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 اإلْذاء

 ...ىلإ

 ٔتعاىل. سبحاَّ اهلل ... عهي انفضم دائى ٔرجائي يهيأ 

 ٍص(. حمًذ سيذَا انعاملني َٕٔر انرمحت َبي ،األياَت ٔادٖ انرسانت بهغ ي( 

 ع(. طانب أبي بٍ عهي ،صهبّ يٍ األطٓار ٔاألئًت انغانب ٔأسذِ اهلل ٔيل( 

 فاطًت يٕالتي ... اهلاديٍ األئًت وأ ٔاآلخرة انذَيا فخر انعاملني َساء سيذة سيذتي 
 انسالو(. ًا)عهيٓ انبُني وأ ٔحبيبتٓا انزْراء

 ٍي  
 
 انعطاء صاحب فتخار،ا بكم مسّا محمأ يٍ ٔانٕقار، باهليبت اهلل ّكهه

 بعًرِ(. اهلل أطال) انعزيز ٔانذي...يتُاْيانال

 ّاحلبيبت أيي احلياة يف يالكي ... جناحي سر ْاؤدعا كاٌ يٍ ،ٔحُاَا   ا  حب انطافح انٕج 

 بعًرْا(. اهلل أطال)

 ٍانعراق شٓذاء ٔختهيذَا... متجيذا   بأمسائٓى َعتز ي 

 كم ٔاىل  
 
  ... اآلخريٍ سعادإ اجم يٍ حياتّ فىنأ ٍس  ي

 

 

 املتٕاضع جٓذي مثرة اْذي
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 شكر وعرفان  
حمدا يميق بجاللو وعظمتو، وصل الميم عمى خاتم األنبياء والرسل،  واإلحسانالحمد هلل ذي الفضل      

 و ،وبعد ان يسر العسير وذلل الصعاب ،درجات، وتبمغنا بيا اقصى الغاياتصالة ترفعنا بيا اعمى ال
قراراا لي طريق العمم، ق  تفضمو عمي بوالدين كريمين ش   العزيزين لوالدي بالشكر الجزيل  أتقدمبالفضل  وا 

طيمة حياتي الدراسية، جعل اهلل ما قدماه لي في ميزان من دعاء وصبر وعطاء لي خير سند  اكان نذيم  ال
المتفاني المعطاء  أستاذيىذه الدراسة الى  إنجازحسناتيما، كما ادين بعظيم الفضل والشكر والعرفان في 

استمراري في ىذا البحث بكل صبر وثقة، وعممني كيف  أيدالذي ، عمي شاكر الفتالويالدكتور االستاذ 
 إظياريكون العمل متقنًا، حيث كان لمالحظاتو العممية وقراءاتو الدقيقة، ومتابعتو المستمرة، األثر في 

واسألو ان يجزيو عني البحث بييكل مترابط، فكان خير مشرف ومعين لي، وفقو اهلل لما يحب و يرضى، 
 أساتذتيالشكر واسمى آيات العرفان الى كل ب أتقدماالعتراف بالجميل، ان  ويوجب عمي، خير الجزاء
السمنار، الذي تعممت منيم الكثير، ولوال  أساتذةفي كمية اآلداب قسم عمم النفس، بما فييم  األفاضل

بالشكر الجزيل الى السادة  وأتقدمغمار البحث الحالي،  أخوضتفانييم بالتدريس لما استطعت ان 
ىذه الدراسة، والى جميع الذين استعنت بخبراتيم  أدواتن و الخبراء، لما بذلوه من جيد في تحكيم ي  حكمالم  

، لما قدمت لي من وحيدة حسينالقديرة الدكتورة  األستاذةالسديدة والقيمة، وباألخص  يموآرائالعممية 
واقدم شكري الجزيل الى رئاسة قسم ، الدراسة عمى المحكمين أدواتتوزيع  أثناءتوجييات سديدة، ومعونة 

من تسييالت  هابدا، لما فارس هارونالمساعد الدكتور  األستاذعمم النفس المتمثمة في رئيس القسم 
، لما قدم لي من توجييات رسول ثامرالمدرس  األستاذالى  الجزيل بالشكر وأتقدمىذه الدراسة،  نجازإل

مصادر، سائمة المولى لو دوام التوفيق والعطاء، كما اقدم سديدة طيمة فترة البحث والمساعدة في جمع ال
الذي ساعدني في الترجمة، وال  عبد الرضا السعيديوالمترجم  اإلنكميزيةمدرس المغة  األستاذشكري الى 
عاصم  )األخوةزميالتي في مرحمة الماجستير واخص منيم  و بالشكر الجزيل الى زمالئي أتقدميفوتني ان 

والسند لي في تذليل  األخوة( حيث كانوا نعم هادي الءوآزهراء سهام، و محمد،سعد عبد و رضا، 
 (طالب عبد اهلل جبر، محمد كاطع جدوع) بالشكر الجزيل الى موظفي بطاقة الكي كارد وأتقدمالصعاب. 

م مني جزيل الشكر تطبيق المقياس، فمي أثناءن ساعداني في حصر عينة البحث يذالم   محمد لذيذواالخ 
اسمى آيات الشكر واالمتنان ألفراد عينة الدراسة  أوجواهلل ان يوفقيم لمرضاتو، كما  والعرفان واسأل

واقدم شكري الى عائمتي لما بذلتو من  كما و ( شاكرة ليم حسن تعاونيم،في محافظة ذي قار المتقاعدين)
، فالحمد هلل الذي تفرد بالكمال لنفسو، وجعل النقص سمة تستولي واىتمام كبير طيمة فترة الدراسة جيد

  باهلل. إالعمى جممة البشر، وما توفيقي 
                                                             انعام ةالباحث 
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 مستخمص البحث
 "في محافظة ذي قاروعالقته بقمق الموت لدى المتقاعدين  األنا" تكامل 

النتائج التي تحققت من وىو   Ego integrityتكامل االنا الحالي دراسة العالقة بين متغيرييتناول البحث 
يستشعر الفرد اثناء مراجعة ماضيو  حيث، في مراحل النمو النفسي االجتماعينجاح الفرد اثناء تنقمو 

 حياتووالنجاحات، والتي تجعمو يكتسب احساسًا بأن  كان في تجربة من السالم واليدوءوقبولو لو انو 
)الندم، الحكمة، الرفاىية النفسية، ىيحققة، ويتوزع متغير تكامل االنا عمى خمسة ابعاد تمجدية واىدافو م

شعور الفرد يعبر عنو بأنو  الذي  Death Anxiety، ومتغير قمق الموت االنتاجية، والرضا عن الحياة(
اه الموت، تحفزه دفعو لتكوين الية دفاعية تجمما ي لموت و واقعيتو وااليمان بعواقبو،وادراكو بحقيقة ا
 ابعادويتوزع متغير قمق الموت عمى اربعة  ،من خالل نضوج حقيقة الخمود الرمزي لمواجيتو وتقبمو

تحمل او التفسخ، الخوف من الركود او التوقف عن ىما)الخوف من االنفصال عن االخرين، الخوف من ال
 األناتكامل حقيقة واستنادا لمبررات البحث الحالي المتمثمة في ضرورة البحث عن  الحياة، والخمود الرمزي(

 فقد، أخرىبالموت، فضال عن مبررات  ةفي واقع حركة المتقاعدين وعالقتو بأىم ميددات المستقبل المتمثم
وفق نظرية اريك  األنادراسة العالقة االرتباطية بين تكامل  عنالبحث الحالي  أىدافتمحورت 
 (Robert Lifton, 1983)( وقمق الموت وفق نظرية روبرت ليفتون(Erik Erikson, 1963اريكسون
 كاالتي:

 لدى المتقاعدين في محافظة ذي قار. األنا. قياس تكامل 1
 الفرعية. أبعادهحافظة ذي قار عمى وفق لدى المتقاعدين في م األنا. قياس تكامل 2
ة االجتماعية، الحالة عمى وفق متغير)الجنس، العمر، الحال األنا. تعرف داللة الفرق في تكامل 3

 لدى المتقاعدين في ذي قار. (االقتصادية
 . قياس قمق الموت لدى المتقاعدين في محافظة ذي قار.4
 الفرعية. أبعاده. قياس قمق الموت لدى المتقاعدين في محافظة ذي قار عمى وفق 5
االجتماعية، الحالة  الحالةالعمر، . تعرف داللة الفرق في قمق الموت عمى وفق متغير) الجنس، 6

 في محافظة ذي قار. االقتصادية(
 .في محافظة ذي قار اعدينوقمق الموت لدى المتق األناتكامل العالقة االرتباطية بين  إيجاد. 7
 .في محافظة ذي قار قمق الموت لدى المتقاعدين في وأبعاده األناتكامل  إسيامتعرف مدى . 8

من و ( متقاعد ومتقاعدة ضمن الصنف المدني 345وقد اقتصر البحث الحالي عمى عينة مؤلفة من )     
( 8( إناثًا وبنسبة )%151) و ذكورا( 195)بواقع  (2119بين اربع مناطق من محافظة ذي قار لعام )

البالغ  البحث من مجتمع ،ذات التوزيع المتناسب ارىم بالطريقة الطبقية العشوائيةتم اختي ،من كل منطقة
 البحث الحالي تم اعتماد االتي: ألىداف اتحقيقو  ( متقاعد ومتقاعدة، 12175) عدده



 ج
 

من  ذ تكون المقياسإ، (E. Erikson, 1963)نظرية  وفق عمى األنامقياس لتكامل  عدادإ . أ
 .( فقرة بصيغتو النيائية42)
فقرة بصيغتو  38والمكون من   (،R. Lifton, 1983) نظريةقمق الموت في ضوء لبناء مقياس  . ب

 .النيائية
ببرنامج  وتمت االستعانةالخصائص السيكومترية لكال االداتين من صدق وثبات،  استخراج. ت

( لمعالجة بيانات البحث الحالي احصائيا SPSS)التربوية والنفسيةالحقيبة االحصائية لمعموم 
 واستخراج النتائج.

 وتشير نتائج الدراسة عمى وفق اىداف البحث الى:  . ث
 .لصالح الوسط الحسابي إحصائيةوبداللة  ناألتكامل اب لدييمن و ان المتقاعدظير  .1
الرضا عن ب لم يتسموا  في حين، اإلنتاجيةمة و الرفاىية النفسية و لحكاو الندم ب نو المتقاعد أتصف .2

 .الحياة
ولصالح الذكور،  النوعتبعا لمتغير  لدى المتقاعدين  األنافي تكامل  إحصائيةتوجد فروق ذات داللة  .3

، ومتغير الحالة االجتماعية لصالح )متزوج، ارمل(، (71-55االعمار من ) ومتغير العمر لصالح 
 .ومتغير الحالة االقتصادية  لصالح )جيدة، ممتازة( 

 بدرجة منخفضة وبداللة احصائية.لدييم قمق الموت المتقاعدون  ظير ان .4
 إحصائيةاللة دوب الخمود الرمزيو ، اآلخرينلخوف عمى ا أواالنفصال بدرجة من  نو المتقاعد اتصف .5

 أومن التحمل  اخوفو التوقف،  أومن الركود  اخوف لم يكن لدييم، بينما لصالح الوسط الحسابي
 .وسط الفرضي لصالح ال إحصائيةلة الدوبالتفسخ 

لصالح الذكور،  النوعوفق متغير لدى المتقاعدين في قمق الموت  إحصائيةداللة  ذاتفروق  توجد .6
ن لصالح المتقاعدي(، ومتغير الحالة االجتماعية سنة 71-65)االعمار من ومتغير العمر لصالح 

 ، ومتغير الحالة االقتصادية لصالح )ضعيف، متوسط(.نالمرممي
 .إحصائيةوقمق الموت وبداللة  األنابين تكامل  عكسيةعالقة ارتباطية توجد  .7
 .تدني قمق الموت لدى المتقاعدين أوفي ارتفاع  وأبعاده األناتكامل ل إسيامىناك  .8

 خرجت الباحثة بمجموعة من التوصيات والمقترحات.ال لمجوانب المتعمقة بيذا البحث واستكما
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 ثبت المحتويات

 الصفحة الموضوع

  اآلية القرآنية

  إقرار المشرف

  إقرار الخبير المغوي

  إقرار الخبير العممي

  إقرار أعضاء لجنة المناقشة

 أ اإلىداء

 ب عرفانشكر و 

 ج-ث – ت بالمغة العربيةمستخمص البحث 

 خ – ح ثبت المحتويات

 ر -ذ -د  ثبت الجداول

 ز األشكالثبت 

 س مالحقثبت ال
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 مشكمة البحث: .1
 ،Reality The Changingيريالتغ حقيقة ىي الفرد طيمة فترة حياتوالتي يواجييا مف التحديات  اف    
 فيو، نعيش الذي الكوكب ىذا عمى بالحياة يتسـ ال يتغير ال شيء كؿ اف اذ وطبيعتيا الحياة سمة فيي

 النضج الى ييدؼ بداياتو في تقدمي بنائي تطوري مسار ىو تغييره، في اإلنساف يتخذه الذي والمسار
 وىدفو تراجعيا اتجاىو فيصبح النضج بعد وىدفو اتجاىو ينعكس ثـ والوظيفة، البناء في والتكامؿ

 .(54: 9006 الزبيدي،) الحياة نياية إلى يؤدي الذي االنحدار ثـ واإلنياؾ ضعاؼاإل
 واالنصات متزايدة بدرجة الذاتي والتأمؿ بالتفكير الفرد يبدأ  الفرد قوى في واليدـ الضعؼ ىذا وبعد     
جزء مف  عف بالرضا شعور لدييـ المتقاعديف االفراد بعض إف نرى إذ ماضيو إلى والنظر بداخمو ما إلى

 لـ خراالا  البعض بينما ،النفسية والرفاىية بالحكمة والشعور انجازات مف فييا حققوا وما الماضية حياتيـ
 عف الرضا وعدـ Despair باليأس يشعر سوؼ وبالتالي لو منحت التي الفرص و الوقت مف ديستف
 الشعور منيا سمبية عوامؿ ليا ألف  Crisisأزمة التقاعد لسف الفرد توافؽ عدـ يعد كما السالفة حياتو

 . (239: 4651بيسكوؼ،)الجدوى بعدـ  مع الشعور الفراغ أوقاتكثرة و  المكانة االجتماعية فقدافب
 غياب)منيا  األنا تكامؿلتعزيز   ميمة عوامؿ اف ىناؾوزمبلئو   Nazir, Etl, 2016نذيرواكدت دراسة 

  (Nazir & Etl, 2016: 3) . (التكيؼ عمى والقدرة اآلخريف، وقبوؿ التسامح الموت، قمؽ

 ذاتت الحياتية تتأثر بمستوى تحقيؽ اف كؿ المجاال Cooper  smith, 1967 يرى كوبر سميثو كما     
مشاعر و احساس الفرد بكفاءتو، و التعويؿ عمى الذات، ، مف خبلؿ ارتباطو بمجاالت عديدة منيا، الفرد

 الذات المنخفض، مستوىفاعمية االتصاؿ الجماعي، اما في حالة و تقبؿ الخبرات الجديدة، و الثقة بالنفس، 
خاصة بعدما يصبح الفرد في مرحمة الشيخوخة التي يقؿ  التأقمـ واستؤثر سمبا عمى امكانية التوافؽ  فأنيا

 ,Wrosch& Heckhausen)ؤلمر الواقعلمفشؿ ولواالنصياع اج، وينشط فييا العجز فييا النشاط واالنت

2002: 125)  . 

 المجتمعمتطمبات و ف مرحمة  التقدـ في العمر مميئة بالصراعات والتحديات بيف تحقيؽ الذات فأوبالطبع 
 .(93 :9001)عبد الفتاح، 

اف مراجعة الحياة تعد عممية عقمية تحدث مف خبلؿ العودة التدريجية الى وعي الماضي عودة  و     
وانما استذكار ألحداث الماضي التي تحتوي عمى العديد مف االخطاء الماضية  ،دوف حؿ الصراعات

، ومف ثـ محاولة تصحيح تمؾ النزاعات او اعادة دمجيا مع الخبرات البلحقة المسببة لمشعور بالندـ
 .(Butler, 1963: 65) التي تحقؽ الشعور بالرضا ومحاولة التخمص مف الشعور بالندـبالصورة 
 نتيجة الندـ درجة ارتفاعالى ( Stewart& Vandewater, 1999) فاندويتر دراسةوتشير         

 ( Stewart& Vandewater, 1999: 87) العمر منتصؼ اواخر في الماضي في المؤلمة مذكرياتل
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 مف السابقة المراحؿ في توافقو مدى عمى كبير حد الى يتوقؼ التقاعد مرحمةل الفرد تكيؼ مدى افكما    
 لف لتقاعدسف ال توافقو او تقبمو فأف نفسية، بأزمة مصحوبا الحياة نظاـ في تغيير كؿ كاف فإذا حياتو،
 تحقيؽ في اليو وصؿ الذي المدىب اساسا يرتبط و لسف التقاعدتكيف في الفرد نجاح اف و ،سيبل يكوف

 في تساعدهس المتقدمة، رغباتو اشباع مف تمكف اذا الفرد فأ ، Maslow. Eماسمو لنظرية وتبعا رغباتو،
 يمضي اف يمكنو السابقة، العقبات عمى يتغمب الذي فالمسف ،المرجوة واىدافو ذاتو تحقيؽ عمى النياية
 ىي الخير لعمؿ اً محب ومبدعا خبلقا يكوف اف المتقاعد فرغبة امانيو، عزوأ أسمى تحقيؽ نحو قدما

 اصدقائو وموت جاذبيتو ضياع عف يعوضو مما االخريف، وتقدير اىتماـ عمى بيا يحظى التي الوسيمة
 . (463 -461 :9005 االشوؿ،) منو والمقربيف

في الحكـ عمى مضاميف التجربة  اً مؤشرا دقيقيعد المستقبؿ  الى اف (9041)الفتبلوي، تشير دراسة و      
اضافة الى كونو واحدا مف الميددات  ميـ مف محددات حركة سموؾ الفرد، االنسانية ومدياتيا، ومحدد

لمستقبؿ واف تركيز الفرد عمى احتماؿ الموت في االميمة لحياة الفرد كونو ينطوي عمى احتماؿ الموت، 
 .(4 :9041)الفتبلوي، قمؽ الموت  يمكف اف يسبب

 نظر فإذا الحياة، مف الفرد بموقؼ كبير بشكؿ ترتبط الموت فكرة اف E. Erikson ويرى اريكسوف     
 مواجية عمى قادرا سيكوف واجيتو، التي والفشؿ الصعوبات مف الرغـ عمى مغزى ذات ووجدىا حياتو الى

 قادر وغير ةالمعيش تجربتول معنى دايجا مف الفرد مكفتي لـ في حيف اذ مفرط، وقمؽ خوؼ دوف الموت
 .(Erikson, 1982: 174) الموت قمؽ لديو سينمو ،وماضي في والندـ الفشؿ قبوؿ عمى
 مف والخوؼ يميو، ما معرفة وتعذر العدـ، مف الخوؼ في يتمثؿ الموت لقمؽ األساس الجذر ولعؿ     

 .(4 :9041 الفتبلوي،) الفرد لدى معنوية قيمة يشكؿ ما لكؿ النيائي الفقداف
 ، بأف قمؽ الموت مصدر اساسي لمبؤس العصابي خصوصا فيCarel Jung كارؿ يونؾكما ويرى      

اف مشكبلت التكيؼ  Arnest Beker، بينما يعتقد ارنست بيكر مف حياة االنساف ةالمرحمة االخير 
اذ يعد الموت خبرة جديدة  ،في اطار واحد وىو القمؽ مف الموتواالضطرابات النفسية يمكف اف تصنؼ 

برات الحياة الواقعية كموت قريب ، بخالموت الحادقمؽ يرتبط  و، الخوؼ منو حالة طبيعيةو ، ةغير مسبوق
 .(21: 4664 ،مرض شديد ) زايدب االصابة وأ
 زادت كمما ، واألنا تكامؿ ارتفع ، الحياة مراجعة زادت كمماانو   Fishman,1988و بينت  دراسة  

 :Fishman, 1988) الموت قمؽ خفضين ، األنا تكامؿ عاارتفوب ، الموت مف القمؽ قؿ ، الحياة مراجعة
قبوؿ تجارب الحياة الماضية، وكمما  ا زادت القدرة عمىانو كممالمختصة الدراسات  بعض تتنبأو ، كما (3

 :Langle, 2001) الموتفكرة كانت ىادفة وجديرة باالىتماـ سوؼ تؤدي الى موقؼ اكثر قبوال تجاه 

211-215)  . 
 الفرد حياة في وقمؽ خشية مصدر ىو الحياة في العدـ فاف حياتية، بتجربة ليس الموت كاف ولما      
 ومتكررة واضحة الموت حقيقة اف ومع مميا، فيو يفكر او االحتماؿ ىذا فييا يواجو حياتية مرحمة أي وفي
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 اكبر ىو ليا إدراكو اف والواقع الحقيقة ىذه يعي ال وكأنو يتصرؼ والشباب الصبا في وخاصة الفرد اف الا
 الموت مف الخوؼ شعوربلال في ويستبطف يكبت اإلنساف اف ىو يحدث والذي ،الوعي ىذا ظاىرة مف
 .(406: 4656 كماؿ،) مصدرىا يعمـ ال القمؽ مف حالة الى ذلؾ يتحوؿمف ثـ و 

 واف المخاوؼ كؿ وراء كامف الموت مف الخوؼ اف النفسي التحميؿ نظريات واضعي بعض ويفترض     
 عامؿ اكبػريعد  المػوتاف  واكما واكد الموت لقمؽ خادع مظير آال ىي ما األخرى القمؽ أنواع معظـ

 .(41: 9004 عثماف،) الشيخوخػة ذىاف يصوغ صدمػي
 تحقيؽ بغية وذلؾ لديو، متوافقة شخصية لتكويف ميماً  عامبل الفرد حياة في المستمرة النجاحات تعدو       

 بالمعنى واالحساس والشخصي النفسي التوافؽ مف مناسب مستوى الى وصوال الفاعؿ دوره وممارسة ذاتو،
 النجاحات تمؾ عف وينتج كما الماضية، حياتو عف والرضا ذاتو بتكامؿ شعوره الى المؤدي لمحياة الوجودي

 .(Stewart, 1980: 21)بيا يمر التي والتوتر القمؽ حاالت ضد نفسية مناعة الفرد لدى
 شعور ولديو وحكمة، ببصيرة التفكير عمى القادر االيجابي الشخص ىو المتكاممة االنا ذو فالشخص    

 والجدوى والنصح المشورة تقديـ عمى والقادر والسيئة، الجيدة جوانبيا بكؿ الماضية حياتو عف بالرضا
 اليئوس، فيو( حياتو مراحؿ خبلؿ) االنا لتكامؿ الوصوؿ يستطيع ال الذي الشخص بينما لآلخريف،
 وىو لذاتو محققا غير كاف اذا التقاعد سف يصؿ عندما الفرد فأف لذا دومًا، والمحبط والمتشائـ، والخجوؿ،

 باالقتراب ينذره الذي واالضطراب والقمؽ التوتر مف بالكثير يشعر فأنو المتقدمة، العمرية المرحمة ىذه في
 واقعية حقيقة الموت كوف مف بالرغـ قاسيا تيديدا بوصفيا الموت، فكرة دائما عميو فتسيطر النياية، مف

  . (Stewart& Vandewater, 1999: 225)فرد كؿ ستواجو
 لمرحمة المصاحبة التغيرات كؿ تقبؿ يستطيع ال الذي المتقاعداف  وعمومًا فأف البحث الحالي يرى      

 يستطيع ال لدرجة عميو، تييمف حتى اً يتدريج تتطور ثـ ومف وانفعالية، نفسية اثار عميو ستظير التقاعد،
 لذا الجسدية، صحتو وحتى االجتماعية، وادواره الشخصية، عبلقاتو عمى ستؤثر وبالتالي منيا، الخبلص
 لبعض نتيجة يكوف قد او العاـ، الركود نتيجة الموت، في التفكير كثير الحالة ىذهو وىو في سنبلحظ

 ىذه تتحوؿ ربما الوقت بمرور و مسبباتو، مع التصالح عمى قدرتو وعدـ الماضية حياتو محطات في الندـ
خبلؿ فترة الحياة  في تقدـ الفردو ، حياتو طيمة يرافقو اف المحتمؿ مف نفسي، مرض الى واليواجس االفكار

، تصبح مرحمة الشيخوخة محور االىتماـ يةضامحياتو ال الفاشمة في ومحاولتو لمتصالح مع كؿ مساعيو
طبيعة  دراسة عمى الضوء تسميط الى توجوي البحث الحالي فأف االفتراض، ىذا مف وانطبلقا ،بالدراسة
 عفاذ يتمحور البحث حوؿ االجابة  ،المتقاعديف لدى )تكامؿ االنا وقمؽ الموت(المتغيريف بيف العبلقة

 التساؤالت االتية:
ة لمدرجة الكمية ؤيلقدرة التنباما و  االنا وقمق الموت لدى المتقاعدين؟ما طبيعة العالقة بين تكامل 

  الموت لدى عينة البحث؟قمق  درجةلتكامل االنا عمى 
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 اهمية البحث: .2
اف لمصحة دورا ميما في حياة الفرد سواء كانت نفسية او جسدية، فيي حالة غير مستقرة بؿ        

تتعرض لظروؼ عدة تعصؼ بيا، وما لـ يبذؿ جيد ايجابي مستمر لممحافظة عمييا قد تنخفض تحت 
عناصر  تأثير المرض والنماء ومف ثـ تؤدي بالفرد المتقدـ في العمر الى الشعور باليأس، لذا تعتبر

االرتقاء بالصحة بمثابة تخميص البشر اوؿ بأوؿ مف عوامؿ الخطر، والتي تسيـ بالتالي في الوصوؿ 
 (402: 9006لتحقيؽ تكامؿ االنا )عاشور، 

 متباينة معاني تحمؿ عديدة صور الذىف إلى يتبادر( السف كبار) المتقاعديف كممة تذكر حيف و      
 يعيش الذي مجتمعو وثقافة وخبرتو وتجربتو الخاصة زاويتو مف فرد كؿ ينظر إذ الناس، مف كثير عند
 قواه ضعفت الذي اـ كبيرا، نسميو الذي ىو شعره في السواد عمى البياض ساد الذي اإلنساف فأ فيؿ فيو،

 (44 :9006الزبيدي، ) العمر مف الخمسيف بمغ الذي أو الحسية، قدراتو ضعفت مف أو البدنية،
   فأكثر عاما فالستي بمغ مف ىو العمر في الكبير إف اريكسوف اريؾ يرى التساؤالت مف لكثير واختصارا

 Ego االنا بتكامؿتشعرىـ  السابقة، حياتيـ مراحؿ في عظيمة انجازات احققو  قد المسنيف بعض اف كما

integrity اريكسوف اريؾ نظرية حسبب Erik Erikson الحكمة عنو ينتج والذي Wisdom والرفاىية 
 لمواقؼ Regret الندـ مع والتصالح Generativit واالنتاجية Psychological– well being النفسية
 الموت تقبؿ عنو وينتج كما Life satisfaction  الحياة عف الرضا وبالتالي الماضية 20 اؿ السنوات

Death acceptance (Erikson, 1963: 98) . 
 سوؼ لو، منحت التي والفرص الماضي الوقت مف ينتفع لـ الذي االخر البعض نرى حيف في      
 خاص بشكؿ Death  anxiety الموت وقمؽ عاـ بشكؿ المستقبؿ مف والقمؽ Despair باليأس يشعر
 األحبة بشأف القمؽ مف ناتج يكوفربما  القمؽ مف النوع ىذا واف كما التقاعد، سف الى يصؿ عندما

 المحفز االخر والسبب ىو، يموت بعدما عميو الشديد تأثرىـ او احدىـ فقداف مف والخوؼ لو والمقربيف
 الركود فكرة وايضا يموت، عندما وتشوىو جسده تحمؿ مف خوفو ىو المتقاعد الفرد لدى الموت لقمؽ

 يطمح كاف التي اىدافو لكؿ تحقيقو وعدـ الحياة بتوقؼ يشعر تجعموربما  لعممو المتقاعد ترؾ مف الناتجة
 وحزنو الحياة مف وخروجو نيايتو بقرب سيشعر وبالتالي االف حتى تحقيقيا يستطيع ولـ قبؿ مف الييا

 سواء الييا يسعى كاف التي اىدافو لكؿ المنجز المتقاعد نرى ذلؾ عكس عمى بعده، سيتركو لما الشديد
  مجتمعو لثقافة اضافة مف حققو بما او مثبل، واالحفاد كاألوالد القادمة االجياؿ بإنتاج  متعمقة كانت

 اف الدينية، والمعتقدات الروحية الثقافة نشر مف فيو شارؾ بما او لمكتب، وتأليفو العمـ نشر في كمساىمتو
 لديو راسخة الرمزي الخمود فكرة وستكوف منو بالقمؽ يمر وال الموتب يبالي ال المتقاعديف مف النوع ىذا مثؿ

(Florian& Kravetz, 1983: 43)  . 
تكويف شخصية  عمىؿ مرحمة مف مراحؿ النمو يساعد اريكسوف اف النجاح المستمر في ككما اكد       

 .(Erikson, 1963: 40) متكاممة اسوية مع تفاعؿ ناجح ومثمر مع االخريف ومف ثـ ان
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مع فكرة الموت  والتوافؽوىناؾ أىمية لفيـ صفات ىؤالء األفراد )كبار السف( الذيف يتميزوف بالقبوؿ       
فعند دراسة البالغيف المتقدميف في العمر، يجب  ،انوف مف الخوؼ المفرط والقمؽ منومقابؿ أولئؾ الذيف يع

في المرحمة الثامنة ف، النمائي( 4634وفقا لنموذج إريكسوف ) ،أف تؤخذ مراحؿ نمو الفرد في االعتبار
اـ ال، ويتطمب ىذا القبوؿ  تعمؽ بقبوؿ المرء لحياتوض فيما يىي التفاو  تعدالتي واألخيرة مف تنمية الكبار 

أيًضا إعادة التوفيؽ بيف الذات الفعمية لمفرد والذات المثالية، حتى يتـ االنتياء بنجاح مف ىذه المرحمة في 
 فوفًقا إلريكسو و  ،ح لمشخص في مواجية الموت ببل خوؼالنتائج المقبولة وىي تحقيؽ تكامؿ االنا، والسما

في ما إذا كاف ىذا الشخص  يخشى الموت  المرء كما ىي، ىو المحدد الرئيس اف القدرة عمى قبوؿ حياة
 .( (Staudinger, 2001: 45  وأو يقبم

"القدرة عمى وضع الماضي في ىو تكامؿ األنا  افايضا  4655 وظير في نتائج دراسة فيشماف     
، وليس الخوؼ مف المستقبؿ" الحكمةبعض مف الحصوؿ عمى  و ، والعيش في الوقت الحاضرالمنظور

  اقتراب الموت فالذي ينتج عنو زيادة قمؽ المرء متكمف في اليأس، و فاما النتائج السمبية 
Fishman,1988:97)). 

 جعؿ ومحاولة لمشباب يحدث ما عمى بالقمؽ المتقاعديف شعور ىو ة ايضاالميم رو األممف  فأكما     
 الوقت ذات وفي المحمي، لممجتمع البشرية الثروة تحسيف في والمساىمة باإلنتاجية ليشعروا أفضؿ القادـ

 الماضية اإلنجازاتفي  بالتفاخر  يشعروال الفراغ، اوقات زيادة مف الناجـ الركود مشاعر مف التخمص
 .(Peterson&  Stewart , 1996:21) والحالية

 الطرؽ مف كاممة مجموعة الى يمتد كشيء القادمة األجياؿ في لمتفكير إريكسوف قراءة تدعونالذا      
 خبلؿ مف" الثانوية المنتجات"و األنشطة واتساع المستقبؿ، في بصماتيـ يضعوف لمتقاعديفاجعؿ ت يالت

 أف يمكف والمساعي كالنتاجات الفعاليات نطاؽ ألف ذلؾ اجتماعية، حركة كتأسيس  المستمرة إبداعاتيـ
 .((McAdams&  deSt- Aubin , 1992: 103 لمغاية شاممة إبداعية دوافع ذات تكوف

الميمة  وذكر إف ،محددة  يجب عمى الكبار معالجتيا ثبلث مياـ 4635، ما وحدد روبرت بيؾك    
ف يقوـ المسف بتطوير رضاه عف نفسو كشخص وليس كدور ميني أو كدور اجتماعي مثبل، أاألولى ىي 

التكيؼ مع حاالت التراجع المادية لمشيخوخة، بدال مف استيعابيا في المشكبلت وتتمثؿ الميمة الثانية في 
 الصحية أو القيود المادية التي تفرضيا الشيخوخة، بينما تتمثؿ الميمة الثالثة في االرتياح عند التفكير في

واف الرفاىية كما  :Peck, 1968).  (54 الموت الحياة واالنجازات السابقة، بدال مف التفكير في احتماؿ
مف خبلؿ مجموعة مف التنظيـ العاطفي، وخصائص مع التقدـ في العمر تطور ة يمكف اف تيالنفس

 :Helson & Srivastava ,2002) العصابية مع ؿاالنبساط ، وتقفي تزيد  فيي ،الواعيةالشخصية 
65) . 
عندما في الحياة  الحكمة فيما بعدحقؽ توفًقا لنظرية إريؾ إريكسوف حوؿ مراحؿ التنمية البشرية، تو     

 اذ ظير في ،عمى إعادة النظر في األزمات السابقة وتجديد اإلنجازات النفسية واالجتماعيةيتمركز التفكير 
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في ة الجديدالمجاالت السف بتطبيؽ الحكمة عمى  كبار واكيؼ يقوم 4653 سة اريكسوف وكيفنؾنتائج درا
الميارات مف  انتفعوا ، وكذلؾاإلبداع مسالؾالحكـ الذاتي مف خبلؿ  أعادوا ،السف أف كبار حيث، حياتيـ

الحياة وتوظيفيا في حؿ مشاكؿ التطبيقية المكتسبة مف األنشطة اإلنتاجية في وقت مبكر مف الحياة 
ىذه النتائج تسمط الضوء عمى أىمية اف ، تنشأ في وقت الحؽ في الحياةقد الجديدة المتعمقة بالصحة التي 

إلعادة توظيؼ مياراتيـ الحياتية، وبالتالي تطبيؽ الحكمة عمى  ،العمرية تيـمع مرحم كبار السفتوافؽ 
 .  (Erikson & Kivnick, 1986: 55)مجاالت جديدة مف حياتيـ

)اواخر العمر( الى طريقة لتجاوز  البد اف يتييأ في ىذه المرحمةالفرد اف  ، 4635 بيؾ كما ويرى     
تعني و  تعتبر ثمرة تكامؿ االنا عمر الفرد واالىتماـ برفاىية اإلنساف بشكؿ عاـ، والتيالقيود المادية مف 

  :Peck, 1968) يقبموف أنيـ سيموتوف في النيايةأف كبار السف البالغوف يتجاوزوف اىتماماتيـ الذاتية و 
 76) .                                           
إف الشعور بالفحوى ىو السبب األساسي لمستويات عالية نسبيا   Ali& Haq, 2006واكدت دراسة    
األنا  المعاكسة، واف كؿ مف تجاوز غرور حتى في الظروؼ ف الرضا عف الحياة لدى كبار السفم

  .(Ali, & Haq,2006: 121) يؤدي الى قبوؿ الموت بيدوء داخميسيحقؽ تكامؿ األنا، والذي 
بالرضا عنيا نتيجة القرار  اإلنسافالمفتاح لمقابمة حياة  يعداف تحقيؽ الذات  ويرى البحث الحاليكما     

وتشير مراجعة الحياة إلى مفيوـ العممية الطبيعية التي يمر بيا الفرد عندما يدرؾ  ،اإليجابي لمحياة النيائية
تصالح مع بعض ومحاولة ال تذكر األحداث الماضية يويتحتـ عم مماأف ىناؾ وقًتا محدوًدا في الحياة، 

وعف الحياة  بخاصةالرضا الذاتي عف نفسو تشعره ب ثـ ومف، لو ندماً  التي قد تسبب اخطاء تمؾ المواقؼ و
 ، وتوفر لو الطمأنينة النفسية لممستقبؿ المتحتـ بالموت.الماضية بالعموـ

وىذا ، اتدميرى أوتعزيز الحياة لحقيقة الموت تحتوي عمى القدرة  ادراؾاف  .Lifton R ليفتوف واكد    
 .((Lifton, 1984: 45 وتدعيـ النواحي االيجابية بعد الموت لغرسإيجاد طرؽ مف خبلؿ يتبع 

مف كؿ محاولة لمخدمة في روح اإلنساف،  محفزاً جزًءا  الموتيجب أف تكوف الجوانب الحرجة لقبوؿ و  
في و  ،المرضى و كبار السف الزعماء الدينييف أو القائميف عمى وا السيكولوجييف سواء مف المعالجيف

شباع بمميء وال، اليوـعالمنا المزدحـ  الموت، بتجاىؿ الوعي نمف السيؿ أف سيكوف ، الغرائزاالنحرافات وا 
لـ يعد  إنكار الموت كذلؾ، مف حياتناافتراض أنو سيحدث في وقت الحؽ و إلزالتو مف عقمنا الواعي، 

عمـ النفس الشيخوخة ف في و المعنيف و المنظر و  ،واقعالتجاه ىذا  موقفوعالؽ مع شخص  كؿف ،سيبل
، امثاؿ لصياغة نظرياتيـأساسي واعتبروه ، وقربو الزمني بو لوعي بالموت، وزيادة اليقيفا الى تطرقوا
اؿ تشير إلى إمكانات ادخ، والتي (4654، ليفتوف 4634إريكسوف، ،4634كومينغ وىنري ،4659)بتمر

 .(Stevens& etl, 1980: 76) ةالحيافي ىذه تعزيزه بقوة و الوعي بالموت 
دي بالخوؼ مف القمؽ مف الموت مرتبطا بشكؿ طر اف  (Bea & sicart,1989 وتشير دراسة)    

  قد يزداد مع زيادة قمؽ الموت ةإف الخوؼ مف االنفصاؿ عف األحب مما يشير إلى ةاالنفصاؿ عف األحب
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 (Bea & sicart,1989: 11.) 
لدييا القدرة  The Spiritual Luxuriousness إلى إف الرفاىية الروحية لدراساتكما تشير ا       

ممصابيف بأمراض قاتمة لعمى توفير حاجز ضد القمؽ مف الموت واالكتئاب واليأس لممتقاعديف، وكذلؾ 
(Breitbart& Rosenfeld, 2000: 21 ).  

في صحة جيدة، ويعيشوف حياة طيبة تتزايد نسبة المتقاعديف وكثير منيـ يتمتعوف في وقتنا الحالي ف     
ف بما يممكونو ييمثؿ المتقاعداذ  ،ي الثروة البشريةوىـ مصدر قوة لممجتمع، كما إف أىـ الثروات الوطنية ى

التي متكاممة، لذلؾ يتوجب عمينا دراسة ىؤالء البشر اكمة ونضج عممي وغنى فكري ثروة مف خبرة متر 
معرفة الطاقات الكامنة عند ىؤالء الناس و معرفة خصائصيـ النفسية والعقمية واالجتماعية،  في تساعدنا
خياؿ ستتيح لنا إمكانية توظيفيا لؤلجياؿ القادمة، ألنيـ يفيموف الحياة فيما واقعيا بعيدا عف الالتي 

 .(63: 9006)الزبيدي، والحماس الشبابي األقؿ خبرة
 نوعاف مف االىمية: البحث الحاليحقؽ ويمكف اف ي

 :   النظرية االهمية
 والصحة النمو، نفس عمـ ميداف في المبذولة لمجيود عممية اضافة الحالي البحث شكؿي قد .4

 .النفسية
االىتماـ بالجانب االيجابي لمسموؾ كالتكامؿ بمجاالتو المختمفة وفعالية كؿ منيما في تحقيؽ  .9

 السوية.التوافؽ النفسي وانعكاسو عمى الشخصية 
 وميمة كبيرة اجتماعية شريحةب والمعرفي، الثقافي الوعي لزيادة الحالي البحث سعىوي كما .4

 قد  والتي شخصيتيـ كماؿ تعزيز في تساعد ارضية توفير في لئلسياـ وصوال ،(المتقاعديف)
 .الحتمية الفكرة ىذه مع التصالح وبالتالي الموت بحقيقة وعييـ في تسيـ

 في الفرد فميمة طبيعي، بشكؿ تحدث التي الحياة مراجعة عممية دعـ الى البحث ىذا سعىوي .1
 الحكمة بعض مع بذلؾ والقياـ ،بو الحياة ىذه لتزدىر ولكف فييا، العيش مجرد ليست الحياة

 المراحؿ حؿ عمى الحياة مراجعة وتركز كما والطموح، النفسية الرفاىية مف وبعض واإلنتاجية،
 .السابقة التراكمية

 االهمية التطبيقية :
التعرؼ عمى المتغيرات المتعمقة بتكامؿ األنا وقمؽ الموت وبالتالي بناء  البحثيتوقع مف نتائج  .4

البرامج العبلجية مف قبؿ المختصيف لممساىمة في خفض مستوى قمؽ الموت، وأيضا المساىمة 
 االضطرابات النفسية . منة مفآلية ذاتيـ والتي تساعد عمى حياة في تحسيف ثقة المتقاعديف بكما

كؿ عاـ المجتمع المحمي عمى  االىتماـ اكثر بيذه الفئات العمرية بش ايضا البحث ىذاساعد يقد  .9
 ، وتوفير الرعاية الصحية والنفسية ليـ .وفئة المتقاعديف بشكؿ خاص
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ثروة جانبا أساسيا مف جوانب االعتناء باليعد االىتماـ بدراسة المتقاعديف وتوفير الرعاية ليـ  .3
 البشرية والتعرؼ عمى تمؾ اإلمكانيات البشرية بغية استغبلليا واالستفادة منيا.

 
 :الى البحث ييدؼ  :Search goals البحث أهداف .4

 .في محافظة ذي قار المتقاعديف لدى االنا تكامؿ قياس .1
 .عمى وفؽ ابعاده الفرعية قار ذي محافظة في المتقاعديف لدى االنا تكامؿ جةد قياس .2
ة االجتماعية، داللة الفرؽ االحصائي في تكامؿ االنا عمى وفؽ متغيرات) الجنس، العمر، الحالتعرؼ  .3

 .المتقاعديف في محافظة ذي قار لدى (الحالة االقتصادية
 .المتقاعديف في محافظة ذي قار لدى الموت قمؽ قياس .4
  قياس قمؽ الموت لدى المتقاعديف في محافظة ذي قار عمى وفؽ ابعاده الفرعية. .5
 االجتماعية، الحالة العمر، الجنس،) متغيرات وفؽ عمى الموت قمؽ في االحصائي الفرؽ داللة تعرؼ .6

 .المتقاعديف في محافظة ذي قار لدى( االقتصادية الحالة
 .لدى عينة البحث ايجاد العبلقة االرتباطية بيف تكامؿ االنا وقمؽ الموت .7
 . المتقاعديف في محافظة ذي قار لدى الموت قمؽ عمى وابعاده االنا مؿتكا اسياـتعرؼ مدى  .8

   :  Search borders البحث حدود
عاـ ل، فوؽ فما (22) عمر في متقاعدي محافظة ذي قار المدنييف مجتمع عمى الحالي البحث يقتصر
9046. 
 :Identify the terms المصطمحات تحديد
 : وعرفه كاًل منEgo Integrity األنا تكامل  . أ

 اريكسون Erikson 1963: مراحؿ في تنقمو اثناء الفرد نجاح مف تحققت التي النتائج 
في  كاف انو لو وقبولو ماضيو مراجعة اثناء الفرد يستشعر حيث االجتماعي، النفسي النمو
 مجدية، حياتو بأف احساسا يكتسب وتجعم والتي والنجاحات، واليدوء السبلـ مف تجربة
 . (Erikson, 1963: 165) متحققة واىدافو

 بتمر Butler 1963: التجربة وعي الى بالعودة تتميز طبيعي بشكؿ تحدث تدريجية عممية 
 التجارب تمؾ مسح اجؿ مف بنجاح، انجازىا يتـ لـ التي التجارب تمؾ وخصوصا الماضية،
 .(Butler,1963,75) جديد مف والنيوض

 نتيجة( فالمتقاعدو ) البحث عينة افراد عمييا يحصؿ التي الدرجة :االجرائي التعريف 
 .الحالي لمبحث الباحثة اعدتو الذي االنا تكامؿ مقياس عمى  استجابتيـ

 :اعتمدت الباحثة تعريؼ اريكسوف التعريف النظري E. Erikson 1963  بوصفو تعريفا
 نظريا لمبحث.
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 وعرفه كال من :Death Anxiety الموت قمق . ب
 تمبمر Templar 1970: بو المتصمة  والموضوعات الموت حوؿ تدور سارة غير انفعالية حالة 

 : Templar,1970) المختمفة الموت مظاىر مف الشديد والخوؼ المميتة، واإلمراض كالقبر
87) . 

 هولتر Holter 1979: واالنشغاؿ السرور عدـ مف ذاتية مشاعر تتضمف انفعالية استجابة 
 :Holter, 1979) بالموت المرتبطة العديدة المظاىر مف مظير أي توقع أو تأمؿ عمى المعتمد

25) . 
 ليفتون Lifton 1983: مما  ،وبعواقب وااليماف واقعيتو و الموت يقةقبح وادراكو الفرد شعور

 الخمود حقيقة نضوج خبلؿ مف وتقبمو، لمواجيتو تحفزه الموت، تجاه دفاعية الية لتكويف دفعوي
 . (Lifton, 1983:74) الرمزي

 هوأفكار  بالموت االنشغاؿ في تتجسد التي السموكية االستجابات مجموعة :1998 الخالق عبد ،
 المميتة اإلمراض مف والخوؼ الموت بعد مف والقمؽ والقبور الموتى مف والخوؼ

 . (32: 4665عبدالخالؽ،)
 مقياس عمى ادائيـ في (فالمتقاعدو ) العينة افراد عمييا يحصؿ التي الدرجة :االجرائي التعريف 

 .الحالي لمبحث الباحثة بنتو الذي الموت قمؽ
 :اعتمدت الباحثة تعريؼ ليفتوف  التعريف النظري R, Lifton, 1983 بوصفو تعريفا نظريا لمبحث

 الحالي.
 
 :Pensioners ن. المتقاعدو ج

 تومسونThompson1960: التقاعد، سف بموغو بسبب اجباريا كاف سواء وظيفتو ترؾ مف كؿ 
 .(Thompson,1960: 165)  الصحية ظروفو بسبب اختياريا او

 سف بموغو حتى يمارسو كاف الذي عممو تأدية عف انقطع الذي الشخص :1987 عبدالحميد 
 لمبعض خمسوفالو  الخامسة او الوظائؼ لبعض الستوف سف وىو المعاش الى لئلحالة القانونية
 . (46 :4654 الحميد، عبد) االخر
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 سابقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات ادبيػػػػػ
  اطار نظري .1

سيتم ايضاح بعض المفاىيم والتوجيات النظرية ضمن االدبيات السابقة في ىذا الفصل عن متغيري تكامل 
 الموت.االنا وقمق 

 :Ego integrityتكامؿ األنا  . أ
 . تعريؼ تكامؿ األنا لغة واصطالحًا:اولً 

 في المغة العربية: (1)
َتكاُمل من كُمَل تكاُمل تكاُمبًل فيو ُمتكامل اي انجز عممو واعطاه حقو كامبل ، كُمل الرجل اي ثبتت فيو     

يعرف التكامل في المغة من خبلل و صفات الكمال ، وفيو ثبلث حاالت ُكمل ،َكمل ،ِكمل ،والكسر اردؤىا، 
لتمام الذي يتقسم منو أجزاؤه، اما االنا فيو تممتو وقيل ااجممتو و اكامل، استكمل الشيء او اكممو اي لفظة ت

 ٕٜٜٔ)ابن منظور،  ضمير رفع لممتكمم او المتكممة، ويراد بو عند الفبلسفة العرب االشارة الى النفس المدركة
:٘ٛ- ٕٔٓ. ) 
 في المغات الجنبية: (ٕ)

 I my د ويترجم مأخوذة مباشرة من المغة البلتينية وىي تعني ضمير المتحدث المفر  Egoان كممة أنا     
self   اي انا بنفسي وىذه ترجمة المصطمح االلماني لفرويدDasich   ويقابمو في االنكميزيةThe I اما في ،

الفمسفة الحديثة فتشير كممة االنا في معناىا النفسي واالخبلقي الى الشعور الفردي الواقعي والى ما ييتم بو 
لك تعني ادراك الشخص لذاتو او ىويتو، فيي تدل عمى جوىر الفرد من افعال معتادة ينسبيا الى نفسو، كذ

الذات اي ما يبقى عندما نستثني المواحق وبالتالي يتحدد االنا تبعا لتصور ماىية الذات االنسانية فنجد ان 
س فمسفة الوعي تحدد االنا بانيا الوعي مثمما يقول ديكارت "النفس التي انا بيا ما انا" اي انيتو تكمن  في النف

)رزوق وعبد  "ان االنا المفكر يرافق بالضرورة كل تمثبلتي " او في االنا المفكر، كما يقول كانط 
 (.ٖٕٔ: ٜٚٚٔالدايم،

 تعريؼ تكامؿ النا اصطالحا: (ٖ)
مكاناتيا  integrationالتكامل     في عمم النفس مصطمح يشير الى االتزان بين جميع الحوافز الشخصية وا 

الشعورية والبلشعورية اذ تعمل سوية بغية الوصول الى غاية او اىداف متقنة، وبمعناه العممي يدل عمى تطابق 
ق وعبد الدايم، االتجاىات الشعورية عند الشخص او تماسكيا وتعاون االجزاء في سبيل الحفاظ عمى الكل )رزو 

بأنو االنسجام بين الشخصية  integrationالتكامل Webster (. ويعرف قاموس وبستر ٖٕٔ :ٜٚٚٔ
والبيئة، ومن الناحية النفسية يعني تنظيم ردود االفعال النفسية كاألدراك او االنفعاالت مثبل في توازن كمي مع 

 (Webster, 1992: 502)الشخصية 
دل عمى الذات وىي بالمعنى المباشر تدل عمى الشخص بجميع لواحقو اي سموكياتو، فيي ت  Egoاما االنا    

-Self، و األنا او تقبل الذات Psychologyوفي عمم النفس التحميمي تعد االنا منطقة من الجياز النفسي 
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concept   رات اشار اليو زىران وقال بأنو تكوين معرفي منظم موحد ومتعمم لممدركات الشعورية والتصو
والتعميمات الخاصة بالذات، يبموره الفرد ويعده تعريفا نفسيا لذاتو، وحين تدمج ىاتان الكممتان التكامل واالنا 
لتكون جممة او مصطمح فيكون معناىا تمام الفرد او التمام الفردي او الكمال الشخصي اي اكمال الشخص 

 (.ٕٚ٘: ٜٛٚٔلذاتو او ىويتو )زىران ،
بأنو قبول نابع من شعور الفرد بالمسؤولية تجاه حياتو، وان تكون لديو القدرة عمى  ويعرف تكامل االنا  

 ( ٖٔ: ٖٕٓٓتوظيف ىذا بأسموب ايجابي )ناصر، 
 تكامؿ النا :. البعد التاريخي لدراسة ثانياً 
كثيرة من  اً ، بمعنى ان لو جذور لو ماض طويل ٜ٘ٚٔنا كما وضح ىوت بالرغم من ان عمم نفس اال    

يعد عام  اذ، أريخو يمتد عبر فترة زمنية قصيرةالمبلحظات واالستبطان تمتد عبر التأريخ االنساني اال ان ت
الرغم من ان كتابات فرويد قبل ذلك كانت تحتوي عمى الكثير مما عمى ىو البداية الرسمية ليذا العمم  ٕٖٜٔ

 ينطوي تحت عمم نفس االنا.
 في الخمسينات تطور عمم نفس االنا الى اربع مراحل ... –ولقد قسم ديفيد رابابورت 

وكانت الصياغات االولى لنظرية التحميل النفسي عند فرويد وامتدت   ٜٚٛٔ، التي انتيت عام المرحمة الولى
المرحمة وىي الفترة التي عاصرت وضوح معالم التحميل النفسي اما  ٕٖٜٔ-ٜٚٛٔمن عام  المرحمة الثانية

حيث تم تطوير النظرية الفرويدية  لبلنا التي احتمت تدريجيا  مركزا  ٖٜٚٔ-ٕٖٜٔوقعت من فترة فقد  الثالثة
وشيدت تنظيم وتنسيق عمم  ٜٖٜٔبعد موت فرويد  المرحمة الرابعةميما  وبارزا في السياق العام ولقد بدأت 

واتباعيم ومع   Rappaportو رابابورت  Krisوكريس Hartmmannنفس االنا وذلك عمى ايدي ىارتمان 
ىذه المرحمة بدأ التركيز عمى السياق االجتماعي والثقافي والحضاري الذي فيو ومن خبللو يتطور االنا ويؤدي 

 ( .Hartmmann, 1958: 21-25وظائفو ولقد حدث ذلك بصفة عامة عند اريك اريكسون )
 تبمور عمـ نفس النا: (1)

ظيرت نظرية جديدة لبلنا، وينظر الى ىذه النظرية عمى انيا من اىم التطورات  التي ٜٖٜٔفي عام     
رائد ىذه   Hainz Hartmmannحدثت في نظرية التحميل النفسي بعد موت فرويد، ويعتبر ىاينز ىارتمان

ن ولقد وصل يخر آمى ايدي عمماء ة لبلنا وذلك عالنظرية الجديدة، ثم توالت بعده التعديبلت في النظرية الفرويدي
مع نشر  ٜٖٜٔىذا التعديل عند بعضيم لدرجة اعتبروه تغييرا جذريا في النظرية ولقد بدأ ىذا التبمور عام 

  Ego psychology and the problem of Adaptationيف رتمان عمم نفس االنا ومشكمة التككتاب ىا
، ولقد اشير الى اتساع وتعدد وظائف االنا تدريجياتطوير نظرية االنا  عمىنتج عن اىتمام ىارتمان وتركيزه  اذ

 .(Brenner, 1968: 13) اضفاء عمى نظرية التحميل النفسي ىذه العممية عمى انيا
ىو ظيور او اعادة ظيور الواقع في اشمل واوسع رحمة من تطور عمم نفس االنا اال جانب ليذه المواىم    

مباشرا لتفكير ىارتمان  اً ية التحميل النفسي، وىذا االىتمام يعد من نواحي متعددة امتدادمعانيو كبعد ىام في نظر 
الخارجي بأبعاده المختمفة، ولقد ادى ىذا  العالمعن التكييف والذي يعني تفاعل الكائن الحي بطريقة تأقممية مع 
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الذي عني في تفكيره   E. Eriksonىو اريك اريكسونو ، اتجاه شديد االىمية داخل النظريةاالىتمام الى ظيور 
ومن وجية نظره فأن تطور الشخصية ما ىي اال  Life cycleيف عمى مدار دورة الحياة بأكمميا بمشكمة التك

، فمكل مرحمة من مراحل  Crisesعبارة عن مشكمة تكيف متدرجة ومتصاعدة اطمق عميو مصطمح ازمات 
يميزىا من صراعات وازمات تحتاج من اجل حميا الى التعامل  ت ماماالحياة حتى المبداية النمو الممتدة من 

معيا بطريقة تكيفية تنموية وما يناسب المجتمع الذي يولد فيو الفرد وينمو وتتكامل شخصيتو، اتسع عنده 
ما ليشمل االبعاد االجتماعية والثقافية الواسعة والعميقة ليذا المجتمع ، وبؤرة االىتمام الخاصة بيذه النظرية ىو 

ينشأ بين الطفل واالشخاص الميمين في حياتو والذين يمثمون مجتمعو المبكر، وفي نفس الوقت يساعدون عمى 
 . (Kubler, 1969: 87) حسم اتجاه شخصيتو

 (  جيود اساسية في تبمور مفيـو تكامؿ النا:2)
 ىاينز ىارتمافHainz Hartmmann: 
لقد ساىم ىارتمان مساىمة فعالة في ارساء قواعد نظرية االنا الجديدة، ومن اىم مساىماتو في ىذا       

فمم يكن ىارتمان مطمئنا لمقولة فرويد   Autonomy of the egoالمجال مفيوم استقبللية )اوتونومية( االنا 
افترض ىارتمان لذا  ،قع من مبدأ المذةخروج مبدأ الوا بأن اليو ىو االقدم وكذلك ايضا لم يقبل مقولة فرويد عن

ينشأ منيا ويتطور كل من   Undifferentiated phaseانو في بداية حياة الفرد توجد مرحمة غير متميزة 
االنا واليو ويرى ان نمو وتطور االنا يحدث نتيجة ثبلث مجموعات من العوامل وىي أ، خصائص االنا 

 ة و ج، تأثيرات الواقع الخارجي. الموروثة و ب، تأثيرات الدوافع الغريزي
  Ego apparatusesولقد اطمق ىارتمان عمى خصائص االنا الموروثة او كما يسمييا اجيزة االنا

)االوتونومية( االستقبللية  االولية وىذه تمثل مع مجموعة اخرى من الوظائف التي تكتسب االستقبللية الثانوية 
Secondary Autonomy   من خبلل ما اسماه مجال األنا الخالي من الصراعات Conflict- free ego 

 sphere يف كانت لو اثار ميمة عمى رة الى ان مفيوم ىارتمان عن التك، فقد سبقت االشاباإلضافة الى ذلك
 General psychologyال يتجزأ من عمم النفس العام  تطور االنا الجديدة حتى اصبح ىذا المفيوم جزءاً 

(Brene,1961,24-26)  ويعتبر مفيوم تحييد الطاقةof energy  Neutralization ميمة من المفاىيم ال
في سياق نظرية االنا الجديدة، ويعني ذلك خمع الصفة الجنسية عن طاقة المبيدو  ؤهالتي ادخميا ىارتمان وزمبل

Desexualiation of  libidinal  او اليدم وخمع الصفة العدوانية عن طاقة الموت Aggressive 
adjective of Aggressive energy  ولقد افترض ىارتمان ان عممية تحييد الطاقة تبدأ في الطفولة ،

قد   Ego strengthالمبكرة وانيا عممية مستمرة مع وجود درجات مختمفة من التحييد، وان قوة االنا ككل 
 (Hartmmann, 1958: 32).ترتبط مباشرة مع قدرتو عمى انجاز ىذه العممية 
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   بوؿ فيدرفPaul federn – :مؤسس نظرية حالت النا 
اتسم بول فيدرن بوالئو المطمق ألستاذه فرويد ، لمدرجة التي جعمتو يعتبر ان اكتشافاتو ما ىي اال امتداد    

الكتشافات استاذه فرويد لكنو فيما بعد اعترف بوجود اختبلفات بين نظريتو ونظرية فرويد الخاصة بالتركيب 
 :Brenner,1968)ولوجي الذي اتبعو فيدرن الدينامي لبلنا، وبأختصار يمكن القول بان المنيج الفينومين

نا" عمى انيا خبرة نفسية مكنو من ان يصل الى رؤية واضحة لنظرية حاالت االنا، اذ رأى "اال،  426-429
عمى ىذه الخبرة الذاتية لبلنا، وان االنا او معايشة االنا  Ego feeling، واطمق تعبير شعور االنا واقعية

حدود معينة وما بداخل ىذه الحدود من محتويات في لحظة ما، اما  تنتقل من حالة الى اخرى ولكل حالة
عن بعضيما بحدود  نبأن االنا االعمى واالنا منفصبل بخصوص ما يسمى باالنا االعمى فأن فيدرن يقول

الذي االعمى ذا االنفصال يحدث بين االنا الذي ترك الوالدين خارج نطاق شعوره، واالنا واضحة ومتميزة وى
 ،، وبناء عمى ذلك فأن فيدرن يكون اول من اكد واقعية االنا ككيان يعاش ويبلحظامتص الوالدين في داخمو

بني عمى حاالت كاممة ، واول من ان اكد الواقع النفسي ماً مجرد اً افتراضي اً بينما فرويد تصور االنا مفيوم
ومحددة، ويذكر فيدرن ان كبت الذكريات المؤلمة والصراعات ال يتأتى اال من خبلل كبت حاالت االنا 
المتعمقة بيذه الذكريات والصراعات ، واضاف ايضا ان حاالت االنا المعاشة في مراحل سابقة من العمر 

 عادة شحنيا بالطاقة .في انتظار ا  Latentوالتي اصبحت مكبوتة ، تظل مستخفيو 
ان الواقع النفسي يقوم  يؤكدان Edoardo waissوىكذا نرى ان فيدرن ومن بعده تمميذه ادواردو فايس    

، وان االختبلفات بين نظريتو ونظرية االنا اممة والمحددة والتي تعاش وتبلحظعمى اساس " حاالت " الك
 .(Drellich,1974: 50-53) اختبلفات جوىرية جذرية عميقة

  :اريؾ اريكسوف رائد تكامؿ النا 
ان من اىم اسيامات اريكسون في نظرية االنا الجديدة "نظرية نمو االنا "وفقا لمبدأ التخمق    

دورة حياة محصمة ن يشتركوا في ان متضادافمكل مرحمة من مراحل النمو قطب . Epigenesistٔالمتضاد
الفشل، والذي يؤثر عمى النمو في المراحل التالية ومن خبلل ىذه الفرد وميامو الحياتية من النجاح او 

المراحل اتصف "االنا " عند اريكسون بصفات تخطت اي مفيوم تحميمي سابق عميو، اذ ركز اريكسون 
اجيو في كل مرحمة عمى القوة الكامنة لبلنا، فيو قادر في نظره عمى ايجاد حمول ابداعية لممشاكل التي تو 

وىو قادر في العادة ان يكون سيدا وليس عبدا لميو واالنا االعمى، ومن ىذا المنطمق فأن  ،همن مراحل نمو 
" كما اىتم اريكسون بوضع  Creative egoىول و ليندزي  سميا ىذا االنا عند اريكسون " باالنا المبدعة 

عمى تحديد  التي تساعداالنا في اطاره االجتماعي والثقافي و التأريخي فباإلضافة الى العوامل الوراثية 

                                                             

 لالنا تحديويكوف ىذا التخمؽ بمثابة  التخمؽ المتضاد: صراع ابدي بيف طرفييف متضاديف اذ يعمؿ كؿ طرؼ مف طرفي الثنائية عكس اتجاه الطرؼ الخر، 1
) الن، ترافؽ الفرد اثناء مسيرتو في الحياة وتكوف مصدرا لستمرار الحياة جديدة فاعمية النا يكتسب الصراع ليذا حؿ كؿ ومع حمو او لتجاوزه الفرد يكافح

 .: وبتوظيف من الباحثة(1222
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حتى تصل  ، فأن ىناك العوامل الحضارية و التأريخية التي تساىم في تشكيل االناطبيعة االنا في الفرد
 (.Holt, 1975: 550-575) الى اعمى مراحل االنا واكثرىا نضجًا وىي مرحمة تكامل االنا

 . تكامؿ النا وعالقتو ببعض المتغيرات:ثالثاً 
 والتزاف النفعالي :تكامؿ النا  (1)
يعتبر االتزان االنفعالي عبلمة دالة عمى مدى سواء الشخصية وتكامميا، ويعد اساس العممية التوافقية،    

وىو وصف لمشخص الناضج انفعاليا، والذي يستطيع التعبير عن مشاعره وانفعاالتو بيدوء وصورة متزنة، 
ويتضمن فكرة التوافق والتكامل  ،(ٙٚ: ٕٙٓٓ)حسين،  جابتو االنفعالية مبلئمة لمموقفبحيث تكون است

بدرجاتو المختمفة، كما يتضمن االساس النفسي الذي يقوم عمى بناء الشخصية، والتكامل ال يتم اال 
 .( ٘ٗ: ٕٙٓٓ)الحوسني،  سميما متزناً  كان البناء النفسي لمشخصية بناءً  بالصورة السميمة لمفرد اذا

 تكامؿ النا واليجابية :  (2)
ان صميم الكائن البشري ىو االيجابية، فبغير االيجابية يكون الفرد عاقرا ألنيا حبمى بأجنة المستقبل، وال   

بمثابة االم  وىيتمضي دائما الى االمام  الفردحياة ان  بية ، فاإليجابية ىييختمف تكامل االنا عن االيجا
( ولئليجابية ثبلثة ٖ٘: ٕٔٓٓ)مصباح،، وكل تقدم يتيح لمحياة ان تتابع ماضييا الذي تمد كل جديد

، يانسانية التقدم وىي اعمى مستوياتمستويات اوليا، االيجابية الخبلقة، وىي التي تمد الجديد وتتيح لئل
المسؤوليات، اما المستوى الثالث المتوسط وىو القدرة  عمى اتخاذ القرارات وتنفيذىا وتحمل  والمستوى الثاني

نى مستويات االيجابية ويعنى بو خفض التوتر، فالشخص المتكامل البد ان وىو اد يو مستوى االتزانف
يكون ايجابيا بحيث يكون لديو القدرة عمى التعبير عن مشاعره والدفاع عن حقوقو ولديو القدرة عمى قول 

ان تكامل االنا ال يختمف عن االيجابية، لكن تكامل االنا و  ، حتى وان كان معارضا لمرأي العام الحق
يوم اوسع واكثر  شموال من االيجابية، فإذا كان تكامل االنا ىو ايجابية الفرد في عبلقاتو االجتماعية مف

باآلخرين، فاإليجابية تعد اعمى درجات تكامل االنا، كما ان االيجابية تتخطى حدود نطاق العبلقات 
 . (ٗ٘: ٜٕٓٓ)الشيري، الشخصية االنسانية  لتغطي كل مجاالت الحياة وبصورىا المختمفة

 تكامؿ النا والكفاءة الذاتية:  (3)
في مواقف  و والتحكم بوئداأفي قدرتو عمى تنظيم وادارة يشير مصطمح الكفاءة الذاتية الى اعتقاد الفرد   

:  ٕٓٔٓ)قطامي واليوسف، اقف الجديدة التي يواجييا الفردمعينة، وتظير ىذه الحالة عادة في المو 
يساىم في تغير السموك، وطبقا ليذا فأن الفرد ذو  اً معرفي اً فرضي اً وتعتبر الكفاءة الذاتية تكوين ،(ٖٗٓ

الشخصية المتكاممة بالطبع تكون لديو كفاءة ذاتية، نبلحظيا من خبلل قدرتو في السيطرة عمى مجريات 
حياتو ومواجية ما يقابمو من تحديات وتخطي لمعقبات، ومقاومة المثيرات التي تحدو بو نحو السموك الغير 

اءة الذاتية ايضا عمى ادراك الفرد لذاتو وىي الصورة التي يطورىا الفرد ذو االنا مرغوب بو، وتعتمد الكف
المتكاممة، كما انيا تقيس ثقة الفرد في قدرتو عمى انجاز مستويات متباينة من الميمات والميارات سواء 

 .(Bandura,1997: 125) كانت عمى الصعيد الميني او االجتماعي
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 اعي:تكامؿ النا والتكيؼ الجتم (4)
رضية مع من يشير التكيف االجتماعي الى قدرة الفرد عمى ان يعقد روابط اجتماعية راضية ومُ    

المحيطة بو  البيئة يخالطونو او يعممون معو من الناس، او القدرة عمى ممارسة الفرد السموك المقبول في
 (. ٖ٘: ٜٜ٘ٔي، والقيام باألعمال المتوقعة منو مما يحقق لو تفاعبل اجتماعيا ناجحا )فيم

من خبراتو السابقة، ومن خبللو تكون  اً مكتسب اً اجتماعي اً وطبقا لذلك فأن الفرد المحقق لذاتو يكون لديو تكيف
لديو القدرة عمى تحقيق الموائمة والتآلف بين االفراد بحيث يفيم مشاعر واتجاىات كل طرف ليحقق التقارب 

 (.ٙٔ: ٜٜٛٔوالمصمحة المشتركة )شفيق، 
 النا والمف النفسي : تكامؿ (5)

، وكذلك شعور الفرد ةنانيا عند تعرضيا ألزمة تحمل خطر يعرف االمن النفسي بأنو ىدوء النفس واطمئ   
كما ان الفرد ، (ٖٙٙ: ٕٓٔٓبالحماية عند التعرض لؤلخطار االجتماعية المحيطة بو )عبد اهلل، 

عمى تقبل نفسو، كما ويرى ماسمو ان الحاجة المتكامل بالطبع سنجد لديو شعورا باألمان مما ينعكس ىذا 
الى االمن ىي من الحاجات االساسية التي يسعى االنسان الى تحقيقيا حتى تساعده فيما بعد من 

                                   .((Maslow‚ 1970: 34  الوصول الى تحقيق الذات
 تكامؿ النا:. نظريات فسرت رابعاً 
 : Freud .S , 1915 نظرية سيجموند فرويد . أ
مع الواقع الخارجي من  Adaptationيرى فرويد ان االنا ىو الجزء الذي يساعد الفرد عمى التكيف    

 خبلل عمل مستويات او حمول وسطية  بين اليو واالنا االعمى من جية وبين البيئة من جية اخرى
(، فاالنا يقوم باإلشراف عمى الحركة االدارية، والقيام بميمة حفظ الذات، والقبض ٛٗ: ٕٓٓٓ)صالح،

عمى زمام الرغبات الغريزية  التي تأتي من اليو فيسمح بإشباع ما يشاء ويكبت ما يرى ضرورة كبتو، اذ 
التي و عمى الدوافع الفطرية الجزء الذي يحتوي بأنو يمثل سبلمة العقل والحكمة، في حين يمثل اليو المذة 

تبحث عن االشباع المباشر اما األنا االعمى فيو يعمل كموجيا اخبلقيا يخبرنا بما يجب عممو وبما ال 
ىو الذي يمنح و يجب عممو، بينما االنا المثالي ىو القادر عمى تحقيق التوازن بين االنا االعمى واليو، 

في الطبيعة  مبل صحيحا كذلك فيو يمثل كل ما ىو سام  الشعور الطيب عندما يفكر الناس او يعممون ع
وىو يقود الفرد الى الشروع باألىداف والطموحات التي اذا تم تحقيقيا فأنيا تؤدي الى مشاعر احترام 
الذات والفخر وكمما زاد التوافق بين اليو واالنا و االنا االعمى كمما ادى الى تحقيق تكامل االنا او تكامل 

 (. ٕٖ: ٜٙٙٔالشخصية )فموجل، 
 :Jung. C 1943 نظرية كارؿ يونؾ . ب
عد حقيقة واضحة لدى العديد من االفراد في منتصف يان تكامل االنا او تحقيق الذات  يرى يونك   

العمر واواخره، حيث تتأثر االنا بصور عامة بعدد االنجازات التي تحققت وصوال الى الشخصية المحققة 
واالستقبلل ىما  Individuation(، كما يرى يونك ان الشعور بالتفردية ٕٙ: ٜٗٛٔلذاتيا) بيسكوف، 
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احدى مظاىر تحقيق الذات، وال شك ان يونك قد انطمق في نظريتو من انماط الشخصية وتقسيميا الى 
االنبساط واالنطواء، فاالنبساط ىو االتجاه نحو العالم الخارجي، وىو عبلمة من عبلمات تحقيق الذات، 

التقوقع نحو العالم الداخمي لمفرد، ويعتبر عبلمة بينما االنطواء فيو عكس االنبساط ويعتبر االتجاه او 
لمفشل او االحباط، ويعد يونك ان الشخصية تتكون من نظم متعددة وىي الذات وحاالت الشعور 
والبلشعور، والقناع واتجاىات االنطواء واالنبساط ونظم الطاقة النفسية والجسمية وعمى قمة ىذا كمو توجد 

(  كما ان االنا ىي التي تحقق التوازن واالستقرار والثبات النسبي وال ٜٖ :ٜٛٛٔاالنا او الذات، )صالح، 
(، ويشير يونك الى اىمية الزمن في توجيو سموك ٖ٘: ٜٔٛٔيتحقق ذلك اال في وسط العمر )الشماع،

الفرد، واشار الى زمن الماضي والمستقبل تحديدا في تحريك شخصية الفرد، فالماضي أخذ في الحسبان 
الى الخمف، والمستقبل يتطمع الى االمام، ويمخص يونك ىذا بقولو " ان االنسان تحركو  كونو ينظر

( ويؤكد ايضا عمى اىمية التزود ٛٓٔ: ٜٔٚٔاالىداف بقدر ما تحركو االسباب " )ىول و لندزي، 
ة بالخبرات المجدية والمفيدة في اغمب مجاالت الحياة فكثير من الخبرات الشخصية المنفردة تدفع شخصي

( وان تكامل االنا ال يتحقق ٚٛ: ٜٗٛٔ)بيسكوف، الفرد الى التطور وتحقيق مستوى عالي في نمو االنا
 .(٘ٙٔ: ٖٜٛٔاال عن طريق االدراك والمعرفة الكاممة لمذات )شمتز،

 )النظرية المتبناة( : Erikson . E 1963اريؾ اريكسوف نظرية  . ت
 Conflictsإن االضافة التي وضعيا اريكسون الى نظرية فرويد في نمو الشخصية ىي ان الصراعات    
وليست  Psychosocialاجتماعية  -التي تحسم في مراحل نمو الشخصية ىي صراعات نفسية 

عمى  Crisisصراعات جنسية المحتوى كما ذكر فرويد في نظريتو، كما اطمق اريكسون مصطمح االزمات 
تحديات البيئية التي تواجو الفرد خبلل مراحل نموه وقد يتم حل ىذه االزمات اما بأسموب متكيف او ال

بأسموب غير تكيفي، وان تعامل الفرد في المراحل البلحقة لنمو الشخصية يعتمد عمى حل االزمات في 
و خبلل جميع المرحمة السابقة بصورة فرضية، كما انو عد مراحل نمو الشخصية بأنيا تستمر بالنم

المراحل العمرية، كذلك اكد عمى تأثير المجتمع والحضارة عمى شخصية الفرد كما ان موضوع مطالب 
تعد في القمب من نظرية اريكسون، عند كل  On the tasks and polarities of lifeالحياة واقطابيا 

يكون امام الناس مطالب جديدة عمييم ان يحققوىا، وىكذا  اذ مرحمة متتابعة من مراحل التطور لئلنسان
ليس شيئا يستطيع معظم الناس   Maturationفأن الحياة وتحدياتيا متطورة باستمرار، وان مفيوم النضج 

تحقيقو، ولكنو مفيوم نسبي يقترب منو كثيرا او قميبل، كما ان ىذه االقطاب متضادة، في كل مرحمة 
، واثناء التفاعل مع المجتمع المحيط ء السمبيرتقاء االيجابي واالخر يمثل االرتقاقطبين احدىما يمثل اال

الفضيمة لكل  او Strengthبالفرد وميارات الفرد الخاصة سوف يعمل ىذا التفاعل عمى ترقية نمو القوة 
ويرى اريكسون ان الناس يمرون بثمان مراحل من  ،(ٕٔٛ -ٕٛٚ: ٕٓٔٓ)الن، قطب ايجابي او سمبي

 Psychosocial developmentلتطور السيكولوجي والتي تسمى االرتقاء السيكولوجي االجتماعي ا
الذي يعني اتحاد بين النزوع الطبيعي والقوة الثقافية التي يتفاعل معيا الفرد وىذا االرتقاء يتضمن اربع 
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 ٔبالبزوغ البلحق ، وىي تتميزالمراىقة، وثبلث مراحل في الرشدمراحل من الطفولة ومرحمة واحدة من 
وتعني ان المراحل تظير حرفيا واحدة بعد االخرى في المكان والزمان وكل منيا مبني عمى االخر 

 . (Erikson, 1963: 76)تماما
 مراحؿ النمو النفسي الجتماعي ألريكسوف:

 لدى اريك اريكسون. مة من المراحل الثمانية لئلنسانطبيعة كل مرح الجدول االتي يبين  
 ( توضيح مراحل اريكسونٔجدول)

 نقطة الضعف نقطة القوة طرق التكييف السنة اسم المرحمة ت

الحسية )سن  –الفمية  ٔ
 الرضاعة(

الثقة مقابل  العام االول
 عدم الثقة

الغضب المعزى الى عدم  االمل
 اشباع الحاجات

الشرجية )سن -العضمية ٕ
 ٖ-ٔ ولة المبكرة(فالط

 االستقبلل
 الشكمقابل 

 والخجل
النفور الذي يعزى الى كون  قوة االرادة

 الفرد متحكم فيو

الحركة التناسمية )سن  ٖ
 المعب(

المبادرة مقابل  ٘-ٖ
 الشعور بالذنب

الضمير يعيق ويكبح  الغرض
 المساعي

 سنةٕٔ-ٙ الكمون )سن المدرسة( ٗ
المثابرة مقابل 

الشعور 
 بالنقص

 الكفاءة
المكانات والميارات غير 

 المناسبة

 سنةٜٔ-ٖٔ المراىقة ٘
اليوية مقابل 
اضطراب 

 الدور
 فشل تطورات اليوية السابقة الوفاء

 ٖ٘ -ٜٔ الشباب )الرشد المبكر( ٙ
الصداقة 

الحميمة مقابل 
 العزلة

 عدم وجود عبلقات وثيقة الحب

االنتاجية  ٓٙ -ٖ٘ الرشد الناضج ٚ
 مقابل الركود

 توقف عممية االنضاج الرضا

 فأكثر ٓٙ الكيولة(السن الكبير )  ٛ
تكامل الذات 
 الحكمة مقابل اليأس

 ضيق الوقت
 (ٜٕٛ: ٕٓٔٓ)الن،

                                                             
2

 التطور عممية خالؿ مف تنشأ اف يمكف الصمية المخصبة بالبويضة تحدد لـ التي الجديدة الخصائص اف القائمة النظرية:  الالحؽ البزوغ 
 (111: 1222)الن،  العقمي او المبريوني والرتقاء
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 :Infancy Trust and Distrustسف الرضاعة الثقة مقابؿ عدـ الثقة  .1
يولد االطفال بحاجات فسيولوجية اساسية)في السنة االولى(، وينبغي ان يكون االباء قادرين عمى     

الوفاء بيا، وعادة ما يشبع االباء ىذه الحاجات، ولكن التأخير او اىمال االشباع لمحاجات الفسيولوجية، 
تنتج من احساس الرضيع في  Basic trustوكذلك حدوث الفطام يولد االزمة االولى، وان الثقة االساسية 

ان ىناك من يشبع حاجاتو، والطفل في ىذه الحالة يأخذ صورة عن العالم  تفوح برائحة توحى بأنو جدير 
وىي مشاعر االىمال والغضب الناتج   Basic mistrustبالثقة، وفي المقابل يوجد عدم الثقة االساسي 

الحظ اريكسون ان الثقة وعدم الثقة احساس متعمم  وقد ،لذي يصاحب عدم التأكد من االشباععن العجز ا
: ٕٓٔٓوينبغي عمينا جميعا ان نتعمم الثقة اذا كان لنا ان نكون بشرا مكتممين في اداء وظائفنا )الن،

ٕٖٛ- ٕٛٗ.) 
 Early childhood Autonomyسف الفطاـ الطفولة المبكرة الستقالؿ مقابؿ الخجؿ والشؾ  .2

versus shame and doubt : 
سنة( مع نمو االطفال جسديا وادراكيا اذ  ٖ-ٕتمتد ىذه المرحمة التي يمكن ان نسمييا سن الفطام )من   

جزئيًا عن والديو، لكونيم مجيزين بدرجة من الثقة ووعيًا  يكتسب الطفل ميارات تتيح لو ان يصبح مستقبلً 
مبية احتياجاتو االساسية واالستمرار ناشئًا فتنمو لديو ارادة ذاتية، في حين يشعر الطفل الذي ال يستطيع ت

في االعتماد عمى والديو او اي شخص يشرف عمى رعايتو بالذنب او العار عندما يرى اقرانو يقومون 
  عميو من االخرين اً يا مما يولد لديو الغضب كونو مسيطر ئبتمك الميام التي يعجز ىو عن ادا

(Erikson, 1950: 43). 
 :Ply age initiative versus guiltسف المعب المبادأة مقابؿ الحساس بالذنب  .3
في العام الرابع يكون االطفال واعين بالفروق بين الجنسين، وخبلل ىذه المرحمة الثالثة يمعب الطفل    

ي تمعب الذكر العابا يظير فييا الدور الجنسي والمشاعر الجنسية كذلك االمر بالنسبة لمطفمة االنثى في
الدور االنثوي وتحاول ان تبدو جذابة وواعية اكثر من اىتماميا بالجنس، واحد قطبي ىذه المرحمة ىو 

وىو المجام الذي يقيد الرغبات والدفعات واالمكانيات،  guiltوالقطب االخر ىو الذنب   Initiativeالمبادأة 
فقط اشباع الرغبة والخيال اكثر من وممارسة الضمير المتحمس، وفي بادئ االمر يتضمن لعب االطفال 

الغرض الحقيقي ولكنو يتغير بالتدريج حيث يبدأ الطفل في تصور االىداف عندما يتييأ لذلك من الناحية 
وىي الشجاعة لمتصور والسعي   Purposeالحركية المكانية والمعرفية، وىنا ينمي قوة جديدة وىي الغرض

الضمير،  وال يمنعيا وال يكفيا االحساس بالذنب وال الخوف من  لتحقيق االىداف ذات القيمة التي يوجييا
التعويض الزائد ك ,الكبت او الى الكف والى امراض الراشدين الى العقوبة، وان فشل الحل يؤدي

 (.ٕٙٛ: ٕٓٔٓ)الن، Ex- ibitonism واالستعراضية 
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 :School Age industry versus inferiorityسف المدرسة الجتياد مقابؿ النقص  .4
بعض الشيء وفي ىذه المرحمة التي تتراوح  اً مختمف اً في كل مرحمة يصبح الطفل الى حد ما شخص    
ذىنيا باالطبلع عمى االشياء، ويريد ان  اً سنة( يصبح الطفل اكثر قدرة عمى المنافسة، وشغوفٕٔ -ٙبين )

يتعمم، كما ويبدأ بتوسيع شبكتو االجتماعية ويتعرف عمى قدراتو وقدرات االخرين، ويقارن نفسو بأقرانو ألنو 
يشعر بالحاجة الى التحقق من كفاءتو ليشعر باالجتياد والثقة عندما يتمكن من فعل االشياء، في حين اذا 

 .(Erikson, 1950: 65)ن بالنقص والدونية من ذلك سيشعرو  يتمكنلم 
 Adolescence identity versus identityسف المراىقة اليوية مقابؿ التشتت  .5

confusion: 
االجتماعي، ألنيا تمثل  –( وتعتبر مرحمة التطور النفسي سنة ٜٔ-ٖٔوتتراوح مدة ىذه المرحمة بين)    

ر، ويفحص ييمعبو الكبالتفكير في الدور الذي  أ، ويبدلطفولة الى مرحمة البموغنقطة تحول من مرحمة ا
المينية والجنسية،  يحاول ايضا تطوير ىويتو ؟مة الوجودية مثل "من انا، وماذا يمكنني ان اكون"ئاألس

والفرد الذي ينجح في ىذه المرحمة يتطور لديو شعور قوي باليوية وىي الثقة المتراكمة بأن الفرد اوجد ذاتو 
الشعور باإلخبلص وباحترام الذات والثقة بالنفس،  تقدير االخرين، كما ويتطور لديو واصبح االن موضع

ل الى الخمط بين ذاتو ومستقبمو وقد ينتيي بو المطاف بينما نجد الفرد الذي يفشل في تحديد ىويتو يمي
تشتت اليوية وىو الفشل في ارتقاء اليوية السابقة التي يفترض ان ب  وىذا ما يسمىبأتباع افكار االخرين، 

وبدون تنمية القدرة  تمتئم عمى نحو تكون فيو االدوار الذي يتوقع ان يقوم بيا الفرد في المستقبل واضحة،
عند الشخص فأنو اما ان ينمي انا ضعيفة، او ان يبحث عن جماعة منحرفة ينتمي الييا  عمى الوفاء
 (. (Erikson, & Kivnick,1986: 45ويؤمن بيا

 :Young adulthood intimacy versus isolationالرشد المبكر اللفة مقابؿ العزلة .6
سنة( من التطور النفسي واالجتماعي و بعد تطوير شعور قوي باليوية ٖ٘-ٕٓتمتد ىذه المرحمة من)   

في المرحمة الخامسة يبدأ الفرد في البحث عمى الرفقة الحميمة من الجنس االخر والشعور بالحب المتبادل 
يقة القدرة عمى دمج والتي تعني حق Intimacyليندمجوا في اتحاد واتصال مثمر، واالحساس باأللفة 

ىويتك مع ىوية شخص اخر بدون الخوف من ان تفقد شيئا من ذاتك، ففي ىذه المرحمة يفكر الفرد في 
تسوية االسرة وتأسيسيا، ويكون اكثر استعدادا لمتضحية والتوفيق من اجل عبلقاتو، كما ان االلفة ال تعني 

ايضا عبلقات الصداقة وحتى االلفة مع ذات الفرد العبلقات الحميمة او التبادالت الجنسية فقط فيي تعني 
 (.Kivnick,1986 &Erikson : (67الداخمية 

ومع ذلك ألن ىذه المرحمة تشكل عبلقات الفرد مع االخرين فأنو قد يواجو بعض االفراد فييا الرفض    
عاونية الوثيقة من شخص ما يحمو لو مما يؤدي ىذا الرفض الى العزلة وىي الفشل في تأمين العبلقات الت

الجنس او الجنس االخر، وان سيادة العزلة ناجمة من تثبيتات طفولية وجوانب عدم اقرانو من نفس مع 
تنتج من النجاحات في ازمات المراحل السابقة، فنضج دائمة، يمكن ان تؤثر في الحب والعمل، اما االلفة 
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ئمة في االسموب الثقافي الشخصي وال زالت وتولد االلفة قوة الحب، ويعتبر الحارس عمى تمك القوة القا
القوة االوسع انتشارا سواء في الثقافة او في االسموب الشخصي الذي يربط قضايا التعاون والتنافس 
واالنجاب واالنتاج، والحب ىو تبادلية التكريس اكثر منو تضاد او تنافر بين الرفقاء والوظائف 

 (.ٕٜٕ: ٕٓٔٓ)الن،
 Mature adulthood generativity versusاجية مقابؿ الركودسف الرشد الناضج النت .7

stagnation:  ( ٖ٘تمتد ىذه المرحمة من- ٜ٘ ) في ىذه المرحمة يبدأ الفرد في اخذ مكانو في و
المجتمع ويساعد في تطوير وتحسين ما انتجو في المجتمع، واحد قطبي ىذه المرحمة ىو االنتاجية وىي 
ادراك الناس انيم مساىمون في بناء وتطور المجتمع من خبلل انشطتيم المينية وفي تطوير مجتمعاتيم 

، والناس الذين يطورون االنتاجية في ىذه المرحمة يولدون نواتج يرون المحمية من خبلل مشاركتيم الفردية
انيا تعمل عمى تحسين المجتمع،  والقطب االخر من ازمة ىذه المرحمة ىو الركود، وىو االدراك بأن الفرد 
يعمل عمبل شاقا ولكنو قميل القيمة وممل، فيو يحافظ عمى الحد االدنى من السبلمة الجسدية والنفسية 

فرد ولكنو ال يضيف شيئا ذا قيمة لمجتمعو او بيئتو المحمية وبالتالي يشعر بأنو ببل جدوى لمجتمعو، لم
والناس الذين يفشمون في حل الصراع الخاص بيذه المرحمة يشعرون انيم ال يقدمون شيئا جديرا باستثناء 

تدعم بتغذية سمبية او المعيشة من اجل منفعتيم الخاصة، وفي معظم الحاالت فأن ادراكات البلجدوى 
بغياب التغذية االيجابية، والبلجدوى تسبب االغتراب عن المجتمع العام، وعن مجتمع الفرد المحمي، فألفرد 
يرى المجتمع ال يستفيد من مجيوداتو وبيذا الشكل ال يقدم لمجتمعو شيئا ذا قيمة ويحتمل ان يصاحب 

وىي ادراك  Contentmentه المرحمة ىي الرضا حالة الركود درجة من االكتئاب ونقطة القوة في ىذ
الفرد ان نواتج جيوده تؤدي الى ترقية رفاىية االنسان، وان الفرد يحصل مقابل ذلك عمى االحترام داخل 
مجتمعو المحمي بسبب اعمالو الطيبة، والفرد القانع يدرك ان ما يفعمو ليس مجرد عمل وانما ىو خدمة 

ية ثقافة ىذا المجتمع بتحسين احوال االخرين واثراء حياتيم، وىي اسيام يؤدييا لممجتمع وتعمل عمى ترق
محدد وظاىر لممجتمع المحمي يمكن ان يراه الناس و يقدروه ، والرضا يأتي من اعتقاد الفرد ان جيوده قد 

 (.ٜٕٛ-ٖٜٕ: ٕٓٔٓقيمت تقيما عاليا من المجتمع )الن، 
 : Old age integrity versus despairالسف الكبير الكتماؿ مقابؿ اليأس .8
حتى الوفاة، و تركز عمى التأمل في الحياة مرة أخرى               ٓٙتمتد ىذه المرحمة من سن   

:117) Lewis ,1997 اذ تتميز بالتفكير التأممي، اي النظر الى الوراء حيث يتفحص الفرد حياتو ،)
ن حول الكمال او االستكمال في مقابل االنيزام ويتخذ مقاييسيا النيائية، وان قطبي ىذه المرحمة يتمحورا

في الطريقة التي يرى فييا الفرد كل حياتو، حيث تكون في ىذا الوقت تو نتائج تأمبلتتحكم و والتفكك 
، فإذا نظر الفرد الى (ٕٕٕ: ٖٜٛٔمساعي الفرد الرئيسية قد اكتممت او قريبة من االكتمال )شمتز،،

سيشعر بالفخر في الحياة ومن ثم يتوصل الى الشعور بالتكامل،  اتباإلنجاز الوراء ووجد ان حياتو مميئة 
 من الندم اي التكيف مع نجاحات الحياة واخفاقاتيا في إكمال مراحل حياتو وحتى عندما يواجيون قميبلً 
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الى ما اسماه اريكسون بتكامل االنا والذي يعني قبول الفرد لمنزلتو الماضية  ونفانيم عندئذ يتوصم
فرد من ناحية ثانية الى لشعور بالرضا العام عنيا، وبالتالي سوف يحصمون عمى الحكمة، اما اذا نظر الوا

ىا صورة لشعور من خيبة االمل والحقد والغضب لعدم انتياز الفرص واالسف لؤلخطاء التي ال آحياتو فر 
أىدرت وسوف يجد العديد يمكن تصحيحيا فعندئذ يصبح الفرد في حالة يأس  نتيجة لشعوره بأن حياتو قد 

(، اذ ان الفشل في Hofer& Chasiotis, 2003: 89من الندم، مما يوقعو في مشاعر المرارة واليأس )
حل صراع ىذه المرحمة يؤدي الى اليأس والشعور بأن الوقت ضيق جدا لتحقيق التكامل واالسيام 

القدرة عمى االمتداد بالذات الى  المصاحب لبلتصال بين االجيال، واليأس قد ينتج المرارة بسبب عدم
المستقبل والفشل في مواجية الموت، فبدال من القبول اليادئ لو يؤدي اليأس بو الى الموت النفسي قبل 

في اكمل صورىا وىي مخزون  Wisdomنظيره العضوي، وان نقطة القوة  في ىذه المرحمة ىي الحكمة 
م، وىذه االسيامات تمد جسرا الى الجيل التالي مذكرة المعرفة والفيم الشامل والنضج في اصدار االحكا

اياىم ان المعرفة عند جيل معين ليست الحقيقة ولكنيا ملء صغير في الة ضخمة كبيرة لتمثل الخبرة 
االنسانية، وان الحكمة تأتي نتيجة حل ازمة ىذه المرحمة، وىي االىتمام الذي الزال نشطا ومستقبل بالحياة 

، ففي سن متقببل دوره في الحياة االنسانيةفمع الحكمة يكون الفرد متقببل الموت و في مواجية الموت، 
يتناسب  مع السنين التي  شيءحكمة، فعمى المسن ان يصل الى الشيخوخة ينبغي ان تنضج بعض ال

فاالكتمال ىو االستمرارية التي تأتي من األساس القوي في الماضي والذي يسيم في بناء  عاشيا،
 (.ٜٕٚ: ٕٓٔٓويسقط عمى المستقبل في اتباع خطوات جيل االجداد )الن، الحاضر، 

كما ان توترات اي مرحمة سابقة يمكن معالجتيا خبلل المرحمة الحالية، وذلك بتغيير فيميم لتمك    
المرحمة واعادة توليفيا وموازنة توتراتيا، عبلوة عمى ذلك يمكنيم تغيير نظرتيم السابقة الى المستقبل بعد 

الرتكاز في محور الشيخوخة وىي اكبر درجة من المراحل السابقة، ففي ىذه المرحمة تنسج دورة الحياة ا
نفسيا وتدمج اشكال النضوج )االمل، االرادة، الكفاءة، الوفاء، الحب، الرضا، الحكمة( كل من نقاط القوة 

ضيع النفسية واالجتماعية السابقة، وذلك من خبلل عمميات واعية يحاول المسن التوفيق بين كل الموا
ودمجيا في المرحمة الحالية من حياتيم، وتوفير فيم جديد لتمك المواضيع الماضية، حتى يصل الى 

لممسؤولية او  اً موازنة التوترات بين تكامل االنا والشعور باليأس ومن ثم اما ان يجد المسن شعورا دائم
 كما ان القدرة عمى تحقيق التوازن بين اقطاب ىذهبين الرعب واليأس وفقدان االمل،  اً متضارب اُ شعور 

يتأثر بتحقيق النجاح بين اقطاب المبارزة في المراحل التنموية الماضية، كما ان الفرد لو فشل في  المرحمة
تحقيق ذلك النجاح في وقتو يمكنو تحقيقو في مرحمة الحقة، ويعتمد ىذا النجاح او الفشل في الغالب عمى 

 .(Erikson& Kivnick, 1986: 44- 56)كر ومراجعة التجارب السابقة رغبة الفرد في تذ
ويمكن فيم ىذه المرحمة بأنيا تحتوي عمى عنصرين ىما العممية المعرفية، والعممية العاطفية، فمراجعة    

التجارب السابقة يمكن وصفيا بالعمميات المعرفية، بينما الشعور بالتكامل او اليأس تعتبر عممية عاطفية، 
ان اكثر مكون ميم في العممية المعرفية يتضمن تذكر ومراجعة الماضي، كما وان تحقيق التوازن بين 
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القطبين من تكامل االنا والشعور باليأس يعد جزءا من العممية المعرفية بينما الجزء االخر يعد نتيجة 
او التكامل الذي يجسد  عاطفية، كما ناقش اريكسون النتائج العاطفية باعتبارىا جزءا من ىذه المرحمة

المحقق لمرفاىية النفسية، اي ان الفرد عندما يقوم بمعالجة ىذه المرحمة فأنيا و الشعور بالصفاء والسبلم 
التي تتغذى عمى الطريقة التي تتم بيا معالجة توترات ىذه المرحمة، و ىذه النتائج العاطفية  يتوصل الى

العبلقة من العمميات المعرفية ويؤدي الى النتائج العاطفية، كما ان حيث يبدأ االتجاه السببي العام في ىذه 
من النتائج العاطفية لمراجعة الحياة ىو االسف وىو اكثر انواع الندم  الذي من الممكن ان يؤثر سمبا 

فيو يمثل مشاعر الذنب حول دورة ، (Wrosch & Heckausen, 2002: 94) عمى تكامل االفراد
اتمنى لو كنت قد حصمت عمى درجة "لك في مقارنة بين شخصين االول يقول مثال ذو  الفردحياة 

، فالشخص االول لديو اسف "اتمنى لو كنت قد حصمت عمى درجة طبيب"واالخر يقول  "،البكالوريوس
اكثر من االخر ويؤثر بشكل سمبي عمى حياتو مما يجعمو اكثر احتماال لمشاعر الندم عمى حياتو السالفة، 

ىو اقل عرضة لمبقاء والتقوقع في مشاعر الندم عمى حياتو الماضية، كما واكد اريكسون بأن اما االخر 
الفرد اذا استطاع التصالح مع تمك االمور التي ادرك فيما بعد تقصيره فييا سيحصد تكامل انا اعمى من 

 .  (Giolvich & Medvec, 1995: 45)غيره الذي لم يستطيع التصالح معيا
  نا: ابعاد تكامؿ ال 

  Cynthiaواالطبلع عمى الدراسات السابقة، وبالتحديد دراسة  E  Erikson. في ضوء نظرية اريكسون   
 تم التوصل الى االبعاد االتية لقياس تكامل االنا:

: شعور بالتأسف أو الشعور بالذنب عمى فعل شيء خاطئ أو سيء في Regretالندـ-أ
(. او انو الشعور الذي ينتاب الفرد عندما يدرك ان وضعو Torges& others, 2005: 148الماضي)

اآلني كان سيكون افضل لو انو قرر التصرف بشكل مختمف في الماضي، اي انو نظرة الى الوراء تشعره 
 بعدم الرضا عن حياتو، وتدعو الى لوم نفسو وتمني لو انو استطاع تغيير الماضي. 

ر مرغوب فيو، لكن من الممكن لمفرد ان يكون قادرا عمى التغمب اذ تعد التجاوزات العبلئقية حدثا غي    
عمى االثار السمبية إلصبلح عبلقاتو اليامة من خبلل السموكيات العبلئقية التي تسيل المغفرة في نياية 
المطاف، كما ان الغفران ينطوي عمى تجاوز او تحويل المشاعر العاطفية السمبية الى مشاعر اكثر 

، كما ان محاولة (Kline, 2005: 87)النية تجاه تمك المواقف المسببة لمشعور بالندم  ايجابية من حسن
التصالح مع الندم يتطمب من الفرد اعادة صياغة معرفية ترتبط بمراجعة الحياة، ومناقشة اخطاء الماضي 

 Cashdanويرى كاشدان  (Fishman, 1988: 12)وادراكيا جيدا ومن ثم التوصل لمحمول البلزمة ليا
ان الشعور بالندم مرتبط بمدى ادراكنا لتتالي االحداث وتذكر ما فعمناه وما لم نفعمو بالتفصيل، وىذا 
يتطمب الكثير من التأمل الداخمي وادراك الذات، ألننا ال نستطيع ان نستنتج ذلك اال عند النظر الى 

النفسية من غيره )الندم عمى ما الوراء، ويرى كاشدان ان الندم عمى ما لم نفعل ىو اقل تسببا لممشاكل 
فعمنا(، اذ اثبتت الدراسات ان شدة المشاعر السمبية التي يعيشيا االنسان عندما يكون مستاء من تبعات 
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قرار اتخذه ىي اشد واكثر تأثيرا عميو في االستياء من قرار لم يتخذه عند تخيل فوائده فيما بعد، الن الندم 
ن ادمغتنا بسيولة بل يبقى عالقًا داخل تبعات الخيار الخاطئ فبل ييم عمى القرارات المتخذة ال يخرج م

نوع السيارة التي تشترييا ستكون قادرا عمى تغييرىا عندما مقارنتيا بأخرى افضل منيا في حين ان الندم 
ر عمى عبلقة عاطفية كانت رائعة منذ البداية وفقدتيا فجأة لقرارات متسرعة ستظل تدق ابواب الذاكرة وتثي

تساؤالت وتخيبلت التي ربما ستحدث لو انيا استمرت، كما ويرى كاشدان ان الشعور بالندم يعد شعورا 
في المستقبل، والتفكير بعمق اكثر قبل  صحيحةمفيد لصاحبو ألنو محفز بالشكل كبير لمقيام بخطوات 

اتخاذ القرارات الجديدة، اي انو يتعمم من اخطاء الماضي لتحسين المستقبل ، كما يقول كاشدان ان 
االنسان ينضج ويتعمم من مجموع ما ندم عميو، اي مجموع القرارات التي اتخذىا وتمك التي لم يتخذىا 

يم لم يندموا عمى شيء ما في الماضي ىم غالبا ما يشعرون لذلك فأن الناس الذين يحاولون ادعاء ان
بارتباك دائم كي ال يرتكبوا االخطاء ابدا، في حين من المفترض ان يكونوا حذرين في اتخاذ القرارات، مع 

 Cashdan, 2001: 143)ترك مساحة محتممة لمخطأ والتعمم منيا دون ارتباك )
ر والتصرف باستخدام المعرفة والخبرة والتفاىم والحس : ىي القدرة عمى التفكيwisdomالحكمة  -ب

 (. (Erikson, 1963: 321السميم والبصيرة 
اي انيا الفضيمة الناتجة من تحميل االحداث الثقافية التأريخية التي تساعد في فيم الكثير من االمور    

قدم والذي يعتمد عمى الخبرة في الحياة اليومية، كما ويمكن وصفيا بأنيا التطور المعرفي والعاطفي المت
وانيا تزداد مع التقدم في السن، اذ ان الفرد الحكيم ىو الذي يجمع بين الذكاء والروحانية ولديو القدرة عمى 

، ومن العمماء المتناولين (Hartman, 2000: 34)صنع القرار السميم العائد بالصالح العام لمجتمعو 
اذ يعدىا من اول متبلزمات الفضائل وانيا تظير في ستة  Seligmanلمفيوم الحكمة مارتن سميجمان 

  :مسارات رتبيا حسب نموىا الطبيعي لدى االنسان وىذه المسارات ىي
نفتاح عمى خبرات مختمفة ويقصد بو اال Curiosity- Interest حب االستطبلع او االىتمام بالعالم  .ٔ

 .ومتنوعة
بمعنى حب التعمم لؤلشياء الجديدة والقراءة وزيارة مجاالت المعرفة  Love of learningحب العمم   .ٕ 

 Judgment, Criticalالكتساب الخبرات ت. الحكم عمى االشياء، التفكير الناقد، والعقل المنفتح
Thinking, Open mindedness  ويعني بو االىتمام بالتفكير بعمق في االشياء والظواىر وتقميب

 .ومات الموضوعية والمنطقية والتوجو واالىتداء بالواقع عند التفكير واتخاذ القراراتاالمور، وغربمة المعم
 ,Ingenuity, Originality, practical, Thinking  البراعة، االصالة، الذكاء العممي، الشطارة . ٖ 

Street start اف ىدويعني بو ضرورة امتبلك قدرات خاصة التخاذ اساليب جديدة ومناسبة لتحقيق اال
 .وىذا يعبر عنو بالذكاء العممي

 intelligence, Emotional intelligence الذكاء االجتماعي، الذكاء الشخصي، الذكاء الوجداني  .ٗ
    Social intelligence, Personal  ويعني بو معرفة الذات واالخرين، والوعي بالدوافع ومشاعر
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بالفروق بين الناس والتصرف في ضوء ىذه المعرفة، االخرين مع استطاعة االستجابة ليا، ومبلحظة 
 .ي مواقف تعظم مياراتو واىتماماتوومحاولة وضع نفسو ف

وىي اقرب المسارات الى الحكمة واالكثر نضجًا، وتظير في سعي   Perspectiveالنظرة الثاقبة  .٘ 
 ,Seligman)تيم لؤلمورالمحيطين بالفرد ليستفيدوا من خبرتو لمساعدتيم عمى حل مشكبلتيم وجبلء رؤي

1991: 176) . 
: القدرة عمى تجاوز المصالح الشخصية لتوفير الرعاية واالىتمام لؤلجيال Generativityاإلنتاجية  -ج

 .( Erikson1963,315األصغر سنا واألكبر سنًا)
اي قدرة الفرد عمى  انشاء الكثير من االمور التي ستستديمو من خبلل االىتمام  باآلخرين باإلضافة الى  

انجاز االشياء التي تعود بالنفع عمى المجتمع، كتربية االطفال او المساىمة في التغييرات االيجابية التي 
مشاعره االيجابية، فشعور الفرد باإلنتاجية في  تعود بالجدوى عمى االخرين، و يمعب انتاج الفرد دورا رئيساً 

يجعمو فخورا ومسيطرا عمى حياتو، كما ان االبوة واالمومة تساعد الفرد عمى التواصل والمساىمة مع 
الجيل الحديث والقدرة عمى استيعاب الذات ومن ثم ايجاد المعنى من الحياة، و من الركائز االساسية 

، فاإلنتاجية ىي القدرة عمى تحويل الموارد المادية نية والطاقة البدنيةالطاقة الذى لمشعور باإلنتاجية ىي
 . (Erikson, & Kivnick, 1986: 232) والبشرية الى مخرجات ذات منفعة لؤلخرين

تقييمات الفرد المعرفية والعاطفية لحياتو،  :well- being psychologicalالرفاىية النفسية  -د
 فاىية النفسية:وتشمل المكونات السموكية  لمر 

حتى لو لم ينل ىذا الفرد التقدير والحب من  ،التام لمذات بكل تقدير واستمتاع تقبل الذات: القبول -ٔ
 اآلخرين.

العبلقات االيجابية مع االخرين: العبلقات التي يمتمك فييا الفرد ميارات اتصال بين االفراد ويؤثر  -ٕ
 والمشاركة في االنشطة  وقبول المسؤولية والتيدئة الذاتية.فييم من خبلل تبادل األفكار والمشاعر، 

الحكم الذاتي: قدرة الفرد عمى صنع قراره الذاتي او قانونو بنفسو من دون تدخل اي طرف اخر،  -ٖ
 والذي يدل عمى المسؤولية األخبلقية لمفرد.

ى ادارة العوامل البيئية احساس الفرد بالتمكن والكفاءة عم :mastering Environmentاتقان البيئة  -ٗ
من خبلل التحكم في االنشطة الخارجية واستخدام االحتياطات المناسبة وذلك لتوفير بيئة سميمة والتي 

 بدورىا تولد حياة سعيدة وىانئة.
الغرض من الحياة : حالة يسعى االنسان لموصول الييا لتضفي عمى حياتو قيمة ومعنى يستحق  -٘

 العيش من اجمو.
ية الذاتية: اكتشاف قدرات وميارات الفرد ومن ثم تعظيم ىذه القدرات والميارات من خبلل التعميم التنم -ٙ

 :Diner, 2000)والتدريب، تساعده في تحقيق اىدافو سواء عمى المستوى الشخصي أو المستوى العممي 
 44). 
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من التنمية  ممكناً  تحقيق اكبر قدراً اي ان الرفاىية النفسية تشير الى الصحة النفسية االيجابية القادرة عمى 
الرفاه  يواكتشفت الدراسات ان االشخاص ذو  ،(Ryff& Heinck, 1983: 44النفسية االجتماعية)

النفسي العالي ىم اكثر عرضة لبلستمتاع بنوعية حياة افضل، ويرتبط الرفاه النفسي ايضا بعدد اقل من 
المشكبلت االجتماعية، كما يميل الرفاه النفسي ايضا الى التنبؤ بمكاسب اعمى من السموك االجتماعي 

ة النفسية، واليدف من الرفاىية مطالب محققة يعد مفتاحا لتحسين الرفاىي مع االيجابي، كما ان العيش
النفسية ليس بالضرورة ىو المساىمة في تحسين العالم او ايجاد مينة مكرسة لمساعدة االخرين، وانما 

تحسين المجتمع من  الى مع االخرين، كما تيدف الرفاىية ايضا واتفي سموكي لطيفاً  يكون الفردبمجرد ان 
، و ان التفكير االيجابي يحسن شوارعالاو الحث عمى تشجير  خبلل تشجيع االخرين عمى االىتمام بالبيئة

من  االبتعاد عن الغضب الذي قد يمنع الى ضرورة اضافةالحالة النفسية كثيرًا ويولد الشعور بالسعادة، 
الدعم االجتماعي  كما انفي الشعور بالرفاه النفسي، ه ساعدتفي اشياء اكثر ايجابية  ة الفردوضع طاق

(، لذا يستخدم مفيوم الرفاىية Solomon,& etl, 2007: 98احا لمبقاء في نفسية جيدة)القوي يعد مفت
من الشعور بالرضا واالداء  اً النفسية لوصف صحة الفرد العاطفية وادائو العام، كما تعتبر مزيج

 .  (Diner, 2000: 65)الفعال
: تقييم شامل لممشاعر والمواقف حول حياة المرء في فترة  Life Satisfactionالرضا عف الحياة  -ه

 .(Diner,2000: 65زمنية محددة تتراوح من السمبية الى االيجابية )
كما وتصف منظمة الصحة العالمية الرضا عن الحياة بأنو معتقدات الفرد عن موقعو في الحياة واىدافو  

وتوقعاتو ومعاييره واىتماماتو في ضوء السياق الثقافي ومنظومة القيم في المجتمع الذي يعيش فيو، وىو 
ماعية، كما ان الرضا عن الحياة مفيوم واسع يتأثر بالصحة الجسمية لمفرد وبحالتو النفسية وعبلقاتو االجت

مفيوم يوضح كيف يحكم الفرد ويقيم حياتو من وجية نظره الخاصة ويكون ىذا التقييم في جانبين االول 
معرفي محدد في اتخاذ القرارات ألمور حياتو كالرضا الدراسي او الرضا الزواجي او الرضا عن العمل... 

عمى تكرار االحداث السارة او غير السارة التي  د لحياتيم بناءً تبط بتقييم االفراعاطفي مر  فيو اما الثاني
تسبب الشعور بالسعادة والفرح او التوتر والقمق واالكتئاب ومن ثم الشعور بالرضا او عدمو، ويعد االتزان 
االنفعالي حالة من الشعور بالرضا عن الحياة والسعادة نتيجة تكامل الفرد النفسي وتوافقو مع بيئتو مما 

 &,Khoshaba) نعكس عمى قدرتو في التعامل مع المواقف الطارئة بالعقبلنية والثبات والواقعيةي

Maddi, 1999: 108) 
 :J  loevinger. نظرية جيف لفنجر . ث
، وكان من بين اساتذتيا ٕٛٓٓوتوفيت في الرابع من يناير عام  ٜٛٔٔولدت الفنجر في فبراير عام    

اريك أريكسون، و نيفيت ستنانفور، و جيرزي نيمان، وفرانكل، حيث كانت مساعدة ابحاث اريكسون، 
ماد وذلك من خبلل االعت  Ego developmentنظريتيا في نمو االنا  ٜٚٛٔ- ٜٙٙٔطورت الفنجر

عمى عدد من النظريات منيا نظرية بياجية في النمو المعرفي، ونظرية ىافغرست في النمو الشخصي 
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وبعض نظريات التحميل النفسي وخاصة تمك التي ركزت عمى العبلقات االجتماعية كنظرية اريكسون 
قات االجتماعية التنموية ونظرية سوليفان في العبلقات الشخصية، حيث اخذت باعتبارىا نمو معايير العبل

المتبادلة، وضبط الدوافع الطبيعية، والخبرة الشعورية، وتعرف الفنجر االنا بأنو التنظيم والوحدة الذاتية 
ة، وتشمل االتجاىات الكمية لمفرد نحو الحياة، وتحدد الفنجر مراحل مشخصية، وانو سمة الشخصية الرئيسل

و والناتجة عن التفاعل بين العوامل البايموجية محددة لنمو االنا تعكس التغير الكيفي في فاعميت
 واالجتماعية والمعرفية ويمكن ايجاز ىذه المراحل فيما يمي:

    Presocial ( Autistic) and symbiotic stageمرحمة التوحد الطبيعي اول. 
 :Impulsieمرحمة الندفاع ثانيًا. 
 Self-protective stageمرحمة الشباع المباشر حماية الذات ثالثًا. 
 :Conformist stageمرحمة المسايرة رابعًا. 

 :Conscientious stageمرحمة الضمير خامسًا. 
 : stage   Autonomousالستقالليةسادسًا. 
 : stage Individualityمرحمة الفردية سابعًا. 
 : Independent stageالمرحمة المستقمة ثامنًا. 
 :integrated stageمرحمة التكامؿ تاسعًا. 

فيي ترى ان الفرد في مرحمة التكامل ينمو لديو االحساس بتحقيق الذات ويمكن ان تقابل ىذه المرحمة، 
، وبالرغم من ندرة تحقيق ىذه Values Bمرحمة تحقيق الذات لدى ماسمو وايضًا ما اسماه بقيم ب 
المتصارعة والضروريات، حيث يتمتع االنا المرحمة، اال ان تحقيقيا يمكن الفرد من التوفيق بين الظروف 

المتكامل من وجية نظر الفنجر بشعور كامل باليوية، فنجد الفرد المتكامل يظير الحكمة والتعاطف 
الواسع تجاه الذات واالخرين، ويحقق السبلم مع تمك القضايا من الصراعات الداخمية مثل النفس الفردية، 

ق الشخص باإلضافة الى االلتزام بالمعايير السائدة في مجتمعو، وتتضمن اليوية الكاممة توضيحا ألخبل
بحيث يكون الفرد قادرا عمى شرح اصول ىذه الخصائص الذاتية والتأثيرات وراء تمك االصول 

(Loevinger, 1979: 76. ) 
 : Maslow. E ماسمونظرية  . ج
الوصول ليذه المرحمة يعني يرى ماسمو ان تحقيق الذات يعني اخر مرحمة في نمو الذات اي في     

 :من وجية نظر ماسمو التوصل لتكامل ذاتو، وفيما يمي صفات الشخص المحقق لذاتو
 .عي، وادراك حسي وفعال، وحكم صائباتجاه واق اان يكون ذ (ٔ)
 قبل االخرين عمى حقيقتيم وليس كما يتمنى ان يكونوا .تقبل نفسو كما ىي و ت (ٕ)
 في سموكو وغير تقميدي وغير متأثر .ذو درجة عالية من التمقائية، وطبيعي  (ٖ)
 في حمولو لممشكمة، وال يخضع لمتأمل الباطني . اً ان يكون موضوعي (ٗ)
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يميل الى االستقبلل، وال يعتمد عمى غيره ويرفو عن نفسو وفي بعض االحيان يحتاج الى  (٘)
 العزلة، وقد يبدو لؤلخرين بأنو انعزالي.

 . يتمتع بالحكم الذاتي داخل نفسو وىادئ  ومستقل (ٙ)
 .اً يرى الناس والعالم بشكل متجدد وحيوي وليس متبمد (ٚ)
قادر عمى استيعاب الخبرات الداخمية الخفية والعميقة، ويبدو انو بعيد عن العالم في بعض  (ٛ)

 االحيان .
ذو تأثير واضح عمى رفاقو، ولكن ال يمتقي معيم كثيرا ولو شخصية كشخصية االخ االكبر،  (ٜ)

 وييتم برفاىية االنسان.
وثيقة وعميقة مع قميل من الناس، ولو اصدقاء خاصون ويكون منفتحا معيم  ذو عبلقة (ٓٔ)

 بصورة مطمقة، ويتأثر ويندىش لدى رؤية االطفال.
يؤمن بالقيم الديمقراطية ومتمسك بيا تمسكا قويا، ويمتقي باألغنياء والفقراء ويتعمم منيم  (ٔٔ)

 جميعا كما ان الطبقة او المركز ليست ليا اىمية لو .
ولو انو قد يختمف  اً خمق عالي اق اىدافو، ويكون قوي االلتزام وذساطة لتحقييتجنب الو  (ٕٔ)

 بالنسبة لمفكرة السائدة حول الصواب والخطأ.
قائمة عمى الفمسفة ذات الدافع الداخمي وال يسخر من القسوة ولو اليمتاز بروح الدعابة  (ٖٔ)

 ت في مجريات االمور.احساس قوي بالتضارب او التنافر، وال يمقي النكتة ولكنو يرى النكا
 لو طاقة ىائمة ليكون مبدعا، وىي احدى الطاقات عموما لدى الناس المحققين لذواتيم . (ٗٔ)
 لتجارب الجديدة ومقاوم لمسايرة االخرين.امنفتح كميا ازاء  (٘ٔ)

ويتفق ماسمو مع يونك بأن تحقيق الذات ال يحصل اال في مرحمة عمرية كبيرة ، و تتأثر 
الخبرات التي اكتسبناىا لنحصل عمى الشخصية المتكاممة )بيسكوف، بصورة عامة بعدد 

ٜٔٛٗ ،ٕٙ-ٙٗ.) 
 : Rogers. Cروجرز نظرية  . ح
تظير كل الكائنات الحية ميبل عاما لمتنشيط، وىو ميل فطري لمكائن العضوي لتنمية كل طاقاتو    

بالطرق التي تساعد عمى الحفاظ عمى الكائن الحي واثرائو، ىذا الميل البيولوجي البناء يعتبر مصدرا 
االخرى، كما افترض  مركزيا واحدا لمطاقة في الكائن الحي االنساني يعمل عمى اثارة كل صور الدافعية

روجرز انو باإلضافة لمتفعيل العام ىناك ميبل انسانيا نوعيا لتفعيل الذات يقصد بو العمميات التي يخوضيا 
الشخص عمى امتداد حياتو لتفعيل امكانياتو ليصبح شخصا مؤديا لموظائف عمى اكمل نحو ممكن، 

يل الذات يكون قة الشخص، واتجاه تفعوىدف تفعيل الذات ىو ان تكون تمك الذات ىي التي تمثل حقي
ورغم ان الذات تتغير اال انيا تبقى منتظمة ومتكاممة،  ،( ٜٖٙ -ٖ٘ٙ، ٕٓٔٓنحو الحياة الجيدة )الن،

فيي تمثل مجموعة منسقة من المدركات وىي نموذج من الخبرات والمدركات الحاضرة في الوعي بحيث 
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وتحفيز حياتو، واختار روجرز دافعا واحدا بدال من عدة  يكون شعوريا، وان الفرد يميل الى اثبات وجوده
دوافع وبقي مدة حياتو العممية عمى ىذا التصور وىو تحقيق الذات، ويعني بو ميل الفرد الى التطور من 
كائن صغير مستعين بغيره الى كائن كبير مكتف بنفسو، وكائن ينتقل من الجمود الى المرونة، كما 

البسيطة الى الكينونة المركبة، وقدرتو عمى التحكم في  Entityول من كينونتو يتضمن تحقيق الذات التح
توترات حياتو اليومية والذي يولد ايضا الشعور بالرضا والسرور الناتجين عن نجاحات الفرد في حياتو 

(، كما يرى روجرز ان التكامل في الوظائف النفسية يعد الغاية المستيدفة ٖٖٓ-ٕٖٓ، ٖٕٔٓ)ربيع ،
مو النفسي والتطور االجتماعي، وقد تكون خاصية اساسية ليذا الشخص المجسد والمحقق لذاتو وىو لمن

الوعي بكل الخبرات فبل تستبعد خبرة او تمنع او تشوه بأي شكل من االشكال، كميا تغربل وتصفى وتمر 
إليجابية من خبلل الذات، والشخص المتكامل والمحقق لذاتو ىو شخص منفتح عمى كل شيء يتحمى با

 ،تى عندما تتغير ظروف بيئتو )شمتزكالكرم والشجاعة، وىو فرد مبدع جدا يعيش عيشة بناءة ومتكيفة ح
ٜٖٔٛ ،ٕٖٚ- ٕٚٗ.) 

 :Allport,1961نظرية البورت  . خ
يرى البورت ان الفرد ال يصل الى احساس متطور ومتكامل من تحقيق الذات اال في منتصف العمر، 

يتطور من الذي و Probirium  ٔيكون قادرًا عمى تنمية وتطوير كل خصائصو السابقة البروبييروم يثح
خبلل اعتبارات معتادة لقوانين التعمم واالنسان منذ مرحمة الوالدة ينمو لديو البروبييريوم من خبلل االشراط 
وتعزيز العادات والجوانب االخرى من التعمم، اما في مرحمة الرشد الكاممة، فأنو يحتاج عند تطوير 

ىكذا يعد البورت مرحمة الرشد امتدادا شخصيتو وتنميتيا الى مقدار كبير من االستبصار المعرفي، و 
صحيحا لكل مفاىيم االنا المتكاممة التي حصل عمييا قبل الوصول الى ىذه المرحمة، وبذلك يقدم 

 Insightعنصرين ميمين في جعل االنا يبدو موضوعيا في التعامل مع احداث الحياة وىما االستبصار 
من ان يرى نفسو بالموقع الصحيح الذي يشغمو في  ، لكي يتمكن ىذا الفردHumorوالفكاىة او المرح 

 &Hjelle ) حياتو، فيذان العنصران ىما المفتاح الرئيس في جعل االنا ونموىا يبدو موضوعيا ومتكامبل
Ziegle, 1976,130)  ،  قال البورت ان االنسان عندما ينمو فأن صمتو بالماضي تنفصم عراىا، وبيذه

ن، بأن ذلك االنسان المتكامل يتخمص من الماضي، ويتسم مثل ىذا الفرد العبارة يبين موقفو من االنسا
 )ربيع،بالتفاؤل، فيو ينظر الى الحاضر ويتطمع الى المستقبل ولديو ارادة حرة تتحكم في سموكو

وال تكتفي الذات بتقبل الجديد، بل وتعمل ايضا عمى تحويل القديم الى جديد، فقد يستمر  ،(ٖٕٔٓ:ٖٖٔ
المرء في القيام بما كان يقوم بو ولكن بطريقة افضل واصوب مما كان عميو سابقا، كما ان المساعي 
ل القديمة قد تنفصل عن دوافعيا االصمية، واطمق البورت عمى عممية التحويل ىذه مسمى االستقبل

                                                             
لمعرفة تفاصيل حياتو اي يتضمن كل جوانب شخصية   م الذي يريد االنسان التوصل اليوالبروبييروم: ىو الفي 2

 ، وبتوظيف من الباحثة(ٖٕٔٓ)ربيع،  االنسان الخاصة بو بصورة منفردة والتي تميزه عن االخرين
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الوظيفي، وىي العممية التي ينمي الفرد  من خبلليا نظام جديد لمدوافع مستوحى من واقع النظام القديم لو، 
والذي يمثل اىمية الذات فدوافع الفرد اصبحت مستقمة وظيفيا عن الدوافع االلية لو كما ان الدوافع الجديدة 

عميو وىري ورفاىية االنسان، وىذا ما اطمق اكثر تجريدا عن القديمة، فيي تضم الجماليات واالىتمام الج
 .(ٕٓٚ :ٕٓٔٓ)الن ، المتكاممةاو بالشخصية الناضجة 

 : Raymond cattelنظرية كاتؿ  ج. 
، يقدم كاتل مفيومو المتميز عن الذات والذي يتعمق باالتزان البنيان المعقد لمسمات وتفاعميا الى جانب   

ان كل فرد لديو درجة من التكامل في عممية االرتقاء السوي والتنظيم في السموك االنساني، فيو يرى 
نتيجة التساق الخبرة والتعميم، اال ان اىم مصدر لتمك الوحدة ىو، القدرة عمى استيعاب الذات البدنية 
واالجتماعية، حيث يصبح اشباع اي رغبة تابعا جزئيا لعاطفة رعاية الذات الكمية، وبذلك فأن الذات 

ة االنا تصبح بمثابة المؤثر والمنظم الرئيسي الذي يمارس تأثيره عمى السمات الدينامية المشتقة او عاطف
بعمميا سوف يتضمن عادة بعض المشاركة من عاطفة الذات، وكذلك فأن مدى السيولة التي  في تفاعميا،

: ٜٔٚٔىول، و لندزي، ) بطة جزئيا بمدى اتساقيا مع الذاتسوف تعبر بيا عن نفسيا ستكون مرت
ٕ٘ٓ-ٕ٘ٔ). 
سنة( ٓ٘ -ٖٕويرى كاتل ان عاطفة االنا ال تكتمل اال في مرحمة الرشد خبلل الفترة الواقعة بين )   

: ٖٕٔٓ)ربيع،  الشخصية قد تكونت ونضجت وتبمورت حيث العمل والزواج وتكوين االسرة، وبذا تكون
كما ان كاتل وصف مثل ىذا الشخص المتكامل بأنو، ناضج، واقعي، دمث الخمق، متحرر من  ،(ٖٙٗ

)عبد  د عميوعتمَ خاصة بتوىم المرض، ىادئ، صبور، مثابر، ويُ  اً االعراض العصابية، ليس لديو اعراض
فضبل عن انو ثابت انفعاليا يستطيع الوصول الى اىدافو بدون صعوبات  ،(ٔٚٔ: ٜٚٛٔالخالق ،

اجية حة، ولديو شعور عام بالرضا عن الطريقة التي يتبعيا في حياتو، كما انو قادر عمى مو واض
 .(ٜٛٗ: ٜٜٛٔ) عبد الرحمن ،الضغوط واالحباطات اليومية 

  المفسرة لتكامؿ النا وجيات النظرالموازنة في: 
ميد لتكامل االنا تكامل االنا، نجد ان البعض منيا نظر المفسرة لمفيوم من خبلل استعراض وجيات ال

بصورة غير مباشرة من خبلل مفاىيم)االنا واليو واالنا االعمى( كما في نظرية فرويد والذي يرى ان االنا 
 يكتمل من خبلل قدرتو عمى تحقيق التوازن بين اليو واالنا االعمى.

النا ىي التي في حين يرى يونك ان الشعور بالتفردية واالستقبلل ىما احدى مظاىر تكامل االنا، وان ا
 تحقق التوازن واالستقرار والثبات النسبي وال يتحقق ذلك اال في منتصف العمر.

كما ويرى ماسمو في نظريتو ان الفرد يجب عميو ان يمر بعدة مراحل مع اشباع حاجات كل مرحمة حتى 
 يستطيع الوصول لمرحمة تحقيق الذات.

نظرية شرة، والتي قدمت تعريفا واضحًا لتكامل االنا، كوىناك نظريات تناولت مفيوم تكامل االنا بصورة مبا
لكن باإلمكان ان يستطيع معظم الناس تحقيقو  مفيوم نسبي ال ان تكامل االنا فييا اوضح اذ اريكسون
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يقترب منو الفرد قميبل او كثيرا، وايضا ال يتحقق ىذا المفيوم اال في مرحمة متقدمة من العمر، فيو يرى 
ويكون الشعور بو ناتج عن تراكم خبرة سنوات  (فما فوقسنة  ٓٙان تكامل االنا يبدأ بالنضوج بعمر)

 الماضي والشعور بالنجاحات واالنجازات المحققة.
قدرة الفرد عمى االرتقاء والتطور من  بأنوتحقيق الذات )تكامل االنا( ت اوضحاما نظرية روجرز فيي 

ان روجرز كائن صغير مستعين بغيره في تحقيق مطاليب حياتو الى كائن كبير مكتِف بنفسو، كما ويرى 
التكامل في الوظائف النفسية يعد الغاية في النمو النفسي والتطور االجتماعي ويتم ذلك من خبلل الوعي 

 الخبرات الحياتية . بكل
في نظرية البورت ان تكامل االنا يتحقق من خبلل مفيوم االستقبلل الوظيفي والذي يعني بو، قدرة  ونجد

لكنو اكثر وضوحا وتجريدا عن دوافع الفرد عمى تنمية نظام جديد لمدوافع مستوحى من واقع النظام القديم 
ة كالرفاىية النفسية والمعنى الجوىري لمحياة، كما ويرى الفرد في الماضي، فيو يضم القيم العميا في الحيا

 ان الفرد ال يشعر باالستقبلل الوظيفي اال في منتصف العمر.
سنة( وىي الفترة التي  ٓ٘ -ٖٕفي حين نجد في نظرية كاتل ان االنا ال تكتمل اال في مرحمة الرشد )

والزواج وتكوين االسرة( كما انو يرى ان  يفترض ان يكمل الفرد فييا مطاليب حياتو والتي تتضمن )العمل
 والخبرة.كل فرد لديو درجة من تكامل االنا تنضج من خبلل التعمم 

 اريك وبعد استعراض وجيات النظر المفسرة لمفيوم تكامل االنا ومناقشتيا قامت الباحثة بتبني نظرية
 ، لؤلسباب االتية:ٖٜٙٔ، اريكسون

 بما يتبلءم وطبيعة مجتمع البحث والتعريف النظري لو، واالفادة من نتيجة لتبني. 
 والشمولية معرفيا واجتماعيا وعاطفيا في تناوليا لمفيوم تكامل االنا وتوضيحو. نظرية تتصف بالمرونة 
  تعد نظرية  نفسية اجتماعية، واسعة المفاىيم ومتعددة الوسائل والفنيات واالساليب التي تتعامل مع

 المواقف والمشكبلت والصعوبات المختمفة التي تواجو الفرد.
 تكامل االنا بالبحث  اعتمادىا اطارًا نظريًا في الكثير من الدراسات السابقة التي تناولت مفيوم

 والدراسة.
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 Death anxietyقمؽ الموت  . ب
 . تعريؼ قمؽ الموت لغة واصطالحا:اول

 :قمؽ الموت لغة . أ
ن اي لم يستقر في مكا وقِمقاً ، يعني المضطرب او المنزعج، االنزعاج،  فالقِمق بكسر البلمو ى القمق   
والمقبلق الشديد القمق، ويتساوى بو المذكر والمؤنث، اما كممة قَمَق بفتح (، ٜٖٓ: ٕ٘ٓٓ)الحجازي، واحد

معاجم المغة في ت المو   عرفي في حينالقاف والبلم، يعني حالة انفعالية تتميز بالخوف مما قد يحدث، 
العربية بأنو نقيض الحياة، فأصل الموت في لغة العرب، السكون وكل ماسكن قد مات، فتراىم يقولون 
ماتت النار موتا اي سكن جمرىا وماتت الريح اي ركدت وسكنت، فإذا كان الموت نياية الحياة فأن 

الجنين وىو في رحم امو، اما الموت الحركة اصل الحياة، والحياة االنسانية تتحقق بنفخ الروح في جسد 
فيو  انقطاع تعمق الروح بالبدن، ومفارقتيا لو، وحين تدمج كممتي القمق والموت لتكون مصطمح فيكون 

 (.ٔ٘ٙت:  معناىا الخوف الشديد مما قد يحدث اثناء مفارقة الروح من البدن وما بعده )البخاري، ب.
 تعريؼ قمؽ الموت اصطالحا: . ب

نفسية واجتماعية جديدة مما جعل المحدثين يذكرون لو  اً اكتسب قمق الموت في العصر الحديث ابعاد   
تعريفات ومنيا، بأنو استعداد تمقائي لمنفس يجعميا غير راضية بالواقع، فإذا تطمع الفرد الى حياتو ووجدىا 

، احس بالقمق واالحباط، فالنفس محفوفة بالمخاطر، وبعيدة عن تحقيق ما يصبو اليو من الكمال والسعادة
(، ويعرفو ديكستاين بأنو التأمل ٖٙٔ: ٕٗٓٓالمؤلمة مضادة لمنفس المطمئنة التي تتفاءل بالخير )محمد، 

 (.ٙٚ :ٜٜٛٔالشعوري في حقيقة الموت والتقدير السمبي ليذه الحقيقة )عبد الخالق،
 . الموت في التجارب النسانية: ثانياً 
ن "االنسان الحر ال يفكر بالموت اال القميل الن حكمتو ىي ٚٚٙٔ – ٕٖٙٔونزا كتب الفيمسوف سبي   

تأمل الحياة ال الموت" مرت اشكالية الموت، والخمود، والوعي بيا، والحمول الدينية والفمسفية المقترحة 
يخ، لمتصدي ليا، بمراحل تطورية متدرجة وموازية لتطور الوعي الفردي واالجتماعي لئلنسان عبر التأر 

، لد خالداً لمبشرية، اذ كانوا يعتقدوا ان االنسان وُ  اً متحتم ففي العصور االولى لم يكن الموت باعتقادىم امراً 
لكن االلية ىي التي بعثت بالموت بعد ان اخذتيا الغيرة من االنسان الذي طردىا من االرض، اما 

ناء، فالموت لدييم تغيير لمشكل فحسب، المصريون القدامى فاتخذوا من التحنيط وسيمة لمخمود وانكار الف
الذي يأتي   Mindق . م بخمود العقل ٖٗٛ-ٕٕٖوىو وسيمة إلعادة الحياة من جديد، كما امن ارسطو 

الى االنسان من الخارج، انو العنصر االليي في االنسان، وىو وحده الذي ال يفنى عند الموت،  ثم جاء 
ق. م ليقول "الم تعمموا ان الطبيعة حكمت عمي بالموت منذ لحظة ميبلدي" وبشرت  ٜٜٖ-ٓٚٗسقراط 

اة الخداعة، عبر فناء الذات البوذية ان الموت ليس شرا بحد ذاتو، بل وسيمة لمتحرر من مظاىر الحي
واتصاليا بعالم الحقيقة، اما في االسبلم فمم يعد الموت ذلك الكائن المجيول الذي يبث الخوف والرىبة في 

في النفوس، ولكنو قضاء اهلل وحكمتو في ان يعيش االنسان عمرا زائبل في الدنيا، ثم يعيش عمرا خالدا 
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(، وفي الفمسفة ٕٖ" ) سورة الحجر: الوارثونَ  ونحنُ  تُ ميْ حيي ونُ نُ  نُ حا لنَ نّ ا  االخرة  كما في قولو تعالى" و 
م( الى الموت بوصفو مرحمة من مراحل تجمي الحقيقة، يتوحد فيو ٖٔٛٔ -ٓٚٚٔالحديثة، نظر ىيغل )

ما ىو اليي مع ما ىو انساني،  في حين رفضت الوجودية الموت كونو عبثا مفروضا عمى االنسان، اذا 
م( نقيضا لمحرية فيقول " الموت ليس امكانيتي، انما ىو احباط دائمي لما ٜٓٛٔ-ٜ٘ٓٔ) رأى فيو سارتر

ىو ممكن بالنسبة لي، والذي يقع خارج امكانيتي، وألن الموت ال يضرب جذوره في حريتنا، فميس بمقدوره 
يقية ان يحرم الحياة من كل معنى " وكتب البير كامو في اسطورة سيزيف، "الموت ىو المشكمة الحق

الفمسفية الجادة الوحيدة في الحياة"  كما ان ستانمي ىول افرد  نوعا من الرىاب اطمق عميو الخوف من 
 ر بخبرة الحمم كان ليبل او نيارا، فالرىاب ىو خوف دون المرو Thana to phobiaالموت 

www.arabicnadwah.com/articles/bahnam29.htm)//: https).   وفي الخمسينات من ىذا
لقرن بدأ اىتمام عمم النفس والمجاالت القريبة منو بشكل مفصل بالموت والموضوعات المرتبطة بو، وفي ا

 Omega Journal of Death and dyingاسست "مجمة النياية" مجمة الموت واالحتضار ٜٚٚٔعام 
جمة عمم اوميجا ىي اواخر حروف اليجاء اليوناني وتشير الى النياية، وايضا مجمة "دورشان" وىي م

صدر اول مسح نقدي  ٜٚٚٔكما ان في عام  Journal of thanatologyالموت واالحتضار، 
م النفس، كما صدرت في السنين االخيرة عن الخبرة واالقتراب من مالعرض السنوي لع ،لسيكولوجيا الموت

وقد ارتبط   Gireun thanatologyاو ما يسمى بعمم دراسة مشارف الموت  Near-deathالموت 
التطور في مجال دراسة قمق الموت بتطوير ادوات موضوعية لمقياس، فوضع بويار مقياس قمق الموت  

، وقدم تمبمر مقياس لقمق الموت نتاجا لرسالتو التي قدميا لمحصول عمى ٜٗٙٔفي رسالة الدكتوراه عام 
الستينات كان الموت ويذكر تمبمر انو في منتصف  ٜٓٚٔ، ونشرىا في عام ٜٚٙٔالدكتوراه عام 

موضوعا محرما ليس فقط لدى الجميور العام، ولكن ايضا لدى العمماء السموكيين والعاممين في مينة 
 الصحة النفسية، ثم ازدادت البحوث في قمق الموت في العقدين  االخيرين زيادة كبيرة يممسيا المطمعون

 .( ٔٗ: ٜٚٛٔ)عبد الخالق، في البحوث السيكولوجية بوجو خاص
 . مفيوـ قمؽ الموت: ثالثاً 
حين نتحدث عن الموت يعترينا شعور نفسي يثير مجموعة من الخوالج تسبب الخوف منو، فالموت    

الى جانب كونو شعورا عميقا باليدم العضوي، فيو يوحي ايضا بأن الحياة امكانية معرضة لمتوقف في اي 
وليذا فأن كل الوسائل الدفاعية التي يمجأ  لحظة، وفي كل خطوة يخطوىا االنسان يكون معرضا لمموت

الييا تكفل لو األمن الخارجي، وذلك من خبلل معادالت سموكية يضبطيا العقل، ولكن البد ان تقابميا 
وسائل دفاعية اولية تكمن في اعماقو النفسية وتكون قادرة عمى تأمين التوازن او االستقرار الداخمي، 

اعماق البلشعور ناجمة عن الية اليدم، فأن اي وسيمة دفاعية داخمية البد  ومادام فكرة الموت المتركزة في
 (. ٓٗٔ-ٜٖٔ: ٕٔٔٓ)مبروك،  ليا ان تكون ايضا تابعة من اعماق الفاعمية النفسية
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يعتبر الموت نياية الحياة لذا يمعب دورا كبيرا في تسبب القمق عند االنسان، فالتصور الغامض والمبيم   
وكونو حقيقة مطمقة، وىو مجيول المكان والزمان، جميع ىذه العوامل تبرر ظيور ما  لمحياة البرزخية،

يسمى بقمق الموت، ومن الممكن القول بأن الخوف من الموت امر منتشر لدى البشر، ألنو في كل حين 
يقتحم افكارنا وحياتنا بطرق شتى وألسباب متعددة، سواء كانت ىذه االسباب بيئية خارجية كموت شخص 
مقرب مثبل، او اسباب نفسية داخمية كمرض يصيب الفرد، او اكتئاب ينتابو، او قمق يمم بو، او عندما 

 (ٚٔٔ: ٕٛٔٓيفشل في عممو... وىكذا )عبد الخالق، 
الناس في جميع حاالتيم الجسمية والنفسية واالجتماعية واالنفعالية والروحية . اسباب قمؽ الموت: رابعاً 

 لعدة اسباب منيا:والدينية يخشون الموت 
كثيرا من الناس يخشون الموت خوفا من عممية االحتضار، نظرا الخوؼ مف لحظة الحتضار:  . أ

لعدم وجود خبرة في ىذا المجال، فكثير من االفراد ال يخافون الموت بقدر خوفيم من الطريقة 
 (.ٖٛ :ٕٚٓٓن الحياة الى الموت) الشيخ ،التي تحدث فييا عممية االنتقال م

ان الخوف يمكن ان يمتمك جذورا في الخوف من المجيول، الخوؼ مف المجيوؿ بعد الموت:  . ب
فكل ما سيحدث في اثناء الموت او بعده سيبقى مجيوال وال يمكن ان يثبت بشكل صحيح بينما ما 

 . (Fricher,1994: 67)يزال االنسان عمى قيد الحياة 
االشخاص ال يخافون من الموت بحد ذاتو،  ان العديد منالخوؼ مف ترؾ القارب والخريف :  . ت

وانما يخافون مما سيحدث لعائبلتيم بعد موتيم، ويبدو ىذا عند االباء الجدد، واالباء ألبناء 
وحيدين، حيث ينتابيم القمق بأن عائبلتيم سوف تعاني كثيرا بعد موتيم، وانو ال يوجد من ييتم 

جية اخرى ان لكل شخص اصدقاء واحبة  ومن(، Fricher,1994: 67بيم من بعده او بعدىا )
عبد الخالق، يم )يمثمون الدعم والسند المالي واالنفعالي لو فمن الصعب عميو التفكير في ترك

 .(ٙٚ :ٜٜٔٔواخرون، 
مثل فقدان القدرة عمى المعرفة والسيطرة عمى االشياء التي يكافح الخوؼ مف فقداف السيطرة :  . ث

اعتبار ان الموت ىو فعل خارج عن سيطرة اي شخص فأن االنسان من اجل تحقيقيا، وعمى 
اولئك الذين يخافون من فقدان السيطرة  يحاولون ابعاد الموت عنيم من خبلل المراقبة المتطرفة 

 لمصحة، وىؤالء معرضون بمرور الوقت لئلصابة باألفكار التسمطية والوساوس القيرية
(Fricher,1994: 67). 

 : اعراض قمؽ الموت:خامساً 
 العراض البدنية: . أ
 التوتر الزائد. (ٔ)
 فقد السيطرة عمى الذات. (ٕ)
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 التعرق الشديد. (ٖ)
 غثيان او اضطراب المعدة. (ٗ)
 تنميبلت اليدين او الذراعين او القدمين. (٘)
 دوران ويصاحبو اغماء احيانا. (ٙ)
 .تزايد ضربات القمب (ٚ)

 العراض النفسية: . ب
 الموت.االكتئاب والميل لمعزلة واالنسحاب من العالم وانتظار لحظة  (ٔ)
 االنفعال الزائد وسرعة الغضب والييجان. (ٕ)
 اختبلط التفكير وعدم القدرة عمى التمييز. (ٖ)
 زيادة الميل لمعدوان. (ٗ)
 سيولة توقع االشياء السمبية في الحياة. (٘)
 .الشعور بالخوف من الموت الذي قد يصل الى درجة الفزع ونوبات اليمع (ٙ)

 (ٖ٘: ٜٜٛٔ)دافيد،                                                                     
 . اشكاؿ قمؽ الموت :سادساً 

وىو اقدم انواع القمق من الناحية السبللية، ويوجد في الكائنات وحيدة الخمية التي القمؽ الستالبي:  -أ
تمتمك جياز حماية ذاتية واليات استجابة لضمان طورت مستقببلت لمرد عمى االخطار الخارجية، وىي 

البقاء عمى قيد الحياة في مواجية اليجمات والمخاطر الطبيعية والكيميائية، ويثار ىذا النوع من قمق 
ىم،  ءوعة نفسيا وجسديا والتي تيدد بقاالموت لدى البشر حينما يواجيون مواقف الخطر المتن

(Langs,1997: 83)  يم من اذى الكائنات الحية من القمق لدى البشر في خوفويتمثل ىذا النوع
كما ان قمق الموت االستبلبي  ،(Langs, 2008: 65) وكذلك الخوف من الكوارث الطبيعية، االخرى

يحرك مصادر الفرد التكيفية ويؤدي الى القتال او اليرب ويؤدي الى جيود نشيطة لمكافحة ىذا الخطر 
الميددة لو، وتأخذ ردود فعمو اشكاال عقمية او فيزيولوجية. او يحاول اليروب من الحالة 

(Langs,1997:86) 
وىو من اقوى اشكال قمق الموت ويشمل الخوف من الفناء الشخصي النيائي،  :قمؽ الموت الوجودي -ب

 وىذه المخاوف اتت الكتساب المغة البشرية مما ادى الى التمييز بين الذات واالخرين، والى الوعي الكامل
وىذا النوع من قمق الموت يعمل  ،(Langs, 1997: 86) خصية، والقدرة عمى توقع المستقبلباليوية الش

التي تكون الشعورية ألنكار بشكل ال شعوري، وينشط افكارا واسعة ومتنوعة، وباإلضافة الى السموكيات و 
ويدافع البشر ضد ىذا النوع من قمق الموت من خبلل النكران، وينفذ من  ،(Langs, 2008: 69) الموت

خبلل مجموعة واسعة من االليات العقمية والسموكيات الجسدية، وقد صمم االنسان الية اساسية لمتعامل 
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مع مخاوف الموت الوجودية، وىي تعتمد عمى النكران بأشكالو التي ال تحصى، وىذا النكران يعتمد عمى 
 (.(Langs, 1997: 89 متنوعة مثل، كسر القواعد، انتياك الحدود، العنف الموجو ضد االخرين اعمال

يظير ىذا النوع عندما يتيجم الفرد عمى االخرين جسديا او عقميا، ويحصل قمؽ الموت المفترس :  -ج
و ال رد الفعل االساسي من ىذا النوع من قمق الموت بمجرد احساس الفرد بالذنب بصورة شعورية ا

عادة ما تكون عمى شكل ايذاء و خرين رارات العقابية  لمرتكب االذى لآلشعورية، ويحفز مجموعة من الق
  (Langs, 2008: 70). النفس او االنتحار

 :. قمؽ الموت وعالقتو ببعض المتغيراتسابعاً 
 التشوىات المعرفية وقمؽ الموت: . أ

ادراكاتو، وطبيعة الخبرة الذاتية لو، وان معتقدات ان شعور الفرد وسموكو يتحددان من خبلل نمط 
الفرد ليا معنى خاص لديو، كما وتحتوي الخبرة الذاتية عمى بعض االفكار السمبية المكتسبة منذ الطفولة 
والتي ربما لم يتم تعديميا عند النضج، ومن تمك االفكار السمبية ربما تكون فكرة الموت، واالدراك المعرفي 

 .(ٛ-ٚ :ٕٓٔٓق الموت )عبد الحميم، بالتالي ستكون سببا لقمالخاطئ ليا و 
 قمؽ الموت والنطواء الذاتي: . ب
ان االنطواء الذاتي ىو الميل الى الوحدة واالنفراد وعدم الرغبة في مشاركة االخرين العمل والنشاط،    

 ق ألنو ال يشاركجعمو يشعر بالقموتدور مشاعره وافكاره داخل نفسو ويغمب عمى نفسو االضطراب، مما ي
افكاره مع غيره، وتدريجيا تسيطر عميو وساوس كثيرة من بينيا ىاجس الموت والشعور بعدم االمان 

 (.ٙٚ: ٜٜ٘ٔ)الدمنيوري، 
 قمؽ الموت ونمط السموؾ )أ(:  . ت

يعرف نمط السموك أ بأنو عبارة عن نمط السموك الذي يتميز بالغضب وقمة الصبر والممل والحساسية 
يرتبط مع غالبية و واالنزعاج، والنزعات العدوانية، واساليب الحديث الحادة، اي انو نموذج عام لمشخصية 

ذلك فأن من يعاني قمق متغيرات الشخصية والصحة النفسية ويعطى معنى واسعا لمفروق الفردية، وطبقا ل
الموت سيكون لديو بعض سمات ىذا النمط من الشخصية تجعمو شديد الحساسية تجاه فكرة الموت ومن 

 (.ٔ٘: ٕٗٓٓثم القمق منو)العتري، 
 قمؽ الموت والتديف: . ث
، في دراساتو ليذا المجال ان اآلراء الدينية تؤثر بشكل عام في االنشغال بالموت ٜٚٙٔذكر ليستر   

والتخفيف من القمق منو، وان النظرة الدينية تؤدي الى تمعن الناس في التفكير في المفاىيم المختمفة 
قل في قمق الموت كما انيم لمموت، كما وذكر تمبمر في دراساتو ان االفراد شديدي التدين لدييم درجات ا

 (.ٜٗ -ٕٜ: ٜٜٛٔمتيقنون من الحياة بعد الموت )عبد الخالق، 
 . نظريات فسرت قمؽ الموت:ثامناً 

 بعض من تمك النظريات:تفسر قمق الموت وفيما يمي عرض  لتعددت النظريات النفسية والمداخل التي 
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 :S. Freud, 1915نظرية فرويد   . أ
غرائز  :التي يمكن ادراجيا تحت فئتين ىمايرى فرويد ان النشاط االنساني كمو يتحدد بالغرائز، و            

التكاثر وىي الحياة وغرائز الموت، فغرائز الحياة، تخدم غرض الحفاظ عمى حياة الفرد من خبلل البناء و 
اما غرائز الموت  والتي تيدف الى تدمير الحياة وتقوم بعمميا  ،(ٗ٘ :ٜٕٓٓ)احمد،  تعمل وفق مبدأ المذة

من الن كل فرد يموت في النياية، وىذه الحقيقة جعمت فرويد يقول ان ىدف الحياة ىو الموت، و 
 (Jerry, 2000: 221)فالعدوانية ىي تدمير لمذات  اني،ىو الباعث العدو  المشتقات اليامة لغرائز الموت

ويتجو الى التدمير بحكم غريزة الموت، والتي تنافسيا قوة غرائز الحياة  خريناالحيث يقاتل الشخص 
(Gerzon, 2008: 63)  ،كما ان غريزة الموت تعمل بصمت حتى يصل المطاف الى  تيافت االنسان

ويتجو قسم منيا الى العالم الخارجي، ويصبح ظاىرا في شكل اندفاع عدواني ىدام، اما اذا اتجيت الى  
تجدىا في صورة قمق مرضي، ويعتقد فرويد ان قمق الموت ىو اساس كل قمق، واشار ان ىذا  الداخل،

، ويرى فرويد ان تفكير االنسان بموتو، اسي يقع بين االنا واالنا االعمىالنوع من القمق عمى انو ميكانزم اس
يعزو فرويد ذلك ىو من اصعب االمور، ولكن غالبا ما يقف الفرد في موضوع الموت موقف المتفرجين، و 

الى ان احدا لم يدرك الموت وبالتالي فأن قمق الموت ىنا محاولة لمتعامل مع نزاعات طفولية مكبوتة، ال 
 .(Kastenbaum, 2007: 45)يستطيع االعتراف بيا او مناقشتيا 

  Templar, 1972: نظرية تمبمر . ب
يطمق عمى ىذه النظرية اسم نظرية العاممين، ووفقا ليذه النظرية فأن درجة القمق من الموت ترجع الى   

 محددين اساسيين ىما :
 الحالة العامة لمصحة النفسية لدى الفرد 
 (ٖٖٛ :ٕٚٓٓسمية ) عبد الخالق والنيال، خبرات الحياة المرتبطة بالصحة الج 

وبالنسبة لممحدد االول يبين ان المرضى النفسين يميمون لمحصول عمى درجات مرتفعة في قمق الموت،   
مقارنة باألسوياء، من ناحية اخرى ظيرت مؤشرات االضطراب وعدم التوافق لدى االسوياء وغير االسوياء 

احتمال تعرضو لقمق  فكمما كان الفرد غير متزن نفسيا زاد مرتبطة ارتباطا ايجابيا مع قمق الموت،
، يبين ان اما بالنسبة لممحدد الثاني .(Abd- alkhalek& Tommas -sabado, 2005: 76)الموت

قمق الموت مرتبط بتدىور الصحة الجسمية او التكامل البدني، كما ان الخبرات الحياتية التي يواجييا 
: ٕٚٓٓ) عبد الخالق والنيال، ديونو لاالنسان حول الموت ومثيراتو المختمفة ىي التي تحدد درجة القمق م

ىذه النظرية تعد حديثة نسبيا وتعزو قمق الموت لقدرة الفرد عمى التحميل النسبي وتكوينو لمتوقعات  .(ٖٗٛ
ونظرتو لنفسو بحيث تزيد ىذه االمور من وعيو بالموت وتظير استجابات انفعالية لديو وقد تتطور وتكبر 

 .(ٖٗ :ٕٛٓٓ)ولمان ، صبح قمقا من الموتلت
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 المدرسة السموكية: . ت
المدرسة باإلجماع في تفسير القمق، عمى انو استجابة خوف تستثيرىا تنبييات ليس  هىذ واتفق منظر    

من شأنيا ان تثير ىذه االستجابة غير انيا اكتسبت القدرة عمى اثارة ىذه االستجابة نتيجة لعممية تعمم 
الخالدي، لقوانين التعمم، ) سابقة، كما ويوضح السموكين ان استجابة القمق ىي استجابة اشتراطية تخضع

( وفسروا قمق الموت عمى انو  بمثابة مثير قوي يمر بو كل انسان في حياتو ويؤدي الى ٕٙٔ :ٕٔٓٓ
استجابات مختمفة لدى االفراد، اي انو خوف من الم او عقاب، يحتمل ان يحدث لكنو غير مؤكد الحدوث 

 :ٕٛٓٓ)العطية، نو يختمف عن الخوفوىو انفعال مكتسب مركب من الخوف وااللم وتوقع الشر لك
ان عبلقات المسن تقتصر عمى تحقيق الذات   (Dollard& Miller)كما ويتحدث دوالرد و ميممر  ،(ٜٜ

وترتبط بالدور االجتماعي لممسن، كما ان القمق كونو شكبل من اشكال الخوف الذي يكون مصدره 
ير القمق، فاإلنسان يستجيب غامضا، ويعتقد ان اساس القمق صراع داخمي وادراك الفرد لممثير الذي يستث

وال يمكن مواجيتو،  ن الموت تيديد حقيقي وال مفر منولممثيرات المكروىة وعميو تجنب التيديدات، وبما ا
ويثيره موقف خطر  ،(ٖٔٙ :ٕ٘ٔٓ)محمود،  مق عميو قمق الموتوالذي يتسبب في نشأة قمق خطير يط

يجعل و مباشر امام الفرد كما انو يرجع الى األزمات فيو يبقى اكثر من الخوف العادي اذا زاد عن حده 
يبقى في خوف محبوس ال يجد لو مصرفا، والذي يجعل الفرد  اذالفرد غير قادر عمى استعادة توازنو 

تغيرات جسمية قد تكون بالغة الخطورة اذا يشعر بانفعال قمق الموت، وان التأثيرات االنفعالية تصاحبيا 
 :Northey,2004) قد تؤدي الى تغيرات حركية ظاىرة تكرر االنفعال واصبحت الحالة االنفعالية مزمنة

كما ان دراسة السموك تتمثل في استجابات االفراد الذين فقدوا فردا من عائمتيم، تتفاوت من الحزن  ، (77
ر او محاولتو، ودراسة ىذه االستجابات وما يصاحبيا من مظاىر انفعالية والحداد الى االكتئاب واالنتحا

وحركية  وانعكاساتيا عمى الصحة النفسية والجسمية والمينية بوجو عام، تيدف الى تشخيص االستجابات 
ب غير السوية وعبلجيا، والتنبؤ بيا والوقاية منيا، ومن الناحية العبلجية مساعدة ىؤالء االفراد عمى التغم

  .( ٕٔٔ: ٕٗٓٓ)البببلوي، التكيف مع الظروف الجديدةعمى احزانيم واعادة تأىيميم ومساعدتيم عمى 
 المدرسة النسانية :   . ث
الموت ترى المدرسة االنسانية وبخاصة عمماء الوجودية، ان قمق الموت ىو تيديد بعدم الوجود، وان    

ومن ىنا ينشأ االحباط الوجودي، وان االحساس بالمعنى في الحياة والكفاح،  يمنع الفرد  من تحقيق ذاتو
يا مع قمق الموت، ىو جوىر الدافعية االنسانية، ولو اثر في تحديد نوعية وجودة الحياة، التي تتناسب عكس

( كما ركزت ىذه المدرسة عمى ضرورة تقبل الفرد حتمية الموت ونيايتو بوصفو  ٜٛ :ٕٚٓٓ) الشويخ، 
تفريغيا من المعنى،  حقيقة مطمقة، وان حقيقة الموت ىي التي تعطي الحياة معنى، اكثر من

( كما ويرى روجرز ان اي خبرة يمر بيا الفرد في حياتو وال تتفق مع تنظيم او بناء  ٗٔٔ: ٕٕٓٓ)عطية،
رد الى انكار التي سوف تصيبو بالقمق المؤدي بالفلو، والتي تؤدي الى جمود الذات  ذاتو ستعمل كتيديد

مسببات ىذا القمق وابعادىا في تفكيره وبالتالي سوف يضطرب وينشأ قمق الموت، اي ان الموت خبرة ال 
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يعمم عنيا الكثير كذلك ال يمكن لمفرد المفر منيا وان ىذه الخبرة حسنة حيث تعمل كدافع يحرك الفرد 
ان معظم  (Beker)ى بيكر وير   ،(Mohamed, 2004: 134)ويوجيو نحو التدين والعمل الصالح،

بمحاوالت ألنكار الموت وبذلك يبقى قمقيم االساسي تحت  نك الناس في حياتيم اليومية يقومو سمو 
السيطرة، ومع ذلك فأن الناس سيواجيون اوقاتا صعبة في السيطرة عمى القمق في حال وصوليم الى 
ة بعض الحقائق الخطيرة والتي تذكرىم بضعفيم، كما ويقترح بيكر ان لممجتمع وضيفة حاسمة في تقوي

كما اشارت المدرسة الوجودية ان  ،(Kastenbaum,2007: 56) تالدفاعات الفردية ضد قمق المو 
(، واخيرا يعد (Furer, 2007: 72 الموت يحتل دورا ىاما في التطور العاطفي واالدراكي لدى االطفال
 البشر عمى شكل وعي بزوال الشخصيةقمق الموت الوجودي من اقوى اشكال قمق الموت، ويظير لدى 

((Langs, 1997: 34 . 
 المدرسة المعرفية:  . ج
يرى اصحاب ىذه المدرسة، ان المشكبلت العصابية تعكس اخطاء نسبية في الحكم ويعتبر قمق الموت   

بناء عمى ذلك سموك انفعالي ناتج عن األفكار التي يكونيا الفرد حول نفسو بما في ذلك ما قد يصيبو من 
بيا خطأ نسبيا وحتى يتم التخمص من امراض وىذه االفكار التي تخرج عن حدود المنطق يكون بموج

االضطرابات المعرفية يجب القيام بتغيير بنيوي لمفكرة من خبلل تزويد الفرد المصاب باالضطرابات 
 (.ٕ٘-ٕٗ :ٖٕٔٓ)عرافي،  فاىيم معرفية جديدةالنفسية المتمثمة في مستوى قمق الموت بم

 ) النظرية المتبناة(: R. Lifton, 1983 ٔنظرية ليفتوف . ح
لقد طور ليفتون نظرية نفسية عامة حول نموذج الموت واستمرارية الحياة، مع التركيز عمى الترميز    

)الرمزية( و"العممية التكوينية"، وعمى مواءمة الذات المعاصرة، وقد درس العديد من  األحداث األكثر 
النفس، باعتباره عمم ال تاريخ دورا ىاما في تطوير مج وادىتدميرا في القرنين العشرين والحادي والعشرين 

الدين او التدين عامبل رئيسيا  ويؤدي افي الساياكوباثولوجي )عمم نفس االمراض(، كم اً واختصاصي اً مؤرخ
في قمع ثقافة الحياة بسبب االنتصار لثقافة الموت وبالتالي في حيمولتو الكاممة دون خمق النفس ومجتمع 

ما ىي ان تعني برمزية الموت او بالتفاوض الممكن بين االحياء الحداثة، فوظيفة المؤسسة الدينية عمو 
.. الخ( واالحياء ىم بالطبع كل اتباع الدين اآلن، االطيار واالموات )واالموات ىم النبي وصحابتو واألئمة

كما ويرى ليفتون ان قوة االعتقاد الديني  لمفرد يساعده في التحكم بالقمق من الموت عمى انو بشير بحياة 
 .((Victor G, None date: 1-5ديدة ج

                                                             
2

 نظر وجهة من البشرٌة الكارثٌة واألحداث الموت موضوعٌة دراسة فً عالمٌا اكادٌمٌة مرجعٌة اكبر( 6291 عام فً مولود) لٌفتون جاي روبرت ٌعتبر 

 وعلم النفسً الطب فً متمٌز وأستاذ هارفارد، بجامعة الطب كلٌة فً النفسً الطب فً محاضر استاذ هو لٌفتون عامة، النفس وعلم خاصة النفسً الطب
 أستاذ منصب شغل وقد الجنائٌة، العدالة فً جاي جون كلٌة فً البشري والبقاء بالعنف المعنً للمركز سابًقا مدًٌرا وكان نٌوٌورك، فً سٌتً جامعة فً النفس
 االكادٌمٌة حرفٌته بٌن الجمع إلى الفخرٌة والشهادات الجوائز من العدٌد على الحائز لٌفتون ٌسعى عقدٌن، من ألكثر ٌٌل جامعة فً النفسٌة العلوم فً بحوث

 من التعلم(، "تاٌمز أنجلوس لوس فً الكتاب جائزة منح)  هٌروشٌما من الناجون": الحٌاة ًف الموت" مثل كتبا الكثٌرة منشوراته تشمل االجتماعً، ونشاطه
دة بمقدمة إصداره اعٌد والذي الوطنً، الكتاب جائزة على الحائز" ) فٌتنام  فً المحاربٌن قدامى  . (العراق غزو بخصوص جٌد

WWW.m.ahewar.org/s.asp?aid=604773&r=0  
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الموت يكون اكثر قبوال اجتماعيا عندما يكون لسبب ما، مثبل اعبلء شأن االسبلم، ان  ليفتون يرىو    
كما ان الموت ال يقتصر فقط عمى االحزاب الدينية بل يشمل ايضا، العقل الباطن بما فيو من خبرات 

لؤليديولوجيات وينصاع الى قانون احصائي بالتقيقر نحو الطبيعية او  اً وعابر  اً مرتبطة بالموت كونو جماعي
االكثر احصائيا، والجانب النفعي والدنيوي ال ينبغي ان يغيب ايضا عن ذىننا، وتصبح وظيفتيم االولى 

النفعية لؤلجيال  -واالخيرة ىي اجترار ثقافة الموت من خبلل توفير الحشوات المغوية او الدفاعات النفسية
لقادمة، وغريزة الموت، كالعادة، تخفي نفسيا في العقل الباطن، وال يمكن التعرف عمييا واالستدالل عمى ا

احة معيا قبل ان وجودىا بدون مشقة بالغة وتدريب ميني وانضباط عال ومتواصل في مراقبة النفس وصر 
وعة غريزة الموت، وعمى النفسية عمى موض -كما ويعتمد ليفتون في بحوثو التحميمية ،تكون مع اآلخرين

عكس اغمبية المحممين النفسيين الذين رفضوا غريزة الموت لصالح غريزة الجنس، واحد اىم اسباب ذلك 
ىو ان المحممين النفسيين كأطباء ال يريدون ان يحرموا انفسيم من امتيازات الطب والمنزلة االجتماعية 

يا، والتحميل النفسي الذي يعني حصرا بالموت ال التي تتمتع بيا مؤسستو، فالطب يعني بالحياة واطالت
نافش االثنان  Lacanمن الطب، ولكن عندما قابل ليفتون المحمل النفسي الكان  اً يمكن ان يكون جزء

 I am a liftonianغريزة الموت، حيث اعمن الكان تقبمو لغريزة الموت في خطاب التحميل النفسي بقولو 
of course  ""تأكيدلاني ليفتونيا با  Geernberg& Etl, 1997: 52).) 

ويرى ليفتون، ان العقل الباطن الفردي ىو عقل باطن جماعي، لذلك يكون جمدي ىو الفاصل بيني    
وبين اآلخرين، باعتبار ان الجمد ىو العضو البشري )الوحيد( الذي يرسم الحدود بيولوجيا بينو وبين 

مد ليس عازال العين ليست مغطاة بالجمد ولكني ال استطيع رؤيتيا كرؤيتي لجمدي، ولكن الج -اآلخر
مصفحا يفصل الفرد عن الجماعة، العقل الباطن ىو عقل الرغبة وىو ال يعترف بوجود اإليديولوجيات الن 
قوانينو ىي قوانين الحمم وليست قوانين العمم الطبيعي، اإليديولوجيات ىي فقط نتاج لمعقل الظاىر والعقل 

منفس البشرية ىو ليس العقل الظاىر، او الظاىر ىو مجرد فقاعة او ىواء ساخن، والحاكم الحقيقي ل
 (  .Lifton, 1983: 32اإليديولوجية، وانما العقل الباطن، الرغبة التي ال يمكن اشباعيا )

كما وتذىب ىذه النظرية الى ان اساس الرغبة النفسية في تخفيف اليمع من الموت يفسره مفيوم البقاء 
 اً دفاعية لتدبر التيديد من الموت، ولكي يكون لئلنسان ىدف تمثل اليةوالتي الرمزي، اي فكرة االستمرارية 

لحياتو فأنو يجب ان يتقبل معنى لمعاناتو وموتو، ومن ىنا يصبح الموت عامبل  اً ومعنى صادق اً حقيقي
مؤثر في اكساب الحياة معناىا والمغزى من وجودىا، وفي اعتقاد االنسان في حتمية موتو يمكن ان يدفعو 

ع وفعل الخير، وان االحساس بالبقاء الرمزي يساعد الفرد عمى مواجية االحساس بالموت ىذا الى االبدا
واالنتياء، والبقاء الرمزي ىو االستجابة التوافقية المتوقعة لمحاربة الموت ومواجيتو بواقعية، فيذا 

نماط (  وقدم ليفتون خمسة اJonanne,2008: 75االحساس يساعد الفرد عمى مواجية الحدث الواقعي)
النمط ، و النمط االبداعي، و النمط الحيوي العضوي)تفسر ادراك الفرد وشعوره بالخمود الرمزي وىي :

  (النمط التجريبي او الخبراتي، النمط الروحاني، الطبيعي
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،التي تفترض ان  Terror Management Theoryويطمق عمى نظرية ليفتون بنظرية ادراة االرىاب   
النظم الثقافية تخدم وظيفة المخازن المؤقتة ضد الوعي البشري من الضعف وحتى الوفيات الفعمية، النظم 
الثقافية تشجع مفاىيم العالم عمى ان مكان الوعد والخمود الرمزي  عادلة ويتم ذلك من خبلل الدين ومع 

مستوى الثقافة المشتركة النظام وان يرتقي الى ذلك لمتمتع بيذه الفوائد عمى المرء ان يمتزم بقواعد 
وبيذه الطريقة يشعر  المرء باحترام الذات، وان الموت يحفزه عمى االستجابة  بشكل ايماني تجاه  ،المعايير

 (. ٙٚ :ٕٗٓٓك الذين ينتيكونيا )الحجار، الناس الذين يدعمون القيم الثقافية وردع اولئ
 
 :ابعاد قمؽ الموت 

 :الموت يتكون من االبعاد االتية  قمق يرى ليفتون ان
الخوف المفرط من  :Separation or fear othersالنفصاؿ أو الخوؼ عمى الخريف  . أ

االنفصال عن المنزل او عن االشخاص الذين تربطيم بو عبلقة عاطفية قوية كالزوج واالوالد 
 . (Fricher,1994: 41)واالشقاء والخوف عمييم 

ىي ادراك لمعممية المستمرة التي  :of Decomposition Fearالخوؼ مف التحمؿ أو التفسخ  . ب
 (.Lifton,1983: 87) هؤ تنتيي عندما يتم تحمل الجسد وفناتبدأ عند نقطة الموت و 

باأللم العاطفي  شعور الفرد :Fear Recession or stopالخوؼ مف الركود أو التوقؼ   . ت
اتج عن مرور الفرد بأحداث او تجارب سمبية مثل النكسة المينية او والحزن او مشاعر الخوف الن

لتقدم في السن، مما سيؤدي بو الى فقدان متعة الحياة االفشل في تحقيق ىدف معين او عبلمات 
 .(Fricher,1994: 50) انتظار حتمية الموت من ثم و 

التوافقية المتوقعة : االستجابة The monument is synchronizedالبقاء )الخمود(الرمزي  . ث
عدة  اً (. ويتخذ الخمود الرمزي أنماطJonanne, 2008: 75لمحاربة الموت ومواجيتو بواقعية )

 منيا:
  النمط الحيوي العضويOrganic style   يمثل احساس الفرد بأنو من الجيل السابق ولكنو :

 مازال يعيش بل يشعر بانو سيعيش ليرى النسل القادم.
  النمط االبداعيCreative style وبأن تأثير عمم احساسوبالبقاء الى الفرد  شعور: ويرجع 

 مجتمعو والمحيطين بو، ومن ثم لن ينتيي ىذا االثر حتى بعد وفاتو.ثقافة واضح عمى 
  النمط الطبيعيNatural style  بانو : ينتج ىذا اإلحساس من خبلل تصور الفرد عن نفسو

انو جزء من الطبيعة وبالتالي يفترض ان كل شيء ، كما جزء من الكون الذي ينتمي لو
 (.Stolorow, 2005: 36) مستمر حتى بعد وفاتو

  النمط الروحانيSpirituality احتمالية زيادة التفكير في : يعالج ىذا النمط امكانية او
، فالفرد  طبقا ليذا التصور يكون عتقدات الفرد الدينية والروحانية، والسبب ىو مالموت
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بان الجسد فان، اما الذات والروح فيما باقيان، اي ان النمط الروحاني يتجاوز الوجود  اعتقاداً 
 المادي لمجسم.

  النمط التجريبي أو الخبراتيExperimental pattern or Experience ينتج ىذا  :
النمط نتيجة شعور الفرد بالكفاءة في التعامل مع الحياة، فيذا التصور يتسم بانو حالة نفسية 

حساسو بوجوده حيا)الشويخ، تأخذ شكل الذروة اليائمة لخبرات الفرد  (.ٗٙ :ٕٚٓٓوا 
 وجيات النظر المفسرة لمتغير قمؽ الموت:موازنة بيف ال 

يرجع السبب في تفسيره من خبلل العرض السابق لمنظريات المفسرة لمفيوم قمق الموت نجد البعض منيا 
تظير فيما بعد لدى الفرد في صورة قمق موت كنظرية فرويد لقمق الموت الى صراعات طفولية مكبوتة، 

كما انو يرى ان غريزة الموت فطرية لدى كل فرد ىدفيا تدمير الحياة عامة وتدمير الذات خاصة، والتي 
 تظير لدى الفرد في صورة اندفاع عدواني ىدام.

كمنظري د من البيئة المحيطة اما البعض االخر فيرجع سبب قمق الموت الى تأثيرات خارجية يكتسبيا الفر 
االتجاه السموكي، فيم يروا ان تعرض الفرد لمثير خارجي قوي كموت شخص من افراد عائمتو او 

مثبل ، يجعل الفرد يفكر كثيرا في الموت وبالتالي ينعكس عمى  اصدقائو، او تعرضو لمرض خطير
 استجاباتو الخارجية والتي تظير في صورة قمق من الموت.

رى اصحاب االتجاه الوجودي ان الموت حقيقة مطمقة ويجب عمى الفرد تقبل واقع ىذه الحقيقة، في حين ي
كما انيم يروا ان حقيقة الموت تضف معنى عمى الحياة اكثر من تفرغيا من المعنى، وان ما يقمق الفرد 

 من الموت ىو الخوف من زوال شخصيتو.
اة جديدة مميئة بالكثير من الخيرات التي يزرعيا الفرد في حين نرى ليفتون يفسر الموت عمى انو بشير بحي
ي كالدفاع عن الوطن عندما يكون لسبب جوىر لمفرد  في حياتو، فيو يرى ان الموت يكون اكثر تقببل 

كما انو ركز عمى الدين والتدين كعامل رئيس في تصالح الفرد مع ومن ثم نيل الشيادة اثناء القيام بذلك، 
الى ذلك انو اوضح كيفية مساىمة فكرة الخمود الرمزي في شعور الفرد باستمرارية فكرة الموت، اضافة 

 الحياة، من خبلل اعمالو وانجازاتو التي ستبقى تجدد ذكراه عمى مدى اعوام الحقة بعد مماتو .
 االتي: (Lifton. R, 1983)اب تبني الباحثة لنظرية ليفتونبومن اس
  واقع المجتمع او قريبة من بصورة محاكيو تفرد النظرية في تفسير مفيوم قمق الموت وابعاده

 العراقي.
  اعتمادىا العديد من المفاىيم النفسية، واالجتماعية التي تجمل صورة الموت وتعالج القمق المنو

 بطريقة غير مباشرة.
 متغير قمق الموت تم  وبما انلعربية، تعتبر نظرية حديثة نسبيًا، ولم يعتمد عمييا في الدراسات ا

 ، لذا ارادت الباحثة اضافة معمومات جديدة عن المتغير باالعتماد عمى ىذ النظرية.دراستو كثيرا
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 تكامؿ النا وقمؽ الموت: البحث بيف متغيري الموازنة 
ان كبار السن الذين قاموا بمراجعة الحياة ىم اكثر قدرة عمى قبول R. Butler ٖٜٙٔاقترح بتمر    

الماضي، واكثر قبوال لموقت الحاضر، واقل قمقا بشأن الموت النيائي، كما ان مراجعة الحياة ليست منظمة 
وفقا لبتمر وليست مرتبطة بالعمر، وانيا من الممكن ان تحدث لؤلفراد االصغر سنًا من العمر المحدد 

ى والسجناء المدانين... الخ الذين يتوقعوا الموت اكثر من غيرىم ويمكن ان تساعد تمك المراجعة كالمرض
 ,Fishman)في حل النزاعات التي لم تحل او االخطاء الماضية والتي تساعد في تقميل قمق الموت 

1988: 4-10). 
تصالح يييا بتكامل االنا ىي ان ويرى اريكسون ان ميمة المرحمة االخيرة من حياة المرء والتي اطمق عم   

 &Erikson)مع الحياة التي عاشيا في السابق وتقبل المستقبل الذي ينطوي عمى احتمال الموت الفرد 
Kivnick, 1986: 27)  . 

ان ىناك ثبلث سوابق تؤثر في قمق الموت وىي  Adrian Tomer ،1996كما ويرى ادريان تومر   
الندم عمى الماضي ويعني بو تطمعات الشخص غير المحققة التي كان ينبغي تحقيقيا ولكن لم تتحقق، 

توقع الموت المبكر الذي يمنع الفرد من تحقيق اىداف بو يعني  ووالثاني ىو الندم المرتبط بالمستقبل 
عمى فيمو، وترتبط ىذه  والمقدرةيعني بو مفيوم الموت  ونى الموت ميمة في المستقبل، والثالث ىو مع

الموت بطريقة معقدة، بوساطة اليات التأقمم والتخطيط لمحياة مع الثقافة جمال( )السوابق الثبلثة بحبلوة 
 (Tomer& Elision, 1996: 20)وعمميات تجاوز الذات 

، الى ان االفراد االقل فعالية او .Neimeyer R ٜ٘ٛٔكما واشارت االبحاث الميمة لروبرت نيمار   
الذين يرون انفسيم اكثر اختبلفا من اقرانيم، سيكونون عرضة لتجربة مستويات اعمى من قمق الموت، 
اكثر من اولئك الذين تم تحقيقيم لذواتيم نسبيا، كما واشارت مجموعة كبيرة من االبحاث التي تستخدم 

لذين لدييم مفاىيم اكثر تكامبل عن النفس والموت يظيرون مستويات اقل مؤشر التيديد الى ان االفراد ا
من القمق بشأن الوفاة، كما واقترح نيمار ان يكون ليذين العاممين )التكامل والتوفيق( تأثيرا اضافيا عمى 

 من الموت خوفالفي درجة عالية د الواقعيون لمغاية والمتكاممون الخوف من الموت، بحيث يواجو االفرا
مقارنة بالمجموعات االخرى، بحيث كانت نتائج الدراسة منافية لفرضيتو، ولم تجد اي دعم ليا عمى الرغم 

والجوانب بين كل من التوفيق والتكامل  طرديةمن انو قام بتكرار الدراسة، وكانت النتائج وجود عبلقة 
   (Neimeyer, 1994: 154).المختمفة من توجو الموت

بأن كبل من )القمق وقمق الموت( عامبلن مؤثران في كف الفرد عن الوصول لتكامل  وتفترض الباحثة   
االنا، فإذا ما ارتفعت حدة احداىما في سموك الفرد انخفض التكامل لديو، فالفرد ذو التكامل المرتفع ىو 

ة المفترض ان يكون لدى عام شخص ال يعاني من قمق الموت اال بدرجة بسيطة ضمن المستوى الطبيعي
 يتوصل اليو البحث الحالي من عدمو.، وىو االمر الذي يمكن ان الناس

 



   11  ................ أدبيات سابقة................. الثانيلفصل ا 

  

 سابقة:ت ادراس  .ٕ
 دراسات تربط بيف متغيري الدراسة  . أ

 تكامؿ النا بدراسات متعمقة  . ب
 دراسات متعمقة بقمؽ الموت . ت

 أ. الدراسات التي تربط بيف متغيري الدراسة
  فيشماف سارة دراسةFishman, 1988   Sarah : 

التحقؽ في العالقات بيف مراجعة الحياة ) تكامؿ النا( والقمؽ مف الموت في حياة كبار عنواف الدراسة: 
 An investigation of the relationships among an older adults life)السف 

review, ego integrity ,and death anxiety)  
قمق الموت ودرجة العبلقة بينيما في حياة كبار ىدفت الدراسة الى الكشف عن مستوى تكامل االنا و  

ستخدام ( وتم اٖٜ-٘ٙ( مسنا ذكورا واناثا، وكانت اعمارىم تتراوح ما بين )٘ٔٔالسن، تكونت العينة من )
 االتي: ل االنا لمبالغين، وكانت النتائج، ومقياس تكامةالباحث تومقياس قمق الموت الذي اعد

 تكامل األنا زاد، كمما ا زادت مراجعة الحياةكمم  . أ
 الموت   من، قل القمق كمما زادت مراجعة الحياة  . ب
 ، انخفض قمق الموتكمما ارتفع تكامل األنا  . ت
 .(Fishman, 1988: 3)   بية بين قمق الموت وتكامل االناان ىناك عبلقة سم . ث

 دراسة دانياؿ باركر Daniel parker, 2013: 
 The relationship)العالقة بيف تكامؿ النا وتوجو الموت لدى كبار السف عنواف الدراسة: 

between ego integrity and death attitudes in older adults) 
لماضيو، تكونت عينة  دىدفت الدراسة الى معرفة كيف تساىم مواقف الموت في معرفة قبول الفر 

ائج البحث، ان ىناك  عبلقة كبيرة بين انثى( وكانت نت ٛٙرجبل و ٚٗفردا ) ٘ٔٔالبحث من 
 , parker )المتغيرين، وكمما اقترب الفرد من قبول ماضيو كمما اقترب من تقبل اتجاه الموت

2013: 3)  . 
 ب. الدراسات المتعمقة بتكامؿ النا: 

بعد اطبلع الباحثة عمى مجموعة من الرسائل واالطاريح والمجبلت العممية، الدراسات العربية :   (1)
والدراسة ، لم تجد في حدود عمميا واطبلعيا فقط دراسة واحدة عربية تناولت متغير تكامل االنا

 كالتالي:
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  ،2003دراسة عقيؿ خميؿ ناصر  
 .ى المسنيف وعالقتو ببعض لمتغيراتعنواف الدراسة : تكامؿ النا لد

ىدفت ىذه الدراسة الى قياس تكامل االنا لدى المسنين، والتعرف عمى العبلقة بين تكامل االنا   
 و، كما استخدم مقياس قمق الموتئمقياس تكامل االنا الذي قام ببناوقمق الموت، استخدم الباحث 

، ارتفاع مستوى تكامل االنا لدى المسنين، ىي الدراسة نتائجالذي اعدتو بيداء عباس، وكانت 
بينما كان مستوى قمق الموت منخفضا لدييم، كما ان ىناك عبلقة سمبية بين المتغيرين )ناصر، 

 (.ب، ٖٕٓٓ
 الدراسات الجنبية : (ٕ)

   دراسة سينيثياCynthia2006  : 
 مو الشخصية في اواخر منتصؼ، تطور نؿ الناعنواف الدراسة: انجاز تكام

 Achieving ego integrity ,personality development in late)،العمر
midlife)  

من النساء  ىدفت استكشاف االرتباطات بين تكامل االنا مقابل اليأس في عينة ،اطروحة دكتوراه 
، قامت الباحثة ليذه الدراسة بأعداد مقياس ضمني لتكامل االنا ، وكانت في نياية منتصف العمر

مستويات متوسطة من تكامل االنا،   نالنساء في بداية منتصف العمر حققنتائج الدراسة ، ان 
 ( . (Cynthia, 2006: 1 لكنين  كمما تقدمن في العمر، ازداد تكامل االنا لديين

 يف، حيدر، سامرينا وزرتاشانذير، كاياس، عندليب، عشارة، الع  Nazir& Ghayas&  
Andleb&  Ishrat&  ul Ain& Haider& Samreena and Zartasha,2016 : 

 Construction)تكامؿ النا في باكستاف، صدؽ عنواف الدراسة: بناء مقياس التحقؽ مف 
and Validation of Ego Integrity Scale for Older Adults of Pakistan)  

اناثا(  ٔٗٔذكورا و ٜٔٔلعمر )متقدمين في امن ال ٖ٘ٓطبقت الدراسة عمى عينة كان عددىا 
في تكامل االنا كما ان  ىناك  تقدمين في العمر لدييم مستوى عال  من نتائج الدراسة ان الم وكان
 . (Nazir & Etl, 2016: 2)بين الجنسين في تكامل االنا ولصالح االناث  طفيففارق 

  2016 بمير ميمسي،Blair Melici 
عنواف الدراسة: تكامؿ النا والمرونة، التجربة النسانية عبر الحياة تمتد مف قبؿ المرحمة        

 Ego Integrity and Resilience: The)الثامنة مف التطور النفسي والجتماعي إلريكسوف،  
Human Experience across the Life Span Delineated by Erikson’s Eighth 

Stage of Psychosocial Development) 
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وكان من نتائج الدراسة ان عينة البحث لدييم نسبة متوسطة من تكامل االنا، وىناك عبلقة طردية بين  
 ,Melici)تكامل االنا والمرونة اي كمما ازداد تكامل االنا ازدادت المرونة لدى المتقدمين في العمر 

2016, 4) . 
 لدراسات المتعمقة بمتغير قمؽ الموتت.  ا

 (  الدراسات العربية :1)
  ،1989دراسة الشويعر: 

 .في السالـ وعالقتو بقمؽ الموت عنواف الدراسة: اللتزاـ الديني
ىدفت الدراسة الى معرفة العبلقة بين االلتزام الديني وقمق الموت والفروق في قمق الموت وفق متغير 

الفروق بين الممتزمين دينيا واالقل التزاما والمتعممين وغير المتعممين في قمق العمر والجنس، ومعرفة 
الموت، وبينت النتائج الى وجود عبلقة ارتباطية سالبة ودالة بين االلتزام الديني وقمق الموت، ووجدت 

االكثر  دالة احصائيا بين الذكور اً دالة احصائيا في قمق الموت لصالح االناث، كما وجدت فروق اً فروق
 ، ت(.ٜٜٛٔالتزاما دينيا واالقل التزاما في قمق الموت لصالح االقل التزاما )الشويعر، 

 :1997دراسة الحمو، • 
 .الموت لدى كؿ مف الشيوخ والشبابعنواف الدراسة : قمؽ 

خرى من الشباب ، لتوضيح درجة قمق الموت اىدفت الدراسة الى اجراء مقارنة بين عينة من الشيوخ و 
والتي  اً اناثٛٔو منيم ذكوراً ٕٕفردا من المتقاعدين الشيوخ  ٓٗتحمميا كل فئة ، وتكونت العينة من  التي

، اً ذكور  ٖ٘و اُ منيم اناثٕ٘طالبا ٓٙسنة ،اما عينة الشباب فقد بمغت  ٖٛ-ٓٙتراوحت اعمارىم من 
الدراسة ان واظيرت  ،الباحث مقياس تمبمر في قمق الموتسنة ، استخدم  ٕٗ-ٙٔوتراوحت اعمارىم 

الشباب ىم اعمى قمقا من الشيوخ في متغير الدراسة ، وىناك فروق في متغير الجنس لصالح االناث 
 (.ٕ: ٜٜٚٔ)الحمو، 

 ( 2011دراسة صويص) 
 .الجتماعيةعنواف الدراسة : قمؽ الموت وعالقتو بالمساندة 

تبعا  ىدفت الدراسة الى بيان العبلقة بين قمق الموت والمساندة االجتماعية ومعرفة الفروق في قمق الموت 
وفاة احد افراد االسرة( وتكونت عينة  ،العمر ،المينة، التدخين، الوضع االجتماعي ،لمتغيرات ) الجنس

لقمق الموت حثة المقياس العربي من مختمف االعمار، استخدمت البا ،فردا ذكورا واناثا ٕٖٚلدراسة من ا
، وكانت النتائج وجود عبلقة ذات داللة احصائية بين قمق الموت والمساندة والمساندة االجتماعية

االجتماعية، كما توجد فروق ذات داللة في قمق الموت وفقا لمتغير التدخين لصالح غير المدخنين، 
، كذلك توجد فروق في قمق ن تبعا لمتغير العمرالح المراىقيولصالح االناث تبعا لمتغير الجنس، ولص

 ، ولصالح من لم يتوفى احد من افراد اسرتوجين تبعا لمتغير الوضع االجتماعيالموت لصالح غير المتزو 
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)صويص،  في قمق الموت تبعا لمتغير المينةتبعا لمتغير وفاة احد افراد االسرة، بينما ال توجد فروق 
 .: ت(ٕٔٔٓ

 (2016دراسة القيؽ) 
 .صحة النفسية لدى عينة مف المسنيفعنواف الدراسة: قمؽ الموت وعالقتو بال

دراسة مقارنة بين المسنين القائمين بدور المسنين واقرانيم العاديين، وكان من بين نتائج الدراسة ان  
%( كما ٛٗ.ٔٚ( كما تبين ان مستوى الصحة النفسية كان )ٖٙ.٘ٙمستوى قمق الموت لدى المسنين )%

 .، أ(ٕٙٔٓال توجد ىناك عبلقة ارتباط دالة احصائيا بين قمق الموت والصحة النفسية) القيق، انو 
 ( الدراسات الجنبية 2)

   دراسةChuin, 2009 : 
  Age, Gender, And Religiosityعنواف الدراسة: ارتباط العمر والجنس والتقوى بقمؽ الموت 

As related to Death Anxiety.  
الى معرفة اثر العمر والجنس والتوجو الديني عمى قمق الموت في مجتمع متنوع الثقافات،  ىدفت الدراسة

-ٚٔشخصا تتراوح اعمارىم بين   ٖٕٓمن اذ طبق الباحث مقياس تمبمر لقمق الموت عمى عينة مكونة
كبار بين البالغين والشباب و عاما، واظيرت نتائج الدراسة عدم وجود فروق بين مستويات قمق الموت  ٓٚ
، كما وجدت عبلقة ايجابية بين التوجو الديني العرضي وقمق الموت، وعبلقة سالبة بين التوجو السن

 ,Chuin) بين الجنسين في قمق الموت لصالح الذكور  اً الديني الجوىري وقمق الموت، وكانت ىناك فروق
2009: 2). 

   2010دراسة بينسوف pinson : 
 قمؽ الموت لدى كبار السفزلة عمى اثر الع :عنواف الدراسة ،Effect of Loneliness on older 

adults death anxiety.  
   اعية ( وقمق الموت لدى كبار ىدفت الدراسة الى فحص العبلقة بين نوعين من العزلة )العاطفية واالجتم

% ٕٛ، و% منيم من الذكوٕٖيم من اإلناث و% منٛٙشخصا  ٖٖ٘، وتكونت العينة من السن
، لقمق الموت اً ، طبق الباحث مقياسس، والباقي من الثانوية فما دون% بكالوريو ٕ٘، وعمياشيادات 

، وايضا تبين ان العزلة العاطفية اطية دالة بين العزلة وقمق الموتوكشفت النتائج عن وجود عبلقة ارتب
 (. (pinson, 2010: 2بقمق الموت من العزلة االجتماعية  اكثر تنبؤاً 

 :Mimrot 2011 دراسة ميمروت • 
 A comparative study، المسنيفمقارنة في قمؽ الموت  لدى الشخاص دراسة عنواف الدراسة: 

of death anxiety of old persons. 
يات والمسنين نين المقيمين في الجمعسمروق الفردية في قمق الموت بين الىدفت الدراسة الى معرفة الف 

فق متغير النوع ومكان و مسن ومسنة موزعين بالتساوي  ٕٓٓ، تكونت العينة من المقيمين مع االسرة
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يعيشون في الجمعيات،  ٓٓٔيعيشون مع االسرة و ٓٓٔاناث، وايضا  ٓٓٔ و ذكورٓٓٔاالقامة، 
وت لصالح الذين في قمق الم اً لقمق الموت، وكشفت الدراسة في ان ىناك فروق اً استخدم الباحث مقياس

، كما ان كبار السن الذين يعيشون في د فروق بين الجنسين في قمق الموت، وال توجرةيعيشون مع االس
الجمعيات لدييم خبرة اقل في قمق الموت من االفراد الذين يعيشون مع افراد االسرة ، وان النساء من كبار 

 . (Mimrot, 2011: 2-3)السن ىن اكثر خبرة بقمق الموت من الرجال 
 

 السابقة موازنة بيف الدراسات
بعد مراجعة الدراسات التي تناولت تكامل االنا وقمق الموت، قامت الباحثة بموازنة الدراسة السابقة وفق 
اليدف من الدراسة، والعينة، واالداة المستخدمة، والوسائل االحصائية المستخدمة، والنتائج المستخرجة، 

 مى النحو االتي:وتبيان اوجو التشابو واالختبلف بينيما، ويمكن توضيحيما ع
 :Aimsاوًل: اليدؼ 

 Fishman, 1988)اتفقت بعض الدراسات عمى تعرف العبلقة بين تكامل االنا وقمق الموت كدراسة)
(، في حين تناولت دراسات االخرى تكامل االنا ٖٕٓٓودراسة )ناصر،  (Parker, 2013)ودراسة 

 ,Melici)ودراسة  (Nazir, etl 2016) و (Cynthia, 2006)كدراسة   وعبلقتو بمتغيرات اخرى
بعض من الدراسات قمق الموت وعبلقتو بمتغيرات اخرى )كااللتزام الديني، المساندة كما تناولت  (2016

( ٜٜٚٔ( ودراسة)الحمو، ٜٜٛٔاالجتماعية، الصحة النفسية، العمر والجنس، والتقوى، كدراسة) الشويعر، 
 ,pinson)ودراسة   (Chuin, 2009)( ودراسةٕٙٔٓ( ودراسة ) القيق، ٕٔٔٓودراسة )صويص، 

  (Mimrot, 2011)ودراسة  (2010
اتفقت اغمب الدراسات عمى تعرف تكامل االنا لدى المسنين، وكذلك تعرف داللة الفرق في متغير الجنس 

تعرف  (ٖٕٓٓودراسة )ناصر،  (Parker, 2013)دراسة ىدفت و  Fishman, 1988)والعمر كدراسة)
( الى المقارنة بين ٜٜٚٔ)الحمو، دراسة  ىدفت، في حين في متغير الجنس لدى المسنين داللة الفرق

 .الشيوخ والشباب في قمق الموت
 اما البحث  الحالي ييدف الى :

 .قياس تكامل االنا لدى المتقاعدين 
 .قياس قمق الموت لدى المتقاعدين 
  المتغيرات الديموغرافية)الجنس، تعرف داللة الفرق االحصائي في تكامل االنا وقمق الموت وفق

 العمر، الحالة االجتماعية، الحالة االقتصادية( لدى المتقاعدين
 .ايجاد العبلقة االرتباطية بين تكامل االنا وقمق الموت لدى المتقاعدين 
 .مدى اسيام تكامل االنا وابعاده الفرعية في قمق الموت لدى المتقاعدين 
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 :Sampleثانيا: العينة 
 نة: حجم العي . أ

اختمفت الدراسات السابقة اختبلفا كبيرًا وممحوظًا في حجم العينة المستخدمة في الدراسة، اذ تكونت من 
فردًا في دراسة  ٖ٘ٓو (Parker, 2013)ودراسة   (Fishman, 1988)( مسنًا ومسنة في دراسة ٘ٔٔ)

(Nazir, etl, 2016) ( في حين ٜٜٚٔفردًا من الشباب في دراسة )الحمو ، ٓٙفردا من الشيوخ و ٓٗو
 ,Chuin)فردًا في دراسة  ٖٕٓكما بمغت العينة  (ٕٔٔٓفردًا في دراسة)صويص،  ٕٖٚبمغت العينة 

فردًا في  ٕٓٓوبمغت العينة من   (pinson, 2010)فردًا في دراسة ٖٖ٘كذلك بمغت العينة من  (2009
 متقاعدًا ومتقاعدة. ٖ٘ٗ، اما عينة البحث الحالي فقد بمغت (Mimrot, 2011)دراسة 
 نوع العينة: . ب

اتفقت اغمب الدراسات عمى تناول كبار السن كعينة معتمدة لبحوثيم في دراسة تكامل االنا وكذلك قمق 
في حين (، ٖٕٓٓودراسة )ناصر،  (Parker, 2013)ودراسة  Fishman, 1988)الموت كدراسة)

( اذ تناولت ىذه الدراسة فئة الشيوخ والشباب معًا، كذلك اختمفت مع ٜٜٚٔدراسة )الحمو،  اختمفت مع
والتي تضمنت عينة بحثيا شريحة من النساء في منتصف العمر، كذلك  Cynthia, 2006)دراسة )

لي ( التي تناولت مختمف االعمار ذكورًا واناثًا ، اما عينة البحث الحإٔٔٓاختمفت مع دراسة )صويص، 
 فقد شممت المتقاعدين المدنيين في محافظة ذي قار.

  :Search scaleثالثًا: اداة البحث 
تباينت معظم الدراسات السابقة في استخداميا ألدوات الدراسة لقياس تكامل االنا، فمنيا ما تم بناءه 

منيا ما تم اعداده و  (Nazir, etl, 2016)ودراسة Fishman, 1988)( ودراسة )ٖٕٓٓكدراسة )ناصر، 
 .Cynthia, 2006)دراسة )

اما متغير قمق الموت، فقد اتفقت اغمب الدراسات عمى تبني المقياس العربي لقمق الموت ل عبد الخالق 
، بينما تبنى البعض االخر مقياس تمبمر لقمق الموت (ٕٙٔٓ( ودراسة )القيق، ٕٔٔٓكدراسة )صويص، 

 (.ٜٜٚٔكدراسة )الحمو، 
، وبناء مقياسًا لقمق ٖٜٙٔوفق نظرية اريكسون  الحالية فقد قامت بأعداد مقياسًا لتكامل االنااما الدراسة 

 .ٖٜٛٔالموت باالعتماد عمى نظرية روبرت ليفتون، 
 : Resultsرابعًا: النتائج 

اختمفت نتائج الدراسات السابقة باختبلف المجتمعات التي اجريت فييا متغيرات البحث)تكامل االنا وقمق 
ومن حيث عبلقتيا بالمتغيرات المختمفة، فقد لموت(، واختبلف اىدافيا واتباعيا اسموب بحث معين، ا

 ,Fishman)اظيرت نتائج بعض الدراسات وجود مستوى متوسط من تكامل االنا لدى كبار السن كدراسة 
في حين اختمفت مع نتائج الدراسات  (Melici, 2016)ودراسة  Cynthia, 2006)، ودراسة ) (1988
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ودراسة ( ٖٕٓٓدراسة )ناصر، االخرى التي اشارت الى ارتفاع مستوى تكامل االنا لدى كبار السن ك
((Nazir, etl, 2016. 

الموت فقد كانت نتائج بعض الدراسات في ان ىناك فروقا احصائية في المتغير لصالح اما متغير قمق 
( ودراسة ٕٔٔٓودراسة)صويص، ( ٜٜٚٔ( ودراسة )الحمو، ٜٜٛٔاالناث كدراسة )الشويعر، 

(Mimrot, 2011). 
االنا كما اتفقت بعض الدراسات في ان ىناك عبلقة ارتباطية عكسية بين متغيري قمق الموت وتكامل 

 (.ٖٕٓٓودراسة)ناصر،  (Parker, 2013)ودراسة  Fishman, 1988)كدراسة )
 اما نتائج البحث الحالي فقد توصمت الى مجموعة من النتائج منيا:

 لصالح الوسط الحسابي. إحصائيةبتكامل األنا وبداللة  لدييمن و ان المتقاعدظير  .ٔ
الرضا عن ب لم يتسموا ، في حين اإلنتاجيةو الندم والحكمة و الرفاىية النفسية بن و المتقاعدأتصف  .ٕ

 الحياة.
ولصالح الذكور،  النوعلدى المتقاعدين  تبعا لمتغير  األنافي تكامل  إحصائيةتوجد فروق ذات داللة  .ٖ

، ومتغير الحالة االجتماعية لصالح )متزوج، ارمل(، (ٓٚ-٘٘االعمار من ) ومتغير العمر لصالح 
 لصالح )جيدة، ممتازة( .ومتغير الحالة االقتصادية  

 ظير ان المتقاعدون لدييم قمق الموت بدرجة منخفضة وبداللة احصائية. .ٗ
 إحصائية، والخمود الرمزي وبداللة اآلخرينالخوف عمى  أون بدرجة من االنفصال و المتقاعداتصف  .٘

 أوالتوقف، وخوفا من التحمل  أولصالح الوسط الحسابي، بينما لم يكن لدييم خوفا من الركود 
 لصالح الوسط الفرضي . إحصائيةالتفسخ وبداللة 

لصالح الذكور،  النوعفي قمق الموت لدى المتقاعدين وفق متغير  إحصائيةتوجد فروق ذات داللة  .ٙ
سنة(، ومتغير الحالة االجتماعية لصالح المتقاعدين  ٓٚ-٘ٙ)االعمار من ومتغير العمر لصالح 

 لح )ضعيف، متوسط(.المرممين، ومتغير الحالة االقتصادية لصا
 .إحصائيةوقمق الموت وبداللة  األنابين تكامل  عكسيةتوجد عبلقة ارتباطية  .ٚ
 تدني قمق الموت لدى المتقاعدين. أوفي ارتفاع  وأبعاده األنالتكامل  إسيامىناك  .ٛ



الث
ّ
 الفصل الث

 منهجية البحث وإجراءاته

  جمتمع البحث 
 البحث  عينة 
 أداتا التطبيق  
 التطبيق النهائي 
  الىسائل اإلحصائية 
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 إجراءات البحث:
جراءات  ،أدواتو من حيث المجتمع والعينة والمتبعة البحث إلجراءات  اً يتضمن ىذا الفصل عرض     وا 

 وفيما يأتي عرض ىذه اإلجراءات: ،عن أىم الوسائل اإلحصائية المستخدمة فييا فضلً  ،القياس
 :Search Methodologyمنيج البحث : أولا 
قمق الموت لدى و ف إلى دراسة العلقة االرتباطية بين تكامل االنا بما أن البحث الحالي ييد    

إذ ييتم ىذا المنيج بدراسة متغيرات  ،(االرتباطية الدراسة)فقد اتبعت الباحثة المنيج الوصفي  ،المتقاعدين
رقميًا فالتعبير الكمي يعطينا وصفًا  ،رًا كيفيًا وكمياً البحث بوصف الظاىرة وصفًا دقيقًا ويعبر عنيا تعبي

، أما التعبير الكيفي فيصف رجات ارتباطيا مع الظواىر األخرىيوضح مقدار ىذه الظاىرة أو حجميا ود
 .(282 :2102، )عبيدات وآخرون لنا الظاىرة ويوضح لنا خصائصيا

 :Population of the Researchمجتمع البحث  :ثانيا
ن بيانات الظاىرة التي ىي في متناول ضماد الذين يتمتعون بخصائص مشتركة يقصد بو كل األفر     

 2رفي محافظة ذي قا 0 المتقاعدين ضمن الصنف المدني فقطبتمع البحث الحالي تحدد مج و ،البحث
 اً ( إناث7061موزعين بحسب الجنس الى )، ومتقاعدة اً ( متقاعد02057والبالغ عددىم ) ( 2102)لعام 

 وبنسبة( متقاعدا 5100د الذكور )في حين كان عد، مجتمع البحث من (%12.12)وبنسبة 
ونواحي( في  أقضية) اإلداريةالبحث عمى مختمف الحدود مجتمع ، وتوزع مجتمع البحث من (75.78%)

 .(2جدول )كما في  محافظة ذي قار
 (2جدول )

 الجنس  منطقة السكن ومجتمع البحث موزعين بحسب  
 اناث ذكور عدد المتقاعدين المنطقة ت
 506 868 0752 مركز الناصرية 0
 215 810 718 ناحية االصلح 2
 078 287 118 ناحية البطحاء 8
 728 511 0282 قضاء سوق الشيوخ 1
 82 028 285 ناحية كرمة بني سعيد 7
 67 076 220 ناحية الطار 6
 62 081 278 ناحية الحمار 5
 870 222 618 قضاء الفيود 8

                                                             
ل وىو أن مستوياتيم التحصيمية والمعرفية متباينة بشكل شديد إذ أن أغمبيم ل ألسبب رئيس  ين(المتقاعدين العسكري)تم استبعاد  1

 .أدوات البحثيؤىميم لإلجابة بشكل مقبول عمى فقرات  عممي بتحصيليتمتعون 
2

 (ب1)ملحق ، بحسب الكتاب الرسمي9119حصمت الباحثة عمى ىذه اإلحصائية من مديرية التقاعد في محافظة ذي قار لعام  
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 017 781 527 قضاء الجبايش 2
 726 612 0217 شطرةقضاء ال 01
 828 115 811 ناحية الغراف 00
 802 172 561 ناحية الدواية 02
 882 118 587 قضاء النصر 08
 115 728 0117 قضاء الرفاعي 01
 185 771 285 قضاء قمعة سكر 07
 812 122 588 قضاء الفجر 06

 7061 5100 02057 المجموع
 :The Sample of Researchعينة البحث  :ثالثا
ء الذي يستخدم في الحكم عمى ىي مجموعة من األفراد تمثل جزءًا من مجتمع البحث الكمي أو ىي الجز    
بسبب عقبات تغطية المجتمع ذ توجد صعوبة في التعرف عمى مؤشرات خصائص المجتمع بصورة دقيقة إ ،الكل

 أىدافمو لتحقيق تو وتحميدراسلمن المجتمع االصمي  لذا لجأت الباحثة الى اخذ جزء ،بأكممو
لوسائل يجب اعتماد الطرائق وا الدراسة جل أن تكون العينة ممثمة لمجتمعومن أ ،(088 :2118)البياتي،البحث

تي يتم ا البد أن تضمن في العينة ال، كما أن الصفات العديدة التي يحتوييا مجتمع مالصحيحة في اختيار العينة
الطريقة باختيار عينة البحث  تموبناًء عمى ما تقدم فقد  ،(270: 2102)ممحم،  اختيارىا من ذلك المجتمع

% من كل 8تم اختيار اربعة مناطق من مجتمع البحث، ومن ثم اخذ نسبة  متعددة المراحل، اذ العشوائية
 8)وبنسبة  اً إناث( 071و ) اً ذكور ( 027) ،ةومتقاعد اً ( متقاعد817من ) الحالي تألفت عينة البحث وبذا ،منطقة
 (8كما في جدول).كل منطقة من  %(

 (8جدول )
 .ومنطقة السكنبحسب الجنس  ةعينة البحث موزع 

 %8نسبة  اإلناث %8نسبة  الذكور %8نسبة  عدد المتقاعدين المنطقة ت
 75 506 62 868 026 0752 مركز الناصرية 0
 88 115 18 728 81 0117 قضاء الرفاعي 2
 87 185 11 771 52 285 قضاء قمعة سكر 8
 27 812 81 122 72 588 قضاء الفجر 1

 071 0862 027 2111 811 1812 المجموع
 817 عينة البحث
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 :Scales of Searchالبحث  أداتارابعاا: 
 :فقد تمت االجراءات التاليةتحقيقًا ألىداف البحث  

  :integration of ego (SIE) Scale  األنامقياس تكامل  :األولى األداة
 :المقياس تم االتي إجراءاتستكمال وال
 (Erikson, Erik 1963التعريف النظري لـــــــ ) البحث الحالي تبني : األناتكامل  تحديد متغير .1

 .لمتغير تكامل االنا نظرياً  تعريفاً  بوصفو
 :المقياس فقرات إعداد .9

 والدراسات عمى األدبيات تم االطلع  ،األنا الملئمة لقياس تكامل المقياس عداد فقراتإ لغرض 
 االنا، وىذه المقاييس ىي:  بتكامل المتعمقة واالجنبية العربية السابقة

 مقياس سنيثا(Cyntia,2006 )لضمني لتكامل االنا باستخدام القياس ا ،:  وكان بطريقتين االولى
، اما الطريقة االخرى ة يجيب عمييا المفحوص بطريقة حرة( فقر 76) من الطريقةوتألفت فقرات ىذه 

( فقرة يجيب عمييا المفحوص 71) من فقرات ىذه الطريقةوتألفت  ،ت باستخدام التقرير الذاتيكانف
 .((Cyntia,2006: 70 جدا الى غير راض   تتراوح بين راض  من خلل اربعة بدائل 

  مقياس فيشمان(Fishman,1988)  اجزاء  ةفقرة، مقسمة الى عشر  17مكون من : وىو مقياس
لمجزء  (فما فوق سنة)21من حياتو تدريجيا بدءا من  العشرسنوات اليتضمن كل جزء مراجعة 

 .ويجاب عمييا بطريقة الصح والخطأمجزء العاشر، ل (سنوات 2من الوالدة الى بــ ) انتياءً االول و 
Fishman,1988: 90-109)) 

  وىي المجال مجاالت  ة( فقرة موزعة لثلث62: تكون ىذا المقياس من )(2118ناصر،)مقياس
( فقرة والمجال الشخصي 06( فقرة والمجال الصحي الجسمي ويضم )21ئمي االجتماعي ويضم)العا

 وىي)موافق ، متردد، غير موافق( بدائل ةيجاب عنيا من خلل ثلثو ، ( فقرة26المعرفي ويضم )
 (28 :2118)ناصر، 

  ًاريكسون صاغيا التي االجتماعية النفسية النظرية وفرتو عما فضل(Erikson,1963  Erik)  من
استنادا الى المرحمة  ،تم تناوليا في دراسات سابقة وابحاث ومقاييس عديدةادبيات نظرية ميمة 

 النفسية االجتماعية. العمرية التي وضعيا في النظرية
  لألسباب وذلك, منيا أياا  تتبن   لم, المذكورة المقاييس عمى الباحثة إطالع من الرغم وعمى 

 :اآلتية
 البحث الحالي.مجتمع مختمفة عن مجتمعات مع  استعممت المقاييسبعض  إن 
 كونيا أعدت في بيئات عن بيئة البحث الحاليبعض المقاييس ُطبقت فييا البيئة التي  اختلف ،

  .ائصيا عن خصائص الثقافة العراقيةفي خصتتباين 
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  ، طويلثم سيحتاج الى وقت يحتوي عمى عدد كبير من الفقرات ومن  (2118ان مقياس )ناصر 
  لإلجابة عنيا مما يسبب الممل ألفراد العينة .

   اما مقياسFishman,1988)) كما انو يحتوي يا قياسا الى دراسات تكامل االنانسب اً يعد قديمف ،
 تفاصيل كثيرة ال تتضمنيا اىداف البحث الحالي.عمى 

في ذلك  اتبعو البحث واىدافو لكي تنسجم مع طبيعة عينة  األناتكامل  أداة لقياس إعدادتم لذلك فقد      
وعمى ( (Cyntia,2006مقياس بعد اعتماد تطوير ، االختبارات والمقاييس النفسيةاعداد في  العممية الخطوات

 النحو التالي :
 تحديد اليدف من المقياس : -0

 .لدى عينة البحث )المتقاعدين( األناتكامل  ييدف ىذا المقياس الى قياس    
 مقياس:تحديد مجالت ال -2
في تحديد  (,Erikson  (1963والنظرية النفسية االجتماعية ألريكسون السابقة األدبياتاالستفادة من  تمت    

 :ىي أبعادخمسة وتم تحديد  ,األناتكامل  أبعاد
 well- beingالرفاىية النفسية و  ,Generativist اإلنتاجيةو ,wisdomلحكمة ا، و   Regretالندم) 

psychological, لرضا عن الحياة اوLife Satisfaction21)صفحة يميا في الفصل الثاني ( تم تفص- 
25) 

 :األنامقياس تكامل صياغة فقرات  -3
وبما يلئم البيئة العراقية ، (1كما في جدول ) األناتكامل  أبعاد ( فقرة موزعة عمى12صياغة )تمت      

في صورة فقرات تقريرية بعضيا مع اتجاه  الفقرات توقد صيغ، لحاليالعمرية لعينة البحث ا المرحمةخصائص و 
وتم اعتماد المدرج الخماسي لتقدير االستجابة عمى كل فقرة وىو: عكس اتجاه المتغير  األخرالمتغير والبعض 

-1( وتأخذ األوزان ), تنطبق عمَي, تنطبق عمي بشدةأحياناعمَي, تنطبق عمَي  ل تنطبق ل تنطبق عمَي ابدا,)
 ( 7كما في جدول ) ،0مفقرات اإليجابية وتعكس ىذه األوزان لمفقرات السمبية( ل9-3-4-5

 (1جدول ) 
 وتسمسميا في المقياس األنا مقياس تكامل ابعادمن  بعدعدد فقرات كل 

 تسمسل الفقرات في المقياس عدد الفقرات أبعاد تكامل األنا
 12 -16-11 –18 –81 –28 –20 –16 –11 –6 –0 00 الندم
 18-12-10-87-22-22-05-02 -5 – 2 01 الحكمة
 81-28-18-08-8-8 6 اإلنتاجية

 15-17-41-82-88-85-86-33-82-80-25-26-27-21-19-01-2-1 08 الرفاىية النفسية
 21-07-01-7 1 الرضا عن الحياة

                                                             
1

 ( كداللة على وجودها في المقياس.4تم تظليل الفقرات السلبية بلون غامق في جدول ) 
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 ( األوزان النسبية السمبية واإليجابية لفقرات تكامل األنا7جدول )

 عدد الفقرات نوع الفقرات
 عمي    تنطبقال

 ابد
 تنطبق ال

 عمي  
 عمي   تنطبق

 احيانا
 بشدة تنطبق عمي تنطبق عمي  

 
 7 1 8 2 0 18 الفقرات اإليجابية
 0 2 8 1 7 6 الفقرات السمبية

  :صياغة تعميمات المقياس -4
عت الباحثة س لذا ,تعد التعميمات بمثابة الدليل الذي يسترشد بو المستجيب اثناء استجابتو عمى فقرات المقياس

عنيا بكل حرية وصراحة  اإلجابةطمبت من المستجيبين  إذ ودقيقة،ون تعميمات المقياس واضحة الى ان تك
  ،خاطئة وأخرىصحيحة  إجابةموضوعية وذكرت بأنو ال توجد ىناك و وصدق 

باحثة وذلك أخبرتيم بانو ال داعي لذكر االسم وأن اإلجابة لن يطمع عمييا سوى الو ، رأييمتعبر عن ما  بقدر
 .(7ممحق) اإلجابةالمستجيب عمى سرية  ليطمئن

 :Validityالصدق  -5
تم التأكد و . (00 :2117)العجيمي ، السمة التي اعد لقياسيا أوظاىرة الصدق يعني قدرة االختبار عمى قياس ال

 من خلل ما يمي: من صدق المقياس
 : Face Validityالصدق الظاىري   -

صًا في ت( محكمًا مخ08عمى )( 1س بصيغتيا األولية ممحق )ايالمقفقرات  ضر عتم من أجل تحقيق ذلك      
ومدى  ،في صلحية وسلمة صياغة فقراتورأييم إلبداء  ،(8ممحق ) ،والقياس والتقويمالعموم التربوية والنفسية 

يم، وقد أبدوا آراءىم عمى لياالتعديل وفقا لمتعريف الذي قدم  مدى حاجتيا الى أوالذي تنتمي إليو  لمبعدملءمتيا 
التعديلت وبذلك بقيت بعض الفقرات عمى ما ىي عميو مع أجراء بعض  قياسبعض الفقرات في مدى صدقيا لم

فقرة  د كلااعتم تم ، وقداستعمال النسبة المئويةوتم  (،6) كما في جدول المغوية التي أجريت عمى بعض منيا
 .(5كما في جدول ) (Stanly& Hopkins 1972: 104)، قالخبراء فما فو  ( من%81تحصل عمى موافقة )

 ظاىري لمقياس المتغيرين كاالتي :وكانت نتائج عممية التحكيم لمتحقق من الصدق ال
، مع فراد العينة بمجتمع البحث الحالياتفق المحكمون عمى ملئمة الصياغة المغوية لفقرات المقياس مع ا -0

 اعية.النحوية والطب األخطاءضرورة تصويب 
ي أبإضافة  محكماتفق المحكمون عمى كفاءة الفقرات في تغطيتيا لمجال السمة المقاسة لذا لم يقترح اي  -2

 (.6، مع تعديل بعض فقرات المقياس جدول )فقرة
 .ن بدائل االستجابة مناسبة تماماً أجماع عمى إلاتفق المحكمون با -8
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 (6) جدول رقم
 جراء تعديلت في صياغتياالفقرات التي اوصى المحكمون بأ 

رقم الفقرة وصياغتيا بالصورة الولية  ت
 لممقياس

البعد الذي 
 تنتمي اليو الفقرة

رقم الفقرة وصياغتيا بالصورة المعدلة 
 بتوجييات المحكمين )الصورة النيائية(

اتمنى ان تبدأ حياتي االن ألتجنب  0
بدأ حياتي من جديد ألتجنب اتمنى ان ا الندم االخطاء التي ارتكبتيا في وقت سابق

 االخطاء التي ارتكبتيا فيما مضى
 اشعر باألسف ازاء تجارب حياتي السابقة. الندم اشعر بالغضب ازاء تجارب طفولتي. 7

احد اكبر خيباتي ىي انني لم اتمكن من  8
ي لم اتمكن من خيباتي  في الحياة ىي انن الندم القيام بالمزيد من الرحلت والسفر.

 الرحلت والسفر. م بالمزيد منالقيا

ىناك بعض خيبات االمل في حياتي لن  00
 خيبات االمل في حياتي لن اكون قادرا عمى الندم اكون قادرا عمى نسيانيا .

 نسيانيا

لدي القدرة عمى تحديد مشاكل حياتي  02
لدي القدرة عمى تحديد مشاكل حياتي  الحكمة الرئيسة.

 االساسية.

08 
ل الفمسفية كالتفكير في سائتيمني الم

 ، معنى الحياة...، القيمالدين
 الحكمة

كالتفكير في  تيمني المسائل الكبرى في الحياة
 الدين ،القيم، معنى الحياة...

 في ىذه الحياة. أريدادرك حقيقة  ما  الحكمة ادرك حقيقة دوافعي وسموكي في الحياة. 01

اتصرف بطريقة متسقة مع اخلق  07
 اتصرف بما يوافق  المجتمع ومعاييره . الحكمة اييره.المجتمع ومع

ا عمى شكل مواقف حياتي الماضية اقدمي 06
 اقدم تجارب حياتي عمى شك مشورة ونصائح. الحكمة مشورة ونصائح لألخرين.

 
02 

 قدرتي الفكرية بدرجة متسقة عندمااظير 
 يطمب مني .

 افكر كثيرا في حمول لممشاكل التي تواجيني الحكمة

21 
 

 وعواطفي بشكل واقعي ومقبول. افيم مشاعري الحكمة افيم  مشاعري وعواطفي بشكل واقعي.

 
28 

لقد صنعت واوجدت اشياء كان ليا تأثير 
  عمى اآلخرين

 اإلنتاجية
لقد صنعت وانتجت اشياء كان ليا تأثير عمى 

 اآلخرين
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25 

لدي الكثير من االلتزامات مع االخرين 
 اضية .طوال حياتي الم

 التزاماتي مع االخرين كثيرة اإلنتاجية
 

    
 اتقبل معظم جوانب شخصيتي. الرفاىية النفسية احب معظم جوانب شخصيتي. 22
 
81 

من نواح كثير ، انا راض عن انجازاتي 
 انا راض عن انجازاتي في الحياة. الرفاىية النفسية في الحياة.

 (5جدول ) 
 تكامل االنا  تالخبراء في صلحية فقرا أراء

عدد  الفقرات
 الرافضون الموافقون الخبراء

النسبة 
المئوية 
 لمموافقين

النسبة 
المئوية 
 لمرافضين

 القرار

8-1- 6- 01- 06-05-08- 
22-21-27-26-28- 80-
82-88-81-87-86-85-
88-82-11-10-12-18-
11-17-16-15-18-12 

08 08 1 011% 1% 
 
 
 ابقائيا

2-5-2- 08-01-07-20-22 
 

 إبقائيا 6% 21% 0 05 08

 إبقائيا 00% 82% 2 06 08 02-28-25

0- 7- 8-00-02-08-01-
07-06-02- 21- 28-25-

22-81 
08 07 8 88% 05% 

إبقائيا بعد 
التعديل 

 اقتراححسب 
 المحكمين

 .وصى بيا المحكمينالتعديالت التي أ إجراءفقرة بعد  (49)ـ عمى فقرات المقياس ال اإلبقاءوبذلك تم 
 

 التطبيق الستطالعي لمقياس تكامل األنا:  -
وضوح تعميمات مقياس تكامل االنا والكشف عن الفقرات الغامضة وغير الواضحة معرفة من أجل     

لدى عينة البحث وكذلك حساب الوقت المستغرق في اإلجابة عن المقياس، سعت الباحثة الى اجراء ىذا 
 المقياس بقلمتعميمات ومدى وضوحيا، ولتحقيق ىذا اليدف طُ  التطبيق ألنو يحقق مدى فيم افراد العينة
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متقاعدة في منطقة  (21و ) اً متقاعد (21ومقاعدة، بواقع ) اً ( متقاعد11عمى عينة عشوائية تتألف من )
، وبحضور الباحثة كي يتسنى اإلجابة عن (8كما في جدول ) (0/1/2102)الموافق قمعة سكر 

غير المفيومة، وتبين من التطبيق أن تعميمات اإلجابة كانت مفيومة وأن استفساراتيم وتحديد العبارات 
ن الوقت المستغرق لإلجابة تراوح بين ) -21فقرات المقياس كانت واضحة من حيث الصياغة والمعنى، وا 

 ( دقيقة27

 ( عينة التطبيق االستطلعي 8جدول )
 المجموع إناث ذكور المنطقة
 11 21 21 قمعة سكر

 

 :Validity  Constructionصدق البناء   انواعمؤشرات و   -
مدى قياس االختبار لمفيوم  الى ريشوم او صدق التكوين الفرضي ألنو يبصدق المفي أحيانايسمى      
ويتحقق ىذا النوع من ، في بناء المقياس البحثالييا  من خلل التحقق من االفتراضات التي استندمعين 

لممجاالت التي يقيسيا المقياس ، ومن خلل الصياغة المنطقية لمفقرات الصدق من خلل التعريف الدقيق 
كانت ىناك مؤشرات عن وقد  ،(82 :2115لميمة ليذه المجاالت )سممان،بحيث تغطي المساحات ا

رات وبدائميا التي تقيس كل مجال من ، وذلك بعرض كل الفقصدق البناء قد تحققت في البحث الحالي
ت وبدائميا لممجال الذي ين لبيان آرائيم حول مدى ملئمة الفقراختصمحكمين المالت المقياس عمى المجا

تكامل اس يمقمجاالت لفقرات جميعيا وكما مر ذكره في ، اذ ظيرت النتائج االبقاء عمى اوضعت فيو
يل االحصائي ىذه ، اذ تعد اساليب التحملقوة التمييزية لكل مجال عمى حدةوايضا تم استخراج ا ،االنا
  .المقياس بناءشرات عمى صدق مؤ 
 :تكامل النا مقياسائي لفقرات التحميل الحصثانياا.  -

كان اليدف من ىذا االجراء ىو تحميل فقرات مقياس تكامل االنا واستخراج الصدق التمييزي من      
ز بين االفراد ، مدى قدرتيا عمى التمييس، ويقصد بالقوة التميزية لمفقرةخلل القوة التميزية لفقرات المقيا

، فضل عن ذلك ان ضعاف في تمك الصفةالممتازين في الصفة التي يقيسيا المقياس وبين االفراد ال
رات التي ال تميز بين المقاييس النفسية تتطمب حساب القوة التميزية لفقراتيا لغرض استبعاد الفق

وفيما يتعمق بحجم عينة  .(006 :2101)مجيد، قرات التي تميز بينيمعمى الف واإلبقاء، المستجيبين
إلى ان حجم عينة التمييز يرتبط بعدد فقرات ( Nunnaly,1978) شير نانميي اإلحصائيالتحميل 

عدد الفقرات لمحد من اثر الصدفة في التحميل  أمثال (01-7ان يكون من)لو  ذ ينبغيإالمقياس، 
من مجتمع  ومتقاعدة متقاعد( 817لذا اختارت الباحثة ) ،(Nunnaly,1978: 392)اإلحصائي 
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وكما  ، لتكون عينة التحميل اإلحصائيمتعددة المراحلبالطريقة العشوائية  قارلمحافظة ذي  البحث
يحو في جدول ) رم      (.8توض 
 
 :)التساق الخارجي(  القوة التمييزية لفقرات مقياس تكامل النا . أ

 (Lzard, 2005: 26)الصفة المقاسةي عمى التمييز بين الفرد القوي والفرد الضعيف فالمقياس ىي قدرة 
 :االتية الخطواتاتبع والستخراج التمييز 

 .لممقياسمية ، وحددت الدرجة الكالمقياسالمتقاعدين عمى  إجاباتتصحيح  -أ
 درجة. دنىدرجة الى ا اعمىمن  نازليةترتيب االستمارات بصورة ت -ب
 -058فردا تراوحت درجاتيم بين)( 28ذ بمغ عددىم )إ% من المجموعة العميا 25سحب نسبة  -ج

 -58( فردا وتراوحت درجاتيم بين)28%من المجموعة الدنيا فبمغ عددىم )25وكذلك نسبة  درجة (218
نيا تمثل افضل ما يمكن ان نحصل عميو من حجم وتمايز عندما يكون توزيع الدرجات ، أل درجة (072

ثم استعمل االختبار التائي  (،51 :0280عمى صورة منحنى التوزيع االعتدالي ) الزوبعي واخرون،
 ،في درجات كل فقرةالطرفيتين بين المجموعتين  Independent samples T-testلعينتين مستقمتين 

ثم مقارنة القيمة  ،لمكشف عن الفرق بين المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لممجموعتين عمى كل فقرة
( والبالغة 081ودرجة حرية )( 1،17)دولية عند مستوى داللة التائية المحسوبة مع القيمة التائية الج

 يوضح ذلك. (2) جدولدرجة، و  (0،26)
 ( 2جدول )

 القوة التمييزية لفقرات مقياس تكامل األنا 

البعد الذي 
تنتمي اليو 

 الفقرة
 ت

القيمة  المجموعة الدنيا المجموعة العميا
التائية 
 المحسوبة

المتوسط  القرار
 الحسابي

نحراف اال
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 مميزة 5.117 1.343 2.69 1.204 3.65 0 الندم
 مميزة 6.410 1.233 2.96 0.890 3.97 2 الحكمة
 مميزة 6.274 1.070 2.91 0.936 3.84 8 اإلنتاجية
 مميزة 5.630 1.258 2.78 0.962 3.71 1 الرفاىية
 مميزة 3.860 1.197 2.85 1.039 3.48 7 الرضا
 مميزة 2.104 1.312 3.13 1.194 3.52 6 الندم
 مميزة 4.016 1.119 3.20 3.950 4.91 7 الحكمة
 مميزة 7.829 1.230 2.80 0.853 4.01 8 اإلنتاجية
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 الرفاىية
 مميزة 5.342 1.027 3.20 0.797 3.92 9

 2.055 1.269 2.77 1.437 3.18 11 الرضا
 مميزة
 

 غير مميزة 0.693 1.155 2.72 1.375 2.85 11 الندم
 مميزة 6.761 1.135 3.16 0.863 4.16 19 الحكمة
 مميزة 6.112 1.353 3.13 0.966 4.18 13 اإلنتاجية
 مميزة 7.421 1.223 2.88 0.884 4.04 14 الرفاىية
 مميزة 6.111 1.169 3.04 0.956 4.00 15 الرضا
 مميزة 3.565 1.236 2.54 1.273 3.19 16 الندم
 مميزة 7.173 1.230 2.83 0.864 3.95 17 الحكمة
 مميزة 8.828 1.103 2.15 1.107 3.58 18 اإلنتاجية
 مميزة 5.893 1.562 2.81 1.113 3.98 19 الرفاىية
 مميزة 7.933 1.162 2.40 1.034 3.68 91 الرضا
 مميزة 4.644 1.201 2.67 1.230 3.49 91 الندم
 مميزة 7.052 1.340 2.91 1.006 4.14 99 الحكمة
 مميزة 7.631 1.265 2.71 0.895 3.94 93 اإلنتاجية
 مميزة 9.612 1.148 2.91 0.686 4.25 94 الرفاىية
 مميزة 8.239 1.137 2.45 1.296 3.92 95 الرفاىية
 مميزة 3.828 1.298 2.46 1.382 3.22 96 الرفاىية
 يزةمم 7.676 1.227 2.84 0.974 4.09 97 الرفاىية
 مميزة 6.967 1.358 2.78 0.914 3.97 98 الندم
 مميزة 9.379 1.107 2.76 0.827 4.11 99 الحكمة
 مميزة 8.995 1.146 2.56 0.873 3.90 31 اإلنتاجية
 مميزة 7.766 1.151 2.82 0.891 3.99 31 الرفاىية
 مميزة 4.111 1.310 2.98 1.146 3.72 39 الرفاىية
 غير مميزة 1.257 1.244 3.08 1.205 3.30 33 الرفاىية
 مميزة 4.165 1.410 2.89 1.107 3.67 34 الندم
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 الحكمة
 مميزة 8.295 1.147 2.80 0.947 4.08 35

 مميزة 7.260 1.248 3.14 0.724 4.23 36 الرفاىية
 مميزة 6.160 1.246 2.89 0.919 3.88 37 الرفاىية
 يزةمم 8.737 1.112 2.78 0.852 4.05 38 الرفاىية
 مميزة 8.394 1.271 2.84 0.714 4.11 39 الرفاىية
 غير مميزة 0.540 1.383 3.18 1.332 3.29 41 الرفاىية
 مميزة 6.723 1.290 3.14 0.845 4.22 41 الحكمة
 مميزة 6.332 1.219 3.33 0.706 4.26 49 الحكمة
 مميزة 9.236 1.307 2.46 0.933 4.00 43 الندم
 مميزة 5.607 1.276 3.04 0.949 3.97 44 الندم

 مميزة 8.451 1.170 2.85 0.789 4.09 45 الرفاىية
 مميزة 3.513 1.267 3.12 1.237 3.76 46 الندم

 مميزة 9.709 1.116 2.67 0.751 4.02 47 الرفاىية
 مميزة 8.549 1.178 2.70 0.814 3.97 48 الحكمة
 مميزة 5.570 1.443 2.70 1.206 3.78 49 الندم

 
 تكامل األنا: فقرات مقياسل التمييزئج نتا 

تنتمي ( 00)وكانت فقرة (، 11،88،00(، ان المقياس سقطت منو الفقرات )2نستنتج من جدول ) 
 ،الحكمة ابعاد، بينما لم تسقط اي فقرة في تنتمي لبعد الرفاىية النفسية (88،11رقم )لبعد الندم وفقرة 

( فقرة بعد االنتياء من استخراج 46)المقياس يتكون من  لذا أصبح  ،الحياة والرضا عن ،االنتاجيةو 
 القوة التمييزية.

 )التساق الداخمي(: لمقياس تكامل األنا ةالكمي درجةالفقرة بالدرجة عالقة  . ب
ان ىذه الطريقة وان كانت تعد من ادق الوسائل المستعممة في حساب االتساق الداخمي لممقياس،  

 يسير ذا كانت كل فقرة من فقرات المقياس تسير في نفس االتجاه الذيفأنيا تيتم ايضا بمعرفة فيما ا
كما تفترض ىذه الطريقة ان الفقرة تقيس المفيوم ذاتو الذي تقيسو الدرجة ام ال،  فيو المقياس ككل

ينبغي االبقاء عمى الفقرات التي تكون معاملت ارتباط درجاتيا مع الدرجة  األساسوعمى ىذا  الكمية، 
يكون معامل ارتباط درجاتيا مع الدرجة الكمية  التي ممقياس عالية في حين تحذف الفقراتالكمية ل
 .                          (211 :2101عمر واخرون،) واطئة
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حيث تم استخدام معامل ارتباط بيرسون لمتحقق من العلقة االرتباطية بين درجة الفقرة والدرجة      
ثم مقارنة القيمة المحسوبة للرتباط مع القيمة الجدولية الحرجة ومن  تكامل األنا، لمقياسالكمية 

وظيرت قيم االرتباط كما في (، 1.016( والبالغة )818( ودرجة حرية )1.17للرتباط عند مستوى )
 (.01جدول )

 (01جدول )
 لمقياس تكامل األنا ةالكمي درجةالفقرة بالدرجة علقة  

علقة الفقرة  ت
 ت الداللة بالمجموع الكمي

علقة الفقرة 
بالمجموع 
 الكمي

 ت الداللة
علقة الفقرة 
بالمجموع 
 الكمي

 الداللة

0 0.325
**1

0.302- 08 دالة 
**

0.513 87 دالة 
**

 دالة 
2 0.455

**
0.422 86 دالةغير  0.081 02 دالة 

**
 دالة 

8 0.390
**

0.420 21 دالة 
**

0.447 85 دالة 
**

 دالة 
1 0.349

**
0.308 20 دالة 

**
0.507 88 دالة 

**
 دالة 

7 0.238
**

0.453 22 دالة 
**

0.515 82 دالة 
**

 دالة 
0.460 28 دالةغير  0.088 6

**
التمييز في سقطت 11 دالة   

5 0.409
**

0.524 21 دالة 
**

0.448 10 دالة 
**

 دالة 
8 0.288

**
0.478 27 دالة 

**
0.443 12 دالة 

**
 دالة 

2 0.170
**

0.231 26 دالة 
**

0.539 18 دالة 
**

 دالة 
0.472 25 دالةغير  0.029 01

**
0.367 11 دالة 

**
 دالة 

0.437 28 سقطث فٌ انحمييز 00
**

0.481 17 دالة 
**

 دالة 
02 0.380

**
0.536 22 دالة 

**
0.217 16 دالة 

**
 دالة 

08 0.425
**

0.524 81 دالة 
**

0.550 15 دالة 
**

 دالة 
01 0.374

**
0.515 80 دالة 

**
0.468 18 دالة 

**
 دالة 

07 0. 342
**

0.245 82 دالة 
**

0.344 12 دالة 
**

 دالة 
    التمييز في سقطت 88 دالةغير  0.045 06
0.308 81 دالة 0.219- 05

**
    دالة 

                                                             

6
، اما * فيي تعني  0.01لة عند مستوى تعني ان القيمة المحسوبة للرتباط مع القيمة الحرجة دا**  

 0.05انيا دالة عند مستوى 
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 نتائج عالقة درجة الفقرة بالدرجة الكمية لممقياس: 
جة الفقرة في علقة در  (02، 06،  6،01( فقرات من المقياس ىي )1بعد ىذا األجراء سقطت ) 

  .( فقرة12، وبذا تكون المقياس من )بالمجموع الكمي لممقياس
 : Factor Validity الصدق العاممي ج.

بطريقة المكونات ( 817عمى عينة التحميل اإلحصائي البالغ عددىا )تم إجراء التحميل العاممي 
ر من الواحد الصحيح، ، كما تم استخدام محك الجذر الكامن األكبPrincipal componentsالرئيسية 

، Kaiser Normalizationوفق معيار كايزر  Varimaxوتم تدوير المحاور تدويرا متعامدا بطريقة 
، وىي مفردات المقياس عمى ىذه العوامل ( عوامل فرضية وتوزيع7كما تم تحديد عدد العوامل في )

( فأكثر 1.81تبار التشبع بمقدار )العوامل التي تمثل أبعاد المقياس وذلك لمتأكد من صحتيا، حيث تم اع
( إلى 2102، تيغزةاذ يشير ) ،حصول عمى نتائج أكثر تأكيداىو التشبع المقبول والدال إحصائيا وذلك لم

وجاءت نتيجة تشبعات  ،(26: 2102، ) تيغزة فأكثر (1.81التشبعات من )انو يجب ان تكون قيم 
 يمي:المفردات عمى العوامل بعد التدوير المتعامد كما 

%(  81.215)و%( من التباين العاممي الكمي  01.802استحوذ ىذا العامل عمى نسبة ) العامل األول:
، فقرة( 05(، وقد تشبعت عميو جوىريا )7.178بعد التدوير، وبمغت قيمة الجذر الكامن ليذا العامل )

 (.2)جدول ىو موضح بتشبعات إلى أقميا كما تنازليا من أعمى ال راتقالفحيث تم ترتيب تشبعات ىذه 
%( من التباين العاممي الكمي بعد التدوير،  5.016وقد استحوذ ىذا العامل عمى نسبة ) العامل الثاني:

، حيث تم ترتيب فقرات( 8(، وقد تشبعت عميو جوىريا )8.712وبمغت قيمة الجذر الكامن ليذا العامل )
 (.00)جدول ا كما ىو موضح بتشبعات إلى أقميتنازليا من أعمى ال الفقراتتشبعات ىذه 

%( من التباين العاممي الكمي بعد التدوير،  6.527وقد استحوذ ىذا العامل عمى نسبة ) العامل الثالث:
، حيث تم ترتيب فقرة( 6(، وقد تشبعت عميو جوىريا )8.88وبمغت قيمة الجذر الكامن ليذا العامل )

 (.00)بالجدول أقميا كما ىو موضح  تنازليا من أعمى التشبعات إلى الفقراتتشبعات ىذه 
%( من التباين العاممي الكمي بعد التدوير،  6.060وقد استحوذ ىذا العامل عمى نسبة ) العامل الرابع:

، حيث تم ترتيب فقرة( 8(، وقد تشبعت عميو جوىريا )8.102وبمغت قيمة الجذر الكامن ليذا العامل )
 (.00)بعات إلى أقميا كما ىو موضح بالجدول تنازليا من أعمى التش الفقراتتشبعات ىذه 

%( من التباين العاممي الكمي بعد التدوير،  1.122وقد استحوذ ىذا العامل عمى نسبة )العامل الخامس: 
، حيث تم ترتيب فقرة( 8(، وقد تشبعت عميو جوىريا )2.210وبمغت قيمة الجذر الكامن ليذا العامل )

 (00بالجدول ) عمى التشبعات إلى أقميا كما ىو موضح تنازليا من أ الفقراتتشبعات ىذه 
 
 
 



 55                                ..................... منهجية البحث وإجراءاته                                   ..... الثالثالفصل  
 

 ( 00جدول )
 لمقياس تكامل االنا ةمسل الخواممعاملت تشبع بنود الع

 العامل الخامس العامل الرابع العامل الثالث العامل الثاني األولالعامل 
رقم 
 الفقرة

معامل 
 التشبع

رقم 
 فقرةال

معامل 
 التشبع

رقم 
 فقرةال

معامل 
 التشبع

رقم 
 فقرةال

معامل 
 التشبع

رقم 
 فقرةال

معامل 
 التشبع

85 1.78 07 1.722 0 1.616 8 1.682 26 1.605 
10 1.761 02 1.187 16 1.726 8 1.762 08 1.711 
12 1.768 7 1.155 12 1.728 2 1.775 82 1.866 
21 1.776 01 1.176 20 1.712 1 1.712   
87 1.777 2 1.178 18 1.125 15 1.107   
82 1.716 21 1.105 28 1.122 05 1.108   
80 1.718 27 1.116   22 1.868   
86 1.160 08 1.828   5 1.812   
81 1.170         
17 1.112         
22 1.181         
88 1.188         
28 1.12         
25 1.100         
81 1.880         
11 1.88         
18 1.808         

  
وبعد مراجعة مضمون العبارات التي تشبعت عمى ىذه العوامل في الجدول السابق وتحميل ما تصفو    

 تمك العوامل باالتي: ىذه العبارات يمكن تسمية
بأنو اسموبًا محببًا حققو الفرد من  و الباحثةفوتعر  العامل الول بــ )قبول الحياة الماضية بكافة محطاتيا( 

س ذلك عمى نمط تفكيره، ألن مثل ىذه المرحمة من االدراك تكون ناتجة من خلل خبرات حياتو، وانعك
مقاساة الزمان اكثر مما تنتج من رفاىيتو، ومن تمك الظروف ىي )وفاة احد افراد العائمة، التجارب اليومية 
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حقق المزمنة كالخلفات العائمية المستمرة وغيرىا من ظروف الحياة المؤلمة( ومثل ىكذا ظروف قاسية ست
  لتعميميا لألجيال القادمة. حياة بكل جوانبيا واالستفادة من اخطائيا وتجنبيانتيجة معاكسة ليا وىي قبول ال

اذ يتحقق مثل ىذا الرضا من خلل تحقيق الفرد  نجازاتو في الحياة(العامل الثاني بـــــ )رضا الفرد عن ا 
بو، والرضا عن تمك االنجازات يعتبر سببًا كافيًا انجازات ذات قيمة تعود بالنفع لمفرد والمجتمع المحيط 

لخروج الفرد من دائرة االحباط، ويجعمو ينظر الى ما حققو ىو وليس ما حققو االخرون وبالتالي يصل 
 لحالة من التصالح والتوافق مع كل ما يحيط بو.

  
 بصراعات مستمرة ناتجة وتعرفو الباحثة بأنو شعور مزعج محملً  الندم عمى ما مضى(العامل الثالث بـــ )

من تجارب ماضية يسودىا االخطاء والذكريات المزعجة، والتي ستولد انطباعًا سيئًا لدى من يشعر بو 
 تجعمو يبقى اسيرًا لذلك الشعور مقيدًا وربما يعرقل سعيو في التقدم نحو المستقبل.

 
ثة بأنو نتاج الجمع بين المعرفة والتجارب وتعرفو الباح العامل الرابع بـــ )تعمم الحكمة من تجارب الخرين(

التي يمتمكيا  المعرفةالشخصية وتجارب االخرين، اي ان الحكمة ليس مفيوم مطمق مقيد بالزمن وحدود 
االنسان فقط، وانما خبرة االخرين وتجارب حياتيم وتعمم الفرد من تمك التجارب تعتبر عامًل ىامًا في 

 بموغيا.
 

تعرفو الباحثة بأنو تعود الفرد عمى نمط حياة واحدة  الستغراق في اخطاء الماضي( العامل الخامس بــــ )
بما فييا من عثرات، ودون االكتراث لتمك اليفوات، عابرًا بذلك مرحمة الندم، ومتشبثًا بذكريات الماضي، 

 دون االنتباه لتسارع الحياة من حولو.
 

 :Reliabilityالثبات  . ت
فالمقياس يعطي نفس  ،واالستقرار في النتائج عبر الزمن، االفراد أداءتساق في اال أولدقة يقصد بو ا      

فرد المجموعة مرة اخرى، فضل عن ذلك ان من شروط المقياس الجيد أنتائج  اذا تم تطبيقو عمى نفس ال
 ، ولقد اشارت ادبيات القياس النفسي الى امكانية قياس الثبات بطريقة االتساقيتصف بثبات عال  ان 

ة وذلك عندما يستمر المقياس بإعطاء نتائج ثابت (Test-Retest)الخارجي او ما يسمى بأعاده االختبار 
 الفا كرونباخ ، وكذلك بطريقة االتساق الداخمي او ما يسمى بطريقة نسبيا بتكرار تطبيقو عبر الزمن

Coefficient Alpha، ،ثبات مقياس  راجباستخقامت الباحثة  ( وىكذا88 :0280 )الزوبعي واخرون
 وكما يمي:بالطرق التالية  األناتكامل 
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 :Method Test-Retest الختبار عادةإطريقة  -أ
عمى  أخرىتطبيقو مرة  إعادة، ثم األفرادمقياس عمى عينة ممثمة من تتضمن ىذه الطريقة تطبيق ال    

االرتباط بين الدرجات التي ثم يحسب معامل  ،(أسبوعينبعد مرور فترة مناسبة من الزمن ) ذات العينة
ه الطريقة يشير ، وبالتالي فأن معامل الثبات العالي بيذوالثانية األولى ةالعينة في المر  أفرادحصل عمييا 

تم ولقد  ،(82، 0280 واخرون، عبر الزمن )الزوبعي األفراد إجاباتفي  Stability الى وجود استقرار
م اختيارىم ومتقاعدة ت اً متقاعد (11ى عينة مكونة من )بيذه الطريقة عم األناتطبيق مقياس تكامل 

 .(02جدول ) منطقة السكن والجنسموزعين بالتساوي عمى وفق متغير بالطريقة العشوائية 
 (02)جدول

 بحسب منطقة السكن ومتغير الجنس األنالتكامل  عينة الثبات أفرادتوزيع  
 موعالمج الجنس منطقة السكن

 اناث ذكور
 01 7 7 صريةمركز النا

 01 7 7 الرفاعي
 01 7 7 القمعة
 01 7 7 الفجر
 11 21 21 المجموع

تم حساب العلقة  ،لممقياس األولمن التطبيق  أسبوعينمرور  تطبيق المقياس عمى العينة ذاتيا بعد وبعد
  Correlation efficientمعامل ارتباط بيرسون والثانية وباستعمال  األولىاالرتباطية بين الدرجة 

Person ،بين ستجاباتالوقد عدت ىذه القيمة مؤشرا عمى استقرار ا (0.82) االرتباطان معامل  بمغ اذ 
ان معامل الثبات بطريقة  أظيرتوالتي  (2111ناصر،وبمقارنة ىذا المعامل مع دراسة سابقة )، التطبيقين

الى ذلك  إضافة، من ذلك المعامل الي قريبا نسبيامما يشير الى الثبات الح (0.81)االختبار بمغ  إعادة
 (08) جدولكما في  األناتكامل  بعادامن  االختبار لكل بعد إعادةبطريقة  أيضاالثبات  استخرج

 (08جدول )
 األناتكامل  استخراج الثبات بطريقة عادة االختبار ألبعاد 

 االختبار إعادةدرجة الثبات بطريقة  عدد الفقرات البعد
 1.81 8 الندم
 1.52 01 ةالحكم

 1.58 6 اإلنتاجية
 1.88 07 الرفاىية النفسية
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 1.82 8 الرضا عن الحياة

 1.82 12 ثبات المقياس الكمي
ل االنا، اذ ان معامل الثبات موقد عدت ىذه القيم مؤشرًا عمى استقرار استجابات االفراد عمى مقياس تكا

 .(1622 -1662)يكون من   Likertالذي يمكن االعتماد عميو كما يرى ليكرت
                                                                       (Lazarous, 1963: 228)  

 :Coefficient Alpha Method  طريقة الفا كرونباخ -ب
استخراج معادلة لذا تم ي التجانس بين فقرات المقياس ، أالطريقة معامل اتساق أداء الفرد تؤشر ىذه     

قدير ( تزودنا بت Alfaن معادلة ألفا ) أل( Alfa Coefficient Consistencyتساق الداخمي )فا للأل
 ان ( إلى0282 :(، وقد أشار )ثورندايك، ىيجن 271:2112 جيد لمثبات في أغمب المواقف) عودة،

كل فقرة من استخراج الثبات عمى وفق ىذه الطريقة يتوقف عمى االتساق الداخمي في استجابة الفرد عمى 
المقياس  فيفقرات المقياس ويعتمد عمى االنحراف المعياري لممقياس ككل واالنحراف المعياري لكل فقرة 

 إضافة ،(0.792) األناتكامل ل وقد بمغ معامل الثبات لممقياس الكمي( 0282 :52 ، ىيجن،)ثورندايك
وكما موضح  المقياسل بعد من ابعاد الثبات في طريقة الفا كرونباخ لك باستخراجالى ذلك قامت الباحثة 

 (.01في الجدول )
 (01جدول )

 األناتكامل  بعادألاستخراج الثبات بطريقة الفا كرونباخ 
 قيمة الفا كرونباخ عدد الفقرات البعد
 1.52 8 الندم
 1.58 01 الحكمة
 1.81 6 اإلنتاجية

 1.80 07 الرفاىية النفسية
 1.56 8 الرضا عن الحياة

 1.522 12 ثبات الكمي لممقياسمعامل ال
وتشير جميع القيم التي توصمنا إلييا من خلل تطبيق معادلة ألفا كرونباخ إنيا قيم ثبات مقبولة 

أن معامل الثبات الجيد ينبغي أن ال  Foran,1972)، وقد أكد )دة في قياس الثبات بيذه المعادلةوجي
 .(Foran,1972:385) (0.70) يقل عن
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  األناتكامل  لمقياس اإلحصائيةالمؤشرات: 
العممية ان من المؤشرات االحصائية التي ينبغي ان يتصف بيا اي مقياس تتمثل  األدبيات أوضحت     

لوسط في التعرف عمى طبيعة التوزيع االعتدالي الذي يمكن التعرف عميو بواسطة مؤشرين اساسيين ىما ا
لدرجات مقسوما عمى عدد تمك يعرف بأنو مجموع  قيم ا، والوسط الحسابي الحسابي واالنحراف المعياري

االنحراف المعياري يعبر عنو بأنو مقدار درجة انحراف او ابتعاد قيم المتغير عن الوسط  في حين، القيم
الحسابي وانو كمما قمت درجة االنحراف المعياري واقتربت من الصفر دل ذلك عمى وجود نوع من 

 Standard error ofرجات التوزيع، واذا كان الخطأ المعياري لمتقدير التجانس او التقارب بين قيم د

estimate  ميمة يعبر عنو بالفرق بين درجة حقيقية واحدة وتقديرىا فأنو يعد من المؤشرات االحصائية ال
، فكمما كانت قيمة ىذا الخطأ عالية فيذا يعني ان ىناك فرقا كبيرا بين الذي يساعد في معرفة التنبؤ

ان الفرق بين لقيمة واقتربت من الصفر فيذا يعني ة الحقيقة والدرجة المتوقعة، وكمما انخفضت ىذه اجالدر 
، وعندما يكون مقدار الخطأ المعياري لمتقدير )صفرا( فيذا يدل عمى تطابق تمك الدرجات منخفضة

لتواء والتفرطح كذلك فأن اال (022، 0280)الزوبعي واخرون،  ةالدرجات المتوقعة مع الدرجات الحقيقي
يعدان من خصائص التوزيعات التكرارية، اذ يشير معامل االلتواء الى درجة تركيز التكرارات عند القيم 

ي منطقة ما لمتوزيع االعتدالي)عودة المختمفة لمتوزيع ومعامل التفرطح الى مدى تركيز التكرارات ف
ن خلل درجة ونوع االلتواء والتفرطح، اذ ، فمن الممكن التمييز بين التوزيعات م(80: 0288والخميمي، 

 (.215: 2112يستعمل عادة مؤشرات احصائية لمتعبير عنيا)عودة، 
استعمال  تطمب ،النيائي التطبيق بعد  األناالذكر لمقياس تكامل  األنفة اإلحصائيةان حساب المؤشرات و 

ج تمك المؤشرات ي استخراف Statistical package for science social (Spss)اإلحصائيةالحقيبة 
 ( يوضح ذلك:07جدول ) اإلحصائية
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 ( 07جدول )
 األناتكامل للمقياس المؤشرات اإلحصائية  

 

ان تمك المؤشرات تتسق وعند ملحظة قيم المؤشرات االحصائية السابقة الذكر لمقياس تكامل االنا نجد 
نسبيا من التوزيع تكامل االنا وتكراراتيا  مقياس ، اذ تقترب  درجاتمع معظم مؤشرات المقاييس العممية

 ، مما يسمح بتعميم نتائج تطبيق ىذا المقياس.االعتدالي
 :المقياس بصورتو النيائية 
 اإلحصائياستطلعيا والتحميل  سالمقياالصدق وتجربة  إجراء، و األناتكامل  مقياس إعدادبعد ان تم  

يجاد لمقياسلفقرات ا تكامل  ( فقرة لقياس12اصبح المقياس بصورتو النيائية يتألف من ) معامل الثبات، وا 
 .(6ممحق) األنا

 
 
 
 
 
 

 انمؤشرات اإلحصائية مم األناجكا اننذو انحكمة انرفاهية اإلنحاجية انرضا

 انوسط انحسابٌ 142.03 27.05 36.41 51.59 20.66 7.99

 انوسيط 145.00 27.00 37.00 53.00 21.00 8.00

 انمنوال 146 26 40 54 23 5

 االنحراف انمعيارً 19.343 5.975 5.794 8.124 3.764 2.243

 االنحواء 1.024- 0.475- 0.916- 0.587- 0.722- 0.037

 انحفرطح 1.833 0.197 1.565 1.022 1.346 1.213-

 انمذى 135 31 39 54 23 10

3 6 17 10 9 51 
ضية حصل عمييا أقل درجة فر 

 المستجيب 

13 29 71 49 40 186 
أعمى درجة فرضية حصل عمييا 

 المستجيب 

 المجموع 49002 9331 12561 17797 7127 2177

 عدد الفقرات 42 8 10 15 6 3

 الوسط الفرضي 126 24 30 45 18 9
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 أبعاد تكامل األنا:كل بعد من التوزيع العتدالي لدرجات 
             

            
  الحكمةالتوزيع االعتدالي لفقرات  ( يوضح2)شكل  

 

 
 

 

 

 
 
 

و( يوضح التوزيع االعتدالي لفقرات الند0شكل )  

 

 ( يوضح التوزيع العتدالي لفقرات الرضا عن الحياة5شكل )

 ( يوضح التوزيع االعتدالي لفقرات الرفاىية النفسية1شكل )

 لمقياس الكمي( يوضح التوزيع العتدالي لفقرات ا6)شكل 

 االنتاجية( يوضح التوزيع االعتدالي لفقرات 8شكل )
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 :Death anxiety Measurementمقياس قمق الموت  :الثانية األداة
لقياس قمق الموت لدى عينة البحث المتمثمة  ( فقره71تكون من )الذي قمق الموت  مقياستم بناء 

 :األتيةبالمتقاعدين وذلك باتباع الخطوات 
 تحديد متغير قمق الموت: .1

تم تحديد تعريف ليفتون  ،والدراسات السابقة التي تضمنت قمق الموت ياتاألدببعد االطلع عمى  
Lifton, 1983  المقياستعريفًا نظريًا اساسيًا، واعتماده في بناء فقرات. 

 :المقياس بناء فقرات .2
 واإلنكميزية العربية السابقة والدراسات األدبيات عمى الباحثةاطمعت  الموت قمق مقياس بناء لغرض 

  :ىيوالمقاييس  وافادت من المقاييس واالختبارات المعتمدة بيا الموت، بقمق المتعمقة
 :0228 الخالق، عبد) ال أو بنعم عنو يجيب فقرة 88 من تألفوالذي ( : 0285الخالق، عبد)مقياس   . أ

81-88). 
 الفرد عمييا يجيب فقرة 07 تضمنت االولى الطريقة بطريقتين وكان( : Fishman,1988)مقياس   . ب

مع  مواقف اربعة  خلل من عنيا يجاب فقرات 01من تكونت االخرى الطريقة اما الخطأ، او بالصح
 . (Fishman,1988:117) فقرة كل امام  المواقفذات  راتكر 

 يجاب  ابعاد، ثلثة عمى موزعة فقرة 07 من المقياس ىذا تألف( Tumbler,1970) تمبمرمقياس  . ت
 (Tembler, 1970: 82) . والخطأ الصح بطريقة عنيا

( فقرة يجاب عنيا بطريقة الصح 86: وتألف من )(2112شقير، زينب محمود )مقياس  . ث
 . (082: 2112)شقير، والخطأ

ابعاد،  1فقرة، موزعة عمى  12: تألف ىذا المقياس من مخوف من الموتلمتعدد االبعاد مقياس  . ج
 .ةبشد أوافقن موافق بشدة الى ال يجاب عنيا من خلل خمسة بدائل تتراوح م

  (Neimeyer, 1994: 176)                                                                                 

 ليفتون صاغيا التي Terror Management Theoryاالرىاب ادراة نظرية وفرتو عما فضلً  . ح
(Lifton,1983)، وذلك، منيا أياً  ن  تتب لم، السابقة المقاييس عمى الباحثة إطلع من الرغم وعمى 

 : اآلتية لألسباب
 .الحالي البحث عينة عن مختمفة عينات مع استعممت المقاييس بعض إن :أول

 في أعدت كونيا، الحالي البحث بيئة عن فييا بقتط التي البيئة تختمف المقاييس فقرات بعض  :ثانيا
 .العراقية الثقافة خصائص عن خصائصيا في تختمف بيئات
 ةكثر  رغم متجدد متغير كونوافو محتويات جديدة تعبر عن مكونات متغير قمق الموت، ألض :ثالثا

 سابقة دراسات في عمييا يعتمد لمو  حديثة نسبيا نظرية وفق الموت لقمق مقياس بناء تم لذا استخدامو،
 الباحثة، وبما يناسب طبيعة عينة بحثيا. عمم حد عمى



 55                                ..................... منهجية البحث وإجراءاته                                   ..... الثالثالفصل  
 

لمصفة او السمة المراد قياسيا، او  مناسباً  وجود مقياساً  وفي كثير من االحيان يصطدم الباحث بعدم 
يقيس تمك السمة،  حتى ال يناسب طبيعة عينتو، ومن ثم يصبح لزاما عميو ان يقوم بتصميم مقياساً 

ويناسب افراد عينتو، كما وتعتمد عممية تصميم المقياس عمى القيام بخطوات متسمسمة، واساس نظري 
 يتطمب منوبالتالي و االمثل، وتؤدي بو الى تجنب الكثير من االخطاء و وعممي لمقيام بو عمى الوج

وفيما يمي تمك  .(82: 2117، وسمير صديق) دا يعتمد عميو في المجال المعنياعداد مقياسا جي
 الخطوات التي تم االعتماد عمييا في بناء مقياس قمق الموت: 

 تحديد اليدف من المقياس: .0
الخدمة المطموب من المقياس ان يقدميا، وىي التعرف عمى درجة تحديد  ،ويقصد بيذه الخطوة 

 واسياميا في بناء المقياس.امتلك المتقاعدين لقمق الموت، وايضا معرفة مدى فعالية النظرية المتبناة 
 تحديد طبيعة وخصائص الفراد: .9

يد ابرز ، اي تحدالمقياس طبيعة االفراد الذين سوف يطبق عمييمة بتحديد تتعمق ىذه الخطو  
خصائص المتقاعدين التي تميزىم عن غيرىم من الفئات العمرية، كالجنس والتعميم والمستوى 

 االقتصادي واالجتماعي ....الخ 
 تحديد البعاد الفرعية لقمق الموت : .3

في تحديد ابعاد ( Lifton,1983والنظرية المتبناة ) السابقة، تمت االستفادة من االدبيات والمقاييس 
نفصال ) ممقياس وفق نظرية ليفتون وىيلتحديد اربعة مجاالت  ىذا عمى مما ساعد ،المتغير  أوال

 Fearالتفسخ  أوالتحمل الخوف من , و Separation or fear othersالخوف عمى الخرين 
Decomposition or inhibition و التوقف أالركود , وRecession or stop,  البقاء و

ص تم تفصيل ذلك في الفصل الثاني ) ,The monument is synchronized)الخمود(الرمزي 
12- 18)  

 :صياغة فقرات المقياس .4
الذي ، وعمى وفق ابعاده وما يعكسو التعريف النظري لمقياس الملئمة لقياس قمق الموتلغرض بناء فقرات ا 

تتضمن  أسئمة أربعة عن يجيب فيو المفحوص استبيان استطلعي مفتوح تم اجراء ،اعتمد في ىذا البحث
مما (، 06جدول ) متقاعد ومتقاعدة من قمعة سكر (81)، وكان عددىم (5)ممحق طريقة تفكيرىم بالموت

وبما يلئم البيئة العراقية والمرحمة العمرية لعينة البحث  كفقرات لممقياس، أفكارىمبصياغة بعض ذلك ساعد 
جاه المتغير والبعض اآلخر عكس اتجاه بعضيا مع ات، (08جدول)كما في  ( فقرة71) ، وقد صيغتلحاليا

, تنطبق , ل تنطبق عميَ ابدأل تنطبق عمَي ىي )و  ليا المتغير ووضعت أمام كل فقرة خمسة بدائل للستجابة
عكس لمفقرات اإليجابية وت (5, 4, 3, 9, 1( وتأخذ األوزان ), تنطبق عمَي, تنطبق عمي بشدةأحياناعمَي 

 (.05، كما موضح في الجدول )0ىذه األوزان لمفقرات السمبية

                                                             
1

 ( كداللة على وجودها في المقياس.02تم تظليل الفقرات السلبية بلون غامق في جدول رقم ) 
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 ( عينة االستبيان االستطلعي ) االستبيان المفتوح(06جدول )
 المجموع إناث ذكور المنطقة
 81 07 07 قمعة سكر

 لقمق الموت واإليجابيةالنسبية لمفقرات السمبية  األوزان  (05جدول )

 نوع الفقرات
عدد 
 الفقرات

 تنطبق ال
 ابدا عمي  

 تنطبق ال
 عمي  

 عمي   قتنطب
 بشدة عمي تنطبق عمي   تنطبق أحيانا

 7 1 8 2 0 22 اإليجابيةالفقرات 
 0 2 8 1 7 20 الفقرات السمبية

 في المقياس. ياقمق الموت وتسمسم ابعادمن  بعدوالجدول االتي يوضح عدد فقرات كل 
 قمق الموت ابعادمن  بعد( عدد فقرات كل 08جدول )

 مجاالت قمق الموت
عدد 
 مسل الفقرات في المقياستس الفقرات

 11-11-87-80-25-28-02-15-01-6-0 00 اآلخرينالخوف عمى  أواالنفصال 
 86-82-28-94-21-06-02-7-8 2 التفسخ أوالتحمل 
 18-15-17-85-88-22-27-20-05-08-8-2 02 التوقف أوالركود 

-38-34-31-96-99-18-14-11-9-5-1 08 الرمزي البقاء )الخمود(
39-41-49-43-46-49- 71 

   صياغة تعميمات المقياس: -5
طريقة  تم ايضاح، كما لعينةعمى ا وراء تطبيقو فكرة مبسطة عن المقياس واليدف من تم اعطاء

 ليم نموذج محمول إليضاح كيفية االجابة . عرضاالستجابة، وايضا 
 :Validityالصدق  -6
( تم 00 :2117 ،لتي اعد لقياسيا .)العجيميلسمة االصدق يعني قدرة االختبار عمى قياس الظاىرة او ا 

 من خلل ما يمي: التأكد من صدق المقياس
  : Face Validityالصدق الظاىري  - أ

( محكمًا متخصصًا 08عمى ) (8)س بصيغتيا األولية ممحقايفقرات المقتم عرض من أجل تحقيق ذلك 
اء الرأي في صلحية وسلمة صياغة فقراتو ( إلبد8)ممحق والقياس والتقويم في العموم التربوية والنفسية

ومدى ملءمتيا لممجال الذي تنتمي إليو او مدى حاجتيا الى التعديل وفقا لمتعريف الذي قدم ألييم، وقد 
أبدوا آراءىم عمى بعض الفقرات في مدى صدقيا لمقياس  وبذلك بقيت بعض الفقرات عمى ما ىي عميو 

الباحثة مدت تواع (02)كما في جدولتي أجريت عمى بعض منيا مع أجراء بعض التعديلت المغوية ال
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 :Stanly& Hopkins 1972) ( من  الخبراء فما فوق 81كل فقرة تحصل عمى موافقة )% عمى
 (.21موضح في جدول رقم ) كما .(104

 :مقياس كاالتيموكانت نتائج عممية التحكيم لمتحقق من الصدق الظاىري ل
، تمع البحث الحاليالعينة بمج أفرادمة الصياغة المغوية لفقرات المقياس مع اتفق المحكمون عمى ملئ -0

 النحوية والطباعية. األخطاءمع ضرورة تصويب 
 واحد منيم أيمقاسة لذا لم يقترح اتفق المحكمون عمى كفاءة الفقرات في تغطيتيا لمجال السمة ال -2

 فقرة . أيبإضافة 
 دائل االستجابة مناسبة تماما.اتفق المحكمون باألجماع عمى ان ب -8
ذ اصبح المقياس يتكون إ % من اتفاق المحكمين،22 نسبة حصمت عمى ايألن (12) تم حذف الفقرة -1

 المقياس. فقراتوا بتعديل بعض كما اوص ( فقرة،12من)
 (02جدول رقم)

 حكمون بأجراء تعديلت في صياغتياالفقرات التي اوصى الم

ال الذي المج الفقرة قبل التعديل ت
 تنتمي اليو الفقرة

الفقرة بعد التعديل بتوجييات 
 المحكمين

عن االنفصال  يسعدني حالة الموت بين اىمي واوالدي. 7
 اتقبل حالة الموت بين اىمي واحبائي االخرين

 الموت حدث طبيعي ال مفر منو الخمود الرمزي الموت شيء طبيعي وحدث ال مفر منو 88

82 
كثار من الصلة وقراءة ن االارى انو البد  م

ن  والتدبر بآياتو لمواجية صعوبات ما بعد آالقر 
 الموت.

البد من االكثار من الصلة وقراءة  الخمود الرمزي
 ن لمواجية استحقاقات الموتآالقر 

11 
شيء واحد يعطيني الراحة في مواجية الموت  
ىو اعتقادي بأني سأكون في الجنة بعدما 

 اموت.
 الخمود الرمزي

تقادي بأني سأكون بعدما اموت اع
 يشعرني بالراحة.

اجد ان الموت ممرا لمكان ابدي  الخمود الرمزي اجد ان الموت كممر لمكان ابدي ومبارك. 10
 ومبارك

لدي الكثير من االثار والنفائس التي ستخمد  17
لدي الكثير من االثار والمنجزات  الخمود  الرمزي ذكري بعد مماتي.

 ي بعد مماتي.التي ستخمد ذكر 

 الخمود الرمزي اعمالي في حياتي ىي وجودي بعد مماتي 16
اعمالي في حياتي تخمدني بعد 

 مماتي.
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 (21جدول )
 اراء الخبراء حول صلحية فقرات مقياس قمق الموت

 الفقرات
عدد 
 الرافضون الموافقون الخبراء

النسبة 
المئوية 
 لمموافقين

النسبة 
المئوية 
 لمرافضين

 القرار

0-2-8-6-5-8-2-01-00-02-08-
01-06-08-02-20-22-28-21- 
26- 25-28-22-81-80-88-87-

18-11-15-18-12-71 

08 

 
 
08 
 
 

 ابقائيا 1% 011% 1

 ابقائيا 6% 21% 0 05 08 05-21-27-81-86-85 -07 -1

 ابقائيا 00% 82% 2 06 08 82

7- 88- 82- 11- 10- 17- 16 08 07 8 88% 05% 
ابقائيا 
بعد 
 ديلالتع

 حذفيا 58% 22% 01 1 08 12

 
 قمق الموتالتطبيق الستطالعي لمقياس 

من أجل تعرف وضوح تعميمات المقياس والكشف عن الفقرات الغامضة وغير الواضحة لدى عينة    
ىذا التطبيق ألنو يحقق مدى  تم أجراءالبحث وكذلك حساب الوقت المستغرق في اإلجابة عن المقياس، 

المقياس عمى عينة بقت الباحثة نة لمتعميمات ومدى وضوحيا، ولتحقيق ىذا اليدف طالعي أفرادفيم 
 متقاعدة في منطقة قمعة سكر (21متقاعد و ) (21( متقاعد ومقاعدة، بواقع )11عشوائية تتألف من )

وىي نفس عينة التطبيق االستطلعي األول لمقياس تكامل األنا في  (،0/1/2102) يوم االثنين الموافق
وتبين  ،، وبحضور الباحثة كي يتسنى اإلجابة عن استفساراتيم وتحديد العبارات غير المفيومة(8دول )ج
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من التطبيق أن تعميمات اإلجابة كانت مفيومة وأن فقرات المقياس كانت واضحة من حيث الصياغة 
ن الوقت المستغرق لإلجابة تراوح بين )  .( دقيقة27 -21والمعنى ، وا 

  :Validity  Construction صدق البناء مؤشرات انواع -ب
صين ختعمى المحكمين المقمق الموت عرض كل الفقرات وبدائميا التي تقيس تم التأكد من ذلك من خلل 

ظيرت النتائج االبقاء عمى الفقرات أ، اذ الذي وضعت فيو لمبعدت لبيان آرائيم حول مدى ملئمة الفقرا
، وايضًا تم استخراج القوة التمييزية ذكره في مجاالت المقياسا مر وكم ،(12) فيما عدا فقرة رقم جميعيا

 لممقياس، اذ تعد اساليب التحميل االحصائي مؤشرات عمى صدق بناء المقياس
  التحميل الحصائي لمقياس قمق الموت: 

ىو تحميل فقرات مقياس قمق الموت واستخراج الصدق التمييزي من خلل  األجراءكان اليدف من ىذا 
 األفرادلقوة التميزية لفقرات المقياس، ويقصد بالقوة التميزية لمفقرة ، ىو مدى قدرتيا عمى التمييز بين ا

الضعاف في تمك الصفة ، فضل عن ذلك ان  األفرادالممتازين في الصفة التي يقيسيا المقياس وبين 
رات التي ال تميز بين قالمقاييس النفسية تتطمب حساب القوة التميزية لفقراتيا لغرض استبعاد الف

وفيما يتعمق بحجم عينة ، (006 :2101قرات التي تميز بينيم.)مجيد،عمى الف واإلبقاء، المستجيبين
إلى ان حجم عينة التمييز يرتبط بعدد فقرات ( Nunnaly,1978) شير نانميي اإلحصائيالتحميل 

من اثر الصدفة في التحميل  عدد الفقرات لمحد أمثال (01-7) ان يكون منلو  ذ ينبغيإالمقياس، 
من مجتمع  متقاعد ومتقاعدة( 817لذا اختارت الباحثة ) ،(Nunnaly,1978:392)اإلحصائي 

 ، لتكون عينة التحميل اإلحصائيبالطريقة العشوائية ذات المراحل المتعددة لمحافظة ذي قار البحث
يحو في جدول ) وكما مر    (.8توض 

 : ق الموتقممقياس القوة التميزية لفقرات  . أ
 (20تم استخراج القوة التمييزية لمقياس قمق الموت كما في جدول)

 (20جدول )
 مقياس قمق الموت فقرات التمييزية لالقوة  

 ت المجال
القيمة  المجموعة الدنيا المجموعة العميا

التائية 
 المحسوبة

المتوسط  القرار
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 لمعياريا

 مميزة 9.630 1.364 2.47 1.105 4.23 0 االنفصال
 مميزة 10.106 1.023 2.23 1.122 3.82 2 الركود
 15.496 1.035 1.81 1.066 4.19 8 التحمل

 مميزة
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 غير مميزة 0.787 1.379 2.45 1.226 2.60 1 البقاء الرمزي
 مميزة 3.334 1.148 2.35 1.310 2.96 7 البقاء الرمزي
 مميزة 6.763 1.329 2.59 1.182 3.84 6 االنفصال
 مميزة 4.170 1.146 2.44 1.276 3.18 5 التحمل
 مميزة 7.073 1.239 2.48 1.228 3.76 8 الركود

 مميزة 2.913 1.180 2.61 1.236 3.13 2 البقاء الرمزي
 مميزة 6.473 1.448 2.97 1.059 4.17 01 االنفصال

 مميزة 3.300 1.199 2.32 1.287 2.92 00 البقاء الرمزي
 مميزة 15.242 1.026 1.89 1.080 4.25 02 التحمل
 مميزة 7.510 1.244 2.40 1.197 3.74 08 الركود

 غير مميزة 0.464- 1.311 2.90 1.215 2.82 01 البقاء الرمزي
 مميزة 2.487 1.230 3.52 1.126 3.95 07 االنفصال
 مميزة 9.557 1.356 2.46 1.119 4.20 06 التحمل
 مميزة 14.031 1.060 1.91 1.154 4.19 05 الركود

 مميزة 3.389 1.362 3.67 0.988 4.26 08 البقاء الرمزي
 مميزة 7.923 1.329 3.08 0.885 4.39 02 االنفصال
 مميزة 13.501 1.135 1.87 1.157 4.14 21 التحمل
 مميزة 9.522 1.293 2.18 1.200 3.92 20 الركود

 غير مميزة 1.374 1.434 2.20 1.340 2.48 22 لبقاء الرمزيا
 مميزة 6.908 1.367 2.74 1.103 4.00 28 االنفصال
 مميزة 3.037 1.544 3.14 1.295 3.77 21 التحمل
 مميزة 9.976 1.282 2.14 1.076 3.87 27 الركود

 مميزة 2.917 1.281 2.34 1.232 2.88 26 البقاء الرمزي
 مميزة 2.966 1.274 3.65 0.923 4.13 25 االنفصال
 مميزة 9.973 1.364 2.29 1.041 4.06 28 التحمل
 مميزة 12.031 1.117 2.05 0.935 3.87 22 الركود

 مميزة 2.789 1.273 2.34 1.197 2.85 81 البقاء الرمزي
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 االنفصال
 مميزة 5.941 1.475 2.90 1.088 4.03 80

 مميزة 15.585 0.999 1.82 1.042 4.15 82 التحمل
 مميزة 5.879 1.424 2.80 1.264 3.97 88 الركود

 مميزة 2.290 1.270 2.27 1.292 2.70 81 البقاء الرمزي
 مميزة 6.059 1.369 3.19 0.811 4.19 87 االنفصال
 مميزة 6.785 1.524 2.88 0.992 4.16 86 التحمل
 مميزة 12.679 1.148 2.09 1.059 4.14 85 الركود

 غير مميزة 1.194 1.175 2.46 1.278 2.68 88 الرمزي البقاء
 غير مميزة 1.581 1.323 2.56 1.076 2.84 82 البقاء الرمزي
 مميزة 7.562 1.440 2.58 1.142 4.02 11 االنفصال

 مميزة 2.188 1.166 2.20 3.357 3.01 10 البقاء الرمزي
 مميزة 2.794 1.137 2.45 1.223 2.94 12 البقاء الرمزي
 غير مميزة 1.581 1.174 2.57 1.049 2.83 18 البقاء الرمزي
 مميزة 9.062 1.255 2.44 1.079 4.00 11 االنفصال
 مميزة 7.533 1.378 2.57 0.935 3.87 17 الركود

 مميزة 3.253 1.212 2.51 1.222 3.09 16 البقاء الرمزي
 مميزة 7.694 1.169 2.22 1.175 3.54 15 الركود
 مميزة 13.303 1.171 2.23 0.880 4.25 18 الركود

 غير مميزة 1.941 1.185 2.54 1.079 2.86 12 البقاء الرمزي
 
  :نتائج القوة التمييزية لفقرات مقياس قمق الموت 

، 82، 88، 22، 01، 1 ( نرى ان ىناك سبع فقرات سقطت من المقياس ىي)20من خلل جدول )
، لذا اصبح مقياس قمق الموت يتكون من الخمود الرمزي تنتمي تمك الفقرات جميعيا لبعد (12، 18
 ( فقرة، بعد االنتياء من القوة التمييزية.12)

تم استخراج معامل ارتباط بيرسون : الفقرة بالدرجة الكمية لمقياس قمق الموتدرجة عالقة  . ب
ثم مقارنة لمتحقق من العلقة االرتباطية بين درجة الفقرة والدرجة الكمية لمقياس تكامل األنا، 

ودرجة حرية  (0,05)القيمة المحسوبة للرتباط مع القيمة الجدولية الحرجة للرتباط عند مستوى 
 (.22وظيرت قيم االرتباط كما في الجداول ) ،(0,106)والبالغة  (343)
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 (22جدول )
 الفقرة بالدرجة الكمية لمقياس قمق الموتدرجة علقة 

 ت

علقة 
الفقرة 

بالمجموع 
 الكمي

 ت لةالدال

علقة 
الفقرة 

بالمجموع 
 الكمي

 ت الداللة

علقة 
الفقرة 

بالمجموع 
 الكمي

 ت الداللة

علقة 
الفقرة 

بالمجموع 
 الكمي

 الداللة

0 0.497
**

0.207 25 التمييز في سقطت 01 دالة 
**

0.447 11 دالة 
**

 دالة 
2 0.552

**
0.172 07 دالة 

**
0.531 28 دالة 

**
0.203 10 دالة 

**
 دالة 

8 0.624
**

0.464 06 دالة 
**

0.564 22 دالة 
**

0.255 12 دالة 
**

 دالة 
0.618 05 سقطث فٌ انحمييز 1

**
0.232 81 دالة 

**
 التمييز في سقطت 18 دالة 

7 0.297
**

0.192 08 دالة 
**

0.380 80 دالة 
**

0.515 11 دالة 
**

 دالة 
6 0.431

**
0.459 02 دالة 

**
0.623 82 دالة 

**
0.444 17 دالة 

**
 دالة 

5 0.288
**

0.616 21 دالة 
**

0.383 88 دالة 
**

0.232 16 دالة 
**

 دالة 
8 0.425

**
0.507 20 دالة 

**
0.470 15 دالةغير  0.054 81 دالة 

**
 دالة 

2 0.205
**

0.340 87 التمييز في سقطت 22 دالة 
**

0.243 18 دالة 
**

 دالة 
01 0.362

**
0.433 28 دالة 

**
0.421 86 دالة 

**
 التمييز في سقطت 12 دالة 

00 0.255
**

0.219 21 دالة 
**

0.563 85 دالة 
**

 دالة 
02 0.648

**
0.561 27 دالة 

**
 التمييز في سقطت 88 دالة 

08 0.445
**

0.271 26 دالة 
**

 التمييز في سقطت 82 دالة 
 نتائج عالقة درجة الفقرة بالدرجة الكمية لكل بعد من ابعاد مقياس قمق الموت: . ت
في علقة  (81) فقرة رقم سقطت من المقياس ىي فقرة واحدةد ان ىناك جن (22جدول )من خلل  

( فقرة بعد االنتياء من اختبار 10وبالتالي اصبح المقياس يتكون من )  ،الفقرة بالدرجة الكمية لممقياس
 علقة الفقرة بالمجموع الكمي.

 :   Factor Analysis الصدق العاممي . ث
بطريقة المكونات ( 817التحميل اإلحصائي البالغ عددىا )عمى عينة تم إجراء التحميل العاممي 

، كما تم استخدام محك الجذر الكامن األكبر من الواحد الصحيح، Principal componentsالرئيسية 
، Kaiser Normalizationوفق معيار كايزر  Varimaxوتم تدوير المحاور تدويرا متعامدا بطريقة 

( عوامل فرضية وتوزيع مفردات المقياس عمى ىذه العوامل ، وىي 1كما تم تحديد عدد العوامل في )
( فأكثر 1.8العوامل التي تمثل أبعاد المقياس وذلك لمتأكد من صحتيا، حيث تم اعتبار التشبع بمقدار )
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ىو التشبع المقبول والدال إحصائيا وذلك لمحصول عمى نتائج أكثر تأكيدا. وجاءت نتيجة تشبعات 
 امل بعد التدوير المتعامد كما يمي:المفردات عمى العو 

%( 86.262%( من التباين العاممي الكمي )01.512وقد استحوذ ىذا العامل عمى نسبة )العامل األول: 
( عبارة، 05(، وقد تشبعت عميو جوىريا )5.857بعد التدوير، وبمغت قيمة الجذر الكامن ليذا العامل )

 (.28)من أعمى التشبعات إلى أقميا كما ىو موضح بالجدول تنازليا  فقراتحيث تم ترتيب تشبعات ىذه ال
%( من التباين العاممي الكمي بعد التدوير، 01.088وقد استحوذ ىذا العامل عمى نسبة )العامل الثاني: 

حيث تم ترتيب ( عبارة، 8(، وقد تشبعت عميو جوىريا )7.120وبمغت قيمة الجذر الكامن ليذا العامل )
 (.28)تنازليا من أعمى التشبعات إلى أقميا كما ىو موضح بالجدول  تشبعات ىذه الفقرات

%( من التباين العاممي الكمي بعد التدوير، 6.882وقد استحوذ ىذا العامل عمى نسبة )العامل الثالث: 
( عبارة، حيث تم ترتيب 2(، وقد تشبعت عميو جوىريا )8.102وبمغت قيمة الجذر الكامن ليذا العامل )

 (.28)تنازليا من أعمى التشبعات إلى أقميا كما ىو موضح بالجدول  فقراتال تشبعات ىذه
%( من التباين العاممي الكمي بعد التدوير، 7.028وقد استحوذ ىذا العامل عمى نسبة )العامل الرابع: 

( عبارة، حيث تم ترتيب 1(، وقد تشبعت عميو جوىريا )2.722وبمغت قيمة الجذر الكامن ليذا العامل )
 (.28)تنازليا من أعمى التشبعات إلى أقميا كما ىو موضح بالجدول  فقراتبعات ىذه التش

  (28جدول )
 لمقياس قمق الموت وامل األربعةمعاملت تشبع بنود الع

 العامل الرابع العامل الثالث العامل الثاني العامل األول

معامل  رقم الفقرة
معامل  رقم الفقرة التشبع

عامل م رقم الفقرة التشبع
 التشبع

معامل  رقم الفقرة
 التشبع

21 1.666 12 1.688 86 1.788 2 1.627 
22 1.661 18 1.618 88 1.778 00 1.768 
02 1.676 16 1.725 8 1.118 5 1.771 
8 1.617 26 1.778 6 1.185 7 1.12 

28 1.686 10 1.162 11 1.112   
05 1.682 81 1.110 06 1.826   
20 1.620 08 1.118 80 1.888   
27 1.727 87 1.822 08 1.876   
11 1.720   01 1.818   
82 1.752       
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15 1.770 
      

85 1.715       
2 1.716       

28 1.188       
02 1.187       
17 1.120       
0 1.118       
        

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

 (21جدول )
 الفقرات التي تم استبعادىا في التحميل العاممي 

 فقرةمضمون ال ةفقر لرقم ا
 األخرينالخوف عمى  أوالخوف من االنفصال  07
 األخرين عمى الخوف أو االنفصال من الخوف 21
 التفسخ أو التحمل 25

 

( وتحليل ما تصفه تلك 25قرات التي تشبعت على هذه العوامل في جدول )وبعد مراجعة مضمون الف

 الفقرات يمكن تسمية كل عامل باالتي:

يوحي بأن وتعرفو الباحثة بأنو حالة ىمع وترقب لخطر قادم  العامل الول بــ ) الخوف من عواقب الموت(
نفسو وكفيا عن االعمال السيئة  الموت يوحي بأن الموت حقيقة قيرية، مما يحفز الفرد لمبحث ومراقبة

 واالبتعاد عن المعاصي ومداومة االستغفار والتوبة.

وتعرفو الباحثة بأنو ايمان الفرد بمعتقداتو وافكاره المتعمقة  العامل الثاني بــ ) التصالح مع فكرة الموت(
رت عنده الدنيا بالموت، وىو امر ال يدركو اال من بمغ درجة عالية من الرقي النفسي والمعرفي، وصغ

بجميع ممذاتيا ويؤمن بأن موتو شرطًا اساسيًا وضروري الستمرار حياة االخرين، ليعطي فرصة بالحياة 
 لألجيال القادمة ومن ثم سيحقق استمراريتو في الحياة بما سيتركو من مسمكًا فكريًا ساميًا.
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فكار ممحو تثير الخوف من الموت، وتعرفو الباحثة بأنو ا ) التوجس من فكرة الموت( العامل الثالث بـ 
مما تجعل صاحبيا يعيش مكتوف االيدي متوقفًا عن العمل وعن واجباتو، فيو خوف مذموم وعمى الفرد 

 ان يجد حًل ألزالتو والحد منو.

وتعرفو الباحثة بأنو الزمان الذي ال ينتيي ابدا بالنسبة لمفرد الذي يترك  العامل الرابع بــ )الخمود الرمزي(
صمة واضحة في مجتمعو، فيو معتقد يبعث الراحة في نفس الفرد عند محاولتو ال يجاد طرق ليزيمة ب

 الموت والتقدير واالحترام الذاتي الذي يحصل عميو الفرد من خلل اسياماتو في الحياة.

 وكما يمي:قمق الموت بالطرق التالية ثبات مقياس  استخراجتم   :Reliabilityالثبات  . ج
 :Test-Retestالختبار أعاده .  أ

وقد عدت ىذه  (0.83)  كان لقمق الموت مقياس الكميإلجابات االفراد عمى ال ظير معامل الثبات    
 أشار، وفي ىذا الصدد عبر الزمنقمق الموت عمى مقياس  األفرادالقيمة مؤشرا عمى استقرار استجابات 

فأكثر فأن ذلك يعد مؤشرا  (0.70)والثاني  األول)العيسوي ( الى انو اذا كان معامل الثبات بين التطبيق 
 ( 2112االزيرجاوي،( وبمقارنة ىذا المعامل مع دراسة سابقة ) 87، 0287جيدا لثبات المقياس )عيسوي،

الي قريبا مما يشير الى الثبات الح (0.84)االختبار بمغ  إعادةان معامل الثبات بطريقة  أظيرتوالتي 
االختبار لكل  إعادةباستخراج الثبات بطريقة  أيضاالى ذلك قامت الباحثة  فةإضا ،نسبيا من ذلك المعامل

 .(27كما في جدول )   مجاالت قمق الموت منمجال 
 (27جدول )

 قمق الموت ألبعاد الثبات بطريقة إعادة االختبار استخراج
 االختبار إعادةقيمة الثبات بطريقة  عدد الفقرات لالمجا

 1.52 2 األخرينالخوف عمى  أواالنفصال 
 1.58 8 التفسخ أوالخوف من التحمل 

 1.81 02 التوقف أوالركود 
 1.82 2 الخمود الرمزي

 1.51 88 ثبات مقياس قمق الموت الكمي
 بمغ معامل الثبات لممقياس الكمي لقمق الموت :Coefficient Alphaطريقة الفا كرونباخ   . ث

 (.26وضح في جدول )وكما م( 1.858)  بطريقة االلفا كرونباخ
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 (26جدول )
 قمق الموت ألبعاد استخراج الثبات بطريقة الفا كرونباخ

 قيمة معامل الثبات بطريقة الفا عدد الفقرات المجال
 1.528 2 اآلخرينالخوف عمى  أواالنفصال 

 1.512 8 التفسخ أوالخوف من التحمل 
 1.825 02 التوقف أوالركود 

 1.801 2 الخمود الرمزي
 1.858 88 ثبات المقياس الكمي

 في وجيدة مقبولة ثبات قيم إنيا كرونباخ ألفا معادلة تطبيق خلل من إلييا توصمنا التي القيم جميع وتشير
 عن يقل ال أن ينبغي الجيد الثبات معامل أن( Foran,1972) أكد وقد، المعادلة بيذه الثبات قياس

(0.70) (Foran,1972: 385). 
 لمقياس قمق الموت: إلحصائيةاالمؤشرات    . ح

 ةمع االستعان، النيائي التطبيق بعدالذكر لمقياس قمق الموت  األنفة اإلحصائيةحساب المؤشرات  تم 
في استخراج تمك  Statisticad package for science  (spss) social ببرنامج التطبيق االحصائي

 ( يوضح ذلك:25جدول ) اإلحصائيةالمؤشرات 
 (25جدول )

 الموت قمق لمقياسلمؤشرات اإلحصائية ا
انرمزًانخهود  انموت قهق االنفصال انححهم انركود   انمؤشرات اإلحصائية 

 انوسط انحسابٌ 111.12 30.40 21.94 35.15 28.17

 انوسيط 111.00 31.00 22.00 36.00 28.00

 انمنوال 114 31 17 40 29

يارًاالنحراف انمع 21.553 7.040 6.435 8.304 4.868  

 االنحواء 0.105 0.286- 0.055- 0.141- 0.545

 انحفرطح 0.299 0.333- 0.644- 0.481- 0.325

 انمذى 130 36 28 42 29

 أقم درجة حصم عهيها انمسحجيب  45 9 8 12 15

 أعهي درجة حصم عهيها انمسحجيب  175 45 35 54 44

 انمجموع 38337 10489 7571 12128 9720
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الموت نجد ان تمك المؤشرات  السابقة الذكر لمقياس قمق اإلحصائيةوعند ملحظة قيم المؤشرات      
قياس مع معظم مؤشرات المقاييس العممية ، اذ تقترب  درجات قمق الموت وتكراراتيا في ىذا الم تتسق

 مما يسمح بتعميم نتائج تطبيق ىذا المقياس. ،نسبيا من التوزيع االعتدالي
 

بعد ان تم بناء مقياس قمق الموت، وأجراء الصدق وتجربة المقياس مقياس قمق الموت بصيغتو النيائية: 
يجاد معامل الثبات، اصبح المقياس بصورتو النيائية  استطلعيا والتحميل اإلحصائي لفقرات المقياس وا 

 (.01الموت ممحق) ( فقرة لقياس قمق88يتألف من)
 التوزيع العتدالي لكل مجال من مجالت مقياس قمق الموت:  

 

 
 
 المقياس بصيغتو النيائي -8

اجراء الصدق وتجربة االختبار استطلعيا والتحميل االحصائي ان تم بناء مقياس قمق الموت ، و بعد 
اؤالت البحث لممدة الواقعة بين وبيدف االجابة عن تسلفقرات االختبار وايجاد معامل الثبات ، 

 . ممحق) (( فقرة لقياس قمق الموت  86)قياس بصورتو النيائية يتألف مناصبح الم، 0/1/2102
 :Statistical Meansالوسائل الحصائية 

 
 

فقرات ان عذد 38 9 8 12 9  

 انوسط انفرضٌ 114 27 24 36 27

 او التفسخ التحملالخوف من ( التوزيع العتدالي لفقرات 8شكل ) او الخوف عمى الخرين  ( التوزيع العتدالي لفقرات النفصال7شكل )

 او التوقف  الركودالخوف من ( التوزيع العتدالي لفقرات 9شكل )

 

 زي( التوزيع العتدالي لفقرات البقاء الرم11شكل )
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  التطبيق النيائي:
اذ ( فقرة، 12عد ان كانت )( فقرة ب12طبق كل من مقياس تكامل االنا بصورتو النيائية البالغ عدد فقراتو )

فقراتو لموت بصورتو النيائية البالغ عدد ، ومقياس قمق ااإلحصائيتحميل ال( فقرات منو في 5سقطت )
عمى عينة ، اإلحصائيتحميل ال منو في( فقرة 00)سقطت اذ ( فقرة، 12( بعد ان كان عدد فقراتو )88)
طريقة الدة في محافظة ذي قار تم اختيارىم بومتقاع اً متقاعد (817) البالغ عددىا تطبيق النيائيال
 االجابة عمى تساؤالت البحث الحالي .( مناطق، لغرض 1، من )لعشوائية متعددة المراحلا

 Statistical Means :اإلحصائية الوسائل 
من خلل  (Spss) لمعموم االجتماعية والنفسية اإلحصائيةالحقيبة  تم استخداملمعالجة بيانات ىذا البحث  

 :(Microsoft Excel 2010)وكذلك برنامج  (Spss 24) إصدار
 : الستخراج القوة التمييزية لفقرات المقياسين.الختبار التائي لعينتين مستقمتين  .0
لمتعرف عمى ثبات المقياسين بطريقة )إعادة االختبار( ومعرفة علقة درجة  معامل ارتباط بيرسون:  .2

 رجة الكمية.كل فقرة بالمجال وارتباط الفقرة بالد
 الختبار الفروق بين المتوسط الحسابي والمتوسط الفرضي لممقياسين.الختبار التائي لعينة واحدة:   .8
 : الختبار الفروق بين متوسطات متغيرات التابعة لكل مقياس.تحميل التباين األحادي  .1
ت بين متوسطاة وأقل الفروق ذات الداللة اإلحصائي الستخراج المقارنات البعدية اختبار شيفيو:  .7

 الفروق بين المتوسطات الداخمية في تحميل التباين األحادي.مستويات المتغيرات التابعة لكل مقياس، و 
  الستخراج الصدق العاممي لفقرات المقياسين ومعرفة تشبع الفقرات عمى كل عامل  التحميل العاممي:  .6

 من عوامل التحميل.
 كامل األنا وقمق الموت(.إليجاد الثبات لمقياسي )ت الفا كرونباخ: .5
 لمعرفة اسيام تكامل األنا في قمق الموت. تحميل النحدار: .8

 لقمق الموت ( التوزيع العتدالي لفقرات المقياس الكمي11شكل )



 

 الفصل الرابع

 ومناقشتها عرض النتائج وتفسريها

 عرض النتائج 

 تفسري النتائج ومناقشتها 

 االستنتاجات 

  التىصيات 

  املقرتحات 
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 :نتائج البحث

يتضمف ىذا الفصؿ عرضًا لمنتائج التي تـ التوصؿ الييا بعد تحميؿ اجابات المتقاعديف في 
وفؽ االطر النظرية والدراسات السابقة، وتقديـ ضوء اىداؼ البحث، ثـ تفسيرىا ومناقشتيا 

 التوصيات والمقترحات، وعمى النحو االتي:عدد مف 

 .في محافظة ذي قار المتقاعدين البحث من تكامل األنا لدى عينةقياس اليدف األول:  
ومتقاعدة  اً متقاعد 345)حساب درجات عينة البحث البالغ عددىـ ) تـ يدؼىذا ال قياسلغرض      

( درجة، و بأنحراؼ 142.03)الستجابات المتقاعديف  وسط الحسابياذ بمغ ال عمى مقياس تكامؿ األنا،
تختبار ىذه درجة، وال (126)الوسط الفرضي لممقياس  كافدرجة، في حيف  (19.343)معياري قدره

اذ ظير اف القيمة  ،( (T. test one wayاالتختبار التائي لعينة واحدةالنتيجة احصائيا، تـ استتخداـ 
( درجة عند مستوى 1.64القيمة الجدولية البالغة ) أعمى مفوىي درجة  (15.41)التائية المحسوبة 

وجود فروؽ دالة احصائيا بيف الوسط الحسابي لعينة  ، وىذا يعني(344( ودرجة حرية )0.05) ، داللة
بمستوى يتمتعوف المتقاعديف اف وىذه النتيجة تشير الى  ،وسط الحسابيالبحث والوسط الفرضي ولصالح ال

 ( يوضح ذلؾ.82وجدوؿ) ،األناجيد مف تكامؿ 
 (82) جدوؿ

 االتختبار التائي لتكامؿ األنا لدى المتقاعديف نتائج 

وسط ال العدد العينةنوع 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

وسط ال
 الفرضي

 درجة الحرية
 القيمة التائية

 الداللة
 الجدولية المحسوبة

 دالة إحصائيا 1.64 15.41 344 126 19.343 142.03 345 نالمتقاعدو

    
 :االتيب األنا تكامؿ مف جيد بمستوى يتمتعوف المتقاعديف اف إلى تشير التي النتيجة ىذه تفسير ويمكف

اف تكامؿ االنا او محصمة السموؾ حقيقة تنضج في المرحمة االتخيرة مف العمر، ألف الفرد يصبح اكثر 
مف المعرفة والتعمـ لدى  سنوات العمر، فضال عف توافر قدر مرونة وتفتحا مع مرور الوقت واكتساب تخبرة

اذ  الفرد المتقدـ في العمر، وىذا ما يتفؽ مع التنظير االساسي لمنظرية النفسية التأريتخية ألريؾ اريكسوف،
يرى اريكسوف اف ادراؾ الفرد إلنجازاتو في الحياة وقدرتو عمى عبور االزمات في مراحؿ حياتو الماضية 

ف القناعة ستحقؽ لو شعورا بأنو شتخصا ناجحًا ومحققًا لما كاف يسموا اليو في الحياة بدرجة م
(Erikson& Kivnick, 1986: 48) 

كما اف مرحمة التقاعد يمكف اف تنطوي عمى دافعية استمرار المتقاعد في تحقيؽ ذاتو، وتوظيؼ تخبرة  
 .االنتاجية لديو في مفردات سموكو
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وا في العمر التي أوضحت بأف األفراد كمما تقدمMelici)   (2016,ج دراسة مع نتائوتتفؽ ىذه النتيجة 
ونة، والذي ينطوي ضمنيـ مف تكامؿ االنا ويصبحوا اكثر مر  متوسطكاف لدييـ مستوى 

 .(Melici, 2016: 4ف)المتقاعدو 
 

وفق قياس تكامل االنا لدى عينة البحث من المتقاعدين في محافظة ذي قار عمى  :ثانيالاليدف 
 ابعاده الفرعية.

 (82كما موضح في جدوؿ ) لغرض قياس ىذا اليدؼ تـ حساب درجات كؿ بعد عمى حدة
 (82جدوؿ )

 األناتكامؿ  بعادألنتائج االتختبار التائي لعينة البحث بالنسبة لمقياس 

 األناتكامؿ  أبعاد
عدد 

 الفقرات
حجـ 
 العينة

وسط ال
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

وسط ال
 الفرضي

درجة 
 الحرية

 القيمة التائية
 الداللة 

 الجدولية المحسوبة
 8 الندـ

345 

27.05 5.975 24 344 9.53 

1.64 

 دالة

 دالة 20.68 344 30 5.794 36.41 10 الحكمة

 دالة 13.3 344 18 3.764 20.66 6 اإلنتاجية

 دالة 14.98 344 45 8.124 51.59 15 النفسية رفاىيةال

 دالةغيز  8.42- 344 9 2.243 7.99 3 عف الحياة الرضا

 
 وسط الحسابي الستجابات افراد العينة مف المتقاعديف، عمى بعد الندـاذ بمغ الRegret (27.05) 

( 24درجة، في حيف كاف الوسط الفرضي لمقياس ىذا البعد ) (5.975)درجة، وانحراؼ معياري 
 T. test)درجة، والتختبار الداللة االحصائية ليذه القيمة، تـ استتخداـ االتختبار التائي لعينة واحدة 

one way) بالقيمة مقارنتيا وعند درجة( 9.53)المحسوبة لبعد الندـ  التائية القيمة ، اذ بمغت 
، اكبر أنيا ظير( 344) حرية ودرجة( 0.05) داللة مستوى عند درجة( 1.64) البالغة الجدولية

وسط الحسابي لممقياس، اي اف عينة البحث لصالح الوىذا يعني اف ىناؾ فرؽ ذو داللة إحصائية 
 (.82لدييـ قدر مف الندـ، كما في جدوؿ)

ويمكف تفسير ىذه النتيجة التي تشير الى ارتفاع مستوى الندـ لدى المتقاعديف في محافظة              
 الضمير الداتخمي منظومةكـ التعديالت المستمرة عمى امف تر  بأنيا قد تكوف نابعة ذي قار:

و التوافؽ معيا، مف متصالح مع تمؾ الذكريات المؤلمة أمحاولتيـ ل االمر الذي يعني، لألفراد
تخالؿ مراجعة الحياة والتركيز عمى الذكريات او المواقؼ المسببة لشعورىـ بالندـ، لحؿ تمؾ 

 ، وتركيبيا في السياؽ االوسع لتكامؿ االنا.زىاتجاو التوترات الماضية او محاولة 
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 ,Stewart& Vandewater)فاندويتر  ستيوارت و وتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة        

لمؤلمة في الماضي في مرتفعة مف الندـ عمى الذكريات اوجود نسبة  التي تتخبرنا عف  (1999
 ( Stewart& Vandewater, 1999: 87)العمر اواتخر منتصؼ 

  وسط الحسابي في بعد الحكمةبمغ الفي حيفWisdom  36.41)) وبانحراؼ معياري  درجة
داللة الفروؽ والتختبار  ( درجو30) لمقياس ىذا البعد الوسط الفرضي وبمغ درجة (5.794)

، إذ بمغت T. test one way)) واحدة االتختبار التائي لعينةليذه القيمة تـ استتخداـ  اإلحصائية
اف  ظير درجة، (1.64وعند مقارنتيا بالقيمة الجدولية )درجة ( (20.68المحسوبة القيمة التائية 

 إحصائيةمف القيمة الجدولية، وىذا يعني اف ىناؾ فرؽ ذو داللة  اكبرالقيمة التائية المحسوبة 
 (82، كما في جدوؿ )الحسابيلصالح الوسط 

 باالتي: الحكمة جيد مف مستوىب تمتع المتقاعديف الى تشير التي النتيجة ىذه تفسير ويمكف 
في المجتمع العراقي، تفرض عميو في اغمب كبير السف لمفرد  بالنسبة ة المعيشةااف طبيعة الحي

المواقؼ واالحياف، اف يركف الى تخبرتو االجتماعية، فضال عف الوظيفة السابقة في استتخالص 
 دروس تدفعو نحو قيـ التفاىـ والحس السميـ بالمواقؼ، والبصيرة في اغمب جوانب الحياة.   

والتي توصمت الى اف الحكمة تزداد  Hartman, 2000وتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة ىارتماف 
 . (Hartman, 2000: 86) األناحاؿ في تنمية الفما فوؽ كما ىو  34بعمر األفرادلدى 

  اإلنتاجية الحسابي لبعد وسطالبمغ  وكماGenerativity  (20.66) ،لو معياري انحراؼبو  درجة 
 داللة ولمعرفة ،درجة( 18) البعد لمقياس ىذا الفرضي الوسط في حيف كاف درجة (3.764)قدره 
 المحسوبة التائية القيمة بمغت إذ واحدة، لعينة التائي االتختبار استتخداـ تـ الوسطيف بيف الفرؽ

 مف اكبر المحسوبة التائية القيمة اف ظير ،((1.64 الجدولية بالقيمة مقارنتيا وعند ((13.3
في كما  الحسابي وسطال لصالح إحصائية داللة ذو فرؽ ىناؾ اف يعني وىذا الجدولية، القيمة

 لدى االنتاجية جيد مف مستوى توافر الى تشير التي، ويمكف تفسير ىذه النتيجة (82جدوؿ)
 باالتي:المتقاعديف 

 التي مجتمعيـ، صيانة في المساىمة عمى المتقاعديف تركيز عف تتخبرنا يمكف افاف ىذه النتيجة  
 تتطمبيا التي االجتماعية، والمؤسسات الطبيعية، المناىؿ عمى محفاظل انفسيـ تطوير في تبدأ

 ،وغيرىـ والمرشديف واالساتذة والمدرسيف المعمميف مف كؿ فييا يساىـ والتي القادمة، االجياؿ
 الجيؿ بتقدـ في المساىمة نموذجية تعبيرات ىـ وغيرىا، الطبقات تمؾ مف فالمتقاعدو  فيؤالء
 .القادـ
 مستوى ارتفاع الى توصمت والتي ،Loyolay, 1992 لويوالي دراسة مع النتيجة ىذه وتتفؽ

 .(Cynthia, 2006: 75) العمر منتصؼنياية  في األفراد لدى اإلنتاجية
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 وسط الحسابي في بعد الرفاىية النفسيةبمغ ال في حيفWell-being psychological  
البعد  لمقياس ىذاالوسط الفرضي  اما درجة (8.124) قدره انحراؼ معياريبو درجة،  (51.59)

، ولمعرفة داللة الفرؽ بيف الوسطيف تـ استعماؿ االتختبار التائي لعينة واحدة ،( درجة45)كاف 
 (1.64)البالغة  وعند مقارنتيا بالقيمة الجدولية درجة14.98) )فبمغت القيمة التائية المحسوبة

ف القيمة الجدولية، وىذا يعني اف ىناؾ فرؽ ذو داللة م اكبراف القيمة التائية  ظير ،درجة
  .(82جدوؿ ) حسابيلصالح الوسط ال إحصائية

البحث  عينة لدى النفسية الرفاىية مستوى ارتفاعالى  تشير التي النتيجة ىذه تفسير ويمكف
 باالتي:

 االجتماعيةو الذاتية النفسية ممكناتو واقع المتقاعد في توظيؼ  مف يمكف اف نتممس ىذه القيمة،
النفسية والمعرفية مف جية اتخرى، االمر الذي يدفعيـ الى االحساس او تخبراتو  مف جية،

بؿ ذواتيـ مف نجاحات حياتيـ السابقة وسالمتيـ العقمية، وتق بدافعبالسيطرة عمى مواقؼ حياتيـ 
  Ryff &  Heinck, 1983 وىينؾ وتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة رؼبايجابياتيا وسمبياتيا، 

والتي اشارت نتائج دراساتيـ الى وجود مستوى مرتفع مف الرفاىية النفسية لدى المتقدميف في 
 . (Ryff& Heinck, 1983: 98) العمر

  الحياةعف بالنسبة لبعد الرضا وLife Satisfaction ، درجة (7.99)فيو حسابيالوسط ال بمغ 
 (9البعد ) لمقياس ىذاكاف الوسط الفرضي في حيف  درجة (2.243) قدرهانحراؼ معياري بو 

 القيمة بمغت ذإ واحدة، لعينة التائي االتختبار استتخداـ تـ الوسطيف بيف الفرؽ داللة ولمعرفة درجة
 التائية القيمة اف ظير ،((1.64الجدولية بالقيمة مقارنتيا وعند درجة (8.42-المحسوبة) التائية

بيف الوسط  إحصائية داللة وجود فروؽ ذاتيعني  وىذا الجدولية، القيمة مف كبرا المحسوبة
 .(82كما في جدوؿ ) وسط الفرضيولصالح ال وسط الفرضيالحسابي وال

عينة البحث  لدى الحياة عف الرضا مستوى بانتخفاضالتي تتخبرنا  النتيجة ىذه تفسير ويمكف 
 باالتي:

 الحياة عف الرضا مستوى يكوف اف المتوقع فمف لذا لدييـ، الندـ بعد درجة ارتفاع تخالؿ مفاف 
 حياتيـ عف راضيف يكونوا لف وبالتالي الندـ، روافد بعض مع بعد يتصالحوا لـ داموا ما ،اً متدني

تحقيقو حتى ، وىذا ال يمكف تفاصيميا بكؿ الحياة قبوؿ يعني الحياة عف الرضا ألف عامة، بصورة
كمما ارتفع الندـ فلدييـ نتيجة عكسية  اذ ظير، السابقةيتـ الشعور بالتصالح مع كؿ مراحؿ الحياة 

 .سيرتفع الشعور بالرضا عف الحياة اذا انتخفض مستوى الندـ لدييـالعكس بو  قؿ الرضا عف الحياة
والتي ظير لدييا اف الناس الذيف لـ يتصالحوا مع   Cynthia, 2006ويتفؽ ىذا مع دراسة سينثا

 ,Cynthia) الندـ سيكوف لدييـ تجربة اقؿ رضا عف حياتيـ وتجربة اقؿ مف االداء النفسي
التي اشارت الى   Vandewater, 1999مع دراسة فاندويترايضا وتتفؽ  ،  (61 :2006
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نتيجة لبعض احداث حياتيـ الماضية،  الحياةفي العمر بعدـ الرضا عف  يفد المتقدمافر شعور اال
 :Stewart& Vandewater, 1999) يـ، واتختيار الزوج التخطأ،...الخحوؿ العالقات مع اطفال

الى  توالتي توصم ايضا تعد دعما لمنتيجة الحالية، Shipley, 1983دراسة و كما ،    (105
اداء نسبيا مف  اف الناس يمكف اف يشعروا بعدـ الرضا عف حياتيـ ومع ذلؾ لدييـ مستويات عالية

 ,Veroffetal فيروفيتؿدراسة، تتختمؼ مع  بينما ،(Cynthia, 2006: 87) ي النفس االيجاب

 .التي توصمت الى ارتفاع مستوى الرضا عف الحياة لدى كبار السف 1981

(WOODS & KENNETH,1981: 106).             
، العمر، الحالة ) الجنساتكامل االنا عمى وفق متغير تفي  االحصائية تعرف داللة الفرق :لثاليدف الثا

 االجتماعية، الحالة االقتصادية( 
 195)عينة الذكور البالغ عددىـ ) استجاباتحساب تـ  يذا اليدؼل اتحقيق الجنس: متغير . أ

 درجة، (143.93)وسط الحسابي لمذكور ال اذ بمغ عمى مقياس تكامؿ األنا، متقاعدا
 البالغالفرضي لممقياس الوسط اعمى مف وىو  درجة،( 20.421) قدرهوبانحراؼ معياري 

عمى مقياس متقاعدة  (150)درجات عينة اإلناث البالغ عددىـ  وعند حساب درجة، (126)
وبانحراؼ معياري بمغ  درجة، (140.04)وسط الحسابي لإلناث الاذ بمغ تكامؿ األنا، 

تـ  وقد ،درجة (126) البالغالفرضي لممقياس الوسط اعمى مف وىو  درجة،( 17.823)
القيمة التائية  اف، ، وأظيرت نتائج االتختبار التائيمستقمتيف لعينتيفاالتختبار التائي استتخداـ 
( درجة عند مستوى 1.96القيمة الجدولية البالغة ) وىي أعمى مفدرجة  (2.01بة )المحسو 
الى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية  ذلؾ مما يشير (،343( ودرجة حرية )0.05داللة )

 (.43ور كما في جدوؿ)وسط األكبر وىـ الذكلصالح الو 
 (43جدوؿ )

 .األناالقيمة التائية ومستوى الداللة ألفراد العينة بحسب متغير الجنس لمقياس تكامؿ 

وسط ال العدد الجنس
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

وسط ال القيمة التائية 
 يفرضال

درجة 
 الحرية

 الداللة
 الجدولية المحسوبة

 20.421 143.93 195 ذكور
2.01 1.96 126 343 

دالةةةةةةةة لصةةةةةةةال  
وسط الحسةاي  ال

 17.823 140.04 150 اناث للذكور

 باإلناث قياسا اعمى بمستوى االنا بتكامؿ الذكور المتقاعديف تمتع الى تشير التي النتيجة ىذه تفسير ويمكف    
 :باالتي
         الذي االمر مجتمعنا، في الذكور ليا يتصدى التي والبيئية االجتماعية االدوار طبيعة الى ذلؾ يعود ربما     

 .ذواتيـ في تكاممية عوامؿ تحقيؽ الى اقرب تجعميـ متعددة تخبرات يكسبيـ
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 في اعمى الذكور اف الى توصمت التي( Hagestad, 1994)ىاكيستاد دراسة مع النتيجة ىذه وتتفؽ
  Cynthia,2006سينثيا دراسة مع تتختمؼ بينما ،(Hagestad, 1994: 74) االناث مف االنا تكامؿ
 :Cynthia, 2006) العمر منتصؼ نياية في النساء لدى األنا تكامؿ مستوى ارتفاع الى توصمت التي
87) . 

 متغير العمر: . ب
 بمغ ذإ ،أعمارىـبحسب  األنا تكامؿ مقياس عمى المتقاعديف عينة استجابات حساب تـ اليدؼ ليذا تحقيقا    

، درجة140.50) ومتقاعدة ) اً متقاعد (137( البالغ عددىـ )60-55)لممتقاعديف بعمر الحسابي وسطال
الغ عددىـ ( الب 65-60المتقاعديف بعمر) استجابات، وكذا تـ حساب درجة( 20.494) قدره معياري وبانحراؼ

درجة، وبانحراؼ معياري 141.28) )الستجاباتيـ وسط الحسابي ال ومتقاعدة، وكاف اً متقاعد(89)
ومتقاعدة،  متقاعداً  (68( البالغ عددىـ )70-65، كما تـ حساب استجابات المتقاعديف بعمر )20.005)قدره)

، وكذا تـ درجة (14.298( درجة، وبانحراؼ معياري قدره )149.10وسط الحسابي الستجاباتيـ )وكاف ال
وسط الحسابي ، اذ بمغ الومتقاعدة اً ( متقاعد51فما فوؽ( البالغ عددىـ) 70حساب استجابات المتقاعديف بعمر )

 داللة مف ولمتأكد (43جدوؿ)( درجة، كما في 19.747درجة، وبانحراؼ معياري قدره) 118.94)الستجاباتيـ )
 أظيرت إذ العمر، مستويات درجات بيف لمموازنة األحادي التبايف تحميؿ إجراء تـ المتوسطات بيف الفروؽ
درجة (2.60)  البالغة الجدولية بالقيمة مقارنتيا وعند درجة ((25.552 المحسوبة الفائية القيمة أف النتائج

 داللة ذي فرؽ وجود عمى يدؿ مما الجدولية، القيمة مف اكبر أنيا تبيف درجة341.3) )حرية بدرجة المستتخرجة
  (.48) جدوؿ كما في األنا لتكامؿ العمر مستويات بيف إحصائية

 (43جدوؿ )
 تكامؿ األنافي مقياس  عياري لمستويات العمروسط الحسابي واالنحراؼ المال

 االنحراف المعياري وسط الحسابيمتال عدد العينة العمر
55-03 137 140.50 20.494 

03-05 89 141.28 20.005 

05-03 68 149.10 14.298 

 19.747 118.94 51 فما فوؽ 03

 
 ( .38) تمثيميا بالشكؿ وتـ
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 (38كؿ )ش

 تكامؿ األنافي مقياس  العمرلمستويات ممقارنة بيف المتوسطات الحسابية لشكؿ بياني 
 
 (48)جدوؿ 

 تبعًا لمتغير العمر (ANOVA)نتائج اتختبار تحميؿ التبايف األحادي  

 مصدر التباين
مجموع 

ــــات ـــــ  المربعــــــ
درجة 
 الحرية

وسط 
ــــــات ـــــ  المربعــــــ

الداللة اإلحصائية  (F)القيمة الفائية 
 الجدولية المحسوبة 0...عند مستوى

 9406.075 3 28218.225 بين المجموعات

25.552 2.60 
وجود فرؽ ذي داللة 

 368.121 341 125529.329 داخل المجموعات إحصائية

  344 153747.554 المجموع

ولمعرفة مصادر الفروؽ بيف مجموعات البحث الذي كشؼ عنيا تحميؿ التبايف األحادي، تـ تطبيؽ 
مستويات لمعرفة وقوع الفرؽ بيف  Multiple Comparisons Scheffe شيفيو المقارنات البعدية اتختبار
 .(44)، وكما موضح في جدوؿ تكامؿ األنافي مقياس  العمر

  (44جدوؿ )
 األناتكامؿ لمقياس  العمرمستويات اتختبار شيفيو لمعرفة مصادر الفروؽ بيف  

 وسط الحسابيال المجموعات
 قيمة شيفيو

 0...داللة الفروق عند مستوى 
 الجدولية المحسوبة

50-0. 149.10 
 03-05لصالح إحصائيا دالة  2.60 27.45

 118.94 فما فوق .0
50-0. 149.10 

 03-05لصالح  إحصائيا دالة 2.60 3.35
 00-5. 140.50 

55-60 60-65 65-70 فما فوق79         

140.5 المتوسطات 141.28 149.1 118.94
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 متوسطات الفروق لتكامل االنا في متغير العمر
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50-0. 149.10 
 غير دالة إحصائيا 2.60 0.25

5.-50 141.28 
5.-50 141.28 

 05-03لصالح  إحصائيا دالة 2.60 15.06
 118.94 فوقفما  .0
5.-50 141.28 

 غير دالة إحصائيا 2.60 0.03
00-5. 140.50 
00-5. 140.50 

 03-55دالة إحصائيا لصالح  2.60 16.19
 118.94 فما فوق .0

 ( أف الفرؽ بيف:44ويتضح مف جدوؿ ) 
 داؿ  غير األناتكامؿ في مقياس  (03-55،  05-03( و )05-03،  03-05)بيف وسطيف الحسابييف ال

 .درجة (2.60البالغة )صغر مف الجدولية أإحصائيا بيف المجموعتيف، ألف قيمة شيفيو المحسوبة 
 داؿ  تكامؿ األنافي مقياس  (03-55،  03-05)و  فما فوؽ( 03،  03-05)بيف وسطيف الحسابييف ال

الجدولية ف م أكبر عمى التوالي درجة (3.35)درجة  (27.45)ف: قيمة شيفيو المحسوبة البالغة أل ،إحصائيا
 .درجة (2.60البالغة )

 داؿ  تكامؿ األنافي مقياس  فما فوؽ( 03،  03-55فما فوؽ( و ) 03،  05-03بيف)وسطيف الحسابييف ال
كبر مف أ عمى التوالي درجة (16.19)درجة  (15.06) قيمة شيفيو المحسوبة البالغة ف:أل ، إحصائيا

 (. 2.60) الجدولية البالغة
سنة( قد حصموا عمى  03الى ما دوف 55ويمكف تفسير ىذه النتيجة التي تشير الى اف الفئات العمرية مف)    

سنة فما فوؽ( وىذا االمر مرده الى 03درجات اعمى في تكامؿ االنا )بداللة احصائية( مف الفئة العمرية) 
 االتي:

الزالوا يعتقدوف اف ىنالؾ افقا مضافا الستكماؿ تحقيؽ سنة( 03ربما يعود ذلؾ الى اف الفئات العمرية دوف)   
بينما فئة اؿ  ، واف وضعيـ الصحي ربما مازاؿ يسعفيـ لذلؾ،المتختمفة انجازات مستمرة في نشاطات حياتيـ

ذلؾ التحقيؽ ضعفت لدييـ، االمر الذي ينعكس عمى استجاباتيـ عمى فرص فما فوؽ لعميا ادركت اف  03
 فقرات المقياس.

 54التي توصمت الى ارتفاع مستوى تكامؿ االنا لدى النساء بعمر  8330ويتفؽ ىذا مع دراسة سينيثا،      
والتي اكدت عدـ وجود 3228، بينما تتختمؼ مع دراسة ابو عياش،  (Cynthia, 2006, 61)عاما.  08الى 

 فرؽ في تحقيؽ الذات وفؽ متغير العمر.
 تكامؿ مقياس عمى المتقاعديف عينة استجابات حساب تـ اليدؼ ليذا تحقيقا :متغير الحالة االجتماعية . ت

 اً متقاعد( 224) عددىـ المتزوجيف البالغ لممتقاعديف الحسابي وسطال بمغ اذ الحالة االجتماعية، بحسب األنا
 استجابات حساب تـ وكذا درجة،( 11.324) قدره معياري وبانحراؼ، درجة 149.20)) ومتقاعدة
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 الستجاباتيـ الحسابي وسطال وكاف ومتقاعدة، اً متقاعد( 35) عددىـ البالغ متزوجيفالمتقاعديف الغير 
 المرمموف المتقاعديف استجابات حساب تـ كما ،( درجة24.760)قدره معياري وبانحراؼ درجة،( 110.51)

 وبانحراؼ درجة،( 128.09) الستجاباتيـ الحسابي وسطال وكاف ومتقاعدة، متقاعدا (47) عددىـ البالغ
 اً متقاعد( 39)عددىـ البالغ المطمقوف المتقاعديف استجابات حساب تـ وكذا ،درجة (19.458) قدره معياري

 درجة( 19.197)قدره معياري وبانحراؼ درجة،( 116.51) الستجاباتيـ الحسابي وسطال بمغ اذ ومتقاعدة،
 لمموازنة األحادي التبايف تحميؿ إجراء تـ المتوسطات بيف الفروؽ داللة مف ولمتأكد  ،(43) كما في جدوؿ

 المحسوبة الفائية القيمة أف النتائج أظيرت إذ ،(مطمؽ ،ارمؿ، اعزب متزوج،)االجتماعية الحالة درجات بيف
 أنيا تبيف( (341.3 حرية بدرجة المستتخرجة( 2.60) البالغة الجدولية بالقيمة مقارنتيا وعند( (108.240

 االجتماعية الحالة مستويات بيف إحصائية داللة ذي فرؽ وجود عمى يدؿ مما الجدولية، القيمة مف اكبر
 (.45) جدوؿذلؾ  ويوضح. األنا لتكامؿ( مطمؽ ارمؿ، اعزب، متزوج،)

 
 ( 43جدوؿ )

 األناتكامؿ وسط الحسابي واالنحراؼ المعياري لمستويات الحالة االجتماعية في مقياس ال
 االنحراف المعياري الحسابي وسطال عدد العينة 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
 ( .34) تمثيميا بالشكؿ وتـ
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كؿ ش
(34) 

 تكامؿ األنافي مقياس  لمستويات الحالة االجتماعيةممقارنة بيف المتوسطات الحسابية لشكؿ بياني 
 (45)جدوؿ 

 األناتكامؿ مستويات الحالة االجتماعية في مقياس لتحميؿ التبايف األحادي  

 مصدر التباين
مجموع 

ــــات ـــــ  المربعــــــ
درجة 
 الحرية

وسط 
ــــــات ـــــ  المربعــــــ

الداللة اإلحصائية  (F)القيمة الفائية 
 الجدولية المحسوبة 0...عند مستوى

 25666.579 3 76999.738 بين المجموعات

108.240 2.60 
وجود فرؽ ذي داللة 

 237.126 341 80860.106 داخل المجموعات إحصائية

  344 157859.844 المجموع

               
ولمعرفة مصادر الفروؽ بيف مجموعات البحث الذي كشؼ عنيا تحميؿ التبايف األحادي، تـ تطبيؽ اتختبار              

تكامؿ في مقياس  )متزوج، اعزب ،ارمؿ، مطمؽ( مستويات الحالة االجتماعيةشيفيو لمعرفة وقوع الفرؽ بيف 
 .(40)، وكما موضح في جدوؿ األنا

 
 
 
 

 مطلق ارمل اعزب متزوج

149.2 المتوسطات 110.51 128.09 116.51
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 (40جدوؿ )
 األناتكامؿ لمقياس  مستويات الحالة االجتماعيةاتختبار شيفيو لمعرفة مصادر الفروؽ بيف  

 وسط الحسابيال المجموعات
 قيمة شيفيو

 0...داللة الفروق عند مستوى 
 الجدولية المحسوبة

 149.20 متزوج
 دالة إحصائيا لصالح متزوج 2.60 70.14

 110.51 اعزب
 149.20 متزوج

 دالة إحصائيا لصالح متزوج 2.60 50.07
 116.51 مطمق
 149.20 متزوج

 دالة إحصائيا لصالح متزوج 2.60 31.33
 128.09 ارمل
 128.09 ارمل

 دالة إحصائيا لصالح ارمؿ 2.60 8.69
 110.51 اعزب
 128.09 ارمل

 دالة إحصائيا لصالح ارمؿ 2.60 3.77
 116.51 مطمق
 116.51 مطمق

 غير دالة إحصائيا  2.60 1.01
 110.51 اعزب

 ( أف الفرؽ بيف:40ويتضح مف جدوؿ ) 
 داؿ إحصائيا بيف المجموعتيف، ألف  غير تكامؿ األنافي مقياس  بيف )مطمؽ ، اعزب(وسطيف الحسابييف ال

 .درجة (2.60البالغة )صغر مف الجدولية أقيمة شيفيو المحسوبة 
 داؿ  تكامؿ األنافي مقياس متزوج ، ارمؿ(  و ) (متزوج ، مطمؽ)و  (اعزبمتزوج ، )بيف وسطيف الحسابييف ال

 أكبر عمى التوالي درجة (31.33) ( 3.35)درجة  ( 70.14)ف: قيمة شيفيو المحسوبة البالغة أل ،إحصائيا
 .درجة (2.60الجدولية البالغة )ف م
 قيمة  ف:أل ،داؿ إحصائيا تكامؿ األنافي مقياس  (ارمؿ ، مطمؽ( و ))ارمؿ ، اعزببيفوسطيف الحسابييف ال

 . درجة (2.60) كبر مف الجدولية البالغةأ عمى التوالي درجة (3.77) درجة  (8.69) شيفيو المحسوبة البالغة
التي تبيف اف المتقاعد المتزوج واالرمؿ لديو مستوى تكامؿ انا اعمى مف المتقاعد  النتائج اعالهويمكف تفسير 

 تخالؿ االتي:مف االعزب والمطمؽ  
مروا بتجارب حياتية موجبة  المتزوجيف، والمرمميف( كانوا قد)مف اف تمؾ الفئات التي لدييا تكامؿ انا اعمى     

 بعض يصبح وقد كما جعميـ يشعروف بالرضا عف ما تـ تحقيقو مف مفردات حياتية عاشوىا،، ربما تالى حد ما
 الكياف داتخؿ جديد  نوع مف عالقة يتخبروف ومف ثـ أجدادا ، مرمميف او فمتزوجي كانوا سواء فالمتقاعدي
اثناء قضاء بعض الوقت مع  فامومتي او ـابوتي ذكرياتفي استعادة  العالقة ىذهوربما تسيـ  االسري،
 لعميـ ىذا دورىـ في فيـ اوالدىـ، مع حققوه يكونوا مالـ احفادىـ، مع تسمطي غير نمطا يتبنوا وربما احفادىـ،
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اما فيما  ،بأوالدىـ عالقاتيـ مف فات ما عمى ندماً  ليـ تسبب ربما التي االتخطاء بعض مف صححوا يكونوا
يتعمؽ بالفئات التي لدييا تكامؿ انا بمستوى منتخفض )المطمؽ، واالعزب( فيمكف اف نعد تخبراتيـ الحياتية 

 .السابقة اكثر سمبية مف الفئات االتخرى، االمر الذي ينعكس في استجاباتيـ
في تحقيؽ الذات لصالح والتي اكدت بأف ىناؾ فرؽ Mueen, 2006 وتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة     

 .( Mueen& Khurshid, 2006: 76)المتزوجيف 
 تكامؿ مقياس عمى المتقاعديف عينة استجابات حساب تـ اليدؼ ليذا تحقيقا :متغير الحالة االقتصادية . ث

 المستوى االقتصادي الضعيؼ يذو  لممتقاعديف الحسابي وسطال بمغ اذ ،االقتصادية الحالة بحسب األنا
 وكذا درجة،( 27.161) قدره معياري وبانحراؼ، درجة( 126.73) ومتقاعدة متقاعد( 70) عددىـ البالغو 
 ومتقاعدة، اً متقاعد( 121) عددىـ البالغوسط و ذو المستوى االقتصادي ال المتقاعديف استجابات حساب تـ

 تـ كما درجة،( 17.201)قدره معياري وبانحراؼ درجة،( 134.10) الستجاباتيـ الحسابي وسطال وكاف
 ومتقاعدة، متقاعدا( 103) عددىـ البالغو  المستوى االقتصادي الجيد يذو  المتقاعديف استجابات حساب
 تـ وكذا درجة،( 14.483) قدره معياري وبانحراؼ درجة،( 141.30) الستجاباتيـ الحسابي وسطال وكاف

 اذ ومتقاعدة، اً متقاعد( 51)عددىـ البالغو  المستوى االقتصادي الممتاز يذو  المتقاعديف استجابات حساب
 في كما درجة( 17.090)قدره معياري وبانحراؼ درجة،( 136.71) الستجاباتيـ الحسابي وسطال بمغ

 بيف لمموازنة األحادي التبايف تحميؿ إجراء تـ المتوسطات بيف الفروؽ داللة مف ولمتأكد  ،(40) جدوؿ
 المحسوبة الفائية القيمة أف النتائج أظيرت إذ( ممتازة ، ،جيدة متوسطة ضعيفة،)االقتصادية الحالة درجات

 درجة ((341.3 حرية بدرجة المستتخرجة( 2.60) البالغة الجدولية بالقيمة مقارنتيا وعند درجة (8.467)
 الحالة مستويات بيف إحصائية داللة ذي فرؽ وجود عمى يدؿ مما الجدولية، القيمة مف اكبر أنيا تبيف

 .ذلؾ يوضح( 42)وجدوؿ. األنا لتكامؿ( ممتازة جيدة، متوسطة، ضعيفة،) االقتصادية
 ( 40جدوؿ )

 في مقياس تكامؿ األنا االقتصاديةلة وسط الحسابي واالنحراؼ المعياري لمستويات الحاال
 االنحراؼ المعياري وسط الحسابيال 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

 ( .33) تمثيميا بالشكؿ وتـ
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 (33كؿ )ش
 تكامؿ األنافي مقياس  قتصاديةلمستويات الحالة االممقارنة بيف المتوسطات الحسابية لشكؿ بياني 
 قتصادية في مقياس تكامؿ األنامستويات الحالة االلتحميؿ التبايف األحادي  (42)جدوؿ 

مجموع  مصدر التباين
ــــات ـــــ  المربعــــــ

درجة 
 الحرية

متوسط 
ــــــات ـــــ  المربعــــــ

 (F)القيمة الفائية 
الداللة اإلحصائية 

 الجدولية المحسوبة 0...عند مستوى

 3039.470 3 9118.411 بين المجموعات

8.467 2.60 
 وجود فرؽ ذي داللة

 358.965 341 122406.911 داخل المجموعات إحصائية

  344 131525.322 المجموع

ولمعرفة مصادر الفروؽ بيف مجموعات البحث الذي كشؼ عنيا تحميؿ التبايف األحادي، تـ تطبيؽ               
في مقياس  ، ممتازة(جيدة ،)ضعيفة، متوسطةمستويات الحالة االقتصاديةاتختبار شيفيو لمعرفة وقوع الفرؽ بيف 

 .(42)، وكما موضح في جدوؿ تكامؿ األنا
  (42جدوؿ )

 لمقياس تكامؿ األنا قتصاديةمستويات الحالة االاتختبار شيفيو لمعرفة مصادر الفروؽ بيف 

 المتوسط الحسابي المجموعات
 قيمة شيفيو

 0...داللة الفروق عند مستوى 
 الجدولية المحسوبة

 141.30 جيدة
 لصالح جيدة إحصائيادالة  2.60 9.85

 126.73 ضعيفة
 لصالح جيدة إحصائيادالة  2.60 4.81 141.30 جيدة

    134.10 متوسطة

 ممتازة جيدة متوسطة ضعيفة

126.73 المتوسطات 134.1 141.3 136.71
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 141.30 جيدة
 غير دالة إحصائيا 2.60 0.65

 136.71 ممتازة
 136.71 ممتازة

 لصالح ممتازةدالة إحصائيا  2.60 3.08
 126.73 ضعيفة
 136.71 ممتازة

 غير دالة إحصائيا 2.60 0.08
 134.10 متوسطة
 134.10 متوسطة

 غير دالة إحصائيا 2.60 2.52
 126.73 ضعيفة

 ( أف الفرؽ بيف:42ويتضح مف جدوؿ ) 
 تكامؿ األنافي مقياس  و )متوسطة ، ضعيفة( (ممتازة متوسطة( و )جيدة ، ممتازة)بيف وسطيف الحسابييف ال 

 .درجة (2.60البالغة )صغر مف الجدولية أداؿ إحصائيا بيف المجموعتيف، ألف قيمة شيفيو المحسوبة  غير
 تكامؿ األنافي مقياس  جيدة ، متوسطة( و )ممتازة ، ضعيفة()و  (جيدة ، ضعيفة)بيف وسطيف الحسابييف ال 

 عمى التوالي درجة (3.08)درجة  (4.81)درجة  (9.85)ف: قيمة شيفيو المحسوبة البالغة أل ،داؿ إحصائيا
  .درجة (2.60 الجدولية البالغة )ف م أكبر

 ويمكف تفسير ذلؾ مف تخالؿ االتي:
عمى مف الفئات والممتاز يتمتعوف بمستوى تكامؿ أنا أ المستوى االقتصادي الجيد واف المتقاعديف ذو      

العيش  ، وربماتحقيؽ متطمبات حياتية سابقة والحقةيستطيعوف فييا االتخرى، فيـ يعيشوف في منطقة اقتصادية 
 وف ذو ، بينما المتقاعدو اليو ـ في تحقيؽ ما يطمحوفتساعدى قد ،ـجميع متطمباتيتمبي ، في ظؿ ظروؼ ىانئة

لظروؼ  ىذاقد يعود و تكامؿ االنا،  مستوى ىـ اقؿ في المستويات االقتصادية االدنى)الضعيفة والمتوسطة(
 .معيشتيـ التي ربما تكوف غير ممبية لحاجاتيـ الشتخصية

 .في محافظة ذي قار المتقاعدين عينة البحث من قمق الموت لدىقياس اليدف الرابع: 
 ومتقاعدة اً متقاعد345) عينة البحث البالغ عددىـ ) استجاباتحساب تـ  يدؼلغرض تحقيؽ ىذا ال     

 (21.553، وبانحراؼ معياري قدره )درجة (111.12) وسط الحسابياذ بمغ ال عمى مقياس قمؽ الموت،
 ( درجة، والتختبار ىذه النتيجة احصائيا، تـ استتخداـ114)وسط الفرضي لممقياس ، في حيف كاف الدرجة

 وىي أكبر مفدرجة  (2.48-)تبمغ القيمة التائية المحسوبة  ظير افاالتختبار التائي لعينة واحدة، إذ 
وجود وىذا يعني  (،344( ودرجة حرية )0.05( درجة عند مستوى داللة )1.64القيمة الجدولية البالغة )

مما ولصالح الوسط الفرضي،  الفرضيوسط فروؽ دالة إحصائيا بيف الوسط الحسابي لعينة البحث وال
 ( يوضح ذلؾ.33وجدوؿ) ،منتخفض الموت( لدييـ قمؽ المتقاعديف)عينة البحث يشير إلى اف 
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 (33جدوؿ )
 نتائج االتختبار التائي لقمؽ الموت لعينة المتقاعديف

 العدد العينة
عدد 
فقرات 
 المقياس

وسط ال
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

وسط ال
 الفرضي

درجة 
 الحرية

 القيمة التائية
 الداللة

 الجدولية المحسوبة

 غيز دال 1.64 2.48- 344 114 21.553 111.12 38 345 المتقاعديه

في محافظة ذي  مستوى قمؽ الموت لدى المتقاعديف انتخفاضويمكف تفسير ىذه النتيجة والتي تشير الى  
  :في االتي قار

 مع فكرةيجعميـ يتصالحوف  مما الذي ىـ عميوجيد في تكامؿ االنا المستوى قد يعود ذلؾ الى ال
حؽ عمى وفؽ عقائدىـ الدينية  الموت اف فكرة ادراؾ معحقيقة ىذه االعمار تنسجـ كما اف  الموت، 

رحب ، ويأمموا اف يكوف الموت أرحـ وألمحياة الماديةتجاوزوا النظرة ربما ، اي انيـ التي يؤمنوف بيا
حتمية  لديف عموما يساعد عمى تقبؿبيـ، وربما وصموا لذلؾ مف تخالؿ ممارسة طقوس دينية مكثفة فا

 Rupert Lifton ادارة االرىاب لروبرت ليفتوف نظريةفي  االساسي التنظير مع يتفؽ ما وىذاالموت، 
 Victor G, None)في قمع ثقافة الحياة واالنتصار لثقافة الموت في اف الديف او التديف عامؿ رئيس

 date: 5)،  بافتقاد تكامؿ االنا كثيراً اف التخوؼ مف الموت يرتبط ايضًا كما ويشير اريكسوف        
 انتخفاض تؤكد التي( 8335 محمود،) دراسة مع النتيجة ىذه وتتفؽ، ( 330 :8332االشوؿ، ) 

 التي( 8330 القيؽ،) دراسة مع تتختمؼبينما  ،(00: 8335)محمود،  المسنيف لدى الموت قمؽ نسبة
 .(22: 8330)القيؽ،  %(05.04) بنسبة المسنيف لدى موت قمؽ وجود الىاشارت 

 لدى عينة البحث من المتقاعدين عمى وفق ابعاده الفرعية: قمق الموتقياس مستوى  :خامساليدف ال
 (33لغرض قياس ىذا اليدؼ تـ حساب درجات كؿ بعد عمى حدة كما موضح في جدوؿ )

 وفؽ ابعاده نتائج االتختبار التائي لعينة البحث بالنسبة لمقياس قمؽ الموت  (33جدوؿ )

 قمؽ الموت
عدد 
 الفقرات

حجـ 
 العينة

وسط ال
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

وسط ال
 يالفرض

درجة 
 الحرية

الداللة  القيمة التائية
 اإلحصائية
عند 

مستوى 
3.35 

 الجدولية المحسوبة

االنفصاؿ أو التخوؼ 
 عمى اآلتخريف

9 

 

30.40 7.040 27 344 8.95 

1.64 

 دال

التحمؿ التخوؼ مف 
 غيز دال 5.88- 344 24 6.435 21.94 8 أو التفسخ
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 12 الركود أو التوقؼ
345 

35.15 8.304 36 344 -1.89 
 

 غيز دال

 دال 4.5 344 27 4.868 28.17 9 التخمود الرمزي

   
  االنفصاؿ أو التخوؼ مف المتقاعديف عمى بعد  البحث عينةوسط الحسابي الستجابات افراد بمغ ال اذ

 (7.040)ه ر قد معياري بانحراؼو  ،درجة Separation or fear others  (30.40)تخريفاالا  عمى
ليذه  اإلحصائية داللةال والتختبار( درجة، 27)لمقياس ىذا البعد الفرضي الوسط اففي حيف ك، درجة
المحسوبة  التائية القيمة بمغتاذ  ،(T. test one way) واحدة لعينة التائي االتختبار استتخداـتـ  القيمة

( 1.64) البالغة الجدولية بالقيمة ،مقارنتيا وعند درجة( 8.95)تخريف و التخوؼ عمى االا د االنفصاؿ ألبع
وىذا يعني ، مف القيمة الجدولية اكبر أنيا ظير( 344) حرية ودرجة( 0.05) داللة مستوى عند درجة

لدييـ  )المتقاعديف(اي اف عينة البحث لممقياس،وسط الحسابي داللة إحصائية لصالح ال ًا ذافرق اف ىناؾ
( ويمكف تفسير ىذه النتيجة التي تشير 33قدرا مف االنفصاؿ او التخوؼ عمى االتخريف كما في جدوؿ )

 الى ارتفاع مستوى االنفصاؿ او التخوؼ عمى االتخريف لدى المتقاعديف في محافظة ذي قار باالتي: 
قد صي وانما تخريف ال يعني التخوؼ مف موتيـ الشتخاف تخوؼ المتقاعديف مف االنفصاؿ عف االا     

 نتيجة ىذا و ربما موت االتخريف مف احبائيـ، وقد يعودالبتعادىـ عف احبائيـ، أتخوفيـ نتيجة يكوف 
 المحببة بالنسبة ليـ، الف كؿ شتخص لديو اصدقاء واحبة يمثموفلمتتخوؼ مف نياية العالقات الشتخصية 

 .االبتعاد عنيـفمف الصعب عميو التفكير في  لذا يالمادي والعاطفالسند او الدعـ  لو
 لدى الموت قمؽ نسبة ارتفاع الى تشير التي  Bath, 2010باث دراسة مع النتيجة ىذه وتتفؽ

 . (Bengtson& Haber, 1975:  64) االحبة عف االنفصاؿ مف لمتخوؼ نتيجة المسنيف
 التخوؼ مف التحمؿ أو التفسخ  عمى بعدوسط الحسابي الستجابات افراد عينة البحث في حيف كاف ال

Fear inhibition or decomposition  (6.435) قدره وبانحراؼ معياري درجة، ((21.94 يبمغ 
ليذه داللة اإلحصائية ال والتختبار ( درجو24)لمقياس ىذا البعدالوسط الفرضي  كاف حيف في درجة

وعند درجة ( (5.88-االتختبار التائي لعينة واحدة، إذ بمغت القيمة التائية المحسوبة  استتخداـ القيمة تـ
مف القيمة  اف القيمة التائية المحسوبة اكبر ظيردرجة ( 1.64)البالغة مقارنتيا بالقيمة الجدولية 

ولصالح  الفرضي والوسطالحسابي  الوسطبيف  الجدولية، وىذا يعني وجود فرؽ ذو داللة إحصائية
 . (33كما في جدوؿ ) الوسط الفرضي

التحمؿ او التفسخ لدى ويمكف تفسير ىذه النتيجة التي تشير الى انتخفاض مستوى التخوؼ مف      
 عينة البحث مف المتقاعديف باالتي:
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ربما كاف ذلؾ نتيجة إلدراكيـ بأف النفس تمثؿ كيانا متميزا وقائما بذاتو، وما الجسد اال ثوبا       
ومف ثـ لف يشعروا بالتخوؼ عمى مصير جسدىـ بعد ترتديو النفس كي يكوف الوسيط فيما بينيما، 

 .)الجسد(وليس المظير )الروح(الجوىر لدييـ يتخمدادركوا اف ما  دامواالموت ما 
ف م الى التخوؼ  والتي توصمت Florian& Mikulincer, 1997 النتيجة مع دراسة وتتختمؼ ىذه

والخوف من القضاء عمى مكونات، وىي التخوؼ مف عدـ تحقيؽ األىداؼ،  ةالموت يرتبط بثالث
  .( (Florian& Mikulincer, 1997: 97 لتخوؼ مف تأثير الموت عمى األقارب، واالجسد

 الركود أو التوقؼ الستجابات افراد العينة مف المتقاعديف عمى بعدوسط الحسابي كما بمغ ال 
Recession or stop Fear (35.15) في حيف  درجة (8.304) قدره انحراؼ معياريبو  ،درجة

تـ  االحصائية ليذه القيمةداللة ال ، والتختباردرجة (36) لمقياس ىذا البعد كاف الوسط الفرضي
 ،درجة 1.89-)) لبعد الركود بمغت القيمة التائية المحسوبةاالتختبار التائي لعينة واحدة، اذ  استتخداـ

اعمى مف القيمة  المحسوبة نجد اف القيمة التائية ،درجة(1.64)  ةالبالغ وعند مقارنتيا بالقيمة الجدولية
داللة إحصائية  ًا ذافرقؾ ، وىذا يعني اف ىنا (344)ودرجة حرية (0.05)عند مستوى داللة  الجدولية
كما في جدوؿ  لدييـ تخوفا مف الركود او التوقؼ ال يوجدضي، اي اف عينة البحث الفر وسط لصالح ال

 ، ويمكف تفسير ىذه النتيجة باالتي: (33)
التي تشعرىـ باحتراـ الذات، لعؿ ىذه و  اف المتقاعديف لدييـ مستوى مف الشعور باإلنتاجيةبما      

لدى المتقاعديف مف عينة البحث، اي انيـ لف  بالركود الشعور تخفض مستوىفي ساىمت  النتيجة
 حققوا اغمب طموحاتيـ التي ستتخمدىـ بعد مماتيـ.قد  كونيـيشعروا بالركود 

ارتفاع نسبة أف التي أشارت الى  (Florian& Mikulincer, 1997)ىذه النتيجة مع دراسة  وتتختمؼ
لدى المتقدميف في  الجدوى، وعدـ الوصوؿ الى األىداؼ المرجوة ـقمؽ الموت نتيجة الشعور بعد

 .((Florian& Mikulincer, 1997:97 العمر
  التخمود الرمزيمف المتقاعديف عمى بعد  وسط الحسابي الستجابات افراد العينةال بمغفي حيف The 

monument is synchronized (28.17) وكاف  درجة (4.868)قدره انحراؼ معياري بو  ،درجة
 استتخداـتـ ليذه القيمة  االحصائية داللةال والتختبار ، ( درجة27البعد ) لمقياس ىذاالوسط الفرضي 

وعند مقارنتيا بالقيمة  درجة، ((4.5االتختبار التائي لعينة واحدة، إذ بمغت القيمة التائية المحسوبة
مف القيمة الجدولية، وىذا يعني  ، نجد اف القيمة التائية المحسوبة أعمىدرجة (1.64)البالغةالجدولية 

ف عينة البحث لدييـ قدرا مف التخمود اي أ ،وسط الحسابيالاف ىناؾ فرؽ ذو داللة إحصائية لصالح 
 ، ويمكف تفسير ىذه النتيجة باالتي: (33الرمزي كما في جدوؿ )

وسيمة ليـ لموقاية مف قمؽ الموت، والذي يشعرىـ بأف  المتقاعديف بالتخمود الرمزي يعد شعورف إ     
 ما. كرة الفناء الذي سينتابيـ في يوماً لدييـ اىداؼ مستمرة في الحياة تساعدىـ في التأقمـ مع ف
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مف والتي تشير الى وجود نسبة جيدة  Florian, 2000 وتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة فمورياف      
 ((Meima, 2010: 35 التخمود الرمزي لدى المتقاعديف

)الجنس، العمر، الحالة االجتماعية،  اتالفرق في قمق الموت وفق متغير داللة تعرف  :لسادساليدف ا
 ( الحالة االقتصادية

 متقاعدا (195) عددىـ البالغ الذكور عينة استجابات حساب تـ اليدؼ ليذا تحقيقاالجنس :متغير  . أ
 قدره معياري وبانحراؼ، درجة( 113.63) لمذكور الحسابي وسطال بمغ اذقمؽ الموت،  مقياس عمى

 درجات حساب وعند، درجة( 114)البالغ  لممقياس الفرضي الوسطوىو اقؿ مف  درجة،( 20.443)
 لإلناث الحسابي وسطال بمغ اذ ،الموت قمؽ مقياس عمى متقاعدة( 150) عددىـ البالغ اإلناث عينة

 لممقياس الفرضي الوسط مف اقؿ وىو درجة،( 18.587) بمغ معياري وبانحراؼ، درجة( 109.10)
 االتختبار نتائج أظيرتاذ  مستقمتيف، لعينتيف التائي االتختبار استتخداـ تـ وقد درجة،( 114) البالغ

( 1.96) البالغة الجدولية القيمة مف أعمى وىي درجة( 2.31) المحسوبة التائية القيمة اف التائي،
 داللة ذو فروؽ وجود الى ذلؾ يشير مما(، 343) حرية ودرجة( 0.05) داللة مستوى عند درجة

 .(38) جدوؿ في كما الذكور وىـ األكبر وسطال ولصالح إحصائية

 (38جدوؿ ) 
 القيمة التائية ومستوى الداللة ألفراد العينة بحسب متغير الجنس لمقياس قمؽ الموت.

 العدد الجنس
وسط ال

 الحسابي
االنحراؼ 
 المعياري

وسط ال
 الفرضي

درجة 
 الحرية

 الداللة القيمة التائية
 الجدولية المحسوبة

 20.443 113.63 195 ذكور
114 343 2.31 1. 96 

وسط لصال  ال دالة

 18.587 109.10 150 إناث الحساي  للذكور

 الموتفي نسبة قمؽ تبعا لمتغير الجنس ويمكف تفسير ىذه النتيجة التي تشير الى وجود فروؽ      
 باالتي: ولصالح الذكور،

اف االدوار االجتماعية التخاصة بطقوس الموت كالدفف مثال يتطمب القياـ بيا مف قبؿ الذكور في      
الى  ةالذكور، اضافاستشياد الكثير مف ثرة الحروب في البالد والتي ادت الى ك فا أكم، العراؽمجتمع  
الييا اكثر مف االناث وذلؾ بحكـ متطمبات عمميـ،  عرضةً الذكور  واحوادث السير والتي قد يكونضحايا 

 كثر اقترابا مف قمؽ الموت مقارنةً ف مثؿ ىذه االمور لربما جعمت استجابات المتقاعديف الذكور اأذ أ
 .باإلناث

( التي تشير الى ارتفاع نسبة قمؽ الموت لدى 3222)عبدالتخالؽ، وتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة     
: 3220)عبد التخالؽ، )عدـ تأدية الفروض والواجبات، واالتخر ىو ضعؼ االيماف(وىما لسببيفالذكور 
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التي تشير الى عدـ وجود فروؽ بيف الذكور  (Bond, 1994) بينما تتختمؼ مع دراسة بوند  ،(883
  في قمؽ الموت واإلناث
: 86) Bond, 1994). 

 قمؽ الموت مقياس عمى المتقاعديف عينة استجابات حساب تـ اليدؼ ليذا تحقيقا :متغير العمر -ب
 اً متقاعد( 137) عددىـ البالغ( 60-55)بعمر لممتقاعديف الحسابي المتوسط بمغ اذ اعمارىـ، بحسب

 استجابات حساب تـ وكذا درجة،( 23.509) قدره معياري وبانحراؼ، درجة( 109.04) ومتقاعدة
 الستجاباتيـ الحسابي المتوسط وكاف ومتقاعدة، اً متقاعد( 89) عددىـ البالغ( 65-60)بعمر المتقاعديف

 بعمر المتقاعديف استجابات حساب تـ كما ،( درجة20.232)قدره معياري وبانحراؼ درجة،( 110.77)
( 120.28) الستجاباتيـ الحسابي المتوسط وكاف ومتقاعدة، متقاعداً ( 68) عددىـ البالغ( 65-70)

 فما 70) بعمر المتقاعديف استجابات حساب تـ وكذا درجة،( 17.204) قدره معياري وبانحراؼ درجة،
 درجة،( 122.05) الستجاباتيـ الحسابي المتوسط بمغ اذ ومتقاعدة، متقاعد( 51)عددىـ البالغ( فوؽ

 المتوسطات بيف الفروؽ داللة مف ولمتأكد (34)جدوؿ في كما درجة،( 19.137)قدره معياري وبانحراؼ
 الفائية القيمة أف النتائج أظيرت إذ العمر، مستويات درجات بيف لمموازنة األحادي التبايف تحميؿ إجراء تـ

حرية  بدرجة المستتخرجة درجة ( (2.60البالغة الجدولية بالقيمة مقارنتيا وعند درجة (7.982) المحسوبة
 بيف إحصائية داللة ذي فرؽ وجود عمى يدؿ مما الجدولية، القيمة مف اكبر أنيا تبيف درجة ((341,3
 (.33) ذلؾ جدوؿ ويوضح. الموت لقمؽ العمر مستويات

 (34جدوؿ )
 في مقياس قمؽ الموت عياري لمستويات العمرالمتوسط الحسابي واالنحراؼ الم 

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي عدد العينة العمر
55-03 137 109.04 23.509 

03-05 89 110.77 20.232 

05-03 68 120.28 17.204 

 19.137 122.05 51 فما فوؽ 03

 
 ( .35) تمثيميا بالشكؿ وتـ
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 (35شكؿ )

 قمؽ الموتفي مقياس  العمرلمستويات ممقارنة بيف المتوسطات الحسابية لشكؿ بياني   
 تبعًا لمتغير العمر (ANOVA)نتائج اتختبار تحميؿ التبايف األحادي  (33)جدوؿ 

 مصدر التباين
مجموع 

ــــات ـــــ  المربعــــــ
درجة 
 الحرية

متوسط 
ــــــات ـــــ  المربعــــــ

الداللة اإلحصائية  (F)القيمة الفائية 
 الجدولية المحسوبة 0...عند مستوى

 3375.531 3 10126.593 بين المجموعات

7.982 2.60 
وجود فرؽ ذي داللة 

 422.908 341 144211.755 داخل المجموعات إحصائية

  344 154338.348 المجموع

ولمعرفة مصادر الفروؽ بيف مجموعات البحث الذي كشؼ عنيا تحميؿ التبايف األحادي، تـ تطبيؽ                
مستويات لمعرفة وقوع الفرؽ بيف  Multiple Comparisons Scheffe شيفيو المقارنات البعدية اتختبار
 .(35)، وكما موضح في جدوؿ قمؽ الموتفي مقياس  العمر

 لمقياس قمؽ الموت العمرمستويات اتختبار شيفيو لمعرفة مصادر الفروؽ بيف  (35جدوؿ )

 المتوسط الحسابي المجموعات
 قيمة شيفيو

 0...داللة الفروق عند مستوى 
 الجدولية المحسوبة

 122.05 فما فوق .0
 فما فوؽ 03دالة إحصائيا لصالح  2.60 4.45

00-5. 109.04 
 122.05 فما فوق .0

 فما فوؽ 03دالة إحصائيا لصالح  2.60 3.34
5.-50 110.77 

55-60 60-65 65-70 فما فوق79   

109.04 المتوسطات 110.77 120.28 122.05

0
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 متوسط الفروق لقلق الموت في متغير العمر
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 122.05 فما فوق .0
 غير دالة إحصائيا 2.60 0.08

50-0. 120.28 
50-0. 120.28 

 03-05دالة إحصائيا لصالح  2.60 4.98
00-5. 109.04 
50-0. 120.28 

 03-05لصالح دالة إحصائيا  2.60 3.56
5.-50 110.77 
5.-50 110.77 

 غير دالة إحصائيا 2.60 0.12
00-5. 109.04 

 ( أف الفرؽ بيف:35ويتضح مف جدوؿ ) 
  غير قمؽ الموتفي مقياس  (03-55،  05-03و ) (03-05،  فما فوؽ 03 )بيف المتوسطيف الحسابييف 

 .درجة (8.03البالغة )صغر مف الجدولية أداؿ إحصائيا بيف المجموعتيف، ألف قيمة شيفيو المحسوبة 
  55،  03-05)(  و 05-03فما فوؽ ،  03و )  (03-55،  فما فوؽ 03)بيف المتوسطيف الحسابييف-

ف: قيمة شيفيو المحسوبة البالغة أل ،داؿ إحصائيا قمؽ الموتفي مقياس  (05-03،  03-05( و )03
 (2.60الجدولية البالغة )ف م أكبر عمى التوالي درجة (3.56)درجة  (4.98)درجة  (3.34)درجة  ((4.45

 .درجة
 ويمكن تفسير ذلك من خالل االتي:      

مقارنة بأعمار المتقاعديف االتخرى،  اعمى موت فما فوؽ( كاف لدييـ نسبة قمؽ 05اف المتقاعديف بعمر )
تدني  ولربما بسببالموت،  الى عرضةً اقرب الفئات العمرية قد يعود السبب في ذلؾ لشعورىـ بأنيـ 

ولعميـ ، واألقرافالكثير مف االصدقاء فضال عف الواقع االجتماعي الذي يشير الى فقد التيـ الصحية، ح
الواجبة عمييـ، وترقب الموت، في حيف كانت  بأنو ليس عمييـ سوى االىتماـ بالديف واداء الفروض يروف

( اقؿ في مستوى قمؽ الموت ربما يكوف ذلؾ لشعورىـ بأنيـ 05دوف الى ما  55فئة المتقاعديف بعمر)
 .مازالوا في صحة جيدة، او انيـ قادريف عمى مواكبة التغيرات المستمرة في الحياة

كشفت عف وجود فروؽ دالة  التي   (Derogatis, 1983)مع دراسة ديروكاتيس وتتفؽ ىذه النتيجة
 (Derogatis, 1983: 95) فأكثر. 05الموت لدى المسنيف بعمر احصائيا في قمؽ 

  :متغير الحالة االجتماعية . ب
 الحالة بحسب الموت قمؽ مقياس عمى المتقاعديف عينة استجابات حساب تـ اليدؼ ليذا تحقيقا    

( 110) ومتقاعدة اً متقاعد (224) عددىـ البالغ المتزوجيف لممتقاعديف الحسابي المتوسط بمغ اذ االجتماعية،
 البالغ متزوجيفال غير المتقاعديف استجابات حساب تـ وكذا درجة،( 21.927) قدره معياري وبانحراؼ، درجة

 معياري وبانحراؼ درجة،( 109.71) الستجاباتيـ الحسابي المتوسط وكاف ومتقاعدة، اً متقاعد( 35) عددىـ
 ومتقاعدة، متقاعدا( 47) عددىـ البالغ فالمرممي المتقاعديف استجابات حساب تـ كما درجة،( 19.522)قدره
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 تـ وكذا درجة،( 15.291) قدره معياري وبانحراؼ درجة،( 124.71) الستجاباتيـ الحسابي المتوسط وكاف
 الحسابي المتوسط بمغ اذ ومتقاعدة، اً متقاعد( 39 )عددىـ البالغ فالمطمقي المتقاعديف استجابات حساب

ذلؾ ويوضح ، (30) جدوؿ في كما درجة( 17.123)قدره معياري وبانحراؼ درجة،( 117.21) الستجاباتيـ
 الحالة درجات بيف لمموازنة األحادي التبايف تحميؿ إجراء تـ المتوسطات بيف الفروؽ داللة مف ولمتأكد ،جدوؿ)(

 وعند ،درجة(8.769)  المحسوبة الفائية القيمة أف النتائج أظيرت إذ ،(مطمؽ ،ارمؿ، اعزب متزوج،)االجتماعية
 مف اكبر أنيا تبيف درجة ((341.3 حرية بدرجة المستتخرجةدرجة  2.60)) البالغة الجدولية بالقيمة مقارنتيا
 اعزب متزوج،) االجتماعية الحالة مستويات بيف إحصائية داللة ذي فرؽ وجود عمى يدؿ مما الجدولية، القيمة

 التبايف تحميؿ عنيا كشؼ الذي البحث مجموعات بيف الفروؽ مصادر ولمعرفة، الموت لقمؽ( مطمؽ ،ارمؿ،
 ،ارمؿ، اعزب متزوج،) االجتماعية الحالة مستويات بيف الفرؽ وقوع لمعرفة شيفيو اتختبار تطبيؽ تـ األحادي،

 (.30) جدوؿ في موضح وكما الموت، قمؽ مقياس في( مطمؽ
 (30جدوؿ )

 المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري لمستويات الحالة االجتماعية في مقياس قمؽ الموت
 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي عدد العينة الحالة االجتماعية

 21.927 110.71 224 متزوج

 19.522 109.71 35 اعزب

 15.291 124.71 47 ارمؿ

 17.123 117.21 39 مطمؽ

 
 ( .30) تمثيميا بالشكؿ وتـ

 

 
 (30شكؿ )

 قمؽ الموتفي مقياس  لمستويات الحالة االجتماعيةممقارنة بيف المتوسطات الحسابية لشكؿ بياني 
 

 مطلق ارمل اعزب متزوج
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 (30)جدوؿ 
 قمؽ الموتفي مقياس  مستويات الحالة االجتماعيةتحميؿ التبايف األحادي  

مجموع  مصدر التباين
ــــات ـــــ  المربعــــــ

درجة 
 الحرية

متوسط 
ــــــات ـــــ  المربعــــــ

الداللة اإلحصائية  (F)القيمة الفائية 
 الجدولية المحسوبة 0...عند مستوى

 3381.69 3 10145.070 بين المجموعات

8.769 2.60 
وجود فرؽ ذي داللة 

 385.626 341 131498.513 داخل المجموعات إحصائية

  344 141643.583 المجموع

 
 تطبيؽ تـ األحادي، التبايف تحميؿ عنيا كشؼ الذي البحث مجموعات بيف الفروؽ مصادر ولمعرفة
 مستويات بيف الفرؽ وقوع لمعرفة Multiple Comparisons Scheffe شيفيو البعدية المقارنات اتختبار

 (32)جدوؿ في موضح وكما الموت، قمؽ مقياس في الحالة االجتماعية
 (32جدوؿ )

 قمؽ الموتلمقياس  مستويات الحالة االجتماعيةاتختبار شيفيو لمعرفة مصادر الفروؽ بيف 

 المتوسط الحسابي المجموعات
 قيمة شيفيو

 0...داللة الفروق عند مستوى 
 الجدولية المحسوبة

 124.71 ارمل
 دالة إحصائيا لصالح ارمؿ 2.60 3.89

 109.71 اعزب
 124.71 ارمل

5.65 2.60 

 دالة إحصائيا لصالح ارمؿ
 
 
 

 110.71 متزوج

 124.71 ارمل
 غير دالة إحصائيا 2.60 0.97

 117.21 مطمق
 117.21 مطمق

 غير دالة إحصائيا 2.60 0.79
 109.71 اعزب
 117.21 مطمق

 غير دالة إحصائيا 2.60 1.22
 110.71 متزوج
 109.71 اعزب

 غير دالة إحصائيا 2.60 0.03
 110.71 متزوج
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 ( أف الفرؽ بيف:32ويتضح مف جدوؿ ) 
 في ة بيف )ارمؿ ، مطمؽ( و )مطمؽ ، اعزب( و )مطمؽ ، متزوج( و )اعزب ، متزوج( الحسابي اتالمتوسط

البالغة صغر مف الجدولية أداؿ إحصائيا بيف المجموعتيف، ألف قيمة شيفيو المحسوبة  غير قمؽ الموتمقياس 
 .درجة (2.60)
  ف: قيمة أل ،داؿ إحصائيا قمؽ الموتفي مقياس  بيف )ارمؿ ، اعزب( و )ارمؿ ، متزوج(المتوسطيف الحسابييف

 .درجة (2.60الجدولية البالغة )ف م أكبر عمى التوالي درجة (6.65 )درجة  (3.89) شيفيو المحسوبة البالغة
من خالل  ،المرممينىذه النتيجة التي تشير الى ارتفاع نسبة قمق الموت لدى المتقاعدين  ويمكن تفسير

 االتي:
عزب، واالمقارنًة بالفئات االتخرى مف )المتزوج،  في قمؽ الموت اعمى نسبةلدييـ  فالمرمميف المتقاعدياف 
نتيجة مشاعر العزلة واالغتراب الناجمة مف موت احد الزوجيف، وقد تؤدي حالة ربما كاف ذلؾ ، مطمؽ(وال

، وبعض االستجابات النفسية العصابية، كالرغبة في الجسميةالصحة مستوى تدني في الالى بيـ الترمؿ 
دي الى واالجتماعي، والذي يؤ  النفسيكما وتشعر االرممة االنثى بفقداف االمف، وفقداف الدعـ الموت، 

قمؽ الموت تؤدي الى ارتفاع نسبة مف الممكف اف مثؿ تمؾ الظروؼ اف اذ ىبوط الروح المعنوية لدييا، 
 ربما كاف ذلؾ اقؿ في قمؽ الموت )المتزوج، واالعزب، والمطمؽ(، في حيف كانت الفئات االتخرىلدييـ

 ر حياتيـ االجتماعية او العاطفية. نتيجة الستقرا
االفراد المتقدميف في العمر والتي بينت اف  Ghufran& Ansan, 2008وتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة 

 فقدوا زوجاتيـ او ازواجيـ لدييـ قمؽ موت اعمى مف الذيف ازواجيـ او زوجاتيـ عمى قيد الحياة. ممف
(Ghufran& Ansan, 2008: 45)  

  :متغير الحالة االقتصادية . ت
 الحالة بحسب الموت قمؽ مقياس عمى المتقاعديف عينة استجابات حساب تـ اليدؼ ليذا تحقيقا     

( 70) عددىـ والبالغ الضعيؼ االقتصادي المستوى يذو  لممتقاعديف الحسابي المتوسط بمغ اذ االقتصادية،
 استجابات حساب تـ وكذا درجة،( 23.837) قدره معياري وبانحراؼ، درجة( 120.15) ومتقاعدة متقاعد

 الحسابي المتوسط وكاف ومتقاعدة، متقاعد( 121) عددىـ والبالغ المتوسط االقتصادي المستوى يذو  المتقاعديف
 المتقاعديف استجابات حساب تـ كما درجة،( 20.550) قدره معياري وبانحراؼ درجة،( 118.22) الستجاباتيـ

 الستجاباتيـ الحسابي المتوسط وكاف ومتقاعدة، اً متقاعد( 103) عددىـ والبالغ الجيد االقتصادي المستوى يذو 
 يذو  المتقاعديف استجابات حساب تـ وكذا درجة،( 23.062) قدره معياري وبانحراؼ درجة،( 109.38)

 الستجاباتيـ الحسابي المتوسط بمغ اذ ومتقاعدة، متقاعد( 51)عددىـ والبالغ الممتاز االقتصادي المستوى
 الفروؽ داللة مف ولمتأكد ،(32) جدوؿ في كما درجة( 20.228)قدره معياري وبانحراؼ درجة،( 114.28)

 متوسطة ضعيفة،)االقتصادية الحالة درجات بيف لمموازنة األحادي التبايف تحميؿ إجراء تـ المتوسطات بيف
 الجدولية بالقيمة مقارنتيا وعند درجة (3.539) المحسوبة الفائية القيمة أف النتائج أظيرت إذ( ممتازة ،جيدة،
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 عمى يدؿ مما  الجدولية، القيمة مف اكبر أنيا تبيف( 341,3 ) حرية بدرجة المستتخرجة درجة ((2.60  البالغة
. الموت لقمؽ( ممتازة جيدة، متوسطة، ضعيفة،) االقتصادية الحالة مستويات بيف إحصائية داللة ذي فرؽ وجود

 .(53) جدوؿذلؾ  ويوضح
 (32جدوؿ )

 في مقياس قمؽ الموت االقتصاديةالمتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري لمستويات الحالة  
 االنحراؼ المعياري المتوسط الحسابي العدد الحالة االقتصادية

 23.837 120.15 70 ضعيفة

 20.550 118.22 121 متوسطة

 23.062 109.38 103 جيدة

 20.228 114.28 51 ممتازة

 
 ( .30) بالشكؿتمثيميا  وتـ

 
  (30كؿ )ش

 قمؽ الموتفي مقياس  قتصاديةلمستويات الحالة االممقارنة بيف المتوسطات الحسابية لشكؿ بياني 
 
 

 ممتازة جيدة متوسطة ضعيفة
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 (53)جدوؿ 
 ة في مقياس قمؽ الموتقتصاديتحميؿ التبايف األحادي مستويات الحالة اال

 مصدر التباين
مجموع 

ــــات ـــــ  المربعــــــ
درجة 
 الحرية

متوسط 
ــــــات ـــــ  المربعــــــ

الداللة اإلحصائية  (F)القيمة الفائية 
 الجدولية المحسوبة 0...عند مستوى

 1646.075 3 4938.226 بين المجموعات

3.539 2.60 
وجود فرؽ ذي داللة 

 إحصائية
 465.103 341 158600.139 داخل المجموعات

  344 163538.365 المجموع

         
ولمعرفة مصادر الفروؽ بيف مجموعات البحث الذي كشؼ عنيا تحميؿ التبايف األحادي، تـ تطبيؽ اتختبار  

قمؽ في مقياس  )ضعيفة، متوسطة ،جيدة ، ممتازة(قتصاديةمستويات الحالة االشيفيو لمعرفة وقوع الفرؽ بيف 
 .(53)، وكما موضح في جدوؿ الموت

 (53جدوؿ )
 لمقياس قمؽ الموت قتصاديةمستويات الحالة االاتختبار شيفيو لمعرفة مصادر الفروؽ بيف 

 المتوسط الحسابي المجموعات
 قيمة شيفيو

 0...داللة الفروق عند مستوى 
 الجدولية المحسوبة

 120.15 ضعيفة
4.15 2.60 

 دالة إحصائيا لصالح ضعيفة
 109.38 جيدة 

 120.15 ضعيفة
0.82 2.60 

 غير دالة إحصائيا
 114.28 ممتازة 

 120.15 ضعيفة
 غير دالة إحصائيا 2.60 0.13

 118.22 متوسطة
 118.22 متوسطة

 دالة إحصائيا لصالح متوسطة 2.60 2.80
 109.38 جيدة

 118.22 متوسطة
 غير دالة إحصائيا 2.60 0.37

 114.28 ممتازة
 114.28 ممتازة

 إحصائيا غير دالة 2.60 0.57
 109.38 جيدة
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 ( أف الفرؽ بيف:53ويتضح مف جدوؿ )
 ضعيفة ، ممتازة( و )ضعيفة ، متوسطة( و )متوسطة ، ممتازة( و )ممتازة ، جيدة(بيف  ةالحسابي اتالمتوسط( 

صغر مف الجدولية أداؿ إحصائيا بيف المجموعتيف، ألف قيمة شيفيو المحسوبة  غير قمؽ الموتفي مقياس 
 .درجة  (2.60) البالغة

  ف:أل ،داؿ إحصائيا قمؽ الموتفي مقياس  )ضعيفة ، جيدة( و )متوسطة ، جيدة(بيفالمتوسطيف الحسابييف 
 (2.60) كبر مف الجدولية البالغةأ عمى التوالي درجة (2.80)درجة (4.15) قيمة شيفيو المحسوبة البالغة

 . درجة
لدييـ مستوى  او المتوسطة، الحالة االقتصادية الضعيفة يف ذو المتقاعدياف  :ويمكن تفسير ذلك من خالل االتي

مف  سرىـألى تخوفيـ عمى إذلؾ،  سبب وقد يعود، مقارنة بالفئات االتخرى )الجيدة والممتازة( قمؽ الموت في اعمى
النبذ يشعروا بمما ، تدني حالتيـ االقتصاديةفي  لى المعاشإكما وقد يشعر بعض المسنيف بعد االحالة ، بعدىـ

 المعززينسحب البعض منيـ ويشعروف باالنطواء،  ومف ثـ، ـمعاممة غير الئقة مف اقربائي عندما يروااالجتماعي 
لربما يكوف ذلؾ  مف سواىا االجتماعية)الجيدة، والممتازة( اقؿ في قمؽ الموت حيف كانت الطبقة لقمؽ الموت، في

 ىمييـ.وأ والدىـوأللشعورىـ باالستقرار المعيشي ليـ نتيجة 
لدى عينة البحث من المتقاعدين  قمق الموتتكامل االنا و  العالقة االرتباطية بين ايجاد: السابعاليدف 

 .في محافظة ذي قار
التخاص بمعامؿ  T- testاتختبار استتخرجمعامؿ ارتباط بيرسوف ومف ثـ  ىذا اليدؼ استتخرجلقياس     

في العالقة االرتباطية بيف المتغيرات وحصؿ عمى النتائج ارتباط بيرسوف لمتعرؼ عمى داللة الفروؽ 
 المبينة في الجدوؿ ادناه :

   (58جدوؿ )

 الموت لدى المتقاعديف وقمؽ األناالعالقة االرتباطية بيف تكامؿ 

 المتغيرات
حجم 
 العينة

قيمة معامل ارتباط 
 بيرسون

درجة  قيمة )ت(
 الحرية

مستوى الداللة 
 (0.0.)اإلحصائية

 الجدولية المحسوبة

 دالة إحصائيا 343 1.96 7.655 -0.382 345 قمق الموت×  تكامل األنا

لدى  وقمؽ الموت األناتكامؿ وجود عالقة ارتباطية بيف  أعالهتبيف مف النتائج في الجدوؿ      
( دجة وبعد اتختبارىا باستعماؿ 0.382-ذ بمغت قيمة معامؿ ارتباط بيرسوف )إ ،المتقاعديف

( وىي اكبر 7.655 التخاص بمعامؿ ارتباط بيرسوف وجد بأف قيمة )ت( قد بمغت ) t-testاتختبار
( ودرجة حرية 0.05) إحصائيةعند مستوى داللة  درجة (1.96مف قيمة )ت( الجدولية والبالغة )
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 عكسية رتباطيةاال عػالقةواف ال، قة ارتباطية جيدة ودالة إحصائياوىذا يدؿ عمى وجود عال ،(343)
 ويمكف تفسير ىذه النتيجة باالتي: ،الموت وقمؽ األنا تكامؿ متغيري بيف بشكؿ واضح

 كممػاف اي انيـ المتقاعدو  لدى الموت قمػؽ درجة في انتخفاض يقابمو األنا تكامؿ درجة ارتفاع أف -3
 في حققوه عما بالرضا وافيشػعر  واإلنجاز بالكفاءة ـشعورى زاد األنا تكامؿل العميا المستويات مف وااقترب

المتقاعديف الذيف  يـمن العكس وعمى الموت، حتميػة وايتقبػم ـيجعمػي ما وىو ،ـحياتي مف السابقة المراحؿ
 إنجازه إلى توصموا ما بتخصوص واضحة غير الصورة لدييـ تكوفس األنا تكامؿ انتخفاض في لدييـ

ومف ثـ  الموت  فكػرة لتقبػؿ االسػتعداد عف يكونوف ما أبعد يجعميـ مما حققوه عما الرضا بعدـ فيشػعروف
 .قمؽمل مثيرالدييـ  األمر ىذا يصبح

الى اف العالقة االرتباطية بيف  بينت( والتي Fishman, 1988)فيشمافوتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة  -8
كما . (Fishman, 1988: 12)ا زاد تكامؿ االنا قؿ قمؽ الموتمؿ االنا وقمؽ الموت عكسية، اي كمماتك

، والتي اوجدت اف ىناؾ عالقة كبيرة بيف المتغيريف اذ كمما اقترب Parker, 2013وتتفؽ مع دراسة باركر
 . (Parker, 2013: 2 )و كمما اقترب مف تقبؿ فكرة الموتالفرد عمى قبوؿ ماضي

 
 المتقاعدين البحث من لدى عينة قمق الموت في وابعاده األناتكامل  إسياممدى : تعرف الثامناليدف 

 .في محافظة ذي قار
 قمؽ الموت لدى عينة البحث مف المتقاعديف: فيأ. تعرؼ مدى اسياـ تكامؿ االنا 

 (54كما في جدوؿ )تحميؿ االنحدار  ولتحقيؽ ىذا اليدؼ تـ استتخداـ     
  (54جدوؿ )

 لممتغيرات لدى المتقاعديف القيـ الفائية المحسوبة لجدوؿ تحميؿ االنحدار

 مصدر التبايف
 مجموع

 درجة الحرية المربعات
متوسطات 

 المربعات
 القيمة الفائية

 الداللة
 الجدولية المحسوبة

 59436.681 1 59436.681 االنحدار

 1013.939 343 347781.134 الخطأ المعياري دالة إحصائيا 3.84 58.620

  344 407217.815 الكمي

مف تخالؿ عرض قيـ اإلسياـ النسبي وقيـ  الموتقمؽ في  تكامؿ األناولمعرفة مدى إسياـ       
حيث  قمؽ الموتإسياـ في  لو تكامؿ األناذ تشير القيمة التائية المحسوبة الى أف ، إ(Betaإسياـ )

 .وضح ذلؾ( ي53والجدوؿ )، (1.96)كانت القيـ التائية المحسوبة اكبر مف الجدولية البالغة 
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 تكامل األنا في قمق الموت لدى عينة المتقاعدين إسيام (53جدوؿ )
 

     
 في  )تكامؿ االنا( مستقؿالمتغير ال( يتبيف مدى إسياـ تأثير 53مف تخالؿ االطالع عمى جدوؿ )

( لإلسياـ المعياري واالتختبار Betaقيـ )و ( لإلسياـ النسبي Bمف تخالؿ قيـ) )قمؽ الموت(لمتغير التابعا
 : كاآلتيالتائي ليذه القيـ 

( درجة وىي ذات داللة 85.702( لإلسياـ النسبي قد بمغت )Bتشير النتيجة إف قيمة): الحد الثابت 
( درجة وىي أعمى مف 4.614( إذ بمغت القيمة التائية المحسوبة )0.05إحصائية عند مستوى داللة )

  .(0.05( درجة عند مستوى داللة ) 1.96القيمة الجدولية البالغة ) 
( درجة وىي ذات داللة 0.680( لإلسياـ النسبي قد بمغت )Bتشير النتيجة إف قيمة) تكامل األنا:

 عمى مف( درجة وىي أ7.656( إذ بمغت القيمة التائية المحسوبة )0.05إحصائية عند مستوى داللة )
 مقدار اإلسياـ النسبي لقيمة بيتا( وكاف 0.05( درجة عند مستوى داللة )1.96)القيمة الجدولية البالغة

0.382) BETA  ) قمؽ الموتعمى ) المتغير المستقؿ (  تكامؿ األنال تأثيردرجة وىذا يشير إلى وجود 
   .(المتغير التابع)
 :باالتيقمق الموت في  تكامل األناإسيام  التي تشير الى ويمكن تفسير ىذه النتيجة 

باعتبار المتقاعد المتكامؿ تجاه المستقبؿ المبيـ،  بالنسبة لشتخص متكامؿ لف ينتج لديو المشاعر السمبية
نتيجة لتحقيؽ كؿ  واضحة عف الحياة والمعنى مف الوجود وتتكوف لديو صورةيتتخطى التوقعات السمبية 

عينة البحث مف تكامؿ االنا في تتخفيؼ قمؽ الموت لدى  اسياـولعؿ ىذه الحقيقة عززت مف طموحاتو، 
  المتقاعديف.

مف االسباب الكبيرة لقمؽ الموت ىي انتياء فرصة الفرد في تحقيؽ اف  3204اريكسوف،  ويذكركما 
 .(330 :8332) االشوؿ، التي يطمح الييا  غاياتو
 المتقاعدين:قمق الموت لدى في  ابعاد تكامل األنامدى إسيام تعرف ب. 

ذ كانت إ قمؽ الموت مجاالت تكامؿ األنا وأظيرت نتائج التحميؿ اف ىناؾ عالقة موجبة  دالة بيف 
( 0.05(عند مستوى داللة)0.106) القيمة الجدولية البالغةقيـ معامالت االرتباط جميعيا اكبر مف 

  .( يوضح ذلؾ55( والجدوؿ)343ودرجة حرية )

 مستوى الداللة
   BETA  قيم    القيم التائية

النسبي المعياري  لإلسيام
 لممتغيرات في التنبؤ

الخطأ 
 المعياري

 B قيم  
لإلسيام 
 النسبي

 المتغيرات
 المحسوبة الجدولية

  0.0.دالة عند مستوى 

1.96 

 

 الحد الثابت 85.702 12.723 ــــــــــــــــــــــــــــــ 4.614

 األناتكامل  0.680 0.089 0.382 7.656 0.0.دالة عند مستوى 
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 (00جدول )
 مجاالت تكامل األنا وقمق الموتمعامالت التحديد لمعالقة بين 

 الخطأ المعياري لمتقدير معدل معامل االرتباط مربع معامل االرتباط معامالت االرتباط مجاالت تكامل األنا
 32.546 0.105 0.108 -0.328 الندم

 32.012 0.134 0.137 -0.370 الحكمة
 33.525 0.051 0.053 -0.231 اإلنتاجية

 34.011 0.023 0.026 -0.160 لرفاىية النفسيةا
 34.355 0.003 0.006 0.077-  الرضا عن الحياة

اكبر  قمؽ الموتفي  مجاالت تكامؿ األناالقيمة الفائية المحسوبة لجدوؿ تحميؿ االنحدار ل أفكما  
( 50( جدوؿ)1-343( وبدرجة حرية)0.05) ( عند مستوى داللة3,84مف القيمة الجدولية البالغة)

 :يوضح ذلؾ
 (05جدول )

 القيم الفائية المحسوبة لجدول تحميل االنحدار

 مجموع المربعات مصدر التباين األساليب
درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

القيمة 
 الداللة الفائية

 
 ندمال

 43902.933 1 43902.933 االنحدار
 1059.227 343 363314.881 الخطأ المعياري دال 41.448

  344 407217.815 الكمي

 لحكمةا
 

 55722703 1 55722.703 االنحدار
 1024.767 343 351495.111 الخطأ المعياري دال 54.376

  344 407217.815 الكمي

 اإلنتاجية
 21711.347 1 21711.347 االنحدار

 1123.926 343 385506.468 الخطأ المعياري دال 19.317
  344 407217,815 الكمي

 لرفاىية النفسيةا
 10443.519 1 10443.519 االنحدار

 1156.776 343 396774.296 الخطأ المعياري دال 9.028
  344 467217.815 الكمي

 الرضا عن الحياة
 2385.331 1 2385.331 االنحدار

غير  2.02
 1180.270 343 404832.484 الخطأ المعياري دال

  344  الكمي
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مف تخالؿ عرض قيـ اإلسياـ النسبي وقيـ  قمؽ الموتفي  تكامؿ األنا ابعادولمعرفة مدى إسياـ 
قمؽ ليا إسياـ في  مجاالت تكامؿ األناذ تشير القيمة التائية المحسوبة الى أف ، إ(Betaإسياـ )
( 50والجدوؿ )( 1.96)حيث كانت القيـ التائية المحسوبة اكبر مف الجدولية البالغة الموت، 

 .يوضح ذلؾ 
 (00جدول )

 قمق الموتفي  تكامل األنا ابعادإسيام 

 المتغير المستقل
اإلسيام 
 النسبي

الخطأ 
 المعياري

قيمة بيتا 
B 

التائية 
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

دالة 
 الفروق

  0.05 12.792  8.135 104.082 الثابت
 دال 0.05 6.438 0.328 0.294 1.891 الندم
  0.05 6.853  10.981 75.250 الثابت

 دال 0.05 7.374 0.370 0.298 2.197 حكمةال

 0.05 10.761  10.288 110.706 الثابت
 
 

 دال 0.05 4.395 0.231 0.450 1.977 اإلنتاجية
  0.05 7.632  15.498 108.982 الثابت

 دال 0.05 3.005 0.160 0.258 0.776 لرفاىية النفسيةا
  0.05 15.390  9.249 142.340 الثابت

 دالغير  0.05 1.422 0.077 0.920 1.308 الرضا عن الحياة
 

 مف التابع المتغير في المستقؿ المتغير تأثير إسياـ مدى يتبيف( 50) جدوؿ عمى االطالع تخالؿ مف
 : كاآلتي القيـ ليذه التائي واالتختبار المعياري لإلسياـ( Beta) وقيـ النسبي لإلسياـ( B)قيـ تخالؿ

 داللة ذات وىي درجة( 104.082)بمغت قد النسبي لإلسياـ( B)قيمة إف النتيجة تشير :الثابت الحد . أ
 أعمى وىي درجة( (12.792 المحسوبة التائية القيمة بمغت إذ( 0.05) داللة مستوى عند إحصائية

 .( 0.05) داللة مستوى عند درجة( (1.96 البالغة الجدولية القيمة مف
 داللة ذات وىي درجة( 1.891) بمغت قد النسبي لإلسياـ( B)قيمة إف النتيجة تشير :الندم

 أعمى وىي درجة( 6.438) المحسوبة التائية القيمة بمغت إذ( 0.05) داللة مستوى عند إحصائية
 النسبي اإلسياـ مقدار وكاف( 0.05) داللة مستوى عند درجة( 1.96) البالغة الجدولية القيمة مف

 عمى(  المستقؿ المتغير) لبعد الندـ تأثير وجود إلى يشير وىذا درجة ((0.328 (BETA)بيتا لقيمة
 ويمكف تفسير ذلؾ باالتي: ( التابع المتغير)  الموت قمؽ
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لمفرد والمسببة لشعوره بالندـ، ربما  المرضيةغير  اف مراجعة الحياة مع التركيز عمى بعض االمور
 الدنيوية التخطايا مفيتخفؼ  حتىعنيا  التكفيرومحاولة  تحفزه الستغالؿ الوقت المتبقي مف عمره

 .منو البد الذي الموت  لمواجية استعدادا
 داللة ذات وىي درجة( 75.250) بمغت قد النسبي لإلسياـ( B)قيمة إف النتيجة تشير :الثابت الحد . ب

 مف أعمى وىي درجة( 6.853) المحسوبة التائية القيمة بمغت إذ( 0.05) داللة مستوى عند إحصائية
 .(0.05)  داللة مستوى عند درجة( 1.96)  البالغة الجدولية القيمة

 داللة ذات وىي درجة( 2.197)بمغت قد النسبي لإلسياـ( B)قيمة إف النتيجة تشير :الحكمة
 مف أعمى وىي درجة( 7.374) المحسوبة التائية القيمة بمغت إذ( 0.05) داللة مستوى عند إحصائية

 النسبي اإلسياـ مقدار وكاف( 0.05)  داللة مستوى عند درجة(  1.96)  البالغة الجدولية القيمة
 عمى(  المستقؿ المتغير) لبعد الحكمة تأثير وجود إلى يشير وىذا درجة( BETA 0.370)بيتا لقيمة
 ويمكف تفسير ذلؾ باالتي:  ( التابع المتغير)  الموت قمؽ
السابقة  حياتو نجاح مدى عمى النيائية حساباتو ليبني نفسو يراجع المرء يبدأ التقاعد، سف في

 ومحاولة منيا الحكمة اتخذ في تساعده لربما الغابرة الذكريات تمؾ سترجاعال واف فييا، واالستبصار
 يموت. بعدما حتى ذكراه تخمود في تساىـ اف الممكف مف والتي الجديد، الجيؿ الى تعميميا

 ذات وىي درجة( 110.706) بمغت قد النسبي لإلسياـ( B)قيمة إف النتيجة تشير :الثابت الحد . ت
 وىي درجة( 10.761) المحسوبة التائية القيمة بمغت إذ( 0.05) داللة مستوى عند إحصائية داللة
 .(0.05)  داللة مستوى عند درجة( (1.96 البالغة الجدولية القيمة مف أعمى

 داللة ذات وىي درجة( 1.977) بمغت قد النسبي لإلسياـ( B)قيمة إف النتيجة تشير :االنتاجية
 أعمى وىي درجة( 4.395) المحسوبة التائية القيمة بمغت إذ( 0.05) داللة مستوى عند إحصائية

 النسبي اإلسياـ مقدار وكاف( 0.05)  داللة مستوى عند درجة( 1.96) البالغة الجدولية القيمة مف
(  المستقؿ المتغير) لبعد االنتاجية تأثير وجود إلى يشير وىذا درجة( BETA 0.231)بيتا لقيمة
 ويمكف تفسير ذلؾ باالتي:(.  التابع المتغير)  الموت قمؽ عمى

ربما يعود اسياـ االنتاجية في قمؽ الموت نتيجة لتكويف فكرة التخمود الرمزي الذي يشعرىـ باستمرار 
 .بعد الموتوجودىـ حتى 

 ذات وىي درجة( 108.982) بمغت قد النسبي لإلسياـ( B)قيمة إف النتيجة تشير :الثابت الحد . ث
 وىي درجة( 7.632) المحسوبة التائية القيمة بمغت إذ( 0.05) داللة مستوى عند إحصائية داللة
 .(0.05)  داللة مستوى عند درجة( 1.967)  البالغة الجدولية القيمة مف أعمى

 داللة ذات وىي درجة( 0.776) بمغت قد النسبي لإلسياـ( B)قيمة إف النتيجة تشير :الرفاىية النفسية
 مف أعمى وىي درجة( 3.005) المحسوبة التائية القيمة بمغت إذ( 0.05) داللة مستوى عند إحصائية

 لقيمة النسبي اإلسياـ مقدار وكاف( 0.05) داللة مستوى عند درجة( 1.96) البالغة الجدولية القيمة
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 عمى(  المستقؿ المتغير) لبعد الرفاىية النفسية تأثير وجود إلى يشير وىذا درجة( BETA 0.160)بيتا
 باالتي:ويمكف تفسير ذلؾ (.  التابع المتغير)  الموت قمؽ

 سيشعره، الفرد باليدؼ مف الحياة، وقدرتو عمى ترؾ بصماتو عمى االتخريف باإليجاب إحساساف 
 .وقبوؿبالقدرة عمى مقابمة الموت برحابة 

 داللة ذات وىي درجة( 142.340) بمغت قد النسبي لإلسياـ( B)قيمة إف النتيجة تشير :الثابت الحد . ج
 أعمى وىي درجة( 15.390) المحسوبة التائية القيمة بمغت إذ( 0.05) داللة مستوى عند إحصائية

 .(0.05) داللة مستوى عند درجة( (1.96 البالغة الجدولية القيمة مف
 ذات وىي درجة( (1.308بمغت قد النسبي لإلسياـ( B)قيمة إف النتيجة تشير :الرضا عن الحياة

 اقؿ وىي درجة( 1.422) المحسوبة التائية القيمة بمغت إذ( 0.05) داللة مستوى عند إحصائية داللة
 النسبي اإلسياـ مقدار اذ كاف( 0.05)داللة مستوى عند درجة( 1.96)البالغة الجدولية القيمة مف

 المتغير) تأثير لبعد الرضا عف الحياة وجود عدـ إلى يشير وىذا درجة( .BETA 0.077)بيتا لقيمة
 ويمكف تفسير ذلؾ باالتي: ( التابع المتغير)  الموت قمؽ عمى( المستقؿ

بعض محطات الندـ في حياتو عدـ تصالحو مع اف شعور الفرد بعدـ القبوؿ التاـ عف ماضيو، نتيجة 
في قمؽ الموت، وقد يتحقؽ ذلؾ  لبعد الرضا عف الحياة ثرة، ربما كاف ىذا سببا لعدـ وجود أالسابق

العاـ عف الماضي ومف ثـ تقبؿ الماضي المتسبب لمندـ، ليتحقؽ الرضا بعد تصحيح االعوجاج 
   المستقبؿ المؤكد عمى الموت.

 : Conclusionsاالستنتاجات 
لقد تناغمت نتائج ىذا البحث مع ما جاء في االدبيات السابقة عف العالقة العكسية بيف تكامؿ االنا 

 لدى ظير، وىذا ما وقمؽ الموت وال سيما ما جاء في نظرية اريكسوف ونظرية ليفتوف مف معطيات
االستنتاجات التي توصؿ الييا البحث مف ، و في محافظة ذي قار اً المتقاعديف المدنييف ذكورًا واناث

 االتي: الحالي ىي 
تحقؽ الكثير مف االنجازات عمى متختمؼ مستويات الحكمة والرفاىية النفسية واالنتاجية، والتي   .3

 .ادت بدورىا الى وصوؿ المتقاعديف لمستوى جيد مف تكامؿ االنا
اف الحياة ال تمنح كؿ الفرص بصورة متساوية مما يجعؿ المتقاعد يشعر بدرجة مف الندـ، لكنو  .8

عبور  قادرًا عمى لربما يجعمو في ظؿ توافر درجة جيدة مف الحكمة واالنتاجية والرفاىية النفسية
 .ذلؾ الشعور حتى يصؿ لمقناعة الشتخصية في حياتو الماضية واستقامة الحياة القادمة

 ـ تكامؿ االنا في التنبؤ بدرجة قمؽ الموت لدى المتقاعديف.يسي .4
 مف الصعب تحقيؽ الرضا عف الحياة اذا كاف ىناؾ مستوى مرتفع مف الشعور بالندـ. .3
 لدى المتقاعديف. كمما ارتفع مستوى التخمود الرمزي، انتخفض قمؽ الموت .5
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 :Recommendations Theالتوصيات  

 الحالي مف نتائج، توصي الباحثة بما يمي:عمى ما توصؿ اليو البحث بناًء 
سمة مع كبار السف في تعزيز  وغير الرسمية، السيما التي ليا تماس زيادة دعـ المؤسسات الرسمية .3

 تكامؿ االنا لدييـ.
تساعدىـ في مراجعة التي و  كبار السفاالكثار مف البرامج التي توجو الى وسائؿ االعالـ عمى  .8

وتصحيح اليفوات الماضية  التخبرات الماضية ومحاولة نقميا لمجيؿ الحديث،حياتيـ واالستفادة مف 
 .عف الحياة بطريقة تحقؽ الرضا

 .فأكثر 05بعمر اماـ المتقاعديف  بأبعاد سمبية تجنب الحديث عف االمور المتعمقة بالموت .4
    الفراغ، والوقاية مف قمؽ الموت. ممارسة ىواياتيـ، لمقضاء عمى اوقات عمىالمتقاعديف  حث .3
 والسفرات الثقافية او الحفالت المناسبات مف اإلكثارك المتقاعديف بيف اإلنسانية العالقات تعميؽ .5

 يـ.عبانيـ شريحة ذات اىمية ال فراد مجتم لتشعرىـ ،الرياضية والنشاطات
والترفييية لممتقاعديف لتتخفيؼ وطأة مفاتحة ىيأة التقاعد العامة بضرورة توفير الحاجات األساسية  .0

 الضغوط عمييـ.

وكؿ ما يتعمؽ بو،  بموضوع الموت االفراد تزيد مف وعياعداد محاضرات سات الدينية عمى المؤس .0
حقيقة يجب و تساعدىـ عمى اإليماف باف الحياة تكمف في المقدرة عمى ادراؾ اف الموت امر حتمي، ل

 .بشكؿ طبيعي التعامؿ معيا
 التوازف تحقيؽ عمى لمساعدتيـ لممسنيف موجية ومحاضرات ندوات عقد تخالؿ مف المجتمع دور تفعيؿ .2

 .وعائالتيـ اسرىـ ضمف االجتماعية ادوارىـ عمى ولممحافظة الشتخصية في النفسي
 
 : Suggestions Theمقترحات ال

المقترحات استكماال لمتطمبات البحث الحالي وتطويرا لمتخرجات البحث، تقترح الباحثة عددا مف 
 االتية:

عموـ الطمبة  أطباء، ى مثؿ :إجراء دراسة مماثمة لمبحث الحالي عمى عينات وفئات عمرية ُأتخر  .3
 (.الخ...دينيةال

، التي يمكف اف تؤثر في أتخرىمتغيرات بقمؽ الموت  عالقةالقياـ بدراسات نفسية اجتماعية حوؿ   .8
 .نفسي لتخفض قمؽ الموت إرشاديبرنامج  درجة التعرض ليذا القمؽ، كبناء

موت الى قمؽ مرضي، مف ال قمؽالى تحوؿ إجراء أبحاث تفيد في التعرؼ عمى األسباب التي تؤدي  .4
مساعدة األفراد الذيف يعانوف مف ىذا االضطراب عمى تجاوز ىذه األسباب وبقاء قمؽ الموت اجؿ 

 ضمف الحدود الطبيعية.
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كونو عمى جانب مف االىمية ويساعد  المحمية بحاثتناوؿ مفيوـ تكامؿ االنا بشكؿ متعمؽ ضمف اال .3
 رد، ويعمؿ بوصفو مؤشرا عمى جودة حياة االفراد.في فيـ شتخصية الف

المتقاعديف ضمف الصنؼ المدني والعسكري، لمعرفة  لدىاجراء دراسة مقارنة تتناوؿ تكامؿ االنا  .5
 الفروؽ الفردية بينيـ.
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 العربية:اوال: المصادر 

  القرآن الكريم 
 ( 2881ابن منظور :)لبنان.الحادي عشر، بيروت الثالث، العدد، المجمد لسان العرب ، 
 ( 1008احمد، ايمان شعبان :) ،مشكالت التقاعد لدى المسنين واثرها عمى الرضا عن الحياة

 ، مصر.جامعة المنصورة ،23العدد مجمة بحوث التربية النوعية،
 (1007االشول، عادل عز الدين :)مكتبة  ،2ط،عمم نفس النمو من الجنين الى الشيخوخة

 http://www.shamela.ws  مصر االنجمو المصرية،
  ( 1020ألن، بيم ب )ترجمة عالء الدين كفافي، التنوع –النمو –: نظريات الشخصية االرتقاء ،

 دار الفكر لمطباعة والنشر والتوزيع، عمان، األردن. ،2طومايسة أحمد النيال، سيير محمد سالم،
 (1003الببالوي، ايياب:)  ،الزىراء، الرياضدار ، 1طقمق الكفيف وتشخيصه وعالجه . 
  : )الجامع المسند الصحيح المختصر من امور البخاري، ابو عبد اهلل محمد بن اسماعيل )ب ت

 ، الرياض.دار السالم لمنشر والتوزيع، الرياضرسول اهلل)ص( "صحيح البخاري"، 
 ( 1007البياتي، عبد الجبار توفيق :) ،2طاالحصاء وتطبيقاته في العموم التربوية والنفسية، 

 ، االردن.دار اثراء لمنشر والتوزيع، عمان
 (2873بيسكوف، ليدفورد  :)ترجمة، دحام الكيالي، وعايف حبيب، المنظمة عمم نفس الكبار ،

 ، العراق.لمتربية والثقافة والعموم، بغدادالعربية 
 ( 1021تيغزة، محمد بوزيان ،) التحميل العاممي االستكشافي والتوكيدي مفاهيمها ومنهجيتها

 ، االردن.ار المسيرة لمنشر والتوزيع، عماند، 2ط، lisrelوليزرل  spssبتوظيف حزمة 
 ( 2878ثورندايك، روبرت، وىيجين، اليزابيث :)ترجمة القياس والتقويم في عمم النفس والتربية ،

 .االردن ،مركز الكتب االردني ،2ط ن عدس،عبد اهلل زيدان الكيالني، عبد  الرحم
 (1003الحجار، محمد :)،لبنان.دار النقاش، بيروت ،2ط تشخيص االمراض النفسية ، 
 (1004الحجازي، مصطفى :)جامعة االمام محمد بن سعود  ،2ط ،معجم االلفاظ العربية

 الرياض، السعودية.االسالمية ، 
 ( ،1005حسين، طو عبد العظيم :) ،دار الوفاء، االسكندرية.2طمهارات توكيد الذات ، 
  (2886الحمو، بثينة منصور :) ،مجمة كمية اآلداب،قمق الموت لدى كل من الشيوخ والشباب 

 ، العراق.جامعة بغداد، (84قسم عمم النفس، العدد)
 اثر الممارسة الوالدية وبعض المتغيرات الديموغرافية المتعمقة (: 1005) الحوسني، بدرية

رسالة بالوالدين عمى مفهوم الذات وتأكيد الذات لدى طالبات مرحمة ما بعد التعميم االساسي، 
 ماجستير غير منشورة، الجامعة االردنية.

http://www.shamela.ws/
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  (1002الخالدي، اديب :)ية، ليبياالمكتبة الجامع، 2، طالصحة النفسية. 
  ،عالم المعرفة، الكويت. ،2ط ترجمة، عزت شعالن،مرض القمق، (: 2887شبيان) دافيد 
 (2884الدمنيوري، رشاد :)الشركة المتحدة لمطباعة، ، 2ط، االغتراب وبعض متغيرات الشخصية

 .سوريا
 ( 1022ربيع، محمد شحاتو)دار المسيرة لمنشر والتوزيع  2، ط: عمم نفس الشخصية ،

 والطباعة، عمان، األردن .
 ( 2866رزوق، اسعد، وعبد الدايم، عبداهلل :)،المؤسسة العربية ، 2ط موسوعة عمم النفس

 .القاىرة ،لمدراسات والنشر
 عين : قمق الموت واكتئاب الموت لدى بعض الفئات المرضية، ( 2886) زايد، ايمان عبد الحكيم

 .  www. Monp. govoegالشمس، 
 (1008الزبيدي، عمي جاسم عكمة :) سيكولوجيا الكبر والشيخوخة مراحل ما بعد النمو في حياة

 . لمنشر والتوزيع، االردنإثراء ، 2طاالنسان، 
 ( ،2867زىران، حامد :) ،مصر، عالم الكتب2طالصحة النفسية والعالج النفسي ،. 
  دار الكتب لمطباعة  2ط االختبارات والمقاييس النفسية،(: 2872)واخرونالزوبعي، عبد الجميل

 والنشر، الموصل.
 ( المفاضمة بين انماط فقرات المواقف المفظية في ضوء 1006سممان، خمائل ميدي صالح ،)

 ،، كمية التربية ابن رشداطروحة دكتوراة غير منشورةالخصائص السيمومترية لممقاييس النفسية، 

 .بغداد جامعة
 ( 2887شفيق، محمد : )مقدمة في السموك االنساني ومهارات القيادة  االنسان والمجتمع

 المكتب الجامعي الحديث، االسكندرية، مصر.، 2طوالتعامل، 
 (1001شقير، زينب محمود :) ،مكتبة النيضة المصرية، 1طالشخصية السوية والمضطربة

 .القاىرة
  ( 2872شمتز، دوان ): القيسي، ، ترجمة: أحمد دلي الكربولي وعبد الرحمن نظريات الشخصية

 جامعة بغداد، العراق .
  (2872الشماع، نعيمة :) ،المنظمة العربية لمتربية الشخصية النظرية، التقييم مناهج البحث

 والثقافة والعموم، القاىرة.
 فعالية برنامج ارشادي جماعي سموكي في تحسين توكيد الذات (: 1008) الشيري، حسن محمد

رسالة ء دار المالحظة االجتماعية بمحافظة جدة، ووجهة الضبط الداخمي من مجموعة من نزال
 ماجستير غير منشورة، كمية التربية، جامعة ام القرى.
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 اساليب تخفيف الضغوط النفسية الناتجة عن االورام السرطانية مع (: 1006، ىناء، )الشويخ

 ايتراك لمنشر، القاىرة.تطبيقات عن حاالت اورام المثانة السرطانية، 
 ( 2878الشويعر، طريفة :) ،رسالة دكتوراه غير االلتزام الديني في االسالم وعالقته بقمق الموت

 منشورة، كمية التربية لمبنات بجدة ، السعودية.
  (،1006الشيخ، دعد :) ،منشورات جامعة دمشق، دمشق.ارشاد الكبار وذويهم 
 (2877صالح، قاسم حسين :)،بغداد.، 2ط الشخصية بين التنظير والقياس 
 ــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ اطروحة دكتوراه التفكير االضطهادي وعالقته بأبعاد الشخصية، (: 1000،) ـــــــــــــــــ

 غير منشورة، كمية اآلداب، جامعة بغداد.
 (1004صديق، محمد احمد، وسمير، سامية :) االختبارات النفسية عمى دليل اعداد وتصميم

 .، مصرمكتبة جامعة المنيا ،2ط ،التشخيص
 ( 1022صويص، رحمة شحود :) قمق الموت وعالقته بالمساندة االجتماعية )دراسة ميدانية

رسالة ماجستير غير منشورة، كمية التربية، عمى عينات متنوعة من مدينتي حمص ودمشق(، 
 جامعة دمشق.

  ( 1008عاشور، عبد المنعم:) ،الييئة المصرية ، 2ط صحة المسنين، كيف يمكن رعايتها
 العامة لمكتاب، القاىرة .

 (قمق المستقبل وعالقتو بمعنى الحياة والضغوط النفسية لدى عينة 1020عبد الحميم، اشرف :)
من الشباب، المؤتمر السنوي الخامس عشر) االرشاد االسري وتنمية المجتمع نحو افاق ارشادية 

 رحبو( مصر.
  (،2876عبد الحميد، محمد نبيل :) ،الدار ، 2طالعالقات االسرية لممسنين وتوافقهم النفسي

 الفنية لمنشر والتوزيع، القاىرة.
 ( 2876عبد الخالق، احمد محمد :)االسكندرية، ،دار المعرفة الجامعية، 2ط، قمق الموت 

  .مصر
 ـــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــ  عمرية مجموعات بين الموت قمق في الفروق(: 2882) واخرون، ــــــــ

 .لمكتاب العامة المصرية الييئة ،(10) العدد ،النفس عمم مجمة ،الجنسين من مختمفة
 ــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــ  نفسية، دراسات عامميو دراسة ،الموت وقمق والتشاؤم التفاؤل(: 2887) ـــ

  .والرابع الثالث العدد الثامن، المجمد
 ــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــ  لدى الموت بقمق وعالقته لإلنجاز الدافع(: 1006) مايسة والنيال، ــــــــ

 ( .2) العدد ،(21)مجمد ،نفسية دراسات مجمة قطر، دولة في الطالب
 ــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ  .المصرية االنجمو مكتبة ،واالحتضار الموت سيكولوجية(: 1027) ـــــــــــــــــ
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 دار قباء لمطباعة والنشر، 2ط نظريات الشخصية،(: 2887السيد، ) عبد الرحمن، محمد ،

 .القاىرة
 ( 1003عبد الفتاح، الدويدار :)دار ، 2ط، سيكولوجية العالقة بين مفهوم لذات واالتجاهات

 النيضة العربية، بيروت، لبنان.
 ( 1020عبداهلل، مينا بشير ) ،مصر لمكتاب مؤسسة ، 2طالقياس النفسي بين النظرية والتطبيق

 العراقي، بيروت ، لبنان .
 ( 1021عبيدات، ذوقان، وعدس، عبد الرحمن، وعبد الخالق، كايد :) البحث العممي: مفهومه

 ، دار الفكر لمطباعة والنشر والتوزيع ، عمان، األردن.23ط وادواته وأساليبه،
 ( 1003العتري، امل سميمان تركي :) والمصابات اساليب مواجهة الضغوط عند الصحيحات

، رسالة ماجستير )غير منشورة(، جامعة الممك سعود، باالضطرابات النفسجسمية، دراسة مقارنة
 السعودية.

  (1002عثمان، السيد فاروق :) ،دار الفكر العربي، القاىرة.، 2طالقمق وادرة الضغوط النفسية 
 (1004العجيمي، صباح حسين حمزة :) ،فكر العربي، عمان، ، دار ال2طالقياس والتقويم التربوي

 االردن.
 (1022عرافي، احمد محمد :) اساليب مواجهة الضغوط وعالقتها بتأكيد الذات لدى طالب

، جامعة ام القرى، رسالة ماجستير غير منشورة، مكة المرحمة الثانوية في محافظة مهد الذهب
 المكرمة.

 (،1007العطية، اسماء عبد اهلل :) ،اضطرابات القمق لدى االطفال في مرحمة الطفولة المتأخرة
 مؤسسة حورس الدولية، االسكندرية.

 (1001عطية، سيام درويش :) ،دار الفكر، عمان االردن، 1طمبادئ االرشاد النفسي. 
 توكيد الذات وعالقته بكل من السعادة وقمق الموت في : (1026)العمر، محمد محمد صابر

اطروحة دكتوراه في عمم نفس النمو)غير منشورة(، جامعة دمشق، مرحمتي الرشد والشيخوخة، 
 كمية التربية، قسم عمم النفس.

 ( 1020عمر، محمود احمد وفخرو، و حصة عبد الرحمن، والسبيعي تركي، وامنة عبداهلل :)
 ، دار المسيرة لمنشر والتوزيع والطباعة، عمان، االردن.2طبوي، القياس النفسي والتر 

 ( ،1001عودة، أحمد سميمان )دار األمل، إربد،   1، ط: القياس والتقويم في العممية التربوية ،
 األردن.

 (2877عودة، احمد سميمان، والخميمي، خميل يوسف  :) االحصاء لمباحث في التربية والعموم
 الفكر، عمان، االردن.، دار 2طاالنسانية، 
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 (2874عيسوي، عبد الرحمن :) ،الدار الجامعية، ، 2طالقياس والتجريب في عمم النفس والتربية

 بيروت.
 ( 1007غانم، محمد حسن :) ،مكتبة مدبولي، القاىرة.، 2طالعالج النفسي 
 (1023الفتالوي، عمي شاكر :) ،قسم عمممنظور زمن المستقبل وعالقته بقمق الموت والعمر 

 .فس، كمية اآلداب، جامعة القادسيةالن
 (،2855فموجل، جان كارل :) ،ترجمة عثمان نوية واخرون، دار االنسان واالخالق والمجتمع

 الفكر العربي، القاىرة.
 ( 2884فيمي، مصطفى :) ،مكتبة ، 2طالصحة النفسية ودراسات في سيكولوجية التكيف

 .مصرالخانجي، القاىرة، 
 (،1020قطامي، يوسف محمود، و اليوسف، رامي محمود :) الذكاء االجتماعي لألطفال في

 دار المسيرة لمنشر والتوزيع، عمان.النظرية والتطبيق، 
 (1025القيق، اريج خميل محمد :) ،رسالة قمق الموت وعالقته بالصحة النفسية لدى المسنين

   الجامعة االسالمية ، غزة.ماجستير )منشورة(
 ( ،2878كمال، عمي :)بغداد، دار واسط ،2ط، 1، جالنفس وانفعاالتها. 
 (1005المالح، احسان :)تخمص من القمق www. Sehha. Com/ eBook/anx.htm. 
 ( 1022مبروك، امل :) ، مؤسسة ديمو برس لمطباعة، بيروت، لبنان.فمسفة الموت 
  (،1020مجيد، سوسن شاكر :)لمنشر والتوزيع، عمان، األردن، دار صفاء االختبارات النفسية . 
  (1003محمد، جاسم محمد :) ،مكتبة دار الثقافة لمنشر، عمان، 2طمشكالت الصحة النفسية. 
 (،1024محمود، ضحى كامل :) قمق الموت عند المسنين وعالقته بالرضا من اهداف الحياة

 ، جامعة بغداد.124 ، العددمجمة االستاذوالنزعة االستهالكية، 
 (1002مصباح، حسام عبد العزيز :)في التنشئة كما يدركها االبناء   االتجاهات الوالدية

رسالة ماجستير غير منشورة، معيد الدراسات العميا لمطفولة، جامعة عين  وعالقتها بتأكيد الذات،
 الشمس.

 ( 1021ممحم، سامي محمد)دار المسيرة، أربد : مناهج البحث في التربية وعمم النفس ،–
 عمان.

 (1002ناصر، عقيل خميل :)رسالة تكامل االنا لدى المسنين وعالقته ببعض المتغيرات ،
 ماجستير غير منشورة، جامعة بغداد، العراق.

 تصميم وتحميل التجارب في البحث العممي: (  1008، محمـد عـبد العـال ) الـنعـيمي  ،
 الوراق لمنشر والتوزيع، عمان.
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 ( 2862ىول، ج. و لندزي، ك :) ،ة الييأ ،2ط ،ترجمة فرج احمد واخروننظريات الشخصية

 .القاىرة ،المصرية العامة لمنشر والطباعة
 ( 1007ولمان) ،مكتبة االنجمو  3ط، ترجمة محمد عبد الظاىر الطيب: مخاوف االطفال

 المصرية، القاىرة.
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 أ( 1ممحق )
 كتاب تسييل الميمة/  الى دائرة تقاعد ذي قار
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 ب( 1ممحق)
 81 -8118احصائية المتقاعدين في محافظة ذي قار لمعام 
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 (8ممحق)
 ترجمة مقياس تكامل االنا

 البعد االوؿ
 الفقرات

Self- reported Ego integrity. 
1- If I had to do it all over again, there are very few things about my life 

that I would change 

2-I feel generally contented with what I have accomplished in my life  

3- I wish my life were just beginning so I could avoid many of the mistakes 

I made earlier in my life 

4- In general, I would say I have few regrets about my past life.  

5- All in all, I am comfortable with the choices I made regarding my life’s 

work. 

6- I still feel angry about certain of my childhood experiences.  

7- If I had had just a couple more lucky breaks, my life would have turned 

out much differently. 

8-My life has been fulfilling, and I am not frightened by the thought of 

death. 

9- If I could turn back the clock, there are many things I would do 

differently. 

10- It doesn’t bother me to think about goals I haven’t reached and 

probably never will. 

11-Reading old diaries and letters usually brings more pain than pleasure.  

12-One of my greatest disappointments is that I have not been able to do 

more traveling. 

13- often wish I had been bom during a different period of history.  

14- There are many people whose life I would prefer to my own. 

15- When I consider the ups and downs of my past life, they somehow fit 

together in a meaningful way. 

16-There are some disappointments in life I will never be able to accept. 

 الترجمة
 تكامؿ االنا التقرير الذاتي

 . إذا كاف عمي أف أفعؿ ذلؾ مف جديد ، فيناؾ أشياء قميمة جدًا في حياتي سأقوـ بيا يتغيروف.1
 . أشعر عموما بالرضا عما أنجزتو في حياتي.2
ف مف تجنب العديد مف األخطاء التي ارتكبتيا في . أتمنى لو كانت حياتي قد بدأت لمتو حتى أتمك3

 وقت سابؽ مف حياتي.
 . بشكؿ عاـ ، أود أف أقوؿ أف لدي القميؿ مف الندـ عمى حياتي الماضية.4
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 . بشكؿ عاـ ، أنا مرتاح لمخيارات التي قمت بيا بخصوص عمؿ حياتي.5
 . ما زلت أشعر بالغضب إزاء بعض تجارب طفولتي.6
حصمت عمى بضع فواصؿ محظوظة، لكانت حياتي قد تحولت كثيرًا بشكؿ . إذا كنت قد 7

 مختمؼ.
 . كانت حياتي مستوفية، وأنا ال أخاؼ مف فكرة الموت.8
. إذا كاف بإمكاني إعادة عقارب الساعة ، فيناؾ العديد مف األشياء التي يمكنني القياـ بيا بشكؿ 9

 مختمؼ.
 ـ تصميا وربما لف أفعميا أبدا.. ال يزعجني التفكير في األىداؼ التي ل11
 . قراءة اليوميات القديمة والحروؼ عادة ما يجمب األلـ أكثر مف المتعة.11
 . أحد أكبر خيباتي ىي أنني لـ أتمكف مف القياـ بالمزيد مف السفر.12
 . غالبًا ما كنت أتمنى لو كاف بوـ خبلؿ فترة مختمفة مف التاريخ.13
 ذيف يفضموف حياتي.. ىناؾ الكثير مف الناس ال14
. عندما أعتبر صعودا وىبوطا مف حياتي الماضية ، فإنيا تتناسب بطريقة أو بأخرى معا في 15

 بطريقة ذات معنى.
 . ىناؾ بعض خيبات األمؿ في الحياة لف أكوف قادرا عمى قبوليا.16

 اعادة صياغة الترجمة
 الممحؽ ب: التقرير الذاتي لتكامؿ االنا

 أفعؿ ذلؾ مف جديد ، فيناؾ أشياء قميمة جدًا في حياتي سأقوـ بتغيرىا.إذا كاف عمي أف  .1
 اشعر بالرضا عف انجازاتي طواؿ السنوات الماضية مف حياتي. .2
أتمنى لو كانت حياتي قد بدأت لمتو حتى أتمكف مف تجنب العديد مف األخطاء التي  .3

اخطاء حياتي في ارتكبتيا في وقت سابؽ مف حياتي  )اتمنى لو ولدت االف حتى اتجنب 
 السنوات السابقة(.

 ليس لدي اخطاء تستوجب الندـ في حياتي الماضية. .4
 لدي الرضا بخصوص عممي في حياتي الماضية . .5
 ما زلت أشعر بالغضب إزاء بعض تجارب طفولتي. .6
 لو حالفني الحظ في محطات حياتي لكانت مختمفة عما ىي عميو االف. .7
 الماضي منتظمة. ال أخاؼ مف فكرة الموت، ألف حياتي في .8
 إذا كاف بإمكاني إعادة عقارب الساعة، فمدي الكثير مف االخطاء التي يمكف اف تصحح. .9

 .ال يزعجني التفكير في األىداؼ التي لـ احققيا وربما لف أفعميا.11
 . قراءة الذكريات السابقة والحروؼ يجمب لي األلـ أكثر مف المتعة.11
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 مكف مف القياـ بالمزيد مف السفر.. أحد أكبر خيباتي ىي أنني لـ أت12
 .اتمنى لو كاف لدي فترة مميزة في تأريخ حياتي.13
 .اشعر اف  ىناؾ الكثير مف الناس الذيف يتمنوف حياتي.14
 . عندما تتدرج حياتي الماضية صعودا وىبوطا فأنيا تكوف ذات معنى .15
 ا.. ىناؾ بعض خيبات األمؿ في الحياة لف أكوف قادرا عمى نسياني16

 البعد الثاني
 الفقرات

CAQ Wisdom Scale Items 

1-Able to see to the heart of important problems  

2- Is concerned with philosophical problems; e.g., religion,  values, 

meaning of life, etc 

3-Has insight into own motives and behavior 

4-Thinks and associates to ideas in unusual ways; has unconventional 

thought processes. 

 .5-Behaves in an ethically consistent manner; is consistent with own 

personal standards 

6-Is socially perceptive of a wide range of interpersonal cues Genuinely 

values intellectual and cognitive matters N.B. Ability or achievement are 

not implied here). 

7-Is turned to for advice and reassurance.  

8-Appears to have a high degree of intellectual capacity N.B. whether 

actualized or  (not; originality is not necessarily assumed) 

9-Appears straightforward, forthright, candid in dealing with others.  

10-Is verbally fluent; can express ideas well.  

11- Is introspective and concerned with self as an object (N.B. 

introspectiveness per se  does not imply insight). 

 الترجمة
 الحكمةعناصر مقياس 

 . قادرة عمى رؤية قمب المشاكؿ اليامة.1
 . اىتـ بالمشاكؿ الفمسفية. عمى سبيؿ المثاؿ، الديف، القيـ، معنى الحياة، إلخ.2
 . لديو نظرة ثاقبة في دوافعي وسموكي الخاص.3
 . يفكر ويربط األفكار بطرؽ غير معتادة، لديو عمميات تفكير غير تقميدية.4
 أخبلقيا تتفؽ مع المعايير الشخصية الخاصة.. يتصرؼ بطريقة متسقة 5
. ىو إدراؾ اجتماعي لمجموعة واسعة مف العظة بيف األشخاص تقدر بصدؽ المسائؿ الفكرية 6

 والمعرفية )القدرة أو اإلنجاز(
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 تحولت لمحصوؿ عمى المشورة والطمأنينة. . 7
 بالضرورة مفترضة( . يظير أف يكوف عنده درجة عالية مف القدرة الفكرية )األصالة ليست8
 . يظير بشكؿ مباشر وصريح في التعامؿ مع اآلخريف.9

 . ىي لفظية ؛ يمكف التعبير عف األفكار بشكؿ جيد االستبطاف في حد ذاتو.11
 ىو التأمؿ والقمؽ النفسي ككائف )ال يدؿ عمى البصيرة( .11

 اعادة صياغة الترجمة
 عناصر مقياس الحكمة

 حياتي والتعامؿ معيا . لدي القدرة عمى معرفة مشاكؿ .1
 تيمني االمور الفمسفية، كالديف ، القيـ ، معنى الحياة ، إلخ. .2
 امتمؾ نظرة واعية في معرفة دوافع وسموؾ االخريف. .3
 افكر واربط معاني االفكار بطريقة واقعية. .4
 اتصرؼ بطريقة ميذبة اخبلقيا تتفؽ مع المعايير االجتماعية . .5

 جتماعية مف االخريف .امتمؾ ادراؾ واسع لممواقؼ اال .6
 .اقدر بجد االشياء الفكرية والمعرفية التي تتطمب انجازا .7
 . احوؿ مواقؼ حياتي الماضية عمى شكؿ مشورة ونصائح لؤلخريف8
 اظير قدرتي الفكرية بدرجة متسقة عندما يطمب مني . .9

 . اميؿ الى التعامؿ مع االخريف بشكؿ مباشر واكثر صراحة11
 االفكار والتأمؿ وقمؽ النفس بشكؿ لفظي بحد ذاتو.. اعبر عف 11

 البعد الثالث
 الفقرات

Generativity Scale 

Response Scale: (1) strongly disagree to (6) strongly agree 

1-I have important skills that I try to teach others 

.2- I have made and created things that have had an impact on other people  

.3- If I were unable to have children of my own, I would like to adopt 

children  

.4-I feel as though I have done nothing of worth to contribute to others.  

5-I feel as though my contributions will exist after I die  

 .6-I have many commitments to many different kinds of people, groups, 

and -activities in my life 
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 الترجمة
 التذييؿ األوؿ: مقياس االنتاجية

 . لدي ميارات ميمة أحاوؿ تعميميا لآلخريف.1
 وأوجدت أشياء كاف ليا تأثير عمى اآلخريف. لقد صنعت 2
 . إذا كنت غير قادر عمى إنجاب أطفاؿ ، أود تبني األطفاؿ3
 . أشعر كما لو أنني لـ أفعؿ شيًئا يستحؽ المساىمة في اآلخريف .4
 . أشعر كما لو أف مساىماتي سوؼ تكوف موجودة بعد أف أموت5
ختمفة مف الناس ، والجماعات ، و األنشطة في . لدي العديد مف االلتزامات لمعديد مف أنواع م6

 حياتي

 اعادة صياغة الترجمة
 لدي ميارات ميمة أحاوؿ تعميميا لآلخريف. .1
 لقد صنعت وأوجدت أشياء كاف ليا تأثير عمى اآلخريف .2
 أود تبني األطفاؿ،  إذا كنت غير قادر عمى إنجاب أطفاؿ .3
 دـ المنفعة لؤلخريف.أشعر أنني لـ أفعؿ شيًئا مميزا في حياتي الماضية يق .4
 أشعر أف مساىماتي سوؼ تخمدني بعد مماتي. .5

 . لدي الكثير مف االلتزامات مع االخريف طواؿ حياتي الماضية.6
 البعد الرابع

 الفقرات
Psychological Well-being 

Self-acceptance:A 

1-When I look at the story of my life, I am pleased with how things have 

turned out. 

 .2-In many ways, I feel disappointed about my achievements in life 

(reverse scored.) 

.3 I like most aspects of my personality Positive Relations with Others:B 

.1-Maintaining close relationships has been difficult and frustrating for me 

(reverse scored.) 

 .2-People would describe me as a giving person, willing to share my time 

with others. 

 .3-I have not experienced many warm and trusting relationships with 

others. 

Autonomy:C 

 .1-I tend to be influenced by people with strong opinions (reverse coded). 

2-I have confidence in my own opinions, even if they are contrary to the 
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general consensus. 

 .3-I judge myself by what I think is important, not by the values of what 

others think is 

important. 

Environmental Mastery:D 

 .1-In general, I feel I am in charge of the situation in which I live. 

 .2-The demands of everyday life often get me down (reverse coded). 

3-I am quite good at managing the many responsibilities of my daily life.  

Purpose in Life:E 

 .1-I live life one day at a time and don't really think about the future. 

2-Some people wander aimlessly through life, but I am not one of them 

 .3-I sometimes feel as if I've done all there is to do in life (reverse coded). 

Personal Growth:F 

 .1-I think it is important to have new experiences that challenge how you 

think 

about yourself and the world. 

 .2-For me, life has been a continuous process of learning, changing, and 

growth. 

 .3-I gave up trying to make big improvements or changes in my life a long 

time ago (reverse 

 الترجمة
 الرفاه النفسي
 تقبؿ الذات:

 . عندما أنظر إلى قصة حياتي ، يسرني كيؼ سارت األمور.1
 . مف نواح كثيرة ، أشعر بخيبة أمؿ حوؿ إنجازاتي في الحياة )سجؿ معاكس(.2
 . أنا أحب معظـ جوانب شخصيتي.3

 العبلقات اإليجابية مع اآلخريف:
سجيؿ النتيجة . كاف الحفاظ عمى العبلقات الحميمة أمرًا صعبًا ومحبطًا بالنسبة لي )تـ ت1

 العكسية(.
 . الناس يصفونني كشخص مانح ، عمى استعداد لتقاسـ وقتي مع اآلخريف.2
 . لـ أشعر بالعديد مف العبلقات الدافئة والثقة مع اآلخريف.3

 الحكـ الذاتي:
 . أميؿ إلى أف أتأثر بأشخاص لدييـ آراء قوية )ترميز عكسي(.1
 لئلجماع العاـ. . أنا أثؽ بآرائي ، حتى لو كانت مخالفة2
 . أحكـ عمى نفسي بما أعتقد أنو ميـ ، وليس بقيـ ما يعتقده اآلخروف ميـ.3

 إتقاف البيئة:
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 . بشكؿ عاـ ، أشعر أنني المسؤوؿ عف الوضع الذي أعيش فيو.1
 . مطالب الحياة اليومية غالبًا ما تخرجني )ترميز عكسي(.2
 في حياتي اليومية.. أنا جيد جدًا في إدارة المسؤوليات الكثيرة 3

 الغرض في الحياة:
 . أعيش الحياة يوـ واحد في وقت وال أفكر حقا في المستقبؿ.1
 . بعض الناس يتجولوف ببل ىدؼ في الحياة ، لكنني لست واحدة منيـ2
 . أشعر أحياًنا كما لو أنني فعمت كؿ ما أقوـ بو في الحياة )ترميًزا عكسًيا(.3

 تنمية ذاتية:
 ف الميـ أف يكوف لديؾ تجارب جديدة تتحدى كيؼ تفكر. أعتقد أنو م1

 عف نفسؾ وعف العالـ.
 . بالنسبة لي ، كانت الحياة عممية مستمرة لمتعمـ والتغيير والنمو.2
 . تخميت عف محاولة إجراء تحسينات كبيرة أو تغييرات في حياتي منذ وقت طويؿ )عكس ذلؾ(3

 اعادة صياغة الترجمة
 الرفاىية النفسية

 بؿ الذات:تق-أ
عندما أنظر إلى قصة حياتي ، يسرني كيؼ سارت األمور.)يسعدني ما توصمت اليو  .1

 االمور عندما اراجع حياتي(
 أشعر بخيبة أمؿ حوؿ إنجازاتي في الحياة مف جوانب متعددة. )عكسية( .2
أنا أحب معظـ جوانب شخصيتي.)لدي ىدوء جيد ومذىؿ وؿ الكثير مف االستجابات في  .3

 تفاصيؿ حياتي(
 العبلقات اإليجابية مع اآلخريف: -ب

 الحفاظ عمى العبلقات الحميمة أمرًا صعبًا ومحبطًا بالنسبة لي )عكسية(. .1
 .لدي االستعداد لتقاسـ وقتي مع االخريف لذا يصفوني بالكريـ .2

 لـ أشعر بالعبلقات الدافئة والثقة مع اآلخريف. .2
 الحكـ الذاتي: -ج

 آراء قوية )عكسية(أميؿ إلى أف أتأثر بأشخاص لدييـ  .1
 أنا أثؽ بآرائي ، حتى لو كانت مخالفة لمرأي العاـ. .2
 أحكـ عمى نفسي بما أعتقد أنو ميـ ، وليس بما يعتقده اآلخروف انو ميـ. .3

 إتقاف البيئة-د
 أشعر أنني المسؤوؿ عف الوضع الذي أعيش فيو، بشكؿ عاـ. .1
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 مطالب الحياة اليومية غالبًا ما تحرجني )عكسية(. .2
 القدرة عمى ادارة المسؤوليات العديدة في حياتي اليومية بشكؿ جيد جدا.لدي  .3

 الغرض في الحياة: -ىػ 
 أعيش الحياة كؿ يوـ في وقتو وال أفكر في المستقبؿ .1
 بعض الناس ليس لدييـ اىداؼ في الحياة لكني لست منيـ. .2

 .اشعر كما لو انني فعمت كؿ ما اقوـ بو في الحياة بشكؿ مثالي )عكسًية(.3
 تنمية ذاتية: -ي

 أعتقد أنو مف الميـ أف يكوف لديؾ تجارب جديدة تتحدى كيؼ تفكر عف نفسؾ وعف العالـ .1
 كانت الحياة عممية مستمرة لمتعمـ والتغيير والنمو، بالنسبة لي. .2
 منذ وقت طويؿ، تخميت عف محاولة إجراء تحسينات كبيرة أو تغييرات في حياتي )عكسية( .3

 
 البعد الخامس

 الفقرات
Life Satisfaction 

 .1-Overall, how satisfied are you with the way your life has turned out so 

far? Not at all 

Response scale for remaining items: strongly disagree  

 .2-If I could live my life over, I would change almost nothing 

3-In most ways my life is close to my ideal.  

4-The conditions of my life are excellent.  

.5- I am satisfied with my life. 

 .6-So far I've gotten the important things that I want in life.  

These items are not included in the calculation of psychological well-being 

due to their content overlap with ego integrity. 

 الترجمة
 رضا الحياة

 . بشكؿ عاـ ، ما مدى رضاؾ عف الطريقة التي تحولت بيا حياتؾ حتى اآلف؟ عمى االطبلؽ1
 . إذا استطعت أف أعيش حياتي ، فمف أغير شيًئا2
 . في معظـ الطرؽ حياتي قريبة مف بمدي المثالي.3
 . ظروؼ حياتي ممتازة.4
 راض عف حياتي.. أنا 5
 . حتى اآلف حصمت عمى األشياء الميمة التي أريدىا في الحياة.6
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 اعادة صيغة الترجمة
 ما مدى رضاؾ عف حياتؾ بشكؿ عاـ .1
 لو تمكنت مف العيش طويبل ، فمف أغير شيًئا مف واقع حياتي . .2
 في معظـ الطرؽ حياتي قريبة مف بمدي المثالي. .3
 اشعر اف ظروؼ حياتي حتى االف جيدة . .4
 أنا راض عف حياتي الماضية . .5
 توصمت الى االشياء الميمة التي اطمح ليا في حياتي .6

 
 (3ممحق)

 قائمة اسماء السادة المحكين
 مكان العمل االختصاص االسم ت
 جامعة القادسية/ كمية التربية عمـ النفس التربوي أ. د عمي صكر الخزاعي 1
 جامعة القادسية/ كمية التربية التربويعمـ النفس  أ. د عبد العزيز حيدر الموسوي 2
 جامعة المستنصرية/ كمية التربية عمـ النفس التربوي أ. د وحيدة حسيف 3
 جامعة كرببلء/ كمية التربية عمـ النفس التربوي أ. د حيدر حسف اليعقوبي 4
 جامعة المستنصرية/ كمية التربية عمـ النفس التربوي أ. د ماجدة ىميؿ العمي 5
 جامعة المستنصرية/ كمية اآلداب عمـ النفس التربوي د عمي عودة الحمفيأ.  6
 جامعة كرببلء/ كمية التربية عمـ نفس التربوي أ. د رجاء ياسيف 7
 جامعة القادسية/ كمية اآلداب عمـ نفس الشخصية أ. ـ. د سبلـ ىاشـ حافظ 8
 القادسية/ كمية اآلدابجامعة  عمـ النفس العاـ أ. ـ. د احمد عبد الكاظـ جوني 9

 جامعة القادسية/ كمية التربية طرائؽ تدريس المغة العربية أ. ـ. د يحيى خميفة 11
 جامعة المستنصرية/ كمية التربية عمـ النفس التربوي أ. ـ. د صفاء عبد الرسوؿ 11
 التربيةجامعة المستنصرية/ كمية  عمـ النفس التربوي أ. ـ. د اماؿ اسماعيؿ الغزاوي 12
 جامعة المستنصرية/ كمية التربية عمـ النفس التربوي أ. ـ. د نجبلء نزار وداعة 13
 جامعة المستنصرية/ كمية التربية عمـ النفس التربوي أ. ـ. د رحيـ عبد اهلل جبر الزبيدي 14
 جامعة المستنصرية/ كمية التربية عمـ النفس التربوي أ. ـ. د فاطمة عبد العباس مطمؾ 15
 جامعة المستنصرية/ كمية التربية عمـ النفس التربوي أ. د لمياء ياسيف زغير 16
 جامعة المستنصرية/ كمية التربية عمـ النفس التربوي أ. ـ. د امؿ عايز اسماعيؿ 17
 جامعة المستنصرية/ كمية التربية عمـ النفس التربوي أ. ـ. د خديجة حسف سمماف 18
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 (4ممحؽ )
 بشأف صبلحية فقرات مقياس تتكامؿ االنااستطبلع الخبراء 

ػػػػػػػة اآلدا جامعة ب                                                          القادسية كميػػػػ  
 قسـ عمػػػػػـ النػفس

 الدراسات العميا/الماجستير
 م/ استبيان اراء المحكمين لفقرات مقياس ابعاد تكامل األنا

 تحية طيبة....
 الكامؿ ........................................االسـ 

 ...الجامعة والكمية...................................
 االختصاص......................................... 

 ...........................الدرجة العممية.............
( ومف متطمبات البحث اعداد تكامل االنا وعالقتو بقمق الموت لدى المتقاعدين تجري الباحثة بحثيا المعنوف )

مقياس ابعاد تكامؿ االنا ،ولتحقيؽ ىذا اليدؼ اعدت الباحثة مقياس ابعاد تكامؿ االنا ،وقد اعتمدت نظرية اريكسوف 
ت مف نجاح الفرد اثناء تنقمو ( ،اذ عرؼ اريكسوف تكامؿ االنا بأنو: )العاطفة الرئيسة او النتائج التي تحقق(1986

في مراحؿ النمو النفسي االجتماعي او مف التنمية البشرية، ويستشعر الفرد بيذه العاطفة اثناء مراجعة ماضيو وقبولو 
لو حيث يرى انو كاف كتجربة مف السبلـ واليدوء والنجاحات ،والتي تجعؿ الفرد يكتسب احساسا بأف حياتو مجدية 

 ((Erikson,1986،واىدافو متحققة(. 
 أبعاد تكامل االنا:

 :شعور بالتأسؼ او الشعور بالذنب عمى فعؿ شيء خاطئ او سيء في الماضي .Regretالندـ   -1
: ىي القدرة عمى التفكير والتصرؼ باستخداـ المعرفة والخبرة والتفاىـ والحس السميـ wisdomالحكمة  -8

 والبصيرة .
المصالح الشخصية لتوفير الرعاية واالىتماـ لؤلجياؿ  : القدرة عمى تجاوز  Generativitاالنتاجية -3

 االصغر سنا واالكبر سنا .
:تقييمات الفرد المعرفية والعاطفية لحياتو، وتشمؿ  well- being psychologicalالرفاىية النفسية  -4

 المكونات السموكية  لمرفاىية النفسية:
دير واستمتاع ،حتى لو لـ ينؿ ىذا الفرد التقدير : القبوؿ التاـ لمذات بكؿ تقSelf-acceptanceتقبؿ الذات  - أ

 والحب مف االخريف.
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: العبلقات التي يمتمؾ فييا الفرد Positive Relations with Othersالعبلقات االيجابية مع االخريف  - ب
ميارات اتصاؿ بيف االفراد ويؤثر فييـ مف خبلؿ تبادؿ االفكار والمشاعر والمشاركة في االنشطة  وقبوؿ 

 ؤولية والتيدئة الذاتية.المس
: قدرة الفرد عمى صنع قراره الذاتي او قانونو بنفسو مف دوف تدخؿ اي طرؼ Autonomyالحكـ الذاتي  - ت

 اخر، والذي يدؿ عمى المسؤولية االخبلقية لمفرد.
: احساس الفرد بالتمكف والكفاءة عمى ادارة العوامؿ البيئية مف  Environmental Masteryاتقاف البيئة - ث

ؿ التحكـ في االنشطة الخارجية واستخداـ االحتياطات المناسبة وذلؾ لتوفير بيئة سميمة والتي بدورىا خبل
 تولد حياة سعيدة ىانئة.

: حالة يسعى االنساف لموصوؿ الييا لتضفي عمى حياتو قيمة ومعنى Purpose in Lifeالغرض مف الحياة  - ج
 يستحؽ العيش مف اجمو .

: اكتشاؼ قدرات وميارات الفرد ومف ثـ تعظيـ ىذه القدرات والميارات Personal Growthالتنمية الذاتية  - ح
 مف خبلؿ التعميـ والتدريب ،تساعده في تحقيؽ اىدافو سواء عمى المستوى الشخصي او المستوى العممي.

:تقييـ شامؿ لممشاعر والمواقؼ حوؿ حياة المرء في فترة زمنية  Life Satisfactionالرضا عف الحياة  -5
 ددة تتراوح مف السمبية الى االيجابية .مح

ونظرًا لما تتمتعوف بو مف خبرة عممية، ودراية عالية في مجاؿ التخصص تود الباحثة االستنارة بآرائكـ 
 ومبلحظاتكـ العممية عمى فقرات المقياس مف حيث:

 .صبلحية فقرات المقياس.1
 .مبلءمة البدائؿ المستعممة في المقياس.2
 ت لكؿ بعد مف إبعاد قمؽ الموت..مبلءمة الفقرا3
ضافات عممية ترونيا مناسبة.4  .أي مبلحظات وتعديبلت وا 

 عمما ان بدائل االستجابة ىي:
 

 تنطبؽ عميَّ بشدة تنطبؽ عميَّ  تنطبؽ عميَّ احياناً  ال تنطبؽ عمي ال تنطبؽ عميَّ ابداً  البديؿ
 5 4 3 2 1 الدرجة
 

 افمع الشكر واالمتن
 

 الباحثة: انعاـ جاسـ محسف                        اشراؼ :أ. د عمي شاكر الفتبلوي               
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 :شعور بالتأسؼ او الشعور بالذنب عمى فعؿ شيء خاطئ او سيء فيRegretالبعد األوؿ :الندـ  
 الماضي.

 غير صالحة الفقرات ت
 صالحة

 التعديؿ

 ،ألتجنب االخطاء التي ارتكبتيا فياتمنى اف تبدأ حياتي االف  1
 وقت سابؽ .

   

    لدي قدر مف الندـ عمى حياتي الماضية . 2
 لو أتيحت لي امكانية اعادة كؿ االشياء التي فعمتيا 3

 سابقا فيناؾ اشياء قميمة سأقوـ بتغييرىا. )عكسية(
   

    )عكسية(1اخطائي التي تستوجب الندـ في حياتي الماضية قميمة 4
    اشعر بالغضب ازاء تجارب طفولتي. 5
 اذا كاف بأماكني اعادة عقارب الساعة ، فمدي الكثير 6

 مف االخطاء التي يمكف اف تصحح.
   

 لو حالفني الحظ في محطات حياتي لكانت مختمفة عما ىي  7
 االف عميو

   

 احد اكبر خيباتي ىي انني لـ اتمكف مف القياـ بالمزيد مف 8
 والسفر.الرحبلت 

   

    اتمنى لو كاف لدي فترة مميزة في تاريخ حياتي . 9
    يزعجني التفكير في االىداؼ التي لـ احققيا. 11
 ىناؾ بعض خيبات االمؿ في حياتي لف اكوف قادرا 11

 عمى نسيانيا .
   

 : ىي القدرة عمى التفكير والتصرؼ باستخداـ المعرفة wisdom البعد الثاني :الحكمة 
 السميـ والبصيرة. والخبرة والتفاىـ والحس 

    لدي القدرة عمى تحديد مشاكؿ حياتي الرئيسة. 12
    تيمني المسائؿ الفمسفية كالتفكير في الديف ،القيـ، معنى الحياة... 13
    ادرؾ حقيقة دوافعي وسموكي في الحياة. 14
    اجد طرقا جديدة وغير تقميدية لحؿ مشاكمي الحياتية. 15
    اتصرؼ بطريقة متسقة مع اخبلؽ المجتمع ومعاييره . 16
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    لدي اساليب مقبولة في التعامؿ مع المواقؼ االجتماعية . 17
 مواقؼ حياتي الماضية اقدميا عمى شكؿ مشورة ونصائح 18

 لؤلخريف.
   

    اظير قدرتي الفكرية بدرجة متسقة عندما يطمب مني . 19
    وعواطفي بشكؿ واقعي.افيـ  مشاعري  21
    اعبر عف تأمبلتي وافكاري وقمقي بشكؿ واضح . 21

 : القدرة عمى تجاوز المصالح الشخصية لتوفير الرعاية  Generativitالبعد الثالث: االنتاجية
 واالىتماـ لؤلجياؿ االصغر سننا واالكبر سننا. 

    لدي ميارات ميمة احاوؿ تعميميا لؤلخريف. 22
    لقد صنعت واوجدت اشياء كاف ليا تأثير عمى االخريف. 23
    استمتع برعاية احفادي. 24
 اشعر انني لـ افعؿ شيئا مميزا في حياتي الماضية 25

 يقدـ المنفعة لؤلخريف .)عكسية(
   

    اشعر اف مساىماتي سوؼ تخمدني بعد مماتي. 26
    حياتي الماضية .لدي الكثير مف االلتزامات مع االخريف طواؿ  27

 :تقييمات الفرد  well- being psychologicalالبعد الرابع: الرفاىية النفسية: الرفاىية النفسية 
 العبلقات ،) تقبؿ الذاتىيالمكونات السموكية  لمرفاىية النفسية ، و لحياتو المعرفية والعاطفية

 الغرض مف الحياة، التنمية ذاتية(اتقاف البيئة ،  ،الذاتيااليجابية مع االخريف، الحكـ  
    تقبؿ الذات - أ 

 عندما انظر الى قصة حياتي يسرني كيؼ سارت 28
 االمور معي.

   

    احب معظـ جوانب شخصيتي. 29
    مف نواح كثير ، انا راض عف انجازاتي في الحياة. 31
    العبلقات االيجابية مع االخريف - ب 

امرا صعبا ومحبطا بالنسبة لي  الحفاظ عمى العبلقات الحميمة 31
 )عكسية(

   

    لدي االستعداد لتقاسـ وقتي مع االخريف لذا يصفونني بالكريـ 32
    عبلقاتي باآلخريف دافئة وموثوقة 33
    اتقاف البيئة -ج 
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    اعمؿ عمى توظيؼ امكانات بيئتي لتحقيؽ اىدافي. 34
 اجد نفسي غير مسؤوؿ عما يحدث مف تطورات في المكاف  35

 .)عكسية(الذي اعيش فيو
   

    استطيع التوافؽ مع التغيرات البيئية المحيطة بي. 36
    الحكـ الذاتي -د 

    اميؿ الى اف اتأثر بأشخاص لدييـ اراء قوية 37
    اثؽ بآرائي حتى لو كانت مخالفة لمرأي العاـ 38
    فو خر تقده انو ميـ وليس بما يعتقده اآلعمى نفسي بما اعاحكـ  39
    الغرض مف الحياة -ىػ  

    اعيش الحياة كؿ يوـ في وقتو وال افكر في المستقبؿ 41
    لدي اىداؼ واضحة وضعتيا لحياتي 41
    اشعر كما لو انني افعؿ كؿ ما اقوـ بو في الحياة بشكؿ مثالي 42
    تنمية ذاتية –ي  

    حياتي التي اعيشيا مميئة بالتعمـ والنمو والتغيير 43
 منذ وقت طويؿ تخميت عف محاولة اجراء تحسينات 44

 كبيرة او تغيرات في حياتي )عكسية(
   

    اجد اف عمى الفرد الدخوؿ في تجارب جديدة فكرية وعممية 45
 :تقييـ شامؿ لممشاعر والمواقؼ حوؿ حياة Life Satisfactionالبعد الخامس : الرضا عف الحياة 

 محددة تتراوح مف السمبية الى االيجابية. المرء في فترة زمنية 
    اجدني راضيا عف الطريقة التي جرت بيا حياتي 46
    لو تمكنت مف العيش طويبل ،فمف اغير شيئا مف واقعي 47
    اشعر اف ظروؼ حياتي حتى االف جيدة 48
    تحقيؽ اىدافي الميمة التي رسمتيا في حياتي توصمت الى 49
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 (5ممحق)
 مقياس تكامل االنا بصيغتو االولية

 وزارة التعميـ العالي والبحث العممي
 جامعة القادسية ، كمية اآلداب

 قسـ عمـ النفس، الدراسات العميا
 تحية طيبة وبعد....... عزيزي المتقاعد........ عزيزتي المتقاعدة........

بيف أيديكـ مجموعة مف الفقرات التي تمثؿ بعض الخصائص والصفات التي قد تنطبؽ عميكـ أو ال تنطبؽ، 
( تحت واحد مف البدائؿ، مع كتابة  √يرجى قراءتيا بإمعاف وتحديد رأيؾ بكؿ فقرة، وذلؾ بوضع عبلمة ) 

االقتصادية ومنطقة السكف، وأرجو أف ال تقضي وقتا البيانات الخاصة بالعمر والجنس والتحصيؿ والحالة 
طويبل في اإلجابة عمى كؿ فقرة، بؿ اكتب الجواب الذي يخطر عمى بالؾ مباشرة، عمما أف إجابتؾ ىي 

 ألغراض البحث العممي ولف يطمع عمييا احد سوى الباحث، وكما موضح في المثاؿ اآلتي:

 الفقرة
ال تنطبؽ عمي 

 ابدا بشدة
ال تنطبؽ 

 يعم

تنطبؽ 
عمي 
 احيانا

تنطبؽ 
 عمي

تنطبؽ 
 عمي

 اجدني راضيا عف الطريقة التي جرت بيا حياتي.
 

   √  

 ( تحت البديؿ موافؽ تماما وكما مبيف أعبله. √فإذا كاف مضموف الفقرة تنطبؽ عمي، ضع عبلمة )   
 ء بياناتك الخاصة:يرجى التفضل بمل

 ....:  ذكر  ....        انثى الجنس  -1
 :  متزوج/ متزوجة  ......             اعزب/ عزباء ......الحالة االجتماعية -8

 مطمؽ/مطمقة .....                   ارمؿ/ارممة.......

فما  71.........    71-65.....       65-61.......           61- 55:   العمر  -4
 فوؽ.......

 متوسطة......     جيدة ........     ممتازة..........:  ضعيفة .....      الحالة االقتصادية -5
: مركز الناصرية........     الرفاعي.........    قمعة سكر......  منطقة السكن  -7

 الفجر...........
 

 الباحثة                                                  مع الشكر والتقدير لحسن تعاونكم
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 ت
 

 الفقرات
تنطبؽ ال 

 عمي ابدا

ال 
تنطبؽ 
 عمي

تنطبؽ 
عمي 
 احيانا

تنطبؽ 
 عمي

تنطبؽ 
عمي 
 بشدة

اتمنى اف ابدأ حياتي مف جديد ،ألتجنب االخطاء التي  1
      ارتكبتيا فيما مضى.

      لدي القدرة عمى تحديد مشاكؿ حياتي االساسية. 2
      لدي ميارات ميمة احاوؿ تعميميا لآلخريف. 3

انظر الى قصة حياتي يسرني كيؼ سارت االمور عندما  4
 معي.

     

      اجدني راضيا عف الطريقة التي جرت بيا حياتي. 5
      لدي قدر مف الندـ عمى حياتي الماضية . 6

7 
 تيمني المسائؿ الكبرى في الحياة كالتفكير في الديف ،القيـ،

      معنى الحياة...

      ليا تأثير عمى اآلخريف.لقد صنعت وانتجت اشياء كاف  8
      اتقبؿ معظـ جوانب شخصيتي. 9

      لو تمكنت مف العيش طويبل ،فمف اغير شيئا مف حياتي. 11

لو أتيحت لي امكانية اعادة كؿ األشياء التي فعمتيا سابقا  11
 فيناؾ أشياء قميمة سأقوـ بتغييرىا.

     

      ادرؾ حقيقة ما اريد في ىذه الحياة. 12
      استمتع برعاية احفادي. 13
      انا راض عف انجازاتي في الحياة بشكؿ عاـ. 14
      اشعر اف ظروؼ حياتي حتى االف جيدة. 15
      1اخطائي التي تستوجب الندـ في حياتي الماضية قميمة 16
      اجد طرقا جديدة وغير تقميدية لحؿ مشاكمي الحياتية. 17

 لـ افعؿ شيئا مميزا في حياتي الماضية اشعر انني 18
      يقدـ المنفعة لؤلخريف .

19 
الحفاظ عمى العبلقات الحميمة امرا صعبا ومحبطا بالنسبة 

      لي.

      توصمت الى تحقيؽ اىدافي الميمة التي رسمتيا في حياتي. 21
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      اشعر باألسؼ ازاء تجارب حياتي السابقة. 21
      يوافؽ اخبلؽ المجتمع ومعاييره .اتصرؼ بما  22
      اف انجازاتي واعمالي سوؼ تخمدني بعد مماتي. 23
      لدي االستعداد لتقاسـ وقتي مع االخريف . 24
      اميؿ الى اف اتأثر بأشخاص لدييـ اراء قوية. 25
      اعيش الحياة كؿ يوـ في وقتو وال افكر في المستقبؿ. 26
      التي اعيشيا مميئة بالتعمـ والنمو والتغيير.حياتي  27

اذا كاف بأماكني اعادة عقارب الساعة ، فمدي الكثير مف  28
 االخطاء التي يمكف اف تصحح.

     

      لدي اساليب مقبولة في التعامؿ مع المواقؼ االجتماعية . 29
      التزاماتي مع االخريف كثيرة. 31
      دافئة وموثوقة.عبلقاتي باآلخريف  31
      اثؽ بآرائي حتى لو كانت مخالفة لمرأي العاـ. 32

منذ وقت طويؿ تخميت عف محاولة أجراء تحسينات كبيرة او  33
      تغيرات في حياتي.

لو حالفني الحظ في حياتي لكانت مختمفة عما ىي عميو  34
      االف.

      لآلخريف.اقدـ تجارب حياتي عمى شكؿ مشورة ونصائح  35

36 
احكـ عمى نفسي بما اعتقده انو ميـ وليس بما يعتقده 

      االخريف

      اشعر انني افعؿ كؿ ما اقوـ بو في الحياة بشكؿ مثالي. 37
      اجد اف عمى الفرد الدخوؿ في تجارب جديدة فكرية وعممية. 38
      لدي اىداؼ واضحة وضعتيا لحياتي. 39

41 
غير مسؤوؿ عما يحدث في مف تطورات في اجد نفسي 

      المكاف الذي اعيش فيو.

      افكر كثيرا في حموؿ لممشاكؿ التي تواجيني . 41
      افيـ  مشاعري وعواطفي بشكؿ مقبوؿ . 42
      اتمنى لو كاف لدي فترة مميزة في تاريخ حياتي . 43
      يزعجني التفكير في االىداؼ التي لـ احققيا. 44
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      اعمؿ عمى توظيؼ امكانات بيئتي لتحقيؽ اىدافي 45
      ىناؾ خيبات امؿ في حياتي لف اكوف قادرا عمى نسيانيا . 46
      استطيع التوافؽ مع التغيرات البيئية المحيطة بي. 47
      اعبر عف تأمبلتي وافكاري وقمقي بشكؿ واضح . 48

49 
 اتمكف مف القياـ بالمزيد مفخيباتي في الحياة انني لـ 

      الرحبلت والسفر.

 (6ممحق)
 مقياس تكامل االنا بصيغتو النيائية )بعد التحميل االحصائي(

  ت
 الفقرات

ال تنطبؽ 
 عمي ابدا

ال 
تنطبؽ 
 عمي

تنطبؽ 
عمي 
 احيانا

تنطبؽ 
 عمي

تنطبؽ 
عمي 
 بشدة

1 
اتمنى اف ابدأ حياتي مف جديد ،ألتجنب االخطاء التي 

      ارتكبتيا فيما مضى.

      لدي القدرة عمى تحديد مشاكؿ حياتي االساسية. 2
      لدي ميارات ميمة احاوؿ تعميميا لآلخريف. 3

عندما انظر الى قصة حياتي يسرني كيؼ سارت االمور  4
      معي.

      اجدني راضيا عف الطريقة التي جرت بيا حياتي. 5

6 
 في الحياة كالتفكير في الديف ،القيـ، تيمني المسائؿ الكبرى

      معنى الحياة...

      لقد صنعت وانتجت اشياء كاف ليا تأثير عمى اآلخريف. 7
      اتقبؿ معظـ جوانب شخصيتي. 8
      ادرؾ حقيقة ما اريد في ىذه الحياة. 9

      استمتع برعاية احفادي. 11
      بشكؿ عاـ.انا راض عف انجازاتي في الحياة  11
      اشعر اف ظروؼ حياتي حتى االف جيدة. 12
      اجد طرقا جديدة وغير تقميدية لحؿ مشاكمي الحياتية. 13

14 
 اشعر انني لـ افعؿ شيئا مميزا في حياتي الماضية

      يقدـ المنفعة لؤلخريف .
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      توصمت الى تحقيؽ اىدافي الميمة التي رسمتيا في حياتي. 15
      اشعر باألسؼ ازاء تجارب حياتي السابقة. 16
      اتصرؼ بما يوافؽ اخبلؽ المجتمع ومعاييره . 17
      اف انجازاتي واعمالي سوؼ تخمدني بعد مماتي. 18
      لدي االستعداد لتقاسـ وقتي مع االخريف . 19
      اميؿ الى اف اتأثر بأشخاص لدييـ اراء قوية. 21
      الحياة كؿ يوـ في وقتو وال افكر في المستقبؿ.اعيش  21
      حياتي التي اعيشيا مميئة بالتعمـ والنمو والتغيير. 22

اذا كاف بأماكني اعادة عقارب الساعة ، فمدي الكثير مف  23
      االخطاء التي يمكف اف تصحح.

      لدي اساليب مقبولة في التعامؿ مع المواقؼ االجتماعية . 24
      التزاماتي مع االخريف كثيرة. 25
      عبلقاتي باآلخريف دافئة وموثوقة. 26
      اثؽ بآرائي حتى لو كانت مخالفة لمرأي العاـ. 27

28 
لو حالفني الحظ في حياتي لكانت مختمفة عما ىي عميو 

 االف.
     

      اقدـ تجارب حياتي عمى شكؿ مشورة ونصائح لآلخريف. 29

احكـ عمى نفسي بما اعتقده انو ميـ وليس بما يعتقده  31
      االخريف

      اشعر انني افعؿ كؿ ما اقوـ بو في الحياة بشكؿ مثالي. 31
      اجد اف عمى الفرد الدخوؿ في تجارب جديدة فكرية وعممية. 32
      لدي اىداؼ واضحة وضعتيا لحياتي. 33
      التي تواجيني .افكر كثيرا في حموؿ لممشاكؿ  34
      افيـ  مشاعري وعواطفي بشكؿ مقبوؿ . 35
      اتمنى لو كاف لدي فترة مميزة في تاريخ حياتي . 36
      يزعجني التفكير في االىداؼ التي لـ احققيا. 37
      اعمؿ عمى توظيؼ امكانات بيئتي لتحقيؽ اىدافي 38
      قادرا عمى نسيانيا .ىناؾ خيبات امؿ في حياتي لف اكوف  39
      استطيع التوافؽ مع التغيرات البيئية المحيطة بي. 41
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      اعبر عف تأمبلتي وافكاري وقمقي بشكؿ واضح . 41

42 
 خيباتي في الحياة انني لـ اتمكف مف القياـ بالمزيد مف

      الرحبلت والسفر.

 
 (7ممحق)

 االستبيان المفتوح لقمق الموت
 التعميـ العالي والبحث العمميوزارة 

 كمية اآلداب –جامعة القادسية 
 الدراسات العميا –قسـ عمـ النفس 

 عزيزي المحتـر ......     عزيزتي المحترمة ......    تحية طيبة
بيف يديؾ بعض االسئمة فيما يتعمؽ في فكرة الموت نرجو منؾ قراءة كؿ سؤاؿ واعطاء رأيؾ السديد فيو  

تؾ لف يطمع عمييا سوى الباحثة وال حاجة لذكر االسـ ، كما وانيا ال تستخدـ اال ألغراض عمما اف اجاب
البحث العممي ،ونود االشارة اليو انو ليس ىناؾ اجابة صحيحة او خاطئة انما اجابتؾ تعبر عف ما يمر 

متطمبات مباحثة في انجاز بؾ مف خياالت وافكار حوؿ فكرة الموت ،واف اجابتؾ ستكوف عونا كبيرا ل
 بحثيا .
 يل الشكر والتقدير لتعاونكم معناولكم جز 

 
 / كيؼ تفكر في الموت ؟1س
 
 / ما لذي يجعمؾ تشعر بالخوؼ مف الموت ؟2س
 
 / كيؼ تتعامؿ مع القمؽ الذي تسببو صيغة حتمية الموت في المستقبؿ؟3س
 
 تراب/ ما ىو اوؿ ما يبادر الى ذىنؾ عندما تتخيؿ انو سيتـ وضع جسدؾ تحت ال4س
 
 / ىؿ لؾ رأي اخر غير االسئمة التي ذكرت اعبله؟ يرجى ذكره5س
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 (8ممحق)
 استطالع الخبراء لبيان صالحية فقرات مقياس قمق الموت

 جامعة القادسية
 كميـــــة اآلداب

 قسم عمم النفس
 الدراسات العميا / الماجستير

 األولية م/ استبانة أراء المحكمين حول مقياس قمق الموت بصورتو
متطمبات البحث ومف  )تكامل األنا وعالقتو بقمق الموت لدى المتقاعدين(تجري الباحثة بحثيا المعنوف

إعداد مقياس قمؽ الموت، ولتحقيؽ ىذا اليدؼ بنت الباحثة مقياس لقمؽ الموت، وقد اعتمدت نظرية 
(Lifton.R,1983   ( اذ عرؼ ليفتوف قمؽ الموت بأنو، ) دراكو بحقيقة الموت و واقعيتو شعور الفرد وا 

واأليمان بعواقب الموت " االنفصال عن اآلخرين، والتحمل أو التفسخ، و الركود أو التوقف عن الحياة "  
تحفزه لمواجيتو وتقبمو من خالل نضوج  حقيقة الخمود الرمزي ، تدفعو لتكوين الية دفاعية تجاه الموت

 لديو.
 ون:أبعاد قمق الموت وفق نظرية ليفت

:الخوؼ المفرط مف االنفصاؿ عف المنزؿ أو عف األشخاص الذيف تربطيـ بو  االنفصال عن اآلخرين
 عبلقة عاطفية قوية كالزوج واألوالد واألشقاء والخوؼ عمييـ .

تنتيي عندما يتـ تحمؿ : ىي ادراؾ لمعممية  المستمرة  التي تبدأ عند نقطة الموت و التحمل أو التفسخ -1
 ه.ؤ الجسد وفنا

ىو إحساس الفرد باأللـ العاطفي والحزف أو مشاعر الخوؼ الوجودي الناتج عف  الركود أو التوقف: -8
مرور الفرد بأحداث أو تجارب سمبية مثؿ النكسة المينية أو الفشؿ في تحقيؽ ىدؼ معيف أو 

 عبلمات التقدـ في السف، مما سيؤدي بو إلى فقداف  متعة الحياة وانتظار حتمية الموت.
ويتخذ  ىو االستجابة التوافقية المتوقعة لمحاربة الموت ومواجيتو بواقعية . :)الخمود( الرمزيالبقاء -3

 الخمود الرمزي انماط عدة منيا:
النمط الحيوي العضوي: يمثؿ احساس الفرد بأنو مف الجيؿ السابؽ ولكنو مازاؿ يعيش بؿ يشعر بانو  . أ

 سيعيش ليرى النسؿ القادـ.
ساس الفرد بالبقاء الى شعوره بأف تأثير عممة واضح عمى مجتمعو النمط االبداعي: ويرجع اح . ب

 وثقافتو والمحيطيف بو، ومف ثـ لف ينتيي ىذا االثر حتى بعد وفاتو.
النمط الطبيعي :ينتج ىذا االحساس مف خبلؿ تصور الفرد عف نفسو بانو جزء مف الكوف الذي  . ت

 رد اف كؿ شيء مستمر حتى بعد وفاتوينتمي لو ، كما انو جزء مف الطبيعة وبالتالي يفترض الف
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النمط الروحاني :يعالج ىذا النمط امكانية او احتمالية زيادة التفكير في الموت ، والسبب ىو  . ث
معتقدات الفرد الدينية والروحانية ، فالفرد  طبقا ليذا التصور يكوف اعتقادا باف الجسد فاف ، اما 

 حاني يتجاوز الوجود المادي لمجسـ.الذات والروح فيما باقياف ، اي اف النمط الرو 
النمط التجريبي او الخبراتي :ينتج ىذا النمط نتيجة شعور الفرد بالكفاءة في التعامؿ مع الحياة ،  . ج

 فيذا التصور يتسـ بانو حالة نفسية تأخذ شكؿ الذروة اليائمة لخبرات الفرد واحساسو بوجوده حيا.
ودراية عالية في مجاؿ التخصص تود الباحثة االستنارة ونظرًا لما تتمتعوف بو مف خبرة عممية، 

 بآرائكـ ومبلحظاتكـ العممية عمى فقرات المقياس مف حيث:
 صبلحية فقرات المقياس. .1
 مبلءمة البدائؿ المستعممة في المقياس. .2
 مبلءمة الفقرات لكؿ بعد مف إبعاد قمؽ الموت. .3
ضافات عممية ترونيا مناسبة. .4  أي مبلحظات وتعديبلت وا 

 ما ان بدائل االستجابة ىي:عم
ال تنطبؽ  ال تنطبؽ عميَّ ابداً  البديؿ

 عمي
تنطبؽ  تنطبؽ عميَّ احياناً 

 عميَّ 
 تنطبؽ عميَّ بشدة

 5 4 3 2 1 الدرجة
 
 
 
 

 مع الشكر واالمتناف  
 الباحثة :انعاـ جاسـ محسف            اشراؼ : أ. د عمي شاكر الفتبلوي               

 

 

 

 

 



 767   المالحــــــــــــق      
       

سؿ
تسم

ال
 

 صالحة الفػػػػػػػػػػػقػػػػػػػػػػػػػػػرات
غير 
ديؿ صالحة

لتع
ا

 

البعد األوؿ: االنفصاؿ عف اآلخريف ، الخوؼ المفرط مف االنفصاؿ عف المنزؿ او عف األشخاص الذيف تربطيـ 
 بو عبلقة عاطفية قوية كالزوج واألوالد واألشقاء والخوؼ عمييـ.

    اسرتي واحبتي.اشعر بالخوؼ مف الموت ألنو سيبعدني عف  1
    حتمية الموت تجعمني أقمؽ بشأف مستقبؿ عائمتي مف بعدي. 2
    ما يخيفني مف الموت ىو انني سأفقد شخصا مف أسرتي. 3
    يؤلمني الغياب عف أىمي واصدقائي عند مماتي. 4
    حالة الموت بيف اىمي واوالدي واصدقائي. )عكسية(اتقبؿ  5
ضياع عائمة احد االشخاص المقربيف لي بعد  اخشى الموت لرؤيتي  6

    وفاتو.

    اتطمع الى لـ شمؿ احبائي والتصالح معيـ قبؿ اف اموت . 7
    اتمنى اف يتأخر موعد موتي ألطمئف عمى مستقبؿ اوالدي. 8
    سوؼ اعاني فترة طويمة اذا اخذ الموت الناس القريبيف مني . 9

    اوالدي.اخاؼ اف اموت قبؿ تزويج  11
    ترعبني فكرة انفصالي عف اشياء احبيا في منزلي. 11

ىي ادراؾ لمعممية  المستمرة  التي تبدأ عند نقطة الموت وتنتيي عندما يتـ  البعد الثاني: الخوؼ مف التحمؿ او التفسخ، 
 تحمؿ الجسد وفنائو.

    اخشى تشوه جسدي عندما اموت وادفف تحت التراب. 12
الموت يطير بدني مف كؿ شيء سيء في ىذه الحياة.  ارى اف 13

 )عكسية(
   

    يزعجني تخيؿ اف جسدي سوؼ تتمقفو الحشرات تحت التراب. 14
    رؤيتي لمجثث في الحروب العسكرية تشعرني بالغثياف. 15
    انا منزعج مف التفكير في اف جسدي سوؼ يتحمؿ في القبر. 16
    وضع جثتي في تابوت بعد اف اموت. )عكسية(اتقبؿ فكرة انو سيتـ   17
    يحزنني عدـ معرفتي بمصير جسدي بعد الموت. 18
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    احتمالية تشريح جسدي بعد الموت تصيبني بالرعب . 19
    اخشى اف ادفف غريبا بعيدا عف وطني. 21

العاطفي والحزف أو مشاعر الخوؼ الوجودي ىو إحساس الفرد باأللـ البعد الثالث: الركود او الخوؼ مف توقؼ الحياة: 
الناتج عف مرور الفرد بأحداث أو تجارب سمبية مثؿ النكسة المينية أو الفشؿ في تحقيؽ ىدؼ معيف أو عبلمات التقدـ 

 في السف، مما سيؤدي بو إلى فقداف متعة الحياة وانتظار حتمية الموت.
    بفترة تقاعدي عف العمؿ.اخشى انني لف اعيش فترة كافية لبلستمتاع  21
    تيدد حياتي احتمالية  الموت الطارئ. 22
مصدر ألمي مف فكرة الموت ىو انني سوؼ اترؾ اىداؼ لـ احققيا  23

 بعد .
   

    توقع موتي يثير القمؽ في داخمي. 24
    حقيقة الموت تفرغ الحياة مف المعنى . 25
    المرء.اخشى اف الموت سيكوف نياية لوجود  26
    انطواء المستقبؿ عمى احتمالية الموت يقمقني. 27
    تزعجني حاالت الموت نتيجة لحوادث السير والسفر. 28
    اخشى الموت ألنو يوقؼ مشاريع حياتي المستقبمية. 29
    اشعر بأنو سيمحى ذكري مف الوجود بعدما اموت. 31

    نياية كؿ شيء يسعدني.تخيفني حقيقة الموت التي ستؤدي الى  31
    أخشى مف نفاذ أموالي عند إصابتي باألمراض. 32

 البعد الرابع: البقاء الرمزي، ىو االستجابة التوافقية المتوقعة لمحاربة الموت ومواجيتو بواقعية.
 مبلحظة: عممًا اف جميع الفقرات ليذا البعد عكسية.

 النمط الحيوي أ
    بروح اوالدي واحفادي.ارى اف حياتي مستمرة  33
    صفاتي وجيناتي الوراثية لدى اوالدي ىي الذكرى لي مف بعد مماتي 34
تشابو المظير الجسدي مع اوالدي ىو الوجود االخر لي في الحياة  35

 بعد موتي.
 

   

 النمط الطبيعي ب
    ارى اف نياية حياتي ستكوف بداية لعالـ جديد مميء بالرضا التاـ. 36
    اف فكرة الحياة بعد الموت تبعث السرور في نفسي. 37
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    الموت  شيء طبيعي وحدث ال مفر منو. 38
 النمط الروحاني ت
ارى انو البد مف اإلكثار مف الصبلة وقراءة القرآف والتدبر بآياتو  39

    لمواجية صعوبات ما بعد الموت.

اعتقادي بأني شيء واحد يعطيني الراحة في مواجية الموت ىو  41
    سأكوف في الجنة بعدما اموت.

    اجد اف الموت كممر لمكاف ابدي ومبارؾ. 41
    الموت يقدـ نسخة رائعة مف الروح. 42
 اإلبداعيالنمط  ث
    اسعى جاىدا لعمؿ الكثير مف الخيرات لتخمدني بعد موتي . 43
حققتو مف يسعدني اف وجودي في الحياة ممتد حتى بعد موتي بما  44

    انجازات ذات فائدة .

    لدي الكثير مف األثار والنفائس التي ستخمد ذكري بعد مماتي. 45
    اعمالي في حياتي ىي وجودي بعد مماتي. 46
 النمط التجريبي ج
    الموت يخفؼ مف عبء ىذه الحياة في عالمنا الرىيب . 47
لذا سأرحؿ منيا وانا  ارى اف حياتي كانت متسمة بالوسطية والجدية 48

    سعيد .

    اديت واجباتي واعمالي بدقة وانتظاـ لذا فأني مطمئف عمى نيايتي. 49
زرعت حياتي عمبل نبيبل وطيبا ألحصد ما زرعت في اخرتي بعد  51

    مماتي.
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 (9ممحق )
 مقياس قمق الموت بصيغتو االولية

 
 ت

 
 الفقرات

ال تنطبؽ 
 عمي بشدة

ال 
تنطبؽ 
 عمي

تنطبؽ 
عمي 
 احيانا

تنطبؽ 
 عمي

تنطبؽ 
عمي 
 بشدة

اشعر بالخوؼ مف الموت ألنو سيبعدني عف اسرتي   1
 واحبتي.

     

اخشى انني لف اعيش فترة كافية لبلستمتاع بفترة تقاعدي  8
 .عف العمؿ

     

      اخشى تشوه جسدي عندما اموت وادفف تحت التراب. 3
      اوالدي واحفادي.ارى اف حياتي مستمرة بروح  4

5 
ارى اف نياية حياتي ستكوف بداية لعالـ جديد مميء 

 بالرضا التاـ.
     

6 
حتمية الموت تجعمني أقمؽ بشأف مستقبؿ عائمتي مف 

 بعدي.
     

7 
ارى اف الموت يطير بدني مف كؿ شيء سيء في ىذه 

 الحياة.
     

      تيدد حياتي احتمالية  الموت الطارئ. 8

صفاتي وجيناتي الوراثية لدى اوالدي ىي الذكرى لي مف  9
 بعد مماتي.

     

      ما يخيفني مف الموت ىو انني سأفقد شخصا مف أسرتي. 11
      اف فكرة الحياة بعد الموت تبعث السرور في نفسي. 11

12 
يزعجني تخيؿ اف جسدي سوؼ تتمقفو الحشرات تحت 

 التراب.
     

فكرة الموت ىو انني سوؼ اترؾ اىداؼ مصدر ألمي مف  13
 لـ احققيا بعد .

     

تشابو المظير الجسدي مع اوالدي ىو الوجود االخر لي  14
 في الحياة بعد موتي.

     

      اتقبؿ حالة الموت بيف اىمي واوالدي واصدقائي. 15
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      رؤيتي لمجثث في الحروب العسكرية تشعرني بالغثياف. 16
      يثير القمؽ في داخمي. توقع موتي 17
      الموت  حدث طبيعي ال مفر منو. 18
      يؤلمني الغياب عف أىمي واصدقائي عند مماتي. 19

21 
انا منزعج مف التفكير في اف جسدي سوؼ يتحمؿ في 

 القبر.
     

      حقيقة الموت تفرغ الحياة مف المعنى . 21

الصبلة وقراءة القرآف لمواجية ارى انو البد مف اإلكثار مف  22
 استحقاقات ما بعد الموت.

     

23 
اخشى الموت لرؤيتي  ضياع عائمة احد االشخاص 

 المقربيف لي بعد وفاتو.
     

24 
اتقبؿ فكرة انو سيتـ  وضع جثتي في تابوت بعد اف 

 اموت.
     

      اخشى اف الموت سيكوف نياية لوجود المرء. 25

بأني سأكوف في الجنة بعدما اموت يشعرني اعتقادي  26
 باالطمئناف.

     

      اتطمع الى لـ شمؿ احبائي والتصالح معيـ قبؿ اف اموت. 27
      يحزنني عدـ معرفتي بمصير جسدي بعد الموت. 28
      انطواء المستقبؿ عمى احتمالية الموت يقمقني. 29
      اجد اف الموت ممرا لمكاف ابدي ومبارؾ. 31
      اتمنى اف يتأخر موعد موتي ألطمئف عمى مستقبؿ اوالدي. 31
      احتمالية تشريح جسدي بعد الموت تصيبني بالرعب . 32
      تزعجني حاالت الموت نتيجة لحوادث السير والسفر. 33
      اسعى جاىدا لعمؿ الكثير مف الخيرات لتخمدني بعد موتي. 34

طويمة اذا اخذ الموت الناس القريبيف سوؼ اعاني فترة  35
 مني .

     

      اخشى اف ادفف غريبا بعيدا عف وطني. 36
      اخشى الموت ألنو يوقؼ مشاريع حياتي المستقبمية. 37
     يسعدني اف وجودي في الحياة ممتد حتى بعد موتي بما  38
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 حققتو مف انجازات ذات فائدة .
      الحياة في عالمنا الرىيب .الموت يخفؼ مف عبء ىذه  39
      اخاؼ اف اموت قبؿ تزويج اوالدي. 41

زرعت حياتي عمبل نبيبل وطيبا ألحصد ما زرعت في  41
 اخرتي بعد مماتي.

     

42 
لدي الكثير مف اآلثار والمنجزات التي ستخمد ذكري بعد 

 مماتي.
     

لذا سأرحؿ ارى اف حياتي كانت متسمة بالوسطية والجدية  43
 منيا وانا سعيد .

     

      ترعبني فكرة انفصالي عف اشياء احبيا في منزلي. 44
      أخشى مف نفاذ أموالي عند إصابتي باألمراض. 45
      اعمالي في حياتي تخمدني بعد مماتي. 46
      اشعر بأنو سيمحى ذكري مف الوجود بعدما اموت. 47

بدقة وانتظاـ لذا فأني مطمئف عمى أديت واجباتي واعمالي  48
 نيايتي.

     

49 
تخيفني حقيقة الموت التي ستؤدي الى نياية كؿ شيء 

 يسعدني.
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 ( مقياس قمق الموت بصيغتو النيائية )بعد التحميل  االحصائي(11ممحق)

 
 ت

 
 الفقرات

ال تنطبق 
عمي 
 بشدة

ال 
تنطبق 

 عمي

تنطبق 
عمي 
 احيانا

تنطبق 
 عمي

تنطبق 
عمي 
 بشدة

اشعر بالخوؼ مف الموت ألنو سيبعدني عف اسرتي  1
 واحبتي.

     

اخشى انني لف اعيش فترة كافية لبلستمتاع بفترة تقاعدي  8
 .عف العمؿ

     

      اخشى تشوه جسدي عندما اموت وادفف تحت التراب. 3

4 
ارى اف نياية حياتي ستكوف بداية لعالـ جديد مميء بالرضا 

 التاـ.
     

      حتمية الموت تجعمني أقمؽ بشأف مستقبؿ عائمتي مف بعدي. 5

ارى اف الموت يطير بدني مف كؿ شيء سيء في ىذه  6
 الحياة.

     

      تيدد حياتي احتمالية  الموت الطارئ. 7

صفاتي وجيناتي الوراثية لدى اوالدي ىي الذكرى لي مف بعد  8
 مماتي.

     

      مف الموت ىو انني سأفقد شخصا مف أسرتي. ما يخيفني 9
      اف فكرة الحياة بعد الموت تبعث السرور في نفسي. 11

11 
يزعجني تخيؿ اف جسدي سوؼ تتمقفو الحشرات تحت 

 التراب.
     

مصدر ألمي مف فكرة الموت ىو انني سوؼ اترؾ اىداؼ  12
 لـ احققيا بعد .

     

      العسكرية تشعرني بالغثياف. رؤيتي لمجثث في الحروب 13
      توقع موتي يثير القمؽ في داخمي. 14
      الموت  حدث طبيعي ال مفر منو. 15
      يؤلمني الغياب عف أىمي واصدقائي عند مماتي. 16
      انا منزعج مف التفكير في اف جسدي سوؼ يتحمؿ في القبر. 17
      المعنى .حقيقة الموت تفرغ الحياة مف  18
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اخشى الموت لرؤيتي  ضياع عائمة احد االشخاص  19
 المقربيف لي بعد وفاتو.

     

      اخشى اف الموت سيكوف نياية لوجود المرء. 21

21 
اعتقادي بأني سأكوف في الجنة بعدما اموت يشعرني 

 باالطمئناف.
     

      يحزنني عدـ معرفتي بمصير جسدي بعد الموت. 22
      انطواء المستقبؿ عمى احتمالية الموت يقمقني. 23
      اجد اف الموت ممرا لمكاف ابدي ومبارؾ. 24
      اتمنى اف يتأخر موعد موتي ألطمئف عمى مستقبؿ اوالدي. 25
      احتمالية تشريح جسدي بعد الموت تصيبني بالرعب . 26
      والسفر.تزعجني حاالت الموت نتيجة لحوادث السير  27

28 
سوؼ اعاني فترة طويمة اذا اخذ الموت الناس القريبيف مني 

. 
     

      اخشى اف ادفف غريبا بعيدا عف وطني. 29
      اخشى الموت ألنو يوقؼ مشاريع حياتي المستقبمية. 31
      اخاؼ اف اموت قبؿ تزويج اوالدي. 31

32 
زرعت في  زرعت حياتي عمبل نبيبل وطيبا ألحصد ما

 اخرتي بعد مماتي.
     

33 
لدي الكثير مف اآلثار والمنجزات التي ستخمد ذكري بعد 

 مماتي.
     

      ترعبني فكرة انفصالي عف اشياء احبيا في منزلي. 34
      أخشى مف نفاذ أموالي عند إصابتي باألمراض. 35
      اعمالي في حياتي تخمدني بعد مماتي. 36
      بأنو سيمحى ذكري مف الوجود بعدما اموت.اشعر  39

أديت واجباتي واعمالي بدقة وانتظاـ لذا فأني مطمئف عمى  38
 نيايتي.
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Abstract of the research 

"Ego integration and its relationship with the anxiety of death among 

pensioners" 

The continuous successes in the life of the individual is an important factor in 

the formation of a compatible personality, in order to achieve himself, and 

exercise his active role to reach an appropriate level of psychological and 

personal compatibility and sense of existential sense of life leading to a sense of 

self-integration and satisfaction with his past life, as it results from those 

successes of the individual Psychological immunity against anxiety and stress, 

and based on the justifications of the current research that the search for 

integration of Alana in the reality of the movement of retirees and its 

relationship with the most important threats to the future of death, as well as 

other justifications, the objectives of the current research focused on the study of 

the relationship Rtbatih between the ego integration according to Eric Eriksson 

theorem (Erik Erikson, 1963) and anxiety of death according to Robert Lifton's 

theory (Robert Lifton, 1983) as follows: 

1- Measuring the level of integration of ego in the research sample of retirees in 

the province of Dhi Qar.  

2-Measuring the level of integration of ego in the research sample of retirees in 

the province of Dhi Qar according to its sub-dimensions. 

3-Identify the significance of the difference in the integration of ego on the 

variable (gender, age, marital status, economic status( 

4-Measuring the level of death anxiety among the research sample of retirees in 

Dhi Qar province. 

5-Measuring the level of death anxiety among the research sample of retirees in 

Dhi Qar province according to its sub dimensions. 

6-The significance of the difference in death anxiety is defined according to 

variable (gender, age, marital status, economic status). 

7- Finding the correlation between the integration of ego and death anxiety 

among the retired sample. 

8-Know the extent to which the integration of ego and his dimensions in the 

anxiety of death among the research sample of retirees. 

The present research was limited to a sample of (345) retired and retired within 

the civilian category among the four regions of the province of Dhi Qar (2018-

2019) were selected by random stratification method, proportional distribution, 

from the research community of (12175) retired and retired In order to achieve 

the objectives of the current research, the following has been adopted: 

First: the preparation of a measure of the integration of ego according to the 

theory (Erikson, 1963), where the scale of (42) paragraph finalized in five areas, 

namely (regret, wisdom, psychological well-being, productivity, satisfaction 

with life) has been conducted statistical analysis For the scale on a sample of 

(186) retired and retired. The psychometric properties of the ego Integration 

Scale have been verified by the reliability and reliability of the test. The stability 
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was (0.83) by retesting method, (0.831) by mid-fractionation method and 

(0.792) by Alfa Kronbach method. 

Second: Building the death anxiety scale in light of the theory (Lifton, 1983), 

which consists of 38 paragraphs as finalized distributed in four dimensions, 

separation or fear of others and fear of stagnation or stop and fear of decay or 

decay and symbolic immortality, after verification of psychometric properties of 

the scale The reliability coefficient was (0.83) by retesting method, (0.851) by 

mid-fragmentation method and (0.873) by Alfa Kronbach method. 

After the analysis of the data were applied to the final research sample 345 

retired and retired in the province of Dhi Qar, has been used the statistical 

portfolio of educational and psychological sciences (SPSS) in data processing, 

the current research has reached the following results: 

1-Retirees enjoy the integration of the ego with a higher degree than the 

hypothetical mean of the scale and statistical significance in favor of the mean. 

2-The research community was characterized by a higher level of regret, 

wisdom, psychological well-being and productivity than the hypothetical mean, 

while their satisfaction with life was less than the hypothesis. 

3-There are statistically significant differences in the integration of ego in 

retirees according to gender variable and male favor, age variable for 55-70, 

social status variable for (married, widowed), and economic variable D 

statistically favorable (good, excellen). 

4-The research community enjoyed death anxiety to a lesser extent than the 

hypothetical mean of the scale and statistical significance in favor of the 

hypothetical mean. 

5-The research community was characterized by a degree of separation or fear 

for others, symbolic immortality and statistical significance in favor of the 

arithmetic mean, while they did not have fear of stagnation or stop, and fear of 

decomposition or decay and statistical significance in favor of the hypothesis . 

6-There are statistically significant differences in the anxiety of death among 

retirees according to gender variable in favor of males, age variable in favor of 

(65-70 years), variable social status in favor of widowed retirees, and economic 

variable in favor of (weak, medium). 

7- There is a negative correlation between the integration of ego and death 

anxiety and statistical significance. 

8-There is a contribution to the integration of ego and its dimensions in the high 

or low death concern of retirees. 

To complement the aspects related to this research, the researcher came up with 

a set of recommendations and proposals. 
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