
 
 

1  

 وزارة التعميم العالي والبحث العممي                                                                                
                                                       اآلدابكمية  جامعة القادسية / 
 /الدراسات العميا/ الماجستيرعمم النفسقسم  

 
 
 
 
 
 
 
 

 يف حمافظة ذي قار املتقاعدين وعالقته بقلق املوت لدى األناتكامل 
 
 
 
 
 
 

 & الباحثة انعام جاسم محسن د عمي شاكر الفتالويأ . 
 اآلدابكمية  –جامعة القادسية 

   



 
 

2  

 



 
 

3  

يجاد، لدى عينة البحث مف المتقاعديف في محافظة ذي قارقمؽ الموت و  األناقياس مستوى تكامؿ ىدؼ البحث الى  مستخمص البحث:  وا 
 العبلقة االرتباطية

مف المتقاعديف في  لدى عينة البحثالفرعية  أبعادهعمى وفؽ قمؽ الموت و  األناقياس مستوى تكامؿ ، ثـ ييـوقمؽ الموت لد األنابيف تكامؿ  
 محافظة 
تعرؼ مدى ، و الة االقتصادية(عمى وفؽ متغير)الجنس، العمر، الحالة االجتماعية، الحفي متغيرات البحث  ايجاد دالالت الفروؽ كذلؾ، و ذي قار
  إسياـ
 في قمؽ الموت لدى عينة البحث مف المتقاعديف. وأبعاده األناتكامؿ 

( متقاعد ومتقاعدة ضمف الصنؼ المدني مف بيف اربع مناطؽ مف محافظة ذي قار 543وقد اقتصر البحث الحالي عمى عينة مؤلفة مف )     
 لعاـ
( متقاعد ومتقاعدة،  08023(، تـ اختيارىـ بالطريقة الطبقية العشوائية ذات التوزيع المتناسب، مف مجتمع البحث البالغ عدده )8102 -8102) 

 وتحقيقا 
 ( فقرة بصيغتو48ذ تكوف المقياس مف )إ، (E. Erikson, 1963)عمى وفؽ نظرية  األنامقياس لتكامؿ  إعداد البحث الحالي تـ  ألىداؼ
 ،النيائية

 فقرة بصيغتو النيائية  52، والمكوف مف R. Lifton, 1983))قمؽ الموت في ضوء نظرية لبناء مقياس ب كما قامت الباحثةمتقاعد ومتقاعدة،  
وبعد تحميؿ البيانات تـ تطبيقيما عمى عينة البحث النيائية ، ثباتالصدؽ و المف  ي البحثالتحقؽ مف الخصائص السيكومترية لممقياس وتـ

 المكونة 
في معالجة البيانات، وقد   (SPSS)لمعمـو التربوية والنفسية اإلحصائيةمتقاعد ومتقاعدة في محافظة ذي قار، وقد استعيف بالحقيبة  543مف 

 توصؿ
 بمستوى جيد، في حيف كاف لدييـ قمؽتكامؿ األنا  لدييـ البحث)المتقاعديف(عينة اف الى:  عمى وفؽ اىداؼ البحثالنتائج  مفالبحث الحالي  

 الموت
، في حيف كاف الرضا عف الحياة لدييـ الندـو  اإلنتاجيةمف الحكمة و الرفاىية النفسية و  جيد أتصؼ المتقاعديف بمستوىمنخفضة، كما  بدرجة 

 بدرجة 
 التوقؼ، أو الركود مف الخوؼ مستوى كاف بينما الرمزي والخمود اآلخريف، عمى الخوؼ أو االنفصاؿ في جيد بمستوى كما اتصفوامنخفضة، 

  مف الخوؼو 
، ومتغير لدى المتقاعديف  تبعا لمتغير الجنس وقمؽ الموت األنافي تكامؿ  إحصائيةتوجد فروؽ ذات داللة و  لدييـ منخفض، التفسخ أو التحمؿ
 ، العمر

لدى عينة البحث  وقمؽ الموت األناتوجد ىناؾ عبلقة ارتباطية سالبة بيف تكامؿ ، كما و الحالة االقتصاديةومتغير ، ومتغير الحالة االجتماعية
 الحالي، 

 تدني قمؽ الموت لدى المتقاعديف. أوفي ارتفاع  وأبعاده األنالتكامؿ  إسياـىناؾ و 
Abstract of the research: The research aimed to measure the level of ego integration and death anxiety 

among the research sample of retirees in Dhi Qar Governorate, and find the correlation between the ego 

integration and death anxiety they have, then measure the level of ego integration and death anxiety according 
to its sub-dimensions of the research sample of retirees in Dhi Qar Governorate And also find indications of 

differences in the search variables according to a variable (gender, age, marital status, economic status), and 

know the extent of the contribution of ego integration and its dimensions to death anxiety in the research 

sample of retirees. 
The current research was limited to a sample of (345) retired and retired within the civil class from among 

four regions of Dhi Qar Governorate for the year (2018-2019), they were chosen by the stratified random 

method with a proportional distribution, from the research community of (12175) retired and retired In order 
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to achieve the goals of the current research, a scale was prepared for the integration of the ego according to the 

theory of (E. Erikson, 1963), as the scale consisted of (42) paragraphs in its final form, retired and retired, and 

the researcher built a measure of death anxiety in the light of (R. Lifton theory) 1983, consisting of 38 
paragraphs as finalized and the psychometric properties of the research criteria of validity and reliability were 

verified, and b D data analysis was applied to the final sample composed of 345 retired and retired in Dhi Qar 

province, has hired statistical bagful Psychological and Educational Sciences (SPSS) In data processing, the 

current search of the results according to the research objectives reached to: The research sample (retired) 
have an ego integration at a good level, while they had a low level death anxiety, and the retired people were 

characterized by a good level of wisdom, psychological well-being, productivity and remorse. , While 

satisfaction with life was low, they were also characterized by a good level of separation or fear for others, 

and symbolic immortality while the level of fear of stagnation or stopping, and fear of decomposition or 
degradation were low, and there are statistically significant differences in the integrity of the ego and the 

anxiety of death Retirees have, according to the gender variable, the age variable, the social status variable, 

and the economic status variable, and there is a negative correlation between the ego integration and the death 

anxiety of the present research sample, and there is a contribution to the integration of the ego and its 
dimensions to the high or low death anxiety of the retirees. 

 بالبحث التعريف: االول الفصل
اف مراجعة الحياة تعد عممية عقمية تحدث مف خبلؿ العودة التدريجية الى وعي الماضي عودة دوف حؿ الصراعات، وانما  مشكمة البحث:

االخطاء الماضية المسببة لمشعور بالندـ، ومف ثـ محاولة تصحيح تمؾ النزاعات او اعادة استذكار ألحداث الماضي التي تحتوي عمى العديد مف 
 (.Butler, 1963: 65دمجيا مع الخبرات البلحقة بالصورة التي تحقؽ الشعور بالرضا ومحاولة التخمص مف الشعور بالندـ )

فقو في المراحؿ السابقة مف حياتو، فإذا كاف كؿ تغيير في نظاـ الحياة اف مدى تكيؼ الفرد لمرحمة التقاعد يتوقؼ الى حد كبير عمى مدى تواو    
و في مصحوبا بأزمة نفسية، فأف توافقو او تقبمو لسف التقاعد لف يكوف سيبل، كما اف نجاح الفرد في التكيؼ يرتبط اساسا بالمدى الذي وصؿ الي

ف اشباع رغباتو المتقدمة، ستساعده في النياية عمى تحقيؽ ذاتو واىدافو ، أف الفرد اذا تمكف م Maslowتحقيؽ رغباتو، وتبعا لنظرية ماسمو
المرجوة، فالمسف الذي يتغمب عمى العقبات السابقة، يمكنو اف يمضي قدما نحو تحقيؽ اعمى وأعز امانيو، فرغبة المتقاعد اف يكوف خبلقا 

االخريف، مما يعوضو عف ضياع جاذبيتو وموت اصدقائو والمقربيف ومبدعا محب لعمؿ الخير ىي الوسيمة التي يحظى بيا عمى اىتماـ وتقدير 
 ( .523 -524: 8112منو )االشوؿ، 
اف فكرة الموت ترتبط بشكؿ كبير بموقؼ الفرد مف الحياة، فإذا نظر الشخص الى حياتو ووجدىا ذات مغزى عمى  E. Eriksonويرى اريكسوف 

ادرا عمى مواجية الموت دوف خوؼ وقمؽ مفرط، في حيف اذ لـ يتمكف لمشخص مف ايجاد الرغـ مف الصعوبات والفشؿ التي واجيتو، سيكوف ق
 (.Erikson, 1982: 174معنى لتجربتو المعيشية وغير قادر عمى قبوؿ الفشؿ والندـ في ماضييو، سينمو لديو قمؽ الموت)

ور وترى الباحثة اف المتقاعد الذي ال يستطيع تقبؿ كؿ التغيرات المصاحبة لمرحمة التقاعد، ستظير عميو اثار نفسية وانفعالية، ومف ثـ تتط
تدريجيًا حتى تييمف عميو، لدرجة ال يستطيع الخبلص منيا، وبالتالي ستؤثر عمى عبلقاتو الشخصية، وادواره االجتماعية، وحتى صحتو 

لذا سنبلحظ المتقاعد الذي في ىذه الحالة كثير التفكير في الموت، نتيجة الركود العاـ، او قد يكوف نتيجة لبعض الندـ في محطات  الجسدية،
حياتو الماضية وعدـ قدرتو عمى التصالح مع مسبباتو، لذا بمرور الوقت ربما تتحوؿ ىذه االفكار واليواجس الى مرض نفسي، مف المحتمؿ اف 

حياتو، وفي تقدـ الفرد خبلؿ فترة الحياة ومحاولتو لمتصالح مع كؿ مساعيو الفاشمة في حياتو الماضية، تصبح مرحمة الشيخوخة  يرافقو طيمة
وقمؽ  محور االىتماـ بالدراسة، وانطبلقا مف ىذا االفتراض، فأف الدراسة الحالية تتوجو الى تسميط الضوء عمى دراسة انجاز ابعاد تكامؿ االنا

 دى المتقاعديف في محافظة ذي قار.اس العبلقة بيف المتغيريف لالموت وقي
  تبرز أىمية البحث في االتي: اىمية البحث:

ممساىمة يتوقع مف نتائج الدراسة التعرؼ عمى المتغيرات المتعمقة بتكامؿ األنا وقمؽ الموت وبالتالي بناء البرامج العبلجية مف قبؿ المختصيف ل .0
 وأيضا المساىمة في تحسيف ثقة المتقاعديف بكمالية ذاتيـ والتي تساعد عمى حياة أمنة مف االضطرابات النفسية .في خفض مستوى قمؽ الموت، 

عاية قد تساعد ىذه الدراسة ايضا المجتمع المحمي عمى  االىتماـ اكثر بيذه الفئات العمرية بشكؿ عاـ وفئة المتقاعديف بشكؿ خاص، وتوفير الر  .8
 الصحية والنفسية ليـ .
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ه تسعى ىذه الدراسة الى دعـ عممية مراجعة الحياة التي تحدث بشكؿ طبيعي، فميمة الفرد في الحياة ليست مجرد العيش فييا، ولكف لتزدىر ىذو  .5
كمية لتراالحياة بنا، والقياـ بذلؾ مع بعض الحكمة واإلنتاجية، وبعض مف الرفاىية النفسية والطموح، كما وتركز مراجعة الحياة عمى حؿ المراحؿ ا

 السابقة.
 ييدؼ البحث التعرؼ عمى: Search goalsاىداف البحث

 قياس مستوى تكامؿ االنا لدى عينة البحث مف المتقاعديف في محافظة ذي قار. -0
 قياس مستوى تكامؿ االنا لدى عينة البحث مف المتقاعديف في محافظة ذي قار عمى وفؽ ابعاده الفرعية. .8
االحصائي في تكامؿ االنا عمى وفؽ متغيرات) الجنس، العمر، الحالة االجتماعية، الحالة االقتصادية، التحصيؿ الوظيفي( تعرؼ داللة الفرؽ  .5

 لدى عينة البحث.
 قياس مستوى قمؽ الموت لدى عينة البحث مف المتقاعديف في محافظة ذي قار. .4
 فظة ذي قار عمى وفؽ ابعاده الفرعية. قياس مستوى قمؽ الموت لدى عينة البحث مف المتقاعديف في محا .3
 تعرؼ داللة الفرؽ االحصائي في قمؽ الموت عمى وفؽ متغيرات )الجنس، العمر، الحالة االجتماعية، الحالة االقتصادية، الحمة الصحية( لدى .3

 عينة البحث.
 ايجاد العبلقة االرتباطية بيف متغيرات البحث، تكامؿ االنا وقمؽ الموت. .2
 مدى اسياـ تكامؿ االنا وابعاده عمى قمؽ الموت لدى المتقاعديف في محافظة ذي قار .تعرؼ  .2

 .8102فما فوؽ في محافظة ذي قار لعاـ  33يقتصر البحث الحالي عمى عينة مف المتقاعديف في عمر :  Search bordersحدود البحث 
 :Identify the termsتحديد المصطمحات 

 : Ego Integrityتكامل األنا  .أوال
: العاطفة الرئيسة او النتائج التي تحققت مف نجاح الفرد اثناء تنقمو في مراحؿ النمو النفسي االجتماعي او Erikson 1963اريكسوف  -

يكتسب مف التنمية البشرية، ويستشعر الفرد اثناء مراجعة ماضيو وقبولو لو انو كاف في تجربة مف السبلـ واليدوء والنجاحات، والتي تجعمو 
 ( .Erikson, 1963,165احساسا بأف حياتو مجدية، واىدافو متحققة )

عمى مقياس انجاز ابعاد تكامؿ االنا ث )المتقاعديف( نتيجة استجابتيـ التعريؼ االجرائي: الدرجة التي يحصؿ عمييا افراد عينة البح -
 الذي اعدتو الباحثة لمدراسة الحالية.

 :Death Anxietyقمق الموت  .ثانيا
: شعور الفرد وادراكو بحقيقة الموت و واقعيتو وااليماف بعواقب الموت "االنفصاؿ عف االخريف ،والتحمؿ او Lifton 1983ليفتوف  -

الرمزي التفسخ، والركود او التوقؼ عف الحياة، تدفعو لتكويف الية دفاعية تجاه الموت ، تحفزه لمواجيتو وتقبمو ، مف خبلؿ نضوج حقيقة الخمود 
(Lifton, 1983:74) . 

التعريؼ االجرائي: الدرجة التي يحصؿ عمييا افراد العينة )المتقاعديف( في ادائيـ عمى مقياس قمؽ الموت الذي بنتو الباحثة لمدراسة  -
 الحالية.

 
 :Pensionersالمتقاعدين  . ثالثا

: كؿ مف ترؾ وظيفتو سواء كاف اجباريا بسبب بموغو سف التقاعد، او اختياريا بسبب ظروفو الصحية ) Thompson1960تومسوف -
Thompson,1960: 165.) 
 سابقة ودراساتالفصل الثاني: اطار نظري 

 :Ego integrityتكامل األنا  -أ اطار نظري: .1
إف االضافة التي وضعيا اريكسوف الى نظرية فرويد في  :Erikson 1963. Eاريك اريكسون  :Theory adopted  المتبناة النظريةاوال. 

وليست  Psychosocialاجتماعية  -التي تحسـ في مراحؿ نمو الشخصية ىي صراعات نفسية  Conflictsنمو الشخصية ىي اف الصراعات 
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الذات، كما اطمؽ اريكسوف مصطمح  صراعات جنسية المحتوى كما ذكر فرويد في نظريتو، و يرى اريكسوف اف االنا ىي المادة التي تكوف
عمى التحديات البيئية التي تواجو الفرد خبلؿ مراحؿ نموه وقد يتـ حؿ ىذه االزمات اما بأسموب متكيؼ او بأسموب غير تكيفي،  Crisisاالزمات 

رضية، كما انو عد مراحؿ نمو واف تعامؿ الفرد في المراحؿ البلحقة لنمو الشخصية يعتمد عمى حؿ االزمات في المرحمة السابقة بصورة ف
الشخصية بأنيا تستمر بالنمو خبلؿ جميع المراحؿ العمرية، كذلؾ اكد عمى تأثير المجتمع والحضارة عمى شخصية الفرد كما اف موضوع مطالب 

مف مراحؿ التطور تعد في القمب مف نظرية اريكسوف، عند كؿ مرحمة متتابعة  On the tasks and polarities of lifeالحياة واقطابيا 
  Maturationلئلنساف يكوف اماـ الناس مطالب جديدة عمييـ اف يحققوىا، وىكذا فأف الحياة وتحدياتيا متطورة باستمرار، واف مفيـو النضج 

مة قطبيف ليس شيئا يستطيع معظـ الناس تحقيقو، ولكنو مفيـو نسبي يقترب منو كثيرا او قميبل، كما اف ىذه االقطاب متضادة، في كؿ مرح
يعمؿ ىذا احدىما يمثؿ االرتقاء االيجابي واالخر يمثؿ االرتقاء السمبي ، واثناء التفاعؿ مع المجتمع المحيط بالفرد وميارات الفرد الخاصة سوؼ 

يمروف  ( ويرى اريكسوف اف الناس820 -822: 8101او الفضيمة لكؿ قطب ايجابي او سمبي.)الف، Strengthالتفاعؿ عمى ترقية نمو القوة 
الذي يعني اتحاد بيف  Psychosocial developmentبثماف مراحؿ مف التطور السيكولوجي والتي تسمى االرتقاء السيكولوجي االجتماعي 

راحؿ بلث مالنزوع الطبيعي والقوة الثقافية التي يتفاعؿ معيا الفرد وىذا االرتقاء يتضمف اربع مراحؿ مف الطفولة ومرحمة واحدة مف المراىقة ، وث
 مامافي الرشد ، وىي تتميز بالبزوغ البلحؽ  وتعني اف المراحؿ تظير حرفيا واحدة بعد االخرى في المكاف والزماف وكؿ منيا مبني عمى االخر ت

(Erikson, 1963: 76)  
تمتد ىذه المرحمة مف اذ  : Old age integrity versus despairواف في المرحمة الثامنة يحدث ما يسمى بتكامؿ االنا مقابؿ اليأس 

(، اذ تتميز بالتفكير التأممي، اي النظر الى الوراء حيث :Lewis ,1973 (117في الحياة مرة أخرى حتى الوفاة، و تركز عمى التأمؿ31سف
التفكؾ والتي تتحكـ قطبي ىذه المرحمة يتمحوراف حوؿ الكماؿ او االستكماؿ في مقابؿ االنيزاـ و و يتفحص الفرد حياتو ويتخذ مقاييسيا النيائية، 

: 0225في الطريقة التي يرى فييا الفرد كؿ حياتو، حيث تكوف في ىذا الوقت مساعي الفرد الرئيسية قد اكتممت او قريبة مف االكتماؿ )شمتز،،
يتوصؿ الى الشعور  (، فإذا نظر الفرد الى الوراء ووجد اف حياتو مميئة باإلنجاز والرضا سيشعر بالفخر في انجازاتو في الحياة ومف ثـ888

ما  بالتكامؿ، اي التكيؼ مع نجاحات الحياة واخفاقاتيا في إكماؿ مراحؿ حياتو وحتى عندما يواجيوف قميؿ مف الندـ فانيـ عندئذ يتوصموا الى
وف عمى الحكمة، اما اذا اسماه اريكسوف بتكامؿ االنا والذي يعني قبوؿ الفرد لمنزلتو الماضية والشعور بالرضا العاـ عنيا، وبالتالي سوؼ يحصم

 نظر الفرد مف ناحية ثانية الى حياتو فرأىا صورة لشعور مف خيبة االمؿ والحقد والغضب لعدـ انتياز الفرص واالسؼ لؤلخطاء التي ال يمكف
في مشاعر المرارة تصحيحيا فعندئذ يصبح الفرد في حالة يأس  نتيجة لشعوره بأف حياتو قد أىدرت وسوؼ يجد العديد مف الندـ، مما يوقعو 

(، اذ اف الفشؿ في حؿ صراع ىذه المرحمة يؤدي الى اليأس والشعور بأف الوقت ضيؽ جدا لتحقيؽ Hofer& Chasiotis, 2003: 89واليأس )
الفشؿ في التكامؿ واالسياـ المصاحب لبلتصاؿ بيف االجياؿ، واليأس قد ينتج المرارة بسبب عدـ القدرة عمى االمتداد بالذات الى المستقبؿ و 

حكمة مواجية الموت، فبدال مف القبوؿ اليادئ لو يؤدي اليأس بو الى الموت النفسي قبؿ نظيره العضوي، واف نقطة القوة  في ىذه المرحمة ىي ال
Wisdom ي في اكمؿ صورىا وىي مخزوف المعرفة والفيـ الشامؿ والنضج في اصدار االحكاـ، وىذه االسيامات تمد جسرا الى الجيؿ التال

يجة مذكرة اياىـ اف المعرفة عند جيؿ معيف ليست الحقيقة ولكنيا مؿء صغير في الة ضخمة كبيرة لتمثؿ الخبرة االنسانية، واف الحكمة تأتي نت
دوره  حؿ ازمة ىذه المرحمة، وىي االىتماـ الذي الزاؿ نشطا ومستقبل بالحياة في مواجية الموت، فمع الحكمة يكوف الفرد متقببل الموت ومتقببل

في الحياة االنسانية مؤكدا، ففي سف الشيخوخة ينبغي اف تنضج بعض الحكمة، فعمى المسف اف يصؿ الى شيئا يتناسب  مع السنيف التي 
عاشيا، فاالكتماؿ ىو االستمرارية التي تأتي مف األساس القوي في الماضي والذي يسيـ في بناء الحاضر، ويسقط عمى المستقبؿ في اتباع 

 (.822: 8101ؿ االجداد )الف، خطوات جي
تـ التوصؿ الى   Cynthiaواالطبلع عمى الدراسات السابقة، وبالتحديد دراسة  E. Eriksonفي ضوء نظرية اريكسوفابعاد تكامل االنا: ثانيا. 

 االبعاد االتية لقياس تكامؿ االنا:
 (.Torges& others, 2005, 148في الماضي): شعور بالتأسؼ أو الشعور بالذنب عمى فعؿ شيء خاطئ أو سيء Regretالندم - أ
 (. (Erikson,1963,321: ىي القدرة عمى التفكير والتصرؼ باستخداـ المعرفة والخبرة والتفاىـ والحس السميـ والبصيرة wisdomالحكمة   - ب
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غر سنا واألكبر : القدرة عمى تجاوز المصالح الشخصية لتوفير الرعاية واالىتماـ لؤلجياؿ األصGenerativityاإلنتاجية   - ت
 (. Erikson1963,315سنًا)

تقييمات الفرد المعرفية والعاطفية لحياتو، وتشمؿ المكونات السموكية  لمرفاىية  :well- being psychologicalالرفاىية النفسية  - ث
 النفسية:

 .التنمية الذاتية - 3، ف الحياةالغرض م -3اتقاف البيئة  -4، الحكـ الذاتي - 5،العبلقات االيجابية مع االخريف - 8،تقبؿ الذات -0
: تقييـ شامؿ لممشاعر والمواقؼ حوؿ حياة المرء في فترة زمنية محددة تتراوح مف السمبية الى  Life Satisfactionالرضا عن الحياة ج. 

 (.Diner,2000, 65االيجابية )
التي تفسر قمؽ الموت اذ يرى فرويد اف النشاط االنساني كمو يتحدد تعددت النظريات النفسية والمداخؿ :  Death anxietyقمق الموت   . ب

البناء بالغرائز، والتي يمكف ادراجيا تحت فئتيف ىما، غرائز الحياة وغرائز الموت، فغرائز الحياة، تخدـ غرض الحفاظ عمى حياة الفرد مف خبلؿ 
الموت  والتي تيدؼ الى تدمير الحياة وتقـو بعمميا الف كؿ فرد يموت في (، اما غرائز 34، 8112احمد ، ) والتكاثر وىي تعمؿ وفؽ مبدأ المذة

ة ىي النياية، وىذه الحقيقة جعمت فرويد يقوؿ اف ىدؼ الحياة ىو الموت، ومف المشتقات اليامة لغرائز الموت، ىو الباعث العدواني، فالعدواني
الموت يرجع الى محدديف اساسييف ىما الحالة العامة لمصحة النفسية  في حيف يرى تمبمر اف القمؽ مف (. Jerry,2000:221تدمير لمذات )

اذ يوضح المحدد االوؿ اف المرضى النفسيف يميموف ( 525، 8112لدى الفرد، وخبرات الحياة المرتبطة بالصحة الجسمية ) عبد الخالؽ والنياؿ، 
-Abdalالفرد غير متزف نفسيا زاد احتماؿ تعرضو لقمؽ الموت) لمحصوؿ عمى درجات مرتفعة في قمؽ الموت، مقارنة باألسوياء، فكمما كاف

khalek&Tommas-sabado,2005:  76) اما المحدد الثاني يبيف اف قمؽ الموت مرتبط بتدىور الصحة الجسمية او التكامؿ البدني، كما ،
: 8112درجة القمؽ منو لديو) عبد الخالؽ والنياؿ، اف الخبرات الحياتية التي يواجييا االنساف حوؿ الموت ومثيراتو المختمفة ىي التي تحدد

 :Victor G, None date. ويرى ليفتوف اف قوة االعتقاد الديني  لمفرد يساعده في التحكـ بالقمؽ مف الموت عمى انو بشير بحياة جديدة (524
لثقافة الموت وبالتالي في حيمولتو الكاممة دوف خمؽ النفس ( اذ يمعب الديف او التديف عامبل رئيسيا في قمع ثقافة الحياة بسبب االنتصار (1-5

، كما وتذىب ىذه النظرية الى اف اساس الرغبة النفسية في تخفيؼ ومجتمع الحداثة، فوظيفة المؤسسة الدينية عموما ىي اف تعني برمزية الموت
فاعية لتدبر التيديد مف الموت، ولكي يكوف لئلنساف ىدؼ حقيقي اليمع مف الموت يفسره مفيـو البقاء الرمزي، اي فكرة االستمرارية تمثؿ الية د

ومعنى صادؽ لحياتو فأنو يجب اف يتقبؿ معنى لمعاناتو وموتو، واف الشعور بالبقاء الرمزي يساعد الفرد عمى مواجية االحساس بالموت 
يتو بواقعية، فيذا االحساس يساعد الفرد عمى مواجية الحدث واالنتياء، والبقاء الرمزي ىو االستجابة التوافقية المتوقعة لمحاربة الموت ومواج

 :الفرد وشعوره بالخمود الرمزي وىي(  وقدـ ليفتوف خمسة انماط تفسر ادراؾ Jonanne,2008: 23الواقعي)
لقادـ، و النمط النمط الحيوي العضوي، يمثؿ احساس الفرد بأنو مف الجيؿ السابؽ ولكنو مازاؿ يعيش بؿ يشعر بانو سيعيش ليرى النسؿ ا

ر حتى االبداعي: ويرجع احساس الفرد بالبقاء الى شعوره بأف تأثير عممة واضح عمى مجتمعو وثقافتو والمحيطيف بو، وبالتالي لف ينتيي ىذا االث
انو جزء مف الطبيعة بعد وفاتو ، والنمط الطبيعي: ينتج ىذا االحساس مف خبلؿ تصور الفرد عف نفسو بانو جزء مف الكوف الذي ينتمي لو ، كما 

(، النمط الروحاني: يعالج ىذا النمط امكانية او احتمالية Stolorow,2005, 203وبالتالي يفترض الفرد اف كؿ شيء مستمر حتى بعد وفاتو )
لجسد فاف ، اما الذات زيادة التفكير في الموت، والسبب ىو معتقدات الفرد الدينية والروحانية ، فالفرد  طبقا ليذا التصور يكوف اعتقادا باف ا

ينتج ىذا النمط نتيجة شعور الفرد  النمط التجريبي او الخبراتي :، والروح فيما باقياف ، اي اف النمط الروحاني يتجاوز الوجود المادي لمجسـ
ساسو بوجوده حيا )الشويخ بالكفاءة في التعامؿ مع الحياة، فيذا التصور يتسـ بانو حالة نفسية تأخذ شكؿ الذروة اليائمة لخبرات الفرد واح

،8112 ،34) 
 يرى ليفتوف اف قمؽ الموت يتكوف مف االبعاد االتية: ابعاد قمق الموت:   
: الخوؼ المفرط مف االنفصاؿ عف المنزؿ او عف االشخاص الذيف Separation or fear others. االنفصاؿ أو الخوؼ عمى االخريف  أ

 ( .Fricher,1994,41واالوالد واالشقاء والخوؼ عمييـ )تربطيـ بو عبلقة عاطفية قوية كالزوج 
: ىي ادراؾ لمعممية المستمرة التي تبدأ عند نقطة الموت وتنتيي عندما يتـ تحمؿ Fear of Decomposition. الخوؼ مف التحمؿ أو التفسخ  ب

 (. Lifton,1983,87الجسد وفنائو )
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: احساس باأللـ العاطفي والحزف او مشاعر الخوؼ الوجودي الناتج عف مرور Fear Recession or stop. الخوؼ مف الركود أو التوقؼ  ت
ة الفرد بأحداث او تجارب سمبية مثؿ النكسة المينية او الفشؿ في تحقيؽ ىدؼ معيف او عبلمات لتقدـ في السف، مما سيؤدي بو الى فقداف متع

 ( .Fricher,1994,50) الحياة وانتظار حتمية الموت  
: االستجابة التوافقية المتوقعة لمحاربة الموت ومواجيتو بواقعية The monument is synchronizedقاء )الخمود(الرمزي . الب ث
(Jonanne,2008: 75:ويتخذ الخمود الرمزي أنماط عدة منيا .) 

النمط الروحاني ، Natural styleالنمط الطبيعي ، Creative styleالنمط االبداعي و  Organic style,النمط الحيوي العضوي  -
Spirituality ، النمط التجريبي أو الخبراتيExperimental pattern or Experience. 

 الدراسات السابقة: .2
   ،عنواف الدراسة : تكامؿ االنا لدى المسنيف وعبلقتو ببعض لمتغيرات، استيدفت ىذه الدراسة الى قياس تكامؿ  :8115دراسة عقيؿ خميؿ ناصر

مسنيف، والتعرؼ عمى العبلقة بيف تكامؿ االنا وقمؽ الموت، استخدـ الباحث مقياس تكامؿ االنا الذي قاـ ببناءه، كما استخدـ مقياس االنا لدى ال
كما  قمؽ الموت الذي اعدتو بيداء عباس، وكانت النتائج، ارتفاع مستوى تكامؿ االنا لدى المسنيف، بينما كاف مستوى قمؽ الموت منخفضا لدييـ،

 ، ب(.8115اؾ عبلقة سمبية بيف المتغيريف )ناصر، اف ىن
   دراسة دانياؿ باركرDaniel parker,2013: العبلقة بيف تكامؿ االنا وتوجو الموت لدى كبار السف  يا:عنوان(The relationship 

between ego integrity and death attitudes in older adults) 
انثى(  32رجبل و 42فردا ) 003استيدفت الدراسة الى معرفة كيؼ تساىـ مواقؼ الموت في معرفة قبوؿ الفر لماضيو، تكونت عينة البحث مف 

 ,parker)وكانت نتائج البحث، اف ىناؾ  عبلقة كبيرة بيف المتغيريف، وكمما اقترب الفرد مف قبوؿ ماضيو كمما اقترب مف تقبؿ اتجاه الموت 
2013: 3)  

   دراسة فيشماف سارةSarah Fishman, 1988 :التحقؽ في العبلقات بيف مراجعة الحياة ) تكامؿ االنا( والقمؽ مف الموت في عنواف الدراسة :
 An investigation of the relationships among an older adults life review ,ego integrity ,and deathحياة كبار السف )

anxiety استيدفت الدراسة الى الكشؼ عف مستوى تكامؿ االنا وقمؽ الموت ودرجة العبلقة بينيما في حياة كبار السف، تكونت العينة مف ،)
( وتـ استخداـ مقياس قمؽ الموت الذي اعده الباحث، ومقياس تكامؿ االنا 25-33( مسنا ذكورا واناثا، وكانت اعمارىـ تتراوح ما بيف )003)

 نت النتائج لمبالغيف، وكا
 . كمما زادت مراجعة الحياة ، كمما زادت تكامؿ األنا أ

 .  كمما زادت مراجعة الحياة ، قؿ القمؽ عمى الموت   ب
 . كمما ارتفع تكامؿ األنا ، انخفض قمؽ الموت ت
 (Fishman, 1988 : (3. اف ىناؾ عبلقة سمبية بيف قمؽ الموت وتكامؿ االنا ث
   دراسةChuin, 2009:  عنواف الدراسة: ارتباط العمر والجنس والتقوى بقمؽ الموتAge, Gender, And Religiosity As related to 

Death Anxiety ىدفت الدراسة الى معرفة اثر العمر والجنس والتوجو الديني عمى قمؽ الموت في مجتمع متنوع الثقافات، اذ طبؽ الباحث ،
عاما، واظيرت نتائج الدراسة عدـ وجود فروؽ بيف  21-02شخصا تتراوح اعمارىـ بيف  851ةمقياس تمبمر لقمؽ الموت عمى عينة مكون

بيف مستويات قمؽ الموت بيف البالغيف والشباب وكبار السف ، كما وجدت عبلقة ايجابية بيف التوجو الديني العرضي وقمؽ الموت، وعبلقة سالبة 
 ( .Chuin, 2009: 2وؽ بيف الجنسيف في قمؽ الموت لصالح الذكور  )التوجو الديني الجوىري وقمؽ الموت، وكانت ىناؾ فر 

 اجراءات البحث:
تحدد مجتمع البحث الحالي مف المتقاعديف ضمف الصنؼ المدني فقط   في محافظة  :Population of the Researchمجتمع البحث 
%( مف 42.3( إناث وبنسبة )3034موزعيف بحسب الجنس الى )( متقاعد ومتقاعدة، 08023(  والبالغ عددىـ )8102-8102ذي قار  لعاـ )

%( مف مجتمع البحث، وتوزع مجتمع البحث عمى مختمؼ الحدود 38.3( متقاعدا وبنسبة )2100مجتمع البحث، في حيف كاف عدد الذكور )
 (.0اإلدارية )أقضية ونواحي( في محافظة ذي قار كما في جدوؿ )



 
 

9  

 بحسب منطقة السكف و الجنسمجتمع البحث موزعيف (0جدوؿ )
 اناث ذكور عدد المتقاعديف المنطقة ت
 203 235 0322 مركز الناصرية 0
 812 510 312 ناحية االصبلح 8
 032 823 445 ناحية البطحاء 5
 382 214 0858 قضاء سوؽ الشيوخ 4
 22 022 822 ناحية كرمة بني سعيد 3
 33 033 880 ناحية الطار 3
 32 024 835 ناحية الحمار 2
 530 828 345 قضاء الفيود 2
 043 321 283 قضاء الجبايش 2

 323 312 0813 قضاء الشطرة 01
 525 412 211 ناحية الغراؼ 00
 508 438 234 ناحية الدواية 08
 528 415 223 قضاء النصر 05
 412 322 0113 قضاء الرفاعي 04
 452 331 222 قضاء قمعة سكر 03
 512 482 252 قضاء الفجر 03

 3034 2100 08023 المجموع

اختيرت   Stratified Random Wayتـ اختيار عينة البحث بالطريقة الطبقية العشوائية   :The Sample of Researchعينة البحث 
اربع مناطؽ وبواقع ( متقاعد ومتقاعد، مف 543، وتألفت عينة البحث الحالي مف )Prepositional Allocationعمى وفؽ االسموب المتناسب 

 . (8كما في جدوؿ) ( مف كؿ منطقة2( إناث وبنسبة )%031( ذكور و )023)
 ( عينة البحث موزعة بحسب الجنس ومنطقة السكن.2جدول )

 %2نسبة  اإلناث %2نسبة  الذكور %2نسبة  عدد المتقاعديف المنطقة ت
 32 203 32 235 083 0322 مركز الناصرية 0
 55 412 42 322 21 0113 قضاء الرفاعي 8
 53 452 44 331 22 222 قضاء قمعة سكر 5
 83 512 54 482 32 252 قضاء الفجر 4

 031 0232 023 8441 544 4512 المجموع
 543 عينة البحث

 تحقيقا الىداؼ البحث تـ االتي: :Scales of Searchأداتا البحث 
  (E. Erikson, 1963)اريكسوف اعداد اداة لقياس تكامؿ االنا وفؽ نظرية  .1
 (R. Lifton, 1983)بناء مقياس لقمؽ الموت، وفؽ نظرية ليفتوف  .2
 :اعداد مقياس تكامل االنا  .1

ومقاييس اجنبية، فضبًل عما وفرتو النظرية النفسية االجتماعية تحديد مفيـو تكامؿ االنا وابعاده االساسية، بعد االطبلع عمى االدبيات السابقة   . أ
( مف حيث االفكار (Cyntia,2006كما تـ االستفادة كثيرا مف اطبلع الباحثة عمى مقياس  (E. Erikson,1963) ا اريكسوفالتي صاغي

( فقرة موزعة عمى ابعاد تكامؿ االنا، وبما يبلئـ البيئة العراقية وخصائص مرحمتيـ  العمرية لعينة البحث 42والصياغات، اذ تمت صياغة )
صورة فقرات تقريرية بعضيا مع اتجاه المتغير والبعض االخر عكس اتجاه المتغير وتـ اعتماد المدرج الخماسي لتقدير الحالي، وقد صيغت في 

 االستجابة عمى كؿ فقرة وىو )ال تنطبؽ عمَي ابدا، ال تنطبؽ عمَي، تنطبؽ عمَي احيانا، تنطبؽ عمَي، تنطبؽ عمي بشدة(
( محكمًا متخصصًا في العمـو 02فقرة عمى ) (42الباحثة فقرات المقاييس )الظاىري: مف أجؿ تحقيؽ صدؽ ذلؾ عرضت صدؽ ال . ب

تيا الى التربوية والنفسية والقياس والتقويـ، إلبداء رأييـ في صبلحية وسبلمة صياغة فقراتو ومدى مبلءمتيا لمبعد الذي تنتمي إليو أو مدى حاج



 
 

10  

ى بعض الفقرات في مدى صدقيا لمقياس وبذلؾ بقيت بعض الفقرات عمى ما ىي عميو التعديؿ وفقا لمتعريؼ الذي قدـ الييـ، وقد أبدوا آراءىـ عم
 .المغوية التي أجريت عمى بعض منيامع أجراء بعض التعديبلت 

، كما تـ استخداـ Principal componentsتـ إجراء التحميؿ العاممي بطريقة المكونات الرئيسية : التحميل العاممي تحميل فقرات المقياس:
 Kaiserوفؽ معيار كايزر  Varimaxمحؾ الجذر الكامف األكبر مف الواحد الصحيح، وتـ تدوير المحاور تدويرا متعامدا بطريقة 

Normalization( عوامؿ فرضية وتوزيع مفردات المقياس عمى ىذه العوامؿ، وىي العوامؿ التي تمثؿ أبعاد 3، كما تـ تحديد عدد العوامؿ في )
( فأكثر ىو التشبع المقبوؿ والداؿ إحصائيا وذلؾ لمحصوؿ عمى نتائج 1.51المقياس وذلؾ لمتأكد مف صحتيا، حيث تـ اعتبار التشبع بمقدار )

وجاءت نتيجة تشبعات (، 83: 8108( ) تيغزة، 1.51( إلى انو يجب اف تكوف قيـ التشبعات اكبر مف)8108اذ يشير )تيغزة،  أكثر تأكيدا،
 عمى العوامؿ بعد التدوير المتعامد كما يمي:المفردات 

%( بعد التدوير، وبمغت قيمة الجذر  54.212%( مف التبايف العاممي الكمي ) 01.508وقد استحوذ ىذا العامؿ عمى نسبة )العامل األول: 
قميا ات تنازليا مف أعمى التشبعات إلى أ( عبارة، حيث تـ ترتيب تشبعات ىذه العبار 02(، وقد تشبعت عميو جوىريا )3.135الكامف ليذا العامؿ )

 (5)كما ىو موضح بالجدوؿ 
%( مف التبايف العاممي الكمي بعد التدوير، وبمغت قيمة الجذر الكامف ليذا العامؿ  2.043وقد استحوذ ىذا العامؿ عمى نسبة )العامل الثاني: 

( عبارات، حيث تـ ترتيب تشبعات ىذه العبارات تنازليا مف أعمى التشبعات إلى أقميا كما ىو موضح 01(، وقد تشبعت عميو جوىريا )5.318)
 (5)بالجدوؿ 

%( مف التبايف العاممي الكمي بعد التدوير، وبمغت قيمة الجذر الكامف ليذا العامؿ  3.223وقد استحوذ ىذا العامؿ عمى نسبة )ل الثالث: العام
( عبارة، حيث تـ ترتيب تشبعات ىذه العبارات تنازليا مف أعمى التشبعات إلى أقميا كما ىو موضح 2(، وقد تشبعت عميو جوىريا )5.55)

 (5)بالجدوؿ 
%( مف التبايف العاممي الكمي بعد التدوير، وبمغت قيمة الجذر الكامف ليذا العامؿ  3.030وقد استحوذ ىذا العامؿ عمى نسبة )العامل الرابع: 

( عبارة، حيث تـ ترتيب تشبعات ىذه العبارات تنازليا مف أعمى التشبعات إلى أقميا كما ىو موضح 2(، وقد تشبعت عميو جوىريا )5.102)
 (5)لجدوؿ با

%( مف التبايف العاممي الكمي بعد التدوير، وبمغت قيمة الجذر الكامف ليذا العامؿ  4.428وقد استحوذ ىذا العامؿ عمى نسبة )العامل الخامس: 
( عبارة، حيث تـ ترتيب تشبعات ىذه العبارات تنازليا مف أعمى التشبعات إلى أقميا كما ىو موضح 3(، وقد تشبعت عميو جوىريا )8.810)

 (5)بالجدوؿ 
 ةل الخامسواممعامالت تشبع بنود الع( 3جدول )  

 العامل الخامس العامل الرابع العامل الثالث العامل الثاني األولالعامل 

 رقم الفقرة
معامل 
 رقم العبارة التشبع

معامل 
 رقم العبارة التشبع

معامل 
 رقم العبارة التشبع

معامل 
 التشبع

معامل  رقم العبارة
 التشبع

52 1.32 03 .313 0 1.343 2 1.322 83 1.302 
40 1.334 03 1.328 43 1.323 5 1.338 55 1.332- 
48 1.335 08 1.423 3 1.345 8 1.332 02 1.341 
84 1.333 3 1.422 42 1.382 4 1.318 41 1.425 
53 1.333 04 1.433 80 1.318 42 1.403 02 1.528 
52 1.343 2 1.435 45 1.422 02 1.405 58 1.533 
50 1.312 81 1.402 82 1.428 82 1.535   
53 1.430 00 1.413   2 1.518   
51 1.430 83 1.413       
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43 1.442 05 1.525       
88 1.454         
52 1.455         
85 1.48         
82 1.400         
54 1.520         
44 1.52         
42 1.502         

 ( مف مجاؿ الرفاىية النفسية.01وتـ استبعاد عبارة واحد تمقائيا، حيث أنيا لـ تتشبع عمى أي عامؿ مف العوامؿ وىي الفقرة رقـ )    
، مر التحميؿ اإلحصائي الستخراج التمييز لفقرات كؿ بعد مف االبعاد الخمسة لتكامؿ االناالقوة التميزية لفقرات كل بعد من ابعاد تكامل 

 األنا باإلجراءات اآلتية:
ؿ مجاؿ مف مجاالت التكامؿ تصحيح إجابات المتقاعديف عمى كؿ مجاؿ، وحددت الدرجة الكمية التي حصؿ عمييا كؿ متقاعد في ك

% مف المجموعة العميا في كؿ مجاؿ 82سحب نسبة ، ومف ثـ زلية مف اعمى درجة الى ادنى درجةترتيب االستمارات بصورة تناوتـ  الخمسة
%مف المجموعة الدنيا، ألنيا تمثؿ افضؿ ما يمكف اف نحصؿ عميو مف حجـ وتمايز عندما يكوف توزيع الدرجات عمى صورة 82وكذلؾ نسبة 

( فردا، 25(  لذلؾ اصبح عدد افراد كؿ مجموعة )543ما اف عدد عينة الدراسة )(، وب24، 0220منحنى التوزيع االعتدالي ) الزوبعي واخروف،
بيف المجموعتيف الطرفيتيف في درجات كؿ فقرة، ولكؿ مجاؿ  Independent samples T-testثـ استعمؿ االختبار التائي لعينتيف مستقمتيف 

 ؿ مجاؿ:مف مجاالت التكامؿ عمى حدة. وفيما يمي نتائج التحميؿ االحصائي لك
 القوة التميزية باستخداـ االختبار التائي لعينتيف مستقمتيف لبعد الندـ(4جدوؿ )

 ت

 المجموعة الدنيا المجموعة العميا
القيمة التائية  

 القرار المحسوبة

 االنحراؼ المعياري المتوسط الحسابي االنحراؼ المعياري المتوسط الحسابي

 مميزة 11.354 1.247 2.34 0.863 4.13 0
 مميزة 8.668 1.304 2.68 0.973 4.14 3

 غير مميزة 0.693 1.155 2.72 1.375 2.85 00
 مميزة 2.020 1.279 2.59 1.188 2.96 03
 مميزة 12.983 1.088 2.34 0.890 4.24 80
 مميزة 13.339 1.185 2.35 0.814 4.34 82
 مميزة 9.521 1.307 2.47 1.0116 4.11 54
 مميزة 10.368 1.388 2.52 0.816 4.25 45
 مميزة 7.968 1.239 2.80 1.034 4.13 44
 مميزة 8.903 1.272 2.57 1.039 4.09 43
 مميزة 10.675 1.309 2.37 1.054 4.23 42

 القوة التميزية باستخداـ االختبار التائي لعينتيف مستقمتيف لبعد الحكمة (3جدوؿ ) 

 ت
 المجموعة الدنيا المجموعة العميا

 القرار القيمة التائية
 االنحراؼ المعياري المتوسط الحسابي االنحراؼ المعياري المتوسط الحسابي

 مميزة 7.416 1.244 2.92 0.855 4.09 8
 مميزة 4.403 1.116 3.19 3.919 4.05 2

 مميزة 9.034 1.084 3.10 0.773 4.34 08
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 مميزة 8.605 1.255 2.76 0.789 4.09 02
 مميزة 8.351 1.302 2.82 0.912 4.19 88
 مميزة 10.614 1.091 2.70 0.775 4.17 82
 مميزة 11.017 1.201 2.67 0.760 4.29 53
 مميزة 7.984 1.294 2.98 0.846 4.26 40
 مميزة 7.303 1.233 3.31 0.580 4.34 48
 مميزة 10.640 1.136 2.57 0.755 4.08 42

 االختبار التائي لعينتيف مستقمتيف لبعد اإلنتاجية القوة التميزية باستخداـ (3جدوؿ ) 

 ت
 المجموعة الدنيا المجموعة العميا

 القرار القيمة التائية المحسوبة
 االنحراؼ المعياري المتوسط الحسابي االنحراؼ المعياري المتوسط الحسابي

 مميزة 10.193 1.081 2.63 0.779 4.04 5
 مميزة 11.245 1.185 2.51 0.765 4.15 2

 مميزة 11.116 1.304 2.68 0.708 4.39 05
 مميزة 6.717 1.277 2.90 1.165 4.11 02
 مميزة 10.610 1.274 2.52 0.820 4.18 85
 مميزة 8.711 1.202 2.66 0.749 3.94 51

 القوة التميزية باستخداـ االختبار التائي لعينتيف مستقمتيف لبعد الرفاىية النفسية (2جدوؿ ) 

 ت

 المجموعة الدنيا المجموعة العميا
القيمة التائية   

 القرار المحسوبة

 االنحراؼ المعياري المتوسط الحسابي االنحراؼ المعياري المتوسط الحسابي

 مميزة 6.832 1.33102 2.6559 0.84864 3.7742 4
 مميزة 6.574 1.00501 3.1075 0.81420 3.9892 2

 مميزة 7.621 1.16708 2.9140 0.80016 4.0323 04
 مميزة 3.726 1.37890 2.8925 1.03695 3.5591 02
 مميزة 11.379 1.07904 2.7957 0.62797 4.2688 84
 مميزة 10.337 1.13046 2.3656 1.12517 4.0753 83
 مميزة 4.260 1.28081 2.4409 1.36843 3.2688 83
 مميزة 8.321 1.19078 2.8710 0.88399 4.1505 82
 مميزة 8.220 1.13376 2.7742 0.88465 4.0000 50
 مميزة 7.416 1.19401 2.7097 1.07709 3.9462 58
 غير مميزة 1.756 1.25361 3.1613 1.16648 3.4731 55
 مميزة 7.903 1.25500 3.0323 0.73911 4.2258 53
 مميزة 8.078 1.17606 2.8280 0.82688 4.0323 52
 مميزة 8.760 1.10462 2.7742 0.91172 4.0753 52
 مميزة 9.033 1.20143 2.7634 0.80554 4.1183 52
 غير مميزة 1.539 1.33234 3.0860 1.33541 3.3871 41
 مميزة 9.553 1.04604 2.6667 0.84699 4.0000 43
 مميزة 8.619 1.11955 2.7527 0.85331 4.0108 42

 التائي لعينتيف مستقمتيف لبعد الرضا عف الحياةالقوة التميزية باستخداـ االختبار  ( 2جدوؿ )

 ت
القيمة التائية  المجموعة الدنيا المجموعة العميا

 القرار المحسوبة
 االنحراؼ المعياري المتوسط الحسابي االنحراؼ المعياري المتوسط الحسابي

 مميزة 14.461 1.033 2.23 0.686 4.09 3
 مميزة 11.074 1.095 2.73 0.669 4.20 01
 مميزة 11.100 1.144 2.13 1.033 3.90 03
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 مميزة 12.083 1.093 2.15 0.873 3.90 81

 وفيما نتائج المقياس الكمي اضاؼ الى ذلؾ استخرجت الباحثة ايضا القوة التمييزية لممقياس الكمي
 القوة التمييزية لمقياس تكامؿ األنا الكمي( 2جدوؿ )

 ت

 الدنياالمجموعة  المجموعة العميا
القيمة التائية 

 القرار المحسوبة

 االنحراؼ المعياري المتوسط الحسابي االنحراؼ المعياري المتوسط الحسابي

 مميزة 5.117 1.343 2.69 1.204 3.65 0
 مميزة 6.410 1.233 2.96 0.890 3.97 8
 مميزة 6.274 1.070 2.91 0.936 3.84 5
 مميزة 5.630 1.258 2.78 0.962 3.71 4
 مميزة 3.860 1.197 2.85 1.039 3.48 3
 مميزة 2.104 1.312 3.13 1.194 3.52 6
 مميزة 4.016 1.119 3.20 3.950 4.91 7
 مميزة 7.829 1.230 2.80 0.853 4.01 8
 مميزة 5.342 1.027 3.20 0.797 3.92 9

 مميزة 2.055 1.269 2.77 1.437 3.18 11
 مميزة 4.209 1.316 2.40 1.190 3.17 11
 مميزة 6.761 1.135 3.16 0.863 4.16 12
 مميزة 6.112 1.353 3.13 0.966 4.18 13
 مميزة 7.421 1.223 2.88 0.884 4.04 14
 مميزة 6.111 1.169 3.04 0.956 4.00 15
 مميزة 3.565 1.236 2.54 1.273 3.19 16
 مميزة 7.173 1.230 2.83 0.864 3.95 17
 مميزة 6.717 1.277 2.90 1.165 4.11 18
 مميزة 3.726 1.378 2.89 1.036 3.55 19
 مميزة 7.933 1.162 2.40 1.034 3.68 21
 مميزة 4.644 1.201 2.67 1.230 3.49 21
 مميزة 7.052 1.340 2.91 1.006 4.14 22
 مميزة 7.631 1.265 2.71 0.895 3.94 23
 مميزة 9.612 1.148 2.91 0.686 4.25 24
 مميزة 8.239 1.137 2.45 1.296 3.92 25
 مميزة 3.828 1.298 2.46 1.382 3.22 26
 مميزة 7.676 1.227 2.84 0.974 4.09 27
 مميزة 6.967 1.358 2.78 0.914 3.97 28
 مميزة 9.379 1.107 2.76 0.827 4.11 29
 مميزة 8.995 1.146 2.56 0.873 3.90 31
 مميزة 7.766 1.151 2.82 0.891 3.99 31
 مميزة 4.111 1.310 2.98 1.146 3.72 32
 غير مميزة 1.257 1.244 3.08 1.205 3.30 33
 مميزة 4.165 1.410 2.89 1.107 3.67 34
 مميزة 8.295 1.147 2.80 0.947 4.08 35
 مميزة 7.260 1.248 3.14 0.724 4.23 36
 مميزة 6.160 1.246 2.89 0.919 3.88 37
 مميزة 8.737 1.112 2.78 0.852 4.05 38
 مميزة 8.394 1.271 2.84 0.714 4.11 39
 غير مميزة 0.540 1.383 3.18 1.332 3.29 41
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 مميزة 6.723 1.290 3.14 0.845 4.22 41
 مميزة 6.332 1.219 3.33 0.706 4.26 42
 مميزة 9.236 1.307 2.46 0.933 4.00 43
 مميزة 5.607 1.276 3.04 0.949 3.97 44
 مميزة 8.451 1.170 2.85 0.789 4.09 45
 مميزة 3.513 1.267 3.12 1.237 3.76 46
 مميزة 9.709 1.116 2.67 0.751 4.02 47
 مميزة 8.549 1.178 2.70 0.814 3.97 48
 مميزة 5.570 1.443 2.70 1.206 3.78 49

حيث تـ استخداـ معامؿ ارتباط بيرسوف لمتحقؽ مف العبلقة االرتباطية : األناعالقة درجة الفقرة بالدرجة الكمية لكل بعد من ابعاد مقياس تكامل 
رتباط عند بيف درجة الفقرة والدرجة الكمية لكؿ بعد مف أبعاد تكامؿ األنا، ثـ مقارنة القيمة المحسوبة لبلرتباط مع القيمة الجدولية الحرجة لبل

 (.04()05()08()00()01يرت قيـ االرتباط كما في الجداوؿ )(، وظ1.013( والبالغة )545( ودرجة حرية )1.13مستوى )
 عبلقة الفقرة بالمجموع الكمي لبعد الندـ (01جدوؿ )

عبلقة الفقرة بالمجموع الكمي  لبعد  ت الداللة عبلقة الفقرة بالمجموع الكمي  لبعد الندـ ت
 الداللة الندـ

 دالة **0.628 54 دالة **0.537 0
 دالة **0.541 45 دالة **0.495 3

 دالة **0.581 44 غير دالة 0.041 00
 دالة **0.511 43 غير دالة 0.045 03
 دالة **0.501 42 دالة **0.196 80
    دالة **0.617 82

 ( عبلقة الفقرة بالمجموع الكمي لبعد الحكمة00جدوؿ) 

بالمجموع الكمي  لبعد عبلقة الفقرة  ت الداللة عبلقة الفقرة بالمجموع الكمي  لبعد الحكمة ت
 الداللة الحكمة

 دالة **0.612 82 دالة **0.545 8
 دالة **0.615 53 دالة **0.545 2

 دالة **0.534 40 دالة **0.497 08
 دالة **0.546 48 دالة **0.503 02
 دالة **0.530 42 دالة **0.492 88

 عبلقة الفقرة بالمجموع الكمي لبعد اإلنتاجية (08جدوؿ) 

عبلقة الفقرة بالمجموع الكمي لبعد  ت
عبلقة الفقرة بالمجموع الكمي لبعد  ت الداللة اإلنتاجية

 الداللة اإلنتاجية

 دالة **0.382 02 دالة **0.583 5
 دالة **0.603 85 دالة **0.600 2

 دالة **0.499 5 دالة **0.602 05

 النفسيةعبلقة الفقرة بالمجموع الكمي لبعد الرفاىية  (05جدوؿ) 

عبلقة الفقرة بالمجموع الكمي  لبعد الرفاىية  ت
 الداللة عبلقة الفقرة بالمجموع الكمي  لبعد الرفاىية النفسية ت الداللة النفسية

 دالة **0.354 58 دالة **0.403 4
 دالة **0.157 55 دالة **0.396 2

 دالة **0.454 53 دالة **0.499 04
 دالة **0.484 52 غير دالة 0.081 02
 دالة **0.498 52 دالة **0.565 84
 دالة **0.522 52 دالة **0.545 83
 دالة *0.118 41 دالة **0.224 83
 دالة **0.510 43 دالة **0.530 82
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 دالة **0.511 42 دالة **0.506 50

 ( عبلقة الفقرة بالمجموع الكمي لبعد الرضا عف الحياة04جدوؿ)
 الداللة الكمي  لبعد الرضا عف الحياةعبلقة الفقرة بالمجموع  ت
 دالة **0.659 3

 دالة **0.552 01
 دالة **0.657 03
 دالة **0.608 81

جموع وبعد استخراج عبلقة الفقرة بالمجموع الكمي لكؿ بعد مف االبعاد الخمسة لمقياس تكامؿ االنا، استخرجت الباحثة ايضا عبلقة الفقرة بالم
 (03الكمي(كما و في جدوؿ)الكمي )لممقياس 

 عبلقة الفقرة بالمجموع الكمي لممقياس الكمي (03جدوؿ )

عبلقة الفقرة بالمجموع  ت
عبلقة الفقرة بالمجموع  ت الداللة الكمي

عبلقة الفقرة بالمجموع  ت الداللة الكمي
 الداللة الكمي

 دالة **0.513 53 دالة **0.302- 02 دالة **0.325 0
 دالة **0.422 53 دالة 0.597 02 دالة **0.455 8
 دالة **0.447 52 دالة **0.420 81 دالة **0.390 5
 دالة **0.507 52 دالة **0.308 80 دالة **0.349 4
 دالة **0.515 52 دالة **0.453 88 دالة **0.238 3
 غير دالة 0.012 41 دالة **0.460 85 غير دالة 0.088 3
 دالة **0.448 40 دالة **0.524 84 دالة **0.409 2
 دالة **0.443 48 دالة **0.478 83 دالة **0.288 2
 دالة **0.539 45 دالة **0.231 83 دالة **0.170 2

 دالة **0.367 44 دالة **0.472 82 غير دالة 0.029 01
 دالة **0.481 43 دالة **0.437 82 دالة **0.454 00
 دالة **0.217 43 دالة **0.536 82 دالة **0.380 08
 دالة **0.550 42 دالة **0.524 51 دالة **0.425 05
 دالة **0.468 42 دالة **0.515 50 دالة **0.374 04
 دالة **0.344 42 دالة **0.245 58 دالة **342 .0 03
    غير دالة 0.050 55 دالة **0.393 03
    دالة **0.308 54 دالة 0.219- 02

 مؤشرات ثبات المقياس: 
( متقاعد ومتقاعدة تـ اختيارىـ 41تـ تطبيؽ مقياس تكامؿ االنا بيذه الطريقة عمى عينة مكونة مف ) :Test-Retestإعادة االختبار  - أ

 (.03بالطريقة العشوائية مف اربعة مناطؽ موزعيف بالتساوي عمى وفؽ متغير النوع جدوؿ )
 ة السكف ومتغير الجنستوزيع افراد عينة الثبات لتكامؿ االنا بحسب منطق (03جدوؿ)

 موعالمج الجنس منطقة السكف
 اناث ذكور

 01 3 3 مركز الناصرية
 01 3 3 الرفاعي
 01 3 3 القمعة
 01 3 3 الفجر

 41 81 81 المجموع

الثانية وبعد تطبيؽ المقياس عمى العينة ذاتيا بعد مرور اسبوعيف مف التطبيؽ االوؿ لممقياس، تـ حساب العبلقة االرتباطية بيف الدرجة االولى و 
( وقد عدت ىذه القيمة مؤشرا عمى 1.28، اذ بمغ اف معامؿ االرتباط )Correlation efficient  Personوباستعماؿ معامؿ ارتباط بيرسوف 

( والتي اظيرت اف معامؿ الثبات بطريقة اعادة 8114ستقرار االستجابات بيف التطبيقيف، وبمقارنة ىذا المعامؿ مع دراسة سابقة )ناصر،ا
 ( مما يشير الى الثبات الحالي قريبا نسبيا مف ذلؾ المعامؿ.1،20االختبار بمغ )
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عمى وفؽ ىذه الطريقة يتوقؼ عمى االتساؽ الداخمي في استجابة الفرد  اف استخراج الثبات :Coefficient Alphaطريقة الفا كرونباخ   -ب
، عمى كؿ فقرة مف فقرات المقياس ويعتمد عمى االنحراؼ المعياري لممقياس ككؿ واالنحراؼ المعياري لكؿ فقرة عمى المقياس )ثورندايؾ، ىيجف

( استبانة، واستعممت معادلة ألفا كرونباخ وقد  543ت والبالغ عددىا )( ، والستخراج الثبات بيذه الطريقة تـ اعتماد جميع االستبانا22:0222
 (1.228بمغ معامؿ الثبات لممقياس الكمي لتكامؿ األنا)

( فقرة لقياس قمؽ الموت لدى 31تـ بناء اختبار لقمؽ الموت والذي يتكوف مف ):Death anxiety Measurementبناء مقياس قمق الموت  .2
 بالمتقاعديف ومبلئما لطبيعتيـ العمرية وذلؾ باتباع الخطوات االتية:عينة البحث المتمثمة 

بعد االطبلع عمى االدبيات والدراسات السابقة التي تضمنت قمؽ الموت، واستشارة عدد مف الخبراء والمختصيف في تحديد متغير قمق الموت:  . أ
 مجاؿ عمـ النفس، تـ االتفاؽ عمى دراستو ضمف متغيرات البحث الحالي.

لغرض بناء مقياس لقمؽ الموت اطمعت الباحثة عمى األدبيات والدراسات السابقة العربية واالنكميزية المتعمقة بقمؽ الموت،  بناء فقرات المقياس: . ب
( : وكاف Fishman,1988)و(25-21: 0222فقرة يجيب عنو بنعـ او ال )عبد الخالؽ، 22( : والذي تألؼ مف 0222عبد الخالؽ،وىي:) 

فقرات يجاب عنيا مف خبلؿ   01فقرة يجيب عمييا الفرد بالصح او الخطأ، اما الطريقة االخرى تكونت مف 03الطريقة االولى تضمنت بطريقتيف 
فقرة  03( تألؼ ىذا المقياس مف Tumbler,1970تمبمر )و  . (Fishman,1988:117)اربعة مواقؼ مع تكرر ذات المواقؼ  اماـ كؿ فقرة 

ة ( فقر 53: وتألؼ مف )(8118)زينب محمود شقير، و (Tembler,1970: 82) ,،  يجاب عنيا بطريقة الصح والخطأموزعة عمى ثبلثة ابعاد
التي صاغيا ليفتوف  Terror Management Theoryفضبًل عما وفرتو نظرية ادراة االرىاب، يجاب عنيا بطريقة الصح والخطأ

(Lifton,1983 .) 
( في تحديد ابعاد Lifton,1983تمت االستفادة مف االدبيات والمقاييس ذات العبلقة والنظرية المتبناة )تحديد االبعاد الفرعية لقمق الموت :  . ت

، التحمؿ أو التفسخو  ،االنفصاؿ أو الخوؼ عمى االخريف متغيرنا، وساعدنا ىذا عمى تحديد اربعة مجاالت لممقياس وفؽ نظرية ليفتوف وىي:
 .البقاء )الخمود(الرمزي و، ؼالركود أو التوقو 

لغرض بناء فقرات المقياس المبلئمة لقياس قمؽ الموت، وعمى وفؽ ابعاده وما يعكسو التعريؼ النظري واالجرائي الذي  صياغة فقرات المقياس:
تفكيرىـ بالموت، وكاف  اعتمد في ىذا البحث، اجرت الباحثة استبيانا استطبلعيا مفتوحا يجيب فيو المفحوصيف عمى أربعة أسئمة تتضمف طريقة

( متقاعد ومتقاعدة مف قمعة سكر، مما ساعد ذلؾ بصياغة بعض أفكارىـ كفقرات لممقياس، وبما يبلئـ البيئة العراقية والمرحمة 51عددىـ )
ير ووضعت أمـا العمرية لعينة البحث الحالي، وقد صيغت في صورة فقرات تقريرية بعضيا مع اتجاه المتغير والبعض اآلخر عكس اتجاه المتغ

 (ال تنطبق عمَي ابدأ, ال تنطبق عمَي, تنطبق عمَي أحيانا, تنطبق عمَي, تنطبق عمي بشدةكؿ فقرة خمسة بدائؿ لبلستجابة عمييا وىي )
( محكمًا متخصصًا في العمـو 02( فقرة عمى )31مف أجؿ تحقيؽ ذلؾ عرضت الباحثة فقرات المقياس ):  Face Validityالصدق الظاىري 

، إلبداء آرائيـ في صبلحية وسبلمة صياغة فقراتو ومدى مبلءمتيا لممجاؿ الذي تنتمي إليو او مدى حاجتيا الى التربوية والنفسية والقياس
افراد  اس معالتعديؿ وفقا لمتعريؼ الذي قدـ ألييـ، وكانت نتائج عممية التحكيـ لممقياس ىو انيـ اتفقوا عمى مبلئمة الصياغة المغوية لفقرات المقي

العينة بمجتمع البحث الحالي، مع ضرورة تصويب االخطاء النحوية والطباعية، واتفقوا ايضا عمى كفاءة الفقرات في تغطيتيا لمجاؿ السمة 
 احدة تـ ، فيما عدا فقرة و ف بدائؿ االستجابة مناسبة تماماالمقاسة لذا لـ يقترح أي واحد منيـ بإضافة أي فقرة، اتفؽ المحكموف باألجماع عمى ا

 .%21ألنيا لـ تحصؿ عمى نسبة  حذفيا
، كما تـ استخداـ محؾ الجذر الكامف األكبر Principal componentsتـ إجراء التحميؿ العاممي بطريقة المكونات الرئيسية  الصدق العاممي:

، كما تـ تحديد عدد Kaiser Normalizationوفؽ معيار كايزر  Varimaxمف الواحد الصحيح، وتـ تدوير المحاور تدويرا متعامدا بطريقة 
( عوامؿ فرضية وتوزيع مفردات المقياس عمى ىذه العوامؿ ، وىي العوامؿ التي تمثؿ أبعاد المقياس وذلؾ لمتأكد مف صحتيا، 4العوامؿ في )

ئج أكثر تأكيدا. وجاءت نتيجة تشبعات ( فأكثر ىو التشبع المقبوؿ والداؿ إحصائيا وذلؾ لمحصوؿ عمى نتا1.5حيث تـ اعتبار التشبع بمقدار )
 المفردات عمى العوامؿ بعد التدوير المتعامد كما يمي:
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%( بعد التدوير، وبمغت قيمة الجذر 53.232%( مف التبايف العاممي الكمي )04.242وقد استحوذ ىذا العامؿ عمى نسبة )العامل األول: 
( عبارة، حيث تـ ترتيب تشبعات ىذه الفقرات تنازليا مف أعمى التشبعات إلى أقميا 02)(، وقد تشبعت عميو جوىريا 2.523الكامف ليذا العامؿ )

 (03)كما ىو موضح بالجدوؿ 
%( مف التبايف العاممي الكمي بعد التدوير، وبمغت قيمة الجذر الكامف ليذا العامؿ 01.025وقد استحوذ ىذا العامؿ عمى نسبة )العامل الثاني: 

( عبارة، حيث تـ ترتيب تشبعات ىذه الفقرات تنازليا مف أعمى التشبعات إلى أقميا كما ىو موضح 05(، وقد تشبعت عميو جوىريا )3.120)
 (03)بالجدوؿ 

%( مف التبايف العاممي الكمي بعد التدوير، وبمغت قيمة الجذر الكامف ليذا العامؿ 3.252وقد استحوذ ىذا العامؿ عمى نسبة )الثالث:  العامل
( عبارة، حيث تـ ترتيب تشبعات ىذه الفقرات تنازليا مف أعمى التشبعات إلى أقميا كما ىو موضح 2(، وقد تشبعت عميو جوىريا )5.402)

 (03)بالجدوؿ 
%( مف التبايف العاممي الكمي بعد التدوير، وبمغت قيمة الجذر الكامف ليذا العامؿ 3.022وقد استحوذ ىذا العامؿ عمى نسبة )العامل الرابع: 

( عبارة، حيث تـ ترتيب تشبعات ىذه الفقرات تنازليا مف أعمى التشبعات إلى أقميا كما ىو موضح 3(، وقد تشبعت عميو جوىريا )8.322)
 (03)وؿ بالجد

 وامؿ األربعةمعامبلت تشبع بنود الع (03ؿ )جدو 
 العامل الرابع العامل الثالث العامل الثاني العامل األول

 معامل التشبع رقم الفقرة معامل التشبع رقم الفقرة معامل التشبع رقم الفقرة معامل التشبع رقم الفقرة
42 1.240 52 1.328 53 1.322 4 1.353 
81 1.333 48 1.325 55 1.332 04 1.354 
82 1.334 88 1.302 2 1.442 2 1.383 
08 1.333 42 1.312 3 1.452 00 1.335 
5 1.343 43 1.322 41 1.412 2 1.334 

82 1.353 45 1.332 03 1.523 3 1.42 
02 1.358 83 1.335 50 1.522   
80 1.380 52 1.338 05 1.533   
83 1.323 40 1.438 01 1.542   
44 1.320 54 1.432     
58 1.322 51 1.440     
42 1.330 02 1.412     
52 1.342 53 1.522     
8 1.343       

85 1.425       
02 1.453       
43 1.480       
0 1.415       

 بالجدول التالي:( عبارات تمقائيا, حيث أنيا لم تتشبع عمى أي عامل من العوامل كما ىو موضح 3وتم استبعاد )
 
 

 الفقرات التي تـ استبعادىا في التحميؿ العاممي (02جدوؿ )
 مضمون الفقرة رقم الفقرة

 الخوؼ مف االنفصاؿ او الخوؼ عمى االخريف 03

 الخوؼ مف االنفصاؿ او الخوؼ عمى االخريف 84

 التحمؿ أو التفسخ 82
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( متقاعد ومتقاعدة، وبعد تصحيح المقياس وحساب 543بعد تطبيؽ المقياس عمى عينة التحميؿ االحصائي البالغ عددىـ) يزية:يالقوة التم
( وقد 023( واعمى درجة)43عمى فقرات لمقياس واستخراج الدرجة الكمية لكؿ استمارة، فقد تراوح مدى الدرجات بيف ادنى درجة)االستجابات 

استمارة،  25وعددىا%( مف المجموعة الدنيا 82استمارة) 25%( مف المجموعة العميا ونسبة وعددىا 82رتبت الدرجات تنازليا، وسحب نسبة)
(، 42، 45، 52، 52، 88، 04، 4مييزية لممقياس ىو اف ىناؾ سبع فقرات سقطت مف المقياس الكمي وىذه الفقرات ىي) وكانت نتائج القوة الت

 ( فقرة، بعد االنتياء مف االختبار التائي.48في حيف لـ تسقط اي فقرة في جميع المجاالت، لذا فقد اصبح مقياس قمؽ الموت يتكوف مف )
حيث تـ استخداـ معامؿ ارتباط بيرسوف لمتحقؽ مف العبلقة االرتباطية بيف درجة الفقرة والدرجة الكمية  مقياس:عالقة الفقرة بالمجموع الكمي لم

( ودرجة حرية 1.13لكؿ بعد مف أبعاد تكامؿ األنا، ثـ مقارنة القيمة المحسوبة لبلرتباط مع القيمة الجدولية الحرجة لبلرتباط عند مستوى )
 (.08()81()02()02يرت قيـ االرتباط كما في الجداوؿ )(، وظ1.013( والبالغة )545)

 عبلقة الفقرة بالمجموع الكمي لبعد االنفصاؿ او الخوؼ عمى االخريف ( 02جدوؿ )

عبلقة الفقرة بالدرجة الكمية لمجاؿ االنفصاؿ او الخوؼ عمى  ت
عبلقة الفقرة بالدرجة الكمية لمجاؿ االنفصاؿ او الخوؼ عمى  ت الداللة االخريف

 الداللة االخريف

 دالة **0.513 82 دالة **0.563 0
 دالة **0.610 50 دالة **0.577 3

 دالة **0.570 53 دالة **0.531 01
 دالة **0.633 41 دالة **0.430 03
 دالة **0.575 44 دالة **0.662 02
 دالة **0.612 85

 او التفسخ(عبلقة الفقرة بالمجموع الكمي لبعد الخوؼ مف التحمؿ 02جدوؿ ) 

عبلقة الفقرة بالمجموع الكمي لمجاؿ الخوؼ مف التحمؿ او  ت
عبلقة الفقرة بالمجموع الكمي لمجاؿ الخوؼ مف التحمؿ او  ت الداللة التفسخ

 الداللة التفسخ

 دالة **0.623 84 دالة **0.716 5
 دالة **0.715 82 دالة **891 .0 2

 دالة **0.378 58 دالة **0.702 08
 دالة **0.516 53 دالة **0.511 03
    دالة **0.727 81

 عبلقة الفقرة بالمجموع الكمي لبعد الركود او التوقؼ ( 81جدوؿ )

عبلقة الفقرة بالمجموع الكمي لمجاؿ الركود او  ت الداللة عبلقة الفقرة بالمجموع الكمي لمجاؿ الركود او التوقؼ ت
 الداللة التوقؼ

 دالة **0.614 82 دالة **0.604 8
 دالة **0.468 55 دالة **0.505 2

 دالة **0.629 52 دالة **0.487 05
 دالة **0.526 43 دالة **0.654 02
 دالة **0.569 42 دالة **0.605 80
 دالة **0.692 42 دالة **0.666 83

 (عبلقة الفقرة بالمجموع الكمي لبعد الخمود الرمزي80جدوؿ ) 
 الداللة عبلقة الفقرة بالمجموع الكمي لمجاؿ الخمود الرمزي ت الداللة بالمجموع الكمي لمجاؿ الخمود الرمزيعبلقة الفقرة  ت
 دالة **0.508 54 دالة **0.500 4
 دالة **0.652 52 دالة **0.385 3
 دالة **0.572 52 دالة **0.486 2

 دالة **0.622 40 دالة **0.467 00
 دالة **0.551 45 دالة **0.444 04
 دالة **0.548 43 دالة **431 .0 02
 دالة **0.588 42 دالة **0.596 88
 دالة **0.542 83
 دالة **0.476 51
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 عبلقة الفقرة بالمجموع الكمي لمقياس قمؽ الموت الكمي (88جدوؿ )

عبلقة الفقرة  ت
عبلقة الفقرة  ت الداللة بالمجموع الكمي

الفقرة عبلقة  ت الداللة بالمجموع الكمي
عبلقة الفقرة  ت الداللة بالمجموع الكمي

 الداللة بالمجموع الكمي

 دالة **0.447 41 دالة **0.207 82 غير دالة 0.027 04 دالة **0.497 0
 دالة **0.203 40 دالة **0.531 82 دالة **0.172 03 دالة **0.552 8
 دالة **0.255 48 دالة **0.564 82 دالة **0.464 03 دالة **0.624 5
 دالة **0.202 45 دالة **0.232 51 دالة **0.618 02 غير دالة 0.061 4
 دالة **0.515 44 دالة **0.380 50 دالة **0.192 02 دالة **0.297 3
 دالة **0.444 43 دالة **0.623 58 دالة **0.459 02 دالة **0.431 3
 دالة **0.232 43 دالة **0.383 55 دالة **0.616 81 دالة **0.288 2
 دالة **0.470 42 غير دالة 0.054 54 دالة **0.507 80 دالة **0.425 2
 دالة **0.243 42 دالة **0.340 53 دالة **0.143 88 دالة **0.205 2

 دالة **0.611 42 دالة **0.421 53 دالة **0.433 85 دالة **0.362 01
 دالة **0.563 52 دالة **0.219 84 دالة **0.255 00
 دالة *0.130 52 دالة **0.561 83 دالة **0.648 08
 دالة **0.149 52 دالة **0.271 83 دالة **0.445 05

( متقاعد ومتقاعدة تـ اختيارىـ بالطريقة 41قامت الباحثة بتطبيؽ مقياس قمؽ الموت بيذه الطريقة عمى عينة مكونة مف ) :Reliabilityالثبات 
(، ثـ اعيد تطبيقو مرة اخرى بعد اسبوعيف، وحساب 03موزعيف بالتساوي عمى وفؽ متغير النوع كما في جدوؿ)العشوائية مف منطقة قمعة سكر 

( وقد عدت ىذه القيمة مؤشرا عمى 1.25عبلقة االرتباطية بيف التطبيؽ االوؿ والثاني، اذ ظير اف معامؿ الثبات ألجابتيـ عمى المقياس كاف )
 اس قمؽ الموت عبر الزمف.استقرار استجابات االفراد عمى مقي

( استبانة ، ثـ 543والستخراج الثبات بيذه الطريقة تـ اعتماد جميع االستبانات والبالغ عددىا )  :Coefficient Alphaطريقة الفا كرونباخ  
 (.1.225استعممت معادلة ألفا كرونباخ اذ بمغ معامؿ الثبات لمقياس لقمؽ الموت )

 عرض النتائج وتفسيرىا:
لغرض قياس ىذا اليدؼ تـ حساب درجات  :من المتقاعدين في محافظة ذي قار األول: قياس مستوى تكامل األنا لدى عينة البحثاليدف 

( درجة، 048.15متقاعد ومتقاعدة عمى مقياس تكامؿ األنا، اذ بمغ الوسط الحسابي الستجابات المتقاعديف ) (543عينة البحث البالغ عددىـ )
( درجة، والختبار ىذه النتيجة احصائيا، تـ استخداـ 083( درجة، في حيف كاف الوسط الفرضي لممقياس )02.545ره)و بأنحراؼ معياري قد

( درجة وىي أعمى مف القيمة الجدولية البالغة 03.40(، اذ ظير اف القيمة التائية المحسوبة )T. test one wayاالختبار التائي لعينة واحدة )
(، وىذا يعني وجود فروؽ دالة احصائيا بيف الوسط الحسابي لعينة البحث 544( ودرجة حرية )1.13لة،  )( درجة عند مستوى دال0.23)

التي والوسط الفرضي ولصالح الوسط الحسابي، وىذه النتيجة تشير الى تمتع المتقاعديف بمستوى جيد مف تكامؿ االنا، ويمكف تفسير ىذه النتيجة 
مستوى جيد مف تكامؿ األنا ىو اف محصمة السموؾ حقيقة تنضج في المرحمة االخيرة مف العمر، ألف الفرد تشير إلى اف المتقاعديف يتمتعوف ب
 .الوقت واكتساب خبرة سنوات العمريصبح اكثر مرونة وتفتحا مع مرور 

لغرض قياس ىذا : ذي قار عمى وفق ابعاده الفرعية اليدف الثاني: قياس مستوى تكامل االنا لدى عينة البحث من المتقاعدين في محافظة
 كما يمي:اليدؼ تـ حساب درجات كؿ بعد عمى حدة 

( درجة، 3.223درجة، وانحراؼ معياري ) (Regret 82.13 (اذ بمغ الوسط الحسابي الستجابات افراد العينة مف المتقاعديف، عمى بعد الندـ• 
( درجة، والختبار الداللة االحصائية ليذه القيمة، تـ استخداـ االختبار التائي لعينة واحدة 84في حيف كاف الوسط الفرضي لمقياس ىذا البعد )

(T. test one way( اذ بمغت القيمة التائية المحسوبة لبعد الندـ ،)درجة وعند مقارنتيا با2.35 )( درجة عند 0.23لقيمة الجدولية البالغة )
( ظير أنيا اكبر، وىذا يعني اف ىناؾ فرؽ ذو داللة إحصائية لصالح الوسط الحسابي لممقياس، اي 544( ودرجة حرية )1.13مستوى داللة )

 المتقاعديف في محافظة ذي قار:اف عينة البحث لدييـ قدر مف الندـ، ويمكف تفسير ىذه النتيجة التي تشير الى ارتفاع مستوى الندـ لدى 
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ذكريات بأنيا قد تكوف نابعة مف تراكـ التعديبلت المستمرة عمى منظومة الضمير الداخمي لؤلفراد، االمر الذي يعني محاولتيـ لمتصالح مع تمؾ ال 
ـ بالندـ، لحؿ تمؾ التوترات الماضية او المؤلمة أو التوافؽ معيا، مف خبلؿ مراجعة الحياة والتركيز عمى الذكريات او المواقؼ المسببة لشعورى

 محاولة تجاوزىا، وتركيبيا في السياؽ االوسع لتكامؿ االنا.
( درجة وبمغ الوسط الفرضي لمقياس ىذا 3.224( درجة وبانحراؼ معياري )Wisdom(36.41في حيف بمغ الوسط الحسابي في بعد الحكمة •

، إذ بمغت القيمة (T. test one wayائية ليذه القيمة تـ استخداـ االختبار التائي لعينة واحدة )( درجو والختبار الداللة الفروؽ اإلحص51البعد )
( درجة، ظير اف القيمة التائية المحسوبة اكبر مف القيمة الجدولية، وىذا 0.23درجة وعند مقارنتيا بالقيمة الجدولية ) (81.32)التائية المحسوبة 

ويمكف تفسير ىذه النتيجة التي تشير الى تمتع المتقاعديف بمستوى جيد مف الحسابي، يعني اف ىناؾ فرؽ ذو داللة إحصائية لصالح الوسط 
عراقً، تفرض علٌه فً اغلب المواقف واالحٌان، ان ٌركن الى خبرته االجتماعٌة، ان طبٌعة الحٌاة المعٌشة للفرد كبٌر السن فً المجتمع الىو  ،الحكمة

 فضال عن الوظٌفة السابقة فً استخالص دروس تدفعه نحو قٌم التفاهم والحس السلٌم بالمواقف، والبصٌرة فً اغلب جوانب الحٌاة.   
( درجة في حيف كاف الوسط 5.234ة، وبانحراؼ معياري لو قدره )درجGenerativity( (20.66 كما و بمغ الوسط الحسابي لبعد اإلنتاجية •

( درجة، ولمعرفة داللة الفرؽ بيف الوسطيف تـ استخداـ االختبار التائي لعينة واحدة، إذ بمغت القيمة التائية 02الفرضي لمقياس ىذا البعد )
التائية المحسوبة اكبر مف القيمة الجدولية، وىذا يعني اف ىناؾ فرؽ (، ظير اف القيمة 0.23)وعند مقارنتيا بالقيمة الجدولية  (05.5)المحسوبة

اف ىو  ،النتاجية لدى المتقاعديفذو داللة إحصائية لصالح الوسط الحسابي، ويمكف تفسير ىذه النتيجة التي تشير الى توافر مستوى جيد مف ا
انة مجتمعيـ، التي تبدأ في تطوير انفسيـ لمحفاظ عمى المناىؿ ىذه النتيجة يمكف اف تخبرنا عف تركيز المتقاعديف عمى المساىمة في صي

.الخ، الطبيعية، والمؤسسات االجتماعية، التي تتطمبيا االجياؿ القادمة، والتي يساىـ فييا كؿ مف المعمميف والمدرسيف واالساتذة والمرشديف..
 ج الجيؿ القادـ.فيؤالء المتقاعديف مف تمؾ الطبقات وغيرىا، ىـ تعبيرات نموذجية مف انتا

( 2.084درجة، وبانحراؼ معياري قدره ) Well-being psychological  (51.59)النفسية في حيف بمغ الوسط الحسابي في بعد الرفاىية •
حدة، فبمغت ( درجة، ولمعرفة داللة الفرؽ بيف الوسطيف تـ استعماؿ االختبار التائي لعينة وا43درجة اما الوسط الفرضي لمقياس ىذا البعد كاف )

( درجة، ظير اف القيمة التائية اكبر مف القيمة الجدولية، 0.23درجة وعند مقارنتيا بالقيمة الجدولية البالغة )04.22القيمة التائية المحسوبة) )
ية النفسية الرفاى ويمكف تفسير ىذه النتيجة التي تشير الى ارتفاع مستوى، وىذا يعني اف ىناؾ فرؽ ذو داللة إحصائية لصالح الوسط الحسابي

يمكف اف نتممس ىذه القيمة، مف واقع المتقاعد في توظيؼ ممكناتو الذاتية النفسية االجتماعية مف جية، او خبراتو النفسية ، ىو لدى عينة البحث
بقة وسبلمتيـ العقمية، والمعرفية مف جية اخرى، االمر الذي يدفعيـ الى االحساس بالسيطرة عمى مواقؼ حياتيـ بدافع مف نجاحات حياتيـ السا

 وتقبؿ ذواتيـ بايجابياتيا وسمبياتيا.
درجة في حيف كاف  (8.845( درجة وبانحراؼ معياري قدره)2.22، بمغ الوسط حسابي فيو)Life Satisfactionوبالنسبة لبعد الرضا عف الحياة•

استخداـ االختبار التائي لعينة واحدة، إذ بمغت القيمة التائية ( درجة ولمعرفة داللة الفرؽ بيف الوسطيف تـ 2الوسط الفرضي لمقياس ىذا البعد )
، ظير اف القيمة التائية المحسوبة اكبر مف القيمة الجدولية، وىذا يعني وجود (0.23) ( درجة وعند مقارنتيا بالقيمة الجدولية2.48-المحسوبة)

ويمكف تفسير ىذه النتيجة التي تخبرنا بانخفاض ، سط الفرضيفروؽ ذات داللة إحصائية بيف الوسط الحسابي والوسط الفرضي ولصالح الو 
ان من خالل ارتفاع درجة بعد الندم لدٌهم، لذا فمن المتوقع ان ٌكون مستوى الرضا عن الحٌاة لدٌهم ، ىو عف الحياة لدى عينة البحثمستوى الرضا 

ٌكونوا راضٌن عن حٌاتهم بصورة عامة، ألن الرضا عن الحٌاة ٌعنً قبول الحٌاة بكل متدنً، ما داموا لم ٌتصالحوا بعد مع بعض روافد الندم، وبالتالً لن 

ل الرضا عن الحٌاة تفاصٌلها، وهذا ال ٌمكن تحقٌقه حتى ٌتم الشعور بالتصالح مع كل مراحل الحٌاة السابقة، اي ان لدٌهم نتٌجة عكسٌة فكلما ارتفع الندم ق
 ٌرتفع الشعور بالرضا عن الحٌاة.وبالعكس اذا انخفض مستوى الندم لدٌهم س

 اليدف الثالث: تعرف داللة الفرق االحصائية في تكامل االنا عمى وفق متغيرات) الجنس, العمر, الحالة االجتماعية, الحالة االقتصادية(
متقاعدا عمى مقياس تكامؿ األنا، اذ بمغ  195)تحقيقا ليذا اليدؼ تـ حساب استجابات عينة الذكور البالغ عددىـ ) متغير الجنس: . أ

( 126درجة، وىو اعمى مف الوسط الفرضي لممقياس البالغ )( 21.443)( درجة، وبانحراؼ معياري قدره 143.04الوسط الحسابي لمذكور )
( 140.93حسابي لئلناث )متقاعدة عمى مقياس تكامؿ األنا، اذ بمغ الوسط ال (150)درجة، وعند حساب درجات عينة اإلناث البالغ عددىـ 

( درجة، وقد تـ استخداـ االختبار التائي 126درجة، وىو اعمى مف الوسط الفرضي لممقياس البالغ )( 17.587)درجة، وبانحراؼ معياري بمغ 
( 1.96ولية البالغة )درجة وىي أعمى مف القيمة الجد( 4.72)لعينتيف مستقمتيف، وأظيرت نتائج االختبار التائي، اف القيمة التائية المحسوبة 
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, (، مما يشير ذلؾ الى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية ولصالح الوسط األكبر وىـ الذكور343( ودرجة حرية )0.05درجة عند مستوى داللة )
الى طبيعة االدوار  ويمكف تفسير ىذه النتيجة التي تشير الى تمتع المتقاعديف الذكور بتكامؿ االنا بمستوى اعمى قياسا باإلناث ربما يعود ذلؾ

 واتيـ.االجتماعية والبيئية التي يتصدى ليا الذكور في مجتمعنا، االمر الذي يكسبيـ خبرات متعددة تجعميـ اقرب الى تحقيؽ عوامؿ تكاممية في ذ
 متغير العمر: . ب

 الوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري لمستويات العمر في مقياس تكامؿ األنا (85جدوؿ)
 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العينةعدد  العمر

33-31 137 140.50 20.494 

31-33 89 141.28 20.005 

33-21 68 149.10 14.298 
 19.747 118.94 51 فما فوؽ 21

 تبعًا لمتغير العمر (ANOVA)نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادي  (84جدوؿ )

ـــــــاتمجموع  مصدر التباين درجة  المربعــــــــ
ــــات الحرية ـــــــ  وسط المربعــــــ

الداللة اإلحصائية عند  (Fالقيمة الفائية )
 1.15مستوى

 الجدولية المحسوبة
 9406.075 3 28218.225 بين المجموعات

 368.121 341 125529.329 داخل المجموعات وجود فرؽ ذي داللة إحصائية 2.631 25.552
  344 153747.554 المجموع

 Multipleالمقارنات البعدية شيفيو  اختبارتحميؿ التبايف األحادي، تـ تطبيؽ ولمعرفة مصادر الفروؽ بيف مجموعات البحث الذي كشؼ عنيا 
Comparisons Scheffe ( 83لمعرفة وقوع الفرؽ بيف مستويات العمر في مقياس تكامؿ األنا، وكما موضح في جدوؿ.) 

 اختبار شيفيو لمعرفة مصادر الفروؽ بيف مستويات العمر لمقياس تكامؿ األنا( 83جدوؿ )

 الوسط الحسابي المجموعات
 قيمة شيفيو

 1.15داللة الفروق عند مستوى 
 الجدولية المحسوبة

65-71 149.10 
 21-33دالة إحصائيا لصالح  2.631 27.45

 118.94 فما فوق 71

65-71 149.10 
 21-33دالة إحصائيا لصالح  2.631 3.35

55-61 140.50 

65-71 149.10 
 غير دالة إحصائيا 2.631 0.25

61-65 141.28 

61-65 141.28 
 33-31دالة إحصائيا لصالح  2.631 15.06

 118.94 فما فوق 71

61-65 141.28 
 غير دالة إحصائيا 2.631 0.03

55-61 140.50 

 31-33دالة إحصائيا لصالح  2.631 16.19 140.50 55-61

 ( أف الفرؽ بيف:83ويتضح مف جدوؿ )
 ( في مقياس تكامؿ األنا غير داؿ إحصائيا بيف المجموعتيف، ألف قيمة 31-33،  33-31( و )33-31،  21-33الوسطيف الحسابييف بيف )

 ( درجة.8.350شيفيو المحسوبة أصغر مف الجدولية البالغة )
 ( في مقياس تكامؿ األنا داؿ إحصائيا، ألف: قيمة شيفيو المحسوبة 31-33،  21-33فما فوؽ( و ) 21،  21-33الوسطيف الحسابييف بيف )

 ( درجة.8.350( درجة عمى التوالي أكبر مف الجدولية البالغة )5.53( درجة )82.43البالغة )
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 (في مقياس تكامؿ األنا داؿ إحصائيا ، ألف: 21 ، 31-33فما فوؽ( و ) 21،  33-31الوسطيف الحسابييف بيف )قيمة شيفيو  فما فوؽ
ويمكف تفسير ىذه النتيجة التي تشير الى اف ، (8.31) ( درجة عمى التوالي أكبر مف الجدولية البالغة03.02( درجة )03.13المحسوبة البالغة )
سنة فما 21في تكامؿ االنا )بداللة احصائية( مف الفئة العمرية) سنة( قد حصموا عمى درجات اعمى  21الى ما دوف 33الفئات العمرية مف)

سنة( الزالوا يعتقدوف اف ىنالؾ افقا مضافا الستكماؿ تحقيؽ انجازات مستمرة في 21فوؽ( وىذا االمر ربما يعود الى اف الفئات العمرية دوف)
فما فوؽ لعميا ادركت اف فرص ذلؾ التحقيؽ ضعفت  21ا فئة اؿ نشاطات حياتيـ المختمفة، واف وضعيـ الصحي ربما مازاؿ يسعفيـ لذلؾ، بينم

 لدييـ، االمر الذي ينعكس عمى استجاباتيـ عمى فقرات المقياس.
 متغير الحالة االجتماعية:  . ث

 الوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري لمستويات الحالة االجتماعية في مقياس تكامؿ األنا( 83جدوؿ )
 االنحراف المعياري الوسط الحسابي العينةعدد  الحالة االجتماعية

 11.324 149.20 224 متزوج
 24.760 110.51 35 اعزب
 19.458 128.09 47 ارمل

 19.197 116.51 39 مطمق

 تحميؿ التبايف األحادي لمستويات الحالة االجتماعية في مقياس تكامؿ األنا (82جدوؿ )

ـــــــات مصدر التباين درجة  مجموع المربعــــــــ
ــــات الحرية ـــــــ  وسط المربعــــــ

الداللة اإلحصائية عند  (Fالقيمة الفائية )
 1.15مستوى

 الجدولية المحسوبة

 25666.579 3 76999.738 بين المجموعات

 237.126 341 80860.106 داخل المجموعات وجود فرؽ ذي داللة إحصائية 2.631 108.240

  344 157859.844 المجموع

ولمعرفة مصادر الفروؽ بيف مجموعات البحث الذي كشؼ عنيا تحميؿ التبايف األحادي، تـ تطبيؽ اختبار شيفيو لمعرفة وقوع الفرؽ بيف      
 (.82في مقياس تكامؿ األنا، وكما موضح في جدوؿ ) )متزوج، اعزب ،ارمؿ، مطمؽ( الحالة االجتماعية    مستويات 

 اختبار شيفيو لمعرفة مصادر الفروؽ بيف مستويات الحالة االجتماعية لمقياس تكامؿ األنا (82جدوؿ )

 الوسط الحسابي المجموعات
 قيمة شيفيو

 1.15داللة الفروق عند مستوى 
 الجدولية المحسوبة

 149.20 متزوج
 دالة إحصائيا لصالح متزوج 2.631 70.14

 110.51 اعزب

 149.20 متزوج
 دالة إحصائيا لصالح متزوج 2.631 50.07

 116.51 مطمق

 149.20 متزوج
 دالة إحصائيا لصالح متزوج 2.631 31.33

 128.09 ارمل

 128.09 ارمل
 دالة إحصائيا لصالح ارمؿ 2.631 8.69

 110.51 اعزب

 128.09 ارمل
 دالة إحصائيا لصالح ارمؿ 2.631 3.77

 116.51 مطمق

 116.51 مطمق
 غير دالة إحصائيا  2.631 1.01

 110.51 اعزب

 ( أف الفرؽ بيف:82ويتضح مف جدوؿ ) 
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  الوسطيف الحسابييف بيف )مطمؽ ، اعزب( في مقياس تكامؿ األنا غير داؿ إحصائيا بيف المجموعتيف، ألف قيمة شيفيو المحسوبة
 ( درجة.8.350أصغر مف الجدولية البالغة )

  متزوج ، اعزب( و )متزوج ، مطمؽ( و ) متزوج ، ارمؿ( في مقياس تكامؿ األنا داؿ إحصائيا، ألف: قيمة الوسطيف الحسابييف بيف(
 ( درجة.8.350( درجة عمى التوالي أكبر مف الجدولية البالغة )50.55()5.53( درجة )21.04شيفيو المحسوبة البالغة )

 قيمة شيفيو المحسوبة البالغة  ياس تكامؿ األنا داؿ إحصائيا ، ألف:الوسطيف الحسابييف بيف)ارمؿ ، اعزب( و )ارمؿ ، مطمؽ( في مق
 ( درجة. 8.350) ( درجة عمى التوالي أكبر مف الجدولية البالغة5.22( درجة )2.32)

اف تمؾ ىو  عمى مف المتقاعد االعزب والمطمؽ،ويمكف تفسير النتائج اعبله التي تبيف اف المتقاعد المتزوج واالرمؿ لديو مستوى تكامؿ انا ا
جعميـ يشعروف بالرضا عف ، ربما الفئات التي لدييا تكامؿ انا اعمى مف )المتزوجيف، والمرمميف( كانوا قد مروا بتجارب حياتية موجبة الى حد ما

روا عبلقة مف ما تـ تحقيقو مف مفردات حياتية عاشوىا، كما وقد يصبح بعض المتقاعديف سواء كانوا متزوجيف او مرمميف، أجدادا ومف ثـ يخب
ما نوع  جديد داخؿ الكياف االسري، وربما تسيـ ىذه العبلقة في استعادة ذكريات ابوتيـ او امومتيف اثناء قضاء بعض الوقت مع احفادىـ، ورب

ء التي ربما يتبنوا نمطا غير تسمطيًا مع احفادىـ، مالـ يكونوا حققوه مع اوالدىـ، فيـ في دورىـ ىذا لعميـ يكونوا صححوا مف بعض االخطا
مكف اف تسبب ليـ ندمًا عمى ما فات مف عبلقاتيـ بأوالدىـ، اما فيما يتعمؽ بالفئات التي لدييا تكامؿ انا بمستوى منخفض )المطمؽ، واالعزب( في

 نعد خبراتيـ الحياتية السابقة اكثر سمبية مف الفئات االخرى، االمر الذي ينعكس في استجاباتيـ.
  :ةمتغير الحالة االقتصادي . ج

 الوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري لمستويات الحالة االقتصادية في مقياس تكامؿ األنا( 51جدوؿ )
 االنحراؼ المعياري الوسط الحسابي العدد الحالة االقتصادية

 27.161 126.73 70 ضعيفة
 17.201 134.10 121 متوسطة

 14.483 141.30 103 جيدة

 17.090 136.71 51 ممتازة

 تحميؿ التبايف األحادي مستويات الحالة االقتصادية في مقياس تكامؿ األنا (50)جدوؿ 

ـــــــات مصدر التباين درجة  مجموع المربعــــــــ
ــــــــات الحرية ـــــــ  متوسط المربعــ

الداللة اإلحصائية عند  (Fالقيمة الفائية )
 1.15مستوى

 الجدولية المحسوبة

 3039.470 3 9118.411 بين المجموعات

 358.965 341 122406.911 داخل المجموعات وجود فرؽ ذي داللة إحصائية 2.631 8.467

  344 131525.322 المجموع

مستويات ولمعرفة مصادر الفروؽ بيف مجموعات البحث الذي كشؼ عنيا تحميؿ التبايف األحادي، تـ تطبيؽ اختبار شيفيو لمعرفة وقوع الفرؽ بيف      
 (.58في مقياس تكامؿ األنا، وكما موضح في جدوؿ ))ضعيفة، متوسطة ،جيدة ، ممتازة( الحالة االقتصادية

 اختبار شيفيو لمعرفة مصادر الفروؽ بيف مستويات الحالة االقتصادية لمقياس تكامؿ األنا( 58جدوؿ )

 المتوسط الحسابي المجموعات
 قيمة شيفيو

 1.15داللة الفروق عند مستوى 
 الجدولية المحسوبة

 141.30 جيدة
 دالة إحصائيا لصالح جيدة 2.631 9.85

 126.73 ضعيفة

 141.30 جيدة
 دالة إحصائيا لصالح جيدة 2.631 4.81

 134.10 متوسطة

 غير دالة إحصائيا 2.631 0.65 141.30 جيدة
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 136.71 ممتازة

 136.71 ممتازة
 لصالح ممتازةدالة إحصائيا  2.631 3.08

 126.73 ضعيفة

 136.71 ممتازة
 غير دالة إحصائيا 2.631 0.08

 134.10 متوسطة

 134.10 متوسطة
 غير دالة إحصائيا 2.631 2.52

 126.73 ضعيفة

 ( أف الفرؽ بيف:58ويتضح مف جدوؿ ) 
  ، ضعيفة( في مقياس تكامؿ األنا غير داؿ إحصائيا بيف الوسطيف الحسابييف بيف )جيدة ، ممتازة( و )ممتازة متوسطة( و )متوسطة

 ( درجة.8.350المجموعتيف، ألف قيمة شيفيو المحسوبة أصغر مف الجدولية البالغة )
  الوسطيف الحسابييف بيف )جيدة ، ضعيفة( و )جيدة ، متوسطة( و )ممتازة ، ضعيفة( في مقياس تكامؿ األنا داؿ إحصائيا، ألف: قيمة شيفيو

اف ىو  يمكف تفسير ىذا، ( درجة8.350( درجة عمى التوالي أكبر مف الجدولية البالغة )5.12( درجة )4.20( درجة )2.23البالغة )المحسوبة 
المتقاعديف ذو المستوى االقتصادي الجيد والممتاز يتمتعوف بمستوى تكامؿ أنا أعمى مف الفئات االخرى، فيـ يعيشوف في منطقة اقتصادية 

العيش في ظؿ ظروؼ ىانئة، تمبي جميع متطمباتو، قد تساعدىـ في تحقيؽ ما  قيؽ متطمبات حياتية سابقة والحقة، وربمايستطيعوف فييا تح
، بينما المتقاعديف ذو المستويات االقتصادية االدنى)الضعيفة والمتوسطة( ىـ اقؿ في مستوى تكامؿ االنا، و قد يعود ىذا لظروؼ يطمحوف اليو

 ف غير ممبية لحاجاتيـ الشخصية.معيشتيـ التي ربما تكو 
لغرض تحقيؽ ىذا اليدؼ تـ حساب  :من المتقاعدين في محافظة ذي قار اليدف الرابع: قياس مستوى قمق الموت لدى عينة البحث

وبانحراؼ ( درجة، 111.12متقاعد ومتقاعدة عمى مقياس قمؽ الموت، اذ بمغ الوسط الحسابي )345) استجابات عينة البحث البالغ عددىـ )
( درجة، والختبار ىذه النتيجة احصائيا، تـ استخداـ االختبار 004( درجة، في حيف كاف الوسط الفرضي لممقياس )21.553معياري قدره )

توى ( درجة عند مس1.96درجة وىي أكبر مف القيمة الجدولية البالغة )( 2.48-)التائي لعينة واحدة، إذ ظير اف القيمة التائية المحسوبة تبمغ 
(، وىذا يعني وجود فروؽ دالة إحصائيا بيف الوسط الحسابي لعينة البحث والوسط الفرضي ولصالح الوسط 344( ودرجة حرية )0.05داللة )

قد يعود ذلؾ الى اف المستوى الجيد في تكامؿ االنا و  الفرضي، مما يشير إلى اف عينة البحث )المتقاعديف( لدييـ قمؽ الموت منخفض نوعًا ما،
 الذي ىـ عميو يجعميـ يتصالحوف مع فكرة الموت،  كما اف حقيقة ىذه االعمار تنسجـ مع فكرة ادراؾ اف الموت حؽ عمى وفؽ عقائدىـ الدينية

أرحب بيـ، وربما وصموا لذلؾ مف خبلؿ ممارسة طقوس التي يؤمنوف بيا، اي انيـ ربما تجاوزوا النظرة المادية، ويأمموا اف يكوف الموت أرحـ و 
 Rupert دينية مكثفة فالديف عموما يساعد عمى تقبؿ الموت، وىذا ما يتفؽ مع التنظير االساسي في نظرية ادارة االرىاب لروبرت ليفتوف 

Liftonفي اف الديف او التديف عامبل رئيسا في قمع ثقافة الحياة واالنتصار لثقافة الموت. 
 ليدف الخامس: قياس مستوى قمق الموت لدى عينة البحث من المتقاعدين عمى وفق ابعاده الفرعية:ا
 اذ بمغ الوسط الحسابي الستجابات افراد العينة مف المتقاعديف عمى بعد باالنفصاؿ أو الخوؼ عمى ااَلخريفSeparation or fear others 

( درجة، والختبار الداللة 27درجة، في حيف كاف الوسط الفرضي لمقياس ىذا البعد)( 7.040( درجة، و بانحراؼ معياري قدره )30.40)
، اذ بمغت القيمة التائية المحسوبة لبعد االنفصاؿ أو (T. test one way)اإلحصائية ليذه القيمة تـ استخداـ االختبار التائي لعينة واحدة 

( 344( ودرجة حرية )0.05( درجة عند مستوى داللة )1.96الجدولية البالغة ) ( درجة وعند مقارنتيا، بالقيمة8.95الخوؼ عمى ااَلخريف )
اي اف عينة البحث لدييـ قدرا  ظير أنيا اكبر مف القيمة الجدولية، وىذا يعني اف ىناؾ فرؽ ذو داللة إحصائية لصالح الوسط الحسابي لممقياس،

التي تشير الى ارتفاع مستوى االنفصاؿ او الخوؼ عمى االخريف لدى  مف االنفصاؿ او الخوؼ عمى االخريف ويمكف تفسير ىذه النتيجة
المتقاعديف في محافظة ذي قار ، ىو اف خوؼ المتقاعديف مف االنفصاؿ عف ااَلخريف ال يعني الخوؼ مف موتيـ الشخصي وانما البتعادىـ عف 

نياية العبلقات الشخصية المحببة بالنسبة ليـ، الف كؿ شخص احبائيـ، أو ربما موت االخريف مف احبائيـ، وقد يعود ىذا نتيجة لمتخوؼ مف 
 لديو اصدقاء واحبة يمثموف الدعـ السند والمادي والعاطفي لو فمف الصعب عميو التفكير في تركو.
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  في حيف كاف الوسط الحسابي الستجابات افراد عينة البحث عمى بعد الخوؼ مف التحمؿ أو التفسخFear inhibition or decomposition  
( درجو والختبار الداللة 24( درجة في حيف كاف الوسط الفرضي لمقياس ىذا البعد)6.435( درجة، وبانحراؼ معياري قدره )(21.94يبمغ 

الجدولية  ( درجة وعند مقارنتيا بالقيمة(5.88-اإلحصائية ليذه القيمة تـ استخداـ االختبار التائي لعينة واحدة، إذ بمغت القيمة التائية المحسوبة 
( درجة ظير اف القيمة التائية المحسوبة اكبر مف القيمة الجدولية، وىذا يعني وجود فرؽ ذو داللة إحصائية بيف الوسط الحسابي 1.96البالغة )

اال ثوبا ترتديو ربما كاف ذلؾ نتيجة إلدراكيـ بأف النفس تمثؿ كيانا متميزا وقائما بذاتو، وما الجسد و  والوسط الفرضي ولصالح الوسط الفرضي،
النفس كي يكوف الوسيط فيما بينيما، ومف ثـ لف يشعروا بالخوؼ عمى مصير جسدىـ بعد الموت ما داموا ادركوا اف ما يخمد لدييـ 

 الجوىر)الروح( وليس المظير)الجسد(.
  كما بمغ الوسط الحسابي الستجابات افراد العينة مف المتقاعديف عمى بعد الركود أو التوقؼRecession or stop Fear (35.15 ،درجة )

( درجة، والختبار الداللة االحصائية ليذه القيمة تـ 36( درجة في حيف كاف الوسط الفرضي لمقياس ىذا البعد )8.304وبانحراؼ معياري قدره )
 درجة، وعند مقارنتيا بالقيمة الجدولية البالغة  1.89-)استخداـ االختبار التائي لعينة واحدة، اذ بمغت القيمة التائية المحسوبة لبعد الركود )

، وىذا يعني اف ىناؾ  (344)ودرجة حرية (0.05)درجة، نجد اف القيمة التائية المحسوبة اعمى مف القيمة الجدولية عند مستوى داللة (1.96)
بما اف ، ويمكف تفسيره ىو كود او التوقؼفرؽ ذو داللة إحصائية لصالح الوسط الفرضي، اي اف عينة البحث ال يوجد لدييـ خوفا مف الر 

 المتقاعديف لدييـ مستوى مف الشعور باإلنتاجية والتي تشعرىـ باحتراـ الذات، لعؿ ىذه النتيجة ساىمت في خفض مستوى الشعور بالركود لدى
 عد مماتيـ.المتقاعديف مف عينة البحث، اي انيـ لف يشعروا بالركود كونيـ حققوا اغمب طموحاتيـ التي ستخمدىـ ب

  في حيف بمغ الوسط الحسابي الستجابات افراد العينة مف المتقاعديف عمى بعد الخمود الرمزيThe monument is synchronized 
( درجة،  والختبار الداللة االحصائية 27( درجة وكاف الوسط الفرضي لمقياس ىذا البعد )4.868( درجة، وبانحراؼ معياري قدره )28.17)

( 1.96( درجة، وعند مقارنتيا بالقيمة الجدولية البالغة)(4.5ة تـ استخداـ االختبار التائي لعينة واحدة، إذ بمغت القيمة التائية المحسوبةليذه القيم
ف . اي أالوسط الحسابيدرجة، نجد اف القيمة التائية المحسوبة أعمى مف القيمة الجدولية، وىذا يعني اف ىناؾ فرؽ ذو داللة إحصائية لصالح 

شعور المتقاعديف بالخمود الرمزي يعد وسيمة ليـ لموقاية مف قمؽ الموت، والذي ، وتفسر الباحثة عينة البحث لدييـ قدرا مف الخمود الرمزي 
 يشعرىـ بأف لدييـ اىداؼ مستمرة في الحياة تساعدىـ في التأقمـ مع فكرة الفناء الذي سينتابيـ في يوما ما.

 الفرق في قمق الموت وفق متغيرات )الجنس, العمر, الحالة االجتماعية, الحالة االقتصادية(اليدف السادس: تعرف داللة 
 الجنس . أ

 القيمة التائية ومستوى الداللة ألفراد العينة بحسب متغير الجنس لمقياس قمؽ الموت. (55جدوؿ)

درجة  الوسط الفرضي االنحراؼ المعياري الوسط الحسابي العدد الجنس
 الحرية

 التائيةالقيمة 
 الداللة

 الجدولية المحسوبة

 21.204 113.63 195 ذكور
114 343 9.91 1. 967 

 20.458 109.10 150 إناث دالة لصالح الوسط الحسابي لمذكور

االدوار االجتماعية ويمكف تفسير ىذه النتيجة التي تشير الى وجود فروؽ تبعا لمتغير الجنس في نسبة قمؽ الموت ولصالح الذكور، ىو اف 
الخاصة بطقوس الموت كالدفف مثبل يتطمب القياـ بيا مف قبؿ الذكور في مجتمع  العراؽ، كما أف كثرة الحروب في الببلد والتي ادت الى 

متطمبات عمميـ، استشياد الكثير مف الذكور، اضافة الى ضحايا حوادث السير والتي قد يكونوا الذكور عرضًة الييا اكثر مف االناث وذلؾ بحكـ 
 أذ أف مثؿ ىذه االمور لربما جعمت استجابات المتقاعديف الذكور اكثر اقترابا مف قمؽ الموت مقارنًة باإلناث.

 متغير العمر: . ب
 المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري لمستويات العمر في مقياس قمؽ الموت( 54جدوؿ )

 المعيارياالنحراف  المتوسط الحسابي عدد العينة العمر
33-31 137 109.04 23.509 
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31-33 89 110.77 20.232 
33-21 68 120.28 17.204 
 19.137 122.05 51 فما فوؽ 21

 تبعًا لمتغير العمر (ANOVA)نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادي ( 53جدوؿ )

ـــــــات مصدر التباين درجة  مجموع المربعــــــــ
ــــــــاتمتوسط  الحرية ـــــــ  المربعــ

الداللة اإلحصائية عند  (Fالقيمة الفائية )
 1.15مستوى

 الجدولية المحسوبة

 3375.531 3 10126.593 بين المجموعات
 422.908 341 144211.755 داخل المجموعات وجود فرؽ ذي داللة إحصائية 2.631 7.982

  344 154338.348 المجموع

 Multipleالمقارنات البعدية شيفيو  اختبارولمعرفة مصادر الفروؽ بيف مجموعات البحث الذي كشؼ عنيا تحميؿ التبايف األحادي، تـ تطبيؽ        
Comparisons Scheffe ( 53لمعرفة وقوع الفرؽ بيف مستويات العمر في مقياس قمؽ الموت، وكما موضح في جدوؿ.) 

 لمعرفة مصادر الفروؽ بيف مستويات العمر لمقياس قمؽ الموتاختبار شيفيو  (53جدوؿ )

 المتوسط الحسابي المجموعات
 قيمة شيفيو

 1.15داللة الفروق عند مستوى 
 الجدولية المحسوبة

 122.05 فما فوق 71
 فما فوؽ 21دالة إحصائيا لصالح  2.631 4.45

55-61 109.04 

 122.05 فما فوق 71
 فما فوؽ 21إحصائيا لصالح دالة  2.631 3.34

61-65 110.77 

 122.05 فما فوق 71
 غير دالة إحصائيا 2.631 0.08

65-71 120.28 

65-71 120.28 
 21-33دالة إحصائيا لصالح  2.631 4.98

55-61 109.04 

65-71 120.28 
 21-33دالة إحصائيا لصالح  2.631 3.56

61-65 110.77 

61-65 110.77 
 غير دالة إحصائيا 2.631 0.12

55-61 109.04 

 ( أف الفرؽ بيف:53ويتضح مف جدوؿ ) 
   ( في مقياس قمؽ الموت غير داؿ إحصائيا بيف 31-33،  33-31( و )21-33فما فوؽ ،  21المتوسطيف الحسابييف بيف )

 درجة.( 8.350المجموعتيف، ألف قيمة شيفيو المحسوبة أصغر مف الجدولية البالغة )
( في 33-31،  21-33( و )31-33،  21-33(  و )33-31فما فوؽ ،  21(  و )31-33فما فوؽ ،  21المتوسطيف الحسابييف بيف )

( درجة عمى التوالي 5.33( درجة )4.22( درجة )5.54( درجة )4.43مقياس قمؽ الموت داؿ إحصائيا، ألف: قيمة شيفيو المحسوبة البالغة )
فما فوؽ( كاف لدييـ نسبة قمؽ موت اعمى مقارنة بأعمار  33اف المتقاعديف بعمر )، ويفسر ىذا ىو ( درجة8.350بالغة )أكبر مف الجدولية ال

الموت، ولربما بسبب تدني حالتيـ الصحية، فضبل عرضًة الى المتقاعديف االخرى، قد يعود السبب في ذلؾ لشعورىـ بأنيـ اقرب الفئات العمرية 
لفروض الواجبة لذي يشير الى فقد الكثير مف االصدقاء واألقراف، ولعميـ يروا بأنو ليس عمييـ سوى االىتماـ بالديف واداء اعف الواقع االجتماعي ا

 ت.عمييـ، وترقب المو 
 الحالة االجتماعية . ج

 المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري لمستويات الحالة االجتماعية في مقياس قمؽ الموت (52جدوؿ )
 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي عدد العينة االجتماعيةالحالة 

 21.927 110.71 224 متزوج



 
 

27  

 19.522 109.71 35 اعزب

 15.291 124.71 47 ارمؿ
 17.123 117.21 39 مطمؽ

 تحميؿ التبايف األحادي مستويات الحالة االجتماعية في مقياس قمؽ الموت (52جدوؿ )

ـــــــاتمجموع  مصدر التباين درجة  المربعــــــــ
ــــــــات الحرية ـــــــ  متوسط المربعــ

 (Fالقيمة الفائية )
الداللة اإلحصائية عند 

 1.15مستوى
 الجدولية المحسوبة

 3381.69 3 10145.070 بين المجموعات

 385.626 341 131498.513 داخل المجموعات وجود فرؽ ذي داللة إحصائية 2.631 8.769

  344 141643.583 المجموع

 Multipleولمعرفة مصادر الفروؽ بيف مجموعات البحث الذي كشؼ عنيا تحميؿ التبايف األحادي، تـ تطبيؽ اختبار المقارنات البعدية شيفيو 
Comparisons Scheffe (52لمعرفة وقوع الفرؽ بيف مستويات الحالة االجتماعية في مقياس قمؽ الموت، وكما موضح في جدوؿ) 

 اختبار شيفيو لمعرفة مصادر الفروؽ بيف مستويات الحالة االجتماعية لمقياس قمؽ الموت (52جدوؿ )

 المتوسط الحسابي المجموعات
 قيمة شيفيو

 1.15داللة الفروق عند مستوى 
 الجدولية المحسوبة

 124.71 ارمل
 دالة إحصائيا لصالح ارمؿ 2.631 3.89

 109.71 اعزب

 124.71 ارمل
 دالة إحصائيا لصالح ارمؿ 2.631 5.65

 110.71 متزوج

 124.71 ارمل
 غير دالة إحصائيا 2.631 0.97

 117.21 مطمق

 117.21 مطمق
 غير دالة إحصائيا 2.631 0.79

 109.71 اعزب

 117.21 مطمق
 غير دالة إحصائيا 2.631 1.22

 110.71 متزوج

 109.71 اعزب
 غير دالة إحصائيا 2.631 0.03

 110.71 متزوج

 ( أف الفرؽ بيف:52ويتضح مف جدوؿ ) 
 قمؽ الموت غير داؿ إحصائيا  المتوسطات الحسابية بيف )ارمؿ ، مطمؽ( و )مطمؽ ، اعزب( و )مطمؽ ، متزوج( و )اعزب ، متزوج( في مقياس

 ( درجة.8.350بيف المجموعتيف، ألف قيمة شيفيو المحسوبة أصغر مف الجدولية البالغة )
 ( في مقياس قمؽ الموت داؿ إحصائيا، ألف: قيمة شيفيو المحسوبة البالغة )( 5.22المتوسطيف الحسابييف بيف )ارمؿ ، اعزب( و )ارمؿ ، متزوج

 ( درجة.8.350توالي أكبر مف الجدولية البالغة )( درجة عمى ال3.33درجة )
اف المتقاعديف المرمموف لدييـ نسبة اعمى في قمؽ الموت مقارنًة بالفئات االخرى مف )المتزوج، واالعزب،  ويمكف تفسير ىذه النتيجة، ىو

 . تراب الناجمة مف موت احد الزوجيفوالمطمؽ(، ربما كاف ذلؾ نتيجة مشاعر العزلة واالغ
 :الحالة االقتصادية متغير . أ

 المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري لمستويات الحالة االقتصادية في مقياس قمؽ الموت (41جدوؿ )
 االنحراؼ المعياري المتوسط الحسابي العدد الحالة االقتصادية

 23.837 120.15 70 ضعيفة
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 20.550 118.22 121 متوسطة
 23.062 109.38 103 جيدة
 20.228 114.28 51 ممتازة

 تحميؿ التبايف األحادي مستويات الحالة االقتصادية في مقياس قمؽ الموت (40جدوؿ )

ـــــــات مصدر التباين درجة  مجموع المربعــــــــ
ــــــــات الحرية ـــــــ  متوسط المربعــ

الداللة اإلحصائية عند  (Fالقيمة الفائية )
 1.15مستوى

 الجدولية المحسوبة
 1646.075 3 4938.226 بين المجموعات

 465.103 341 158600.139 داخل المجموعات وجود فرؽ ذي داللة إحصائية 2.631 3.539
  344 163538.365 المجموع

الفرؽ بيف ولمعرفة مصادر الفروؽ بيف مجموعات البحث الذي كشؼ عنيا تحميؿ التبايف األحادي، تـ تطبيؽ اختبار شيفيو لمعرفة وقوع  
 (.48في مقياس قمؽ الموت، وكما موضح في جدوؿ ))ضعيفة، متوسطة ،جيدة ، ممتازة( مستويات الحالة االقتصادية

 اختبار شيفيو لمعرفة مصادر الفروؽ بيف مستويات الحالة االقتصادية لمقياس قمؽ الموت (45جدوؿ )

 المتوسط الحسابي المجموعات
 قيمة شيفيو

 1.15مستوى داللة الفروق عند 
 الجدولية المحسوبة

 120.15 ضعيفة
 دالة إحصائيا لصالح ضعيفة 2.631 4.15

 109.38 جيدة 

 120.15 ضعيفة
 غير دالة إحصائيا 2.631 0.82

 114.28 ممتازة

 120.15 ضعيفة
 غير دالة إحصائيا 2.631 0.13

 118.22 متوسطة

 118.22 متوسطة
 إحصائيا لصالح متوسطةدالة  2.631 2.80

 109.38 جيدة

 118.22 متوسطة
 غير دالة إحصائيا 2.631 0.37

 114.28 ممتازة

 114.28 ممتازة
 غير دالة إحصائيا 2.631 0.57

 109.38 جيدة

 ( أف الفرؽ بيف:45ويتضح مف جدوؿ )
  متوسطة ، ممتازة( و )ممتازة ، جيدة( في مقياس قمؽ الموت غير داؿ المتوسطات الحسابية بيف )ضعيفة ، ممتازة( و )ضعيفة ، متوسطة( و(

 ( درجة.8.350إحصائيا بيف المجموعتيف، ألف قيمة شيفيو المحسوبة أصغر مف الجدولية البالغة )
 :محسوبة البالغة قيمة شيفيو ال المتوسطيف الحسابييف بيف)ضعيفة ، جيدة( و )متوسطة ، جيدة( في مقياس قمؽ الموت داؿ إحصائيا، ألف

 ( درجة. 8.350) ( درجة عمى التوالي أكبر مف الجدولية البالغة8.21( درجة)4.03)
اف المتقاعديف ذو الحالة االقتصادية الضعيفة او المتوسطة، لدييـ مستوى اعمى في قمؽ الموت مقارنة بالفئات االخرى  ويمكف تفسير ذلؾ ىو

 .لى خوفيـ عمى أسرىـ مف بعدىـ، إ)الجيدة والممتازة(، وقد يعود سبب ذلؾ
 اليدف السابع: ايجاد العالقة االرتباطية بين تكامل االنا وقمق الموت لدى عينة البحث من المتقاعدين في محافظة ذي قار.

 جدوؿ يبيف العبلقة االرتباطية بيف تكامؿ األنا وقمؽ الموت لدى المتقاعديف( 44جدوؿ )

حجم  المتغيرات
 ارتباط بيرسونقيمة معامل  العينة

 قيمة )ت(
مستوى الداللة  درجة الحرية

 (1015اإلحصائية)
 الجدولية المحسوبة

 دالة إحصائيا 343 1.967 7.655 -0.382 345 قمق الموت× تكامل األنا 
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أف ارتفاع درجة تكامؿ األنا  ذلؾويفسر , تبيف مف النتائج في الجدوؿ أعبله وجود عبلقة ارتباطية بيف تكامؿ األنا وقمؽ الموت لدى المتقاعديف
إلنجاز يقابمو انخفاض في درجة قمػؽ الموت لدى المتقاعديف اي انيـ كممػا اقتربوا مف المستويات العميا لتكامؿ األنا زاد شعورىـ بالكفاءة وا

 .الموتفيشػعروا بالرضا عما حققوه في المراحؿ السابقة مف حياتيـ، وىو ما يجعمػيـ يتقبػموا حتميػة 
ولتحقيؽ ىذا : لدى عينة البحث من المتقاعدين في محافظة ذي قار اليدف الثامن: تعرف مدى إسيام تكامل األنا وابعاده في قمق الموت

إذ اليدؼ تـ استخداـ تحميؿ االنحدار الخطي البسيط وأظيرت نتائج تحميؿ االنحدار وجود عبلقة دالة إحصائيا بيف تكامؿ األنا وقمؽ الموت، 
( 545( وبدرجة حرية )1.13( درجة وىو اعمى مف القيمة الجدولية لمعامبلت االرتباط عند مستوى داللة )1.528-امؿ االرتباط )بمغ مع

 ( يبيف ذلؾ.43( ، والجدوؿ )1.013والبالغة )
 معامؿ االرتباط ومعامؿ التحديد لتكامؿ األنا مع قمؽ الموت لدى المتقاعديف (43جدوؿ )

معامؿ االرتباط )معامؿ  مربع معامؿ االرتباط
 الخطأ المعياري لمتقدير معامؿ االرتباط المعدؿ التحديد(

0.382- 0.146 0.143 31.842 
( درجة وىي 32.381وبعد إخضاع قيمة معامؿ التحديد الكمي الى معادلة االنحدار ظير اف القيمة الفائية المحسوبة دالة إحصائيا إذ بمغت )

 ( يبيف ذلؾ.43(، والجدوؿ )545-0( وبدرجتي حرية )1.13( عند مستوى )5.232الجدولية)اكبر مف القيمة 
 لممتغيرات لدى المتقاعديف القيـ الفائية المحسوبة لجدوؿ تحميؿ االنحدار (43جدوؿ )

 متوسطات المربعات درجة الحرية مجموع المربعات مصدر التبايف
 القيمة الفائية

 الداللة
 الجدولية المحسوبة

 59436.681 1 59436.681 االنحدار
 1013.939 343 347781.134 الخطأ المعياري دالة إحصائيا 3.869 58.620

  344 407217.815 الكمي

المحسوبة الى (، إذ تشير القيمة التائية Betaولمعرفة مدى إسياـ تكامؿ األنا في قمؽ الموت مف خبلؿ عرض قيـ اإلسياـ النسبي وقيـ إسياـ ) 
 ( يوضح ذلؾ.42(، والجدوؿ )06232أف تكامؿ األنا لو إسياـ في قمؽ الموت حيث كانت القيـ التائية المحسوبة اكبر مف الجدولية البالغة )

 إسياـ تكامؿ األنا في قمؽ الموت لدى عينة المتقاعديف ( 42جدوؿ )

( B( يتبيف مدى إسياـ تأثير المتغير المستقؿ)تكامؿ االنا( في المتغير التابع)قمؽ الموت( مف خبلؿ قيـ)33مف خبلؿ االطبلع عمى جدوؿ )
 ( لئلسياـ المعياري واالختبار التائي ليذه القيـ كاآلتي :Betaلئلسياـ النسبي وقيـ )

( إذ 1613( درجة وىي ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )23.218لئلسياـ النسبي قد بمغت )( B: تشير النتيجة إف قيمة)الحد الثابت 
 (. 1.13( درجة عند مستوى داللة ) 0.23( درجة وىي أعمى مف القيمة الجدولية البالغة ) 4.304بمغت القيمة التائية المحسوبة )

( إذ بمغت 1613( درجة وىي ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )1.321بمغت ) ( لئلسياـ النسبي قدBتشير النتيجة إف قيمة) تكامل األنا:
( وكاف مقدار 1.13( درجة عند مستوى داللة ) 0.232( درجة وىي أعمى مف القيمة الجدولية البالغة ) 2.333القيمة التائية المحسوبة )
) المتغير المستقؿ ( عمى قمؽ الموت ) المتغير  تكامؿ األناد تأثير ل( درجة وىذا يشير إلى وجو BETA 1.528)(اإلسياـ النسبي لقيمة بيتا)

بالنسبة لشخص متكامؿ لف ينتج لديو المشاعر :  ويمكن تفسير ىذه النتيجة التي تشير الى إسيام تكامل األنا في قمق الموت باالتيالتابع (، 

 مستوى الداللة

   BETA قيم     القيم التائية
النسبي المعياري لممتغيرات في لإلسيام 

 التنبؤ
 Bقيم    الخطأ المعياري

 المتغيرات لإلسيام النسبي
 المحسوبة الجدولية

  1.13دالة عند مستوى 
1.967 

 

ػ 4.614 ػ ػػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػػ  الحد الثابت 85.702 12.723 ػػػػػػ

 األناتكامل  0.680 0.089 0.382 7.656 1.13دالة عند مستوى 
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تجاه المستقبؿ المبيـ، باعتبار المتقاعد المتكامؿ يتخطى التوقعات السمبية وتتكوف لديو صوره واضحة عف الحياة والمعنى مف الوجود السمبية 
 نتيجة لتحقيؽ كؿ طموحاتو، ولعؿ ىذه الحقيقة عززت مف اسياـ تكامؿ االنا في تخفيؼ قمؽ الموت لدى عينة البحث مف المتقاعديف. 

 بناًء عمى ما توصؿ اليو البحث الحالي مف نتائج، توصي الباحثة بما يمي: :Recommendations Theالتوصيات  
 زيادة دعـ المؤسسات الرسمية وغير الرسمية، السيما التي ليا تماس مع كبار السف في تعزيز سمة تكامؿ االنا لدييـ. .0
والتي تساعدىـ في مراجعة حياتيـ واالستفادة مف الخبرات الماضية عمى وسائؿ االعبلـ االكثار مف البرامج التي توجو الى كبار السف . 8

تجنب الحديث عف االمور المتعمقة بالموت امـا ، و ضية بطريقة تحقؽ الرضا عف الحياةومحاولة نقميا لمجيؿ الحديث، وتصحيح اليفوات الما
 فأكثر.33المتقاعديف بعمر 

 البحث الحالي وتطويرا لمخرجات البحث، تقترح الباحثة عددا مف المقترحات االتية:استكماال لمتطمبات :  Suggestions Theالمقترحات 
 أطباء، طمبة عمـو دينية...الخ(. ى مثؿ :إجراء دراسة مماثمة لمبحث الحالي عمى عينات وفئات عمرية ُأخر  .0
القياـ بدراسات نفسية اجتماعية حوؿ أثر قمؽ الموت عمى متغيرات أخرى، التي يمكف اف تؤثر في درجة التعرض ليذا القمؽ، كبناء   .8

 برنامج إرشادي نفسي لخفض قمؽ الموت.
الذيف يعانوف  إجراء أبحاث تفيد في التعرؼ عمى األسباب التي تؤدي الى تحوؿ قمؽ الموت الى قمؽ مرضي، مف اجؿ مساعدة األفراد .5

 مف ىذا االضطراب عمى تجاوز ىذه األسباب وبقاء قمؽ الموت ضمف الحدود الطبيعية.
  المصادر

 ( مشكبلت التقاعد لدى المسنيف واثرىا عمى الرضا عف الحياة، مجمة بحوث التربية النوعية، العدد8112احمد، ايماف شعباف :)جامعة 04 ،
 المنصورة.

 (عمـ نفس النمو مف الجنيف الى الشيخوخة،ط8112االشوؿ، عادؿ عز الديف :)مكتبة االنجمو المصرية، مصر  0 ،
http://www.shamela.ws. 

  ( نظريات الشخصية االرتقاء 8101ألف، بيـ ب :)– دار 0سالـ،طالتنوع، ترجمة عبلء الديف كفافي، ومايسة أحمد النياؿ، سيير محمد  –النمو ،
 الفكر لمطباعة والنشر والتوزيع، عماف، األردف.

 ( التحميؿ العاممي االستكشافي والتوكيدي مفاىيميا ومنيجيتيا بتوظيؼ حزمة 8108تيغزة، محمد بوزياف ،)spss  وليزرؿlisrelدار المسيرة 0، ط ،
 لمنشر والتوزيع، عماف.

 ( الق0222ثورندايؾ، روبرت، وىيجيف، اليزابيث :)0ياس والتقويـ في عمـ النفس والتربية، ترجمة عبد اهلل زيداف الكيبلني، عبد  الرحمف عدس، ط ،
 مركز الكتب االردني، االردف.

 ( ،ميارات توكيد الذات، ط8113حسيف، طو عبد العظيـ :)دار الوفاء، االسكندرية.0 ، 
  ( نظريات الشخصية، ترجمة: أحمد دلي الكربولي و  0225شمتز، دواف :). عبد الرحمف القيسي، جامعة بغداد، العراؽ 
 ( ،اساليب تخفيؼ الضغوط النفسية الناتجة عف االوراـ السرطانية مع تطبيقات عف حاالت اوراـ المثانة السرطانية، ايتراؾ 8112الشويخ، ىناء :)

 لمنشر، القاىرة.
 ( التفاؤؿ والتشاـؤ وقمؽ الموت، دراسة عام0222عبد الخالؽ، احمد محمد :).ميو دراسات نفسية، المجمد الثامف، العدد الثالث والرابع 
 ( العدد 08(: الدافع لئلنجاز وعبلقتو بقمؽ الموت لدى الطبلب في دولة قطر، مجمة دراسات نفسية، مجمد)8112ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ والنياؿ، مايسة ،)
(5. ) 
 (تكامؿ 8115ناصر، عقيؿ خميؿ :).االنا لدى المسنيف وعبلقتو ببعض المتغيرات، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة بغداد، العراؽ 

 المصادر االنكميزية:
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 Erikson, E. H (1982). The life cycle completed. New York: W.W. Norton. 

 ــ ــــ ــــ ــــ  Childhood and society. New York. Norton .(1963) ـــ
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 س تكامل االنا بصيغتو النيائية مقيا
 والبحث العمميوزارة التعميـ العالي 

 جامعة القادسية ، كمية اآلداب
 قسـ عمـ النفس، الدراسات العميا

 عزيزي المتقاعد........ عزيزتي المتقاعدة........ تحية طيبة وبعد.......
كؿ فقرة، بيف أيديكـ مجموعة مف الفقرات التي تمثؿ بعض الخصائص والصفات التي قد تنطبؽ عميكـ أو ال تنطبؽ، يرجى قراءتيا بإمعاف وتحديد رأيؾ ب

، وأرجو أف ال ( تحت واحد مف البدائؿ، مع كتابة البيانات الخاصة بالعمر والجنس والتحصيؿ والحالة االقتصادية ومنطقة السكف √وذلؾ بوضع عبلمة ) 
طمع عمييا تقضي وقتا طويبل في اإلجابة عمى كؿ فقرة، بؿ اكتب الجواب الذي يخطر عمى بالؾ مباشرة، عمما أف إجابتؾ ىي ألغراض البحث العممي ولف ي

 احد سوى الباحث، وكما موضح في المثاؿ اآلتي:

 الفقرة
ال تنطبؽ 
 عمي ابدا بشدة

ال تنطبؽ 
 عمي

تنط
 بؽ 

عمي 
 احيانا

بؽ تنط
 عمي

تنطبؽ 
 عمي

 راضيا عف الطريقة التي جرت بيا حياتي. اجدني      
 

   √  

يرجى التفضل بمميء              ( تحت البديؿ موافؽ تماما وكما مبيف أعبله. √فإذا كاف مضموف الفقرة تنطبؽ عمي، ضع عبلمة )   
 بياناتك الخاصة:
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 :  ضعيفة .....      متوسطة......     جيدة ........     ممتازة..........الحالة االقتصادية -5
 معة سكر......  الفجر........: مركز الناصرية........     الرفاعي.........    قسكن منطقة ال -7

  ت
 الفقرات              
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 بشدة عمي
      اتمنى اف ابدأ حياتي مف جديد ،ألتجنب االخطاء التي ارتكبتيا فيما مضى. 0
      القدرة عمى تحديد مشاكؿ حياتي االساسية.لدي  8
      لدي ميارات ميمة احاوؿ تعميميا لآلخريف. 5
      عندما انظر الى قصة حياتي يسرني كيؼ سارت االمور معي. 4
      اجدني راضيا عف الطريقة التي جرت بيا حياتي. 3

 ،القيـ،تيمني المسائؿ الكبرى في الحياة كالتفكير في الديف  3
      معنى الحياة...

      لقد صنعت وانتجت اشياء كاف ليا تأثير عمى اآلخريف. 2
      اتقبؿ معظـ جوانب شخصيتي. 2
      ادرؾ حقيقة ما اريد في ىذه الحياة. 2
0

      استمتع برعاية احفادي. 1

0
ـ. 0       انا راض عف انجازاتي في الحياة بشكؿ عا

0
      حياتي حتى االف جيدة. اشعر اف ظروؼ 8

0
      اجد طرقا جديدة وغير تقميدية لحؿ مشاكمي الحياتية. 5

0
4 

 اشعر انني لـ افعؿ شيئا مميزا في حياتي الماضية
      يقدـ المنفعة لؤلخريف .

0
      توصمت الى تحقيؽ اىدافي الميمة التي رسمتيا في حياتي. 3

0
      السابقة. اشعر باألسؼ ازاء تجارب حياتي 3

0
      اتصرؼ بما يوافؽ اخبلؽ المجتمع ومعاييره . 2

0
      اف انجازاتي واعمالي سوؼ تخمدني بعد مماتي. 2

0
      لدي االستعداد لتقاسـ وقتي مع االخريف . 2

8
ـ اراء قوية. 1       اميؿ الى اف اتأثر بأشخاص لديي

8
      في المستقبؿ.اعيش الحياة كؿ يوـ في وقتو وال افكر  0

8
      حياتي التي اعيشيا مميئة بالتعمـ والنمو والتغيير. 8

8
      اذا كاف بأماكني اعادة عقارب الساعة ، فمدي الكثير مف االخطاء التي يمكف اف تصحح. 5

8
      لدي اساليب مقبولة في التعامؿ مع المواقؼ االجتماعية . 4

8
      كثيرة.التزاماتي مع االخريف  3

8
      عبلقاتي باآلخريف دافئة وموثوقة. 3

8
ـ. 2       اثؽ بآرائي حتى لو كانت مخالفة لمرأي العا

8
      لو حالفني الحظ في حياتي لكانت مختمفة عما ىي عميو االف. 2

8
      اقدـ تجارب حياتي عمى شكؿ مشورة ونصائح لآلخريف. 2
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5
      انو ميـ وليس بما يعتقده االخريفاحكـ عمى نفسي بما اعتقده  1

5
      اشعر انني افعؿ كؿ ما اقوـ بو في الحياة بشكؿ مثالي. 0

5
      اجد اف عمى الفرد الدخوؿ في تجارب جديدة فكرية وعممية. 8

5
      لدي اىداؼ واضحة وضعتيا لحياتي. 5

5
      افكر كثيرا في حموؿ لممشاكؿ التي تواجيني . 4

5
      افيـ  مشاعري وعواطفي بشكؿ مقبوؿ . 3

5
      اتمنى لو كاف لدي فترة مميزة في تاريخ حياتي . 3

5
ـ احققيا. 2       يزعجني التفكير في االىداؼ التي ل

5
      اعمؿ عمى توظيؼ امكانات بيئتي لتحقيؽ اىدافي 2

5
      ىناؾ خيبات امؿ في حياتي لف اكوف قادرا عمى نسيانيا . 2

4
      استطيع التوافؽ مع التغيرات البيئية المحيطة بي. 1

4
      اعبر عف تأمبلتي وافكاري وقمقي بشكؿ واضح . 0

4
8 

 خيباتي في الحياة انني لـ اتمكف مف القياـ بالمزيد مف
      الرحبلت والسفر.

 مقياس قمق الموت بصيغتو النيائية

 
 ت

 
 الفقرات

ال 
تنطبق عمي 

 بشدة

ال 
 عمي تنطبق

تنط
بق عمي 

 احيانا

تنط
 بق عمي

تنط
بق عمي 

 بشدة

      اشعر بالخوؼ مف الموت ألنو سيبعدني عف اسرتي واحبتي. 1
      .اخشى انني لف اعيش فترة كافية لبلستمتاع بفترة تقاعدي عف العمؿ 2
      اخشى تشوه جسدي عندما اموت وادفف تحت التراب. 5
ـ.ارى اف نياية حياتي ستكوف  4       بداية لعالـ جديد مميء بالرضا التا
      حتمية الموت تجعمني أقمؽ بشأف مستقبؿ عائمتي مف بعدي. 3
      ارى اف الموت يطير بدني مف كؿ شيء سيء في ىذه الحياة. 3
      تيدد حياتي احتمالية  الموت الطارئ. 2
      بعد مماتي. صفاتي وجيناتي الوراثية لدى اوالدي ىي الذكرى لي مف 2
      ما يخيفني مف الموت ىو انني سأفقد شخصا مف أسرتي. 2
0

 اف فكرة الحياة بعد الموت تبعث السرور في نفسي. 1
     

0
 يزعجني تخيؿ اف جسدي سوؼ تتمقفو الحشرات تحت التراب. 0

     

0
 مصدر ألمي مف فكرة الموت ىو انني سوؼ اترؾ اىداؼ لـ احققيا بعد . 8

     

0
 رؤيتي لمجثث في الحروب العسكرية تشعرني بالغثياف. 5

     

0
 توقع موتي يثير القمؽ في داخمي. 4

     

      الموت  حدث طبيعي ال مفر منو.0
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3 
0

 يؤلمني الغياب عف أىمي واصدقائي عند مماتي. 3
     

0
 انا منزعج مف التفكير في اف جسدي سوؼ يتحمؿ في القبر. 2

     

0
 حقيقة الموت تفرغ الحياة مف المعنى . 2

     

0
 اخشى الموت لرؤيتي  ضياع عائمة احد االشخاص المقربيف لي بعد وفاتو. 2

     

8
 اخشى اف الموت سيكوف نياية لوجود المرء. 1

     

8
 اعتقادي بأني سأكوف في الجنة بعدما اموت يشعرني باالطمئناف. 0

     

8
 بمصير جسدي بعد الموت.يحزنني عدـ معرفتي  8

     

8
 انطواء المستقبؿ عمى احتمالية الموت يقمقني. 5

     

8
 اجد اف الموت ممرا لمكاف ابدي ومبارؾ. 4

     

8
 اتمنى اف يتأخر موعد موتي ألطمئف عمى مستقبؿ اوالدي. 3

     

8
 احتمالية تشريح جسدي بعد الموت تصيبني بالرعب . 3

     

8
 الموت نتيجة لحوادث السير والسفر. تزعجني حاالت 2

     

8
 سوؼ اعاني فترة طويمة اذا اخذ الموت الناس القريبيف مني  2

     

8
 اخشى اف ادفف غريبا بعيدا عف وطني. 2

     

5
 اخشى الموت ألنو يوقؼ مشاريع حياتي المستقبمية. 1

     

5
 اخاؼ اف اموت قبؿ تزويج اوالدي. 0

     

5
 عمبل نبيبل وطيبا ألحصد ما زرعت في اخرتي بعد مماتي.زرعت حياتي  8

     

5
 لدي الكثير مف اآلثار والمنجزات التي ستخمد ذكري بعد مماتي. 5

     

5
 ترعبني فكرة انفصالي عف اشياء احبيا في منزلي. 4

     

5
 أخشى مف نفاذ أموالي عند إصابتي باألمراض. 3

     

5
 بعد مماتي.اعمالي في حياتي تخمدني  3

     

5
 اشعر بأنو سيمحى ذكري مف الوجود بعدما اموت. 2

     

5
ـ لذا فأني مطمئف عمى نيايتي. 2  أديت واجباتي واعمالي بدقة وانتظا

     

 
 


