
عمادة الدراسات العلیا
جامعة القدس

األرامل المسناتبینالموت قلقإنتشار مدى 
في مخیمات شمال الضفة الغربیة

عبد اللطیف قاسمبهاء الدین أنور

رسالة ماجستیر

فلسطین-القدس

م2015/ـه1436



2

األراملالمسناتنمدى إنتشار قلق الموت بی
في مخیمات شمال الضفة الغربیة

إعداد
بهاء الدین أنور عبد اللطیف قاسم

فلسطینعلم إجتماع /جامعة النجاح الوطنیة/بكالوریوس 

الدكتورة نجاح الخطیب:المشرف الرئیس

النفسیة المجتمعیةلمتطلبات الماجستیرفي الصحةاستكماالقدمت هذه الدراسة 
من كلیة الصحة العامة/برنامج الصحة النفسیة المجتمعیة/جامعة القدس. 

م2015/ـه1436



3



إقرار

أنا مقدم هذه الرسالة بأنها قدمت لجامعة القدس لنیل درجة الماجستیر، وأنها نتیجة أبحاثي أقر
ا لم یقدم لنیل ي جزء منهحیثما ورد، وأن هذه الدراسة أو أإلیهة ر اإلشاتستثناء ما تماالخاصة ب

أو معهد آخر.أخرىجامعةیةأیة درجة علیا أل

بهاء الدین أنور عبد اللطیف قاسماالسم:

...............قیع:التو 

10/5/2015:  التاریخ
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ءاإلهدا

إلى والدتي الحبیبة ووالدي الحبیب الذین أكرمني اهللا بدعواتهما.

ي الحب واألمل.إلى زوجتي الحبیبة التي منحتن

.إلى شقیقتي التي قاسمتني الحیاة منذ طفولتنا

.إلى بناتي وأبنائي روح الحیاة وأمل الغد

.إلى زمیالتي وزمالئي في المهنة والعمل

.إلى طالب العلم ومقدمي الخدمات اإلنسانیة أینما وجدوا



ج

شكر وعرفان

ي ومنحني القوة الكمال دراستي، رغم خرة، الذي أعانند هللا في األولى واآلمالشكر والح
.كثرة التحدیات والصعوبات

وأود أن أقدم الشكر إلى كل من ساهم وتعاون معي في إكمال هذا البحث، الذي لم یكن 
بهذه الصورة التي هو علیها لوال جهود الخیرین من المشرفین واألساتذة األكارم وأخص 

.لى هذه الدراسةبالذكر الدكتورة نجاح الخطیب التي أشرفت ع

وأتقدم بالشكر أیضا إلى وكالة الغوث الدولیة وجمیع المسؤولین والعاملین وأخص بالذكر 
الدكتور أمیة خماش الذي منحني الفرصة للدراسة في برنامج ماجستیر الصحة النفسیة، 
كذلك الدكتور بسام ماضي مدیر برنامج الصحة النفسیة المجتمعیة سابقا بوكالة الغوث 

.ي شجعني على استكمال دراستي وااللتحاق بالبرنامجالذ

كما أتوجه بالشكر للزمیالت والزمالء في دائرة اإلغاثة والخدمات االجتماعیة ممثلة بإدارة 
جتماعیین في مخیمات منطقة الشمال ي البرامج واألقسام والباحثین االالدائرة ومدیر 

.خاصة بمن شملهم البحثلتعاونهم معي بتزویدي باإلحصائیات والبیانات ال

دولیة ممثلة بمدیر المنطقة وأتوجه بالشكر والتقدیر إلدارة منطقة نابلس في كالة الغوث ال
.المخیمات لتسهیلهم إجرائي للمقابالت والوصول للمبحوثینومدیري

كذلك أشكر زمالئي مشرفي برنامج الصحة النفسیة والمرشدین النفسیین في عیادات وكالة 
.مهم ومساندتهم ليالغوث لدع

تعــــاون معــــي إثنــــاء إجــــراء اللــــواتياألرامــــل اإلمتنــــان لألخــــوات المســــنات ووجزیــــل الشــــكر 
طول العمر والسعادة في حیاتهن.ة االستمارات، متمنیا لهنالمقابالت وتعبئ

وكل الحب والتقدیر لكل من ساعدني
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:الملخص

في مخیمات شمال الضفة األراملبین المسناتقلق الموت هدفت الدراسة التعرف على مدى إنتشار
الزمنیة للفقدان ةوالفتر العمروالحالة الصحیة، المتغیرات مثل درجة التدینوعالقتها ببعض الغربیة

2014للعام الدراسي ي بدایة الفصل الثان(بینمافي الفترة الزمنیةوالوضع المعیشي والمستوى التعلیمي

لمالءمتهماوذلكالنوعيالمنهجوكذلكالوصفيالمنهج) مستخدما 2015حتى نهایة شهر أیار
.لطبیعتها

،% من مجتمع الدراسة10الدراسة البالغة حوالي  عینةعلىاستبانة)228بتوزیع (الباحثقام
أربعة) ویتكون من1996الق (االستبانة مقیاس قلق الموت العام الذي أعده عبد الخوتضمنت

، والخوف من األمراض الممیتة،  والخوف مما بعد الموتالخوف من الموتى والقبور،:مجاالت هي
20كعینة قصدیه تتكون من من المسناتواالنشغال بالموت وأفكاره، كذلك تم اختیار مجموعة 

) لالجابة طولكرمو شمسونور والفارعةعسكربالطه و هي: (على خمس مخیماتاتموزعمبحوثة 
، حیث تم تصمیم أسئلة خاصة بالبحث النوعي معتمدة على مقیاس قلق لكیفیةعلى أسئلة الدراسة ا

تمت مراعاة مالحظة حیث اتحث الكمي ونتائج إجابات المبحوثالموت الذي تم استخدامه في الب
.بصراحةنومخاوفهنوقلقهن في الحدیث عن مشاعرهاتتجنب المبحوث

حیث أظهرت ،)SPSS(االجتماعیةللعلوماإلحصائیةالرزمةباستخدامإحصائیات البیاناتعولج
لمجاالت مستوى قلق الموت وهي الخوف من ستجابة منخفضة للمبحوثاتمستوى االدراسةنتائج هذه

ٕالى و بالموت وأفكاره وف من األمراض الممیتة واالنشغالالخالخوف مما بعد الموت،الموتى والقبور،
بینما إلى مستوى إستجابة متوسطة لفقرات ،ستجابة منخفضة للمبحوثات لفقرات المجال األولمستوى ا

مجال الدراسة الثاني وهي أخشى عذاب القبر ویشغلني التفكیر فیما سیحدث بعد الموت وٕاستجابة 
ى استجابة في حین أشارت إلى مستو ،أخشى أمورا مجهولة بعد الموت:منخفضة للمجال نفسه لفقرة

ٕالى رطان فكانت متوسطة، و منخفضة لفقرات المجال الثالث بإستثناء فقرة: أخاف من أن أصاب بالس
مستوى استجابة منخفضة للمبحوثین لفقرات المجال الرابع.

تراوحت معاني متباینة لكل من المبحوثات أما نتائج الدراسة النوعیة فقد أشارت إلى أن الموت یحمل
رى فیه سؤاال تمن%)، ومنهن90ى في الموت رحمة (ر منهن من تف،ار إیجابیة وسلبیةبین معان وأفك

%) 23حین أن (في،متوسطقلقعن %) عبرن 65الغالبیة من المبحوثات (%) وأن 100وعذابا (
في حین كان هنالك مرتفع من الموت،قلق%) عبرت عن 15وأن نسبة قلیلة (،قلیلقلقعن عبرن
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ها فنالعمریة فنجد أن خبرة الموت التي عر ن مراحلهنبیخبرة الموت على المبحوثاتتأثیراختالف في
لة من العمر مرحالحالیة بعد أن بلغنبطریقة اختلفت عنها في حیاتهمفي الطفولة أثرت على تفكیرهن

في حال احساسهن بالمرض أو عند داد قلق الموت لدیهنز ا%) 64(الشیخوخة وأن غالبیة المبحوثات
للموت تنبع من المعتقدات الدینیة مبحوثات أن كامل استعداداتهنالت، وقد عبر ظهور مرض لدیهن
ن من خالل تلك االعمال الى توفیر أعلى درجة ممكنة من االمتثال للتوجیهات لدیهن بحیث یسعی

وقد خرج الباحث بمجموعة توصیات للباحثینخرة،بهدف الخالص من عذاب القبر أو اآلالربانیة
.وصناع القرارواألخصائیین
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The Prevalance of Death Anxiety among Elderly Widows Women in

Refugee Camps at the North West Bank.

Prepared by: Bahaa Addin Anwar Qassem.

Supervisor: Dr. Najah Alkhatib.

Abstract:

Aim: This study aimed to identify death anxiety among widowed senior in
refugee camps in Northern district of the West Bank. Also, it aimed to
identify its relation with the factors of educational level, the level of religious
commitment, health and living condition, age and time of loose.

Method: For achieving the study's purpose, a scale consisting of (20) items
and four domains has been developed, distributed among (228) individuals of
study sample in five refugee camps. The questionnaires were gathered,
codified, entered the computer and statistically processed by using the
statistical package of social science (SPSS).

Results: The study results on the targeted sample show a low degree of
response on the domain of death anxiety on the items of fear from death and
graves, fear from after death, fear from fatal diseases and fear from the idea of
death. A moderate response degree has been found on the second domain on
the items of "I fear grave punishment and I'm thinking about beyond death",
low degree of response on the third and fourth domains except for the item of
"I fear cancer".

The results of the qualitative study have indicated that death bears
contradictive meanings, positive and negatives. Some of them think that death
is a mercy (90%), question and punishment (100%). The majority of the
tested sample expressed medium level fear. Meanwhile, (23%) expressed a
low degree of fear and (15%) had a high level fear of death.

Moreover, the results show that there were differences on the effect of the
experience on the tested sample due to their age group. It showed that death
experienced in childhood affected their way of thinking in a different way of
their current life after they became senior; the majority of them (64%) feel an
increasing level of death anxiety when they feel sick or have a disease. Also,
the tested sample expressed that their full awareness for death is based on
their religious beliefs through which they seek the best comment to the
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spiritual and religious commands so they can avoid the grave or the hereafter
life punishment.

Recommendations: The researcher has come up with a group of
recommendation to both decision makers and specialists.
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الفصل األول
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المقدمة:1.1

الموت حقیقة ال یمكن تجنبها حیث أنه یمس كل واحد منا في وقت ما من الحیاة فقد قال تعالى(كل 
).57نفس ذائقة الموت ثم إلینا ترجعون )(العنكبوت:

ضافة إلى أن باإلیوجد لدى اإلنسان میل شدید للخوف من المجهول واألشیاء الغریبة وغیر المتوقعة،
بالعمر حیث یرتبط وهناك عالقة موجبة ما بین قلق الموت والخوف من التقدم،الموت خبرة جدیدة

ومن هنا فإن عمر المتقدم على أنه مقدمة للموت، إلى الینظرو ،الموت برباط منفرعبالعمر مالتقدم 
ط أساسا بالموت (عبد قا یرتباإلحساس بالتقدم بالعمر أو حتى التفكیر فیه یمكن أن یثیر قل

).1987،الخالق

بدنو أجله، ویكتنفها بصورة عامة اإلنسانتنبئتعتبر مرحلة التقدم في العمر من أكثر المراحل التي 
والعزلة،والعجز،ضطرابات على المستوى الفسیولوجي والسیكولوجي المتمثل بالخمول،نوع من اال

ملیئة بالنشاط والفاعلیة والمتعة في المراحل العمریة بعد أن كانت حیاتهوالفراغ الكبیر،والحزن،
حیث أن فتور حیویة الحیاة وفاعلیتها یضفي نوعا من القنوط والحزن بالنسبة ،المرحلةالسابقة لهذه 

المیادین للمسن، وخاصة عندما یشعر بفارق التغیرات التي تحدث له مع مرور الزمن وعلى كافة 
حالة التفاعل مع األسرة انعدامذه المتغیرات وطأتها وأكثرها حزنا هو شد هواألصعدة، وقد یكون من أ

.)1985(زهران، والمجتمع الذي یحیا فیه



3

ویتعایش معها سواء تلك المتعلقة بفقدان الشریك أو األصدقاء أو الوظیفة نالفقدابمشاعرالمسن یحس
یشعر بقرب نهایته المحتومة، األمر ة وهو وفقدان القدرة على الكسب، وفقدان الهدف من الحیاة وخاص

بها، ثم یشعر ومتمسكا فنجده یدیر ظهره للحیاة بعد أن كان مقبال علیها،،الذي یدفعه للشعور بالقلق
وبالتالي فهو مقبل على مجهول ال یعلم محتواه.،أن وقت الرحیل قد آن

إضافة إلى القلق المتعلق ویعتبر قلق الموت واحدا من مصادر القلق التي تنتشر لدى كبار السن 
تعد كما أن حالة القلق في مرحلة الشیخوخة ،غنفصال، واإلحساس بالوحدة والفراوقلق االبالصحة،

).1988(عبد المعطي،فكلما تقدم األفراد في العمر زاد مستوى القلق لدیهم،سمة ممیزة لهذه المرحلة

والتقدم بالسن والموت ،مشكالت التي حیرت البشریةأكثر المن ةكواحدوكثیر منا یخشى كلمة الموت، 
بر حدثا حتمیا مع التقدم حیث أن الموت یعت،الزمتان تؤدي األولى إلى الثانیةظاهرتان طبیعیتان مت

).2009وأكثر توقعا له (الزبیدي،،توالمسنون أكثر األفراد إقترابا من المو ،في السن

وهناك درجات من الحزن منها ،المواقف التي تتطلب ذلكى في بعضویشعر كل إنسان بالحزن واألس
ت الطالق من محیط األسرة أو المجتمع، أو حاالشدیدا على الذات كفقدان شخص عزیز ما یكون وقعه 

، والتي قد تصبح هذه المشاعر أقل حدة مع مرور الزمن، وقد یؤدي هذا التي تحدث بین األزواج
دة، حیث أثبتت البحوث قلق لدى كبار السن الذین تؤرقهم الوحالحزن الشدید إلى درجة من درجات ال

أن المسن قد یكون لدیه قلق نفسي دون أن یدري وقد تتكون لدیه أعراض القلق عبر والدراسات 
المواقف الصعبة المتراكمة عبر السنین والتي تنبيء عن حزن شدید وقد أظهرت اإلحصاءات أن 

).Blazer,1990(حسب رأي بالزررتیاحم االمن المسنین یعانون القلق وعد%) 19(

مما ،وما ینتج عنها من مشكالتضطرابات النفسیة لدى المسنینویعتبر قلق الموت من أكثر اال
ویخافون من الموت وحیدین فیه،فهم دائمو التفكیر ،علهم دائما في توتر وقلق مستمرینیج

).2001(غانم،

، ومن خالل عمل الباحث كمرشد نفسي بالمسنینأو قلیالامحدوداهتماممن المالحظ أن هنالك ا
مباشر مع الفئات المجتمعیة المختلفة الوتواصلهعدة سنوات الصحیة في وكالة الغوث الدولیة بالمراكز

بمعظم الفئات اومؤسساتیامجتمعیاالحظ أن هنالك اهتمام،النساء واألطفال والشباب والمسنینمن
هتمام بالمسن أو أي أن االاألغلب على شریك الحیاةفيیقتصر االهتمام بهم حیث ،باستثناء المسنین

المسنة یتم من خالل الزوج أو الزوجة بالشكل األكبر، وقد كان الباحث یرى التغیر الملحوظ على 



4

أنهم في عداد یقولن لسان حالهم، وكأأنثىوالمسنین بعد وفاة شریك الحیاة بغض النظر كان ذكرا أ
حیاتهم  بعد وفاة الشریك مخیبة لتوقعاتهماستمراریةحیث كون ،أو الساعات األخیرة من حیاتهماألیام 

، فتجدهم خالل هم أو حتى مؤسسات المجتمع المحليهتمام بهم من قبل أبنائهم أو أحفادمن حیث اال
ي أسوأ اللقاءات واألنشطة المجتمعیة التي یتم عقدها بالموقع أو خالل حضورهم للمركز الصحي ف

لتزام بتناول العالج الهتمامهم باوتدني الوضع الصحي لهم وعدم احال حیث المالبس الرثة والبالیة 
وهنا كان الباحث یالحظ الفرق بالصورة المزمنة كالسكري والضغط،ضباألمراخاصة فیما یتعلق 

صل لعشرات قد ت، فكانوا یستمرون بالحیاة ألیام وسنوات و بعد فقدان المسن شریك حیاتهوالمشهد
وهو ینفي الجانب األخر من الصورة قلق الموت إذا ماجاز لنا التسمیة، وهذا الالسنین وهم یعیشون 

هتمام والرعایة والحب من العائلة واألسرة الممتدة بعد وفاة الشریك ن هنالك من المسنین من یتلقون االأ
.مسنینوهنالك الكثیر من صور الوفاء والمودة والرعایة لهؤالء ال

تحسن الم أن 2013لجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني للعام أفادت اإلحصاءات الخاصة بالقد 
الملحوظ في معدالت البقاء على قید  الحیاة منذ بدایة العقد األخیر من القرن الماضي، أن معدل 

67.0من نحو سنوات خالل العقدین الماضیین، إذ ارتفع7- 5رتفع بمقدار االبقاء على قید الحیاة

عامًا لإلناث منتصف العام 74.4عامًا للذكور و71.5إلى م 1992لكل من الذكور واإلناث عام عاما
ور، عامًا للذك72.0مع التوقع بارتفاع هذا المعدل خالل السنوات القادمة لیصل إلى نحو م2013

الجهاز (نفي فلسطیارتفاع أعداد كبار السنما یعني م، م2015عامًا لإلناث في العام75.0و
.)2013،المركزي لإلحصاء الفلسطیني

ومن خالل النظر إلى اإلحصائیات نجد أن التحسن الملحوظ على مستوى البقاء على قید الحیاة 
واالرتفاع الملحوظ خالل السنوات القادمة وما تم ذكره في بدایة هذه المقدمة وخصوصا فیما یتعلق 

قلق إلى ختیار هذا الموضوع  للتعرف الیاة كان دافعا أساسیا للباحثشریك الحقدین بالمسنین الفا
.الموت لدى هذه الفئة وعالقته ببعض المتغیرات

:ةالدراسمشكلة2.1

السن بالنسبة لعدد السكان، خاصة يالكبار فنسبة األفراد ارتفاعتواجه المجتمعات المعاصرة ظاهرة 
فقد ،ة والتي تتضمن مجتمعاتنا العربیةح في الدول النامیوان هذه الظاهرة بدأت تظهر بشكل واض

وسیكون كبار السن أكثر عددا من مجموع فئة األطفال ما ،أطلق على هذا العصر عصر المعمرین
%) من سكان األرض خالل العقود 20وهذا یعني أنهم سیشكلون نسبة تزید عن (لى أربعة بین واحد إ
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في الوقت الحاضر والذین یبلغون سن الستین سنة یعیشون في علما بأن نصف المسنین المقبلة،
).2012المجتمعات النامیة (تقریر صندوق األمم المتحدة للسكان،

حتیاجات المسنین الضروریة وصیاغة األنشطة والبرامج التي تحول دون ومن أجل العمل على تأمین ا
ء إلى أهمیة م جزء منه، تنبه العلماهأنفسهم وعائالتهم ومجتمعهم الذيشعورهم بأنهم عبء على

وأوضاعهم المعیشیة ودرجة رضاهم عن حیاتهم ومستوى قلق الموت لدیهم ،دراسة حاجات المسنین
وغیرها من المتغیرات ذات العالقة نتیجة للزیادة المتنامیة في أعداد المسنین في المجتمعات اإلنسانیة 

حة من أفراد المجتمع ودراستها والتعرف على أوضاعها هتمام بتلك الشریالحاجة الملحة إلى االظهرت
).2004(الطعاني،

ي السن حوالي نصف المجتمع فلمجتمع الفلسطیني بأنه مجتمع فتي حیث تشكل فئة صغارازاتمی
ففي منتصف العام ین سوى نسبة قلیلة من حجم السكان،نسلماأول فئة كبار السنكشتالنیح

% 4.8% من مجمل السكان في فلسطین (بواقع 4.4سنة فاكثر) 60سن (بلغت نسبة كبار الم2013
زیادة المطلقة ألعداد كبار السن في فلسطین لامغ% في قطاع غزة)،  ور 3.7في الضفة الغربیة و

أي لن ت ة وفي ثباضخفمنیتوقع أن تبقى نسبتهم من إجمالي السكان نهأخالل السنوات القادمة إال
ت العقد الحالي، في حین من الممكن أن تبدأ هذه النسبة في االرتفاع بعد % خالل سنوا4.5تتجاوز 

.)2014، الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني(م2020عام 

ونتیجة للزیادة المتنامیة في أعداد كبار السن في المجتمعات االنسانیة عامة ومن ضمنها المجتمع 
إلى الشریحة من أفراد المجتمع ودراستها والتعرف هتمام بتلكالفلسطیني تظهر الحاجة الملحة إلى اال

حتیاجاتهم الضروریة وصیاغة منهم، وذلك بهدف العمل على تأمین االسیما األرامل أوضاعها 
أنفسهم وعائالتهم ومجتمعهم الذياألنشطة والبرامج التي تحول دون شعور المسنین بأنهم عبء على

هم جزء منه.

األرامل وحالة القلق التي یعیشون ومن ثم ته المباشرة لواقع المسناتومالحظمن خالل عمل الباحث
فقد ،األرامللدراسة وهو قلق الموت لدى المسناتته حول الموضوع السیما موضوع ااوقراءهتمتابع
ومن خالل ،أنه ال یوجد دراسات في األراضي الفلسطینیة في هذا المجال- في حدود علمه -وجد 

أنها قد تناولت موضوع قلق الموت من جوانب وزوایا متعددة إال أنها وجدالدراسات مراجعة العدید من
في حدود علم –كما أنها الدراسة الوحیدة األرامل،اتلم تتطرق إلى دراسة قلق الموت لدى المسن

.األرامل في مخیمات شمال الضفة الغربیةلتي تناولت قلق الموت لدى المسناتا- الباحث
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لة الدراسة من خالل اإلجابة على التساؤل اآلتي: وتتحدد مشك
األرامل في مخیمات شمال الضفة الغربیة وماهي بین المسناتالموت ققلانتشارمدى هوما- 

المستوى و الفترة الزمنیة للفقدان، و العمر، و الحالة الصحیة، و عالقته ببعض المتغیرات مثل درجة التدین، 
.الوضع المعیشيو التعلیمي،

الدراسة:أهمیة3.1

األرامل في المسناتبینقلق الموت مدى انتشارعلى تلقي الضوءأّنها أهمیة الدراسة في تكمن
، حیث أن الدراسات عن قلق الموت لدى وعالقته ببعض المتغیراتمخیمات شمال الضفة الغربیة

دید حلى الوضع النفسي لها وتالمسنات األرامل محدودة، وهذه الفئة بحاجة للدراسة والبحث للتعرف ع
إحتیاجاتها للعمل على تلبیتها بالتنسیق مع المؤسسات والعامیلن في المیدان .

:یأتيوتأتي أهمیة هذه الدراسة فیما 

ةة النظریّ همیّ أوًال: األ

حول ماهیة قلق الموت واالجتماعیینتبرز أهمیة الدراسة بما تفیده وتقدمه لألخصائیین النفسیین .1
.هنألیة مساعدتللبحث عناألراملالمسناتلدى

ینقصهاأنها تتناول مرحلة مهمة جدا من مراحل النمو والتطور وهي مرحلة الشیخوخة والتي .2
في الخطط والبرامج العربیة والمحلیة والخاصة.الكافيهتمام اال

في نعلى مستوى المسنی- في حدود علم الباحث - نوعها منتعتبر هذه الدراسة فریدة.3
حیث أن هنالك العدید من الدراسات لدى ،لقلق الموت لدى المسنات األراملوتناولها،فلسطین

.األراملمتنوعة ولكنها لم تتناول المسناتالمسنین وفئات عمریة
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ثانیًا: األهمّیة التطبیقّیة

قلق الموت لدى إلى مستوى ن النفسیین واالجتماعیین في التعرف مساعدة االخصائیین والمرشدی. 1
.للتدخلوبنائها الخطط المناسبة وضع و لیكون مدخال لتقییم احتیاجاتهناألرملالمسنات

ووضع ن والمؤسسات السیاسیة والمجتمعیة واألهلیة والخاصة في تبني هذه الفئةمساعدة السیاسیی. 2
.الخطط المناسبة للتدخل معهن ورعایتهن

: هدف الدراسة4.1

.في مخیمات شمال الضفة الغربیةاألراملانتشار قلق الموت لدى المسنات على مدىالتعرف

الدراسة:أسئلة5.1

الدراسة السؤال الرئیس التالي:تناولت 

بعض ما عالقته بو مخیمات شمال الضفة الغربیةاألرامل في ما مدى انتشار قلق الموت لدى المسنات
الوضع والمستوى التعلیميو الزمنیة للفقدانوالفترة العمرو الحالة الصحیةو المتغیرات مثل درجة التدین 

المعیشي.

االسئلة الفرعیة:

:اآلتیةإلجابة عن األسئلة لالدراسة سعى هذهت

وما هي درجته ؟  األرامل المسناتبینموت القلق ما مدى انتشار-1
یمغرافیة ؟لق الموت والمتغیرات الدما بین قك فروق ذات داللة إحصائیة هل هنال-2
التدین ؟ما بین قلق الموت ودرجة فروق ذات داللة إحصائیةهل هنالك -3
بین قلق الموت والحالة الصحیة ؟ما فروق ذات داللة إحصائیة هل هنالك-4
للفقدان؟ما بین قلق الموت والفترة الزمنیة فروق ذات داللة إحصائیةهل هنالك -5
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الدراسة: حدود6.1

األرامل في مخیمات شمال الضفة الغربیة.ة على المسناتتم إجراء هذه الدراس

ووهي مخیم بالطة وعین بیت الماء وعسكر وطولكرم مخیمات شمال الضفة الغربیة:الحدود المكانیة
نورشمس وجنین و الفارعة.

.2015شهر ایار حتى نهایة 2014ام الدراسي من بدایة الفصل الثاني للع:الحدود الزمانیة

في المسجالت و في مخیمات شمال الضفة الغربیةالساكناتاألراملالمسنات:د البشریةالحدو 
.سجالت وكالة الغوث الدولیة

:مصطلحات الدراسة7.1

بالموت واالخطار لدى الشخص او یتمركز حول موضوعات متصلةنوع من القلق العام :قلق الموت
) 1987،ذویه ( عبد الخالق

رجعه عنه ویشمل هو القلق المتصل بالموت بوصفه أمرا منتهیا و ال:قلق الموتي لالتعریف االجرائ
.عن مقیاس قلق الموتإجابات المبحوثات

احسـاس بـالتوتر والشـد وخـوف ال مبـرر لـه مـن الناحیـة الموضـوعیة وهـو انفعـال غیـر :القلق العصـابي
حقیقــي والتــي ال تخــرج بــالواقع عــن الار ســتقر الراحــة واالم اعــدانو ،ســار وشــعور مكــرر بتهدیــد أوهــم مقــیم

اطار الحیاة العادیة لكن الفرد الـذي یعـاني مـن القلـق یسـتجیب لهـا غالبـًا كمـا لـو كانـت ضـرورة ملحـة ( 
.)1987،عبد الخالق

،طرق االسقاطیة، والة طرق من أهمها المقابلة الشخصیةیقاس قلق الموت بعد:قیاس قلق الموت
عبد (اكثر هذه الطرق استخداماوجیة، واالستخبارات وتعد االخیرةائل الفیزیول، والوسوقوائم االختبار

.)1987الخالق،
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لیناسب واقعها حیث قام مستمدًا من البیئة المصریة وضعه عبد الخالق:المقیاس العربي لقلق الموت
عة الترجمة قام بمراجو ،ساسیة لهقدیر بعض الخصائص السیكومتریة األبترجمة مقیاس تمبلر وقام بت

زیة ثم تم تطبیق النسختین نجلیلذین یتقنون اللغتین العربیة واإلن من المتخصصین امن خالل اثنی
یتقنون اللغتین في الفقرتین الثالثة والرابعة ممننجلیزیة معا على عینة من طالب مصریین واإلالعربیة

بإعادة التطبیق والتصنیفوقد حسب ثباته ،مفحوصا آخر1443معا ثم طبق المقیاس بعد ذلك على
.)2004انم،(غ

عبـارة  ( عبـد 20وقد تم إدخال تعدیالت على المقیاس من قبل عبد الخـالق حیـث أصـبح یشـتمل علـى 
.)1996الخاق ،

60وهو من كان في سن الراشدالى صنفت منظمة الصحة العالمیة مراحل كبر السنالشیخوخة:

إلى حوالي 75وهو من كان في سن ة بحیویة ونشاط و الشیخ زال یسهم في الحیاوالی75إلى حوالي 
فأكثر وغالبا ما یكون مالزما لفراش85وهو من كان في سن الهرمسنة وقلت مساهماته، و85

).2008(الزبیدي، سنة فأكثر)100من بلغ (ووهوالمعمر

60الشــخص مــن العمــر بهــا تــم تحدیــدها بهــذه الدراســة بالمرحلــة التــي یبلــغ :التعریــف اإلجرائــي للمســن

.عامًا فأكثر حسب تعریف الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني

راسة األنثى التي یبلغ یقصد به في هذه الد:لشریك الحیاةاتالفاقداتالتعریف االجرائي للمسن
ة.ن غیر متزوجوهي االاعاما فأكثر وقد توفى زوجه60امرهع

وهي إجابات المبحوثات على سؤال إلى أي درجة تعتبرین نفسك :التعریف االجرائي لدرجة التدین
ملتزمة دینیا.

وتضم 1948هي تلك األماكن التي خصصت إلیواء الالجئین الفلسطینیین بعد حرب المخیمات:
وٕاداریا تابعة للسلطة %من مجموع الالجئین الفلسطینیین المسجلین لدى وكالة الغوث الدولیة, 40حوالي

فلسطینیة.الوطنیة ال

ومخیم عسكر القدیم هي مخیم بالطةومال الضفة الغربیةمخیمات شالتعریف اإلجرائي للمخیمات : 
الفارعة .مخیم والجدید ومخیم عین بیت الماء ومخیم طولكرم ومخیم نورشمس ومخیم جنین و 
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لفصل الثانيا
اإلطار النظري والدراسات السابقة

بقةاإلطار النظري والدراسات السا1.2
اإلطار النظري1.1.2

مراحل الحیاة لدى المسنین1.1.1.2
تغیرات المصاحبة لمرحلة الشیخوخةالخصائص وال2.1.1.2

الخصائص والتغیرات البیولوجیة1.2.1.1.2
التغیرات االجتماعیة 2.2.1.1.2
التغیرات النفسیة 3.2.1.1.2
التغیرات العقلیة:4.2.1.1.2

رة للشیخوخة:النظریات المفس3.1.1.2
:ونریكسنظریة إ1.3.1.1.2
:نظریة بوهلر2.3.1.1.2
النظریات البیولوجیة3.3.1.1.2

نظریة النشاط4.3.1.1.2
المسنون والقلق4.1.1.2

سمات القلق وأعراضه لدى المسنین1.4.1.1.2
ن األراملو المسن2.4.1.1.2
الشعور بالفقدان لدى المسنین األرامل 3.4.1.1.2
مشاعر الحزن وتحملها 4.4.1.1.2
قلق الموت لدى المسنین5.4.1.1.2
أسباب قلق الموت6.4.1.1.2
أعراض قلق الموت7.4.1.1.2

نظریات قلق الموت5.1.1.2
نظریة (روجرز ) 1.5.1.1.2
النظریة السلوكیة ومنها نظریة(جوزیف ویلبي) 2.5.1.1.2
:نظریة التحلیل النفسي3.5.1.1.2
الموت في العقیدة اإلسالمیة4.5.1.1.2
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نظریة المعنى5.5.1.1.2
نظریة تدبر الهلع6.5.1.1.2
ونن الفلسطینیو الالجئ6.1.1.2
اإلطار المفاهیمي للدراسة7.1.1.2

الدراسات السابقة2.2
تعقیب على الدراسات السابقة1.2.2
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الفصل الثاني
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

:سابقةاإلطار النظري والدراسات ال1.2

.التعریف باإلطار النظري والدراسات السابقةسیتناول هذا الفصل 

:إلطار النظريا1.1.2

:مراحل الحیاة لدى المسنین1.1.1.2

رات التي تطرأ خالل دورة الحیاة وقد، وهي أسلوب لقیاس التغییضا طریقة الحیاة أو دورة الحیاةتسمى أ
) سنة التقویم 65- 50من (وافترضت بالنسبة للمسنین أن د) فر 400قامت بوهلر بدراسة سیر حیاة (

عتراف بدرجة اإلنجاز وقد قسمت ) االقفما فو 65من (و الذاتي لنتائج الصراع من أجل األهداف
فترة و ي یسعى بها الفرد إلى التكیف واالستقرارالفترة التبوهلر فترة البلوغ والنضج إلى ثالث فترات

فترة التحدید وهي محاولة الشخص و الذي وصل إلیهاالستقرار الذاتي وهي المحافظة على ت الثبا
.لتقویم النتائج في الحیاة

وهيالمرحلة الثالثة یرى اریكسون أن هنالك مرحلة واحدة من مراحل التطور مرتبطة بالشیخوخة وهيو 
،الفرد من الموتاإلدراك نحو محدودیة الحیاة وقرببازدیادمرحلة التفاؤل مقابل الیأس وتبدأ عنده

.تردي الصحةویحدث بسبب التقاعد ل
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متوسطة والمتأخرة من دورة كل السنین النویرى بیك أن المرحلتین األخیرتین لدى أریكسون تشمال
الحكمة مقابل القوة الجسدیة وهنالك نقطة تحول األفراد ووضع تصوراته لهاتین المرحلتین بالحیاة، 
، بینما األفراد الذین یتحولون نحدار هذه القوىبحون أكثر إحباطا باوى البدنیة یصن بالقالمتقدمی

إذا ما تم تقویم االجتماعیة مقابل الجنسیة و الكبر بنجاح ة كرصید لهم یبدأونستخدام قواهم العقلیال
الرجال أنفسهم وعالقاتهم ببعض الذین یلعب الدور الجنسي بینهم دورا متناقضا وبعدها تأخذ العالقات 

العاطفیة مقابل المرونة ، خاصة بعد مغادرة األوالد البیتعمقا أكبر في العالقة اإلنسانیة الزوجیةبینهم
اآلخرین بسبب الموت أو أي التغییرات التي تطرأ على اإلنسان من حیث عالقاته باالقتصاد العاطفي 

ة نفعالیضطرابات االوتوافق وٕاال وقع في األزمات واالمرونة عاطفیةإلىویحتاج ،الطالقالفراق أو
وهي القدرة على حسن التصرف واالستفادة من الخبرة أكثر من المرونة العقلیة مقابل التصلب العقليو 

المرونة العقلیة یجد نفسه قادرا على تغییر معتقداته وأفكاره صاحب عتماد على األحكام والمعتقدات و اال
).2008،في أواخر العمر (الزبیديتجاهاتهوا

الخصائص والتغیرات المصاحبة لمرحلة الشیخوخة:2.1.1.2

تمیزها عن عدةخصائص وتغیراتبنتیجة لعوامل نفسیة  وبیولوجیة  واجتماعیة تتسم مرحلة الشیخوخة 
:غیرها من المراحل وهي

:الخصائص والتغیرات البیولوجیة1.2.1.1.2

ـــر فـــي الشـــكل العـــام للجســـ-1 ســـقوط ظهـــركـــذلك ی،لالنخفـــاضحیـــث یتجـــه وزن الجســـم :مالتغیی
.الجلد وتورم القدمینترهلوالصلع ورعشة الیدین و الشعر 

وهي عملیة البناء والهدم في الجسم وله عالقـة مباشـرة  بقـدرة الجسـم علـى :معدل األیضتغیر-2
.بناء نفسه  ویتسم  بتغلب عوامل الهدم على عوامل البناء في الجسم

العمر هبط معدل إفراز هرمونات الغدد.فكلما تقدم الفرد في:تغیر معدل نشاط الغدد الصماء-3
.تبعًا لزیادة العمر الزمني یحدث تناقص في قوة دفع الدم:تغیر قوة دفع الدم-4
.تقل نسبة الهواء تبعا لزیادة السن في عملیتي الشهیق والزفیر:السعة الهوائیة للرئتینتغیر-5
لهضــــم وٕافــــراز المعــــدة فــــراز أنزیمــــات ااض فــــي إهنالــــك انخفــــ:التغیــــرات فــــي الجهــــاز الهضــــمي-6

لحـــامض الهیـــدروكلوریك وقـــدرة األمعـــاء الغلیظـــة علـــى التوزیـــع، وقصـــور األمعـــاء الدقیقـــة علـــى 
.امتصاص المواد الغذائیة
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التغیر في الحـواس: فتفقـد العـین جـزءًا مـن مرونتهـا وتضـعف ردة فعلهـا مـع زیـادة العمـر، وتبـدأ -7
قطعــًا، وتضــعف بــراعم التــذوق  ویضــعف الصــوت ویصــبح مرتعشــًا مت،حاســة الســمع بالضــعف

المنتشرة على جانبي اللسان ویقل إحساس الكبار  بالمادة السكریة ویضعف إحساس الجلد.
فـي تقـل مرونـة العضـالت وتضـمر بسـبب التغیـرات:التغیر في القوة العضلیة  واألداء الحركـي-8

الخالیا وضمور الجهاز العصبي

ارتفــاع ضــغط الــدم، ،تصــلب الشــرایین،مرحلــة الشــیخوخةالمصــاحبة لالجسمیة/الجســدیة ومــن األمــراض 
ومن )1997(خلیفة،وتضخم البروستات وغیرها،والتهاب القصبة الهوائیة،الروماتیزم، واآلم المفاصل

.)الباركنسون(الزهایمر(الخرف) مرض الرعاش، االكتئاباألمراض النفسیة،

جتماعیة:التغیرات اال2.2.1.1.2

لمرحلة الشیخوخة تتمثل في تراجع العالقـات االجتماعیـة واألنشـطة جتماعیة المصاحبة الأهم التغیرات ا
).1972خرین(العیسوي،واالهتمامات، واالعتماد على اال

كمـا یبعـث فـي نفوسـهم الملـل والسـأم،ممـاالقـدامى بـأقرانهمعلـى عالقـاتهم إن عالقات المسنین تقتصر
، لفــراغاعــد إلــى قطــع عالقاتــه بزمالئــه ومعاناتــه مــن وقــت انقطــاع المســن عــن عملــه بســبب التقیــؤدي ا

ألن تحقیــق الــذات یــرتبط بالــدور أهــداف وال طموحــات،اتــه حیــث یظــل بــالوتهتــز قیمــة تقــدیر المســن لذ
).2001لي،االجتماعي للفرد(شاذ

التغیرات النفسیة:3.2.1.1.2

ینجم عنه من وماجتماعي،الشخصي واالثر على عملیة التوافق إن تراجع القدرات الجسمیة والعقلیة یؤ 
بــین الشــفقة والســخریة ممــا یثیــر لــدى المســن شــعورا بــاأللم النفســيردود أفعــال عنــد مخالطیــه تتــراوح مــا

ـــدى المســـنین فـــي ظهـــور مشـــكالت الصـــحة النفســـیة التـــي تتمثـــل فـــي  ـــل أهـــم التغیـــرات النفســـیة ل وتتمث
Bromley,1977)والعدوانیة وضعف الثقة بالنفس (االعتمادیة

لمعانـاة مـن ات وااجـة للسـند والحساسـیة الزائـدة بالـذ) والخـوف والعزلـة والح1988(عبـد المعطـي،والقلـق
وبـالخمول وبـالدة الحــس، ،المركـزاتیــةكمــا تتمیـز انفعـاالتهم بأنهـا ذ) 2001لي،نوبـات بكـاء أحیانا(شـاذ

كمـا یتمیـزون بالعنـاد ،والحذرب وتوخي الحرصویغلب علیهم التعصها،بوبضعف القدرة على التحكم 
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، وفــي دراســة حــول الصــحة النفســیة ونوعیــة الحیــاة لــدى المســنین فــي )1975(الســید،وصــالبة الــرأي
) أشـــارت نتائجهــــا علــــى 2011مســــن(البطمة،300محافظـــة بیــــت لحـــم باســــتخدام عینـــة مالئمــــة تمثـــل 

%) یعانون مـن مسـتوى 14.4%) قد إشتكوا من توهم المرض بدرجة حادة إلى حادة جدا وأن(24.7أن(
%) یعانون من القلق بدرجة حاد إلى حاد جدا.9.3حاد الى حاد جدا من أعراض الوسواس القهري و(

التغیرات العقلیة:4.2.1.1.2

ة ومظـاهر خـرف اكر النسـیان وضـعف الـذائف العقلیـة مثـل:تكثر الشكوى لدى المسنین من تـدهور الوظـ
ســتدالل ، كمــا یظهــر لــدیهم انحــدار فــي القــدرات العقلیــة كاال)2001لي،وتــدهور الذكاء(شــاذالشــیخوخة،

ـــتعلم، والتـــذو  ـــى ال ـــاقص فـــي القـــدرة عل ـــاهكر تن ـــة كالطالقـــة واواإلدراك، واالنتب نخفـــاض القـــدرات اإلبداعی
) (Hurlock,1981وهارلوك )Dibner,1975وذلك حسب دبنر(والمرونة واألصالة

أن في مرحلة الشیخوخة هنالـك انخفاضـا ملحوظـًا فـي الدورةالدمویـة األبحاث العلمیة الحدیثة أثبتتوقد 
والمخ، وعدم تكوین خالیا جدیدة ألنسجة المخ بدل الخالیا المیتة وذلك بسبب الشیخوخةوهذا دلیل على 
أن وظــائف المــخ تضــمحل فــي الشــیخوخة ومــن أمثلــة ذلــك عــدم القــدرة علــى التصــرف الصــحیح وعــدم 

.)1975(فكري،والیقظةواضطراب النوم التركیز وفقدان الذاكرة 

النظریات المفسرة للشیخوخة:3.1.1.2

وفیمــا یلــي وتوصــیفهاظهــرت نظریــات تهــتم بتفســیر التطــورات والتغیــرات التــي تحــدث علــى مــدى الحیــاة
:التي تتحدث حول الشیخوخةبعض منها 

:ونكسرییة إنظر 1.3.1.1.2

هـي خرى ، وحدد أربع مراحل لفترات الطفولة  واألربع األر العمرخبدءًا بالسنة االولى وانتهاء بسنوات آ
ل وااللتـزام مقابـل الشـعور مرحلـة تكـوین الشـعور بالكمـا،فترات المراهقة والكبر، توازي مرحلة الشـیخوخة

فالشـخص الكبیـر خـالل هـذه المرحلـة یكـافح المتـأخرةفـأعلى فتـتم فـي الحیـاة سـنة60بالیأس بعـد عمـر 
،ن حــل الصــراعات فــي الحیــاة االولــىوأوتثبیــت شــعوره بمعنــى الحیــاة والغــرض منهــا مــن اجــل تحقیــق 

تتوج في یجب أنو ،تكون عناصر كمال الذات واإلكمال لهذه المرحلةودمجهاوتوحید خبرات المستقبل
).2009( الزبیدي،من قبل الفرد ورضى عال عن الذات هذه المرحلة تقبل الموت 
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ه مملــة ومخیبــة لآلمــال ذا كانــت نظرتــه لماضــیفــإتتحــول إلــى أزمــةلمرحلــة قــدریكســون أن هــذه اویــرى إ
نجــــاز سیشـــــعر بالرضـــــا  واالحســـــاس باإلالســــعادةه یبعـــــث علـــــى فعلــــفسیشــــعر باإلحبـــــاط وٕاذا مــــا كـــــان

).1997،وسیتجاوز هذه المرحلة بنجاح ( خلیفة

الـذي العمل المهنـي والـوظیفي بین و ربط علماء الكبر ما بین التوافق النفسي واالجتماعي  للمسنین وقد 
عوامل مفاجئة صبح جزءًا من حیاتهم أو ا علیه وأفیه مدة طویلة واعتادو یمارسونه بالكبر والذي أمضوا 

فتؤكــد ،بالصــدمةشــبیهااً عــراض القلــق واضــطرابأزمــة وألهــا نفســیًا فتســبب لــه ال یكــون المســن متهیئــاً 
د للفرد داخل المجتمع فقیام الشـخص كبیـر السـن بعمـل مـا یعـالنظریة على أهمیة الدور المهني بالنسبة 

،خرینعتماد على نفسه في عالقاته مع اآلذ یكسبه الدور ویمكنه من االإ،في غایة االهمیة بالنسبة له
ویــرى أنصــار هــذه النظریــة أن التقاعــد یمثــل أزمــة بالنســبة ،ده علــى التوافــق النفســي االجتمــاعيویســاع

)1997،للمسن (خلیفة

عملیة انفصال كبیر السن من المجتمع، وأنها تحدث بین الفـرد والمجتمـع بصـورة وتحدث أریكسون عن
متبادلــة، وهــذا یعنــي أن كبیــر الســن ینســحب مــن العالقــات والتفــاعالت االجتماعیــة تــدریجیا، وهــو بــذلك 

یهـا إعفـاء مـن یتخلى عن المكاسب االجتماعیة التي حققها، في حـین ینظـر إلیـه المجتمـع عامـة نظـرة ف
.(Erikson,1963 )حسب اریكسونالمسؤولیة بفعل التقدم بالعمر

:نظریة بوهلر2.3.1.1.2

خاصـتانالسـیة فـي حیـاة االنسـان منهـا المرحلتـان الرابعـة والخامسـةوقد توصـلت الـى خمـس مراحـل اسا
.بالمسنین

فـــي التـــي یقومـــون بهـــانشـــطة ســـنه ) بهـــا انخفـــاض فـــي القـــدرات واأل62-48(المرحلـــة الرابعـــة.أ
ومشــكالت ،نتــاج، ویحــدث بهــا فقــدان القــدرة علــى اإلواالقتصــادیةالمجــاالت العائلیــة والشخصــیة 

.وازمات نفسیة
فـــأعلى ) فتـــرة تزایـــد اإلصـــابة بـــاألمراض واالنحـــدار البیولـــوجي ونقـــص 63المرحلـــة الخامســـة  (.ب

لرغبـة فـي اسـترجاع سـجل الحیـاة بالمسـتقبل وااالهتمـامالعالقات االجتماعیة  وهـي فتـرة نقصـان 
).1997،وتزداد الهوایات التي یرغب الفرد في ممارستها(خلیفة
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البیولوجیة:النظریة 3.3.1.1.2

وأسـباب األمـراض التـي تصـیبه، التي تطرأ علـى جسـم الكبیـر فـي السـن البیولوجیةركزت على التغیرات 
یــد مــن ســرعة وصــول ، وتز حــدوث الشــیخوخةاب التــي تعجــل به النظریــات بمعرفــة األســبذهتمــت هــاكمــا

Kahanحسب خانه المرحلةكبیر السن إلى هذ ,1980) .(

عشر نظریة فرعیة تفسر عملیة الشیخوخة وهي التغیرات داخل الخالیا بسبب إحدىوتندرج تحتها 
آر.أن أي و التغیرات في حجم الجزیئات ووجود صبغة الشیخوخة في في مراكزالتدمیر المستمر

خالیا المسنة والنظریة الجزیئیة في عمل الخلیة واضمحالل وانكماش خالیا الجسم ووجود وٕانتشارال
في جزیئات مادة الجسم والتغیرات في غرويبعض العیوب في الخالیا وتخریب الخالیا ووجود تغییر

وضعف یة الضارةنوعیة  االنقسام الحقیقي للخالیا وتغیر طبیعة الخالیا بفعل العوامل الوراثیة والبیئ
بین النظریات والمالحظات المتعددة لبیولوجیا الشیخوخةاالنزیمات الخلویة، واستخالصًا من الربط

اضمحالل إلىأو جمیعها تؤدي في النهایة منهااأن أیإلىعلى مستوى الخلیة، یمكن أن تصل 
،(بدربالشیخوخةأو الجسم وهو ما یسمى على مستوى الجسم كله أو عند حدوثه وظیفة العضو

2007 (.

:نظریة النشاط: 4.3.1.1.2

وتركز على أهمیة األنشطة البدیلة في حالة فقدان كبیر السن لوظیفته وعمله بسبب وصوله لمرحلة 
التقاعد، وتؤدي تلك األنشطة إلى ملء وقت فراغه ومساعدته على استعادة التوافق النفسي واالجتماعي 

وقت فراغه وٕاعادة توافقه، وعلى عكس نظریة االنفصال فنظریة النشاط التي یمكن من خاللها شغل 
Friedman)ترى أن الرضا لدى كبار السن یتوقف على اندماجه في المجتمع وعلى إسهاماته فیه

&Havignurst , 1985).

ظروف م ترى هذه النظریة أن الشخص الذي یصل مرحلة الشیخوخة بنجاح هو الشخص الذي یقاو و 
.)2007،(بدروخة ویكافح في أن یظل شاباً الشیخ

وتعتقد هذه النظریة أن انعزال المسنین وعدم قیامهم باالدوار المطلوبة منهم یرجع الى أن العالم 
االجتماعي للمسن یتقلص مع تقاعده، حیث تموت الزوجة واألصدقاء ویكون اسیر لحدود مالیة 

ن الصعب بالنسبة له أن یواجه مثل هذه المعوقات وحركیة، كذلك أن التدهور الجسدي للمسن یجعل م
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أم یشبع احتیاجاته، ولكي تبطل تاثیر هذه االتجاهات ینبغي على المسن أن یبقي على اهتماماته 
في اإلنسانوأنشطته ویطور فیها، وطبقًا لنظریة النشاط فان الشیخوخة هي نضال مستمر لكي یبقى 

.)1986(عبد المحسن،أواسط العمر

:المسنون والقلق4.1.1.2

المسن إنسان حساس ألي شيء، وقد یتوقع خطرا یحیط به أو تهدیدا لحیاته، لذلك نقول أحیانا أن هذا 
.المسن أو هذه المسنة دائما أو أحیانا یشعر بالقلق

ویعرف على أنه توتر شامل أو مستمر نتیجة توقع خطر فعلي أو رمزي وقد یحدث او یصاحب ذلك 
مكونًا من الخوف انفعاالالقلق اعتبارجسمیة، وعلى هذا یمكن أو أعراض نفسیة خوف غامض و 

:وتوقع التهدید أو الخطر، وهنالك أسباب عدیدة للقلق عند المسنین هي

في ذلك حیث تلعب الوراثة دورا مهما في اإلصابة بالقلق متأثرین:االستعداد الوراثي للقلق-1
یشوبها القلق والتوتر وبالتالي تتفاعل العوامل البیئیة مع الوراثیة استجابتهما الوالدین الذین كانت ب

.لتكوین شخصیة المسن القلق
حیث نرى الكثیر من المسنین یتحدثون عن القلق نتیجة الخبرات السابقة :االستعداد النفسي للقلق-2

والصدمات أوالدهم أو زوجاتهم أو في مواقف العلممعسواء الفاشلة التي مروا بها في حیاتهم
النفسیة والخسائر المادیة والمعنویة التي تعرضوا لها مما یجعلهم أكثر حساسیة واستعدادا 

لإلصابة بالقلق النفسي.
ما یتعرض له المسنون من مواقف مؤلمة في حیاتهم نتیجة التغیر السریع في نمط الحیاة وتفكك -3

.على أنفسهم ومن یقومون برعایتهمالعالقات األسریة وما مروا به من خبرات قد تجعلهم قلقین 

التعرض للحوادث والخبرات المحیطة ومع تقدم السن یكون القلق مرتبطا بالوصف الجسمي والتعب 
واإلصابة باألمراض والخبرات الجسمیة غیر الجیدة.

لعمر أن القلق یمثل ربما أكثر قد دلت المراجعات لألبحاث في مجال الطب النفسي للمتقدمین باو 
من بین عشرة أشخاص أن اإلحصائیات تشیر إلى أن واحدًا حیث ،ضطرابات النفسیة شیوعا لدیهماال

منهم یعانون تحدیدا من اضطراب القلق % 7وأن حوالي ،ممن تجاوزوا الستین من العمر یعاني منه
هم % من7ضطراب القلق العام أكثر شیوعا لدى كبار السن إذ یصیب وقد بینت الدراسات أن ا،العام



19

ر الحاالت النفسیة التي ال كث% وهو مع هذا یظل واحدا من أ3نهم كتئاب بیتجاوز نسبة االبینما ال ت
.هتماما من األطباء أو كبار السن أنفسهم بتشخیصها أو معالجتهاتلقي ا

یه تضم الخوف لإوهي باإلضافة ضطراب القلق العام أحد أنواع القلق األربعة الرئیسة،ویعتبر ا
ویتمیز القلق العام بالزیادة واإلفراط ،ضطراب الذعرأو الفوبیا واضطراب الوسواس القهري واالمرضي 

حینها في القلق حول األحداث الیومیة العادیة التي تمر في حیاة اإلنسان و أنشطة حیاته الیومیة،
).2008،أشهر (أبو عوضتستمر المعاناة من هذا الشعور أكثر من ستة 

:القلق وأعراضه لدى المسنینسمات 1.4.1.1.2

هنالك عدد من األعراض التي إن وجدت فمن المؤكد أن المسن لدیه قلق ومنها:

:أعراض جسمیة -1
.الكوابیسو األحالم المزعجةو رتفاع ضغط الدم، ا- 
.ضیق الصدرو هماشحوبتعرق الكفین و و ارتعاش األصابع- 
بصعوبة التنفس.اإلحساسالتعب والصداع ونقص الطاقة والحیویة و - 

:أعراض نفسیة-2
.االستقرارانعدامو االستثارةانعدم الراحة وسرعةالشعور ب- 
.نشغال بأخطاء الماضي وكوارث المستقبلاالو التشاؤم- 
.الخوف من الموت- 

:جتماعیةاأعراض -3
الجلوس في المنزل.االنعزال عن الناس و - 
.نالمشاجرات مع اآلخریو السلوك العشوائي - 
.قلة الحدیث مع اآلخرینقلة األصدقاء و - 

:أعراض معرفیة-4
.ضعف القدرة على اإلنجازو السرحان و ضعف التركیز - 
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:األراملالمسنون2.4.1.1.2

سنة والتي تعكس في 65في المجتمع اإلنساني یتم فهم ( كبر السن ) أو الكهولة على أنها تبدأ بسن 
،عند الكائن البشري شأنها شأن بعض التقالید الثقافیة واالجتماعیةالعادة تغیرات بیولوجیة تحدث 

في السن تفاعل معقد بین السلوكیات الصحیة والعوامل اً وتظهر العملیة التي یبدأ اإلنسان لیصبح كبیر 
ج األفراد البیئیة والنفسیة والوراثیة حیث ترتبط مع جمیع التغیرات المنتظمة التي تحدث في نض

.في المراحل العمریة من حیاتهملما تقدمواالبیولوجي ك

تعتبر فترة الترمل بین النساء كبیرات السن في مراحل الحیاة المتأخرة  حوادث لها احتمالیة كثیرة وهي 
% من النساء في هذه الفئة 65سنة فأكثر، فمثًال حوالي 65خصوصًا حالة عند النساء اللواتي یبلغن 

لزواج من رجال أكبر عند النساء والرغبة لدیهن بایظهر توقعات حیاةالعمریة یتوفى أزواجهن وهذا 
، وأن  فترة الترمل لیست شیئًا یمكن أن یحدث من خالل تحضیر مسبق، سواء كان سناً أكبر منهن

من خالل فترة المرض الطویلة أو من خالل الموت اً الموت ( الذي یحدث للزوج أو الزوجة) متوقع
فإن النساء كبیرات السن اللواتي یشعرن بالحزن العمیق یتملكهن شعور بالذنب الفجائي، وفي العادة 

نتیجة للشعور الشدید بارتكاب أخطاء في العالقة الماضیة مع شریك العمر، أو یعرضن أنفسهن 
.للعذاب حول شيء ما قد أمكنهن فعله لتجنب موت أزواجهن

األرامل:الشعور بالفقدان لدى المسنین3.4.1.1.2

تعتبر حاالت الفقدان بین النساء حوادث ذات احتمالیة كبیرة وذلك بسبب أن حاالت الوفاة بین النساء 
ها المرأة یصل إلى خمس إلى ست سنوات تبقى فیدلتتبع حاالت وفاة أزواجهن بأوقات عدیدة بمع

من االنتباه زیدعلى قید الحیاة بعد وفاة زوجها، وتعتبر حاالت الحزن والفقدان كجرح بحاجة إلى م
ه، ویعني العمل والتدخل من خالل وسائل الحزن العمیقة مواجهة هذه المشاعر وذلك من أجل شفائ

بصورة مفتوحة وبصورة شریفة، والتعبیر عن المشاعر بصورة صادقة وبصورة مفتوحة وبتسامح وتقبل 
ي العادة تتملك مشاعر المشاعر لفترة زمنیة كتلك التي یحتاجها الجرح البدني للتعافي والشفاء، وف

خوف المرأة التي یتوفى زوجها حدیثًا بأنه ال یمكن الخروج من حالة الشعور بالفقدان والتعافي منها 
والعودة للوضع الطبیعي وأن هذا التعافي یأتي مع مرور الوقت، وهذه هي العملیة التي تتالشى فیها 

خل مركبة وتسبب حاالت فقدان الزوج ما مشاعر الفقدان مع مرور الوقت من خالل تطبیق عملیات تد
یعرف بالشعور بالوحدة والتي یتم تعریفها كإحدى أهم حاالت الضغط في األحداث الحیاتیة عند كبار 
.السن لذلك هناك اهتمام قلیل یتم القیام به لحالة الفقدان عندما تحدث مع مرور وقت التقدم بالعمر
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ول ألن حالة فقدان الزوج التي تصیب النساء ذات األ،ویحدث ذلك ولسوء الحظ نتیجة لسببین
احتمالیة كبیرة، ثانیًا وبسبب أن الحادث محتمل الحدوث ببساطة فإن ذلك ال یعني انه یفتقر إلى 

لذلك فإن من الضروري القیام بعملیة .المضاعفات التي تحدث لنموذج الحیاة العقلیة والبدنیة والصحیة
فإن وفي المشابه، الة الترمل على األشخاص في المرحلة العمریة المتقدمةاختبار لآلثار التي تتركها ح

حالة الترمل لیست حالة غیر شائعة عند النساء الطاعنات في السن فعلى سبیل المثال من هن في 
سنة بالتأكید بحاجة إلى عنایة وذلك بسبب النتائج التي ال تؤثر فقط على النساء 65سن أكبر من 
ألرامل بل على السلطات المسؤولة أیضًا وذلك بسبب الحاجة المتزایدة للخدمات المقدمة كبیرات السن ا

لهذه الفئة وبسبب أن وضع تلك النساء في مراكز للرعایة وبسبب األمراض التي تكلف السلطات 
% من الناس الذین تتجاوز أعمارهم 36فمثًال فإن أكثر من ،المختصة مصاریف الرعایة الصحیة

ًا فأكثر هم من األرامل كبار السن وهم یشكلون ما یقارب ثلث كبار السن في تلك البالد عام65ال
. (Nalugwe,2009)حسب نالكويعلیه مواجهة تأثیر الفقدان وتأثیرات حاالت الترمل

مشاعر الحزن وتحملها:4.4.1.1.2

وفي ،اة لصدیق أو قریبتعرف مشاعر الحزن على أنها مشاعر عاطفیة یتأثر بها الناس بعد حالة وف
.المقابل فإن حالة الحداد هي الحالة التي یعبر بها الفرد عن مشاعره العاطفیة بصورة ثقافیة

وبذلك فإن .یرى تعبیر الحزن على أنه العملیة التي تسمح للناس بتقبل حالة الفقدان بصورة تدریجیة
.التعبیر عن الحزن یعتبر إشارة تدل على مظاهر صحیة

المشاعر لدى معظمهم فإن ،الرغم من أن الناس تبدو علیهم مشاعر الحزن طرق مختلفةوعلى
:واألحاسیس التالیة

فبعد فترة وجیزة من وفاة الشخص المقرب یظهر على الفرد نوع من التعب :التعب البدني.1
الجسدي أو البدني مثل الشعور بعوارض األلم الجسدي الذي یحدث على شكل أمواج تالزم 

والشعور ،والشعور بالضیق في الحلق،نفسهالوقتو في دقیقة إلى ساعة20فرد ما بین ال
باالختناق مع وجود ضیق في التنفس، والشعور بالحاجة إلى التنهد، والشعور بوجود فراغ في 
التجویف البطني، والشعور بالعجز في العضلیة مع شعور بانقباضات في األمعاء إضافة إلى 

أن هذه األمواج من اآلالم المتعاقبة من التعب ما ي، وسرعان ما یعلم المریضم عقلتوتر وأل
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تلبث أن تندفع من خالل الزیارات التي یتلقاها المریض وذكر المتوفى ومن خالل تلقي مشاعر 
التعاطف من اآلخرین.

الة سرعان ما یشعر الفرد الذي تعتریه مشاعر الحزن بحالة من الخدران أو ح:الشعور بالخدر.2
من الصدمة حیث یتملكهم الشعور برفض الموت الذي أصاب أحد أحبائهم.

ربما یشعر الفرد الحزین ببعد اآلخرین عنه ربما ألن اآلخرین :الشعور باالنعزال عن اآلخرین.3
ال یشعرون بقیمة الفقد حیث یشعر الفرد الذي تعتریه مشاعر الحزن بالوحدة الشدیدة وهذا ما 

ة للحادث الذي أدى إلى الشعور بالحزن.یعتبر استجابة شائع
ربما ال یتمكن األفراد الذین یشعرون بالحزن من إتمام واجباتهم :االستغراق في تصور الفقید.4

.الیومیة بدون التفكیر العمیق حول الفقید
ربما ینغمس الفرد بالشعور بالذنب حیث یمكن أن تتركز المشاعر حول كیفیة :الشعور بالذنب.5

یشعر الفرد بالذنب كونه ال یزال على قید الحیاة وبالتأكید فإن اً او مهمشالً مهمكون الفقید
الشعور بالذنب یعتبر عاطفة شائعة.

ربما یشعر الفرد بمشاعر الفقدان و الندامة من خالل السلوك العدواني والذي یمكن :العدائیة.6
.متوجیهه نحو أحد أفراد العائلة أو األطباء أو المحامین أو غیره

یجد الفرد الحزین عادة من الصعوبة علیه إتمام األعمال الروتینیة :التقطیع في البرنامج الیومي.7
یتطلب القیام نفسه الوقت وفي .الیومیة حیث یعاني هذا الفرد من أحد أنواع االكتئاب المقلق

ویمكن أن تكون نشاطات تكوین عالقات جدیدة بمنتهى ،بالمهمات السهلة جهود كبیرة
.صعوبة باإلضافة إلى إمكانیة فقدان التفاعل االجتماعي بصورة مؤقتةال

تعتري بعض الناس مشاعر ما یعرف بالحزن المؤجل الذي یمكن تأخیره :الحزن المؤجل.8
.ألسابیع أو أشهر أو حتى سنوات

وتستمر مشاعر الحزن العمیق حتى یتمكن الشخص الفاقد من إنشاء عالقات جدیدة والشعور بالراحة
مع اآلخرین والنظر إلى حیاة من فقده بمشاعر ایجابیة، وعلى الرغم من اختالف فترة الحزن لدى 

18بعض األفراد مع االرتباط العاطفي بالشخص الفقید فإن الحزن یستمر لفترة من الزمن تصل إلى 
ات تتمثل یجب أن تتم هناك  مساعدة مهنیة عند الشعور بان الحزن یتسم بصفوفي هذه الحال ،شهراً 

والعدائیة المفرطة والمرض الجسدي واالكتئاب الملحوظ، وعدم وجود عالقات ذات ،بالشعور بالذنب
وفي هذه الحالة یمكن للعاملین في هذا المجال من مرشدین ،معنى بین الشخص الفاقد واآلخرین

حسب هان ختلفةمدربین ومؤهلین وأطباء  أخذ أدوار مهمة في مساعدة الناس خالل مراحل الحزن الم
)Hahn,2011.(
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قلق الموت لدى المسنین: 5.4.1.1.2

،جتماعيوالقلق اال،وقلق الجنس،متحانمتعددة منها قلق االاً الخالق إلى أن للقلق أنواععبدیشیر
بعض األفراد بحكم تكوینهم النفسي یكونو ،ویعتبر قلق الموت نوعا من أنواع القلق العامقلق الموت

أن االختالف في القلق بین فرد وآخر هو وهذا یعني غیرهم بقلق الموت،حساسیة من وااً ساساشد إح
خبرة عامة یمكن ألي فرد أن یمر الموت هو فإن قلق وعلى هذاولیس في النوع،ختالف في الدرجةا

عا بها وفقا لتعرضه لظروف أو مواقف حیاتیة معینة متباینة وفي أوقات مختلفة وبالتالي نحن جمی
).1987،(عبد الخالقنخشى الموت بدرجات متفاوتة

.)1976نفعالیة غیر سارة یعجل بها تأمل الفرد في وفاته (تمبلر،یعرف تمبلر قلق الموت بأنه حالة او 
تتمثل بعدم السرور نفعالیة تتضمن مشاعر الخالق بأنه حالة انفعالیة غیر سارة واستجابة اویعرفه عید

ي مظهر من المظاهر العدیدة المرتبطة بالموت (عبد ألتأمل أو توقع الى نشغال المعتمد علواال
).1987الخالق،

حیثما كان وأینما ،موت یتربص بهویعرف عید قلق الموت على أنه شعور یهیمن على الفرد أن ال
ورا متوجسا من كیره، األمر الذي یجعله حزینا محسفي حركته وسكونه وتف،في یقظته ومنامهتجه،ا

).1993،العیش على نحو طبیعي(عیدردمج

ذا القلق ویعتبر القلق سمة ممیزة لمرحلة الشیخوخة حیث أشارت الكثیر من البحوث والدراسات أن ه
:أنواع هيةتفقت على أن قلق المسنین ینتج عن أربعیزداد مع تقدم العمر، وا

ونقص القدرة األمراضبواالصابة ضمحالل في بناء الجسمقلق الصحة: وهو یحدث نتیجة لال-أ
.على مقاومة المؤثرات الخارجیة

قلق التقاعد: وهو ترك العمل وما یترتب علیه من انعدام األمان االقتصادي.-ب
.واإلحساس بالوحدة والفراغاالنفصالقلق -ت
.)1977،قلق الموت،حیث اإلحساس بالنهایة والیأس من الشفاء(میخائیل-ث

األشخاص الذین یمكن أن یحبهم ویحبوه، وبالتالي یفقد المسن ن من فقد الحب و ني معظم المسنیویعا
) وهناك عوامل شتى 1969،لفي كثیر من الحاالت الدافع نحو الحیاة و اإلحساس بالزمن(كارو 

فقد أوضح تمبلر أن درجة قلق الموت یحددها مدى ما ،معًا لینشأ عنها قلق الموتتتضافر وتتفاعل 
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وخبرات الفرد الحیاتیة المرتبطة بموضوع الموت (تمبلر،،یة بوجه عامالفرد من الصحة النفسیتمتع به 
1976.(

وفي الموت جوانب إلى الخوف من المجهول والغریب والخفي وغیر المتوقع،في العادة یمیل اإلنسان 
من أجل ذلك كما أن الموت خبرة جدیدة غیر مسبوقة،خفیة وغیر متوقعة،كثیرة مجهولة وغامضة،

بحكم المهیئوننواع القلق، وأن األفراد إنسان تقریبا من الموت، ویعد قلق الموت نوعا من أیخاف كل 
رتباط الموجب بین اسا بقلق الموت ویرجع ذلك إلى االتكوینهم النفسي للقلق العام هم أشد األفراد إحس

).1987،القلق العام وقلق الموت (عبد الخالق

، وطول االجتماعيونقص السند ،وسوء القدرة الوظیفیةصحة،كما أوضح مولتر ولوبیر أن تدهور ال
سنة فأقل) بینما 74مؤشر لقلق الموت المرتفع لدى صغار المسنین (الرعایةمدة اإلقامة في بیوت

الصحة، سنة فأكثر) یرتبط مع كل من تدهور 75أوضح أن قلق الموت المرتفع لدى كبار المسنین (
كما أشار عبد الخالق إلى .)1982المستوى التعلیمي ( مولتر ولوبیر،رتفاعوسوء القدرة الوظیفیة، وا

وقلة التأكد ،االجتماعيیتصفون بسهولة التأثر أن األشخاص الذین لهم درجات مرتفعة في قلق الموت
وعلى هذا یتضح ) 1987ة وأكثر توترا (عبد الخالق،جتماعیهم، كما أنهم أقل في المهارة االمن أنفس

في بعض وأن حدته قد تزداد في الوجود اإلنساني ككل،إنساني كامن ومتأصل ت أن قلق المو 
ولدى فئات معینة من األفراد ال سیما لدى المهیئین بحكم تكوینهم ،األوقات والمواقف الشخصیة

.النفسي

:أسباب قلق الموت6.4.1.1.2

هوموت، فمن الدرجة خوفهالدیني والروحي یؤثر فينساناإلاعتقاد:الخوف من المجهول-1
بعد الموت.لیس على یقین بمصیره

قارب ومحبون وبعضهم یعتمد على كل منا لدیه أ:الخوف من ترك األقرباء واألحباب خلفنا-2
، لذلك من الصعب تركهم خلفنا.واالجتماعيالتربیة، والدعم المالي 

ة، وعادة الخوف من عملیة االحتضار: إن مفهومنا عن حالة االحتضار یتأثر بالخبرات الماضی-3
؟.سیكون هنالك ألم؟هل سأكون وحیداما یتساءل الفرد، هل

من عدم قدرتنا على لو أن الخوف هو في الحقیقة الخوف : یرى ماسالمفاجئالخوف من الموت -4
).2003شقیر،(مالناذات، وعدم الوصول إلى طموحاتنا وآتحقیق ال
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نفصال والفقد والجرح معاني السلبیة باالابیة، وتتمثل الوللموت العدید من المعاني السلبیة واإلیج
المیالد اإلیجابیة فتتمثل في الحریة أو التحرر والنوم وٕاعادة والعقاب، والتدمیر أما المعاني 

جوانب رئیسة هي:ةكما أن لقلق الموت أربعوالحب،
دانجتماعیة المصاحبة لأللم وفقلبیولوجیة واالحتضار، بما في ذلك العملیات االخوف من اال-1

خرین.الوظائف والسیطرة والوعي بین اآل
أن الموت ًا في انعدام الوجود، وهو وسببخر للقلق من الموت،الخوف من الموت، كونه سببا آ-2

ینهي فرصة اإلنسان الذي یركز على هذه الحیاة الدنیا بالسعي نحو تحقیق أهدافه.
فقدان اآلخرین.الخوف من احتضار اآلخرین أو موتهم، أي الخوف من االنفصال او-3
الخوف من نتائج الموت أي الخوف من المجهول، وما سیحدث لألشخاص وثیقي الصلة -4

).2007بالمیت، والحساب والعقاب في العالم اآلخر(بدر،

:أعراض قلق الموت7.4.1.1.2

ث لدیه تغیرات بالسلوك یعبر الفرد عن أعراض ومظاهر قلق الموت بطرق وأسالیب متعددة حیث تحد
ستجابات متعددة وهي: داخلي واال

وهذا السلوك یعبر عنه الفرد إما بشكل شعوري كأن یقول لن اذهب للمشاركة :سلوك تجنبي-1
وقد یتجنب الفرد أیضا زیارة ،فالجنازة هنا رمز للموت،لجنازة ألنها تشكل ضغطا على نفسيبا

فقدان احد األصدقاء المستشفى أو التعبیر عن الموت وعن المشاعر المالزمة له عند 
ي والشكل اآلخر ال شعوري من السلوك التجنبي یتمثل في الضیق الشدید جدا ف.واألقارب

ر لتجنب زیارة صدیق یحتضر بأشیاء أخرى وینتحل األعذاحالة ذكر جنازة فینشغل الفرد كثیراً 
،هرةالعمل أو المتعة أو السعي للشوهنالك مظاهر أخرى منها إقحام نفسه في ،أو میت

ذلك قد یتجنب التعبیر عن القلق والتوتر فیلجأ وهذا كله بشكل متطرف، إضافة إلى لسفروا
.إلى النوم الزائد عن الحد

بالصحة أكثر من غیرهم االختصاصیینحیث یهتم الفرد ویبالغ بنصیحة :تغییر أسالیب الحیاة-2
ثل تجنب أكل المواد وكأنه یؤجل موعد الموت، ویتمثل هذا بالتغذیة الصحیة والصحیحة م

بة ة مناسیالمرتفعة الكولیسترول ومراقبة وزن الجسم وتناول الفیتامینات وممارسة تمارین ریاض
فالتطرف في هذه السلوكیات هو هروب عقالني من الموت،عن التدخین والقهوةواالمتناع
.البعض من علماء علم النفسهحسبما یرا
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الموت بصورة ال شعوریة أثناء النوم وتمثل األحالم یتم التعبیر عن قلق:األحالم والموت-3
رموزا آلمال الفرد ومخاوفه وقلقه وتعبر عن أحاسیسه وصراعاته وأفكاره بالحلم اللیلي، فتظهر 

كما یتم التعبیر عن .األحالم إما على شكل كوابیس لیلیة أو قد ال تأخذ مظهر االضطرابات
الت الیومیة وخاصة لحظة ما قبل النوم فقد یتخیل قلق الموت من خالل أحالم الیقظة والتخی

).2003نفسه في جنازته میتا (شقیر،

:نظریات قلق الموت5.1.1.2

هنالك عدة نظریات تحدثت عن قلق الموت، وفیما یلي سیتم تناول عدد من النظریات حول هذا 
.الموضوع

:نظریة (روجرز)1.5.1.1.2

وهذه الخبرة ال تنسجم ،م خبرة جدیدة إلى الخبرة السابقةنضماوانتیجة لتكون خبرة ضطراباالیحدث
فینالها م الخبرة ضمن نظام خبرات الشخص بشكل مقبول،شروط تقدیر الذات لدیه، هنا ال تنضمع 

التشویه والتحریف واإلنكار لذلك یحدث النقص بین الذات والخبرة ویصاحب هذا التناقض شعور 
.)1998،بالتهدید والقلق ( الزیود

النقض في التكامل وبهذا عندما یحدث النقض في التطابق بین تجارب الفرد ومفهوم الذات لدیه فهذا
ونظرا لحاجته إلى تقدیر ذات إیجابي فإنه یسلك ،د بالفرد إلى الشعور بالتوتر واالضطرابسوف یعو 

).2003،شقیر( بطریقة تتعارض مع قیمه الذاتیة ویدفع ثمن ذلك بأن یشعر بالقلق

النظریة السلوكیة ومنها نظریة(جوزیف ویلبي) 2.5.1.1.2

وأسباب هذا القلق ترى أن القلق یشكل جزءا مهما من السلوك العصابي ویحدث عن طریق التعلم،
متعددة وهي الصراع الذي أحدثه المثیر المحاید الذي تحول إلى مثیر شرطي للقلق والتعلم السلبي 

.)1998(الزیود،الناقصةوالمعلومات الخاطئة أو

ق والقلكتسابها في كیان عضوي سوي من الناحیة الفسیولوجیة،توافقیة تم اوالسلوك العصابي عادة ال
ىفالعصاب یقوم على مبدأ التعلم وأن الموقف هو الذي یحكم عل،هو المكون المركزي لهذا السلوك
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التوافقیة القلق أو الخوف التي أطلق علیها (ولبي) وأهم العادات الال توافقي،أمالسلوك هل هو توافقي 
).1981للخوف (عزب،اً (ولبي) القلق مرادفالستجابات الحضاریة، واعتبرواالمرضیةالمخاوف 

:نظریة التحلیل النفسي3.5.1.1.2

لك ذك،ات منخفضة هو أمر سوي وعادي تماماترى مدرسة التحلیل النفسي أن القلق من الموت بدرج
نه أي أفي حین أن القلق من الموت بدرجة مرتفعة أمر غیر سوي،،لق من الموت بدرجة متوسطةالق

).2005(عبد الخالق،نفعالي شدیدعالمة مرضیة شاذة تدل على اضطراب ا

یقوم بأي نشاط دون الفهو،سان بأن لدى اإلنسان حتمیة سببیةوتحدث فروید من خالل نظرته لإلن
لك من خالل حدیثه عن الغرائز اإلنسانیة األساسیة إلى سلوك معین، ویحدد ذافع یدفعه سبب أو د

من أجل استمراریة فغریزة الحیاة تعملوهما غریزة الحیاة وغریزة الموت اللتان تعمالن بشكل متناقض،
وسعیه إلشباع رغباته وحاجاته الفسیولوجیة كالجوع والعطش والجنس ،على قید الحیاةاإلنسان وبقائه 

النوم وغیرها، أما غریزة الموت فتهدف إلى الهدم وٕانهاء الحیاة التي یعبر عنه بأشكال عدة مثل و 
).2009(معمریة،وقتلهمالحروب والعدوان على األخرین وكراهیتهم

:الموت في العقیدة اإلسالمیة4.5.1.1.2

مام الرازي في ویقول اإلخرة،ة اآلزیارة قریبة ومدخل إلى الحیابل هو نقلة قصیرة و ،اً عدمواللیس فناءً 
راحة لخرة الدائمة الباقیة ألنها الفوز واحال الحیاة الدنیا إلى الحیاة اآلنتقال من الموت هو ا:رسائله

إیقاظ الهمم وتقویة إلىیؤديموضوع الموتان تذكر،)1988والوصول إلى النعیم المقیم(المشني،
سالم فیؤكد اإللهدف،اا فاآلخرة هي الهدف، والدنیا هي طریق لهذ، ستعداد للقاء اهللا تعالىالعزیمة واال

).2000ومستعدا له (عبد العاطي،اكرا للموتعلى ضرورة أن یحیا اإلنسان ذ

والعمل خرة باإلیمان باهللا وعبادتهه للحیاة اآلنفساً معدا األساسولذلك یعمل المؤمن في حیاته على هذ
وأن ،منهمفر والللموت نظرة واقعیة فهو یعلم أنه البد منهتهظر ن) وغدت 1989(نجاتي،الصالح

.)57(العنكبوت:ائقة الموت)جال محدودا، قال تعالى: (كل نفس ذلإلنسان أ
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:نظریة المعنى5.5.1.1.2

فنحن ،للمعنى والغایة من الحیاة والموته النظریة أننا كبشر نولد ولدینا الحاجة الفطریة تفترض هذ
وٕادارة المعنى تساعدنا في تعمیق ،ل حالة حتى تجاه الموتأن نكتشف ونخلق معنى في كالى ة بحاج

اة وغرضها وتساعدنا في تبني فضل لمعنى الحیتنا، وتمكننا من الوصول إلى تفهم أروحانیتنا وٕانسانی
على ار بشكل یساعدنا حتضنموذج نفسي وروحي یزودنا بالحمایة األفضل ضد الخوف من الموت واال

.(Wong,2002)نشغال في الحیاة بغض النظر عن الظروف الحالیة من أمراض وغیرهاالتعایش واال

:نظریة تدبر الهلع6.5.1.1.2

،أهمیة الخوف في السلوك اإلنسانيجتماعي والتي تؤكد علىهي إحدى نظریات علم النفس اال
لثقافي لتدبر الهلع والقلق خالل إطارهم الیات التي یوظفها األفراد من ذه النظریة الطرق واآلوتصف ه

ا اإلطار الثقافي كل الترتیبات السلوكیة ویمثل هذنهم سیموتون یوما ما،نتیجة لوعیهم وشعورهم أالزائد
والمادیة في مجتمع ما والتي یسعى األفراد لتحقیق أكبر قدر من الرضا واإلشباع یفوق ما یمكنهم أن 

ذه الثقافة من معتقدات وفن وأخالق ما تتضمنه هحدها باإلضافة إلى على الطبیعة و مادااعتیحققوه 
)،2005،(عبد الخالقي یعیش فیهسان من خالل تفاعله مع المحیط الذنوٕامكانات وعادات یكتسبها اإل

إلدارة رعبهم ه النظریة ان البشر یصرفون  الكثیر من الطاقة النفسیة في محاوالتهم ذوتفترض ه
لك من خالل تواصلهم النفسي والمادي مع المؤسسات والرموز والثقافة ذو ،الالشعوري من الموت

مرض فیلجأ األفراد إلى الغضب و الذه في حالة العجز أه البنى وتنعدم أطر التواصل هذوعندما تهدد ه
.(Pyszezynski,et,al,1977)حتداد لتدعیم إحساسهم باألمن والحمایة واال

ون:ن الفلسطینیوالالجئ6.1.1.2

وفقا للتعریف العملي لألونروا، فإن الالجئین الفلسطینیین هم أولئك األشخاص الذین كانوا یقیمون في 
قهم ارز أرد افقدوا بیوتهم ومو ، والذین1948وحتى أیار 1946فلسطین خالل الفترة ما بین حزیران 

.1948نتیجة حرب 

ین الذین یقیمون في مناطق عملیاتها والذین الخدمات التي تقدمها األونروا متاحة لكافة الالجئتعتبر
كما أن ذریة أولئك ،والذین هم مسجلون لدى الوكالة وبحاجة إلى المساعدة،ینطبق علیهم هذا التعریف

وعندما بدأت الوكالة ،الالجئین الفلسطینیین األصلیین یستحقون أن یتم تسجیلهم في سجالت الوكالة
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الجئ 750,000ى االستجابة الحتیاجات ما یقارب من ، كانت تعمل عل1950عملها في عام 
.)1978(األونروا،فلسطیني

ویعیش الالجئون ظروفا غیر إنسانیة من حیث الظروف السكانیة وظروف المسكن وضعف البنیة 
).1992(شالیف،التحتیة في أماكن سكنهم باإلضافة إلى نقص في الخدمات المختلفة

المخیمات یشكلون نحو فالالجئون في ،م وأسالفهم1948جئي حرب عام ان غالبیة الالجئین هم من ال
ین عام ونحو خمس مجمل الالجئین والمهجر ،الغوث الدولیةثلث تعداد الالجئین المسجلین لدى وكالة

) وقد تم الحصول على بیانات محدثة من رئیس مكتب منطقة نابلس 2005م عموما (الموعد،1948
(األونروا،)،1م (ملحق2015- 2-9حتىمخیمات شمال الضفة الغربیة حول أعداد الالجئین في 

)  وهي كما یلي:2015

شمال الضفة الغربیة) عدد السكان في مخیمات 2.1جدول (

عدد السكانالمخیمالرقم

9036الفارعة-1

7943عین بیت الماء-2

19408عسكر-3

27414بالطة-4

22606طولكرم-5

11290سمنور ش-6

19577جنین-7

تقریر حول تعداد السكان في مخیمات شمال الضفة الغربیة.) 2015(األونروا
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:المفاهیمي للدراسةاإلطار7.1.1.2

بین المتغیر التابع والمتغیرات المستقلة والعالقة بینهما.اإلطار المفاهیمي التالي یعرض العالقة ما

 من المتوقع أن تؤثر كافة المتغیرات المستقلة على المتغیر التابع قلق الموت بشكل سلبي أو
.إیجابي وسیتم فحص مدى تأثر المتغیر التابع بالمتغیرات المستقلة

قلق الموت
الفترة الزمنیة للفقدان

الحالة الصحیة

درجة التدین

المتغیرات الدیمغرافیة، 
، يالعمر، المستوى التعلیم

یشي. الوضع المع
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:شرح االطار المفاهیمي للدراسة

فوقفماسنة80و من 70-79و من 69- 60من الفترة الزمنیة مابین : وقد تم تقسیمهالعمر

ال.تقن القراءة والكتابة  أو ة تالمسنالمستوى التعلیمي: هل

.اعیش لوحدهأم تعیش مع األقارب أم األبناءة تالوضع المعیشي: هل أن المسن

.هي الفترة الزمنیة من فقدان الشخص لشریك الحیاة حتى تاریخ الدراسة:الفترة الزمنیة للفقدان

.عاني من أي مرضتو العاني من مرض أة تنهل أن المس:الحالة الصحیة

نوعا ما .ةومتدینأبدرجة كبیرة ةمتدیندرجة التدین: 

.هو القلق المتصل بالموت:قلق الموت

:السابقةالدراسات2.2

في هذا الجزء لكن سیقتصر الحدیثمن الدراسات على قلق الموت لدى شرائح مختلفة عددأجریت 
متغیرات هذه الدراسة لدى المسنین.ببعضعالقتهحول قلق الموت و 

إن الدراسات السابقة التي تمكن الباحث من االطالع علیها، والمتعلقة بموضوع الدراسة الحالیة 
وذلك من خالل الطرق والمناهج المتبعة من قبل الدارسین للموضوع،ساعدت في تكوین تصور شامل 
على تحدید صیاغة المشكلة وتحدید ر الذي ساعد الباحثاألم،نتائجوالباحثین، وما توصلوا الیه من
.نهاعلإلجابةالتساؤالت التي تسعى الدراسة 
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:الدراسات العربیة-1

:)2004دراسة الغانم (-

حداث السارة والنظرة الى الحیاة مقارنة بین ص التدین وعالقته بقلق الموت واألهدفت الدراسة الى فح
) وقد تم تطبیق مقیاس الوعي الدیني ومقیاس قلق شخص بكل فئة200(بواقع المسناتالمسنین و 

ین التدین وقلق لى وجود عالقة ارتباط موجبة بإالموت ومقیاس النظرة للحیاة وقد توصلت الدراسة
حداث السارة بین التدین واألكذلك وجود عالقة ارتباط سالبة ،یجابیة لدى المسنینالموت والنظرة اإل

،المبحوثینبین قلق الموت واالحداث السارة لدىسالبةارتباط ةوجود عالقك كذل،لدى المسنین
لدى المسنین، وعالقة ارتباط وكانت هنالك عالقة ارتباط موجبة بین قلق الموت والنظرة السالبة للحیاة 

قة وعالیجابیة للحیاة لدى عینة الدراسةوالنظرة اإلبین التدین و قلق الموت واالحداث السارةسالبة 
بین قلق الموت والنظرة السلبیة للحیاة.ارتباط سالبة 

:)2009دراسة رحیم وعلي (-

االجتماعیةللرعایةةالدولدورفيالمسنین المقیمینلدىالقلقمستوىقیاسهدفت هذه الدراسة إلى 
تقع الذیننالمسنیعلىالبحثبینهما وقد طبقوالتفاعلوالحالة االجتماعیةوالعمربالجنسوعالقته
-ما بین أعمارهم فيالباحثاناستخدمد وق،والجنسالعمرمتغیريحسبتوزعتوقدفأكثر6980

القلقمقیاسا و بتنظیمهانالباحثقامالتيالبیاناتجمعاستمارةمنهادواتاألمنعدًداالدراسةهذه
قالخالعبدحمدأدعداإمنالموتقلقمقیاسو ) (1974فهميمصطفىوتقنینتعریبالصریح

)(1987.

متغیرحسب،الموتوقلقالعامالقلقفيالمسنینبینفروقوجودمانعداوقد توصلت الدراسة الى 
المسنیننأو 0.05داللةمستوىعندالمسنینلدىالعامالقلقعلىواضًحاتأثیًراللعمرنأو الجنس،

نأالبحثنتائجوضحتوأ،یعملونالذینالمسنینمنالموتوقلقالعامبالقلقحساًساإكثرأالمتقاعدین
المسنینمنالموتوقلقالعامبالقلقاحساًساكثرأكانواسنة70مناكثرعمارهمأتبلغالذینالمسنین

).69- 60(بیناعمارهمتقعالذین
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:)2009(بالندراسة - 

دور رعایة المسنین مقارنة بالمسنین هدفت الدراسة إلى الكشف عن الفروق بین المسنین المقیمین في
المقیمین مع أسرهم في درجة معاناتهم للقلق، حسب متغیرات مكان اإلقامة والعمر والجنس في 

214من الذكور و222مسنا ومسنة منهم 436الجمهوریة العربیة السوریة وتكونت عینة الدراسة من 

مسنا ومسنة والمقیمین مع أسرهم 150عایة من اإلناث، وكانت عینة المسنین المقیمین في دور الر 
الباحث مقیاس سمة القلق لسبیلیرجر كأداة للدراسة، وأظهرت النتائج أن استخدممسنا ومسنة، 286

وجود المسن في دور الرعایة یؤدي إلى مزید من القلق لدیه، لتدني مسؤولیاته االجتماعیة وشعوره بأنه 
كأنه ینتظر الموت.اصبح قلیل الفائدة وغیر مرغوب فیه و 

):2001(دراسة العویضة-

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة الفروق بین المسنین المتقاعدین وغیر المتقاعدین في مستوى قلق الموت 
) من 20) من الذكور (20) مسنا من المتقاعدین وغیر المتقاعدین(40وتكونت عینة الدراسة من(

), وأظهرت النتائج أن المتقاعدین أعلى من 1996الخالق (اإلناث. وتم تطبیق مقیاس قلق الموت لعبد
كما وجدت عالقة موجبة بین قلق الموت وسمة القلق لدى كل من ، غیر المتقاعدین في قلق الموت

المتقاعدین وغیر المتقاعدین.

:)2013هالل (دراسة أبو-

لدى الُمسنین الُمسجلین في وزارة هدفت الدراسة التعرف إلى الُمساندة االجتماعّیة وعالقتها بقلق الموت
الشؤون االجتماعّیة الفلسطینّیة في محافظة القدس في ضوء المتغیرات المستقلة: (الجنس والعمر

وعدد األبناء واألمراض التي یعانون منها) مستخدمًة المنهج الوصفي االرتباطي.والحالة االجتماعّیة

تبعا لمتغیرات المبحوثین لدى في متوسطات قلق الموت عدم وجود فروق ذات داللة إحصائّیةانتبّین 
وعدد األبناء)، بینما تبّین وجود فروق ذات داللة إحصائّیة في متوسطات قلق الموت ر والعم(الجنس

) فما فوق، ومتغیر الحالة االجتماعّیة لصالح العزاب، 80تبعا لمتغیر العمر لصالح (المبحوثین لدى 
وجود عالقة عند مستوى الداللة المصابین بأمراض مزمنة، كما تبّین ومتغیر األمراض لصالح 

ة كلما قلت الُمساندة االجتماعیأي أّنه ،ودرجة قلق الموتاإلحصائّیة بین درجة الُمساندة االجتماعّیة 
.المبحوثینمستوى قلق الموت لدىزاد ذلك من 
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:)2010(إمامدراسة - 

وهي لنساء المسنات الفلسطینیات والصحة الجسدیة والعقلیة،ااحتیاجاتالدراسة بعنوان كانت هذه 
أشارت ة،سن65فوق اعمارهنكانتفلسطینیةامرأة مسنة50على أجریتوالتيدراسة وصفیة 

ها بعض عن وجود قیود على الحركة والتنقل التي تسببعبرت ٪) من المشاركات 42النتائج أن (
٪ من مرض السكري، 34و ،اكل القلب واألوعیة الدمویةعانین من مشی٪ 60المشاكل العضالت وأن 

٪)  من المشاركات أنها 62رت (وقد عب.عانین من اإلصابة بأمراض الجهاز التنفسيی٪ 28وكان 
وتقع المشاعر الرئیسة ، الكثیر جدا من الوقت في الصالة وقراءة القرآن في بعض األحیانیقضین

لمرتبطة بالقلق، أو فقدان السیطرة واالستقالل الذاتي، لكنللمشاركات تحت عنوان أعراض االكتئاب ا
أنهن شاكرات هللا ٪ من المشاركات44ض، في حین عبرت كان هناك تفاوت في شدة هذه األعرا

٪ من المشاركات 20ویقدرن أن حیاتهن مرضیة عن كل ما یحصلن علیه من الحیاة واألسرة، وعبرت 
.لتفكیر في الموت أو تمنى أن یموتأنهن ینتظرن الموت لیأتي وأن هنالك ا

الدراسات األجنبیة:-2

(Madnawat&Kachhawa,2007)دراسة مادناوت وكاشاو-

تكونت عینة الدراسة من لمالي على قلق الموت لدى المسنین و ول تأثیر العمر والجنس والوضع اح
لعامة الحدائق ادون) من الذكور الذین یرتا170من اإلناث ()129(شخصا من كبار السن299

دلت النتائج على أن النساء األكبر سنا نسبیا واللواتي یعشن مع عاما) 70(ومعدل أعمارهم كان
أما من ناحیة الجنس والعمر فإن النتائج أظهرت أن عائالتهن یعانین من قلق الموت بشكل ملحوظ،

قلق من الموت بدرجة أكبر من ن النساء األكبر سنا لدیهان و اء أكثر قلقا من الموت من الرجال النس
.غیرهن



35

:(W.u,Tang&Kwok,2002)تانج وكوكوو ودراسة-

ردود الفعل العاطفیة والمعرفیة لدى المسنین الصینیین نحو الموت اختبارإلى الدراسةهدفت
فردا أعمارهم )237حیث تم تطبیق مقیاس قلق الموت على عینة تكونت من(ومستویات القلق لدیهم،

، انعدامأظهرت النتائج وجود درجة مرتفعة من قلق الموت لدى العمر األصغر) سنة و 91-60بین(
مستوى التدین والدخل.والجنس و لة إحصائیا في درجة قلق الموت تعزى لمتغیرات المهنةفروق ذات دا

:)Russac,2007(دراسة روساك-

من )304ت عینة الدراسة(نضمالغین، وتستوى قلق الموت لدى البإلى تحدید مهذه الدراسةهدفت
أظهرت و ،حیث تم تطبیق مقیاس قلق الموتسنة،)87- 18مابین(أعمارهم الرجال والنساء تتراوح

بعد ذلك وانخفاضه،العشریناتسنوات فيالمبحوثینقلق الموت عند وجود مستوى متوسط منالنتائج 
مع التقدم في العمر.

:)Jackson,2008دراسة جاكسون (-

136حیث تكونت عینة الدراسة من قلق الموت، هدفت إلى الكشف عن عالقة  العمر والجنس  ب

األولى من :الذكور تم تقسیمهم إلى ثالث مجموعات عمریةمن)86(من اإلناث)50(اً شخص
ختیار أفراد العینة منعاما) وتم ا60والثالثة( تزید عن ) 50- 35) والمجموعة الثانیة من (25- 15(

وبعد تحلیل البیانات ستخدام مقیاس القلق من الموت،أعضاء هیئة تدریس، تم اطالب وٕاداریین و 
أشارت النتائج إلى أن الراشدین األكبر سنا ظهر لدیهم قلق الموت بنسبة أقل من الراشدین األصغر 

وأظهرت النتائج أن النساء یعانین من قلق الموت بنسبة اكبر من الرجال.سنا،

:(Azaiza,  et al. 2010):دراسة-

حیث تكونت ،سطینیي الداخلالتعرف على قلق الموت لدى الُمسنین من فلإلى هدفت هذه الدراسة
) عاما فما فوق، وطبق علیهم مقیاس ثابت  60) مسنا ومسنة، وكانت أعمارهم من (145(منالعینة

ن الذین یعیشون الُمسنیجد أن حیث و من خالل عمل مقابالت مع المسنین،لقلق الموت تم تطبیقه
كان هناك فروق فردیة تعزى للجنس والمؤهل في دور الرعایة لدیهم نسبة عالیة من قلق الموت، و 

أو إن كان في دار للرعایة، أم یعیش وسط أسرته،  وقد لوحظ أن نسبة قلق ،مكان السكنالعلمي و 
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ین في دور الرعایة، ولم یكن هناك فروق الموت كانت عالیة لدى اإلناث وغیر المتعلمین ولدى المقیم
ة أیضًا أّنه كلما حسب درجة التدین، وعالقة ذلك بإدراك الُمسن للمساندة االجتماعیة، ومن نتائج الدراس

وأیضًا كان ،مساندة اجتماعیة من شبكة العالقات االجتماعّیة قل قلق الموت لدیهمتلقى الُمسنون 
قلق الموت.إلى ف األفكار والمعلومات التي تقودفي تخفیلشبكة العالقات االجتماعّیة فائدة

:),1989Spielberger(لبرجریدراسة سب-

وذلك بفحص العالقة بین الترمل ،السنعن أثر الترمل كمشكلة تواجه كبارلكشف إلى اهدفت الدراسة 
وبین ،من جهةستغالل وقت الفراغ یة والعالقات االجتماعیة وكیفیة احدیثا والدخل والحالة الصح

مسنة )61تكونت العینة من (اء المسنات الریفیات من جهة أخرى،الشعور بالسعادة والهناء لدى النس
دم ستخلى المعلومات، وادام أسلوب المقابلة للحصول عخستسنة، وقد تم ا95- 60أعمارهن بین أرملة

ن الحالة الصحیة والتفاعل وأظهرت النتائج وجود عالقة مهمة بی،مقیاس متعدد األبعاد للشیخوخة
.والعالقة مع األصدقاء والدخل وبین الشعور بالسعادة والهناء

Ghufranدراسة غفران و انصاري (- & Ansari,2008:(

هدفت هذه ، وقدكانت هذه الدراسة بعنوان تأثیر الترمل على درجة التدین وقلق الموت لدى كبار السن
درجة التدین وقلق الموت لدى كبار السن من خالل تطبیق تأثیر الترمل على الدراسة إلى فحص

فردًا من 120استبانة عبارة عن مقیاس درجة التدین ومقیاس درجة قلق الموت على عینة تتألف من 
عامًا من مدینة فارناسي الهندیة حیث أظهرت النتائج وجود 70- 60كبار السن تتراوح أعمارهم بین 
كذلك أظهرت نتائج ،عینة الدراسة تعود لصالح كبار السن األراملفروق دالة في درجة التدین لدى

الدراسة وجود مستوى قلق موت أكبر لدى كبار السن األرامل من غیرهم باإلضافة إلى وجود مستوى 
.قلق موت أكبر لدى النساء األرامل أكثر من الرجال

,Mimroteدراسة میمروت (- 2011(:

(قلق الموت بین المسنین الذین یعیشون في مؤسسات الرعایة والذین وان (كانت هذه الدراسة بعن
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على قلق الموت بین األشخاص كبار السن ویعیشون في بیوتهم ))

الذین یعیشون في المؤسسات وبین األشخاص المسنین الذین یعیشون في بیوتهم من خالل تطبیق 
شخص من الذكور 200فقرات على عینة من المسنین تتكون من 10مقیاس لقلق الموت یتكون من 



37

، وقد لفة في مدینة أورانجباد الهندیةواإلناث تم اختیارهم بالطریقة العشوائیة من عائالت ومؤسسات مخت
أشارت نتائج الدراسة إلى أن األشخاص المسنین الذین یعیشون في دور الرعایة لدیهم مستوى قلق 

إلى انعدام الفروق. الذین یعیشون مع عائالتهم كذلك أشارت النتائج موت أقل من المسنین

,Acharya & Rasquinahدراسة أكاري و راسكوینا (- 2012(:

((قلق الموت بین المسنین األرامل في مؤسسات الرعایة والمسنین األرامل كانت هذه الدراسة بعنوان
لى إیجاد الفرق في قلق الموت بین المسنین هدفت هذه الدراسة إحیثفي غیر مؤسسات الرعایة))

األرامل في مؤسسات الرعایة والمسنین األرامل في غیر مؤسسات الرعایة كذلك الفرق في قلق الموت 
فقرة تم اختبار عینة 15بین الذكور واإلناث منهم من خالل تطبیق مقیاس لقلق الموت یتكون من 

، المسنین األرامل في غیر المؤسساتمن 60ات و من المسنین األرامل في المؤسس60مؤلفة من 
فروق في مستوى قلق الموت بین المسنین األرامل في المؤسسات وفي غیر الانعدامأشارت النتائج إلى 

.حصائیة بین الذكور واإلناث منهمالداللة االفروق ذات انعدام الكما أشارت أیضًا إلى ،المؤسسات

:بقةالدراسات الساتعقیب على1.2.2

من خالل عرض الدراسات السابقة یتبین لنا أنها لم تحسم عالقة قلق الموت بالمتغیرات التي تم بحثها، 
عالقة ) وجود2004دراسة الغانم (فمثال فیما یتعلق بعالقة قلق الموت بالتدین فقد أظهر تحلیل 

,Azaiza)نما في دراسة بی،ارتباط موجبة بین التدین وقلق الموت والنظرة اإلیجابیة لدى المسنین

Ron,   Shoham, & Gigini, , et al. 2010).لم یكن هناك فروق حسب درجة التدین

كذلك بالنسبة للجنس كان هنالك تفاوت واضح ما بین نتائج هذه الدراسات بحیث توصلت دراسة رحیم 
وقد الجنس متغیرسبح،الموتوقلقالعامالقلقفيالمسنینبینفروقانعدامالى ) 2009وعلي (

داللة الفروق ذات الم اعدانتبّین حیث)2013اتفقت نتائج هاذان الباحثان مع دراسة ابو هالل(
كذلك اوصت وأظهرت الجنستبعا لمتغیرالمبحوثین لدى حصائّیة في متوسطات قلق الموت اإل

ائیة تعزى انعدام الفروق ذات الداللة اإلحص(W.u,Tang&Kwork,2002)تانج وكوكدراسة
التي أشارت كذلك إلى عدم وجود فروق ذات )2012أكاري و راسكوینا (وكذلك دراسةلمتغیر الجنس

بینما اختلفت هذه الدراسات مع دراسة مادناوت وكاشاوداللة إحصائیة بین الذكور واإلناث
(Madnawat & Kachhawa, ،حیث أظهرت أن النساء أكثر قلقا من الموت من الرجال(2007
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,Jacksonدراسة جاكسون (و  ) التي أظهرت نتائجها أن النساء یعانین من قلق الموت بنسبة 2008
) التي Azaiza,  Ron,  Shoham, & Gigini, , et al. 2010)أكبر من الرجال، ودراسة

)  التي 2008دراسة غفران و انصاري (اظهرت أن نسبة قلق الموت كانت عالیة لدى اإلناث، و 
.ود مستوى قلق موت أكبر لدى النساء األرامل أكثر من الرجالأظهرت وج

وبالنسبة لمتغیر العمر كان هنالك اختالف بین نتائج الدراسات بحیث كانت نتائج دراسة رحیم وعلي
0.05داللةمستوىعندالمسنینلدىالعامالقلقعلىواضًحاتأثیًراللعمرأنتدل على ،)2009(

منالموتوقلقالعاماحساًسا بالقلقكثرأكانواسنة70منكثرأعمارهمأتبلغذینالالمسنینانبحیث
Madnawat)مادناوت وكاشاومعها دراسة اتفقت) وقد (69-60بینعمارهمأتقعالذینالمسنین &

Kachhawa, التي أشارت إلى أن النساء األكبر سنا لدیهن قلق موت بدرجة أكبر من (2007
)التي أظهرت وجود مستوى قلق موت أكبر لدى كبار السن 2008غفران وأنصاري (غیرهن ودراسة 

ن وجود فروق ذات داللة إحصائیة في ی) حیث تب2013األرامل من غیرهم  ودراسة أبو هالل (
هذه اختلفتوقد ،) فما فوق80متوسطات قلق الموت لدى المبحوثین تبعا لمتغیر العمر لصالح (

.W)تانج وكوكمنالدراسات مع دراسة كل  u, Tang & Kwork, التي اظهرت وجود (2002
,Russac(ودراسة روساكدرجة مرتفعة من قلق الموت لدى العمر األصغر  ) التي أظهرت 2007

جاكسون نتائجها ظهور قلق الموت عند الرجال والنساء في العشرینیات من العمر، أما دراسة 
)Jackson,2008الراشدین األكبر سنا لدیهم قلق موت بنسبة أقل من ) فأشارت نتائجها إلى أن

.الراشدین األصغر سنا

كذلك كان هنالك تفاوت بین نتائج الدراسات بالنسبة لوجود المسن في أسرته أو في دور الرعایة بحیث 
Madnawat)مادناوت وكاشاوذكرت دراسة  & Kachhawa, أن النساء األكبر سنا واللواتي (2007
التهن یعانین من قلق الموت بشكل ملحوظ وقد إتفقت مع هذه الدراسة كل من میمروتیعشن مع عائ

إلى أن األشخاص المسنین الذین یعیشون في دور الرعایة لدیهم مستوى ) التي أشارت نتائجها 2011(
) التي 2009، في حین عارضتها دراسة بالن(قلق موت أقل من المسنین الذین یعیشون مع عائالتهم

تائجها أن وجود المسن في دور الرعایة یؤدي إلى مزید من القلق لدیه، وقد اتفقت معها بینت ن
أن المسنین )والتي اظهرت Azaiza,  Ron,  Shoham, & Gigini, , et al. 2010(دراسة

یعملون كدراسة العویضة المتقاعدین أكثر إحساسا بقلق الموت والقلق العام من المسنین الذین ال
).2009رحیم وعلي (سة) ودرا2001(
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وتأتي هذه الدراسة إللقاء مزید من الضوء على دراسة قلق الموت وعالقته بعدد من المتغیرات، حیث 
كما ،األراملیتبین من الدراسات السابقة ندرة الدراسات التي تناولت قلق الموت لدى المسنین الالجئین

وقد موت والمتغیرات التي تمت دراستها،قلق البینیالحظ أن الدراسات السابقة لم تحسم العالقة ما
األرامل في مخیمات شمال الضفة الغربیة باستخدام المسناتتمیزت هذه الدراسة بأنها أجریت على

بها مراجعة تالبحث الكمي والنوعي، ولم یجد الباحث دراسات تحدثت عن هذه الفئة في الفترة التي تم
.یة حول هذا الموضوعأي دراسة نوعالدراسات السابقة أو
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الفصل الثالث
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

:منهج الدراسة1.3

همــا منهجــین اســتخدامحیــث تــم الباحــثههج الدراســة الــذي اســتخدمنبمــســیتناول هــذا الفصــل التعریــف 
الباحــث إســتخدام المنهجــین للوصــول لنتــائج بحثیــة عمیقــة، ارتــأىوقــد،نهج الكمــي والمــنهج النــوعيالمــ

والمنهج النوعي حیث أن المـنهج الوصـفي یصـف درجـة في هذه الدراسة المنهج الوصفياستخدمحیث
بط بهـــا جـــة التـــي تـــرتألن الغـــرض مـــن جمـــع البیانـــات تحدیـــد الدر ،العالقـــة بـــین المتغیـــرات وصـــفا كمیـــا

كـــذلك تهـــتم بالكشـــف عـــن العالقـــات بـــین )،2001،(أبـــو عـــالماآلخـــرمتغیـــرات كمیـــة بعضـــها بـــبعض
) أمـا 2002متغیرین أو أكثر لمعرفة االرتباط بین هـذه المتغیـرات والتعبیـر عنهـا بصـورة رقمیـة (ملحـم،

بـــرات والمعــاني الشخصـــیة ســتخدم بصـــفة أساســیة فـــي إنتــاج بیانـــات حــول الخللمــنهج النـــوعي ابالنســبة 
ویعتمد على لغة المبحوث أو مالحظة سلوكه، وتؤمن أن السـلوك اإلنسـاني مـرتبط دائمـا بالسـیاق الـذي 
حــدث فیــه وأن الواقــع االجتمــاعي ال یمكــن خفضــه إلــى مجموعــة مــن المتغیــرات بــنفس األســلوب الــذي 

كمــالن لبعضــهما الــبعض رغــم ) ومــع ذلــك فالمنهجــان م2001(أبــو عــالم،یحــدث فیــه الواقــع الطبیعــي
)، ولقد الحظ الباحث2014أنهما یختلفان في نقاط جوهریة السیما بموضوعیة الباحث ودوره (عرابي،

فـي فهـم الظـاهرة بشـكل أن اسـتخدام مـنهج واحـد غیـر كـافٍ خالل االستعداد للبدء بالتحضـیرات للرسـالة
االسـتعانة بـالمنهج المنـدمج أو المخـتلط مـاولهذا تمت من أكثر من منظور واقتراح حلول عملیة،كافٍ 

بین الكمي والنوعي.

:التالیةالخطواتوفقالدراسةهذهإجراءتملقد
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:الدراسة الكمیة1.1.3

الباحث الخطوات التالیة:تبعا
.النهائیةبصورتهاالدراسةأداةعدادإ- 
.الدراسةعینةأفرادتحدید- 
).2ملحق(االختصاصتذاالجهاتموافقةعلىالحصول- 
.البیاناتجمع- 
للعلوماإلحصائیةالرزمةباستخدامإحصائیاومعالجتهابو الحاسإلىالبیاناتإدخال- 

) SPSS(االجتماعیة
التوصیاتواقتراحالسابقة،الدراساتمعومقارنتهاومناقشتها،وتحلیلهاالنتائجاستخراج- 

.المناسبة

:یةالنوعالدراسة2.1.3

مخیمات ةعلى خمساتموزعالمسنات األراملمن 20تتكون من عینة قصدیةباختیارالباحث قام
حیث قام الباحث باإلجراءات التالیة:

وتحدید الزمان والمكان وبناء أسئلة المجموعة البؤریة، ومن ثم تم عقد عینة الدراسةاختیار- 
حثان متخصصان بإدارة المجموعة البؤریة المجموعة البؤریة لمدة أربع ساعات حیث قام با

وتیسیرها.
.نقاش مع المجموعةإجراء - 
انات وتحلیلها والحصول على النتائج.یتجمیع الب- 

:مجتمع الدراسة2.3

بها،عالقةذاتأوالدراسةمشكلةمنتعانيالتيالعناصرأواألفرادجمیعمنالدراسةمجتمعتكون
اتالمسنجمیعنهالدراسةهذهفيالمجتمعفإنوبذلكعلیهانتائجهاتعمیمإلىالباحثویسعى
ةسبععلىاتموزعةمسن) 2277(هنعددبلغوقد،الغربیةالضفةشمالمخیماتفياألرامل

:التاليالجدولیبینكما،الغربیةالضفةشمالفيتقعمخیمات
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الغربیةضفةالشمالمخیماتعلىالدراسةمجتمعتوزیع:)1.3(رقمجدول

النسبة المئویةإناثالمخیم

%36115.8عسكر
%54924.1بالطة
%1496.5الماءبیتعین

%1878.2الفارعة
%40917.9جنین
%1928.4شمسنور

%43018.8طولكرم
%2277100.0المجموع

الغربیةتقریر حول تعداد السكان في مخیمات شمال الضفة )2015(األونروا

بالطةمخیمفيكانتللسكانبالنسبةاألراملاتالمسننسبأعلىأن) 1.3(جدولمنیتضح
وهذا ألن مخیم بالطة هو األكبر من حیث )%6.5(الماءبیتعینمخیمفيوأدناها،)24.1%(

ةعدد السكان بینما مخیم العین هو األقل في عدد السكان في جمیع مخیمات شمال الضفة الغربی
.)2015،(األونروا

:وتوزیعها الدیمغرافيعینة الدراسة3.3

:البحث الكمي1.3.3

حیث الدراسةمجتمعمن% 10حواليالبالغةالدراسةعینةعلىستبانةا) 228(بتوزیعالباحثقام
ناویتم إختیار طریقة العینة العشوائیة الطبقة حیث تم الحصول على السجالت الخاصة بأسماء وعن

المسنات األرامل من سجالت دائرة التسجیل بوكالة الغوث ومن ثم تم من خالل مساعدة اإلحصائي 
فيالدراسةعینةتوزیع)  2.3(الجدولویبین،% من كل مخیم من المسنات األرامل10إحتساب 
المخیم.حسبالالجئینمخیمات
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المخیمحسبالغربیةةالضفشمالمخیماتعلىالدراسةعینةتوزیع:)2.3(رقمجدول

النسبة المئویة األراملنات المسعددالمخیم
%3615.7عسكر
%5524.1بالطة
%156.5الماءبیتعین

%198.3الفارعة
%4117.9جنین
%198.3شمسنور

%4318.8طولكرم
ة) تقریر حول تعداد السكان في مخیمات شمال الضفة الغربی2015(األونروا

أما.)%24.1(النسبةبلغتحیثبالطةمخیمفيعینةعددأعلىأن)  2.3(جدولمنیالحظ
.)%6.5(بنسبةالماءبیتعینمخیمفيفكانتأدناها

البیانات غیر الدیمغرافیة للمبحوثین

.المتغیرات المستقلةحسب الباحث من خالله توزیع المبحوثات یعرض ) 3.3(والجدول
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المبحوثات حسب المتغیرات لمستقلة:توزیع) 3.3(الجدول

%المئویةالنسبةالعددالتصنیفالمتغیر
699340.8- 60منبالسنواتالعمر

79-708035.1
5524.1فوقفماسنة80

2711.8سنوات5-1بالسنواتللفقدانالزمنیةالفترة
20188.2سنوات5منأكثر

21694.7مرضمنأعانيالصحیةالةالح
125.3مرضمنأعانيال

17777.6كبیرةبدرجةمتدینالتدیندرجة
5122.4مانوعاً متدین

208.8األقاربمعیعیشالمعیشيالوضع
15568.0األبناءمعیعیش
5323.2وحدهیعیش

17576.8یكتبوالیقرأالالتعلیميالمستوى

5323.2ویكتب یقرأ

) 5منأكثر(وفترة)  40.8(بنسبة) عاماً 69- 60من(األعمارمستوىأن)  3.3(جدولمنیتبین
بنسبةكبیرةبدرجةوالتدین) 94.7(بنسبةالمرضأعاني من وأیضاً ،)88.2(بنسبةللفقدانسنوات

)76.8(بنسبة) یكتبوالیقرأال(تعلیميومستوى،)68.0(بنسبةاألبناءمعوالعیش،%)77.6(
.الدراسةعینةمن
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:الدیمغرافیةغیرمتغیراتهاحسبالدراسةعینة) 4.3(الجدول

النسبة المئویة %العددالتصنیف المتغیر 
%125.2ال یوجد نوع المرض 

والضغط، أمراض الجهاز الدوري: وتشمل( القلب،
)وجلطة الدماغ 

177.4%

،جهاز الهضمي: وتشمل ( القولونأمراض ال
والقرحة)،والمعدة

73%

أمراض الجهاز الهیكلي: وتشمل ( هشاشة العظام، 
والروماتیزم، و والغضروف، والمفاصل، والكسور) 

4419.2%

تمشكالوتشمل (:جهزة الحسیةأمراض اال
والشم ) ،العیون، والسمع، و والذوق

2510.9%

السكري، وأمراض وتشمل (:أمراض الجهاز الغدي
الغدة الدرقیة )

11650.8%

%41.7أمراض السرطان 
حالة اللجوء 

مكان وال
األصلي قبل 

اللجوء

10.9%25غیر الجئ

41.6%95شمال فلسطین

39%91وسط فلسطین 

7.4%17جنوب فلسطین 

%228100المجموع لكل مستوى 

األمراض التي یعاني منها المبحوثون هي أمراض الجهاز الغدي ( أن أكثر ) 4.3جدول (یتضح من 
.%)50.8السكري وأمراض الغدة الدرقیة ) بنسبة (

ن وسكنوا فیها قبل اللجوء كانت مناطق شمال فلسطین بنسبة ن أكثر المناطق لجأ منها المبحوثو وأ
41.6%.
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البحث النوعي:2.3.3

مخیمات هي: ةزعات على خمسمو مبحوثة 20تتكون من ةقصدیعینة كاتتم اختیار مجموعة مسن
ول التالي والجدسئلة الدراسة الكیفیةطولكرم وبالطة) لالجابة على أونور شمس و الفارعة(عسكر و 
لمتغیر العمرة المختارة وفقا ألفراد العیناً یبین وصف

.متغیر العمرحسب مجموعة المسنات ) یعرض توزیع 5.3الجدول رقم (

العمر
فأكثر60-6970-7980

%نسبةعدد%نسبةعدد%نسبةعدد
8401050210

على الفئات مسنة، وتوزعت أعمار المشاركات 20من تتكونأن العینة )5.3(ویتضح من الجدول
من %) 40(أي ما نسبتهمسنات8) 69-60(في الفئة العمریةیث بلغ عدد المسناتالعمریة بح

من )%50(أي ما نسبته مسنات10) 79-70في الفئة العمریة (سنات بلغ عدد المالعینة في حین
.من العینة%)10(أي ما نسبتهعاما اثنتین80المسنات اللواتي تزید أعمارهن عن عددالعینة وبلغ 

:متغیرات الدراسة4.3

:اآلتیةالمتغیراتالدراسةتصمیمتضمن

:المستقلةالمتغیرات-أ

.)فوقفما80و،79-70و،69- 60(مستویاتةثالثوله:رعمال-
.)سنوات5منوأكثرسنوات،5-1و(مستویانوله:الشریكلفقدانالزمنیةالفترة- 
.)مرضمنأعانيوال،مرضمنأعاني(:مستویانوله:الصحیةالحالة- 
.)مانوعاً متدینكبیرة،بدرجةمتدین( :مستویانوله:التدیندرجة- 
ویعیش،األبناءمعویعیش،األقاربمعیعیش(:مستویاتةثالثوله:المعیشيالوضع- 

.)وحده
.)یكتبوالیقرأال،یكتبویقرأ(:نمستویاوله:التعلیميالمستوى- 
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:التابعالمتغیر-ب

بمحاوره)) الموتقلق((الدراسةأداةمقیاسمجاالتفياألراملاتالمسناستجاباتفيویتمثل
الممیتة،األمراضمنوالخوف،الموتبعدمماوالخوفوالقبور،الموتىمنالخوف:وهي،ةاألربع

.جمیعاً للمجاالتالكلیةالدرجةإلىباإلضافةوأفكارهبالموتواالنشغال

:أدوات الدراسة5.3

:البحث الكمي1.5.3

أعده عبد الذيالعامالموتقلقمقیاسةستباناالوتضمنت،للدراسةأداةاالستبانةالباحثاستخدم
ذلك بعد تطویره على ) 2013) و(أبو هالل،2003كل من (شقیر،استخدمهقد ) و 1987الخالق (

الموتىمنالخوف:هيمجاالتعةأربویتكون من،البیئة الفلسطینیة والتحقق من صدقه وثباته
وقد،وأفكارهبالموتواالنشغالالممیتة،ضاألمرامنوالخوف،الموتبعدمماوالخوفوالقبور،
:جزأینمنالدراسةأداةتكونت

.المسنینعناألولیةالمعلوماتویشمل:األولالجزء

منالفقراتهذهعناإلجابةیتم,مجاالت،)4(علىموزعةفقرة،20علىواشتمل:الثانيالجزء
)كبیربشكل(ثمدرجات،(5)ُوتعطى)جداً كبیربشكل(بالدرجةیبدأالخماسي،لیكرتمقیاسخالل

درجتین،وتعطى) قلیلبشكل(ثمدرجات،(3)وتعطى) متوسطبشكل( ثمدرجات،(4)وتعطى
وتعبر الدرجة المرتفعة على المقیاس عن فقطواحدةدرجةوتعطى) جداً قلیلبشكل(ـبوینتهي

لمنخفضة عن مستوى منخفض من قلق الموت.مستوى عاٍل من قلق الموت، بینما تعبر الدرجة ا

وذلك وفق ما ورد في دراسات وأبحاث ،في هذه الدراسة مقیاسًا لتقدیر مستوى القلقالباحثقد اعتمد و 
:ویتدرج المقیاس كما یلي) 2013(أبو هالل،،)2003، مناصرة(سابقة

)  درجة منخفضة من القلق2.5- 1(
)  درجة متوسطة من القلق3.5- 2.5(
) درجة عالیة من القلق5–3.51(
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البحث النوعي:2.5.3

بعد أن تم االنتهاء من البحث الكمي وتحلیله، تم تصمیم أسئلة خاصة بالبحث النوعي معتمدة على 
وتمثلت أسئلة مقیاس قلق الموت الذي تم استخدامه في البحث الكمي ونتائج إجابات المبحوثات 

).5الملحق رقم (الدراسة النوعیة كما هو مبین في 

:األداةصدق3.5.3

البحث الكمي

:الظاھريالصدق1.3.5.3

،الجامعاتفيالنفسیةالشؤونفيالمختصینالمحكمینمنةمجموععلىالدراسةأداةعرضتم
منالدراسةأداةفقراتفيالرأيإبداءالمحكمینمنطلبوقد) 3قملح(محكمین) 8(عددهموبلغ
تعدیلأوعلیهابالموافقةإمافیه،ُوضعتالذيللمجالمناسبتهاومدىفقرات،الصیاغةحیث

صورتهافيالتي تكونت،الدراسةأداةصالحیةالمحكمونرأىوقدأهمیتها،لعدمحذفهاأوصیاغتها
فيالدراسةأداةوأصبحتستبانة،لالالظاهريالصدقتحقققدیكونوبذلك،)فقرة(20منالنهائیة

.)4ملحق(النهائیةرتهاصو 

:الداخليالصدق2.3.5.3

Pearson Correlation( بیرسونمصفوفةاستخدامخاللمنالداخليالصدقفحصتم
Matrix(یليإلىنتائجهاأشارت وقدومحاورها،الدراسةأداةاالستبانةفقراتبیناالرتباطلقیاس:
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بــیناالرتبــاطلقیــاس)Pearson Correlation Matrix(بیرســونمصــفوفة) 6.3(الجــدول
مجاالت الدراسة والدرجة الكلیة.

فقرات مجاالت الدراسة

ول
 األ

جال
الم

ني
الثا

ال 
مج

ال

لث
الثا

ال 
مج

ال

رابع
ل ال

مجا
ال

لیة
 الك

رجة
الد

المجال األول (الخوف 
من الموتى والقبور) 

*0.443معامل االرتباط 

*
0.517*

*
0.675**0.772**

0.0000.0000.0000.000الداللة *

المجال الثاني (الخوف 
مما بعد الموت)

*0.541معامل االرتباط 

*
0.660**0.807**

0.0000.0000.000الداللة *

الثالث   (الخوف المجال
الممیتة)ضاألمرامن

**0.846**0.723معامل االرتباط 

0.0000.000الداللة *

مجال الرابع (االنشغال ال
بالموت وأفكاره)

**0.906معامل االرتباط 

0.000الداللة *

الكلیةوالدرجةالمجاالتفقراتبینإحصائیةداللةذاتعالقةوجودإلى 6.3)(الجدولنتائجتشیر
.الدراسةألداة

معموجباً ارتباطاً ترتبطفقراتالجمیعأنإلى ) 7.9.11.13(رقمملحقفيولالجدنتائجوتشیر
عندإحصائیاً دالةاالرتباطمعامالتجمیعكانتحیثإلیهاتنتميالتيللمجاالتالكلیةالدرجات
والدرجةالمجاالتلفقراتالداخلياالتساقتوفرإلىالنتائجهذهتشیرحیث) 0.01(الداللةمستوى
عناالطمئنانكذلك و الدراسةأداةعباراتیةقاصدمبالحكمیمكنوبالتالي،نفسهمجالللالكلیة

.تطبیقها

:األداةثباتاختبار4.5.3

والجدولCronbach’s Alpha،ألفاكرونباخمعادلةباستخداماألداة،ثباتمعاملاستخراجتملقد
.ومجاالتهاالدراسةألداةالثباتمعامالت) یبین7.3(
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:ومجاالتهاالدراسةألداةالثباتمعامالت)7.3الجدول (

كرونباخبطریقةالثباتمعاملالفقراتعددالمجالالرقم
ألفا

70.932والقبورالموتىمنالخوف1

30.841الموتبعدمماالخوف2

40.876الممیتةاألمراضمنالخوف3

60.837وأفكارهبالموتاالنشغال4

200.948الكليالثبات

- 0.837(بینتراوحتاالستبانةلمجاالتالثباتمعامالتأن)7.3(رقملالجدو منیتضح
.العلميالبحثأغراضبيویفعالٍ ثباتمعاملوهو)0.948(الكليالثباتبلغحینفي) 0.932

باإلضافة إلى ذلك تم التحقق من صالحیة األداة للمبحوثین على أنها تصلح للمجتمع الفلسطیني من 
لى عشرمن المسنات وتم إجراء التعدیالت المناسبة علیها.خالل فحصها ع

،) من المحكمین3خالل عرضها على (منهاوثباتاالداةوبالنسبة للبحث النوعي تم فحص صدق
.)3ملحق(

:المعالجات اإلحصائیة6.3

تمتثمالحاسوبباستخدامالبیاناتوٕادخالترمیزهاجرىالعینة،أفرادإجاباتتفریغتمأنبعد
ومنSPSS)(االجتماعیةللعلوماإلحصائیةالرزمةبرنامجباستخدامإحصائیاالبیاناتمعالجة

:المستخدمةاإلحصائیةالمعالجات

النسبيالوزنلتقدیرالمعیاریة،واالنحرافاتالحسابیة،والمتوسطاتالمئویةوالنسبالتكرارات. 1
.المستقلةوالمتغیراتالدیمغرافیةالبیاناتنتائجولعرضستبانةااللفقرات

لقیاسوذلكالكلیةوالدرجةومجاالتهاالدراسةفقراتبینالعالقةلقیاسبیرسونمصفوفة.2
.الدراسةألداةاالرتباطيالصدق
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الدراسةعینةاستجاباتفيالفروقلقیاسوذلك) Man Whitney Testویتنيمان(اختبار.3
الصحیة،والحالةالتدین،ودرجةالشریك،لفقدانالزمنیةترةوالفالجنس،(متغیراتفي

.)والمستوى التعلیمي
عینةاستجاباتفيالفروقلقیاسوذلك) Kruskal Wallis Testواالسكروسكال(اختبار. 4

المعیشي،والوضعالتدین،ودرجةالشریك،لفقدانالزمنیةوالفترةالعمر،( متغیراتفيالدراسة
بین الفئات لفحص الفروض في المتوسطات االختباروقد استخدم هذا التعلیميوىوالمست

جاء غیر طبیعي.المختلفة من المبحوثات ألن التوزیع لهن
.األداةثباتلقیاسوذلك(Cronbach Alpha )ألفا–كرونباخمعادلة.5
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الفصل الرابع
عرض نتائج الدراسة ومناقشتها

نتائج الدراسة الكمیة1.4
ملخص نتائج الدراسة الكمیة2.4
نتائج الدراسة النوعیة3.4
ملخص نتائج الدراسة النوعیة4.4
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الفصل الرابع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تناول الباحث في هذا الفصل عرضا للنتائج التي تم التوصل إلیها من خالل التحلیل اإلحصائي 
أدوات البحث والقیاس متمثلة على تهنمن خالل إجابلعینة و ثات أفراد اللبیانات التي جمعها من المبحو 

وفیما یلي نتائج الدراسة تبعا ألسئلتها ، البحث النوعيإلى نتائج باإلضافةفي مقیاس قلق الموت 
وفرضیاتها.

:نتائج الدراسة الكمیة1.4

:عرض نتائج الدراسة ومناقشتها

:نصهالنتائج المتعلقة بالسؤال األول الذي:أوال

"؟الموت لدى المسنات األرامل في مخیمات شمال الضفة الغربیة وماهي درجتهقانتشار قل"ما مدى 

االنحرافات المعیاریة ودرجة و استخراج المتوسطات الحسابیة بمن أجل تحلیل هذا السؤال، قام الباحث
القلق لفقرات الدراسة ومجاالتها.

:عن أسئلة االستبانة ومحاورها ثاتول التالیة تبین إجابات المبحو والجدا
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مجاالت مستوى قلق الموت الحسابیة، واالنحرافات المعیاریة لالمتوسطات )1.4جدول رقم (
والمجموع الكلي لقلق الموت.

درجة الموافقة
االنحراف 
المعیاري

المتوسط 
الحسابي المجال الرقم

منخفضة 1.09 1.66 الخوف من الموتى والقبور 1

منخفضة 1.31 2.38 الخوف مما بعد الموت 2

منخفضة 1.33 2.27 الممیتةضالخوف من األمرا 3

منخفضة 1.00 2.02 االنشغال بالموت وأفكاره 4

منخفضة 0.99 2.08 لمستوى قلق الموت لدى المسنات األرامل الدرجة الكلیة
في مخیمات شمال الضفة الغربیة

المسنات األرامل في من وجهة نظر قلق الموتة الكلیة لأن الدرج) 1.4یتضح من الجدول رقم (
) وانحراف معیاري 2.08(بمتوسطتقد أتفي فلسطینمخیمات الالجئین في شمال الضفة الغربیة 

في حین ،هنمن وجهة نظر قلق الموتمقیاس ) علىمنخفضة(اجابةوهذا یدل على درجة )0.99(
وهو مستوى ) 2.38- 1.66راد الدراسة بین المجاالت (الستجابات أفالمتوسطات الحسابیة تراوحت 
.) 6،8،10،12(األربعة ملحقمنخفضة لمجاالت قلق الموت استجابة 

:النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني الذي نصه:ثانیا
مخیمات شمالهل هنالك فروق ذات داللة إحصائیة ما بین قلق الموت لدى المسنات األرامل في "

الوضع المعیشي) ؟"المستوى التعلیمي،،والمتغیرات الدیمغرافیة(العمرغربیةالضفة ال

وذلــك Kruskal Wallis Testتــم اســتخدام اختبــار كروســكال واالس ولإلجابــة علــى هــذا الســؤال
الفــروق بــین متوســطات اســتجابات عینــة الدراســة لقلــق المــوت وعالقتــه بمتغیــر العمــر بالســنواتلفحــص

یوضح ذلك  ) 2.4والجدول (
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داللــة فحــص وذلــك لKruskal Wallis Testكروســكال واالس نتــائج اختبــار :)2.4جــدول (
العمر بالسنواتالفروق بین متوسطات استجابات عینة الدراسة لقلق الموت وعالقته بمتغیر 

العمر المجال
بالسنوات

متوسط العدد
الرتب

قیمة مربع 
كاي

درجة 
الحریة

مستوى 
*الداللة

ــــــــن  ــــــــوف م الخ
الموتى والقبور

6993116.64-60من 
5.9692.0510 70-7980102.47

سنة فما 80
فوق

55128.38

الخـوف ممـا بعــد 
الموت

6993122.22-60من 
3.92520.141 70-7980103.19

سنة فما 80
فوق

55117.90

ــــــــن  ــــــــوف م الخ
ـــــــــــــــــــــــرا ضاألم

الممیتة

6993118.77-60من 
9.5192

0.009*
70-798097.83

سنة فما 80
فوق

55131.52

االنشــــــــــــــــــــــغال 
بالموت وأفكاره

6993121.02-60من 
5.80520.055 70-7980100.40

سنة فما 80
فوق

55123.99

6993120.05-60من الدرجة الكلیة 
6.61320.037* 70-798099.64

ة فما سن80
فوق

55126.72

)α=0.05*دال إحصائیا عند مستوى الداللة (

حسب لدى المبحوثاتلقلق الموت ن قیمة مستوى الداللة للدرجة الكلیة أ)2.4یتبین من الجدول رقم (
وبالتالي فهناك )، 0.05(الداللةمن مستوى أقل) وهذه القیمة 0.037یساوي (العمر بالسنوات متغیر 

سنوات ولصالح العمر بالومتغیر المبحوثاتقلق الموت من وجهة نظر بین ت داللة إحصائیة فروق ذا
.ذوي األعمار األكبر
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قلق الموت من وجهة بین فقد تبین وجود فروق ذات داللة إحصائیة أما بالنسبة لمجاالت الدراسة، 
بینما لم )  الممیتةضمراالخوف من األفي المجال الثالث (العمر بالسنواتومتغیر اتالمبحوثنظر 

. والرابعالثاني األول و في المجال توجد فروق احصائیة ذات داللة 

وذلـك Kruskal Wallis Testتم استخدام اختبار كروسـكال واالسوبالنسبة لمتغیر الوضع المعیشي
معیشــي الوضــع اللداللــة الفــروق بــین متوســطات اســتجابات عینــة الدراســة لقلــق المــوت وعالقتــه بمتغیــر 

) یوضح ذلك.3.4والجدول رقم (

وذلك لداللة الفروق بین Kruskal Wallis Testكروسكال واالس نتائج اختبار :)3.4جدول (
الوضع المعیشي  متوسطات استجابات عینة الدراسة لقلق الموت وعالقته بمتغیر 

متوسط العددالعمر بالسنواتالمجال
الرتب

قیمة مربع 
كاي

درجة 
یةالحر 

مستوى 
*الداللة

الخوف مـن 
المــــــــــــــوتى 

والقبور

20120.780.27420.872یعیش مع األقارب
155114.43یعیش مع األبناء

53112.33یعیش وحده
الخوف مما 

بعد الموت
20102.631.08620.581یعیش مع األقارب
155117.18یعیش مع األبناء

53111.13یعیش وحده
الخوف مـن 

ضاألمـــــــــرا
الممیتة

20121.281.25920.533یعیش مع األقارب
155111.20یعیش مع األبناء

53121.59یعیش وحده
االنشـــــــــغال 
ـــــــــــــالموت  ب

وأفكاره

20109.280.20220.904یعیش مع األقارب
155115.66یعیش مع األبناء

53113.07یعیش وحده
الدرجـــــــــــــــة 

لكلیة ا
20110.58یعیش مع األقارب

0.078
20.962

155114.94یعیش مع األبناء
53114.69یعیش وحده

)α=0.05*دال إحصائیا عند مستوى الداللة (
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حسب المبحوثاتلقلق الموت عند قیمة مستوى الداللة للدرجة الكلیة أن) 3.4یتبین من الجدول رقم (
الوعلیه فإنه)، 0.05(مستوى الداللةمن كبرأ) وهذه القیمة 0.962یساوي (الوضع المعیشيمتغیر 
.اتالمبحوثقلق الموت  من وجهة نظر ذات داللة إحصائیة  بین فروقتوجد 

قلق الموت  من وجهة نظر بین ذات داللة إحصائیة فروقأما بالنسبة لمجاالت الدراسة، فال یوجد 
.یشي في المحاور األربعة للمقیاسالوضع المعومتغیر المبحوثات

Kruskal Wallis Testتـم اسـتخدام اختبـار كروسـكال واالسأمـا بالنسـبة لمتغیـر المسـتوى التعلیمـي 
المســـتوى وذلــك لداللـــة الفـــروق بـــین متوســطات اســـتجابات عینـــة الدراســـة لقلــق المـــوت وعالقتـــه بمتغیـــر 

)  یوضح ذلك.  4.4التعلیمي والجدول (
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وذلك لداللة الفروق بین Kruskal Wallis Testكروسكال واالس نتائج اختبار :)4.4جدول (
المستوى التعلیميمتوسطات استجابات عینة الدراسة لقلق الموت وعالقته بمتغیر 

متوسط العددالفترة المجال 
الرتب

مجموع 
الرتب

قیمة 
االختبار

مستوى Zقیمة 
*الداللة

الخوف من 
المـــــــــــــوتى 

بوروالق

0.9730.330-175112.3219655.504255.500یقرأ ویكتب
ال یقرأ وال 

یكتب 
53121.716450.50

الخـــــــــــــوف 
ممـــــا بعـــــد 

الموت

*3.1210.002-175107.1518751.003351.000یقرأ ویكتب
ال یقرأ وال 

یكتب 
53138.777355.00

الخوف من 
ــــــــرا ضاألم
الممیتة

0.080-175114.3120004.504604.500یقرأ ویكتب
0.936

ال یقرأ وال 
یكتب 

53115.126101.50

االنشـــــــغال 
بــــــــــــالموت 

وأفكاره

1.4440.149-175111.0619435.504035.500یقرأ ویكتب

ال یقرأ وال 
یكتب 

53125.866670.50

الدرجـــــــــــــة 
الكلیة 

1.7540.079-175110.2919300.003900.000یقرأ ویكتب
ال یقرأ وال 

یكتب 
53128.426806.00

)α=0.05*دال إحصائیا عند مستوى الداللة (

حسب المبحوثاتلقلق الموت عند ن قیمة مستوى الداللة للدرجة الكلیة أ) 4.4یتبین من الجدول رقم (
یوجد فروق إذاال)،0.05(مستوى الداللةمن أكبر) وهذه القیمة 0.079یساوي (الحالة الصحیة متغیر 

المستوى التعلیمي . ومتغیر اتالمبحوثمن وجهة قلق الموت ذات داللة إحصائیة بین 

قلق الموت  من ما بین أما بالنسبة لمجاالت الدراسة، فقد تبین أنه یوجد فروق ذات داللة إحصائیة 
. لخوف مما بعد الموت)(امجال الدراسة الثانيفيالمستوى التعلیميومتغیر المبحوثاتوجهة نظر 
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المتعلقة بالسؤال الثالث الذي نصه:ئج النتا- 3

األرامـل فـي مخیمـات الالجئـین المسـنات ذات داللة إحصائیة بین قلـق المـوت لـدى فروقهل هنالك 
درجة التدین ؟  ومتغیر في شمال الضفة الغربیة في فلسطین

Manي تم استخدام اختبار مان ویتنلإلجابة على هذا السؤال  – Whitney Test وذلك لداللة
والجدول درجة التدین الفروق بین متوسطات استجابات عینة الدراسة لقلق الموت وعالقته بمتغیر 

) یوضح ذلك.5.4(

Manنتـائج اختبـار مـان ویتنـي :)5.4جـدول ( – Whitney Test وذلـك لداللـة الفـروق بـین
درجة التدینموت وعالقته بمتغیر متوسطات استجابات عینة الدراسة لقلق ال

متوســـــــــــط العددالفترة المجال 
الرتب 

مجمــــــــــــــوع 
الرتب 

قیمـــــــــــــــــــــة 
االختبار

مســـــتوى Zقیمة 
*الداللة

الخــــوف مــــن 
ـــــــــــــــــــوتى  الم

والقبور

متدین بدرجة 
كبیرة

177112.3419884.504131.500-0.9870.324

51121.996221.50متدین نوعًا ما

الخـــوف ممـــا 
الموتبعد

متدین بدرجة 
كبیرة

177116.1420557.504222.500-0.7160.474

51108.795548.50متدین نوعًا ما
الخــــوف مــــن 

ضاألمـــــــــــــــرا
الممیتة

متدین بدرجة 
كبیرة

177113.6720120.004367.000-0.360
0.719

51117.375986.00متدین نوعًا ما
االنشــــــــــــــغال 
ــــــــــــــــــالموت  ب

وأفكاره

تدین بدرجة م
كبیرة

177111.7619781.504028.500
-1.179

0.238

51124.016324.50متدین نوعًا ما

متدین بدرجة الدرجة الكلیة 
كبیرة

177114.4020248.504495.500-0.0430.965

51114.855857.50متدین نوعًا ما
)α=0.05*دال إحصائیا عند مستوى الداللة (
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حسب ات المبحوثلقلق الموت عند ) إن قیمة مستوى الداللة للدرجة الكلیة 5.4ین من الجدول رقم (یتب
فروق ذات إذا" الیوجد )، 0.05(مستوى الداللةمنأكبر ) وهذه القیمة 0.965(التدیندرجةمتغیر

.درجة التدینومتغیر اتالمبحوثمن وجهة قلق الموت داللة إحصائیة بین 

من وجهة نظر قلق الموت ما بین لمجاالت الدراسة، فال یوجد فروق ذات داللة إحصائیة أما بالنسبة 
مجاالت الدراسة األربع.فيدرجة التدین ومتغیرالمبحوثات

المتعلقة بالسؤال الرابع الذي نصه:نتائجال- 4

الالجئین األرامل في مخیمات المسناتما بین قلق الموت لدى هل هنالك فروق ذات داللة إحصائیة
الحالة الصحیة؟  ومتغیر في شمال الضفة الغربیة في فلسطین

Manتـم اسـتخدام اختبـار مـان ویتنـي ولإلجابـة علـى هـذا السـؤال – Whitney Test وذلـك لداللـة
والجـدول الفروق بین متوسطات استجابات عینة الدراسـة لقلـق المـوت وعالقتـه بمتغیـر الحالـة الصـحیة  

.)  یوضح ذلك6.4(
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Manنتـائج اختبـار مـان ویتنـي :)6.4جـدول ( – Whitney Test وذلـك لداللـة الفـروق بـین
الحالة الصحیة  متوسطات استجابات عینة الدراسة لقلق الموت وعالقته بمتغیر 

متوسط العددالفترةالمجال
الرتب

مجموع 
الرتب

قیمة 
االختبار

مستوى Zقیمة 
*الداللة

ن الخــــوف مـــــ
ــــــــــــــــــــوتى  الم

والقبور

أعاني من 
مرض

216114.0524635.001199.000-0.4680.640

ال أعاني 
من مرض

12122.581471.00

الخــــوف ممــــا 
بعد الموت

أعاني من 
مرض

216114.2124669.001233.000-0.2890.773

ال أعاني 
من مرض

12119.751437.00

الخــــوف مـــــن 
ضاألمــــــــــــــــرا

الممیتة

ي من أعان
مرض

216113.4224498.501062.500-1.0700.285

ال أعاني 
من مرض

12133.961607.50

االنشـــــــــــــــغال 
ـــــــــــــــــــالموت  ب

وأفكاره

أعاني من 
مرض

216114.8924817.001211.000-0.3860.700

ال أعاني 
من مرض

12107.421289.00

أعاني من الدرجة الكلیة 
مرض

216114.1424654.50
1218.500

-0.349
0.727

ال أعاني 
من مرض

12120.961451.50

)α=0.05*دال إحصائیا عند مستوى الداللة (

ات المبحوثلقلق الموت عند ) ) إن قیمة مستوى الداللة للدرجة الكلیة 6.4یتبین من الجدول رقم (
فال )، ولذلك 0.05(توى الداللةمسمن أكبر) وهذه القیمة 0.727یساوي (الحالة الصحیة متغیر حسب 
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حالة المسنات ومتغیرالمبحوثاتقلق الموت  من وجهة نظر توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین 
األرمل الصحیة.

قلق الموت من وجهة نظر ما بین أما بالنسبة لمجاالت الدراسة، فال توجد فروق ذات داللة إحصائیة 
في مجاالت الدراسة األربعة. ل الصحیة،حالة المسنات األرمومتغیراتالمبحوث

المتعلقة بالسؤال الخامس الذي نصه:نتائج ال

األرامـل فـي مخیمـات الالجئـین المسـناتذات داللة إحصائیة بین قلـق المـوت لـدى فروقهل هنالك
الفترة الزمنیة لفقدان شریك الحیاة ؟ومتغیر في شمال الضفة الغربیة في فلسطین

Manتـم اسـتخدام اختبـار مـان ویتنـي هـذا السـؤالولإلجابـة علـى  – Whitney Test وذلـك لداللـة
الفروق بین متوسطات استجابات عینة الدراسة لقلق الموت وعالقته بمتغیر الفترة الزمنیـة لفقـدان شـریك 

.)  یوضح ذلك7.4والجدول (الحیاة 
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Manنتـائج اختبـار مـان ویتنـي :)7.4جـدول ( – Whitney Test وذلـك لداللـة الفـروق بـین
.الفترة الزمنیة لفقدان شریك الحیاةمتوسطات استجابات عینة الدراسة لقلق الموت وعالقته بمتغیر 

متوسط العددالفترةالمجال
الرتب

مجموع 
الرتب

قیمة 
االختبار

مستوى Zقیمة 
*الداللة

ــــن  الخــــوف م
المــــــــــــــــــــوتى 

والقبور

1-5
سنوات

27111.853020.002642.000-0.2380.812

أكثر من 
سنوات5

201114.8623086.00

الخــــوف ممــــا 
بعد الموت

1-5
سنوات

27124.983374.502430.500-0.8970.369

أكثر من 
سنوات5

201113.0922731.50

ــــن  الخــــوف م
ـــــــــــــــرا ضاألم

الممیتة

1-5
سنوات

27107.542903.502525.500
-0.596

0.551

ن أكثر م
سنوات5

201115.4423202.50

االنشــــــــــــــغال 
بـــــــــــــــــــالموت 

وأفكاره

1-5
سنوات

27120.443252.002553.000-0.503
0.615

أكثر من
5

سنوات

201113.7022854.00

5-1الدرجة الكلیة 
سنوات

27118.023186.502618.500
-0.295

0.768

أكثر من
سنوات5

201114.0322919.50

)α=0.05*دال إحصائیا عند مستوى الداللة (
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حسب المبحوثاتلقلق الموت عند ن قیمة مستوى الداللة للدرجة الكلیة ا) 7.4یتبین من الجدول رقم (
توجد فروق ذات داللة ال وبذلك فإنه) 0.768(كانت الفترة الزمنیة لفقدان الشریك ( بالسنوات ) متغیر 

).لزمنیة لفقدان الشریك ( بالسنواتالفترة اومتغیراتالمبحوثمن وجهة نظر الموتقلقإحصائیة بین 

قلق الموت  من وجهة بین أما بالنسبة لمجاالت الدراسة، فلم یتبین وجود عالقة ذات داللة إحصائیة 
.  الفترة الزمنیة لفقدان الشریك (بالسنوات)ومتغیر المبحوثاتنظر 

میة:ملخص نتائج الدراسة الك2.4

:توصلت الدراسة الكمیة إلى النتائج التالیة

لمجاالت مستوى قلق الموت لمبحوثاتعند استجابة منخفضة تشیر نتائج الدراسة إلى مستوى ا-1
والخوف من األمراض الممیتة بعد الموتالخوف ممامن الموتى والقبور و وهي الخوف 

نشغال بالموت وأفكاره.واال
لفقرات المجالین األول لمبحوثاتعند استوى استجابة منخفضة تشیر نتائج الدراسة إلى م-2

.والرابع
تشیر نتائج الدراسة إلى مستوى استجابة متوسطة لفقرات مجال الدراسة الثاني وهي أخشى -3

عذاب القبر ویشغلني التفكیر فیما سیحدث بعد الموت واستجابة منخفضة للمجال نفسه لفقرة 
.أخشى أمورًا مجهولة بعد الموت

سة إلى مستوى استجابة منخفضة لفقرات المجال الثالث بإستثناء فقرة أخاف اتشیر نتائج الدر -4
من أن أصاب بالسرطان فكانت متوسطة.

ومتغیرالمستوى المبحوثات من وجهة نظر قلق الموت ما بین یوجد فروق ذات داللة إحصائیة -5
.مجال الدراسة الثاني(الخوف مما بعد الموت)فيالتعلیمي 

األرامل في مخیمات الالجئین حصائیة بین قلق الموت لدى المسناتتوجد فروق ذات داللة إال-6
ومتغیر الفترة الزمنیة لفقدان شریك الحیاة ومتغیر الحالة الصحیة في شمال الضفة الغربیة

باستثناء مجال الدراسة ومتغیر درجة التدین ومتغیر الوضع المعیشي ومتغیر المستوى التعلیمي
.نيالثا

األرامل في مخیمات الالجئین حصائیة بین قلق الموت لدى المسناتتوجد فروق ذات داللة إ-7
في شمال الضفة الغربیة ومتغیر العمر بالسنوات.
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:نتائج الدراسة النوعیة:3.4

من الباحثین وتم تسجیل الجلسة وتفریغها حرفیا وتم ثنینبإشراف إتم عقد اللقاء لمجموعة المسنات
كل سؤال وتم الحصول على اإلجابة واألفكار الرئیسة وتم عمل تبویب وتحدید لها ومن ثم ضاستعرا
.تحلیلها

:تم تحلیل الدراسة النوعیة وفیما یلي نتائجها
السؤال االول: ماذا یعني الموت بالنسبة لك؟

على النحو التالي:المبحوثاتوقد جاءت استجابات

بناء على األفكارتوزیع المبحوثات):8.4(جدول رقم 

نسبة الموافقاتعدد الموافقاتالفكرة / المحتوىالفكرة اإلیجابیة والسلبیة
%1890الموت رحمةإیجابیة

الموت سترة 
(یخفي العجز والضعف)

1995%

%20100الموت خالص من العذاب
%20100الموت حق

%20100الموت مسؤولیةالفكرة السلبیة
%20100ؤال وعذابالموت س

%20100الموت فراق
%1680الموت مؤلم

ن باختالف نظرتهة منهنیالحظ من استجابة المبحوثات أن الموت یحمل معاني متباینة لكل واحد
رى الحیاة عذابًا نتیجة لصعوباتها الكثیرة %) ألنها ت90للحیاة نفسها فمنهن من ترى في الموت رحمة (

ما بنفع ولد وال حد بعد ما یموت الزلمة).عبرت عنه إحدى المبحوثات بقولها (والكبیرة وهو ما 
ألنو هو وكانت تعبر عن معاناتها في الحیاة بعد موت زوجها، وهو ما أیدته مبحوثة أخرى بقولها (

افتقادها الحنان الرعایة وقد عبرت عن وحدتها و أخوي وأبوي وكل شي... األوالد لنسوانهم...بكاء)
التي كان یوفرها الزوج. حبةوالم
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إلى أي درجة ترى ان الموت یخیفك أو یسبب لك القلق ؟:السؤال الثاني

.القلقبناء على درجة حوثات) یبین توزیع المب9.4جدول (

قلققلیل أو القلقمتوسطقلقمرتفعقلق
3134عدد

%20%65%15نسبة

%) عبرن عن 20وف متوسط، في حین أن (عن خ%) عبرن65من الجدول أن الغالبیة (یالحظ 
عن خوف مرتفع من %) عبرن15وأن نسبة قلیلة (اطالقا من الموت،خوف قلیل أو عدم خوفهن

.الموت

وقبل البدء بمناقشة النتائج ال بد من اإلشارة الى أن أول من أجاب هذا السؤال مبحوثة كانت تعمل في 
ما في مؤمن عن صحیح سها التدین والحكمة وكانت إجابتها (تغسیل الموتى وتجهیزهم، تفترض في نف

عن في أفراد المجموعة حیث أنه من ستعبر منهنوقد أثرت هذه اإلجابة القاطعةبخاف من الموت)
صفة االیمان، وهذا ما جعل المیسر یتدخل في ادارة النقاش بحیث انفي عن نفسها من الموت ستخوفه

بحریة وقد جاء وثیات ویشجعهن على التعبیر عن أنفسهنالمبحیزیل أثر ذلك التدخل من نفوس
كل اللي بقول بحب الموت التدخل بعد مناقشة طویلة بنتیجة حیث تجرأت إحدى المبحوثات وقالت (

بكذب مستحیل كلنا بنخاف من الموت).

وقد )واهللا خایفة من عذاب ربناوقالت أخرى (انا بخاف من الموت الموت مرعب) وقالت أخرى (
اتفق كثیر من أفراد المجموعة على أن الموت مخیف ولكن الى درجة معینة ألن الموت نهایة كل حي 

الفرح ما بدخل كل البیوت بس الموت بفوت على الجمیع).وضرورة حتمیة للجمیع فقالت احداهن (
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السؤال الثالث: كیف أثرت وفاة أحد أقربائك على تفكیرك  في الموت؟

ل استجابات افراد المجموعة على النحو التالي:ویمكن إجما

التفكیر في لتأثیر وفاة أحد األقارب علىستجاباتهنتوزیع المبحوثات بناء على ا):10.4(جدول 
.الموت

النسبةالعددالفكرة الفرعیةالفكرة الرئیسة
%735الموت یجعل األوالد تعساء-1تأثیر نفسي

%20100ن عودةالموت یأخذ من نحب في سفر دو -2
%210الموت یجعل أهل المیت فقراء-1تاثیر اقتصادي

موت القریب یدفع الى االستعداد للموت بتسدید -2
الدیون والوصیة

525%

%1785الموت یجعل األحیاء ملتزمین بالعبادات-1تأثیر روحاني
موت القریب یدفع الى االستعداد للموت باإلكثار من -2

العبادات
525%

الحظ اختالف تأثیر خبرة الموت على أفراد المجموعة بین مراحلهم العمریة فنجد أن خبرة الموت وی
الحالیة بعد أن بلغوا من رهم بطریقة اختلفت عنها في حیاتهمالتي عرفوها في الطفولة أثرت على تفكی

انت في العمر مرحلة الشیخوخة، فتذكرت احدى أفراد المجموعة أول خبرة لها مع الموت حین ك
بوكم من سرعة وقلت ألمي ما تقولي تعدمواأروحت عالبیت بالعاشرة من عمرها وتوفي والد صدیقتها (

فكان خوفها على والدها أول ما شغلها، وقد اتفق كثیر من أفراد المجموعة الیوم هي أبو صفیة مات)، 
م، بینما تحول الخوف من الموت هو أن یأخذ أحد والدیهنفي طفولتهنمعها على أن أكثر ما أخافه

خصوصا في الظروف القاسیة مثل نبنائهابنائهم فأصبحوا یخافون موت أحد أفي كبرهم على 
الى الموت بین الطفولة والشیخوخة في كونه ة وحوادث الطرق، ولم تختلف نظرتهناالنتفاضة الثانی

یخفي من نحب بعیدا.

%) في طفولتهم بأنه یجعل أسرة المیت فقراء 91وارتبطت خبرة الموت لدى غالبیة أفراد المجموعة (
حدى وقالت إلما مات جارنا صارت امي تودي ألوالده ومرته أكل)،ویحتاجون رعایة االخرین، (
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أنا كبرت وأنا خایفه أبوي یموت ونصیر زي دار خالتي نستنا الناس یعطونا أكل وأواعي المشاركات (
دى أفراد المجموعة عن حاالت الموت التي عرفوها وارتبطت ذكریات الطفولة ل(مالبس) عتیقة)، 

صاروا والد الجیران مالبسهم بشكل وثیق جدا بالتأثیر االقتصادي على أسرة المیت بدرجة كبیرة جدا (
بینما تغیرت هذه الفكرة عند أفراد المجموعة في كبرهم حیث وسخة وممزعة (ممزقه) لما ماتت امهم). 

أن الموت یجعل أسرة المیت فقیرة، وهو أمر مفهوم تماما حیث أن % منهن فقط توافق على9نجد أن 
في االسرة التي عرفوها ومات فیها المعیل، في حین فولة لدیهن ارتبطت بمظهر اقرانهن خبرات الط

أنهم في الكبر یحاكمون األمور بالمعطیات الحقیقیة عن واقع االسرة االقتصادي للمیت كما یمكن عزو 
االجتماعیة الكبیرة بین مرحلة طفولتهم  واآلن من حیث النزعة الى التكاتف ذلك الى التغیرات

االجتماعي التي كانت أكبر فیما مضى.

% على أن ابناء المیت یصبحون 100بخصوص مشاعر أبناء المیت اتفق أفراد المجموعة بنسبة 
یت یشعرون بالتعاسة % منهم قالوا بأن أبناء الم32تعساء عندما تحدثوا عن طفولتهم في حین أن 

بوها وتركت أكانت صاحبتي تظل تعیط (تبكي) لما مات عندما تحدثوا عن حاضرهم، فقالت احداهن (
بجوز كان الوالد زمان أحن واهللا كانت ، وقالت أخرى (المدرسة وللیوم لما بتتذكر هذاك الوقت بتعیط)

المنیح في األوالد بقول (اباتهناستجوعند الحدیث عن واقعهم الحالي نجد شوفتهم بتقطع القلب)،
والد بفرحوا لما یموت أبوهم بالعكس اال وتقول أخرى (اهللا یحسن ختامهم یعني اهللا یوخذهم بالعربي)، 

قساة القلب ویعتبرون مما یعني أن األوالد هم أوال برتاحوا من همهم وخدمتهم وثانیا بورثوهم) أو أم
المشاركین.بعض من أباءهم وأمهاتهم عبئًا حسبما یرى 

% فقط من أفراد المجموعة 14نجد أن لألحیاءوفیما یتعلق بتأثیر الموت على المستوى الروحاني 
مي لما ماتت أسرتهن (ستوى الروحي لدیهم أو لدى أفراد أیتذكر تأثیر الموت الذي اختبروه على الم

بوي یصلي ویصوم لما توفت ستي صار أوقالت أخرى (كنت صغیرة ومن یومها ما قطعت الصالة)، 
ویضربنا عشان نصلي ونصوم مع انه قبلها ما كان یعرف القبلة).

بالعبادات لمجموعة أثرت خبرة الموت في كبرهن علیهن شخصیا فالتزمن% من أفراد ا86ونجد أن 
بوي مات أوتضیف أخرى (مي وكنت كبیرة وما كنت بصلي بس بعدها دایما بصلي وبصوم). ماتت أ(

ما كنت بصلي بس بعدها ما قطعت الصالة).سنة و 40وعمري 
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ھل أثر وضعك الصحي على تفكیرك في الموت ؟السؤال الرابع: 

وجاءت استجابة المجموعة على النحو التالي:
تأثیر الوضع الصحي في التفكیر في الموتبناء علىتوزیع المبحوثات):11.4(جدول 

المحتوى\الفكرة 
قلق الموت لديلم یزدزاد قلق الموت لدي

نسبةعددنسبةعدد
%735%1365اتوجود مرض عضوي لدى المبحوث

حساسها بالمرض أو) یزداد قلق الموت لدیها في حال إ%65وتظهر النتائج أن غالبیة المجموعة (
حدى المشاركات معاناتها مع القلق قبل اجراء عملیة قلب مفتوح عند ظهور مرض لدیها، وقد أجملت إ

فكر عملتها بطلت أنام وظلیت خایفة وأمن یوم ما تحدد المرض وموعد العملیة لعند ماا بالقول (له
من انحصر خوفهمن افي حین نجد أن بعضهفي الموت وتأجلت العملیة مرتین بسبب خوفي)، 

اهللا یعافینا من المرض العاطل الواحد یموت بالضغط وال السكري وال الموت بمرض السرطان فقالت (
، وقد اتفق كثیر من أفراد المجموعة مع هذا القول معلالت ذلك الجلطة وال یموت بهذاك المرض)

مراض الثانیة بكون العالج أسهل وبظل عنده أمل بس بالمرض العاطل بصیر الواحد في األبالقول (
الواحد یموت بعزو زي وقالت احدى المشاركات (یستنى عزرین وعد الساعات ویتخیل الموت)،

العقل والهیبة وبعدین بیجي سه بس المرض الخبیث ال بخلي عز وال غیره بوخذ الصحة و عر 
).الموت
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؟ما ھي األسالیب التي تستخدمونھا للتعامل مع إحتمالیة الموتالسؤال الخامس: 
وكانت استجابة أفراد المجموعة على النحو التالي:

مالیة الموتلتي یستخدمونها للتعامل مع إحتابناء على األسالیبتوزیع المبحوثات): 12.4(جدول 

النسبةالعددالفكرة الفرعیةالفكرة الرئیسیة
أسالیب دینیة 

روحانیة
عمل بالصدقات الجاریة مثل بناء مدرسة أو -1

مسجد أو طباعة مصحف أو میاه ألبناء السبیل.
20100%

%20100زیادة الصدقات والتبرعات.-2
%1890حضور الندوات الدینیة.-3
%1995االلتزامات الدینیة.-4
%1995تسدید الدیون.-5
%1995كتابة الوصیة.-6
زیادة الوقت المخصص للعبادات مثل الصالة -7

والصوم وتالوة القرآن.
20100%

التحضیر -1
للموت

%1785تجهیز الكفن.-1
%1785تجهیز مكان الدفن.-2

ت تنبع من المعتقدات الدینیة لدیهم و للمامل استعداداتهنراد المجموعة أن كویالحظ من استجابات أف
بحیث یسعون من خالل تلك األعمال إلى توفیر أعلى درجة ممكنة من االمتثال للتوجیهات الربانیة 

وكیف وهذا ما عبرت عنه أحدى المشاركات بقولها (،خرةبهدف الخالص من عذاب القبر أو اآل
هو ما اتفق معه أفراد صالح بلكي اهللا نجاه من عذاب القبر) والواحد بستعد للموت غیر بالعمل ال

أنا اشتریت كفني وكتبت وصیتي وما علي دیون لحدا اهللا المجموعة وعبرت أخرى عن استعدادها (
أنا ما عندي مال بس الحمد هللا بصوم كل اثنین وخمیس وبقوم اللیل وبختم وقالت أخرى (یرحمنا).

أسمعت باآلخرین (اتهعلى تحسین عالقتونجد في المجموعة من حرصالقرآن الكریم مرة بالشهر)،
من شیخ أنو اهللا بحاسب الواحد على حقوق الناس علیه ویمكن ربنا یسامح في حقوقه على العبد 

من یومها بحاول ما أزعل حدا اهللا یغفرلنا).
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:النوعیةملخص نتائج الدراسة4.4

:ةنتائج الدراسة النوعی

رى من توأفكار إیجابیة وسلبیة فمنهم بین معانمعاني متباینة لكل من المبحوثاتلالموت یحم-1
%).100(اً وعذابسؤاالً رى فیه%) ومنهن من ت90في الموت رحمة (

%) عبرن عن قلق 20في حین أن (،عن قلق متوسط%) عبرن65الغالبیة من المبحوثات (أن -2
.%) عبرن عن قلق مرتفع من الموت15لیلة (وأن نسبة ق،طالقا من الموتقلیل أو ال قلق إ

اختالف تأثیر خبرة الموت على المبحوثات بین مراحلهن العمریة فتبین أن خبرة الموت التي -3
عرفنها في الطفولة أثرت على تفكیرهن بطریقة اختلفت عنها في حیاتهن الحالیة بعد أن بلغن 

من العمر مرحلة الشیخوخة.
داد قلق الموت لدیهن في حال إحساسهن بالمرض، أو عند ظهور %) یز 65غالبیة المبحوثات (-4

.مرض لدیهن
عبرت المبحوثات أن كامل استعداداتهن للموت تنبع من المعتقدات الدینیة لدیهن بحیث یسعین -5

بهدف من خالل تلك األعمال الى توفیر أعلى درجة ممكنة من االمتثال للتوجیهات الربانیة 
خرة.اآلالخالص من عذاب القبر أو 
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الفصل الخامس
النقاش والتحلیل

النقاش والتحلیل1.5
مناقشة نتائج البحث الكمي1.1.5
مناقشة  نتائج الدراسة النوعیة2.1.5

التوصیات2.5
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الفصل الخامس

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
:النقاش والتحلیل1.5

رامل في مخیمات األقلق الموت لدى المسناتمناقشة نتائج الدراسة التي بحثت في تم في هذا الفصل
وكذلك توصیات الباحث لمزید من البحث.،شمال الضفة الغربیة في فلسطین

مناقشة نتائج البحث الكمي:1.1.5

:بسؤال الدراسة األول الذي نصهالنتائج المتعلقة مناقشة 

ماهي ومل في مخیمات شمال الضفة الغربیة الموت لدى المسنات األراق"ما مدى انتشار قل
"؟هدرجت

األرامل في المسناتمستوى قلق الموت لدىأن الدرجة الكلیة لمجاالت لى إ) 1.4(ولاأشار الجد
)، وهذا یشیر إلى 98.0) وانحراف معیاري (2.08(قد أتت بمتوسط مخیمات شمال الضفة الغربیة 

) التي 2010، وتتفق هذه النتائج مع دراسة (إمام،لمستوى قلق الموت لدى المبحوثاتمنخفضةدرجة 
٪ من المشاركات أنهن ینتظرن الموت لیأتي وأن هنالك التفكیر 20عبرت مسنة وقد50أجریت على 

.في الموت أو تمنى أن یموت
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الخوف من الموتى (ةإلى أن الدرجة الكلیة لمجاالت الدراسة األربع)1.4السابق(كما أشار الجدول 
وقد ) االنشغال بالموت وأفكاره) و(الممیتةضاألمراالخوف من ) و (الخوف مما بعد الموت() ووالقبور

،2.37، و 1.66ت جمیعها منخفضة وذلك بداللة المتوسطات الحسابیة التي هي على التوالي (جاء
.جة مستوى قلق منخفض لدى المبحوثات) وهي قیم تعبر عن در 2.01، و 2.27و 

إلى جملة من األسباب من حوثاتالمبالمنخفضة لمستوى قلق الموت لدى الباحث الدرجةعزویو 
كذلك درجة ،هو النهایة الحتمیة للحیاة ومن المستحیل الحیاد عنهأن الموت ةأهمها إدراك المسن

اإلیمان والتدین التي یمتلكها المسن في المجتمع الفلسطیني فهو نتیجة للتغیرات الجسمیة التي تحدثها 
نشطة واالهتمامات التي كان یولیها االهتمام في سن مرحلة السن الكبیرة یبدأ بفقدان العدید من األ

كذلك فإن الموت بالنسبة لإلنسان المؤمن ال یمثل ذلك الرعب والرهبة ولكنه قضاء ،الشباب والرجولة
اً شكل وفاة الزوج أو الزوجة أو االقارب حدثكذلك ت،اهللا الذي ال مفر منه ورجاؤه في مغفرته وجناته

ي تقبل فكرة الموت وأنه مثله مثل غیره متجه لهذه الحتمیة ال محالة.یساعد المسن فاً مساعد

باإلضافة إلى ذلك یعزو الباحث هذه النتیجة إلى الدعم النفسي واالجتماعي والمادي الذي یتلقاه المسن 
حثت في المجتمع الفلسطیني من األبناء واألحفاد واألقارب وذلك استجابة للتعالیم الثقافیة والدینیة التي 

على البر باألبوین واألقارب وذوي األرحام واإلحسان إلى الكبار واحترامهم وتقدیرهم األمر الذي یمكن 
وتتعارض دراسة البحث الكمي مع نتائج الدراسة في التخفیف من القلق لدى المسناتأن یساهم

في حین أن قلق متوسط، عن %) عبرن65(أن الغالبیة من المبحوثاتالنوعیة التي أشارت إلى 
قلقعن %) عبرن15، وأن نسبة قلیلة (من الموتالقلق لدیهنانعدامقلیل أو قلقعن %) عبرن20(

وأفكار إیجابیة بین معانٍ مال معاني متباینة لكل من المبحوثاتالموت یحممرتفع من الموت كما أن
%).100(رى به سؤال وعذاب%) ومنهن من ت90من ترى في الموت رحمة (وسلبیة فمنهن

) على الترتیب األول ما بعد الموتالخوف مكما أظهرت النتائج ترتیب المجاالت حیث حصل مجال (
) على الترتیب الثاني الخوف من األمراض الممیتة)، بینما حصل مجال (2.38وبمتوسط حسابي (
لثالث) على الترتیب ااالنشغال بالموت وأفكاره)، في حین حصل مجال (2.27وبمتوسط حسابي (

األخیر بمتوسط حسابي مجال (الخوف من الموتى والقبور) على الترتیب و)2.01(وبمتوسط حسابي
)1.66(.

رحلة المجهول في ما أن بعلى الترتیب األول، ما بعد الموت) الخوف م(فسر الباحث حصول مجالیو 
ور الدینیة التي تتحدث م وجود وعي ومعرفة باألماعدلدى انخصوصًا اتبعد الممات مقلقة عند المسن
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فكرة العذاب والعقاب بعد الموت تقلق األنسان عادة ألنكذلك،عن مصیر اإلنسان وحیاته في اآلخرة
وخاصة الذین قد قاموا بأفعال وسلوكیات غیر ملتزمة ویمكن أن یحاسب علیها الفرد أمام خالقه یوم 

القیامة.

هنالك فروق ذات داللة إحصائیة ما بین قلق الموت هلمناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني :"
والمتغیرات الدیمغرافیة(العمر،الوضع لضفة الغربیةامخیمات شماللدى المسنات األرامل في 

؟")المعیشي،الفترة الزمنیة لفقدان شریك الحیاة

حسب مبحوثاتلقلق الموت عند ال) إن قیمة مستوى الداللة للدرجة الكلیة 2.4یتبین من الجدول رقم (
في حین )،0.05من القیمة المحددة (أقل) وهذه القیمة 0.037یساوي (العمر بالسنوات متغیر

فتبینالعمریة ات بین مراحلهناختالف تأثیر خبرة الموت على المبحوثأظهرت نتائج البحث النوعي 
نها في حیاتهن الحالیة ن بطریقة اختلفت عها في الطفولة أثرت على تفكیرهأن خبرة الموت التي عرفن

من العمر مرحلة الشیخوخة.بعد أن بلغن

العمر  إلى متغیر  حسب لقلق الموت عند المبحوثاتالكلیة الدرجةویعزو الباحث وجود فروق في 
لك یزداد القلق لدیه على حیاته، كذلك أن حاجة اإلنسان للرعایة تزداد كلما تقدم في العمر وبسبب ذ

لعجز وحتمیة الموت تزداد مع الكبر مما یجعل المسن في مواجهة الموت مباشرة ممازیادة االمراض وا
.یزید في قلقه

)  ودراسة ماداوت 2013،) ودراسة ( أبو هالل2009وتتفق هذه الدراسة مع دراسة ( رحیم وعلي، 
)  التي Jackson, 2008) ودراسة جاكسون (Madnawat & Kachhawa, 2007(اوكاشو 

في حین تختلف نتائج هذه الدراسة مع ،ه كلما تقدم العمر كلما ازداد القلق من الموت أظهرت أن
التي أظهرت وجود درجة مرتفعة من قلق الموت لدى ) W.U, Tang & Kwork, 2002( دراسة 

) التي اظهرت أن انخفاض القلق مع التقدم Russac, 2007العمر األصغر ودراسة روساك (
بالعمر.

لقلق ن قیمة مستوى الداللة للدرجة الكلیة أ) 3.4یتبین من الجدول رقم (بة للوضع المعیشي أما بالنس
.)0.05(قیمة داللة الدراسةمنأكبر) وهذه القیمة 0.962(الموت عند المبحوثات 
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الوضع متغیر  حسب لقلق الموت عند المبحوثاتللدرجة الكلیة م وجود فروق في اعدانویعزو الباحث 
ساهمت لدیهم بالرضى بأدنى متطلبات تها هؤالء المبحوثاتالحیاة التي عاشأن طبیعة إلى اشالمع

، حیث تنوعت حیاتهن في التي عشنها ومرارتهاعلى مدى حیاتهنوهذا یعود لقساوة الحیاة،العیش
ظروف صعبة مابین المرض والعجز وعدم وجود دخل أومصصدر رزق لدیهن حیث اإلهمال والفقر 

اقض مع الثقافة اإلسالمیة التي تدعول للبر بالوالدین.وهذا یتن

) التي أظهرت أن وجود المسن في دور الرعایة یؤدي 2009وتختلف هذه الدراسة مع دراسة بالن (
التي أظهرت أن مستوى قلق الموت كان Azaiza, et al , 2010)ودراسة (،إلى مزید من القلق لدیه

.یةأعلى لدى المقیمین في دور الرعا

) إن قیمة مستوى الداللة للدرجة الكلیة 4.4یتبین من الجدول رقم (التعلیمي المستوىوبالنسبة لمتغیر 
من أكبر) وهذه القیمة 0.079یساوي (المستوى التعلیمي متغیر حسب لقلق الموت عند المبحوثات

.)0.05القیمة (

المستوى متغیر  حسب عند المبحوثاتلقلق الموت للدرجة الكلیة ویعزو الباحث عدم وجود فروق في 
فالخبرات التي مر ، أن كال الفئتین المتعلمة وغیر المتعلمة یعیشون في ظروف متشابهةإلىالتعلیمي

باإلضافة إلى ان المستوى ،متعلماتعتبر المدرسة األولى سواء كان أمیا أو بها المسن في حیاته
في حین التعلیمي والمؤهل العلمي العالي،المستوىالتعلیمي الذي وصل إلیه  معظم المسنین لیس ب

(الخوف ممابعدالموت) وكانت القیمة أظهرت نتائج الدراسة فروقات مابین المبحوثات في مجال
)، إذا توجد فروق في هذا المجال مع فترة الیقرأ 0.05) وهذه القیمة أقل من مستوى الداللة (0.002(

التكتب كن أقل قلقا ویعزو الباحث ذلك إلى أن األقل تعلیما أقل والیكتب ، حیث تبین ان من التقرأ و 
,Azaizaودراسة (وتختلف هذه الدراسة مع عا مماساهم في تدني القلق لدیهن، ثقافة ومعرفة وٕاطال et

al , 2010(التي أظهرت أن مستویات قلق الموت كانت  أعلى عند غیر المتعلمین.
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ل الثالث:ة بالسؤاالنتائج المتعلقمناقشة 

األرامـل فـي مخیمـات الالجئـین المسـناتذات داللة إحصائیة بین قلـق المـوت لـدى فروقهل هنالك 
درجة التدین؟  ومتغیر في شمال الضفة الغربیة في فلسطین

حسب لقلق الموت عند المبحوثاتن قیمة مستوى الداللة للدرجة الكلیة أ) 5.4یتبین من الجدول رقم (
في ثات المبحو توقد عبر )، 0.05القیمة (منأكبر) وهذه القیمة 0.965یساوي (تدین درجة المتغیر 

بحیث یسعوا من تنبع من المعتقدات الدینیة لدیهنللموتعن أن كامل استعداداتهنالبحث النوعي 
خالل تلك األعمال إلى توفیر أعلى درجة ممكنة من االمتثال للتوجیهات الربانیة بهدف الخالص من 

ب القبر أو اآلخرة.عذا

حالة متغیر  حسب المبحوثاتلقلق الموت عند درجة الكلیة لام وجود فروق في اعدانویعزو الباحث 
الشعور باإلیمان یغلب علیهنفي مرحلة متقدمة من حیاتهمالتدین إلى أن المسنات األرامل

دات وتالوة القرآن ویجد في هذا یشغل نفسه بالعبابعبادة اهللا تعالى وتأدیة فرائضه من حیثعتكافواال
، یضاف إلى ذلك أن غالبیة القیم الدینیة والتمسك بها، مما یبث في نفوسهمراحة نفسیة وسعادة

هنالك أحد غیر متدین إطالقا.  بینهنولم یكن،درجة من التدین أصالنلدیهالمبحوثات
اطا موجبا بین التدین وقلق الموت.) التي أوجدت ارتب2004وتختلف هذه الدراسة مع دراسة الغانم (

ة بالسؤال الرابع:النتائج المتعلقمناقشة 

األرامل في مخیمات الالجئین المسناتما بین قلق الموت لدى هل هنالك فروق ذات داللة إحصائیة
الحالة الصحیة؟  ومتغیر في شمال الضفة الغربیة في فلسطین

حسب قلق الموت عند المبحوثاتلتوى الداللة للدرجة الكلیة ) إن قیمة مس6.4یتبین من الجدول رقم (
في حین )، 0.05(مستوى الداللةمن أكبر) وهذه القیمة 0.727یساوي (الحالة الصحیةمتغیر  
%) یزداد قلق الموت لدیهن في حال 64غالبیة المبحوثات (ائج البحث النوعي تشیر إلى أن تكانت ن

.رض لدیهنإحساسهن بالمرض أو عند ظهور م

الحالة متغیر  حسب لقلق الموت عند المبحوثاتللدرجة الكلیة ویعزو الباحث عدم وجود فروق في 
غالبیة النساء المسنات لدیهن نوع من العجز واإلرهاق والتعب ونوع من المعاناة إلى أنالصحیة 
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الموت ومررن بتجارب الجسدیة والیوجد فروق بینهن ، كذلك انهن كبیرات في السن وقریبات من فكرة 
.فقدان سابقة أوجدت لدیهن تقبل للمرض وفكرة المرض والموت طبیعیة بحیاتهن

ة بالسؤال الخامس:مناقشة  النتائج المتعلق

األرامـل فـي مخیمـات الالجئـین المسـناتذات داللة إحصائیة بین قلـق المـوت لـدى فروقهل هنالك
الفترة الزمنیة لفقدان شریك الحیاة ؟ومتغیر في شمال الضفة الغربیة في فلسطین

حسب الموت عند المبحوثاتلقلق) إن قیمة مستوى الداللة للدرجة الكلیة 7.4یتبین من الجدول رقم (
من القیمة المحددة وهيأكبر) وهذه القیمة 0.768یساوي (الفترة الزمنیة لفقدان شریك الحیاةمتغیر 

)0.05(.
الفترة الزمنیة متغیر حسب لقلق الموت عند المبحوثات للدرجة الكلیة ق في ویعزو الباحث عدم وجود فرو 

قد مضى على فقدانهم لشریك الحیاة ما یزید من المبحوثات)%87.7(إلى أنلفقدان شریك الحیاة
مع هذا یاة وقد تعایشنلشریك الحراحل الحزن وقد تكیفن مع فقدانهنبمسنوات وقد مررن5عن ال

من النساء وهن غالبا ما یعشن مع المبحوثات هننه امر حتمي في الحیاة، وال ننسى أن الفقدان على أ
أوالدهن ولدیهن صدیقات وجارات یتشاركن معهن المشاعر والذكریات المتشابهة مما یقلل من التوتر 

والقلق لدیهم.

:مناقشة  نتائج الدراسة النوعیة2.1.5

ي الموت بالنسبة لك ؟ماذا یعن:مناقشة نتائج السؤال األول

ختالف نظرتهن منهم بالكل واحد یالحظ من استجابات المبحوثات أن الموت یحمل معاني متباینة
نتیجة لصعوباتها الكثیرة اً %) ألنه یرى الحیاة عذاب90رى في الموت رحمة (من تللحیاة نفسها، فمنهن

وكانت وال حد بعد ما یموت الزلمة).ما بنفع ولدوالكبیرة وهو ما عبرت احدى المبحوثات بقولها (
ألنو هو أخوي تعبر عن معاناتها في الحیاة بعد موت زوجها، وهو ما أیدته مبحوثة أخرى بقولها (

وقد عبرت عن وحدتها وافتقادها الرعایة والمحبة والحنان وأبوي وكل شي... االوالد لنسوانهم...بكاء)
بالنسبة لمعنى الموت أنها تحاول أن بات المبحوثاتویالحظ من استجاكان یوفرها الزوج،التي

الموت فراق وشحار) وبلغت نسبتهم ان (لحیاة فعندما تقول احد المبحوثات معنى الموت من اتستخرج
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) هي تعني بذلك ألم فراق زوجها كان صعبا وموجعا ووضع علیها مسؤولیات اضافیة وهي 22%(
أنها تلبس الموت من المعاني ما تحسه هي وال تجرد بذلك تفهم الموت من خالل معاناتها هي أي

بعیدا عنها، وهو حال كل المشاركین في المجموعة حیث أن اً الموت وتحاول أن تعطیه معنى عام
أن أحد المبحوثاتالموت بالنسبة لكل واحد منهم حمل المعنى من مشاعر الشخص نفسه، فحین یقول 

نما یعبر عن حالته الخاصة حیث أن أمراض الشیخوخة فإالموت رحمة حسب االعمال وهو نعمة)(
ومتاعب الحیاة قد اثقلت الرجل حتى اصبح یعتقد أن الموت رحمة اذا كانت االعمال حسنة وهو هنا 

ات بمناقشة معنى الموت بعمق أكبر \وندمج البعد الدیني بالمشاعر الخاصة، وعندما بدأ المشارك
یاة نفسها كنقیض للموت مجموعة مشتقة من الح:معانيوصلوا كلهم الى وضع مجموعتین من ال

ستمدة من الدین االسالمي ومجموعة م،مثل (راحة، رحمة، سترة، فراق، مسؤولیة)بحسب رأیهن
وهم بذلك لم خرى)، إلى الحیاة األموت مثل ( الموت حق، نهایة كل بشر، مرحلة انتقال ى اللونظرته إ

رغم اختالف یجاد معنى للموتفي الموت والحیاة وحاولوا إین بحثوا یبتعدوا كثیرا عن رأي الفالسفة الذ
المفاهیم والعبارات.

تماما بالموت فكثیر من الحضارات بحثت في الموت وحاولت فهمه ولعل من أكثر هذه الحضارات اه
فیها حیزا كبیرا جدا الى درجة أنها أوجدت آلهة مخصصة ،التي یحتل الموتالحضارة الفرعونیة 

عتبرت ان الحیاة نفسها هدفها الموت ولذا اهتم الفراعنة بتكریس جزء مهم من حیاتهم نها إبل إ،موتلل
).1987الخالق،(عبدفي االستعداد للموت وما بعده_ذا لم یكن جلهاإ_

اً معنى محدددیث عن الموت وما وراء الموت مع أنه لم یعطسالم أیضا أفرغ مساحة واسعة للحواإل
یما وراء ن كان هناك اختالفات فسالمي للموت وإ كثیرا عن الفهم اإلخرى ألدیان ام تخرج األولللموت، 

بل والعلماء التمییز بین الموت واالحتضار وبین الموت وما وراء الموت الموت، وقد حاول الفالسفة
).1986(ابراهیم،

اً عطوها للموت سواء كانت انعكاسویمكن رؤیة االتفاق الكبیر بین أفراد المجموعة حول المعاني التي أ
لرؤیتهم الخاصة ومشاعرهم أو لمعتقداتهم الدینیة من خالل المعاني التي أعطوها للموت مثل الراحة، 

الموت إنتقال للحیاة األخرى، بشر،المسؤولیة، أن الموت حق، نهایة كل الالستر، الفراق،،الرحمة
من األلم والضغوطات ومصاعب الحیاة.وهي كلها امور تجعل التفكیر في الموت كخالص 
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إلى أي درجة ترى ان الموت یخیفك أو یسبب لك القلق؟:مناقشة نتائج السؤال الثاني

تمن قالفهناكرتبط الخوف من الموت برؤیة كل فرد في المجموعة ومعرفته الدینیة بما وراء الموت ا
ویتجلى ارتباط الخوف من الموت في ،ره)الموت بخوف اللي عمله في الدنیا مش ملیح أكثر من غی(

إحدى جیب فتالموت زي النوم) استجابات أفراد المجموعة النابعة من معتقداتهم ومعرفتهم الدینیة (
.)النوم ما في عذاب بس القبر فیه عذابفي المجموعة (المشاركات

فكرة الموت لدیهم حول قلق الموت تبین أن)1982(جریت على المسلمین الهنود عاموفي دراسة أ
مرتبطة ارتباطا وثیقا بأمرین یحدثان بعد الموت وهما عذاب القبر ونعیمه، والثواب أو العقاب في 

مي یشعر بضیق شدید عندما یفكر في مسلم الهندي متوسط التعلیم أو األوبینت الدراسة أن ال، االخرة
رحیم ویعقد آماال تعلیما أن اهللا رؤوفعلى ر، بینما یعتقد المسلم الهندي األمصیره المحتمل في القب

).1987(عبدالخالق،عریضة على كرم اهللا یوم القیامة

الموت ؟كیف أثرت وفاة أحد أقربائك على تفكیرك ب:لثالثمناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال ا

برة معینة خنلم یتذكر أي منهالستعداد له لدى أفراد المجموعة فیما یتعلق بتأثیر خبرة الموت على ا
ن اآلن تأثیر خبرة الموت علیهن باالستعداد له وقد حددن% منهن یتذكر 25في حین أن نفي صغره

بعد ما مات جوزي بأسبوع خلیت وقالت احدى المشاركات(، ذلك بمجموعة من السلوكات المحددة
رت بعد ما مات جوزي صعلى العبادات (وركزت أخرىمحامي یكتب وصیتي وشهدت والدي علیها)

أن فواضحأصلي كل یوم قیام اللیل وصرت أصوم كل اثنین وخمیس ورحت عمره وسجلت للحج).
.الدینیةدى أفراد المجموعة مستمد من قیمهناالستعداد للموت ل

هل أثر وضعك الصحي على تفكیرك في الموت؟:مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع

بالمرض أو ن%) یزداد قلق الموت لدیهم في حال احساسه65(موعة أظهرت النتائج أن غالبیة المج
أن دراسة أجریت )قلق الموت(، والمفارقة هنا أن عبدالخالق أورد في كتابه عند ظهور مرض لدیهم

درجة قلق الموت منخفضة مقارنة بالجمهور أنعلى مرضى السرطان وهم على فراش الموت أظهرت 
الناتج عن معاناة ل الكلى، وقد فسر ذلك بأن التعب واأللموكذلك كانت نتائج مرضى غسی،العام

الن فیها خالص )،1987لموت أمنیة لهم.(عبدالخالق،مراض لفترة طویلة تجعل من االمرضى لكل األ
من العذاب والمعاناة.
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مونها للتعامل مع إحتمالیة ماهي األسالیب التي تستخد:مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الخامس
؟وتالم

ان كامل استعدادات المجموعة للموت تنبع من المعتقدات الدینیة لدیهم بحیث یسعون إلى توفیر أعلى 
وكما ذكر، درجة ممكنة من االمتثال للتوجیهات الربانیة بهدف الخالص من عذاب القبر أو األخرة

رزها التوبة أب،) ان تذكر الموت والتأهب له یكسب االنسان اخالقا عظیمة2000(عبد العاطي،
.والمراقبة والخوف واالستقامة والطاعة فاألخرة هي الهدف والدنیا هي الطریق لهذه الهدف

تخرج استعدادات أفراد المجموعة عما هو منقول من استعدادات الناس في الحضارات القدیمة وال
ري القدیم على فحرص المصعن الموت وما بعده، ن ومعتقداتهنوالحدیثة والتي تأتي بناء على فكرته

). 1986لى الحیاة اآلخرة (ابراهیم،سفر إتجهیز قبره بما یحتاجه المسافر یأتي من فكرته أن الموت 

:التوصیات2.5

قد خرج الباحث بتوصیات عدة بعد ف،األرامل في المجتمعناتفي ضوء نتائج الدراسة، وألهمیة المس
:مستویاتةوهي على ثالثدراسته،إجراء 

.لى السیاسیین وصناع القرارإ:أوال

حتى یستطیع المسن الحصول على توفیر الخدمات الصحیة المجانیة الالزمة لرعایة المسنین- 
.العالج بدون تكالیف وبأقل قدر من التكلفة واالتكالیة على اسرته

یبقى المسن رهنا بمساعدة أسرته توفیر الضمان االجتماعي للمسنین األرامل حتى ال- 
ي حاجته.تكفلتقاعد أو الشؤون االجتماعیة أو التقاعد التي الومخصصات ا

أهلیة جتماعیة ونوادٍ امؤسسات إنشاء المؤسسات األهلیة لرعایة المسنین من خاللتفعیل دور - 
.تعنى بالمسنین ورعایتهم

إلى العاملین في مجال الصحة النفسیة المجتمعیة.ثانیا:

.ن قادرین على التعامل مع المسنینتأهیل أخصائیین نفسیین واجتماعیی- 
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المختلفة، من خالل دورات ومشكالتهمحاجاتهم النفسیةو زیادة وعي المجتمع بقضایا المسنین- 
.ومحاضرات وبرامج تلفزیونیة

خاصة الذین یجدون صعوبة في التكیف مع تقدیم الدعم النفسي واالجتماعي للمسنین األرامل- 
.تفعیل مراكز وبرامج اإلرشاد الخاصة بهمو العجز والشیخوخة والفقدان

تنظیم برامج ترفیه للمسنین في ظل عدم توفر اماكن ترفیه لهم وعمل أندیة أو أماكن للنشاط - 
.والتجمع لهم

لدى المؤسسات المجتمعیة واألهلیة والنشاطات الترفیهیةالتطوعیةاإلجتماعیةو تفعیل البرامج- 
لخدمة المسنین.

احثین.ثالثا: إلى الب

المسنین من الفئات والتركیز على ،لما له من أهمیة بالغة،االهتمام بدراسة موضوع المسنین- 
.التي لم تتم دراستها وتناول مواضیع لم یسبق البحث فیها

(مسنین ومسنات إجراء أبحاث على نفس متغیرات هذه الدراسة من بیئات حضاریة مختلفة- 
في دور اإلیواء مثال).مقیمینن في المدن والقرى وآخریمقیمین

لمسنین والفئات المجتمعیة األخرى في مواضیع مثل قلق الموت،بین اإجراء دراسات مقارنة - 
وغیرها من القضایا.،جودة الحیاةو ،واالمراض النفسیةاالكتئاب،و 

زیادة فهم لإجراء دراسات على المسنین بفئاتهم المختلفة مثل المتزوجین والمنفصلین واألرامل- 
.هذه الفئات ومعرفة مشكالتهم وحاجاتهم

تعتمد البحث النوعي على المسنین، وتتناول مختلف المواضیع النفسیة حاثإجراء أب- 
الجتماعیة والعلمیة واالقتصادیة.وا

.همیة عمل دراسات وٕاحصاءات حول المسنین األرامل وأوضاعهم المعیشیة والصحیةأ- 



84

اجعقائمة المصادر والمر 
:المراجع العربیة

.القران الكریم

. القاهرة،دار النهضة،مشكلة الحیاة): 1986. (ز،ابراهیم

دار النشر .، الطبعة الثالثةمناهج البحث في العلوم النفسیة والتربویة: )2001، ر.(أبو عالم
.القاهرة،للجامعات

األردن.لنشر والتوزیع،عمان،أسامة لدار ،التوافق النفسي للمسنین:)2008(أبو عوض، س. 

الُمساندة االجتماعّیة وعالقتها بقلق الموت لدى الُمسنین الُمسجلین في :)2013.(سهالل،أبو
رسالة ماجستیر (، جامعة القدس، فلسطینوزارة الشؤون االجتماعّیة الفلسطینّیة في محافظة القدس

.منشورة)رغی

(مكتب منطقة نابلس).ة، إحصائیات غیر منشور :)2015االونروا.( 
فینا).(مكتب اإلعالم،،ف وٕاحصاءاتتعاری:)1978(االونروا.

دار الوفاء لدنیا الطباعة ،مقدمة في علم الشیخوخة، المسنون في عالم متغیر):2007ي.(،بدر
اإلسكندریة.،والنشر
اإلسكندریة.، اء للنشردار الوفالطبعة األولى.،نظرة المسنون للموت والموتى):2007(ي.(،بدر

،دراسة مقارنة لسمة القلق بین المسنین المقیمین في دور الرعایة أو مع أسرهم): 2009بالن، ك.(
.115،العدد25،المجلدمجلة جامعة دمشق

) تم بیان صحفي بمناسبة الیوم العالمي للمسنین).(2013الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني.(
على الرابط 2014- 11- 5االطالع علیه بتاریخ

http://www.pcbs.gov.ps/site/512/default.aspx?tabID=512&lang=ar&ItemID=
1228&mid=3915&wversion=Staging
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) تم بیان صحفي بمناسبة الیوم العالمي للمسنین).(2014صاء الفلسطیني.(الجهاز المركزي لإلح
على الرابط2014- 11- 5االطالع علیه بتاریخ

http://www.pcbs.gov.ps/portals/_pcbs/PressRelease/Press_Ar_elderly2013A.p
df

،دارغریب للطباعة والنشروالتوزیع، مصر. دراسات في سیكولوجیة المسنین):1977خلیفة، ع. (

قیاس مستوى قلق الموت لدى الُمسنین المقیمین في دور الرعایة ): 2009(ع.وعلي، ع،رحیم،
، )1(، ةنسانیّ صرة للعلوم اإل بحاث البأمجلة .االجتماعّیة وعالقته بالجنس والعمر والحالة االجتماعیة

14–125.

االردن..عمان،1، الوراق للنشر والتوزیع، طعلم نفس الشیخوخة:)2008الزبیدي، ع.(

عمان.،إثراء للنشر، سیكولوجیة الكبر والشیخوخة):2009(.عالزبیدي،

عالم الكتب الحدیث، القاهرة.،التوجیه واإلرشاد النفسي:)1985زهران، ح (

عمان.، دار الفكر،نظریات اإلرشاد والعالج النفسي:)1998(ف.زیود،

المكتبة الجامعیة، اإلسكندریة.،التوافق النفسي للمسنین:)2001ع. (شاذلي،

.القدس)(جمعیة الدراسات العربیة،،إنعكاساتاالنتفاضة أسباب خصائص: )1992(أ.،شالیف

سي في خفض مستوى االكتئاب وقلق الموت لدى فاعلیة برنامج إرشادي نف):2003(.سشقیر، 
).منشورةرسالة دكتوراه غیر.(القاهرة ،جامعة عین شمسالقدس.عینة من طلبة جامعة

. تقریر صندوق األمم المتحدة للسكان): 2012صندوق األمم المتحدة للسكان. (
UNFPA15/2012/HQ

حدة المشكالت وزیادة درجة الرضا عن أثر برنامج إرشاد جمعي في خفض:)2004ن.(الطعاني،
األردن.،عمان،عمان العربیة للدراسات العلیاجامعةة،الحیاة لدى المسنین في دور الرعای

.، مارسالكویت،111سلسلة عالم المعرفة،قلق الموت):1987عبد الخالق، أ. (
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مجلة دراسات ائصه)،المقیاس العربي لقلق الموت(خطوات إعداده وخص):1996عبد الخالق، أ .(
.455-443(رابطة األخصائیین المصریة) المجلد السادس،العدد الرابع،ص:نفسیة

مطبوعات جامعة الكویت.، سیكولوجیة الموت واالحتضار):2005، أ. (قعبد الخال

مركز ،رحلة البدایة من ضیق الدنیا إلى سعة األخرةالموت حقیقة منسیة:):2000أ.(العاطي،عبد 
اب للنشر.الكت

القاهرة ،ین في الوطن العربي:الخدمة االجتماعیة في مجال رعایة المسن)1986ع.( عبد المحسن، 
.22،ص1986،نهضة الشرق،مكتبة

كلیة ، المؤتمر الطبي السنوي الحادي عشر،مستوى القلق لدى المسنین):1988(ح.عبد المعطي،
القاهرة.عین شمس ،جامعة، الطب

دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع.،المناهج الكیفیة في العلوم االجتماعیة:)2014عرابي، ع.(

القاهرة.، مكتبة األنجلو المصریة، العالج السلوكي الحدیث):1981عزب، ح.(

.المقارنة بین المتقاعدین وغیر المتقاعدین في قلق الموت وسمة القلق): 2001س.(العویضة،
) . 1،الجزء الثاني العدد()12المجلد(جامعة المنیا، .اإلنسانیةموالعلو رمجلة علم النفس المعاص

.256- 129ص

قلق الموت وعالقته ببعض المتغیرات النفسیة لدى الشباب السعودي بعد حرب :)1993عید، م. (
العدد األول.مجلة اإلرشاد النفسي،القاهرة:، الخلیج

، منشأة المعارف، اإلسكندریة.علم نفس اإلنسان: )1972(العیسوي، ع. 

بحوث .قلق الموت واإلكتئاب وعالقتهما بنوعیة المشكالت لدى المسنین: )2001(..م،غانم
جامعة مركز الرعایة الصحیة واإلجتماعیة للمسنین.المؤتمر اإلقلیمي العربي الثاني لرعایة المسنین.

.190-179ص:حلوان ، 
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: دراسة نفسیة مقارنة التدین وعالقته بقلق الموت واالحداث السارة والنظرة للحیاة):2004، م. (غانم
.255-197ص ، 3،ع3مج"، "دراسات عربیة في علم النفسبین المسنین والمسنات

. ترجمة وتقدیم صالح مخیمر، مكتبة ومهنیااجتماعیا- رعایة المكفوفین نفسیا):1969ت.(كارول، 
ة.القاهر عالم الكتب ،

.43ص،لثالث،المجلد السادس ،العدد اعالم الفكرعلم الشیخوخة،):1975.(مفكري،

.59-7)،ص2(4أبحاث الیرموك،.قضیة الموت في التصور القرآني):1988المشني، م.(

. بحوث ودراسات كاء الوجداني واالكتئاب وقلق الموتذدراسات نفسیة في ال:)2009. (معمریة، ب
لنفس، المكتبة المصریة للنشر والتوزیع، القاهرة.متخصصة في علم ا

دار المسیرة للنشر ،الطبعة الثانیة. مناهج البحث في التربیة وعلم النفس):2002.(س، ملحم
. عمان، والتوزیع 

.رسالة وعالقته بالصحة النفسیة لدیهنمفهوم الذات لدى النساء الفلسطینیات):2003.(مناصرة، ن
رة .دكتوراة غیر منشو 

27المجلد ،مجلة صامد االقتصادي.:الثابت والمتحول في سسیولوجیا الیرموك)2005ح.(الموعد، 

).142-141،العدد(

.قاهرةال، مكتبة غریب،رعایة الشیخوخة):1977ي.(میخائیل،



88

:المراجع األجنبیة
Acharya  ,D. M .& Rasquinah , Y. T. (2012): " Death Anxiety Among
Institutionalised and Non Institutionalized Elderly Widows and Widower".
The International Journal of Scientific Research. V, 1(5). 123-124.

Albutmeh,S(2011): Mental Health and Quality of Life Amoung Elderly in
Betlehem Destrict.Alquds university,Palestine (          ).

Azaiza,  R.S.& Gigini , F. Ron, P. Shoham, M & Gigini, I. (2010): "Death and
Anxiety Among Eldery Arab Muslims In Israel". Death Studies , (34), 351-
364.

Blazer, D. (1990): Emotional problem in later life:Intervention stratigies for
professional caregivers. New York: Springer.

Bromley,D.B.(1977): Adulthood and Aging. In: J. G. Coleman (Ed).
Introductory Psychology. London. Routledge & Kegan Paul.245_280.

Dibner, A. (1975): The Psychology Of Normal Aging.In:M.g.Dixon. D. N. &
Glover J. A.(1984): Counselling  Aproblem Solving Approach. New York
:John Wily & Sons.

Erikson, E. (1963): Child Hood and Society (2nd/ed). New York: Norton.

Friedman, E. & Havignurst, R. J. (1985): The meaning of work and
Retirement, chicgo: University of chicgo: University of Chicago press.

Ghufran , M and Ansari , S.( 2008): " Impact of Widowhood on Religiosity
and Death Anxiety among Senior Citizens ". Journal of the Indian Academy
of Applied Psycology. Vol.34, No.1, 175-180.

Hahn , et, al ( 2011):Focus in Health, All of Ball State University.
10thEdition , pp441-442.

Hurlock,B.(1981):Development Psychology.New Delhi, Mcgrow_ Hill
Publishing Company limited.

Imam, A. (2010): Palestinian Elderly Women's  Needs and Their Physical
and Mental Health. Palestinian Women Research and Documentation
Center, UNESCO.



89

Jackson, B.(2008): How gender and self-esteem impact death anxiety across
adult hood,The Journal of Death and Dying. 13(2),96-101.

Kahan, D.(1980): Human development and grouth personality.new
York.p.230.

Madnawat, A.P .(2007): Age, Gender and Living Circumstances:
Discriminating Older Adult on Death Anxiety, the journal of death 31 (8)
,763-769.

Mimrote, N. ( 2011 ): Death Anxiety Among Institutionalised and Family –
Living  Elderly Widows and Widower". The International Journal of
Scientific Research. V, 1(5). 123-124.

Mullins, L.& Laper, M. (1982): Construction of Death Among those High in
Intrinsic Religious Motivation. Journal of Death Studies,Vol.15,pp.131-138.

Nalungwe, P. (2009):"Loneliness Among Elderly Widows and its Effect on
Their Mental Well Being". Laurea University of Applied Sciences, Laurea
Otaniemi.

Pyszezynski,T, Greenberg, J. & Solomon, S. (1977): Adual process model of
defense against conscious and Unconscious death –related thoughts:
Anextension of Terror Management Theory. Psychological
Review,106,835-845.

Russac, R. etal. (2007): Death Anxiety across the Adult Years: An
Examination of Age and Gender Effects, Death Studies,31(6)549-561.

Spielberger, A. M. (1989): The Contribution of Recency of Widow, Income,
Health Status. Social Relation &Use of Time to the Subjective well-being of
Rural Elderly Widows. Dissertatation Abstracts
International,50(4),1053A.

Templer, D. (1976): Tow factor theory of death anxiety. vol, pp.91-93.

Wong, P. T.(2002): From Death Anxiety to Death Acceptance, Ameaning
management model. Keynote address delivered at all the  conference on life
and Death Education in National Changhua University of Education,
Taiwan.Canada: International, Network on Personal
Meaning.Retrieved/April/2014 from. http//www. meaning. ca/articles/ lprint
/death_acceptance.htm



90

Wu, A. Tang, C.& KwoK, T. (2002): Death anxiety Among Chinese Elderly
People in Hong Kong. Journal of Aging Health,14(1),42-26.



91

قالمالح

)1ملحق (
أعداد الالجئین في مخیمات شمال الضفة الغربیة

Report No: R14/R1010/A
Printing Date:
09/02/2015

Total Registered Camp Population UNRWA\UNRWA-
WEB-02$

U.N.R.W.A

LOCATION Official Registered

No.of
Families

No.of
Persons No.of Babies

NABLUS

FARA
CAMP 1,950 9,036 118

EL-AIN
CAMP 1,816 7,943 108

ASKAR
CAMP 4,378 19,408 311

BALATA
CAMP 6,238 27,414 233

TULKARM
CAMP 4,857 22,606 339

NUR
SHAMS
CAMP

2,439 11,290 186

JENIN
CAMP 4,502 19,577 192

Area Total 26,180 117,274 1,487
50,319 229,583 2,784

Grand Total 50,319 229,583 2,784



92

:) تسهیل المهمة2ملحق (
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الحالیةالدراسةفيالمستخدمالمقیاستحكیملجنةأعضاءبأسماءقائمة): 3(قلحقم

الحالیةالوظیفیةوالتخصصالعلمیةلدرجةااالسمالرقم
- رئیس قسم علم النفسدكتوراة إرشاد نفسي وتربويد.فایز محامید.1

جامعة النجاح الوطنیة
محاضر بجامعة القدسدكتوراة صحة نفسیةد.سمیر شقیر.2
محاضرة بجامعة النجاح دكتوراة علم نفس تربويد.عدویة السوالمة.3

الوطنیة
محاضر في جامعة دكتوراة عالج نفسيليد.فاخر الخلی.4

النجاح الوطنیة
مدیر منطقة نابلس دكتوراة صحة نفسیةد.یوسف عواد.5

جامعة القدس - التعلیمیة
المفتوحة

محاضرفي جامعة دكتوراة تربیة وعلم نفسد.إبراهیم مكاوي.6
بیرزیت

محاضر في جامعة دكتوراة ارشاد تربويد.عبد عساف.7
النجاح الوطنیة

محاضر في جامعة دكتوراة خدمة إجتماعیةد.سامي الكیالني.8
النجاح الوطنیة
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)4ملحق رقم (
مقیاس قلق الموت

بسم اهللا الرحمن الرحیم
:......... أختي الكریمة.أخي الكریم

بیة " یقوم الباحث بإجراء دراسة حول " قلق الموت لدى المسنین األرامل في مخیمات شمال الضفة الغر 
ولتحقیق أهداف هذه الدراسة یضع الباحث بین أیدیكم ((مقیاس قلق الموت)) لجمع البیانات الالزمة، 
لذا یرجى من حضراتكم التكرم باإلجابة على فقرات المقیاس في العمود المناسب لكل فقرة بما یتناسب 

محددین أنسب ،))× مع مشاعرك خالل األسبوعین الماضیین بما في ذلك الیوم بوضع إشارة (( 
اإلجابات بالنسبة لكم متوخین الصدق والموضوعیة، علمًا بأن المقیاس الذي بین أیدیكم هو ألغراض 

–البحث العلمي فقط واستكماالً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستیر في كلیة الدراسات العلیا 
. قسم الصحة النفسیة المجتمعیة / جامعة القدس–كلیة الصحة العامة 

وتقبلوا فائق الشكر والتقدیر
الباحث

بهاء الدین أنور قاسم
:المعلومات العامة:أوالً 
أنثى .2ذكر                    .1الجنس:       -1
فما فوق)80(.3)            79- 70( .2)       69- 60(.1العمر بالسنوات:  -2
سنوات)          5- 1. (2. (أقل من سنة )   1:الفترة الزمنیة لفقدان شریك الحیاة بالسنوات-3
سنوات)  5.(أكثر من 3
. ال یعمل    2. یعمل                 1:العمل-4
.ال أعاني من مرض.2أعاني من مرض              .1:الحالة الصحیة-5

.....................إذا كان یعاني من مرض یرجى ذكره
.. غیر متدین 3. متدین نوعا ما         2. متدین بدرجة كبیرة      1:درجة التدین-6
..یعیش وحده3. یعیش مع األبناء       2. یعیش مع األقارب    1:الوضع المعیشي-7
.. جامعي فأكثر5.ثانوي 4إعدادي  .3. ابتدائي   2. ال یقرأ وال یكتب   1:المستوى التعلیمي-8
. ال2. نعم              1:هل أنت الجىء-9

.......................:إذا كان الجيء یرجى ذكر إسم المكان الذي لجأ منه
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:مقیاس قلق الموت:ثانیا ً 

الفقرةالرقم
بشكل 
كبیر 
جدا

بشكل 
كبیر

بشكل 
وسطمت

بشكل 
قلیل

بشكل قلیل 
جدا

1.
أخاف من الموت عندما یصیبني أي 

مرض.
أخاف من النظر إلى الموتى..2
أخاف من زیارة القبور..3
یرعبني أن تجرى لي عملیة جراحیة..4
أخاف من أن أصاب بنوبة قلبیة..5

6.
یقلقني أن یحرمني الموت من شخص 

عزیز علي.
أخشى من أمور مجهولة بعد الموت..7
أخاف من رؤیة جسد میت..8
أخشى عذاب القبر..9

أخاف من أن أصاب بمرض خطیر..10
ترعبني عملیة مشاهدة دفن المیت..11
یرعبني السیر بین المقابر..12
یشغلني التفكیر فیما سیحدث بعد الموت..13
أستیقظ أبدا.أخشى أن أنام فال.14
یقلقني األلم الذي یرافق الموت..15
تزعجني مشاهدة جنازة..16
یخیفني منظر شخص یحتضر..17
یسبب لي الحدیث عن الموت إزعاجا..18
أخاف أن أصاب بالسرطان..19
.أخاف من الموت.20



97

) أسئلة البحث النوعي5ملحق رقم (

موت بالنسبة لك؟ ماذا یعني ال
إلى أي درجة ترى ان الموت یخیفك أو یسبب لك القلق؟
؟كیف أثرت وفاة أحد أقربائك على تفكیرك  في الموت
وكیف حصل ذلك؟هل أثر وضعك الصحي على تفكیرك في الموت ؟
ما هي األسالیب التي تستخدمونها للتعامل مع إحتمالیة الموت؟



98

)6ملحق (

لفقرات المجال األول ( الخوف من الموتى والقبور)  الحسابیة، واالنحرافات المعیاریة المتوسطات 

درجة الموافقة االنحراف المعیاري المتوسط الحسابي الفقرات الترتیب
منخفضة  1.30 1.54 أخاف من النظر إلى الموتى 2

منخفضة 1.05 1.33 أخاف من زیارة القبور 3

منخفضة 1.45 1.78 أخاف من رؤیة جسد میت  8

منخفضة 1.43 1.74 أخاف من رؤیة جسد میت  11

منخفضة 1.23 1.52 ترعبني عملیة مشاهدة دفن المیت  12

منخفضة 1.39 1.83 تزعجني مشاهدة جنازة 16

منخفضة 1.49 1.88 یخیفني منظر شخص یحتضر  17

منخفضة 1.08 1.66 األول الدرجة الكلیة لفقرات المجال 
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)7ملحق (

لقیاس االرتباط بین فقرات مجاالت )Pearson Correlation Matrixمصفوفة بیرسون  ( 
.الدراسة

فقرات المجال األول 
(الخوف من الموتى 
والقبور )

ؤال
لس

ا
ؤال2

لس
ا

ؤال3
لس

ا
8

ؤال
لس

ا
11

ؤال
لس

ا
12

ؤال
لس

ا
16

ؤال
لس

ا
ول17
 األ

جال
الم

جة 
لدر

ا
لیة

الك

معامل 2السؤال
االرتباط 

0.618**0.762**0.646**0.732**0.534**0.588**0.858**0.616**

0.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.000الداللة *

معامل 3السؤال
االرتباط 

0.544**0.486**0.654**0.409**0.430**0.707**0.462**

0.0000.00000.0000.0000.0000.0000.000الداللة *

معامل 8السؤال
االرتباط 

0.698**0.661**0.600**0.616**0.869**0.652**

0.0000.0000.0000.0000.0000.000الداللة *

السؤال
11

معامل 
االرتباط 

0.596**0.596**0.664**0.838**0.696**

0.0000.0000.0000.0000.000الداللة *

السؤال
12

معامل 
االرتباط 

0.489**0.546**0.816**0.573**

0.0000.0000.0000.000الداللة *

السؤال
16

معامل 
االرتباط 

0.605**0.758**0.653**

0.0000.0000.000الداللة *

السؤال
17

معامل 
االرتباط 

0.801**0.672**

0.0000.000الداللة *

المجال 
األول 

معامل 
االرتباط 

0.772**

0.000الداللة *
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)8ملحق (

)  الثاني ( الخوف من ما بعد الموتلفقرات المجالالحسابیة، واالنحرافات المعیاریة المتوسطات 

درجة الموافقة االنحراف 
المعیاري

المتوسط 
الحسابي الفقرات الترتیب

منخفضة  1.52 1.99 أخشى من أمور مجهولة بعد الموت 2

متوسطة 1.80 2.63 أخشى عذاب القبر  9

متوسطة  1.67 2.51 یشغلني التفكیر فیما سیحدث بعد الموت  13

منخفضة  1.30 2.37 الدرجة الكلیة لفقرات المجال  الثاني  
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)9ملحق (

المجال لقیاس االرتباط بین فقرات)Pearson Correlation Matrixمصفوفة بیرسون  ( 
)الخوف مما بعد الموتالثاني  (

الخوف مما المجال الثاني  (فقرات

ؤال)بعد الموت
لس

ا
ؤال7

لس
ا

9

ؤال
لس

ا
ني13
الثا

ال 
مج

ال

رجة
الد

لیة
الك

*0.364**0.449معامل االرتباط 7السؤال

*
0.752**0.591**

0.0000.0000.00000.000الداللة *

*0.438معامل االرتباط 9السؤال

*
0.822**0.642**

0.0000.0000.000الداللة *

**0.660**0.770معامل االرتباط 13السؤال

**0.660**0.770الداللة *

**0.807معامل االرتباط المجال األول 

0.000الداللة *
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)10ملحق(

لفقرات المجال الثالث  ( الخوف من األمراض الممیتة الحسابیة، واالنحرافات المعیاریة المتوسطات 
  (

درجة 
الموافقة

االنحراف 
المعیاري

المتوسط 
الحسابي الفقرات  الترتیب

منخفضة 1.64 2.05 یقلقني أن یحرمني الموت من شخص عزیز 
علي

4

منخفضة 1.54 1.95 أصاب بنوبة قلبیة أخاف أن  5

منخفضة 1.70 2.31 أخاف من ان أصاب بمرض خطیر 10

متوسطة 1.87 2.74 أخاف من أن أصاب بالسرطان  19

منخفضة  1.33 2.26 الدرجة الكلیة لفقرات المجال  الثالث   
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)11(ملحق
لخوف من افقرات المجال الثالث (لقیاس االرتباط بین)Pearson Correlation Matrixمصفوفة بیرسون  (

الممیتة) ضاألمرا
فقرات المجال الثالث  

ض(الخوف من األمرا
ؤالالممیتة)

لس
ا

ؤال4
لس

ا
5

ؤال
لس

ا
10

ؤال
لس

ا
10

جال
الم

لث
الثا

رجة
الد

یة 
الكل

*0.379**0.521معامل االرتباط 4السؤال

*
0.366**0.709**0.578**

0.0000.0000.0000.0000.000الداللة *

*0.502معامل االرتباط 5السؤال

*
0.490**0.783**0.678**

0.0000.0000.0000.000الداللة *

**0.711**0.826**0.692معامل االرتباط 10السؤال

0.0000.0000.000الداللة *

السؤال 
19

**0.697**0.827معامل االرتباط 

0.0000.000الداللة *

المجال 
األول 

**0.846معامل االرتباط 

0.000الداللة *
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)12(ملحق

)  نشغال بالموت وأفكارهلفقرات المجال الثالث ( اال الحسابیة، واالنحرافات المعیاریة المتوسطات 

درجة الموافقة االنحراف 
المعیاري

المتوسط 
الحسابي

الفقرات الترتیب

فضةمنخ 1.29 1.57 أخاف من الموت عندما یصیبني أي 
مرض 

1

متوسطة 1.78 3.31 یقلقني من أن یحرمني الموت من شخص 
عزیز علي 

6

منخفضة 1.31 1.67 أخشى أن أنام فال أستیقظ أبدًا  14

منخفضة 1.51 2.01 یقلقني األلم الذي یرافق الموت  15

منخفضة 1.27 1.63 موت إزعاجًا یسبب لي الحدیث عن ال 18

منخفضة 1.48 1.86 أخاف من الموت  20

منخفضة 0.99 2.01 الدرجة الكلیة لفقرات المجال  الثالث   
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)13(ملحق
المجال الرابع لقیاس االرتباط بین فقرات)Pearson Correlation Matrixمصفوفة بیرسون  ( 

) االنشغال بالموت وأفكاره(
مجال األول الفقرات

االنشغال بالموت (
)فكارهوا

ؤال
لس

ا
ؤال1

لس
ا

6

ؤال
لس

ا
14

ؤال
لس

ا
15

ؤال
لس

ا
18

ؤال
لس

ا
رابع20

ل ال
مجا

ال

لیة
 الك

رجة
الد

معامل 1السؤال
االرتباط 

0.214**0.349**0.336**0.349**0.573**0.660**0.562**

0.0010.0000.0000.0000.0000.0000.000الداللة *

معامل 6لسؤالا
االرتباط 

0.236**0.220**0.177**0.241**0.551**0.462**

0.0000.0010.0070.0000.0000.000الداللة *

السؤال
14

معامل 
االرتباط 

0.502**0.429**0.540**0.720**0.629**

0.0000.0000.0000.0000.000الداللة *

السؤال
15

معامل 
رتباط اال

0.402**0.532**0.721**0.685**

0.0000.0000.0000.000الداللة *

السؤال
18

معامل 
االرتباط 

0.574**0.682**0.661**

0.0000.0000.000الداللة *

السؤال
20

معامل 
االرتباط 

0.822**0.773**

0.0000.000الداللة *

ال المج
الرابع 

معامل 
االرتباط 

0.906**

0.000الداللة *
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فهرس الجداول

الصفحةالمحتوىرقم الجدول
29......................شمال الضفة الغربیةعدد السكان في مخیمات 1.2:جدول

1.3: جدول

............توزیع مجتمع الدراسة على مخیمات شمال الضفة الغربیة
43

44..حسب المخیمتوزیع عینة الدراسة على مخیمات شمال الضفة الغربیة 2.3: جدول

45.........................حسب المتغیرات المستقلةتوزیع المبحوثات3.3جدول:

46.................الدیمغرافیةمتغیراتها غیرحسب عینة الدراسةتوزیع 4.3جدول:

47.................................توزیع المسنات حسب متغیر العمر5.3جدول:

50.. مجاالت الدراسة والدرجة الكلیةمصفوفة بیرسون لقیاس اإلرتباط بین 6.3جدول:

51............................ومجاالتهاالدراسةألداةالثباتمعامالت7.3جدول:

مجاالت مستوى قلق ابیة، واالنحرافات المعیاریة لالحسالمتوسطات 1.4:جدول
.................................لقلق الموتالموت والمجموع الكلي 

55

وذلك  Kruskal Wallis Testنتائج اختبار كروسكال واالس 2.4جدول: 
داللة الفروق بین متوسطات استجابات عینة الدراسة لقلق لفحص 

............................ر العمر بالسنواتالموت وعالقته بمتغی

56

وذلك  Kruskal Wallis Testنتائج اختبار كروسكال واالس 3.4جدول:
داللة الفروق بین متوسطات استجابات عینة الدراسة لقلق لفحص 

............................یر الوضع المعیشيالموت وعالقته بمتغ

57

وذلك  Kruskal Wallis Testبار كروسكال واالس نتائج اخت4.4جدول: 
داللة الفروق بین متوسطات استجابات عینة الدراسة لقلق لفحص 

.............یر المستوى التعلیمي..............الموت وعالقته بمتغ

59

Manنتائج اختبار مان ویتني 5.4جدول:  – Whitney Test وذلك لداللة
ستجابات عینة الدراسة لقلق الموت وعالقته الفروق بین متوسطات ا

................................................بمتغیر درجة التدین

60

Manنتائج اختبار مان ویتني 6.4جدول:  – Whitney Test وذلك لداللة
الفروق بین متوسطات استجابات عینة الدراسة لقلق الموت وعالقته 

.............................................ةالحالة الصحیبمتغیر 

52
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Manنتائج اختبار مان ویتني 7.4جدول: – Whitney Test وذلك لداللة
الفروق بین متوسطات استجابات عینة الدراسة لقلق الموت وعالقته 

...................................الفترة الزمنیة لفقدان شریك الحیاة

64

66.................................توزیع المبحوثات بناء على األفكار8.4جدول:

67.........................بناء على درجة القلقیبین توزیع المبحوثات9.4جدول:

توزیع المبحوثات بناء على استجاباتهن لتأثیر وفاة أحد األقارب على 10.4جدول: 
.................................................التفكیر في الموت

68

توزیع المبحوثات بناء على تأثیر الوضع الصحي في التفكیر في 11.4جدول: 
.............................................................الموت

70

توزیع المبحوثات بناء على األسالیب التي تستخدمها للتعامل مع12.4جدول: 
...................................................إحتمالیة الموت

71
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فهرس المالحق 

الصفحةالمحتوىرقم الملحق
91...................أعداد الالجئین في مخیمات شمال الضفة الغربیة)1ملحق (

92....................................................تسهیل المهمة)2ملحق (

الدراسةفيالمستخدمالمقیاستحكیملجنةأعضاءبأسماءقائمة)3(لحقم
...........................................................الحالیة

94

95................................................مقیاس قلق الموت)4ملحق (

لفقرات المجال األول حسابیة، واالنحرافات المعیاریة الالمتوسطات )5ملحق (
.......................................الخوف من الموتى والقبور)(

97

لقیاس االرتباط )Pearson Correlation Matrix(مصفوفة بیرسون)6ملحق (
.........................................بین فقرات مجاالت الدراسة

98

لفقرات المجال الثاني الحسابیة، واالنحرافات المعیاریة المتوسطات )7ملحق (
........................................(الخوف من ما بعد الموت)

99

لقیاس )Pearson Correlation Matrixمصفوفة بیرسون  ()8ملحق (
........)االرتباط بین فقرات المجال الثاني  (الخوف مما بعد الموت

100

لفقرات المجال الثالث  الحسابیة، واالنحرافات المعیاریة المتوسطات )9ملحق (
.....................................(الخوف من األمراض الممیتة)

101

رتباط لقیاس اال)Pearson Correlation Matrixمصفوفة بیرسون ()10(ملحق
..............الممیتة)ضف من األمرا(الخو بین فقرات المجال الثالث 
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