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 :خصمل

 يف الفروق على التعرف هدفت الدراسة إىل الكشف عن مستوى قلق املوت لدى عينة من اجملتمع اجلزائري، وكذا
واملستوى التعليمي واحلالة االجتماعية والسن، جرت الدراسة مبدينة  تبعا ملتغري اجلنس بقلق املوت الشعور مستوى

هم بطريقة عشوائية، طبق عليهم مقياس قلق املوت، فرد مت اختيار  106معسكر حيث تكونت عينة الدراسة من 
ومتت املعاجلة اإلحصائية للبيانات بربنامج الرزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية، وكشفت الدراسة عن النتائج 

 التالية: 
 عينة الدراسة. لدى قلق املوت من مستوى مرتفع وجود -
 تغري اجلنس.إحصائيا يف درجة قلق املوت تبعا مل دالة فروق توجد -
 إحصائيا يف درجة قلق املوت تبعا ملتغري احلالة االجتماعية واملستوى التعليمي والسن . دالة فروق ال توجد -

: القلق،اخلوف، املوت، قلق املوت.الكلمات المفتاحية  
 

Résumé: 
L'étude visait à détecter le niveau d'anxiété de mort auprès d'un échantillon de la société 
algérienne. En plus d'identifier les différences dans le niveau de préoccupation le sentiment de 
la mort selon le sexe, le niveau d'instruction, l'état matrimonial, l'âge.L'étude a eu lieu dans le 
camp où l'échantillon de l'étude comprenait 104 individus ont été sélectionnés au hasard. pour 
la pratique de l échelle d'anxiété de mort en utilisant SPSS système statistique comme un 
moyen de traiter les données. Les résultats de l’étude étaient comme se suit : 
- Il y a un niveau élevé de l'anxiété de la mort chez l échantillon d’étude. 
- Il y a des différences significateurs statistiquement au degré de l'anxiété de la mort 
d’après la variation du sexes. 
- Il n’y a pas des différences significateurs statistiquement au degré de l'anxiété de la 
mort d’après la variation de l’ état matrimonial , le niveau d’ instruction et l’ âge.  
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 مقدمة:  
احلياة، وكل  خمتلف جماالت نتيجة ظهور االتصاالت والتقنية احلديثة اليت مشلت هائلة حضارية نقلة العامل شهد

عيش صراعات وضغوط هذا افرز مشكالت معقدة ومتداخلة انعكست آثارها على حياة اإلنسان، وأصبح ي
 واضطرابات نفسية عديدة تالحقه يف البيت والشارع ومكان العمل مسببة له عدة أزمات وصراعات.

ها اوتعد أضحى عنوانا للعديد من الدراسات النفسيةأحد االهتمامات املشرتكة بني الباحثني و ويعد موضوع القلق 
تعدد اآلراء والطروحات حول ماهية هذا  أدى إىلوهذا قد  والدينية إىل اجملاالت األخرى االجتماعية، والفلسفية،

 املفهوم.
ومن هذا املنطلق أصبحت هذه احلياة تفرض علينا عدة أنواع من القلق وهو يتفاوت من شخص آلخر ويف ظل 
الواقع االجتماعي املعاش من أمراض خطرية وحروب وصراعات وأزمات اقتصادية ظهر ما يعرف بقلق املوت الذي 

 من بني األنواع األكثر شيوعا وانتشارا، وأضحى هاجسا يهدد الصحة النفسية للفرد. أصبح
وإن املوت حتمية ال مفر منها ويعد من األسرار الغامضة، ومن البديهي أن تشكل هذه احلتمية لدى اإلنسان قلقا 

رتاب من تلك اللحظة األليمة وخوفا نتيجة ما حتمله الطبيعة البشرية من متسكها وتعلقها باحلياة واخلوف من االق
 واجملهولة اليت يعيشها جل أفراد اجملتمع وبكل شرائحه.

تعود البدايات األوىل لالهتمام بدراسة سيكولوجية املوت والقلق منه إىل مخسينيات القرن العشرين حيث اعترب 
)، مث 317وت(عبدالعزيز،امل ال والذي أعد مقياس قلقالرواد يف هذا اجمل أهم من)Templer)1950دونالد متبلر

حول االجتاه حنو املوت، ودراسة جاك  )lester)1974توالت البحوث والدراسات كدراسة دافيد ليسرت
 Omega)، كما قد ظهرت عدة جمالت حبثية مثل جملة أوميجا 1990) ودراسة هريمان فيفل(1984شورون(

)، أما يف البيئة العربية 105:1995احلميد،(عبد  Death Educationوجملة تعلم املوت  Essenceوجملة الروح 
 )،1993ودراسة إبراهيم عيد()،1987ت كدراسة أمحد عبد اخلالق(عدة دراسات تناولت قلق املو  أجريت

 ).1999ودراسة هشام خميمر(
ومن هذا املنطلق حنن حباجة إىل املزيد من الدراسات احمللية حول موضوع قلق املوت من أجل التوصل إىل نتائج 

لمية نعرف من خالهلا مدى انتشار هذه الظاهرة بني أفراد اجملتمع، ومعرفة ما مدى تأثري انتشارها على التوافق ع
 النفسي االجتماعي والصحة النفسية لدى الفرد. 

 اإلشكالية:
سب هذه األخرية بن إال أنأضحت مشكلة قلق املوت تؤرق الكثري من اجملتمعات سواء الغربية منها وحىت العربية 

خصوصيات جاء هبا الدين اإلسالمي لتحقيق التوازن الشخصي بكل جوانبه، و أقل من األوىل ملا هلا من مبادئ 
ويعترب اجملتمع اجلزائري كغريه من اجملتمعات العربية اليت تنتشر فيها ظاهرة اخلوف والقلق من املوت بشكل ملحوظ 

ومن هنا  انوا مرضى أو أصحاء، شيوخا أم شباب،وبدأت تزداد حدة  يف أوساط كل شرائح اجملتمع سواءا ك
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ية لدى عينة من اجملتمع جاءت احلاجة للبحث والتعرف على مستوى قلق املوت وعالقته ببعض املتغريات الدميغراف
 األسئلة التالية:إذ حياول الباحثان من خالل دراستهما اإلجابة على  ،اجلزائري

 ي؟ما مستوى قلق املوت لدى الفرد اجلزائر  -
 هل توجد فروق يف درجة قلق املوت تبعا ملتغري اجلنس؟ -
 هل يوجد فروق يف درجة قلق املوت تبعا ملتغري احلالة االجتماعية؟ -
 هل يوجد فروق يف درجة قلق املوت تبعا ملتغري املستوى التعليمي؟ -
 فرضيات الدراسة: -
 وجود مستوى مرتفع لقلق املوت لدى الفرد اجلزائري ي -
 د فروق يف درجة قلق املوت تبعا ملتغري اجلنس.توج -
 وجد فروق يف درجة قلق املوت تبعا ملتغري احلالة االجتماعية.ت -
 وجد فروق يف درجة قلق املوت تبعا ملتغري املستوى التعليمي.ت -

 :الدراسة أهمية
 ويتلخص فيه، املطروحة تالتساؤال إىل باإلضافة تناولته الذي املوضوع طبيعة من أمهيتها الدراسة هذه تستمد

 :يلي فيما ذلك
يف  خاصة الواقعي التحليل من املزيد عليه ستضفي عليه الضوء تلقي دراسة فكل عملي، قلق املوت موضوع إن -

 .ظل الظروف اليت يعيشها اجملتمع
 وهذا ،اجلزائري قلق املوت يف اجملتمع تتناول حديثة بدراسة الرتبوية  النفسية والبحوث الدراسات ميدان تعزيز -

 .منها للتخفيف املناسبة اآلليات إجياد  هذه ظاهرة لتشخيص وقائي برنامج وضع قصد
 التوصل إىل نتائج ميكنها أن تفتح اجملال إلجراء املزيد من الدراسات مستقبال. -
 أهداف الدراسة:  -
  .ريقلق املوت لدى عينة من اجملتمع اجلزائهدفت الدراسة إىل الكشف عن مستوى  -
، احلالة االجتماعية، السن زى ملتغري اجلنس،عراد العينة يف مستوى قلق املوت تالكشف عن الفروق بني أف -

 املستوى التعليمي.
حماولة اخلروج بنتائج علمية من خالل الدراسة التطبيقية وطرح توصيات كمسامهة يف إثراء احللول العملية لظاهرة  -

 قلق املوت.
 جرائية:تحديد المفاهيم اإل

 قلق الموت:
 هو الدرجة اليت حيصل عليها املفحوص على مقياس قلق املوت ألمحد عبد اخلالق املستخدم يف الدراسة احلالية.
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 اإلطار النظري للدراسة:
 الموت: مفهوم قلق -

ري إن حتديد مفهوم قلق املوت يتطلب منا استعراض آراء الباحثني كل حسب موقعه العلمي وانتمائه لتيار فك
 وسنقدم أبرز التعاريف اخلاصة بظاهرة قلق املوت لباحثني عرب وغربيني خالل فرتات زمنية خمتلفة.  معني،

يب هلذه يف حقيقة املوت أو التقدير السل قلق املوت على أنه التأمل الشعوري) dickstein  )1972يعرف ديسكتاين
 ).485:2015احلقيقة(صاحل،

استجابة إنفعالية تتضمن مشاعر ذاتية مع عدم السرور واالنشغال املعتمد على بأنه  )Holter)1979ويعرفه هولرت
 ).135:2015ظاهر العديدة املرتبطة باملوت(رمياوي،املمن  تأمل أوتوقع أي مظهر

ا اجته يف يقظته ومنامه من على الفرد بأن املوت يرتبص به أينما كان وأينمي) بأنه شعور يه1993كما يعرفه عيد(
ا من جمرد العيش على حنو الذي جيعله حزينا حمصورا متوجس األمر وسكونه، يف حركته

) على أنه حالة من التحسس الذايت يدركها املرء على 1998بينما يعرفه عباس( ).68:2009(معمرية،.طبيعي"
يؤثر شكل شعور من الضيق وعدم االرتياح جتاه املوضوعات املتصلة باملوت واالحتضار لدى الشخص أو ذويه مما 

 )358:2015على صحته النفسية وأداء التزاماته ووظائفه احلياتية(حممود،
 يف شعوري خالل تأمل من ذاتية سلبية مشاعر تتضمن سارة غري انفعالية ) قلق املوت حالة2005عسلية( يرى

 .)733:2015(محدون،.وكيف وأين مىت لكن قادمة أ�ا حمال وال الفرد على مفروضة حقيقة
) قلق املوت على أنه اإلحساس بالنهاية واليأس والقنوط من الشفاء 2009كل من رحيم وشنان(وقد اعتربت  

 ).116:2009ألي مرض أو كلما رحل أحد املعارف أو األقارب(رحيم،
) قلق املوت حالة توتر ناجتة عن االنشغال الفكري الزائد يف حقيقة املوت 2014ومن جهته يرى عودة علي(

ليه اجلسد بعد املوت، فضال عما يتضمنه هذا التفكري من تقدير سليب ومرعب هلذه احلقيقة وطبيعته وما سيؤول إ
 ).8:2014فهو قلق بتفكري الفرد السليب حنو مستقبل وجوده الشخصي(عودة،

ومن خالل التعاريف السابقة يعرف الباحثان قلق املوت على أنه حالة نفسية مير هبا الفرد ناجتة عن التفكري 
 يف املوت واخلوف الزائد واهلاجس الذي يسيطر على حياة الفرد وفكره.    املستمر 

 أسباب قلق الموت: -
 اخلوف من �اية احلياة. -
 اخلوف من مصري اجلسد بعد املوت. -
 اخلوف من االنتقال إىل حياة أخرى . -
 اخلوف من املوت بعد مرض عضال. -
 اخلوف من توقيت املوت يف أي حلظة. -
 ن أن حيزن األحياء على من ميوت.اخلوف م -
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 اخلوف من العقاب على األعمال الدنيوية. -
 اخلوف من مفارقة األهل واألحباب. -
 عدم معرفة املصري بعد املوت. -
 اخلوف من ظالم القرب وعذابه. -
 ).486:2015 شديد(صاحل،ملاخلوف عما يصاحب خروج الروح من اجلسد من أ -

) يف ثالث بلدان عربية مصر،السعودية ولبنان للتعرف على أسباب قلق 1985لق(ويف دراسة أجراها عبد اخلا
 اخلوف من مفارقة األهل واألحباب، املوت ومن بني األسباب اليت توصل إليها:اخلوف من احلساب والعقاب،

ف على ، اخلو حب البقاء والتمسك بالدنيا اخلوف من النار ومن يوم القيامة، عدم معرفة املصري بعد املوت،
 ).23:2010الرغبة يف التمتع أكثر بالدنيا(جنوم، األبناء واألسرة،

 مكونات قلق الموت: -
 :هي املوت من للخوف ثالثة مكونات شورون جاك الفيلسوف حدد

 اخلوف من االحتضار. -
 اخلوف مما سيحدث بعد املوت. -
 اخلوف من توقف احلياة -
 : يف تتمثل املوت من أربعة للخوف جوانب حيدد السيكولوجية نظره وجهة من Listerليسرت أما
 .الذات موت من اخلوف -
 .الذات احتضار من اخلوف  -
 .اآلخرين موت من اخلوف -
 .)46:1998اآلخرين(عبد اخلالق، احتضار من اخلوف -
 :الموت قلق أعراض -
  بنفسه. الثقة صاحبهما يفقدان اللذان واملصائب الشر توقع إىل امليل -
 باملوت. املرتبطة االضطهاد هالوس -
 الغضب. وسرعة األعصاب توتر -
 القرارات. إجياد يف والرتدد واالرتباك الرتكيز على القدرة عدم -
 املوت. وانتظار واالنسحاب العزلة -
 ).42:1998الفزع(عبد اخلالق، درجة إىل يصل قد الذي باملوت الشعور -
 العوامل المحددة لدرجة قلق الموت: -

 ) أن درجة قلق املوت حيددها عامالن مها:1976بلر(يذكر مت
 حالة الصحة النفسية بوجه عام. -
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 ).37:2015(احلكمي،.خربات احلياة املتصلة مبوضوع املوت -
 إجراءات الدراسة:

 قلق املوت لدى عينة من أفراد اجملتمع اجلزائري، فإن  مستوى معرفة إىل هتدف احلالية إن الدراسةمنهج الدراسة:
 لطبيعة هذه الدراسة. هو املالئم الوصفي نهجامل

 عينة الدراسة:
مواطن مت اختيارهم بطريقة عشوائية، واجلدول التايل يوضح توزيع أفراد  106أجريت الدراسة على عينة قوامها 

 العينة:
 ) يوضح توزيع العينة حسب المتغيرات الديمغرافية01الجدول رقم(

 أداة البحث: -
 ) فقرة موزعه على ثالثة جماالت وهي:20قلق املوت واملكون من ( لقياس ) 2003خلالق (مقياس عبد ا

، جمال التفكري املستمر فقرات)7) فقرات، جمال سيطرة فكرة املوت يضم(7جمال اخلوف من أمراض مميتة ويضم(
 ) فقرات.6يف املوت ويضم(

 الخصائص السيكومترية للمقياس:
ب صدق االتساق الداخلي للمقياس عن طريق إجياد معامالت االرتباط بني كل : قام الباحثان حبساالصدق -أ

 فرد. 20معامل بريسون على عينة مكونة من  الكلي باستعمال بعد واملقياس
 ) يبين قيم معامالت صدق االتساق الداخلي لمقياس قلق الموت02الجدول رقم (

 االرتباط بالدرجة الكلية المجال

 **7650, ةاخلوف من أمراض مميت

 **9160, سيطرة فكرة املوت

 **9040, التفكري املستمر يف املوت
 

 α 0,01داللة  مستوى عند دال **   

 المجموع لمئويةالنسبة ا التكرار الخاصية المتغير

 الجنس
 53,77% 57 ذكور

100% 106 
 46,23% 49 إناث

 الحالة االجتماعية
 39,62% 42 غري متزوجني

100% 106 
 60,38% 64 متزوجني

 المستوى التعليمي

 8,49% 09 دون مستوى

 21,69% 23 أقل من جامعي 106 100%

 69,82% 74 جامعي
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الفقرات  بني بريسون ارتباط معامل باستعمال النصفية التجزئة طريق عن الثبات حساب مت  :المقياس ثبات -ب
 أصبح معامل حيث سيربمان، مبعادلة تصحيحه مت اوبعده ،0,726 =ر مقداره فكان الزوجية، الفقراتو  الفردية
 .0,831 =ص رث الثبات
 مرتفعة وثبات صدق بدالالت مقياس قلق املوت يتمتع أن الباحثان يرى الثبات،و  الصدق إجراءات على وبناءا

 .احلالية الدراسة يف استخدامه يربر مما
 األساليب اإلحصائية المستعملة:  -

 عليها مت االعتماد على األساليب اإلحصائية التالية: ملعاجلة البيانات املتحصل
 .النسبة املئوية والتكرارات -
 .معامل ارتباط بريسون -
 اختبار"ت" حلساب الفروق. -
 عرض وتحليل النتائج: -

 الفرضية األولى:
نصت على وجود مستوى مرتفع من قلق املوت لدى الفرد اجلزائري، وللتحقق من صحتها مت استخدام التكرارات 

 النسب املئوية واجلدول يوضح ذلك:و 
 الدراسة  عينة لدى قلق الموت مستوى يوضح (03) رقم جدول

 المؤشرات اإلحصائية                           
 

 المستوى
 النسبة المئوية التكرار

 %76,41 81 مرتفع

 %23,58 25 منخفض

 
أما  ،%76,41لعينة مرتفع إذ بلغت النسبةلدى أفراد ا املوت )أن درجة قلق03يتضح من خالل اجلدول رقم(

 فهم يعانون درجة منخفضة من قلق املوت.  %23,58نسبة
وميكن تفسري نتيجة ارتفاع مستوى قلق املوت إىل عدة أسباب داخلية نفسية كمرض خطري يصيب الفرد أو 

ى بعض الناس نتيجة سيطرة فكرة املوت علك  اضطرابات نفسية كالتشاؤم واالكتئاب والوسواس، وأخرى خارجية
وكذا عدم االستعداد لتقبل فكرة املوت نتيجة نقص الوازع الديين واخلوف من  ،الفشل واالحباطات اليت يعيشو�ا

 اجملهول بعد املوت والعقاب وعذاب القرب.
)، ودراســــة أبوصــــاع 2009)، ودراســــة الزبيــــدي والربزجنــــي(2003وتتفــــق نتــــائج دراســــتنا مــــع دراســــة عبــــد اخلــــالق(

لــدى أفــراد العينــة الــيت متــت علــيهم الدراســة،  ) الــيت توصــلت يف جمملهــا إىل وجــود درجــة قلــق مــوت عاليــة2010(
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قلـق املـوت لــدى ) إىل أنـه هنـاك درجـة متوســطة مـن 2013)، ودراســة عـودة(1995دراسـة الكايـد(بينمـا توصـلت 
 عنـد منخفضـة نسـبته نـتكا )إىل أن مستوى قلـق املـوت2015أفراد عينة دراستهم، كما توصلت دراسة ضحى (

 املسنني.
 الفرضية الثانية:

إحصائيا يف درجة قلق املوت تبعا ملتغري اجلنس، وللتحقق من صحتها مت حساب  دالة فروق نصت على وجود
 اختبار"ت" اجلدول التايل يوضح ذلك:

 واالناث الذكور بين قلق الموت في درجة الفروق داللة ) مستوى04جدول(

 المؤشرات                  
 ن المتغير

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 قيمة "ت"
درجة 
 الحرية

 مستوى الداللة

 15,581 59,21 57 الذكور
 دالة 104 3,103-

 15,737 68,67 49 اإلناث

 
 فروق توجدأنه وهي دالة مما يعين  -3,103قيمة "ت" احملسوبة بلغت  )أن04رقم( يتضح من خالل اجلدول

 حصائيا يف مستوى قلق املوت بني الذكور واإلناث ولصاحل اإلناث. إ دالة
وميكن تفسري هذه النتيجة إىل الفروق واختالف يف الشخصية بني الذكور واإلناث واجلانـب االنفعـايل لـدى اإلنـاث 

هلـا يف  قابل لالستثارة وسيطرة فكرة املوت على عواطفهن نتيجه تعرضهن لضـغوط احليـاة واالحباطـات الـيت يتعرضـن
األسرة واجملتمع مقارنة مع الذكور، وكذا نقص الوازع الديين لدى اإلناث يرفع من مستوى قلق املـوت لـديهن مقارنـة 

 ) حصـــول اإلنـــاث علـــى درجـــات أعلـــى يف قلـــق املـــوت إىل2000الوهـــاب وحممـــد( عبـــد يرجـــعبالـــذكور، كمـــا 
) أيضـا أن النسـاء خيفـن 1979وذكـر سـولتز( م،والتشـاؤ  للحـزن املرافـق لالكتئـاب واالسـتعداد األكـرب اسـتعدادهن

،كمـــا أشـــار يونـــغ يف تفســـريه »املعـــريف «بينمـــا ينظـــر الرجـــال إىل املـــوت مـــن اجلانـــب» انفعـــايل«املـــوت علـــى أســـاس 
 الرتفاع نسب قلق املوت لدى النساء بأنه رمبا يعود إىل توقعات األدوار حسب اجلنس والذي يتحدد ثقافيا.

،دراسة عبد )1986( White، دراسة وليم وايت )Middleton)1967ة مع دراسة ميدلتون وتتفق نتائج هذه الدراس
)، دراسة القدومي 2000، دراسة عبد الوهاب وحممد()1988(Mangino دراسة نانسي ماجنيتو) 1987اخلالق (
)، دراسة عزايزة 2003، دراسة القدومي واحللو()2001( Gantsweg)،دراسة جانتسوج 2001واخرون(

) واليت توصلت يف جمملها إىل وجود فروق يف مستوى قلق املوت بني الذكور واالناث ولصاحل 2010رون(وآخ
 اإلناث.

)، دراسة رحيم وعلي 1995)، دراسة الكايد(1984بينما ختتلف نتائج الدراسة احلالية مع دراسة روبرت(
) اليت توصلت 2015الل ()،ودراسة الرمياوي وأبوه2010)، دراسة أبوصاع(2010)، دراسة نصر(2009(

 إىل عدم وجود فروق دالة إحصائيا بني الذكور واالناث يف درجة قلق املوت.
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 الفرضية الثالث:
إحصائيا يف درجة قلق املوت تبعا ملتغري املستوى التعليمي، وللتحقق من صحتها مت  دالة فروق نصت على وجود

 حساب حتليل التباين واجلدول يوضح ذلك:
 تبعا لمتغير المستوى التعليمي قلق الموت في درجة الفروق مستوى )05جدول رقم (

 الداللة
 اإلحصائية

 النسبة
 الفائية

 التباين
 )متوسط المربعات(

 درجة
 الحرية

 مصدر التباين المربعات مجموع

 4600, غري دالة

 المجموعات بين 246,341 2 123,170

 المجموعات داخل 27595,395 103 267,916

 الكلي المجموع 27841,736 105 

 
وهي قيمة غري دالة إحصائيا مما يؤكد عدم وجود فروق  4600,نالحظ من اجلدول السابق أن قيمة "ف" بلغت 

 يف مستوى قلق املوت تبعا ملتغري املستوى التعليمي.
ليمي ومهما وتعود هذه النتيجة إىل أن مجيع أفراد العينة يدركون حقيقة املوت بغض النظر عن مستواهم التع

 اختلفت وهم يشعرون بدرجة عالية من قلق املوت.
)، والصمادي 2004)، والعرجا(2003)، والقدومي وآخرين(2005واتفقت هذه النتيجة مع دراسة الكايد(

) واليت توصلت نتائجها إىل عدم وجود فروق يف مستوى قلق املوت 2010)، ودراسة أبو صاع(2005وغوامنة(
 التعليمي. تبعا ملتغري املستوى
 الفرضية الرابعة:

االجتماعية، وللتحقق من صحتها مت  للحالة إحصائيا يف درجة قلق املوت تعزى دالة فروق نصت على وجود
 حساب اختبار"ت" اجلدول يوضح ذلك:

 تبعا للحالة االجتماعية في درجة قلق الموت الفروق داللة ) مستوى06جدول(

 المؤشرات          
 ن المتغير

وسط المت
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 مستوى الداللة درجة الحرية قيمة "ت"

 18,840 64,57 42 غري متزوجني
 غري دالة 104 5030,

 14,487 62,94 64 متزوجني

 
)الذي يبني قيمة داللة الفروق بني أفراد العينة العزاب واملتزوجني يف 06من خالل النتائج املوضحة باجلدول رقم(

نالحظ أ�ا غري دالة،مما يدل على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية  5030,ق املوت اليت بلغت مستوى قل
 يف مستوى قلق املوت بني املتزوجني وغري املتزوجني.

 المركز الجامعي غليزان ( الجزائر )                                                        ة  نثروبولوجيمخبر الدراسات االجتماعية والنفسية واأل 
 

184 



 ) 2017) ( ديسمبر ) (  09العدد (                                مجلة الرواق                                                                    

املتزوجني يعانون من قلق املوت بنفس املستوى، وهذا ما يدل على عدم  وغري وميكن تفسري ذلك بأن املتزوجني
وهذا ما يقف وراء  جتماعية حيث أن الظروف االجتماعية السائدة متشاهبة لكال الفئتني،وجود تأثري للحالة اال

 تالشي الفروق بني املتزوجني وغري املتزوجني يف مستوى قلق املوت.
 الفرضية الخامسة:

ول نصت على اختالف يف درجة قلق املوت تبعا ملتغري العمر، وللتحقق من صحتها مت حساب حتليل التباين واجلد
 يوضح ذلك:

 تبعا لمتغير العمر قلق الموت في درجة الفروق ) مستوى07جدول رقم (

 الداللة
 اإلحصائية

 النسبة
 الفائية

 التباين
 )متوسط المربعات(

 درجة
 الحرية

 مصدر التباين المربعات مجموع

,6200 ,4800 

 المجموعات بين 256,863 2 128,432

 اتالمجموع داخل 27584,872 103 267,814

 الكلي المجموع 27841,736 105 

 
) انه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف درجة قلق املوت تبعا ملتغري العمر حيث أن 07يتضح من اجلدول (

 وهي غري دالة إحصائيا. 4800,قيمة "ف" بلغت 
ددة، واتفقت هذه النتيجة وميكن تفسري هذه النتائج بناءا على أن قلق املوت واخلوف منه ال خيتص بفئة عمرية حم

ودراسة ، )1980لونيتو وزمالؤه(دراسة ، و  )Lester & Templer  )1972 ومتبلر دراسة ليسرتمع ما جاءت به 
 اليت أشارت إىل عدم وجود عالقة بني العمر وقلق املوت.) 1984عبد اخلالق(

توصلت إىل أن الشباب هم أعلى  اليت )1980( stevenستيقنودراسة  )Lester  )1969دراسة ليسرتواختلفت مع 
 قلقا من الشيوخ للموت.

 االقتراحات:
 يف ضوء ما أسفرت عنه الدراسة احلالية من نتائج يقرتح الباحث ما يلي:    

 ني. يإعداد برامج إرشادية وعالجية للتخفيف من الشعور بقلق املوت لدى اجلزائر  -
 واملعتقدات اخلاطئة حول املوت. األفكار غري العقالنية املعرفية لتصحيح العالجية على الربامج االعتماد -
قيـــام رجـــال الـــدين بالتوعيـــة الدينيـــة الالزمـــة لتبيـــان أن املـــوت حـــق وال ميكـــن اجلـــزع منـــه وأنـــه نتيجـــة حتميـــة لكـــل  -

 الكائنات احلية.
 زرع الثقة وخربة األمل خلفض حدة قلق املوت خاصة لدى األبناء داخل األسرة. -
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 المراجع:
).املساندة االجتماعية وعالقتها بقلق املوت لدى املسنني املسجلني يف 2015أبوهالل سوزان،عمر الرمياوي( -

 .654-652)،3(26وزارة الشؤون االجتماعية الفلسطينية يف حمافظة القدس.جملة كلية الرتبية للبنات،
-524)،95كلية االداب،(قلق املوت لدى كل من الشيوخ والشباب. جملة  ).2011احللو منصور بثينة( -

536. 
) برنامج عالجي معريف لتخفيف قلق املوت لدى مرضى القلب،رسالة 2015احلكمي علي بن امحد( -

 ماجستري،كلية العلوم االجتماعية واإلدارية، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية.
األمل  وخربة املوت قلق من بكل وعالقته الديين ).االلتزام2015إبراهيم( سعيد،عسلية حممد محدونة أسامة -

 .750-731)،3(42بغزة.جملة دراسات العلوم اإلنسانية واالجتماعية، األزهر جبامعة الرتبية كلية طلبة لدى
 الدولة للرعاية دور يف املسنني املقيمني لدى القلق مستوى ).قياس2009شنان علي(رحيم عبد القادر، -

-114)،1(34اإلنسانية،جملة جامعة أحباث البصرة للعلو  االجتماعية الةواحل والعمر باجلنس وعالقته االجتماعية
125. 

). دراسة مقارنة يف قلق املوت وفقا لصورة الذات لدى املسنني. جملة آداب 2014عودة علي حممد( -
 .23-1)،64املستنصرية،(

رة الطائرة لدى طالبات ).دراسة لبيان قلق املوت وعالقته بأداء مهارة اإلرسال بك2015صاحل عباس نسيمة( -
 . 494-482)،62(11الصف اخلامس اإلعدادي. جملة الفتح،

االستهالكية.  احلياة والنزعة أهداف عن بالرضا وعالقته املسنني عند املوت ).قلق2015حممود عادل ضحى( -
  .378-355)،215(1األستاذ، جملة
 بعض ضوء يف فلسطني يف احلامل املرأة لدى املوت ). قلق2015عوض( ،حسين جربان رمياوي عمر، امرية -

 .159-130)،47الدميغرافية. جملة البحوث الرتبوية والنفسية،( املتغريات
 ). قلق املوت،عامل املعرفة،اجمللس الوطين للثقافة والفنون واآلداب، الكويت. 1998عبد اخلالق أمحد حممد( -
نني القته بكل من قلق املوت واالكتئاب لدى املس) االلتزام بالدين اإلسالمي وع2002جنوم خالد بن شكري( -

 حمافظة جدة، رسالة ماجستري،كلية الرتبية جامعة أم القرى.واملسنات بالعاصمة املقدسة و 
). قلق املوت وعالقته بكل من دافعية اإلجناز واجلنس ونوعية التعليم لدى عينة 1995عبد احلميد حممد نبيل ( -

 .35لنفس تصدر عن اهليئة املصرية العامة للكتاب سبتمرب عدد من طالب اجلامعة. جملة علم ا
) قلق املوت والقيم الدينية لدى املسنني يف دور الرعاية يف االردن، رسالة 1995ليلى شافع عبد العزيز الكايد( -

 ماجستري،جامعة الريموك.
العدواين،  املوت، السلوك قالوجداين،االكتئاب،اليأس، قل الذكاء يف .دراسات نفسية )2009معمرية بشري( -

 القاهرة ، والتوزيع للنشر املصرية املكتبة .3 ج االنتحار،

 المركز الجامعي غليزان ( الجزائر )                                                        ة  نثروبولوجيمخبر الدراسات االجتماعية والنفسية واأل 
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