبل  وتتميػػز بػػالعنؼ والتذبػػذب والتنػػاقض والقػػوة. حيػػث أف انتقػػاؿ الشػػاب مػػف مرحمػػة الطفولػػة

مرحمػػػة الرشػػػد والنضػػػج. وىنػػػا نقطػػػة ضػػػعؼ وثغػػػره. ويحتػػػاج الشػػػاب لممسػػػاعدة حتػػػى يصػػػؿ إلػػػى مرحمػػػة 

 .(2005)زىراف, الشباب والنضج بسبلـ 
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 نظرة الراشد إلى المكت: -2.8.2.2

دا عمػػػى عػػػدد مػػػف واعتمػػػا ,تختمػػػؼ النظػػػرة إلػػػى المػػػوت تبعػػػا لموقػػػؼ صػػػاحبيا ومنطقػػػو ودوافعػػػو  

يـ لممػػػوت كمػػػا يراىػػػا الراشػػػدوف ثبلثػػػة مفػػػاى  Lester(1967)وقػػػد أورد ليسػػػتر  المتغيػػػرات الشخصػػػية,

 : وىي

وجوانػب إشػباع مػف البيئػة كمػا فػي  ,معينػةالموت بوصػفو وسػيمة يحػاوؿ بيػا الفػرد تحقيػؽ أىػداؼ  -1

 حالة التيديد باالنتحار.

والتي قد ينظر إلييا عمى إنيا حياة رىيبة فضيعة أو حيػاة  ,الموت بوصفو انتقاال إلى حياة أخرى -2

 رائعة ينتظرىا الشخص بخوؼ أو بيدوء.

 .(2013)قكاجمية, الموت بوصفو نياية نتوقعيا  -3

 :المكتنظرة الكبار إلى  -3.8.2.2

يقصد بالكبار ىنا المسنيف "مرحمة الشيخوخة" مرحمة آخر العمر. فقد أصبح ىناؾ أقساـ عممية  

متخصصػػػة فػػػي عمػػػـ الشػػػيخوخة. ولمشػػػيخوخة خصػػػائص تميزىػػػا فيػػػي مجموعػػػة مػػػف التغيػػػرات الجسػػػمية 

ؾ وىنػػػا ,والنفسػػػية التػػػي تحػػػدث بعػػػد مرحمػػػة الرشػػػد. ومرحمػػػة الشػػػيخوخة ىػػػي الحمقػػػة األخيػػػرة مػػػف الحيػػػاة

ف الػذي يشػاىد فييػا ىػو زيػادة معػدؿ أأي  ,خصائص عامة ليذه المرحمة فيي مرحمػة الضػعؼ والتػدىور

يحبوف الشيخوخة خاصة السػيدات فالكػؿ  . فالشيوخ العدؿ الزيادة في جميع مظاىر النموالفقداف عمى م

ت عديػػػدة وبعػػػض الشػػػيوخ ال يعترفػػػوف بالشػػػيخوخة ويبػػػذلوف محػػػاوال النيايػػػة,يخػػػاؼ الضػػػعؼ والتػػػدىور و 

 .(2005)زىراف, ومتكررة الستعادة الشباب مظيرًا وسموكًا 
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إلػى   Fortner & Neimeyer (1999: 388)فػكرتنر كنيميػر فقػد أشػارت نتػائج دراسػة  

تتنبػػأ بمسػػتويات عاليػػة مػػف قمػػؽ المػػوت لػػدى األشػػخاص ومشػػاكؿ نفسػػية وبدنيػػة   ,انخفػػاض سػػبلمة األنػػا

 .بشأف طبيعة ومعنى الموت كما تزداد لدييـ المخاوؼ المسنيف,

ف احتماؿ الموت قػائـ فػي كػؿ لحظػة مػف حيػاة اإلنسػاف منػذ نشػأتو حػيف يبعػث حيػا داخػؿ إرغـ  

إال  والمراىقػة والشػباب وحتػى الشػيخوخة,وأثناء سنوات عمره األولى وفي الطفولػة  ,بطف أمو وفي والدتو

فما داـ الموت  ,ذروتو في السف المتقدـ أف احتماؿ الموت يكوف اقؿ ما يمكف في سنوات المراىقة ويزيد

وال سػػبيؿ إلػػى التػػدخؿ فػػي ىػػذه المسػػألة فػػإف االىتمػػاـ يجػػب أف يتجػػو إلػػى المرحمػػة التػػي  ,آت ال محالػػة

فيػذه قػد ال تكػوف مجػرد أيػاـ قػد تطػوؿ الفتػرة التػي يعػاني  ,تسبؽ الموت مباشػرة وىػي أيػاـ العمػر األخيػرة

أو سػػنوات بمػػا يجعػػؿ منيػػا  عبئػػًا ثقػػيبل عميػػو فػػي ىػػذا السػػف  فييػا اإلنسػػاف مػػف مػػرض المػػوت إلػػى شػػيور

الػذي ينظػر إليػو عمػى انػو موقػؼ صػعب عمػى المػريض ومػف حولػو ال  . وربما كاف مرض الموتالمتقدـ

 .(2007)الشربيني, وقؼ الوفاة يخمو مف ميزة إعداد الجميع نفسيا لتحمؿ م
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 :المفاىيـ المتصمة بقمؽ المكت -3.2

 :مفيكـ قمؽ المكت -1.2.2

 قمؽ الموت والمفاىيـ المتصمة بو

 

                              
 الوسواس القيري       االكتئاب    ضغط مابعد الصدمة  اليمع                              الخوؼ

 

 ( المفاىيـ المتصمة بقمؽ المكت1يكضح الشكؿ )

 :(الخكؼ )الرىاب -1

, أمػاكف, تجػارب بط بأشياءاالت الرعب, القمؽ, والذعر المرتمجموعة خاصة مف حالخوؼ ىو  

ىو مخاوؼ مرضػية عنيفػة وغيػر معقولػة مػف أنػاس أو مخموقػات أو   phobiaومواقؼ محددة. والرىاب

 . (2011؛ بيؿ,  2003)الكقفي, أشياء واقعية, يظير فييا بوضوح ال يتناسب والمنبو الذي يثيره 

فالخوؼ ىو وصؼ لحالة معينة تتميز بشعور خوؼ وذعر شديد ال يتناسب بحػاؿ مػع الموقػؼ  

أو الشيء الذي  يتسبب في ىذه المخاوؼ , إذآ ىي مشاعر خوؼ مبال  فيو عند التعرض لشيء ما ال 

يمكػػف أف يبػػرر كػػؿ مػػا يحػػدث الشػػخص المصػػاب بيػػذا الخػػوؼ يحػػاوؿ تجنػػب ىػػذا الموقػػؼ أو الشػػيء 

 .(2007)الشربيني, عنو  والفرار بعيداً 

المصاب بالخوؼ عادة ما يمقوف بالمـو عمى إحدى التجارب المؤلمة أو المخيفة أو المحرجة  

التي مروا بيا في سف مبكرة. فالشخص الذي يعاني مف اضطرابات القمؽ الكامف قد تسبب أي مف 
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العصبي الذي يؤدي إلى  الضغوط الحياتية, كالطبلؽ أو الػػموت المفاجئ لصديؽ, في أثارة جيازه

 .(2006)جاردنر كبؿ, اتخاذ ردود أفعاؿ حادة مف الخػػوؼ أو تسبب إصابات بالفوبيا أو القمؽ 

كمػػا إف اسػػتجابة الخػػوؼ ىػػي حيمػػة دفاعيػػة ال شػػعورية, يحػػاوؿ الفػػرد أثنائيػػا عػػزؿ القمػػؽ الناشػػئ  

وع رمػػزي لػػيس لػػو عبلقػػة مػػف فكػػرة أو موضػػوع أو موقػػؼ معػػيف فػػي حياتػػو اليوميػػة, وتحويمػػو إلػػى موضػػ

مباشرة بالسبب األصمي, ومػف ىنػا ينشػأ الخػوؼ الػذي يعمػـ الفػرد عػدـ جػدواه, وانػو ال يوجػد خطػر عميػو 

مػف تعرضػػو ليػذا المنبػػو. وعمػػى الػرغـ مػػف معرفتػو ذلػػؾ إال انػػو ال يسػتطيع الػػتحكـ أو السػيطرة عمػػى ىػػذا 

 .(2009)عكاشة كعكاشة, الخوؼ 

فينظراف إلى الخوؼ مف الموت عمى انػو خػوؼ فطػري   Baker & Bronerبيكر كبركنرأما  

موروث, كما قػد يرجػع ىػذا الخػوؼ إلػى أسػباب دنيويػة مثػؿ: كراىيػة الجثػة وغرابتيػا, والحػزف. وقػد ينػتج 

قمؽ الموت مف الخوؼ مف عػدـ الوجػود والخػوؼ مػف العقػاب فػي الحيػاة األخػرى والخػوؼ مػف المجيػوؿ 

 .(2011)العرب كربحي, 

 

 :اليمع -1

مصطمح اضطػػػراب اليمع, ونوبات اليمع في مرجع الطب النفسي الحديث مؤخرًا لوصؼ  ظيرو  

 . (2007)الشربيني ,حالة مرضية غامضة تصيب نسبة كبيرة مف الناس مف مختمؼ األعمار 

, حيػػث يتعرضػػوف ليجمػػات مػػف panicويأخػػذ القمػػؽ لػػدى بعػػض النػػاس شػػكؿ اإلنػػذعار واليمػػع  

ف إنذار أو سبب واضح وتتجمى بشدة في أعراض )سرعة خفقاف القمػب وشػدتو( اليمع المتكرر تحدث دو 

وضغط أو ألـ في الصدر, والدوار, والتعرؽ. وكثيرًا ما يخشى ىؤالء النػاس إنيػـ يتعرضػوف الزمػة قمبيػة 
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)الػكقفي, ويكونوف عمى خشػية دائمػة مػف تعرضػيـ لمثػؿ ىػذه الحالػة , وليػذا فػإنيـ يقممػوف مػف نشػاطيـ 

2003) . 

يصاب اإلنساف بنوبػات اليمػع فػي أوقػات ومناسػبات غيػر متوقعػة ومسػتمرة وذلػؾ بعكػس نوبػات  

القمؽ التي تحدث في وجود احد المثيرات المحددة كما في حاالت الفوبيا المحددة والقمؽ الزائػد . كمػا إف 

ف مػػػػف لمولػػػػداف دور فػػػػي مػػػػدى إصػػػػابات أبنػػػػائيـ باضػػػػطراب اليمػػػػع حيػػػػث انػػػػو إذا كػػػػاف الوالػػػػداف يعانيػػػػا

اضطرابات اليمع فمف المحتمؿ أف يصاب أبنائيـ بتمؾ االضطرابات سػبع أو ثمػاف أضػعاؼ األشػخاص 

 (.2006)جاردنر, بؿ, اآلخريف 

%, والسػمة األساسػػية 2-5كمػا وينتشػر ىػػذا االضػطراب بػيف مجمػػوع الشػعب بنسػبة تتػػراوح مػف  

ىي نوبات متكػررة مػف القمػؽ الشػديد )اليمػع( , ال يقتصػر عمػى موقػؼ محػدد أو مجموعػة مػف المواقػؼ, 

وبالتػػالي ال يمكػػف التنبػػؤ بػػو. كمػػا يترتػػب عمػػى ذلػػؾ دائمػػًا وبشػػكؿ ثابػػت وجػػود خػػوؼ ثػػانوي مػػف المػػوت 

 .(2009, كعكاشة )عكاشةداف التحكـ في النفس والجنوف وفق

 

 

 الكسكاس القيرم :  -2

 Obsessive-Compulsive ينػػتج أحيانػػػػا عػػػف القمػػػؽ اضػػطراب الوسػػػواس والفعػػػؿ القيػػػري  

الوساوس أفكار غير معقولة وغير مقبولة تغزو وعي الفرد بشكؿ متكرر يقوـ بيا راغمًا دوف مقدرة عمى 

كػوف الفكػػرة مثيػػرة لمقمػػؽ أو مخجمػة أو مكروىػػة. ومػػف ذلػػؾ األفكػار التػػي تػػراود الفػػرد اإلفػبلت منيػػا. وقػػد ت

بإيػػػذاء الػػػذات أو اآلخػػػريف, أو االعتقػػػاد بمعانػػػاة مػػػرض خطيػػػر, أو التفكيػػػر بػػػبل انقطػػػاع بأصػػػؿ الخميقػػػة 
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 يريػػد والوجػػود. إذ تػػؤدي إلػػى القيػػاـ بأفعػػاؿ قيريػػة, وىػػي أعمػػاؿ يقيػػر الفػػرد عمػػى القيػػاـ بيػػا بػػالرغـ انػػو ال

ذلػػؾ. وتتصػػؼ ىػػذه األفعػػاؿ بأنيػػا غيػػر معقولػػة ومتكػػررة وطقسػػية, تقػػتحـ الحيػػاة العاديػػة لمشػػخص وُتخػػؿ 

يحاوؿ الفرد أف يبتكػر تصػرفات بفاعميتو ولكنو يقوـ بيا منعا لمخوؼ والقمؽ الذي يبلزمو إف لـ يقـ بيا. 

بشػكؿ غيػر سػوي األمػر الػػذي معينػة ويكررىػا كطقػوس لمسػيطرة عمػى األفكػار التػي تسػتحوذ عمػى تفكيػره 

 .(2006؛جاردنر كبؿ ,  2003)الكقفي,  تجعميا تطارده

كما إف ىذا الُعصاب مف أكثر االضطرابات النفسية ألمًا ومعانػاة, فيجػب التفريػؽ بػيف الوسػواس  

القيري واألفعاؿ القيرية , التي تظير مع عدد مف اإلمراض, فالمصاب بو يعمـ عمـ اليقػيف بعػدـ صػحة 

ه , يمعب العامػؿ الػوراثي دورًا ميمػا فػي نشػأة الوسػواس القيػري؛ فقػد وجػد إف اغمػب المتػردديف عمػى أفكار 

)عكاشػػة العيػػادات ومراكػػز اإلرشػػاد ممػػف يعػػانوف الوسػػواس القيػػري أف أبػػائيـ يعػػانوف االضػػطراب نفسػػو 

 .(2009كعكاشة, 

 االكتئاب : -3

وخاصػػػة الػػػذيف تعرضػػػوا لفقػػػد أكثػػػر مشػػػكبلت الصػػػحة النفسػػػية شػػػيوعا بػػػاألخص لػػػدى المسػػػنيف  

القريف, أو اإلصابة بأحد األمراض المزمنة الخطيرة, يؤدي االكتئاب إلى مشكبلت طبيػة عديػدة كارتفػاع 

 (.2006)حسيب, ضغط الدـ والنوبات القمبية 

بأنػو "حالػة مػف الحػزف العميػؽ يحػس فييػا  (11:  2013فػي ىػَلؿ ) (1999)عبد اهلل يعرفو  

دـ قدرتو عمى اإلتياف بنشاطو السابؽ ويأسو مف مواجية المستقبؿ وفقداف القدرة المريض بعدـ الرضا وع

 عمى النشاط وصعوبة في التركيز مع اضطراب في النـو والشيية والطعاـ وأحبلـ مزعجة.
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روس إف احػػػػد مراحػػػػؿ المػػػػوت التػػػػي يمػػػػر بيػػػػا الشػػػػخص عنػػػػد  –فقػػػػد أشػػػػارات إليزابيػػػػث كػػػػوبمر  

يا بالمرحمة الرابعة وتحدث ىذه المرحمة كمما استمر نضوب الطاقة االحتضار ىي االكتئاب حيث صنفت

)عبػػد بتطػور المػػرض, حيػػث يكػػوف لػػدى المحتضػػر إحسػػاس بالخسػػارة الكبيػرة وبالنيايػػة المحتومػػة لمحالػػة 

 .(1987الخالؽ, 

كما انو يعػد احػد أىػـ أمػراض العصػر الحػالي, وقػد ورد فػي تقػارير منظمػة الصػحة العالميػة أنػو  

% مػػػف سػػػكاف العػػػالـ حاليػػػًا. وعنػػػد دراسػػػة التغيػػػرات التػػػي تحػػػدث فػػػي الجيػػػاز العصػػػبي  7ة يصػػيب نسػػػب

لمرضػػػػى االكتئػػػػػاب تػػػػـ اكتشػػػػػاؼ وجػػػػود نقػػػػػص فػػػػػي بعػػػػض المػػػػػواد الكيميائيػػػػة داخػػػػػؿ المػػػػ  منيػػػػػا مػػػػػادة 

ورغـ وجود اختبلؼ حوؿ ما إذا كاف   Norepinephrinومادة "نورابنفريف"  Serotonin"السيروتونيف" 

ىػػو سػػبب فػػي مػػرض االكتئػػاب أو حػػدث نتيجػػة لئلصػػابة بػػالمرض فػػإف األطبػػاء يعممػػوف جيػػدًا إف تعػػديؿ 

 .(2007)الشربيني, ىذا الخمؿ الكيميائي بواسطة األدوية يؤدي إلى تحسيف حالة مرضى االكتئاب 

 الضغط بعد الصدمة : -4

د عػػف ثمانيػػة أسػػابيع ويتناسػػب حجػػـ القمػػؽ الػػذي يشػػعر بػػو عبػػارة عػػف القمػػؽ المسػػتمر لمػػدة تزيػػ 

المػػػريض مػػػع مػػػدى قرابتػػػو مػػػف ضػػػحية ذلػػػؾ الحػػػادث المػػػؤلـ. وبعػػػد االعتػػػداء العنيػػػؼ عمػػػى المػػػريض أو 

االغتصػػاب أو احتجػػازه كرىينػػة أو تعذيبػػو أو حػػروب أو الحػػوادث الخطيػػرة أو مػػوت الشػػخص يحبػػو أو 

دمات الشػػائعة التػػي تػػؤدي إلػػى اإلصػػابة باضػػطرابات إصػػابتو بمػػرض خطيػػر قػػد يػػودي بحياتػػو مػػف الصػػ

 .(2006)جاردنر كبؿ, الضغط بعد ألصدمي 

 Post – Traumatic)ة ػكػػرب أو ضػػغط عقػػب الصدمػػكمػػػػا انػػو يظيػػر ىػػذا االضػػطراب  

Stress Disorder   كرد فعػؿ متػأخر أو ممتػد زمنيػًا لحػدث أو إجيػاد ذا طػابع, يحمػؿ صػفة التيديػد )
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ثنائية , وينتظػػػر منػػػو أف يحػػػدث ضػػػيقًا عامػػػًا ألي شػػػخص , وتتضػػػمف أعػػػراض منيػػػا أو الكارثػػػة االسػػػت

 . (2009)عكاشة كعكاشة, الكوابيس , واإلحساس بالتبمد االنفعالي , واالنفصاؿ عف اآلخريف 

ظػاىرة التجنػب كعػرض مػف أعػراض الصػدمة بػأف   Sarason  (1996)كما يفسر سيرسػوف  

القمػػؽ النػػاتج عػػف الخبػػرات السػػمبية مػػع وجػػود الخطػػر والتيديػػد تسػػمب الفػػرد القػػدرة عمػػى التكيػػؼ وىػػذا مػػا 

يجعػؿ الشػخص يرتػد لنفسػو ومػف ثػػـ ينػتج عنػػػػو خمػؿ عػاؿ فػػي األداة وزيػادة االىتمػاـ بالػذات ممػا يجعمػػو 

 .(2015)القرا, التي تحتوي عمى تيديد وخطر يتعمـ بشكؿ منظـ تجنب األوضػػػاع 

 

 

 

 

 النظريات المفسرة لقمؽ المكت :  -4.2

 النظرية الكجكدية :

 (Frankel,  كفرانكػؿ  Hidger, كىايػدجر  Baker)بيكػرركػزت النظريػات الوجوديػة أمثػاؿ  

بوصػػػفو حقيقػػػة مطمقػػػة  ,عمػػػى أىميػػػة المػػػوت. وسػػػمموا بػػػأف الفػػػرد يجػػػب أف يتقبػػػؿ حتميػػػة المػػػوت ونيايتػػػو

 .(2011)العرب, ربحي, ويتعيف عميو في النياية أف يجد معنى الوجود اإلنساني في موتو ىو 

أف القمػؽ نفسػو مػا ىػو إال    Arnest Beker  (1997)يػرى صػاحب النظريػة ارنسػت بيكػر  

ة لػػذلؾ تعبيػػر عػػف قمػػؽ المػػوت وأف جػػوىر خوفنػػا ىػػو نفسػػو مػػرتبط بوضػػعيات ورمػػوز متنوعػػة وال نيائيػػ
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ننا نصاب بالرعػب مػف محاولػة المعرفػة عػف موتنػا  واف  ,الشخص يبحث عف إنكار الموت بعدة طرؽ وا 

الشػػخص يخفػػي فكػػرة المػػوت بعيػػدا فػػي البلوعػػي لكػػي تدفعػػو لتشػػكيؿ عالمػػو االجتمػػاعي والثقػػافي الػػذي 

 .(2015)القرا, مصيره المحتـو  ينسيو

إف الوجػود يكتسػب حيويتػو  May & Minkowski مػام كمنككفسػكي وقػد افتػرض كػؿ مػف  

: بأف حقيقة نفسيا في قولو وتمقائيتو مف حقيقة مواجية الموت أو عدـ الوجود . وعرض فرانكؿ المسألة 

 .(2011)صكيص, كثر مف تفريغيا مف المعنى الموت تعطي الحياة معنى أ

 الوجودية ىي فمسفة لموجود اإلنساني تؤكد عمى أمريف ىما :   

ودنػػا وىػػو الػػوعي الػػذي يقػػود لبلعتػػراؼ بأننػػا نػػدمر ونوقػػؼ ىػػذا الوجػػود والػػذي يمكػػف أف وعينػػا بوج -1

يشػػػمؿ المػػػوت , أو يكػػػوف اقػػػؿ مػػػف ذلػػػؾ , عنػػػدما تفقػػػد حياتنػػػا اتجاىيػػػا ومعناىػػػا وعنػػػدما نشػػػعر بالعزلػػػة 

 الشخصية .

ارات التػي التأكيد عمى إننا كبشر أحرار فػي عمػؿ اختياراتنػا ومػف تػـ نكػوف مسػئوليف عػف اتخػاذ القػر  -2

 .(2001)يكسؼ, يكوف ليا عمى المدى الطويؿ مترتبات عمى وجودنا 

المػػوت مػػف وجيػػة نظػػر الفمسػػفة الوجوديػػة حػػاجز حاسػػـ مػػف شػػأنو أف ييػػددنا دائمػػا بتمػػؾ المحظػػة  

فجميػع اإلمكانػات تنتشػر  ,األليمة التػي لػف نسػتطيع بعػدىا أف نحقػؽ أي إمكانيػة مػف إمكانيػات األخػرى 

 .(2015)عسمية؛ حمدكنة, الموت  في مواجية
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 :  نظرية التحميؿ النفسي

والقمؽ  ( والقمؽ العصابي,بيف ثبلثة أنواع مف القمؽ وىي القمؽ الواقعي )الموضوعي فركيدميز  

وىػذه األنػػواع الثبلثػة لمقمػػؽ ال تختمػؼ فيمػػا بينيمػا اختبلفػػًا نوعيػًا, إذ يشػػترؾ كميػا فػػي أنيػا غيػػر الخمقػي. 

 .(2011)العطية, مريحة ومؤلمو ولكنيا تختمؼ مف حيث أصؿ كؿ منيا 

األولػػى لتفسػػير القمػػؽ أنػػو كػػاف يشػػعر بوجػػود عبلقػػة مػػا بػػيف القمػػؽ  فركيػػدنبلحػػظ مػػف محػػاوالت  

خطر خارجي معيف, وبيف القمؽ العصػابي وىػو خػوؼ غػامض مػبيـ غيػر الموضوعي وىو الخوؼ مف 

معػػروؼ سػػببو . كمػػا أف القمػػؽ الموضػػوعي رد فعػػؿ لخطػػر خػػارجي. ولػػذلؾ نػػرى فرويػػد يقػػوؿ إف القمػػؽ 

العصابي ينشأ عف خطر فعمػي غريػزي داخمػي. وكػاف فرويػد يعتقػد أيضػًا أف الميبيػدو الػذي يرفضػو األنػا 

 .  (1989)فركيد, ي يتحوؿ مباشرة إلى قمؽ عصاب

       (2شػػػػكؿ )إف القمػػػػؽ عنػػػػد فرويػػػػد ينػػػػتج عػػػػف الصػػػػراع بػػػػيف قػػػػوتيف فػػػػي الػػػػنفس  كمػػػػا يوضػػػػحيا  

ىما: قوة الغرائز التي تعبر عنيا "أليو" والقوة المقابمػة ليػا ىػي قػوة األنػا األعمػى أو الضػمير, والتػي تعػًد 

طػػػػػػػػػػػػػػػػر                             قػػػػػػػػػػػػػػػػوة رادعػػػػػػػػػػػػػػػػة معاقبػػػػػػػػػػػػػػػػة. وفػػػػػػػػػػػػػػػػي ىػػػػػػػػػػػػػػػػذه الحالػػػػػػػػػػػػػػػػة يكػػػػػػػػػػػػػػػػوف األنػػػػػػػػػػػػػػػػا ىػػػػػػػػػػػػػػػػو موضػػػػػػػػػػػػػػػػوع الخ

. و الحالة التي يشعر فييا الفرد  بػالخطر ىػي الحالػة التػي يشػعر فييػا بشػدة الغرائػز (2012)ناصيؼ, 

وتػػراكـ التنبيػػو الشػػديد عميػػو مػػع عػػدـ القػػدرة عمػػى اإلشػػباع بسػػبب العجػػز البيولػػوجي أو النفسػػي أو بسػػبب 

تعػػرض الفػػرد لخطػػر بالفعػػؿ. ولكػػف إذا شػػعر الفػػرد الخػػوؼ مػػف العقػػاب . يحػػدث القمػػؽ فػػي األصػػؿ إذا 

ذا توقع  بخطر في موقؼ معيف فإنو يأخذ بعد ذلؾ يتوقع الخطر في المستقبؿ في المواقؼ المشابية . وا 

 .(1989)فركيد, الفرد وقوع الخطر شعر أيضًا بالقمؽ كأف الخطر قد وقع بالفعؿ 



 

41 
 

فقد تطػرؽ فرويػد لوجػود غريػزتيف أساسػيتيف  فقػد ىمػا: االيػروس )غريػزة الحيػاة( وغريػزة التػدمير  

)المػػوت(.  فيػػدؼ غريػػزة العػػدواف ىػػو تػػدمير كػػؿ شػػئ. ومبػػاح لنػػا أف نفتػػرض إف اليػػدؼ النيػػائي لغريػػزة 

 .(2013)الزيني, التدمير إرجاع الشخص إلى الحالة البلعضوية, وليذا نسمييا غريزة الموت  

 

 

 

 

  

 

                     

 

 (1994( غريزتي الحياة والموت لدى فرويد )العيسوي, 2الشكؿ )                         

  

موقػؼ ال شػعورنا مػف مشػكمة المػوت ىػو غريزتي الحياة والموت كما صنفيػػػا فػػرويد  (2الشكؿ )يوضح 

زاؿ يعػػيش فػػي ال ف إنسػػاف عصػػور مػػا قبػػؿ التػػاري  مػػا يػػإورأى  ,بالتقريػػب نفػػس موقػػؼ اإلنسػػاف البػػدائي 

وىػو يتصػرؼ لػذلؾ  سبب ال يصػدؽ إف المػوت سػيجري عميػو,واف ال شعورنا ليذا ال شعورنا دوف تغيير,

لو كاف مف الخالديف واقصد بالبلشػعور طبقػات األعمػؽ فػي العقػؿ التػي تتػألؼ مػف الػدوافع الغريزيػة كما 

ولـ يعرؼ البلشعور السمبيات أبػدا وىػو لػذلؾ ال يعػرؼ انػو سػيموت  الف المػوت معنػى سػالب, ومػف تػـ 

 .(1992)فركيد , كانت كؿ غرائزنا ال تعرؼ الموت وال تخشاه تبعا لذلؾ 

 تفسير السلوك عند فرويد

 غريزة الموت غريزة الحياة

النشاط 

 الجنسي

 

النشاط 

 البناء

 التخريب العدوان



 

40 
 

إف القمؽ عبارة عػف رد فعػؿ يقػـو بػو الفػرد حينمػا تغػزو عقمػو قػوى وخيػاالت  Jungيكنج يعتقد  

صادرة عػف البلشػعور الجمعػي. فػالقمؽ ىػو خػوؼ مػف سػيطرة محتويػات البلشػعور الجمعػي  غير معقولة

غير التي ال زالت باقية فيو مف حياة اإلنساف البدائية. ويعتقد يونج إف اإلنساف ييتـ عادة بتنظيـ حياتػو 

)حبيػب, أسس معقولة منظمة, وأف ظيور المادة غير المعقولة مف البلشعور يعتبر تيديػدا لوجػوده  عمى

مصدر أساسي لمبؤس العصابي خصوصا في النصؼ الثاني مف لدى يونج  إف قمؽ الموت   .(1998

 .(2015)عسمية , حمدكنة ,حياة اإلنساف 

  يونج   في تفسيره لمشخصية (  يوضح فكرة البلشعور الجمعي لدى  3وىذا الشكؿ ) 

    

 

 

 

(1998( يوضح مكونات الشخصية لدى كارؿ يونج )عبد الرحمف ,  3الشكؿ )               

بالػػدوافع العدوانيػػة أكثػػر مػػف اىتماميػػا بالػػدوافع الجنسػػية, ورأت فػػي شػػدة  كػػارف ىػػكرنياىتمػػت  

الدوافع العدوانية أىـ مصػدر لمخطػر الػذي يثيػر القمػؽ وىػي تػرى إف الخطػر الػذي يثيػر القمػؽ ىػو خػوؼ 

الفرد مف توجيو ىذا العدواف إلى ىؤالء األشػخاص سػيؤدي إلػى فقػداف حػبيـ واحتػراميـ. كمػا أنيػا تسػمي 

ي يسػػػبب العصػػػاب بػػػالقمؽ األساسػػػي. واف لمقمػػػؽ مصػػػادر كثيػػػرة خارجيػػػة وداخميػػػة كاإلحسػػػاس القمػػػؽ الػػػذ

  (1989)حبيب ,بالخطر الذي ييدد حياتو 



 

42 
 

 اريػػؾ اريكسػػكفومػػف المحممػػيف الجػػدد المػػذيف تقػػع نظػػريتيـ تحػػت مسػػمى النظريػػات النفسجسػػمية  

نػػا مقابػػؿ اليػػأس( وتمتػػد مػػف نيايػػة ففػػي المرحمػػة الثامنػػة  مػػف المراحػػؿ التػػي قسػػميا اريكسػػوف  )تكامػػؿ األ

الخمسيف حتى الوفاة, وفييا يجد الشخص نفسو عمى نقيضيف أما اليأس والشعور بالفشؿ أو الرضػا واف 

 . (2011)ىريدم,  الشخص اليائس ينتظر الموت كأنو شبح يطارده ويخيفو وحتما آتية 

المسػػف بالتػػأثر, أو عػػدـ االكتػػراث إنيػػا المرحمػػة األخيػػرة, التػػي تبػػدأ فػػي السػػتينات , وقػػد يقابميػػا  

عمى إنيا مرحمة متأخرة مف العمر. إف الميمة في ىػذه المرحمػة ىػي نمػو تكامػؿ األنػا مػع قػدر قميػؿ مػف 

اليػأس. وبػػالرغـ مػػف إف ىػػذه المرحمػػة تمتػػاز بالبصػػيرة والفطنػػة ولكنيػػا مػػف أصػػعب المراحػػؿ إنيػػا تبػػدأ أوال 

دة , ويواجو بعض المتقاعديف صػعوبات أكثػر والسػيما مػف باالنفصاؿ عف المجتمع واإلحساس بقمة الفائ

كاف يعد واجباتو في العمؿ شيئا مقدسا ويجد نفسو بعػد ذلػؾ غيػر مطمػوب وال يحتاجػو احػد . واإلمػراض 

التػػػي تػػػرتبط بالتقػػػدـ بػػػالعمر تػػػذكرىـ بػػػالموت , فضػػػبل عػػػف فقػػػداف األصػػػدقاء أو شػػػريؾ الحيػػػاة. ونتيجػػػة 

 .(2015)محمكد , مسنيف يصابوف باالكتئاب أو القمؽ مف الموت لمشعور  بالنياية  فإف بعض ال

 

قػػدـ نموذجػػو فيمػػا يتعمػػؽ بمواقػػؼ واتجاىػػات قمػػؽ اريكسػػكف  أف  Tomer تػػكميركمػػا يػػذكر  

الموت والتي تعتمد عمى كيفية سيطرة الشخص  عمى ىذه المرحمة مف الحياة وخبلؿ ىذه المرحمة يتمتػع 

الشخص بحياتو واالنجازات التي حققيا. والشخص الذي وجد معنى وانجازات ايجابية فإنو يتقبػؿ المػوت 

ذلؾ مف لـ يشعر باإلنجازات وواجو في حياتو الكثيػر مػف النػدـ مع اإلحساس بالسبلـ, وعمى عكس مف 

 . (2015)القرا , سوؼ يشعر بإحساس اليأس والخوؼ مف الموت 

 



 

43 
 

 نظرية أتك رانؾ :

أف الوالدة تعًد الصػدمة األولػى فػي حيػاة اإلنسػاف, وىػي بمثابػة أوؿ مصػدر لمقمػؽ فػي يرى رانؾ  

حياتو . ألنيا عبارة عف تحطيـ لموحدة األصػمية إلػي كانػت تجمػع الطفػؿ بأمػو. والحيػاة البشػرية فػي رأي 

الخػػوؼ مػػف رانػػؾ ىػػي صػػراع بػػيف االنفصػػاؿ واالتحػػاد , أو بػػيف الحيػػاة والمػػوت, وبمعنػػى ىػػذا ال يكػػوف 

 المػوت سػوى مجػػرد قمػؽ سػػيكولوجي تستشػعره اإلرادة الفرديػػة الخبلقػة التػػي تسػعى نحػػو التفػرد واالنفصػػاؿ

 . (2015)عسمية؛ حمدكنة, 

وىما  ,يذىب رانؾ إلى أف القمؽ األولي يتخذ صورتيف تستمراف مع الفرد في جميع مراحؿ حياتو 

خوؼ الحياة وخوؼ الموت . إف خوؼ الحياة ىو قمؽ مف التقدـ واالستقبلؿ الفػردي. ويظيػر ىػذا القمػؽ 

أو تعمؿ عمى  ,ف تخمؽ ابتكارات جديدةأوعندما تريد إمكاناتو  ,عند احتماؿ حدوث أي نشاط ذاتي لمفرد

ديػػدة مػػع النػػاس. ويظيػػر ف يكػػوف عبلقػػات جأأو عنػػدما يريػػد الفػػرد  ,إيجػػاد تغييػػرات جديػػدة فػػي شخصػػيتو

القمؽ في ىذه الحاالت ألف تحقيؽ ىذه اإلمكانات ييدد الفرد باالنفصاؿ عػف عبلقاتػو وأوضػاعو السػابقة  

 . (1989)فركيد , 

ىػػو قمػؽ التػأخر وفقػداف الفرديػة. إنػو خػوؼ مػػف أف  ,عمػى عكػس خػوؼ الحيػاة  ,وخػوؼ المػوت 

لفردي ويعود إلى حالة االعتماد عمى الغير. ويعتقػد أو خوفو مف أف يفقد استقبللو ا ,يضيع في المجموع

وأحيانػػًا  ,فأحيانػػًا يشػػعر بقمػػؽ الحيػػاة  ,وىػػو دائػػـ التػػردد بينيمػػا  ,رانػػؾ أف كػػؿ فػػرد يشػػعر بيػػذيف القمقػػيف

 .(2012؛ ناصيؼ, 1989)فركيد , يشعر بقمؽ الموت 
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 نظرية الندـ :

     تػػدور ىػػذه النظريػػة بػػأف   Tomer & Eliason تػػكمر كأليسػػكف صػػاحب ىػػذه النظريػػة  

       قمػػػػؽ المػػػػوت فػػػػي حيػػػػاة األفػػػػراد يرجػػػػع لشػػػػعورىـ بالنػػػػدـ عمػػػػى تصػػػػرفاتيـ فػػػػي الحيػػػػاة ولػػػػنمط النػػػػدـ الػػػػذي

       يػػػػأتي عبػػػػر تأمػػػػؿ الشػػػػخص لمػػػػوت نفسػػػػو . وقػػػػد أورد تػػػػومر فػػػػي كتابػػػػو اتجاىػػػػات المػػػػوت بػػػػأف لممػػػػوت 

 ثبلث محددات:

 .في الماضيندـ متعمؽ بالماضي: وىو ندـ عمى تصرفات  -1

از األىػداؼ الرئيسػية : حيث ينتج عف فيـ الشخص لعػدـ قدرتػو عمػى انجػندـ متعمؽ بالمستقبؿ  -2

 .في المستقبؿ

 ندـ متعمؽ بعدـ وجود مغزى أو ىدؼ لمموت : ويرجع لصياغة مفيـو الموت لدى الشخص.  -3

عبػػػر معنػػػى المػػػوت ونمطػػػيف مػػػف     مخطػػػط يشػػػرح بػػػأف قمػػػؽ المػػػوت يتحػػػدد  (4الشػػػكؿ )يوضػػػح  

ف الػػػثبلث محػػػددات تتػػػأثر عبػػػر ظيػػػور المػػػوت بشػػػكؿ مباشػػػر أو غيػػػر مباشػػػر وذلػػػؾ مػػػف خػػػبلؿ  النػػػدـ وا 

نمطػػيف مػػف المعتقػػدات معتقػػدات الشػػخص عػػف العػػالـ وعػػف نفسػػو واف بػػروز المػػوت قػػد ينشػػط عمميػػات 

 معتقدات الفرد نفسو , وتجاوز    التكيؼ والتي تشتمؿ أو تتضمف  . )مراجعة لمحياة , تخطيط لمحياة , 

الػػػذات( , كمػػػا أف مكانيزمػػػات التكيػػػؼ سػػػوؼ تػػػؤثر عمػػػى نمطػػػي المعتقػػػدات وعمػػػى المحػػػددات الػػػثبلث  

 .(2015)القرا, 
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  الرعب:إدارة نظرية 

ظيرت ىذه النظرية في ميداف عمـ الػنفس االجتمػاعي المعاصػر. وضػع ىػذه النظريػة كػبل مػف          

          Solomon (1996)كسػػػكلمكف   Pyszczynskiكبيسيزينسػػػكي   Greenbergكرينيػػػرغ 

, فقػػػػػد وضػػػػػػع ىػػػػػؤالء العممػػػػػػاء نظػػػػػريتيـ اسػػػػػػتنادًا إلػػػػػى النظريػػػػػػة الوجوديػػػػػة تؤكػػػػػػد ىػػػػػذه النظريػػػػػػة أىميػػػػػػة         

الخػػػػوؼ مػػػػف المػػػػوت وتػػػػرى إننػػػػا  كػػػػي نسػػػػتطيع تجنػػػػب قمػػػػؽ المػػػػوت , وبخاصػػػػة عنػػػػد مرورنػػػػا بظػػػػرؼ           

  بتزويد  خبلليا  فإنو البد مف إيجاد الثقافة التي نشارؾ مف  خطيرمثؿ اإلصابة بمرض  طارئ 

حياتنػػػا بمعنػػػى واإلحسػػػاس بالبقػػػاء والخمػػػود وىػػػذا مػػػف شػػػأنو  أف يشػػػكؿ دافعػػػا وحػػػاجزا ضػػػد قمػػػؽ المػػػوت 

 . (2011)صكيص, 

 (71:  2015لشرح قمؽ الموت وفؽ نظرية الندـ    )القرا ,  2000Tomer( مخطط تومر 4الشكؿ )

 ظهور الموت
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وقد ُدعمت بالبحث عػف دور المعتقػدات والقػيـ والثقافػة المييمنػة فػي تعػديؿ رىػاب المػوت , كمػا  

قػػد ميػػزت ىػػذه النظريػػة دور التماسػػؾ االجتمػػاعي الثقػػافي فػػي خفػػض قمػػؽ المػػوت. وبيػػذا اىتمػػت بػػإدارة 

       حػػػػػػػػػػػػػاالت الغمػػػػػػػػػػػػػوض ,والحيػػػػػػػػػػػػػرة , كتحركػػػػػػػػػػػػػات العػػػػػػػػػػػػػالـ نحػػػػػػػػػػػػػو الحيػػػػػػػػػػػػػاة لمواجيػػػػػػػػػػػػػة قمػػػػػػػػػػػػػؽ المػػػػػػػػػػػػػوت                 

(Lehto  & Stein, 2009)  

 النظرية اإلنسانية: 

ارتبطػػػػػت النظريػػػػػة اإلنسػػػػػانية بعػػػػػالـ الػػػػػنفس األمريكػػػػػي كػػػػػارؿ روجػػػػػرز وقػػػػػد اعتمػػػػػدت النظريػػػػػة     

اإلنسػػػػانية فػػػػي تفسػػػػيرىا لمقمػػػػؽ بػػػػالمزاج بػػػػيف النظريػػػػة الديناميػػػػة والسػػػػموكية معتمػػػػدة فػػػػي األسػػػػاس عمػػػػى       

 القمؽ بأنو أساس لكؿ العواطؼ وفي ذلؾ  يتوافؽ مع  فرويد مفيـو الحتمية الصارمة , واعتبر 

ويرى يونج بػاف القمػؽ أكثػر شػيوعا عنػد النػاس الػذيف تكػوف مفػاىيـ الػذات لػدييـ ضػيقة أو مشػوىة        

 (68: 2015)القرا, 

كمػػػا اعتقػػػد إف أي خبػػػرة يمػػػر بيػػػا الفػػػرد فػػػي حياتػػػو و ال تتفػػػؽ مػػػع تنظػػػيـ أو بنػػػاء ذاتػػػو سػػػتعمؿ  

كتيديد لو , وكمما ازداد ىذا التيديد ازداد جمود الذات مما يػؤدي إلػى الشػعور بػالقمؽ , الػذي يػدفع الفػرد 

رة الػذات متماسػكة إلى إنكار مسببات ىذا القمؽ وأبعادىا عف طريؽ آليات الدفاع في محاولة إلبقاء صو 

 .    (2015)محمكد ,في حاؿ تواتر الخبرات المؤلمة في تفكير الفرد سوؼ يضطرب وينشأ قمؽ الموت 

 

 النظرية المعرفية : 

يعتبر قمؽ الموت سموؾ انفعالي ناتج عف األفكار التي يكونيا الفرد حوؿ نفسو بما فػي ذلػؾ مػا  

قػػد يصػػيبو مػػف أمػػراض, وىػػذه األفكػػار التػػي تخػػرج عػػف المنطػػؽ يكػػوف بموجبيػػا خطػػأ نسػػبيا وحتػػى يػػتـ 
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ب الػػتخمص مػػف االضػػطرابات المعرفيػػة يجػػب القيػػاـ بتغييػػر بنيػػوي لمفكػػرة مػػف خػػبلؿ تزويػػد الفػػرد المصػػا

 . (2013)قكاجمية, باالضطراب المتمثؿ في قمؽ الموت بمفاىيـ معرفية جديدة 

 نظرية التعمـ االجتماعي : 

عف عبلقات المسػف تقتصػر عمػى تحقيػؽ الػذات   Dollard & Miller دكالرد كميممر يتحدث  

مصػػدره وتػػرتبط بالػػدور االجتمػػاعي لممسػػف , كمػػا إف القمػػؽ كونػػو شػػكبل مػػف أشػػكاؿ الخػػوؼ الػػذي يكػػوف 

دراؾ الفػػرد لممثيػػر, وىػػذا اإلدراؾ  غامضػػا ويعتقػػداف أف المصػػدر األساسػػي لمقمػػؽ ىػػو الصػػراع الػػداخمي وا 

ىػػو الػػذي يػػتحكـ بدرجػػة القمػػؽ , فاإلنسػػاف يسػػتجيب لممثيػػرات المكروىػػة أو الخطػػرة التػػي تمػػر فػػي حياتػػو 

لػذلؾ يعػد مثيػرا لقمػؽ المػوت فيحاوؿ تجنبيا, بما أف الموت مكروه لدى الفرد فيو مرادؼ لمعدـ والتبلشي 

 .(2015)محمكد, 

  

 

 

 



 

 

 الثالثؿ ػالفص

 

 الدراسات السابقة

 

 تمييد -7.1

 الدراسات العربية التي تناكلت قمؽ المكت -7.1

 الدراسات األجنبية التي تناكلت قمؽ المكت -1.1

 الدراسات السابقة مناقشة -1.1
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 :تمييد -1.3

في ىذا الفصؿ تعرض الباحثة بعض الدراسات العربية واألجنبية التي تمت مراجعتيا,  

لمتعرؼ إلى أىـ النتائج التي توصؿ إلييا الباحثوف )وفقًا ألىداؼ الدراسة الحالية( وحسب التسمسؿ 

األقدـ إلى األحدث . وستعرض الدراسات التي درست قمؽ الموت في عبلقتو ببعض الزمني ليا مف 

 المتغيرات كػػ ) النوع والتخصص والعمر والمستوى التعميمي والحالة االجتماعية والمينة(.

 

 :الدراسات العربية التي تناكلت قمؽ المكت -7.1

 (:7991) عثمافدراسة   -7.7.1

بالتخصص الدراسي والجنس والبيئة لدى طبلب الجامعة أثناء أزمة  )أنماط القمؽ وعبلقتو بعنكاف

 . الخميج(

تحديد العبلقة بيف أنماط القمؽ والتخصص والنوع لدى طبلب الجامعة. وتكونت  ىدفت الدراسة إلى:

 ( طالب وطالبة مف كميتي اآلداب والعموـ بجامعة البحريف.140عينة الدراسة مف )

 ترجمة الباحث. Pe.marcell & Robert (1982)  مقياس قمؽ الموت لػػػ    أداة الدراسة:
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 أظيرت النتائج ما يأتي: 

 . عدـ وجود فروؽ تعزى لمتغير النوع .1

تعزى لمتغير التخصص لصالح طبلب  0.05ىناؾ فروؽ دالة إحصائيا عند مستوى داللة . 2

 اآلداب .

 (:7991) الكايددراسة   -7.2.3

  الموت والقيـ الدينية لدى المسنيف في دور الرعاية في األردف()قمؽ  بعنكاف

بياف العبلقة بيف القيـ الدينية وقمؽ الموت لدى المسنيف المقيميف في دور   ىدفت الدراسة  إلى:

الرعاية في األردف ومعرفة فيما إذا كاف ىناؾ أثر داؿ إحصائيا لمتغيرات النوع, المستوى التعميمي, 

 ( إناث.32( ذكور و)28( مسنًا منيـ )60الموت. وتكونت عينة الدراسة مف ) العمر عمى قمؽ

 .(1987) عبد الخالؽمقياس قمؽ الموت مف إعداد  أداة الدراسة:

 أظيرت النتائج ما يأتي : 

 ىناؾ درجة متوسطة مف قمؽ الموت لدى المسنيف . .1

لمتغير النوع والمستوى عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عمى مقياس قمؽ الموت تعزى  .2

 التعميمي والعمر .
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 (:7991) عبدالخالؽدراسة   -1.2.3

 )قمؽ الموت قبؿ العدواف العراقي وبعده لدى طبلب جامعة الكويت(بعنكاف 

التعرؼ عمى مستوى قمؽ الموت لدى الطبلب بعد تحرير دولة الكويت حيث  ىدفت الدراسة إلى:

)بعد سنتيف مف تحرير دولة الكويت(. تكونت العينة مف   1993أجريت ىذه الدراسة في عاـ 

( طالب وطالبة, وقورنت ىذه العينة بأخرى مناظرة كاف قد سبؽ التطبيؽ عمييا في عاـ 292)

 (.477قواميا )  1988

 في مرتي التطبيؽ .  (1970)مقياس  قمؽ الموت لتمبمر   راسة:أداة الد

 أظيرت النتائج ما يأتي : 

ارتفاع مستوى قمؽ الموت بعد العدواف العراقي مقارنة إلى ما كاف قبمو لدى كؿ مف الذكور  .1

 واإلناث.

 ىناؾ فروؽ بيف الذكور واإلناث في مرتي التطبيؽ )لئلناث متوسطات أعمى مف الذكور(. .2
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 (:7111) الحمك الشكعة كالقدكميدراسة   -1.2.3

 )أثر انتفاضة األقصى عمى مستوى الشعور بقمؽ الموت لدى طمبة جامعة النجاح(. بعنكاف

تحديد اثر انتفاضة األقصى عمى مستوى الشعور بقمؽ الموت إضافة إلى تحديد  ىدفت الدراسة إلى:

( 706اثر متغير النوع ومكاف اإلقامة وموقع السكف بالنسبة لممواجيات . وتكونت العينة مف       )

 مف الذكور واإلناث مف طمبة الجامعة.

 . 1996مقياس قمؽ الموت إعداد عبد الخالؽ  أداة الدراسة:

 النتائج ما يأتي: أظيرت 

 .بقمؽ الموت لدى عينة الطمبة توجد فروؽ ذات داللو إحصائية في مستوى الشعور .1

 .إلناث في قمؽ الموت لصالح اإلناثتوجد فروؽ ذات داللو إحصائية بيف الذكور وا .2

 

 (2004): عبدالخالؽ كبريـ دراسة   -1.2.3

 )ىؿ الحرب تؤثر عمى مستوى قمؽ الموت(. بعنكاف

عبر ست ؽ الموت قبؿ وبعد اجتياح الكويت ست قراءات لمقياس قم مقارنة الدراسة إلى: ىدفت ىذه

(. تكونت العينة الكمية 2002 –2000-1997–1996 –1995 –1993سنوات لمقراءات )

 .ف الجامعييف المتطوعيف في الكويترجؿ وامرأة م (2221)المقارنة عمى 

 .النسخة العربية قمؽ الموت لتمبمرطبؽ مقياس  أداة الدراسة:
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 أظيرت النتائج ما يأتي : 

 .ى المقاييس في التطبيقات السبعةإف الذكور أعمى قمؽ موت مف اإلناث عم .1

 .( 2015)القرا, بكثير ما قبؿ االجتياح  إف قمؽ الموت بعد االجتياح كاف أعمى .2

 

 (2006):نظمي كجبر دراسة   -1.2.3

 )قمؽ الموت لدى األستاذ الجامعي العراقي(. بعنكاف

تحديد مستوى قمؽ الموت لدى األستاذ الجامعي حيث طبقت الدراسة عمى  ىدفت ىذه الدراسة إلى:

ناثًا مف مختمؼ الفئات العمرية والرتب العممية.  عينة مف أساتذة جامعتي بغداد والمستنصرية, ذكورًا وا 

 إعداد الباحث.مقياس قمؽ الموت مف  أداة الدراسة:

 أظيرت النتائج ما يأتي:  

 إف عينة األساتذة تعاني مف قمؽ الموت . .1

 إف اإلناث أكثر معاناة مف قمؽ الموت مف الذكور. .2

 عدـ وجود ارتباط بيف قمؽ الموت والفئات العمرية . .3

 عدـ وجود ارتباط بيف قمؽ الموت والرتبة العممية .  .4
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 (: 7119رحيـ كعمي )دراسة   -1.2.3

)قياس مستوى القمؽ لدى المسنيف المقيميف في دور الدولة لمرعاية االجتماعية وعبلقتو  بعنكاف

 بالجنس والعمر والحالة االجتماعية(.

الكشؼ عف مستوى قمؽ لدى المسنيف المقيميف في دور الدولة وعبلقتو ببعض  ىدفت الدراسة إلى:

( مسف تقع 100نت عينة الدراسة مف )الحالة االجتماعية(. وتكو  –الجنس –المتغيرات )العمر

 فأكثر(. – 80( والفئة الثالثة مف )79– 70( والفئة الثانية مف )69 – 60أعمارىـ بيف )

 . (1987)لقياس قمؽ الموت  عبد الخالؽاستخدـ الباحث مقياس  أداة الدراسة:

 أظيرت النتائج ما يأتي :  

 لنوع.وجود فروؽ بيف المسنيف في قمؽ الموت حسب متغير ا .1

سنة كانوا أكثر إحساسا بقمؽ الموت مف  70واف المسنيف الذيف تبم  أعمارىـ أكثر مف  .2

 ( .69 – 60المسنيف الذيف أعمارىـ بيف )
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 (: 7171أبكصاع )دراسة   -1.2.3

)قمؽ الموت لدى سكاف المناطؽ المجاورة لممصانع الكيماوية اإلسرائيمية في محافظة طولكـر  بعنكاف

 وعبلقتو ببعض المتغيرات( .

معرفة درجة قمؽ الموت لدى سكاف المناطؽ المجاورة لمصانع الكيماوية  ىدفت الدراسة إلى:

لتعميمي. وتكونت العينة مف باإلضافة إلى متغيرات العمر والنوع والحالة االجتماعية والمستوى ا

(120.) 

 . (1996عبد الخالؽ )طبؽ الباحث مقياس قمؽ الموت إعداد  أداة الدراسة:

 أظيرت النتائج ما يأتي : 

 ارتفاع معدؿ قمؽ الموت لدى السكاف . .1

 ال توجد فروؽ ذات داللو تعزى لمتغير العمر والنوع والحالة االجتماعية والمستوى التعميمي . .2

 

 (: 7171الحمك )دراسة   -9.2.3

 )قمؽ الموت لدى كؿ مف الشيوخ والشباب( بعنكاف

معرفة مستوى قمؽ الموت لعينة مف الشيوخ والشباب. وتكونت عينة الدراسة مف  ىدفت الدراسة إلى:

( رجؿ. تراوحت أعمارىػػـ                        22( امرأة و )18( مف الشيوخ )40( فرد )100)

( طالب مف الصفوؼ األوؿ والثاني والثالث 35( طالبة و)25( مف الشباب  )60( و )83 – 60)

 قسـ عمـ النفس.
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 ( فقرة . 15تـ استخداـ مقياس تمبمر المكوف مف )  أداة الدراسة:

 : النتائج ما يأتي أظيرت

 أف الشباب ىـ أعمى قمؽ مف الشيوخ . .1

 اإلناث أعمى مف الذكور في قمؽ الموت. .2

 

 (:7177صكيص )دراسة   -71.2.3

)قمؽ الموت وعبلقتو بالمساندة االجتماعية .دراسة ميدانية عمى عينات متنوعة مف مدينتي  بعنكاف

 حمص ودمشؽ(.

تحديد العبلقة بيف قمؽ الموت والمساندة إضافة إلى تحديد أثر متغيرات الحالة  ىدفت الدراسة إلى:

( مف األطباء 732االجتماعية والنوع والمستوى التعميمي والعمر والمينة. وتكونت عينة الدراسة مف )

وتراوحت أعمارىـ ( إناث 453( ذكور و)232والممرضيف والطبلب والمعمميف وميف أخرى. منيا )

 .(50–30) –( 19 –15مف )

 . (1996عبد الخالؽ )حيث طبؽ مقياس قمؽ الموت مف إعداد  أداة الدراسة:

 أظيرت النتائج ما يأتي : 

 أف الذكور اقؿ مف اإلناث في قمؽ الموت . .1

 أما العمر فقد وجدت فروؽ بيف الراشديف والمراىقيف لصالح المراىقيف . .2
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وغير المتزوجيف لصالح غير  الوضع االجتماعي فقد وجدت فروؽ بيف المتزوجيف .3

 المتزوجيف.

 .التوجدفروقوفقالمتغيرالمهنة .4
 

 (: 7171الريماكم كأبكىَلؿ )دراسة   -77.2.3

)المساندة االجتماعية وعبلقتيا بقمؽ الموت لدى المسنيف المسجميف في وزارة الشؤوف بعنكاف 

 االجتماعية الفمسطينية في محافظة القدس(.

التعرؼ عمى المساندة االجتماعية وعبلقتيا بقمؽ الموت لدى المسنيف المسجميف  إلى: ىدفت الدراسة

في وزارة الشؤوف االجتماعية الفمسطينية في محافظة القدس إضافة إلى تحديد اثر متغيرات النوع 

 ( إناث.111( ذكور و)73( مف المسنيف و )184والعمر. وتكونت عينة الدراسة مف )

 .(1998شقير )ومقياس  (1987لعبد الخالؽ )راسة مقياس قمؽ الموت طبقت الد أداة الدراسة:

 

 أظيرت النتائج ما يأتي : 

 ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية تبعًا لمتغير النوع . .1

( 80ىناؾ فروؽ ذات داللو إحصائية في متوسطات قمؽ الموت تبعًا لمتغير العمر لصالح ) .2

 فما فوؽ . 

 

 (: 7171محمكد )دراسة   -77.2.3
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 )قمؽ الموت عند المسنيف وعبلقتو بالرضا عف أىداؼ الحياة والنزعة االستيبلكية(. بعنكاف

التعرؼ عمى مستوى قمؽ الموت عند المسنيف.  وتكونت عينة الدراسة مف      ىدفت الدراسة إلي:

(308.) 

 مف إعداد الباحث . أداة الدراسة:

 

 أظيرت النتائج ما يأتي : 

 قمؽ الموت منخفض عند المسنيف .مستوى  .1

 

 (: 7171عسمية كحمدكنة )دراسة   -71.2.3

)االلتزاـ الديني وعبلقتو بكؿ مف قمؽ الموت وخبرة األمؿ لدى طمبة كمية التربية بجامعة بعنكاف 

 األزىر بغزة(.

 

التعرؼ عمى عبلقة االلتزاـ الديني بكؿ مف قمؽ الموت وخبرة األمؿ تبعًا لمتغير  ىدفت الدراسة إلى:

 ( مفحوصًا.394النوع , والتخصص العممي , والمستوى الدراسي . تكونت عينة الدراسة مف )

 .(2005عسمية )تـ استخداـ مقياس قمؽ الموت مف إعداد  أداة الدراسة:

 أظيرت النتائج ما يأتي : 



 

59 
 

 ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير النوع لصالح اإلناث .ىناؾ فروؽ  .1

 ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير التخصص . .2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :الدراسات األجنبية التي تناكلت قمؽ المكت -1.1



 

61 
 

 : Lester & Templer (1972) دراسة ليستر كتمبمر   -7.1.1

 )التشابو في قمؽ الموت بيف اآلباء واألبناء وفقًا لعاممي العمر والنوع( . بعنكاف

معرفة التشابو بيف اآلباء واألبناء في قمؽ الموت وفقا لعاممي النوع والعمر.  ىدفت الدراسة إلى:

( 19 – 18( )17 – 15( )14 – 13( تراوحت أعمارىـ مف )743تكونت عينة الدراسة مف )

 فما فوؽ(. 40وعينة اآلباء )

 . 1970استخدـ الباحثاف مقياس تمبمر  أداة الدراسة:

 أظيرت النتائج ما يأتي: 

 . (2015)محمكد, ال توجد فروؽ جوىرية تعزى لمتغير العمر  .1

 

 : Thorson & Perkins (1977) ثكرسكف كبيركنزدراسة   -7.3.3

 )قمؽ الموت وعبلقتو بالعمر والنوع والمستوى التعميمي( بعنكاف

لمعرفة عبلقة قمؽ الموت والعمر والنوع والمستوى التعميمي عمى عينة مف كبار  ىدفت الدراسة

 ( فردًا.655السف. وتكونت عينة الدراسة مف )

 

 

 أظيرت النتائج ما يأتي: 
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 نة مع مف ىـ اصغر منيـ سنًا.إف األفراد األكبر سنًا ىـ األقؿ قمقا مف الموت مقار  .1

 الذكور حصموا عمى مستوى منخفض مقارنة مع اإلناث في قمؽ الموت. .2

 .(2015)تكنس, ال توجد فروؽ في مستوى قمؽ الموت تعزى لمتغير المستوى التعميمي  .3

 

 : Michael (1979) دراسة ميشيؿ  -1.3.3

 )قمؽ الموت والحالة االجتماعية( بعنكاف

معرفة العبلقة بيف قمؽ الموت والنوع والحالة االجتماعية. وكانت العينة مابيف  ىدفت الدراسة إلى:

 أعزب ومتزوج.

 . 1970استخدـ مقياس قمؽ الموت لتمبمر  أداة الدراسة:

 أظيرت النتائج ما يأتي: 

 ال توجد عبلقة بيف الحالة االجتماعية وقمؽ الموت . .1

)القرا, إف الذكور غير المتزوجيف لدييـ قمؽ موت أكثر ارتفاعا مف النساء غير المتزوجات  .2

2015.) 

 

 

 

 : Stevens (1980) دراسة ستيفيف كآخركف  -1.3.3
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 )قمؽ الموت لدى الشيوخ عنو لدى الشباب(بعنكاف 

محاولة مقارنة درجات قمؽ الموت لدى الشيوخ عنو لدى الشباب. تكونت  ىدفت ىذه الدراسة إلى:

 ( سنة.83- 16( فردا تراوحت أعمارىـ )295العينة مف )

 أظيرت النتائج ما يأتي: 

( كانت درجة قمؽ الموت لدييـ 63 – 60إف اإلفراد الكبار والذيف تتراوح أعمارىـ بيف ) .1

 .(2010)الحمك, أدنى مما لدى الشباب 

 

 : Bond (1994) دراسة بكند  -1.3.3

 )عبلقة قمؽ الموت بمتغيرات النوع والعمر والتديف في والية انديانا(. بعنكاف

: فحص تأثير كؿ مف التديف والعمر والنوع في قمؽ الموت. وانقسمت عينة ىدفت الدراسة إلى

فما فوؽ( وكانت مف المسنيف  – 55الدراسة إلى قسميف الفئة األولى تراوحت أعمارىـ ما بيف )

( . وشممت الطبلب المسجميف في  25 – 18المحمية . والفئة الثانية تراوحت أعمارىـ ما بيف ) 

 جامعة والية إنديانا وفي الكمية المينية التقنية .

  Lesters ليستر استخدـ الباحث مقياس قمؽ الموت مف إعداد أداة الدراسة:

 

 

 أظيرت النتائج ما يأتي: 
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 ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف الذكور واإلناث في قمؽ الموت . .1

ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف فئة الكبار وفئة الصغار في قمؽ الموت  .2

 . (2011)صكيص,

 

 : Brems,1996دراسة  -6.3.3

 )عبلقة قمؽ الموت بالعمر والنضج االجتماعي( بعنكاف

لمعرفة مستوى قمؽ الموت وعبلقتو بعامؿ العمر . تكونت عينة الدراسة مف رجاؿ  :ىدفت الدراسة

( سنو مف طبلب جامعة أالسكا ومف مراكز مجتمعية  80 – 18ونساء تتراوح أعمارىـ بيف ) 

 متعددة خاصة بالمسنيف .

 .1970استخدـ الباحث مقياس قمؽ الموت إعداد تمبمر   أداة الدراسة:

 يأتي: أظيرت النتائج ما 

 انو كمما زاد العمر انخفضت نسبة قمؽ الموت . .1

 

 

 

 : Suhali &Akrams (2002) سييؿ كأكـر دراسة -7.3.3

 )ارتباطات قمؽ الموت في باكستاف( بعنكاف
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( 123ىدفت ىذه الدراسة لمعرفة تأثير النوع , العمر عمى قمؽ الموت. وتكونت عينة الدراسة )

 مشترؾ.

 استخدـ الباحثاف مقياس قمؽ الموت  لتمبمر . أداة الدراسة:

 أظيرت النتائج ما يأتي: 

إف ىناؾ عبلقة بيف  النوع ) الذكور /اإلناث ( وقمؽ الموت لصالح اإلناث أي إف اإلناث  .1

 أكثر قمؽ موت مف الذكور .

 ال توجد عبلقة بيف العمر وقمؽ الموت. .2

 

 : Alarja &Abdallah (2005) العرجا كعبداهلل دراسة -8.3.3

 )قمؽ الموت عند الفمسطينييف خبلؿ انتفاضة األقصى( بعنكاف

معرفة درجة قمؽ الموت لدى عينة مف الفمسطينييف في مدينة بيت جاال  ىدفت ىذه الدراسة إلى:

وقرية الخضر ومخيـ بيت لحـ, وكذلؾ معرفة عبلقة متغيرات النوع والديانة والبيت الذي قصفو قوات 

االحتبلؿ والمستوى التعميمي والحالة االجتماعية ومكاف السكف ودرجة التديف بيذا القمؽ. تكونت عينة 

( مف الفمسطينييف الذيف يعيشوف في تمؾ المناطؽ التي تـ ذكرىا, حيث كاف عدد 601مف )الدراسة 

 (.383( وعدد اإلناث )219الذكور )

 . (1996)عبدالخالؽ, تـ استخداـ مقياس  أداة الدراسة:

 أظيرت النتائج ما يأتي: 
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ث أكثر قمؽ ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير النوع لصالح اإلناث أي إف اإلنا .1

 موت مف الذكور .

 ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير الحالة االجتماعية والمستوى التعميمي . .2

                                                                

 ركسؾ,جاتميؼ,ريس كسبكتس ككد دراستي  -9.3.3

Reece&Spottswood (2007) Russaac;& Gatliff  : 

 ) قمؽ الموت عبر سنوات الرشد : اختبار تأثير النوع والعمر (  بعنكاف

لمبحث عف قمؽ الموت عبر سنوات النضج. ففي الدراسة األولى تكونت العينة مف  ىدفت الدراستاف

وفي الدراسة الثانية تكونت  ( سنة.87 – 18( مف الرجاؿ والنساء تراوحت أعمارىـ مف )304)

 ( سنة.85 – 18( امرأة تتراوح أعمارىـ بيف )113العينة مف )

    (1970)موت لقمؽ ال تمبمرقد استخدـ في الدراستيف مقياس   أداة الدراسة:

 أظيرت النتائج ما يأتي: 

لنساء خبلؿ حيث أظيرت نتائج الدراسة األولى: ارتفاع قمؽ الموت إلى ذروتو لدى كؿ مف الرجاؿ وا

 (عاـ وتنخفض بشكؿ ممحوظ بعد ذلؾ أي كمما زاد العمر انخفض قمؽ الموت. 20عمر )

أشارت نتائج الدراسة الثانية: انخفاض كبير في قمؽ الموت مع التقدـ في العمر وقد أوصى الباحثوف 

وليس ( ولماذا النساء 20عمى التركيز في قضية زيادة قمؽ الموت عند الذيف تتراوح أعمارىـ )

 الرجاؿ.



 

66 
 

 عزايزة؛ ركف ,شكىاـ؛ جينجي كآخركف دراسة  -10.3.3

Azaiza, Ron& Shoham; Gigini Gatliff et al (2010): 

 ) الموت والقمؽ بيف المسمميف العرب والمسنيف في إسرائيؿ ( . بعنكاف

لمتعرؼ عمى الموت والقمؽ لدى المسمميف العرب المسنيف. تكونت العينة مف  ىدفت ىذه الدراسة

 عاما فما فوؽ(.  60( مسنًا ومسنة. وكانت أعمارىـ مف )145)

 أظيرت النتائج ما يأتي: 

إف ىناؾ فروؽ فردية في قمؽ الموت تعزى لمتغير النوع لصالح اإلناث أي إف اإلناث أكثر  .1

 مف الذكور.

)أبك ىَلؿ ؽ الموت تعزى لمتغير المؤىؿ العممي لصالح غير المتعمميف ىناؾ فروؽ في قم .2

 .(2015كالريماكم, 

 

 

 

 :Chain & Choo (2010)تشاف كتشك  دراسة  -11.3.3

 )العمر والنوع والتديف وعبلقتيـ بقمؽ الموت( بعنكاف
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معرفة مستوى قمؽ الموت لعينة ذات أعمار مختمفة حيث كانت أعمارىـ تتراوح  ىدفت الدراسة إلى:

( أنثى 160( فرد وكاف عددىـ متساوي ) 320( عاـ. وتكونت عينة الدراسة مف ) 70 – 17بيف )

 ( ذكر.160و )

 . (1970)لقمؽ الموت  تمبمراستخدـ الباحثاف مقياس  أداة الدراسة:

 أظيرت النتائج ما يأتي: 

 متوسطات اإلناث أعمى مف الذكور في قمؽ الموت  .إف  .1

 ال توجد فروؽ عائدة  لمتغير العمر في قمؽ الموت  . .2

        

 ي:سراج كفكستن,تكاىينة,دراسة تابت  -11.3.3

 Thabet; Tawahina; sarraj (2013): 

لمفمسطينييف. )قمؽ الموت واضطراب كرب ما بعد الصدمة والصدمة والحزف والصحة النفسية  بعنكاف

 ضحايا الحرب عمى غزة(

 ( .65 -22( تتراوح أعمارىـ )374تكونت عينة الدراسة مف )

  (1970) تمبمرطبؽ مقياس قمؽ الموت النسخة العربية إعداد  أداة الدراسة:

 

 أظيرت النتائج ما يأتي: 

 . (2915) القرا , إف اإلناث أعمى مف الذكور في قمؽ الموت  .1
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 :  Olatunji & Afolabi  (2014)اكلثنج ك أفكالبي دراسة  -13.3.3

 ) تأثير العمر والنوع عمى قمؽ الموت لدى البالغيف في والية أيكتي , نيجيريا(بعنكاف 

لمكشؼ عف تأثير العمر والنوع عمى قمؽ الموت . تكونت عينة الدراسة مف فئات  ىدفت ىذه الدراسة

لثانوي , واالبتدائي, والعماؿ مف األمانات الحكومية, مختمفة مف المجتمع منيـ ) معممي المدارس ا

والعامميف الصحييف في المستشفيات, وعماؿ التجارة, والحرفييف في الورش. وقد كاف حجـ العينة 

( 34 – 18( إناث. مقسمة إلى فئات عمرية صغار البالغيف )230( ذكور و)238( شخص )468)

 فما فوؽ( . 60يف )( وكبار البالغ60 – 35ومتوسطي البالغيف )

 . 1970مقياس تمبمر لقمؽ الموت   أداة الدراسة:

 أظيرت النتائج ما يأتي: 

 ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عائدة لمتغير العمر  .1

ال توجد فروؽ ذات داللو إحصائية عائدة لمتغير النوع ماعدا مجموعة متوسط البالغيف كانت  .2

 اإلناث أعمى مف الذكور.

 

 

 

 

 مناقشة الدراسات السابقة :  -4.3
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 أكال مف حيث األىداؼ : -1.4.3

تباينت أىداؼ الدراسات السابقة مف حيث المتغيرات التي تناولتيا بالدراسة  مع متغير قمؽ  

الموت, ومف خبلؿ العرض اتضح )لدى الباحثة( انو ال يوجد دراسة واحدة تضـ المتغيرات الخمسة 

الحالية ولكنيا وجدت دراسات اىتمت بدراسة بعض متغيرات الدراسة مجتمعة الموجودة في الدراسة 

 الحالية كبل عمى حدا .

( 1979( وماتشيؿ )2010أبك صاع )الذي تناولتو دراسة  االجتماعية الحالةمتغير  

 (.2005( و العرجا وتيسير )2011وصويص )

( , كبكند 1980), كستيفف  (1972كتمبمر )دراسة ولستر  الذي تناولتو  العمرومتغير  

Bond  (1994( ك الكايد , )2002(, كسييؿ كأكـر )1996( , كدراسة شرشي بريـ )1995 )

( كأبك 2009(  كدراسة رحيـ كعمى )2007(  كدراسة ركسا كآخركف )2003كالحمك كآخركف )

( ك 2010( كالحمك كآخركف  )2010)   Chain & Choo( كتشاف كتشك 2010صاع )

 (.2014كاكلنج كآخركف )  (Thorson & Perkins, 1977)ثكرسكف كبيركنز 

دراسة مانشيؿ       Thorson & Perkins, (1977ثكرسكف كبيركنز )ومتغير النوع تناولتو  

( , كدراسة 1995( ,  كالكايد )1994)  Bond( , ( كبكند  1993( , كعثماف )  1979) 

( كالعرجا كعبد 2003الحمك كآخركف )( , ك 2002(  , دراسة سييؿ كأكـر )1998كعبد الخالؽ )

 ,Russaac( , كدراسة 2007( , كدراسة ركسيس كآخركف )2006( , ك جبر )2005اهلل )

Gatliff , Reece & Spotts wood,  (2007) ( 2010( كأبك صاع )2009, ك رحيـ , )

( , كاكلنج كآخركف 2011( , ك دراسة صكيص )2010(, عزيزة كآخركف )2010كالحمك )

 ( .2015( ,  كدراسة شرشي أبك ىَلؿ كالريماكم )2015( ,  كحمدكنة كعسمية )2014)
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فكانت الدراسات التي تناولتو ضمف أىدافيا قميمة وىي  المستكل التعميميأما مف حيث  

( 2006( , نظمي كجبر )1995الكايد )ك  ,Thorson & Perkins, (1977ثكرسكف كبيركنز )

 (.2010بك صاع )( , ك أ2010, ك عزيزة كآخركف )

( 2011دراسة صكيص )فمـ تتحصؿ الباحثة إال عمى دراسة واحدة وىي  المينةأما متغير  

. 

(, 1993عثماف )وكذلؾ متغير التخصص فكانت الدراسات التي تناولتو قميمة وىي دراسة  

 ( .2015كدراسة عسمية ك حمدكنة )

أما الدراسة الحالية فقد تناولت متغير قمؽ الموت ومتغيرات ديمغرافية )النوع, والعمر, والتخصص,   

 والمستوى التعميمي, والمينة, والحالة االجتماعية(.

 

 ثانيا مف حيث العينة :  –2.4.3

عاما في دراسة  13تراوحت األعمار التي وردت في الدراسات السابقة حيث أف أصغرىا  

عاما  87و 83وأكبرىا عمرا كانت دراسة  ,  Lester & Templer( 1972تمبمر ) لستر ك

 .  Russac , 2007( ك ركسيس , 2010كدراسة الحمك )

 Bond  (1994) ,ة بوند ػػفما فوؽ كدراس 18مف  ودراسات أخرى كانت األعمار فييا  

كتشك , ودراسة تشاف Russac  (2007) , , ك  ركسيس  Brems (1996) ودراسة دراسة

 .(2014كاكلنج كآخركف ) , ودراسة (2011صكيص ), ودراسة  (2010)
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فقد تضمنت الدراسات السابقة فئات مختمفة منيا أعضاء ىيأة التدريس وقد الفئات ومف حيث    

. ودراسة تناولت المعمميف وىي دراسة  (2006)تناولتو دراسة واحد وىي دراسة نظمي وجبر 

 . (2011)صويص 

 Bond (1994)   بكندو دراسة  , (1993عثماف )دراسة  ,أما فئة الطبلب فتناولتيا بالدراسة     

عبدالخالؽ وبريـ ودراسة   , (2003الحمك ك آخركف )دراسة  ,  (1998عبدالخالؽ ), ودراسة 

(2004)  Abd – Khaled & Breme     عسمية ك , ودراسة  (2011صكيص ),  ودراسة

. أما عف فئتي الموظفيف والعسكرييف لـ تجد الباحثة )حسب اطبلعيا ( عمى أي (2015)حمدكنة 

 دراسة تناولتيما.

(. ومف 74 – 40( و )39- 18أما الدراسة الحالية سيتـ تقسيـ الفئات العمرية إلي قسميف مف )   

واالقتصاد "   حيث الفئات المينية ستنحصر حدود ىذه الفئة عمى )طبلب الجامعة بكميتي " اآلداب

 وأعضاء ىيئة التدريس , و موظفي الكيرباء " فرقة الصيانة " , وعسكريوف(. 

 

 أدكات الدراسة :  – 3.4.3 

تنوعت الدراسات السابقة مف حيث المقاييس التي استخدمتيا في الدراسة فيناؾ دراسات  

,  دراسة الحمو (1995الكايد )ومنيا دراسة   عبدالخالؽاستخدمت مقياس قمؽ الموت إعداد 

, ودراسة  (2009رحيـ كعمى ), ودراسة  (2005العرجا كعبد اهلل ), و دراسة  (2003)وآخروف 

 .(2011كصكيص ),  (2010أبك صاع )
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فيي دراسة  عبدالخالؽ كشقيرأما الدراسات التي استخدمت المقياسيف معا أي مقياس  

 . (2015الريماكم كأبك ىَلؿ )

فقد استخدمتو اغمب الدراسات منيا   1970خدمت مقياس تمبمر أما الدراسات التي است  

وغيرىا. وىناؾ مف استخدـ مقياس لستر  (2010كدراسة الحمك ),  (1998عبدالخالؽ )دراسة 

 . Bond  (1994)بكند دراسة 

( , كعسمية كحمدكنة 2006ظمي كجبر )وىناؾ مف قاـ ببناء مقياس في دراستو كدراسة ف   

 (.2015محمكد )(, كدراسة 2015)

بعد استخراج الخصائص   (1996عبدالخالؽ  )أما في الدراسة الحالية تـ استخداـ مقياس 

 السيكومترية لو مف )صدؽ وثبات( .

 

 األساليب اإلحصائية :مف حيث  -4.4.3

استخدمت الدراسات السابقة أساليب إحصائية مختمفة حسب أىداؼ دراستيا ومف ىذه  

لمفروؽ بيف عينتيف ( t ) اختبار  –معامؿ ارتباط بيرسوف  –سابي النسبي األساليب: المتوسط الح

 االنحراؼ المعياري  . –تحميؿ التبايف  –مستقمتيف 

 

 مف حيث النتائج : -5.4.3
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فقد تضاربت النتائج  لمنكعبعد مراجعة الدراسات السابقة التي تعتني بيدؼ الفروؽ العائدة   

, كدراسة Thorson & Perkins( 1977كبيركنز ) ثكرسكفحوليا, حيث توصمت, دراسة 

دراسة الحمك ك   , Akrams  &Suhali( 2002سييؿ كأكـر ) ودراسة ,(1998عبدالخالؽ )

, كتشاف كتشك (2006( , كدراسة نظمي كجبر )2005,  العرجا كعبد اهلل )(2003كآخركف )

Chain & Choo  (2010)( 2010, كالحمك , ) ( ك 2010كدراسة عزيزة كآخركف ) دراسة

 & Olatunji( , ك دراسة اكلثنج ك أفكالبي 2013(  , دراسة ثابت كآخركف )2011صكيص )

Afolabi (2014)  ( 2015, ك دراسة عسمية ك حمدكنة)  التي أشارت إلى فروؽ عائدة إلى

 النوع لصالح اإلناث أي إف اإلناث أكثر قمؽ موت مف الذكور.

والتي    Ahmad ( 2004أحمد  ), ودراسة   A (1979) , Michael ة مانشيؿأما دراس 

توصمتا إلى إف الذكور أكثر قمؽ موت مف اإلناث. وىناؾ دراسات لـ تجد فروؽ عائدة لمنوع كدراس, 

ركسيس كآخركف , ودراسة   (1995الكايد )  ,Bond (1994)كبكند , (1993عثماف )

الريماكم كأبك ىَلؿ , ودراسة ( 2010أبك صاع ), ودراسة  (2009ك رحيـ كعمى ),  (2007)

(2015) . 

عسمية كحمدكنة فقد اختمؼ نتائج الدراسات حيث أشارت دراسة  التخصصومف حيث  

توصمت إلى  (1993عثماف )إلى انو ال توجد فروؽ تبعا لمتخصص العممي . أما دراسة  (2015)

 إف األدبي أعمى مف العممي في قمؽ الموت.

ماتشيؿ فقد اختمفت الدراسات أيضا حيث أشارت دراسة  الحالة االجتماعيةما مف حيث أ 

(1979 ) Michael . A.( 2005, كالعرجا كعبد اهلل)   إلى انو  (2010أبك صاع ),  ودراسة
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توصمت إلى إف العزاب  (2011صكيص )ال توجد فروؽ تعزى لمتغير الحالة االجتماعية. أما دراسة 

 وجيف في قمؽ الموت.أعمى مف المتز 

 & Thorson( 1977ثكرسكف كبيركنز )فقد أشػػػارت دراسة   المستكل التعميميأما    

Perkins ( 1995كدراسة الكايد)كجبر , ودراسة نظمي  (2005العرجا كعبد اهلل  ) , ودراسة

حيث توصمت إلى انو ال توجد فروؽ تعزى ليذا المتغير .   (2010أبك صاع ), ودراسة  (2006)

توصمت إلى إف ىناؾ فروؽ تعزى ليذا المتغير لصالح غير  (2010عزيزة كآخركف )أما دراسة 

 المتعمميف أي أف غير المتعمميف أكثر قمؽ موت مف المتعمميف . 

 (1972مبمر )ليستر كتفقد توصمت دراسة  العمروكذلؾ تباينت الدراسات حوؿ متغير  

Lester & Templer   بكند, و دراسة Bond  (1994)  ودراسة  ( ,1995الكايد ), ودراسة

أبك صاع ,  ودراسة  (2006نظمي كجبر ), ودراسة Akrams & Suhali( 2002سييؿ كأكـر )

ودراسة اولثنج و ,  (2011صكيص ), ودراسة (2010تشاف تشك )ودراسة  (2010)

 إلى انو ليس ىناؾ فروؽ عائدة لمعمر في قمؽ الموت. ,Olatunji & Afolabi  (2014)أفوالبي

 Russaac,Gatliff , Reeceبكسس و دراسة  , Brems (1996)بريمس أما دراسة  

& Spotts wood ,2007 ,  التي تشير إلى انو كمما زاد العمر قؿ   (2015محمكد )ودراسة

, والتي تشير  (2010الريماكم كأبك ىَلؿ )ودراسة  (2009رحيـ كعمى )دراسة قمؽ الموت  , أما 

 Thorson( 1977ثكرسكف كبيركنز )كما أشارت دراسة  إلى أنو كمما زاد العمر زاد قمؽ الموت . 

& Perkins (  1980ستيفف ), و دراسة Stevens , ( 2010كدراسة الحمك)  إلى إف الشباب

 أكثر قمؽ موت مف الكبار . 
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إلى انو ال توجد عبلقة بيف  (2011صكيص )فقد توصمت دراسة  المينةأما مف حيث متغير    

 المينة وقمؽ الموت . 

تركز الدراسة الحالية لمعرفة مستوى قمؽ الموت لدى الفئات األربعة التي لـ تتناوليا   

أعضاء ىيأة  –الموظفوف  –الدراسات السابقة فيما عدا فئة الطبلب . والفئات ىي )العسكريوف 

التدريس( لـ تحظى بذلؾ االىتماـ . كما وقد جاءت ىذه الدراسة لمعرفة أوجو االتفاؽ واالختبلؼ بيف 

النتائج المتضاربة في الدراسات السابقة مف حيث النوع والعمر والحالة االجتماعية والمستوى التعميمي 

 ( .        1996)عبدالخالؽ والتخصص  . وذلؾ باستخداـ مقياس 

 

 



 

 

 رابعؿ الػالفص
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  تمييد -1.4

يشمؿ ىذا الفصؿ عرضًا لمطريقة البحثية التي تـ إتباعيا في تحقيؽ أىداؼ الدراسة الحالية  

لؤلداة. وكيفية   مف حيث المنيجية ووصؼ األداة المستخدمة, والتحقؽ مف الخصائص السيكومترية

 اختيار العينة, وجمع البيانات واألساليب اإلحصائية المستخدمة في تحميؿ البيانات.

 

  منيج الدراسة -2.4

لتحقيؽ أىداؼ الدراسة الحالية في التعرؼ عمى مستوى قمؽ الموت لدى فئات مختمفة مف  

لفروؽ بيف أفراد العينة تبعًا )العسكرييف و أعضاء ىيئة التدريس و الطبلب و الموظفوف( ولتحديد ا

لممتغيرات المحددة في أىداؼ الدراسة ) المستوى التعميمي, النوع, الحالة االجتماعية, التخصص, 

  Descriptive Researchالعمر(. وقد اعتمدت الباحثة في الدراسة الحالية عمى المنيج الوصفي 

فالبحث الوصفي يقوـ بوصؼ ما ىو كائف وتفسيره وصفا دقيقا ويعبر عنو تعبيرا كيفيا يصؼ الظاىرة 

ويوضح خصائصيا , أو تعبيرا كميا يعطينا وصفا رقميا يوضح مقدار ىذه الظاىرة أو حجميا 

 .(2006)حمس, ودرجات ارتباطيا مع الظواىر األخرى 
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 مجتمع الدراسة : -3.4

أوليا أعضاء ىيئة التدريس  بجامعة دراسة فئات مختمفة مف مدينة بنغازي يضـ مجتمع ال 

بنغازي وطبلب جامعة بنغازي مف )كمية اآلداب, االقتصاد( مف جميع السنوات الدراسية. وموظفو 

شركة الكيرباء )قسـ الصيانة( وعسكرييف مف الصاعقة ومدرية األمف المتواجدوف في ساحات القتاؿ 

 ارشة(.)قنفودة , والقو 

 الدراسة : عينة -4.4

وىي احد أنواع العينات غير   Availability Samplingقد تـ استخداـ العينة المتاحة  

االحتمالية حيث يتجاوز ىذا النوع مف العينات عممية االختيار العشوائي بسبب عدـ توافر المعايير 

ة بأنيا مجموعة األفراد المتوافرة لدى المطموبة كعدـ وجود تعداد لمجتمع الدراسة.وتعرؼ العينة المتاح

الباحث وبالتالي فيي العينة المبلئمة التي يستطيع الباحث الوصوؿ إلييا لمف تتوفر فييـ الخصائص 

 )القكاسمة كأبك الراز كأبك مكسي ك أبك طالب,المطموبة "مثؿ العمر والمستوى التعميمي ال  " 

الدراسة, وظروؼ التطبيؽ . تتكوف عينة الدراسة . وىي األنسب لمتغيرات (2015؛صَلح, 2012

( 74 - 18( شخصًا مف مدينة بنغازي مف مختمؼ األعمار حيث تتراوح أعمارىـ مف )434مف )

وقد تـ تقسيـ  والمستويات العممية المختمفة والميف واألوضاع االجتماعية والتخصص بالنسبة لمطبلب.

 :العينة وفقًا لمعمر بناء عمى اعتبارات وىي

لبعض حيث يقسـ ا 65حتى عمر  20حيث مف المعروؼ أف البالغيف تتراوح أعمارىـ مف  

( والبالغيف 45حتى  21/22: البالغيف الصغار يتراوح عمرىـ مف )البالغيف إلى صنفيف مختمفيف

ي دراسات أخرى تـ تقسيميا إلى فئتيف ػ(  أما ف65حتى  45المتوسطيف يتراوح أعمارىـ مف )
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سنة(  39 سنة إلى 17راوح أعمارىـ مف )ػػى تتضمف البالغيف الصغار يتػػمجموعة األولمتساويتيف ال

 . (Chain & Choo, 2010)سنة(  74سنة إلى  40ة الثانية يتراوح أعمارىـ مف )ػػػوالمجموع

وبناء عمى ما سبؽ  وباالطبلع عمى الدراسات السابقة في كيفية تقسيـ الفئات العمرية سيتـ  

( ودمج وسط العمر 39إلى  18تقسيميا في الدراسة الحالية كما يمي حيث سيتـ دمج الشباب والرشد )

 .(74إلى  40والمسنيف )
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 المتغيرات التالية :كالجدكؿ التالي يكضح تكزيع عينة الدراسة حسب  

 المتغيرات المحددة في أىداؼ الدراسة:  

 العمر(. -التخصص   -الحالة االجتماعية   -النوع   -)المستوى التعميمي 

 (2جدكؿ )

 المتغيرات الديمغرافية ألفراد العينة في مدينة بنغازم 

 النسبة %      العدد       المتغيرات          
  الفئات

 22.81         99        أعضاء ىيئة التدريس  
 21.20        92        موظفوف       
 23.73         103        عسكريوف      

 32.26         140       طبلب        
  النكع

 65.44        284       ذككر         
 34.56         150       إناث         

   العمر
      18-39      260        59.91 
       40- 74      174        40.09 

  الحالة االجتماعية
 44.24           192       أعزب        
 55.76            242       متزوج       

  المستوي التعميمي
 13.36       58       إعدادي     
 19.82       86       ثانوي      
 43.55      189      جامعي       
 23.27       101       فما فوؽ     

  التخصص
 48.57      68       عممي    
 51.43      72      أدبي    
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 الدراسة : أداة -5.4

ومقياس  (1996عبدالخالؽ )بعد االطبلع عمى عدد مف مقاييس قمؽ الموت منيا مقياس  

لقمؽ الموت لعدة اعتبارات  عبدالخالؽتـ اعتماد مقياس  (2002( كمقياس شقير )1970) تمبمر

. وأيضا أكثر (3بالممحؽ)منيا تمتعو بمعامؿ صدؽ وثبات عالييف مقارنة بالمقياسيف اآلخريف موضح 

 المقاييس استخداما في الدراسات السابقة القريبة مف أىداؼ الدراسة الحالية. 

 :المقياسكصؼ   -7.1.1

حيث يشمؿ  (1996)  أحمد عبدالخالؽتـ استخداـ المقياس العربي لقمؽ الموت إعداد  

( فقرة, يجاب عمى كؿ منيا بأحد األبعاد الخماسية لممقياس وىي عمى التوالي )ال 20المقياس عمى )

 8إلى  4كثيرًا جدًا(. ولممقياس أربعة أبعاد يتراوح عدد الفقرات بيف  –كثيرًا  –متوسط  –قميبًل  –

 ( فقرات كؿ بعد:7فقرات لكؿ بعد ويوضح الجدوؿ )

 (3جدكؿ )

 تكزيع الفقرات عمى أبعاد مقياس قمؽ المكت 

 عدد الفقرات الفقرات الخاصة بالبعد البعد
 8 2,3,8,11,12,16,17,18 الخوؼ مف الموتى والقبور

 4 7,9,13,15 مما بعد الموت الخوؼ
 4 5,6,10,19 الخوؼ مف األمراض المميتة

 4 1,4,14,20 االنشغاؿ بالموت وأفكاره
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 :تصحيح المقياس  -7.1.1

,  2, قميبل =  1يتـ تصحيح عبارات المقياس بأف يأخذ كؿ بديؿ درجة مقابمة أي )ال =  

تصحيح جميع العبارات ايجابي ويكوف بالجمع  (. واتجاه5, كثيرا جدا =  4, كثيرًا =  3متوسط = 

 الجبري بكؿ البدائؿ التي اختارىا المفحوص ويصحح المقياس كدرجة كمية.

( ويطبؽ المقياس بشكؿ فردي 20( وأقؿ درجة )100وبذلؾ تكوف أعمى درجة لممقياس ) 

 وجماعي.

 

 :ابقةالثبات( لممقياس في الدراسات الس-الخصائص السيككمترية )الصدؽ -1.1.1

 الصدؽ: -1.3.5.4 

قػػاـ معػػًد المقيػػاس بحسػػاب صػػدؽ األداة وذلػػؾ بحسػػاب الصػػدؽ الظػػاىري لمبنػػود بوسػػاطة اثنػػي  

عشر محكمًا متخصصًا في عمـ النفس والطػب النفسػي كػذلؾ يتسػـ المقيػاس بصػدؽ التكػويف وقػد تػراوح 

( كػػذلؾ تػػـ حسػػاب الصػػدؽ 0.59 – 0.31( وتػػراوح عنػػد اإلنػػاث بػػيف )0.66 – 0.30عنػػد الػػذكور )

( 0.68في صيغتو العربية حيث وصؿ لدى الذكور ) (1970)لقمؽ الموت  تمبمرالتبلزمي مع مقياس 

 (. 0.62وعند اإلناث وصؿ إلى )

بحساب صدؽ التبلزمي وفؽ معامؿ االرتباط بيف مقياس       زينب شقيركما قامت  

وأظيرت النتائج إف ىناؾ ارتباط داؿ عند  (2002)ومقياسيا لقمؽ الموت  (1996)عبدالخالؽ 

 (                       0.78( والدراسات العميا  ) 0.81( والجامعة )0.82( حيث وصؿ عند الثانوية ) 0.01مستوى ) 
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( بحساب صدؽ التبلزمي وفؽ معامؿ االرتباط بيف مقياس 2007ناىدة العرجا )كما قامت 

وأظيرت النتائج إف ىناؾ ارتباط داؿ قيمتو   (2002شقير )زينب ومقياس  (1996عبدالخالؽ )

 .  (2015)القرا, ( 0.55)

 الثبات: -2.3.5.4 

بحساب ثبات المقياس باستخداـ طريقة إعادة التطبيؽ وكانت  عبدالخالؽقاـ معًد المقياس  

باستخراج معامؿ الثبات عف طريؽ معامؿ ألفا   (2015القرا )( كما قامت 0.90قيمة معامؿ الثبات )

   (. 0.90( واستخدمت التجزئة النصفية وكانت قيمة معامؿ الثبات )0.93كرونباخ وكانت )
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 : االستطَلعية الدراسة -6.4

تـ إجراء دراسة استطبلعية وذلؾ لتحقؽ مف عدة أىداؼ قبؿ البدء بجمع بيانات الدراسة  

 ألىداؼ ىي:األساسية وىذه ا

 : والكشؼ عف مقدار صدؽ وثبات المقاييس الثبلثة لقمؽ الموت وى أكال:

 (. 2002شقير )  -(3  .( 1996عبدالخالؽ )  -(2  (. 1970تمبمر )  -(1

 تحديد المقياس الذي سيتـ استخدامو في جمع البيانات والذي يكوف أعمى صدقًا وثباتًا . ثانيان:

معرفة مدى وضوح وغموض فقرات المقاييس لممفحوصيف ولمتحقؽ مف األىداؼ السابقة قامت  ثالثان:

( فرد مف مجتمع الدراسة مف أعضاء ىيأة التدريس في جامعة بنغازي وموظفي 80الباحثة باختبار )

شركة الكيرباء )قسـ الصيانة( وطبلب مف كمية االقتصاد واآلداب وعسكريوف مف نقاط مختمفة مف 

وكاف العدد  25/05/2016إلى  2016/ 08/05ة بنغازي حيث استمرت فترة التطبيؽ مف مدين

الستخراج صدؽ وثبات المقياس وعميو فقد  spss( فرد وتـ استخداـ برنامج 60النيائي لمتطبيؽ )

تحققت أىداؼ الدراسة االستطبلعية مف حيث وضوح العبارات لممفحوصيف, وكذلؾ تـ استخراج الثبات 

ممقاييس الثبلثة وبناءًا عمى ىذه النتائج فإف الباحثة ستعتمد في الدراسة الحالية مقياس قمؽ والصدؽ ل

الموت لعبد الخالؽ كونو يتمتع بصدؽ وثبات أعمى مف المقياسيف اآلخريف أي أعمى مف مقياس 

 .(3الممحؽ )كما ىو مبيف في  )تمبمر كشقير(

 

 

 لمقياس الدراسة الحالية :   الخصائص السيككمترية -1.6.4
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 الصدؽ :  -أكال

 (: صدؽ التككيف الفرضي )االتساؽ الداخمي  -1

 :خمي لفقرات المقياس وذلؾ مف خبلؿتـ حساب صدؽ المقياس عف طريؽ االتساؽ الدا 

 حساب معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة بالدرجة الكمية لممقياس.- أ

 والدرجة الكمية لمبعد الذي تنتمي إليو.حساب معامؿ االرتباط بيف درجة كؿ فقرة - ب

 حساب معامؿ ارتباط درجة كؿ بعد بالدرجة الكمية لممقياس. -جػ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

86 
 

 (4جدوؿ )

معامبلت ارتباط )بيرسوف( بيف كؿ فقرة والبعد الذي تنتمي لو وبيف كؿ فقرة والمقياس ككؿ,  
 ومعامؿ ارتباط كؿ بعد بالمقياس ككؿ, وارتباط البعد بالمقياس ككؿ :

انبعذ
 

ل
و
أل
ا

 

ث
ال

معبم
 

ط
ارحبب

  
ن

بَ
 

م
ك

 
فقزة
 

وانبعذ
 

ً
انذ

 
ٌ

حنخم
 

نو
 

م
معبم

 
ط

ارحبب
 

م
ك

 
فقزة

 
ع

و
جم

ببنم
 

ٌ
انكه

 
ص

نهمقَب
 

 

انبعذ
 

ٌ
انثبن

  

ث
ال

معبم
 

ط
ارحبب

  
ن

بَ
 

م
ك

 
فقزة

 
وانبعذ

 
ً

انذ
 

ٌ
حنخم

 
نو

 

م
معبم

 
ط

ارحبب
 

م
ك

 
فقزة

 
ع

و
جم

ببنم
 

ٌ
انكه

 
ص

نهمقَب
 

 

انبعذ
 

ث
انثبن

  

ث
ال

معبم
 

ط
ارحبب

  
ن

بَ
 

م
ك

 
فقزة

 
وانبعذ

 
ً

انذ
 

ٌ
حنخم

 
نو

 
م
معبم

 
ط

ارحبب
 

م
ك

 
فقزة
 

ع
و
جم

ببنم
 

ٌ
انكه

 
ص

نهمقَب
 

 

انبعذ
 

ع
انزاب

 

ث
ال

معبم
 

ط
ارحبب

  
ن

بَ
 

م
ك

 
فقزة

 
وانبعذ

 
ً

انذ
 

ٌ
حنخم

 
نو

 
م
معبم

 
ط

ارحبب
 

م
ك

 
فقزة

 
ع

و
جم

ببنم
 

ٌ
انكه

 
ص

نهمقَب
 

 

1 
.743** .564** 

1 
.700** ..624** 1 .857** 772**. 1 .734** .638** 

2 
.466** .333** 

2 
.857** .486** 2 .526** .509** 2 .703** .441** 

3 
.727** .589** 

3 
.826** .569** 3 .884** .588*8 3 .770** .677** 

4 
.683** .617** 

 
.731** .630** 4 .884** .657** 4 .715** .585** 

5 
.776** .592** 

 
- -  - -  - - 

6 
.807** .767** 

 
- -  - -  - - 

7 
.696** .651** 

 
- -  - -  - - 

8 
.736** .665** 

 
- -  - -  - - 

ارتباط 

البعد 

 -بالدرجة

 الكمية

.851** 

ارتباط 

البعد 

 -بالدرجة

 الكمية

.747** 

ارتباط 

البعد 

 -بالدرجة

 الكمية

.801** 

ارتباط 

البعد 

 -بالدرجة

 الكمية

.801** 

 ( 0.01** مستوى الداللة ) 
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( إف ىناؾ عبلقة ارتباطيو ذات داللة إحصائية بيف كؿ فقرة والدرجة 3يتضح مف الجدوؿ ) 

والمقياس ككؿ, مما يدؿ عمى إف المقياس  الكمية لممقياس وبيف كؿ فقرة والمقياس ككؿ, وبيف كؿ بعد

 يتمتع بصدؽ قوي.

 : صدؽ المحؾ ) الصدؽ التَلزمي( -2

شقير ومقياس  (1996لعبد الخالؽ )تـ حساب معامؿ االرتباط بيف مقياس  قمؽ الموت  

( معامؿ االرتباط بيف مقياس قمؽ الموت لعبد الخالؽ ومقياس قمؽ  5ويبيف الجدوؿ )  (2002)

 الموت لشقير.

 ( 5جدكؿ )

 معامؿ ارتباط مقياسي )عبدالخالؽ ك شقير( لقمؽ المكت

 معامؿ االرتباط المقياس
 **713. عبدالخالؽ ك شقير

 (0.01** مستوى داللة عند ) 

 

 ثانيا: الثبات :

 تـ حساب الثبات بطريقتيف وىما كالتالي :

لممقياس ككؿ , وقد بمغت قيمتو  قامت الباحثة بحساب الثبات بطريقة ألفا كرونباخ _ألفا كركنباخ:1

(0.908  . ) 

 (. 0.886)   زئة النصفية وقد بم  قيمتو لقد قامت الباحثة بحساب الثبات بالتج _التجزئة النصفية:2
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 الدراسة األساسية:   -7.4

بعػػد التأكػػد مػػف صػػدؽ وثبػػات األدوات ووضػػػوح الفقػػرات لممفحوصػػيف , تػػـ تطبيػػؽ األداة عمػػػى  

)عسكرييف, أعضػاء ىيػأة التػدريس, طػبلب, مػوظفيف( وجمػع بيانػات الدراسػة األساسػية العينة األساسية 

منيا حيث تـ تطبيػؽ المقيػاس  بشػكؿ فػردي وجمػاعي, وقػد اسػتعانت الباحثػة بمتػدربيف لتوزيػع المقيػاس 

 01/11/2016عمى أفراد العينة, وقد استغرقت فترة جمع البيانات شير ونصؼ في الفترة الممتدة مػف 

مػنيـ  21اسػتبانو  28وبعد تصحيح االستبيانات وجمع البيانات منيا تـ استبعاد  ,15/12/2016إلى 

أرامػػؿ حيػػث تػػـ الحػػذؼ ألنػػو لػػيس مػػف ضػػمف أىػػداؼ  3مػػنيـ مطمقػػيف و 4يوجػػد نقػػص فػػي إجابػػاتيـ و

الدراسػػػة  )اليػػػدؼ المتعمػػػؽ بالحالػػػة االجتماعيػػػة والػػػذي يضػػػـ فقػػػط متػػػزوج/ أعػػػزب(. وبعػػػد االنتيػػػاء مػػػف 

 جمع البيانات مف العينة تـ تصحيح االستبيانات  وتفري  البيانات. عممية

 

 األساليب اإلحصائية:  -8.4

لتحميؿ بيانات الدراسة , ويتطمب ىذا النوع مف اإلحصاء أف تـ استخداـ اإلحصاء البارامتري   

تـ ( .  4يكوف التوزيع التكراري لمبيانات اعتداليًا وقد تحقؽ ىذا الشرط كما ىو موضح بالممحؽ ) 

وقد استخدمت  ,( لتحميؿ البيانات  spss استخداـ برنامج الحقيبة اإلحصائية لمعموـ االجتماعية ) 

 التالية :األساليب اإلحصائية 

 –واالنحرافات  المعيارية  –والمتوسطات الحسابيػػػة –معامؿ ارتباط سبيرماف براوف  -النسب المئويػػػة 
لمعينة الواحدة  t -معامؿ ارتباط بيرسوف  –(  Cronbach Alphaومعامؿ الثبات ألفا كرونباخ )

 .(one way ANOVA)تحميػػػؿ التبايف األحادي   -لمعينتيف المستقمتيػف  t -الستخراج الفػػػروؽ  

 



 



 لخامسؿ اػالفص

 عرض النتائج كمناقشتيا

 عرض النتائج كمناقشتيا -7.1

 االستنتاج -7.1

 المقترحات -1.1

 التكصيات -1.1
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 عرض النتائج كمناقشتيا -1.5

 اليدؼ األكؿ : -1.1.5

 التعرؼ عمى مستكل قمؽ المكت لدل العينة ككؿ في مدينة بنغازم -

لمعرفػػػة مسػػػتوى قمػػػؽ المػػػوت تمػػػت مقارنػػػة متوسػػػط العينػػػة بالمتوسػػػط النظػػػري لمقيػػػاس قمػػػؽ    

( 3مف خبلؿ ضرب القيمػة التػي يأخػذىا البػديؿ األوسػط )الموت. وقد تـ استخراج المتوسط النظري 

 ( .6في عدد فقرات المقياس . كما ىو موضح في الجدوؿ )

 

 ( 6جدكؿ )

 متكسط العينة كالمتكسط النظرم لمقياس قمؽ المكت

 متكسط العينة المقياس
 434ف= 

المتكسط 
 النظرم

االنحراؼ 
 المعيارم

درجة 
مستكل  tقيمة  الحرية

 الداللة
 0.0001 8.077- 433 18.376 60 52.88 المكتقمؽ 

 

( وجود فػروؽ دالػة إحصػائيا بػيف متوسػطات عينػة الدراسػة والمتوسػط 6يتضح مف الجدوؿ ) 

سػالبة يعنػي  tالنظري لممقياس . وىذا يشير إلى إف مستوى قمؽ الموت لمعينػة مػنخفض. الف  قيمػة 

 أف متوسط العينة  اقؿ مف المتوسط النظري ,  وىذا يعني أف قمؽ الموت لدى العينة  منخفض.  
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وقد يرجع ذلؾ إلى اإليماف بقضاء ا  الف الموت حؽ ومكتوب عمى كؿ إنساف, وألنو في  

عشوائية  حتى وقت تطبيؽ المقياس  كانت مدينة بنغازي بكؿ فئاتيا تعاني االغتياالت والقذائؼ ال

 أصبح مف المعتاد سماع لفظ الموت كؿ يـو .

 اليدؼ الثاني :  -2.1.5

لمعرفػػة الفػػروؽ العائػػدة لمحالػػة االجتماعيػػة )متػػزوج , أعػػزب( بالنسػػبة لدرجػػة الكميػػة لممقيػػاس  

لػدى فئػػات مختمفػػة فػػي مدينػػة بنغػػازي , تمػت المقارنػػة بػػيف متوسػػطات المتػػزوجيف والعػػزاب, والجػػدوؿ 

 ( لمفروؽ بيف ىذه المتوسطات وداللتيا .tقيمة )( يوضح 7)

 (7جدكؿ )

 زاب في قمؽ المكت كمستكل الداللة( لداللة الفركؽ بيف متكسطات المتزكجيف كالع tاختبار ) 

درجة  االنحرافات المتكسطات المقياس
مستكل  tقيمة  الحرية

قمؽ  الداللة
 المكت

 أعزب متزكج أعزب متزكج
 غير داؿ .015 432 17.564 19.031 52.89 52.86

( عػػػدـ وجػػػود فػػػػػػروؽ عائػػػدة لمحالػػػة االجتماعيػػػة فػػػي الدرجػػػة الكميػػػة 7يتضػػػح مػػػف الجػػػدوؿ ) 

 لممقيػػػاس.   

 , ك العرجػا كعبػد اهلل.Michael . A ( 1979ماتشػيؿ )تتفػؽ ىػذه النتيجػة مػع دراسػة  

التي أظيرت إف  (2011)صكيص .واختمفت مع دراسة  (2010أبك صاع )ودراسة    , (2005)

 العزاب أعمى مف المتزوجيف في قمؽ الموت .

وقد يرجع ذلؾ إلى أف الظروؼ الواحدة التي تمر بيا كػؿ فئػات مدينػة بنغػازي لػـ تفػرؽ بػيف  

أعػػػزب ومتػػػزوج لػػػذا ربمػػػا لػػػـ يعػػػَد لمحالػػػة االجتماعيػػػة تػػػأثير عمػػػى الدرجػػػة فػػػي مقيػػػاس قمػػػؽ المػػػوت,        
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ة االجتماعية التي تقدـ لكؿ اإلفراد عمػى حػد سػواء فػي مجتمعنػا ليسػت حكػرا وربما ذلؾ عائد لممساند

 فقط عمى المتزوجيف.

 اليدؼ الثالث :  -3.1.5

الكمية لممقياس ( بالنسبة لمدرجة 74-40( و )  39 –18فروؽ العائدة لمعمر ) لمعرفة ال 

( 8( والجدوؿ )74– 40( و )  39 – 18لدى عينة الدراسة تمت المقارنة بيف متوسطات عمر ) 

 ( الفروؽ بيف ىذه المتوسطات وداللتيا. tيوضح قيمة )

 (8 جدكؿ )

في قمؽ المكت  (74 – 40( ك ) 39 – 18لداللة الفركؽ بيف متكسطات العمر )  tاختبار 
 كمستكل الداللة

درجة  االنحرافات المتكسطات المقياس
مستكل  tقيمة  الحرية

 الداللة
قمؽ 
 المكت

(18-
39) 

 غير داؿ 1.218 432 (40-74) (18-39) (74 -40)

53.75 51.56 18.200 18.610 
 ( عدـ وجود فروؽ عائدة لمعمر في الدرجة الكمية لممقياس.8يتضح مف الجدوؿ ) 

 و دراسة  , Lester & Templer (1972كتمبمر ) ليستر دراسةتتفؽ ىذه النتيجة مع  

&  Akrams( 2002) سييؿ كأكـرودراسة  , (1995)الكايد ودراسة  , Bond  (1994) بكند

Suhali,  ودراسة تشاف (2010أبك صػػػػاع )ودراسة  , (2006نظمي كجبر )ودراسة             

 Olatunji & Afolabiاكلثنج كأفكالبػػػي ودراسة  , (2011صكيػػػص )ودراسة  ,( 2010و )ػػػتش

 ;Russaac  بكسسودراسة      Brems (1996)  بريمس دراسة وتختمؼ مع  .(2014)

Gatliff ; Reece & Spotts wood(2007)  التي تشير إلى   (2015)محمكد   ودراسة
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الريماكم كأبك ىَلؿ ودراسة , (2009رحيـ كعمى )أما دراسة  ,قمؽ الموت ؿانو كمما زاد العمر قم

ثكرسكف كبيركنز أشارت دراسة كمما زاد العمر زاد قمؽ الموت. والتي تشير إلى أنو  , (2010)

(1977 )Thorson & Perkins,  (1980ستيفف )و دراسة  Stevens ,  الحمك ودراسة

 إلى إف الشباب أكثر قمؽ موت مف الكبار.  (2010)

ربما يرجع ذلؾ إلى إف كؿ أبناء مدينة بنغازي كبار وصغار معرضوف في أي وقت وفي  

طائش )أثناء فترة التطبيؽ(.  كما  أنيـ جميعا بغض  كؿ لحظة لمموت بقذيفة عشوائية أو رصاص

النظر عف أعمارىـ يعيشوف تحت نفس الظروؼ, وأننا في مجتمع مسمـ مؤمف با  مدرؾ منذ 

نعومة أظافر أبناءه إف الموت حؽ وانو مبلقينا. واف ا  لـ يحدد عمرا فرضيا لمموت فقد يموت 

د يعمـ بعد عممو شيء وىذا ما تعممناه في ديننا الجنيف وىو في بطف أمو وقد يحي حتى ال يع

 الحنيؼ.

                                                       اليدؼ الرابع : -4.1.5

لدى في قمؽ الموت , فما فوؽ( جامعي, الثانوي, إعداديممستوى التعميمي )معرفة الفروؽ العائدة  ل

( 9والجدوؿ ) ((one – way ANOVAتـ استخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحادي  عينة الدراسة.

 يوضح ىذه الفروؽ.
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 (9جدكؿ )

 ايف كمستكل الداللة. لمفركؽ العائدة لممستكل التعميمي في قمؽ المكتنتائج تحميؿ التب

مجموع  قمؽ الموت
 مربعات

متوسط  درجة الحرية
 المربعات

 مستوى الداللة fقيمة 

 بيف
 المجمكعات

 داؿ 10.224 3244.871 3 9734.61
عند مستوى 
0.0001 
 

داخؿ 
 المجمكعات

136472.67 430 317.378 

  433 146207.28 المجمكع
  

تشير النتائج إلى وجود فروؽ ذات داللة في قمؽ الموت تعزى لمتغير المستوى التعميمي.  

لممقارنات البعدية لتجانس التبايف كما مبيف بالجدوؿ ولمعرفة الفروؽ تـ استخداـ اختبار شيفيو 

( , فقد لوحظ بأف أفراد العينة الذيف لدييـ مستوى تعميمي )ما فوؽ الجامعي( أكثر قمؽ موت 10)

مف المستويات التعميمية األخرى )إعدادي, ثانوي, جامعي(. وىذه الفروؽ ذات داللة إحصائية. 

 و كمما زاد المستوى التعميمي زاد قمؽ الموت.( يوضح ىذه الفروؽ حيث ان6والشكؿ )

 Thorson & Perkins (  1977) ثكرسكف كبيركنزدراسة  تختمؼ ىذه النتيجة مع  

 ,  (2006)ودراسة نظمي وجبر  , (2005العرجا كعبد اهلل  )ودراسة  , (1995الكايد )ودراسة 

حيث توصمت إلى انو ال توجد فروؽ تعزى ليذا المتغير . أما دراسة   (2010أبك صاع )ودراسة 

توصمت إلى أف ىناؾ فروؽ تعزى ليذا المتغير لصالح غير المتعمميف  (2010) عزيزة كآخركف

 أي إف غير المتعمميف أكثر قمؽ موت مف المتعمميف.
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مستقبمو وبالتالي تمسكو قد يرجع ىذا إلى انو كمما زاد المستوى التعميمي زاد قمقو أكثر عمى  

 بالحياة وانجازاتيا ألنو قد حقؽ فييا مكانة اجتماعية مرموقة ورفيعة.

 (10جدكؿ )

 يميمنتائج اختبار شفيو لممقارنات البعدية بيف متكسطات حسابية حسب متغير المستكل التع

المستكل 
 المتكسط العدد التعميمي

 المقارنات البعدية
 فكؽما  جامعي ثانكم إعدادم

 *13.38- *10.53- 3.25- 1.0 44.53 58 إعدادم
 *10.13- *7.28- 1.0  47.78 86 ثانكم
 2.85- 1.0   55.06 189 جامعي
 1.0    57.91 101 ما فكؽ

 0.05عند مستوى 

   

 
 ( يوضح الفروؽ العائدة  لممستوى التعميمي  في قمؽ الموت5الشكؿ ) 
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 اليدؼ الخامس: -5.1.5

مدينة  في لدي فئات مختمفة في قمؽ الموت (  إناث,)ذكور معرفة الفروؽ العائد لمنوع  ل 

لمفروؽ بيف   t( يوضح قيمة11تمت المقارنة بيف متوسطات الذكور واإلناث , والجدوؿ ) بنغازي.

 ىذه المتوسطات وداللتيا.

 

 (11جدكؿ )

 لداللة الفركؽ بيف متكسطات الذككر كاإلناث في قمؽ المكت كمستكل الداللة  tاختبار 

 المقياس
درجة  االنحرافات المتكسطات

مستكل  tقيمة  الحرية
 ذككر إناث ذككر إناث الداللة

قمؽ 
 12.485 432 15.023 7.100 46.01 65.88 المكت

 دالة
عند مستوى 

.0001 
 

فروؽ عائدة لمنوع  لصالح عينػة اإلنػاث أي إف اإلنػاث  ( إف ىناؾ 11يتضح مف الجدوؿ ) 

 أكثر قمؽ موت مف الذكور.

     ,Thorson & Perkins( 1977ثكرسػػكف كبيركنػػز )دراسػػة تتفػػؽ ىػػذه النتيجػػة مػػع  

        ,Akrams & Suhali ,(2002سػػػػػػػييؿ كأكػػػػػػػـر )ودراسػػػػػػػة  , (1998عبػػػػػػػدالخالؽ )ودراسػػػػػػػة 

       نظمػػػػػي كجبػػػػػر ودراسػػػػػة  , (2005العرجػػػػػا كعبػػػػػد اهلل )  , (2003كدراسػػػػػة الحمػػػػػك كآخػػػػػركف )

عزيػزة ودراسػة   , (2010كالحمػك )   ,Chain & Choo(2010كتشػاف كتشػك ) , (2006)

     و دراسػػػة , (2013ثابػػػت كآخػػػركف )دراسػػػة  ,  (2011صػػػكيص )و دراسػػػة  (2010كآخػػػركف )
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التػي  (2015عسمية كحمدكنػة )و دراسة  ,  Olatunji & Afolabi (2014)اكلثنج ك أفكالبي 

 أشارت إلى فروؽ عائدة إلى النوع لصالح اإلناث أي إف اإلناث أكثر قمؽ موت مف الذكور.

 Ahmadأحمػػػػد, و دراسػػة  A (1979)  Michael,مانشػػيؿ وتختمػػؼ مػػع دراسػػػػػة  

تجػد ىنػاؾ دراسػات لػـ كمػا إف  .ف الذكور أكثر قمؽ مػوت مػف اإلنػاثوالتي توصمتا إلى إ  (2004)

ودراسػة  ,(1995كالكايػد )  Bond (1994)وبونػد  , (1993)عثماف  كدراسة, فروؽ عائدة لمنوع

كدراسػػة  , (2010أبػػك صػػاع )ودراسػػة  , (2009كرحػػيـ كعمػػى ),  (2007ركسػػيس  كآخػػركف )

 .(2015الريماكم كأبك ىَلؿ )

في مجتمع تفرض  قد يرجع ذلؾ لطبيعة األنثى وألنيا تعبر عف قمقيا أكثر مف الذكر. وألننا 

ثقافتو السائدة والعادات عمى اإلناث ادوار اقؿ مواجية لمموت إف لـ تعدـ فييا المواجية لو ربما 

 يزيد ىذا مف خوفيف منو .

الذي أشار إلى أف المرأة  (10: 2007نظمي )وباالطبلع عمى األدبيات السابقة قد أشار  

وت أعمى, كما أف األدوار االجتماعية تتطمب عموما تشعر بأماف اقؿ, ومف ثـ يكوف قمقيف مف الم

في العادة مف الذكور إف يكونوف شجعانا ال يظيروف خوفا أو قمقا بيذا الصدد كما أف قمؽ النساء 

 المرتفع ال يتعمؽ فقط بموتيف شخصيا بؿ بموت أزواجيف أو إخوانيف أيضا.

ناث أمر منطقي إف ارتفاع قمؽ الموت لدى اإل (743: 2005حمدكنة )وأشار عسمية و 

في ظؿ التربية والثقافة السائدة في المجتمعات العربية  التي تربي األوالد الذكور عمى الرجولة 

 والقوة, واف عمى الذكور إف يكونوا أقوياء شجعاف قادريف عمى مواجية المخاطر وال ييابوف الموت.
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 :سادساليدؼ ال -6.1.5

 فيطبلب الجامعة في قمؽ الموت لدى ( العممي ,األدبيمتخصص )معرفة الفروؽ العائد ل 

لمتحقؽ مف ىذا اليدؼ تمت المقارنة بيف متوسطات طمبة التخصصات األدبية مع  مدينة بنغازي.

 ( يوضح ذلؾ:12متوسطات طمبة التخصصات العممية في مقياس قمؽ الموت والجدوؿ )

  

 (12جدكؿ )

 في قمؽ المكت كمستكل الداللة  العممي ك األدبيلداللة الفركؽ بيف متكسطات   (t)اختبار  

 المقياس

 االنحرافات المتكسطات
درجة 
 الحرية

 tقيمة 
مستكل 
أدبي  الداللة

 72ف=
عممي 

 68ف=
أدبي 
 72ف=

عممي 
 68ف=

قمؽ 
 المكت

 غير داؿ .467 138 19.10 17.21 56.97 58.40

 عدـ وجود فروؽ عائػػػدة لمتخصص في الدرجة الكمية لممقيػػاس. (12دوؿ )ػػيتضح مف الج 

إلػى انػو ال توجػد فػروؽ تبعػا  (2015حمدكنة ) دراسة عسمية وحيث تتفؽ ىذه النتيجة مع  

توصػمت إلػى إف األدبػػي أعمػى مػف العممػي فػػي  (1993عثمػػاف ) واختمفػت مػع دراسػة  لمتخصػص. 

 قمؽ الموت .
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ئػػات متشػػابية وتعرضػػيـ لظػػروؼ متشػػابية, كمػػا إف التعػػرض قػد يرجػػع ذلػػؾ لتواجػػدىـ فػػي بي 

مقابؿ عدـ التعرض لمخطر متساوي في كؿ التخصصات مف حيث موقع ومكاف الدراسػة. كمػا إنيػـ 

يتعرضوف لذات الضغوط سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية ومف ىنا جاءت ىػذه النتيجػة المنطقيػة 

 عممي.في ظؿ الظروؼ التي ال تفرؽ بيف تخصص أدبي و 

 

 :سابعاليدؼ ال -7.1.5

 فػي الموظفوف( ,العسكريوف ,الطبلب ,)أعضاء ىيأة التدريس العائدة لممينة الفروؽ معرفة  

لمتحقػػؽ مػػف ىػػذا اليػػدؼ تػػـ اسػػتخداـ اختبػػار تحميػػؿ التبػػايف األحػػادي    .قمػػؽ المػػوت بمدينػػة بنغػػازي

(one- way ANOVA) ( يوضح ذلؾ:13والجدوؿ ) 

 (13جدكؿ )

 نتائج تحميؿ التبايف األحادم كمستكل الداللة العائد لممينة 

متكسط  درجة الحرية مجمكع مربعات قمؽ المكت
 مربعات

 مستكل الداللة fقيمة 

بيف 
 المجمكعات

 داؿ 14.628 4513.14 3 13539.41
 

عند مستوى 
.0001                                                                                                                  

 

داخؿ 
 المجمكعات

132667.88 430 308.53 

    433 146207.28 المجمكع
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تـ  فة الفروؽتشير النتائج إلى وجود فروؽ جوىرية في قمؽ الموت تعزى لممينة ولمعر  

فقد لوحظ بأف  ( ,14كما مبيف بالجدوؿ ) لممقارنات البعدية لتجانس التبايف  استخداـ اختبار شفيو

خرى أفراد العينة الذيف يعمموف في مينة )عضو ىيأة تدريس( أكثر قمؽ موت مف الميف األ

 ( يوضح ىذه الفروؽ.7وىذه الفروؽ ذات داللة إحصائية والشكؿ ) )طبلب, موظفيف, عسكرييف(

 ,ومستقببًل طبيعيًا لكؿ إنساف ,ماداـ الموت مصيرًا حتميًا   (2003الصفار )فقد أشار  

فيأخذ اإلنساف دور االستسبلـ  ,فمماذا يترؾ اإلنساف المبادرة  بيد الموت ليفاجئو في أي لحظة

ويأخذ دور  ,أماـ ىجوـ الموت المتوقع أليس مف األفضؿ أف يستمـ اإلنساف المبادرة ,والضعؼ 

ويخوض  ,فيقذؼ بنفسو في األخطار ,اليجـو عمى الموت  وذلؾ حينما يحمؿ أىداؼ سامية 

. فطالما انؾ ستموت حتما لما ال توظؼ موتؾ وتضحية في سبيؿ ا  ,نصرة لمحؽ ,المغامرات

َواَل  وتموت ألجؿ أىداؼ سامية . وحينئذ لف تموت بؿ ستبدأ حياة خالدة ال نياية ليا لقولو تعالى

ـْ ُيْرَزُقوفَ  ۖ  َتْحَسَبَف اَلِذيَف ُقِتُموا ِفي َسِبيِؿ الَمِو َأْمَواًتا  )سورة آؿ   َبْؿ َأْحَياٌء ِعنَد َربأِي

  .(169عمراف, 

ربما ىذا ما جعؿ العسكريوف والموظفوف )شركة الكيرباء قسـ صيانة( يختاروف المواجية  

ثر قمؽ موت ذلؾ يرجعنا إلى نظرية اريكسوف لمموت .وكوف إف أعضاء ىيأة التدريس والطمبة أك

الذي أشار إلى إف الفرد في مرحمة الرشد عندما يحققوف انجازات ايجابية فإنو يسعى الف يتمتع 

 بإنجازاتو التي حققيا مما تزيد مف تمسكو بالحياة.
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 (14جدكؿ )

 : المينة  متغيرلممقارنات البعدية بيف المتكسطات الحسابية حسب شفيو اختبار  نتائج 

 طالب مكظؼ عسكرم عضك ىيأة المتكسط العدد  
 465. *10.69 *12.133 1.0 58.17 99 عضك ىيأة
 11.67- 1.44- 1.0  46.04 103 عسكرم
 10.23- 1.0   47.48 92 مكظؼ
 1.0    57.71 140 طالب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( يوضح الفروؽ العائدة لممينة في  قمؽ الموت  6الشكؿ ) 
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 االستنتاج: -2.5

نػػػو ال توجػػػد فػػػروؽ عائػػػدة لمحالػػػة   بشػػػكؿ عػػػاـ قمػػػؽ المػػػوت مػػػنخفض لػػػدى عينػػػة الدراسػػػة وا 

وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة فػػي قمػػؽ المػػوت تعػػزى لمتغيػػر المسػػتوى االجتماعيػػة والعمػػر  والتخصػػص, 

 تتطمب  النتائج مزيد مف الدراسات لمتحقؽ منيا. .والنوع والمينة التعميمي

 

 المقترحات: -3.5

 إجراء دراسة عف قمؽ الموت لدى فئات أخرى مثؿ )المراىقيف وذوي الحاجات الخاصة( .1

التػػػديف أو المسػػػاندة  إجػػػراء دراسػػػة عػػػف قمػػػؽ المػػػوت فػػػي عبلقتػػػو بمتغيػػػرات أخػػػرى كمسػػػتوى .2

 االجتماعية.

 قمؽ الموت لدى فئات مرضية )كالمصابيف بالسرطاف أو مرضى القمب(. .3

 موت في عبلقتو بمتغيرات ايجابية كاألمؿ, والسعادة.إجراء دراسات عف قمؽ ال .4
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 التكصيات: -4.5

 في ضوء نتائج ىذه الدراسة التوصية بما يأتي :ترى الباحثة 

 إعداد برامج إرشادية لخفض قمؽ الموت لدى اإلناث ولدى ذوي المستوى التعميمي العالي . .1

تشػػير إلػػى انخفػػاض قمػػؽ المػػوت لػػدى عينػػة حتػػى يسػػتفيد المجتمػػع المحمػػي مػػف نتػػائج الدراسػػة التػػي 

الدراسة ككؿ؛ توصي الباحثة بأف تيتـ البحػوث والدراسػات بالبحػث عػف األسػباب التػي جعمػت ىنػاؾ 

انخفاض عاـ في النتائج بغض النظػر عػف الفئػات التػي تناولتيػا والمتغيػرات؛ كػأف تقػدـ أسػئمة عامػة 

رشػادية متػى مػا دعػت الحاجػةعف النظرة إلى الموت فمػف الممكػف اإلفػادة منػو فػي بػر   امج عبلجيػة وا 

 إليو

 

 

 

 

 

 



 

 


 

 

 المراجع         
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 قائمة المراجػػػػع

 

 : أكالن الكتب

 األنعاـ.سورة القرآف الكريـ,  -

 سورة الجمعة.ػػػػػػ,  -

 ػػػػػػ, سورة الزمر. -

 .السجدة, سورة ػػػػػػ -

 .سورة آؿ عمراف, ػػػػػػ -

 .القصص, سورة ػػػػػػ -

 ػػػػػػ, سورة الممؾ. -

 .النساء, سورة ػػػػػػ -

 ػػػػػػ, سورة ؽ. -

 .لقماف, سورة ػػػػػػ -

الخكؼ كالقمؽ التعرؼ عمى أكجػو التشػابو كاالخػتَلؼ (:  2101إبراىيـ, عبل عبد الباقي ) -

جراءات الكقاية منيا  .. القاىرة, عالـ الكتببينيما كعَلجيما كا 
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. منػػػػػاىج البحػػػػػث فػػػػػي العمػػػػػـك النفسػػػػػية كالتربكيػػػػػة(: 6002) دأبػػػػػوعبلـ, رجػػػػػاء محمػػػػػو  -

 النشر لمجامعات. ر(.القاىرة, دا5)ط

 .  القاىرة , دار كنوز.فركيد(: 2103الزيني, إبراىيـ ) -

 . اإلسكندرية, منشأة المعارؼ.كالعَلجعصر القمؽ األسباب (: 2117الشربيني, لطفي ) -

كيػػؼ تقيػػر الخػػكؼ ة دراسػػة إسػػَلمية فػػي سػػيككلكجيا الرىػػاب (: 2113الصػػفار, حسػػف ) -

 (, دار الواحة.)الفكبيا

اإلرشػػػاد السػػػمككي المعرفػػػي الضػػػطرابات القمػػػؽ لػػػدل (: 2100العطيػػػة, أسػػػماء عبػػػد ا  ) -

 . اإلسكندرية, مؤسسة مورس الدولية.األطفاؿ

. اإلسػػػكندرية, دار المرجػػػع فػػػي عمػػػـ الػػػنفس الحػػػديث(: 0994بػػػد الػػػرحمف )العيسػػػوي, ع -

 المعرفة الجامعية.

منػػاىج (: 2102مفيػػد ؛أبػػو طالب,صػػابر) القواسػػمة, رشػػدي ؛أبػػو الرز,جمػػاؿ ؛أبػػو موسػػي, -

 . عماف, جامعة القدس المفتوحة.البحت العممي

 عماف, دار الشروؽ.(, األردف, 3.  )طمقدمة في عمـ النفس(: 2113الوقفي, راضي ) -

دار  التقنيػػة النفسػػية نحػػك إعػػادة بنػػاء عمػػـ نفػػس جديػػد.(: 2118بونػػوارة, حسػػف عمػػى ) -

 الكتب الوطنية .

, )ترجمػػة عبػػد الفكبيػػا الخػػكؼ المرضػػي مػػف األشػػياء كالتغمػػب عمييػػا(: 2100ؿ, آرثػػر )يػػب -

 .قاىرة,  الدار األكاديمية لمعموـالحكيـ الخزامي(. ال

, )ترجمػة  خالػد العػامري(. القػاىرة, دار إدارة الخػكؼ(. 2116جػيمس ) بيؿ, ارثر؛ جػاردنر -

 الفاروؽ لمنشر.

 . القاىرة,  دار الثقافة.(:   سيككلكجية الخكؼ0998حبيب, صموئيؿ ) -
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اإلسػػػكندرية,  دار  مقدمػػػة فػػػي الصػػػحة النفسػػػية.(: 2116حسػػيب, عبػػػد المػػنعـ عبػػػد ا  ) -

 الوفاء.

. عمػػػػـ الػػػػنفس االجتمػػػػاعي(: 2110؛ معتػػػػز سػػػػيد )خميفػػػة, عبػػػػد المطيػػػؼ محمػػػػد؛ عبػػػد ا  -

 القاىرة, دار غريب.

 . القاىرة,  دار المعرفة .كيؼ تقاـك القمؽ(: 0986خميؿ, محمد بدر الديف ) -

)ترجمة  سيد الطواب ومحمود عمر ونجيػب  مدخؿ عمـ النفس,(: 0983دافيدوؼ, لنداؿ ) -

 قاىرة, دار المري  لمنشر .(, المكتبة األكاديمية في ال2خزاـ  وفؤاد أبو حطب(. )ط

 (, القاىرة, عالـ الكتب.2. )طالصحة النفسية كالعَلج النفسي(:  0977زىراف , حامد )  -

 (, القاىرة.4. )ط الصحة النفسية كالعَلج النفسي(: 2115) ػػػػػػػ -

(, القػػػاىرة, مكتبػػػة النيضػػػة 2. )طمقيػػػاس قمػػػؽ المػػػكت(: 2112شػػػقير,  زينػػػب محمػػػود ) -

 المصرية.

 . جامعة الكويت, دار المعرفة.قمؽ المكت (: 0987ؽ, أحمد محمد )عبدالخال -

(: المقياس العربي لقمؽ الموت. جامعة الكويػت,  كميػة العمػوـ االجتماعيػة, قسػـ 0996) ػػػػػػػػػػػ -

 عمـ النفس.

-  

 (, القاىرة, مكتبة زىراء الشرؽ.2طعمـ األمراض النفسية كالعقمية. )(:  2119ػػػػػػػػػػػ ) -

 . القاىرة, دار قباء.نظريات الشخصية(: 0998ف, محمد سيد )عبد الرحم -

. القػاىرة, مكتبػة االنجمػو الطب النفسػي المعاصػر(: 2119عكاشة, احمد ؛عكاشة, طػارؽ ) -

 المصرية.

 . اإلسكندرية, المكتبة الوطنية.عمـ النفس(: 2114غانـ, محمد حسف ) -
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(, 4محمد عثمػاف نجػاتي(. )ط, )ترجمة الكؼ كالعرض كالقمؽ(: 0989فرويد , سيجموند ) -

 القاىرة,  دار الشروؽ.

,  )ترجمػػة  عبػػد المػنعـ الحنفػػي(. القػػاىرة , الحػػب كالحػػرب كالحضػػارة كالمػػكت(: 0992ػػػػػػػػػػ ) -

 دار الرشاد.

 )ترجمة محمد ثابت(. مصر.دع القمؽ كابدأ الحياة (: 2117كارنيجي, بدوف ) -

)ترجمػػة  محمػػد  القمػػؽ كمكافحتػػو التعػػايش مػػع الخػػكؼ فيػػـ(: 0998مػػاركس, إيزنػػؾ ـ ) -

 عثماف نجاتي(. القاىرة,  دار الشروؽ.

. دمشػػػػؽ , دار الكتػػػػب  الصػػػػحة النفسػػػػية كالعػػػػَلج النفسػػػػي(: 6006ناصػػػيؼ, غػػػػزواف ) -

 العربية.

 . (, القاىرة, دار النشر إيتراؾ6ط .) نظريات الشخصية(: 6000ىريدي, عادؿ محمد ) -

القػاىرة,  .الحديثػة فػي تفسػير األمػراض النفسػيةالنظريات (: 6000يوسؼ, جمعة السيد ) -

 دار غريب .
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 : رسائؿ العممية كالدكرياتال ثانياُ 

 

األعراض الدينية ل مراض النفسية قمؽ المكت كاليكس (: 2102أبو خميؿ, عمرو ) -

 ( . 56, )ع  صحيفة المجتمع المصري.  الديني

المناطؽ المجاكرة لممصانع الكيماكية قمؽ المكت لدل سكاف (: 2101أبو صاع, جعفر ) -

. ورقة مقدمة إلى مؤتمر اإلسرائيمية في محافظة طكلكـر كعَلقتو ببعض المتغيرات

, فمسطيف .   مخاطر الصناعات اإلسرائيمية , طولكـر

االغتراب النفسي كعَلقتو بقمؽ المكت لدل (:  2103أبو صالحة, شريف أحمد عزت )  -

 رسالة ماجستير غير منشورة.. عينة مف المعمميف المسنيف

أثر (: 2113الحمو, غساف حسيف؛ الشكعة, عمى عادؿ ؛القدومي, الناصر عبد الرحيـ ) -

)دراسة تطبيقية  انتفاضة األقصى في مستكل الشعكر بقمؽ المكت لدل طمبة الجامعة

(, 88عمى طمبة جامعة النجاح الوطنية بنابمس فمسطيف(. مجمة رسالة الخميج العربي, )ع 

(03 – 39 .) 

. مجمة كمية قمؽ المكت لدل كؿ مف الشيكخ كالشباب(: 2101الحمو, بثينة منصور ) -

 (, جامعة بغداد,كمية اآلداب. 535 – 524(, )  95اآلداب. )ع 

(, 3. )ط المرجع في الصحة النفسية نظرية جديدة(: 2119الخالدي, أديب محمد ) -

 جامعة المستنصرية, العراؽ, دار وائؿ.
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المساندة االجتماعية كعَلقتيا بقمؽ المكت (: 2105, عمر؛ أبو ىبلؿ, سوزاف )الريماوي -

مجمة كمية لدل المسنيف المسجميف في كزارة الشؤكف االجتماعية في محافظة القدس. 

 (. 664 -652(, )  3(, )ع 26التربية لمبنات جامعة القدس,  )ـ 

(: 0995الرواؼ, محمد جماؿ )الصبوة, محمد نجيب ؛عبدالخالؽ, أحمد ؛العنيزي, فريح ؛ -

. مكتب اإلنماء االجتماعي إدارة البحوث القمؽ لدل الككيتييف بعد العدكاف العراقي

 والدراسات, الديواف. 

قمؽ المكت لدل المصابيف بمرض السرطاف (:  2100العرب, خميؿ ؛ربحي, أسماء ) -

السعودية, دار  –, مجمة االجتماعية كعَلقتو بمتغيرات الجنس كالعمر كنكع السرطاف

 . searcn .mandumah . com( . 006 - 78(, ) 4المنظومة, )ع 

خبػػرة البتػػر الصػػادمة كاسػػتراتيجيات التكيػػؼ كعَلقتػػو بقمػػؽ (: 2105القػػرا , زىيػػو خميػػؿ ) -

. رسػػالة ماجسػػتير غيػػر منشػػورة,  المػػكت لػػدل حػػاالت البنتػػر فػػي الحػػرب االخيػػرة عمػػى غػػزة

 الجامعة اإلسبلمية, غزة .

قمؽ المكت كالقيـ الدينية لػدل المسػنيف فػي دكر (: 0995الكايد, ليمى شافع عبد العزيز ) -

 . رسالة ماجستير غير منشورة,  جامعة  اليرموؾ, كمية التربية.الرعاية في األردف

. الػدليؿ الصػدمة النفسػية عمػـ الػنفس الحػركب كالكػكارث(: 2102النابمسي, محمػد احمػد ) -

( , إصػػػػػػػدار شػػػػػػػبكة العمػػػػػػـو النفسػػػػػػػية العربيػػػػػػػة 01صػػػػػػدمة, )ع العممػػػػػػي لرعايػػػػػػػة ضػػػػػػػحايا ال

www.arabpsynet.com 

الفركؽ في كؿ مف حالة القمؽ كقمؽ المكت قبؿ إجراء (: 0990النياؿ, مايسة أحمد ) -

(, )ج 0)ؾ . جامعة اإلسكندرية, كمية اآلداب, دراسات نفسية -العممية الجراحية كبعدىا

0 ( ,)000- 024 .) 

http://www.arabpsynet.com/
http://www.arabpsynet.com/
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عَلقة سمكؾ النمط ) أ ( بقمؽ المكت لدل عينة مف نساء (: 2105تونس, فقيري ) -

المجيضات دراسة ميدانية بمركب أـ طفؿ بدار الكالدة الحضرية بمستشفى الشييد بشير 

 رسالة ماجستير غير منشورة, الجزائر, جامعة قاصدي مرباح بورقمة. ناصر بالكادم .

قمؽ المكت لدل األستاذ الجامعي (:  2116لؤي خزعؿ ؛نظمي, فارس كماؿ )  جبر, -

 .www(  078 – 075(, ) 02. مجمة شبكة العمـو النفسية العربية, )ع العراقي

Arabpsynet . com .  

(: دليؿ الباحث في تنظيـ وتوضيح البحث العممي في 2116حمس, داود بف درويش ) -

 www.softwarelabs.comالعمـو السموكية. 

قياس مستكل القمؽ لدل المسنيف المقيميف في (: 2119رحيـ, عبد القادر؛ شناف, عمي ) -

. جامعة دكر الدكلة لمرعاية االجتماعية كعَلقتو بالجنس كالعمر كالحالة االجتماعية

 (.025 – 004(, )  0(,  )ع 34)ـ  البصرة, مجمة أبحاث البصرة ) العمـو اإلنسانية (,

اإلشكاليات المنيجية في دراسة تطبيقات اإلعَلـ (: 2105صبلح, ميا عبد المجيد ) -

.  ورقة مقدمة في مؤتمر وسائؿ التواصؿ االجتماعية, كمية رؤية تحميمية –االجتماعية 

 اإلعبلـ واالتصاؿ,  المممكة العربية السعودية, الرياض.

" دراسة  (: قمؽ المكت كعَلقتو بالمساندة االجتماعية2100صويص,  رحمة شحود ) -

ميدانية عمى عينات متنوعة مف مدينتي حمص ودمشؽ". رسالة ماجستير غير منشورة, 

 جامعة دمشؽ.

المكت قبؿ العدكاف العراقي كبعد لدل طَلب (:  قمؽ 0998عبدالخالؽ, أحمد محمد ) -

(,  06ية, يصدرىا مجمس النشر العممي, )ـ . المجمة العربية لمعموـ اإلنسانجامعة الككيت

http://www.softwarelabs.com/
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  pubcoun cil . kuniv . edu / ajh / homer . aspx?id 8 & Root(.  64)ع 

yes & anunid = 577.. 

. مجمة المعرفة, السنة سيككلكجية الخكؼ مف المكت(: 0996عبد ا , محمد قاسـ ) -

 (. 396الخامسة والثبلثوف, )ع 

فاعمية برنامج معرفي سمككي لمتغمب عمى (: 2116مقصود )عبد الوىاب, أماني عبد ال -

. جامعة عيف شمس, مكتبة القمؽ االجتماعي لدل عينة مف طالبات الجامعة السعكديات

 (. 49 – 9(, )  31(, )ع  2زىراء الشرؽ, مجمة كمية التربية ) ج

كالجنس أنماط القمػػػػؽ كعَلقتو بالتخصص الدراسي (: 0993عثماف, فاروؽ السيد ) -

 (.48 – 38(, )25. مجمة عمـ النفس, )ع كالبيئة لدل طَلب الجامعة أثنػػاء أزمة الخميج

االلتزاـ الديني كعَلقتو بكؿ مف (: 2105عسمية, محمد إبراىيـ ؛ حمدونة, أسامة سعيد ) -

. الجامعة األردنية, قمؽ المكت كخبرة األمؿ لدل طمبة كمية التربية بجامعة األزىر بغزة

 (.751 – 330(, ) 3(, )ع  42راسات العمـو اإلنسانية واالجتماعية, )ـ مجمة د

(: قمؽ المكت لدل المرأة المصابة بسرطاف الثدم دراسة عيادية 2103عماري, حناف ) -

. رسالة ماجستير غير منشورة, جامعة محمد بأشنو لثَلث حاالت بمركز مكافحة السرطاف

 خيضر, بسكرة.

. رسػالة ماجسػتير غيػر المكت لدل الراشػد المصػاب بالسػرطافقمؽ (: 2103قواجمية, أية ) -

 منشورة, جامعة محمد خيفر, كمية العمـو اإلنسانية واالجتماعية.

دكر األزمات في إثارة المخاكؼ لػدل الشػاب الجػامعي فػي (: 2116مجيد, سوسف شاكر ) -

لفيػػػا الػػػدولي . جامعػػػة بغػػػداد, المػػػؤتمر العممػػػي لكميػػػة اآلداب والفنػػػوف لجامعػػػة فيبلدالعػػػراؽ 

 الحادي عشر.
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القمؽ االجتماعي لدل طمبة جامعة بنغازم (: 2103محمود, خديجة محمد عبد المالؾ ) -

 . رسالة ماجستير غير منشورة جامعة بنغازي, كمية اآلداب.  كفقا لبعض المتغيرات

قمػؽ المػػكت عنػد المسػنيف كعَلقتػػو بالرضػا عػف أىػػداؼ (: 2105محمػود, ضػحى عػادؿ ) -

(, 205. جامعة بغداد, كمية التربيػة لمبنػات, مجمػة األسػتاذ, )ع عة االستيَلكيةالحياة كالنز 

(278 – 355. ) 

, خالد بف شكري عمػر ) - االلتػزاـ بالػديف اإلسػَلمي كعَلقتػو بكػؿ مػف قمػؽ (: 6000نجـو

. رسػػالة  المػػكت كاالكتئػػاب لػػدل المسػػنيف كالمسػػنات بالعاصػػمة المقدسػػة كمحافظػػة جػػدة

 ماجستير غير منشورة , جامعة القرى, كمية التربية بمكة المكرمة.

المساندة االجتماعية كعَلقتيا بكػؿ مػف (:  6002ىبلؿ, أحمد يحي عبد المنعـ حسيف )  -

. رسػػالة ماجسػػتير غيػػر  قمػػؽ المػػكت كاالكتئػػاب لػػدل عينػػة مػػف أطفػػاؿ مرضػػى السػػرطاف

 لعميا لمطفولة.منشورة, جامعة عيف شمس, معيد الدراسات ا
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 (1لحق)م                          
 

 

 

 مقياس قلق املوت                                                                                                    

 أحمد محمد عبد الخالؽ                           

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 ا   /ا خت المحترم.............

ت  ال ا  ة ي ايدي ممجمو ةم اال   ةوال قرا وا  ما اجا تكل يط    يهاأ د ال

 ال ا  ةو و ت ت دم  را ال   ال  م فقط.

أرجومنكم  ال يانا االتية:-

     

طالبد-مو   -   ريب-  و ي  تدري  -



 -العمر:-    )          (

 -النو 

 أن            ب-  ر -

 

 -الحال  ا جتماعي :-

 أرملد-مط ق -متزوج  ب-أ زب -

 

 -المستو  التعليمي:-

فمافوق   د-جام   -  انوي    ب-   دادي -



 :- د ال قر ت  الطالب

-التخ  :-

  م        ب-اد   -

 
   



 



 

تعليمات:

أ رأم ف  ك ل  ار مماي    ناية, م ي مديانط ا هاأو دمانط ا ها

.( نداالجا ةالت تنا  كx  يك وج  ام,ودلك و    مة)

ك يرا  ك يرا متوسط قلي                    العبارات الرقم 
 جدا

أ ا م المو  ندماي ي ن أي 1
مر 

 

 أ ا م الن رال الموت  2

 أ ا م زيار الق ور 3

ير  ن ا تمالا تجريل  م ية 4
جرا ية

 

أ ا م ا ا اب نو ة   ية 5


 

يق قن أ ي رمن المو م     6
 زيز   

 

 أ   أمورمجهولة  دالمو  7

 أ ا م ر يةج دمي  8

 أ     ابالق ر 9

 أ ا م ا أ اب مر  طير 10

 تر  ن م ا د  م يةدف المي  11

 ير  ن ال ير ي المقا ر 12

ي غ ن الت  يرفيما ي د   د 13
المو 

 

أ   ا انامف أ تيق ا د  14


 

 ير  ن ا لمال يي ا بالمو  15

 يز جن م ا د جناز  16

ي ي ن من ر   ي ت ر 17


 

 ي  بل ال دي   المو  ز اجا 18

أ ا أ أ اب ال رطا 09


 

     ا ا م المو  20



 



 

 

 

 

 (2ملحق )
 

                         

 

  مقياس قلق املوت  /1                  

 زينب شقير/ؿ                        

  مقياس قلق املوت/  2                  

 تمبمر/ ؿ                   

 

 

 

 





 



 .مقياس زينب شقير.1                                

 تعميمات:

فيما يمي مجمكعة مف العبارات نرجك أف تقرأىا  جيدا , كتضع عَلمة)    ( أماـ كؿ عبارة منيا 
 كذلؾ في العمكد الذم ترم أنو يتفؽ مع كجية نظرؾ .

غير  مكافؽ  الرقـ
 مكافؽ

   نادران ما تخطر في بالي فكرة المكت 1
   لدم إحساس عميؽ بأنني سأمكت في إم كقت 2
   اخشي أف أمكت فيحاسبني اهلل عمي ذنكبي 3
يتممكني إحساس بالتشاـؤ مف المكت عندما أصمي أك أشاىد  4

 صَلة الميت
  

   أحب الرحَلت كاالنتقاؿ مف مكاف إلي أخر 5
   حيثما اجمس كحيدان مع نفسي اشعر بأف المكت قريب مني جدان  6
   ال أحب رؤية احد يحتضر المكت 7
   أشعر برعب شديد حينما يتحدث احد أمامي عف المكت  8
أمتع األكقات التي أقضييا مع األىؿ أك األصدقاء في رحمة  9

 ترفييية 
  

   عندما أككف مريضان أفكر بقمؽ  في المكت 10
   أفكر كثيران في عذاب القبر بعد المكت 11
   أخاؼ أف أمكت بي حادث مؤلـ 12
   الشئ  المرعب أف يمكت الفرد بسبب إصابتو بمرض مؤلـ كخطير 13
   أسعد األكقات تمؾ التي اقضييا في مشاركة اآلخريف أفراحيـ 14
   اشعر بالمكت عندما يذكر أمامي أف شخصان يحتضره المكت 15
   ال أحب مجرد الحديث عف المكت 16
اشعر بالخكؼ الشديد عندما يتحدث الناس أمامي عف مكت أحد   17

 بمرض خطير
  

   أقمؽ عندما أتخيؿ إصابتي بمرض خطير يدمر حياتي  18



 



غير  مكافؽ العبارات                                                 الرقـ
 مكافؽ

كجكدم مع شخص يحتضر المكت أك أشعر بقمؽ شديد عند  19
 شخص ميت

  

حياتي مممكءة بالحيكية ك النشاط كالرغبة في تحقيؽ اآلماؿ    20
 كطكلة العمر   

  

يمتمكني اإلحساس بالمكت عندما ينادم المنادم :الصَلة عمي  21
 الميت يرحمكـ اهلل

  

   دائمان أفكر في المكت قبؿ الذىاب إلي النـك مباشرة  22
   أخاؼ مف إجراء عممية جراحية لي حتا كلك كنت مريضان بالفعؿ 23
   أفضؿ االمتناع عف السفر كالتنقؿ لتجنب المكت كالحكادث 24
                      المستقبؿ أمامي يبدك مشرقان مممكء باألحَلـ كاآلماؿ طكيمة المدل  25
                       يغمب الشعكر بالمكت عمي تفكيرم اغمب الكقت 26
أرفض التعامؿ مع اآلخريف خكفان مف انتقاؿ أم مرض خطير  27

 ييدد حياتي 
  

   أممي في الحياة كبير ألف طكلو العمر تبم  األمؿ  28
   ال أخاؼ المكت ألنو عمينو حؽ  29
أشعر بمقمؽ  الشديد عند أتخيؿ إصابتي في حادث قد يسبب  30

 مكتي 
  

   يخيفني ذكر المكت  31
   أخشي المكت في جميع األحكاؿ 32
   أشعر بمقمؽ كالتكتر عندما أفكر في مكضكع الحياة بعد المكت  33
   تسيطر عمي فكرة أنني سأمكت في سف مبكرة 34
   أشعر بالحزف كالقمؽ حيف يمر الكقت سريعان  35
   يفزعني التفكير في المستقبؿ 36










 



.مقيا تم  ر2

 التعميمات:

 إذا كانت العبارة صحيحة أو تنطبؽ عميؾ بشكؿ كبير ,ضع دائرة حوؿ )ص( -

 عميؾ بشكؿ كبير  ,ضع دائرة حوؿ )خ( تنطبؽا كانت العبارة خاطئة أوال إذ -

 خ ص أخاؼ كثيرا مف الموت 1

 خ ص نادرا تخطر لي فكرة الموت 2

 خ ص ال يزعجني اآلخروف عندما يتكمموف عمي الموت 3

 خ ص أخاؼ أف تجري لي عمميو جراحية 4

 خ ص ال أخاؼ إطبلقا مف الموت 5

 ح ص خاص مف اإلصابة بالرصاصال أخاؼ بشكؿ  6

 خ ص ال يزعجني إطبلقا التفكير في الموت 7

 خ ص أتضايؽ كثيرا مف مرور الوقت 8

 خ ص اخشي أف أموت موتا مؤلما 9

 خ ص إف موضوع الحياة بعد الموت يثير اضطرابي كثيرا 10

 خ ص أخشي فعبل أف تصيبني سكتو قمبية  11

 خ ص ىذه الحياة فعبلكثيرا ما أفكر كـ ىي قصيرة  12

 خ ص أقشعر عندما أسمع الناس يتكمموف عف الحرب العالمية الثالثة  13

 خ ص يزعجني منظر جسد ميت 14

 خ ص أري أف المستقبؿ يحمؿ شيء يخيفني  15



 





 

 

 

 (3ملحق )
 

 

 الصدق والثبات

 

  لمقياسي 

 زينب شقير  / 1                        

 تمبمر   / 2                           

 

 

 

 



 



        ( 15جدكؿ )  

 معامَلت االرتباط بيف المفردة كالدرجة الكمية لمقياس )  زينب شقير ( :          

معامؿ ارتباط المفردة  المفردة
 بالدرجة الكمية لممقياس

معامؿ ارتباط المفردة  المفردة
 بالدرجة الكمية لممقياس

1 .059 -  19 .466** 
2 .233      20 .117** 
3 .357**  21 .459** 
4 .469**  22 .430** 
5 .047      23 .556** 
6 .608     24 .215** 
7 .250     25 .234   
8 .476     26 .485** 
9 .273*   27 .408** 

10 .579** 28 .140 -   
11 .475** 29 .073 -   
12 .487** 30 .614** 
13 .476** 31 .461** 
14 .091     32 .561** 
15 .398** 33 .545** 
16 .540** 34 .350** 
17 .598** 35 .579** 
18 .548** 36 .526** 

 (  0.05*عند مستوى داللة )        
 (0.01** عند مستوى داللة )       

 

 



 



 

 ( 16جدكؿ )  

 معامَلت االرتباط بيف المفردة كالدرجة الكمية  لمقياس ) تمبمر ( :

 معامؿ االرتباط المفردة معامؿ االرتباط المفردة
1 .637** 9 .611** 
2 .341** 10 .296** 
3 .127     11 .613** 
4 .517** 12 .375** 
5 .403** 13 .545** 
6 .371** 14 .368** 
7 .437** 15 .124     
8 .364** - - 

 (  0.05*عند مستوى داللة ) 
 (0.01** عند مستوى داللة )

 

 

 ( قيمة التجزئة النصفية كألفا لمقياس ) تمبمر ك زينب شقير ( : 17جدكؿ ) 

 قيمة التجزئة النصفية  قيمة ألفا مقياس
 0.711 0.648 تمبمر

 0.824 0.851 زينب شقير 
 0.01** عند مستوى داللة 

 

 





 











 (4امللحق)
 

 

 

 التوزيع الطبيعي لعينة الدراسة
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Abstract 

This study aimed to find out the death Anxiety for different age in groups Benghazi 

city according to some variables. The variables are marital status (married & single), age 

(18-39, 40-74), educational levels, gender (male & female), specialization (arts & science), 

and occupation (teaching staff, students, officials & soldiers) 

The sample consisted of 434 persons (284 males & 150 females). The researcher 

used the measurement of death anxiety prepared by AHMED ABDELKHALEQ (1996) 

which contains 20 items & the higher degree means the high of death anxiety. 

The results showed that the death Anxiety is low in general for whole sample; It also 

revealed that no statistical differences were found in marital status, age and specialization. 

However, statistical differences were found according to education level. Specially for 

teaching staff, finally. The study showed that females showed more death Anxiety than 

males. 
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