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وَنَك ِمَن األَْرِض لُِيْخِرجوَك ِمْنَها َوإًِذا  َوإِن َكاُدوْا لََيْسَتفِزُّ

 إاِلَّ َقلِيالً.الَّ َيْلَبُثوَن ِخالَفَك 

 

 

 .(67)االية   سورة اإلسراء          
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 رف ــرار المشـاق

 

 نينـــدى المســـية لـزلة االجتماعـته بالعـوت وعالقـلق المـق) ومةـالة الموسـداد هذه الرسـاشهد أن إع

 –كليـة التربيـة  –ة صـالح الـدين ـــت إشـرافي فـي جامعـــرى تحـ( قـد جـمدـن محــان عزالديـثةيم ة )ــللطالب (
 وهي جزء من متطلبات نيل درجة البكالوريوس . .ة الخاصةـالتربيقسم 

 

  

  التوقيع :

 :  المشرف

   2022  /      /   اريخ :  ـالت
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 داءـــااله

 

 ىلـن لـ  حّ  الى من كانا لي عونا في حيـايي مذـص رـ رح ىحبـى  ا ـ  ا ـد
  الجميل عرفانا ّ  ىالدح ىـال كامات من كبب  مهما  ـحقه بوفيـاس
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 رـيقدي ى كرـ 

الـَحمُد اهلل َرب الـعالمين َعن َكثير نْعَمه و ِسـَعة َرحمتـه و الــَصالة و الــَسالم علـى سـيدنا ُمحمـد وعلـى 
 اله و َصحبه أجمعيْن.

تكرم باالشراف على ( الـذي تانيا وصفى عبداهللأستاذي الـفاضل الدكتور ) وبدًأ أخص بالتقدير والـتجلة
 الـبحث و لـما قدمه لي من تـوجيهات و إرشادات سديدة و متابعة متواصلة لخطوات بحثي .

كما وتسر الـباحثة أن تتقدم بالـشكر و الـعرفان إلـى ) اسـاتذة القسـم ( لمـا قـدماه مـن عـون فـي اتمـام 
 أثراء هذا البحث .هذا البحث من خالل توجيهاتهم و مساعداتهم القيمة  التي ساهمت في 

كما نتقدم بالشـكر والتوجيـه الـى والـديذ الـذين عملـى علـى تشـجيعي ورعـايتي طـوال سـنوات دراسـتي ، 
 فجراهما اهلل عني خير الجزاء .
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  ثـحـالب خصـما
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 ياتالمحتو  فهرس
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  واالشكال الجدوال فهرس
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 االول الفصل

 البحث مشكلة  •

  اليه والحاجة البحث اهمية  •

  البحث اهداف  •

  البحث حدود  •

  المصطلحات تحديد  •
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 ثـالبح ةـاـكـمش

 ظـروف تعقـد يصـاحب عندما عادة تنشأ والشخصية واالجتماعية النفسية المشكالت أن القول ويمكن
 معينـة شرائح بوجود يشعرون المجتمع أفراد تجعل توافق سوء مظاهر عليها يترتب أو المجتمع في الحياة
الحيـاة االجتماعيـة والنفسـية وخاصـة المسـنين الـذين   بسـهولة تتوافـق أو تتكيف أن تستطيع ال أفراده بين

 بلغ بهم العمر واثر على صحتهم وعالقاتهم االجتماعية 

تنبع جذور دراسة قلق الموت من خالل حتمية الموت فقد اهتمت الـديانات السـماوية جميعـًا بموضـو  
زية فيهـا، وقـد اسـتخدم النـوم علـى انـه شـبيه طبيعـي للمـوت فصـور القـران الكـريم الموت وأحتل أهمية مرك

النوم بانه الوفاة األولى لإلنسان فـي الحيـاة ولكنهـا وفـاة م قتـة فقـال عـز وجـل )َوُهـَو الوـِذي َيَتَوفوـاُكْم ِباللوْيـِل 
َضى َأَجٌل ُمَسمذًى(َوَيْعَلُم َما َجَرْحُتْم ِبالنوَهاِر ُثمو َيْبَعُثُكْم ِفيِه ِلُيقْ 

(1)  . 

( وهـو 292 ، ص2892والمـوت هـو الرمـز الكبيـر للتناهـي البشـري وربما للعبث البشري )ماكموري، 
حقيقة مسلمة، يقينية، كونية، وهي صفة تعتري المخلوقات الزمة لها، ومقتضى قانون الحياة وعلى ضـوء 
هذه الحقيقـة المشـاهدة المبرهنـة بـالواقع المتكـرر، فانـه البـد مـن وقتيـه وجـود المخلوقـات مهمـا طـال أمـده 

يـاة وفسـد نظامهـا ممـا يترتـب علـى طـول وامتد زمنه، اذ لو فرضنا جدال عدم وجود الموت الختل توازن الح
 (. 21 ، ص2899األعمار وتزايد األجيـال وتعاقبهـا )المشيني، 

ويعد الموت إمكانية معلقة بمعنى انه البد ان يقع يوما ما، هذا يقينـي ال سـبيل مطلقـا الـى الشـ  فيـه 
علـم مطلـق مـن ناحيـة  لكنه من ناحية أخرى فيه جهـل مطلـق فيمـا يتعلـق بالزمـان الـذي يقـع فيـه فهـا هنـا

 (. 21 ، ص2891وجهل مطلق من ناحية أخرى )بدوي، 

ولما كان الموت ليس بتجربة حياتية، فان العدم في الحياة هو مصدر خشية وقلـق فـي حيـاة اانسـان 
وفي أي مرحلة حياتية يواجه فيها هذا االحتمال او يفكر فيه مليا، ومع ان حقيقة المـوت واضـحة ومتكـررة 

 ان اانسان وخاصة في الصبا والشباب يتصرف وكأنه ال يعي هذه الحقيقة والواقع ان إدراكه لها المثال آال
هو اكبـر مـن ظـاهرة هـذا الـوعي والـذي يحـدث هـو ان اانسـان يكبـت ويسـتبطن فـي ال شـعوره الخـوف مـن 

 (.  108ص ، 2898الموت ويتحول ذل  الى حالة من القلق ال يعلم مصدرها )كمال، 

 -ما عرض يمن ان تظهر مشكلة البحث من خالل التسائل االتي: ومن خالل

 هل توجد عالقة بين قلق الموت والعزلة االجتماعية لدى مسنين؟
                                                           

 . 06سورة األنعام: آية  (1
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  هـــالي ةـىالحاج ثـالبح ةـاهمي

لة من التغييرات الجسمية والنفسيية واالتتماييية نانيام نميتق وه دمي    ـلسـبس اتهـحيان في ـيمر االنس

د نهييم مهياهر النميت ااتتميايي لييد  ـيـبارق نحـالقي بايتيـيـب األخـمل الجانيـييرات لتشييـالتغيبحيي  همتيد هي ق 

يم والمثيل والايادات والت الييد    ميا ـانية وهكتن متمثلة بال ــام الشخصية االنسـا مهماً في بنــانبـاألفراد وت

ام   فالفرد في ه ا الاصير يحييا ان لها نهمية  بيرة في التطتر االتتمايي لد  الفرد والجماية يلى حد ست

 .لدي   لتي هرهبط  لها بالمفاهيمفي يالم مضطرب هختلف في  الح ائق   وا

وفي المتت تتانب  ثيرة مجهتلة وغامضة  وخفية وغير متتقاة   ما ان الميتت خبيرة تدييـدة غييـر 

( فضال ين رؤيية 79 ص  7891مسبتقـة من اتـل ذلك يخـاف  ـل إنسـان ه ريبـا من المتت )يبد الخالق  

لما يحدث لجسدق باد المتت  ان يترك في نفتسيهم ااير يمي يا يههير فيي  معارفهالشخص المحتضر من قبل 

الختف من يتم سيالقتن هم في  نفس المصير   ما ان مارفة الفرد المسب ة بما سيخلف  مته  من اار يليى 

هيييد  الييى ااديييـاد قل ييـ  وهختفييـ  ميين المييتت احبائيية وماارفيي  وبييالفرا  اليي   سيييتر   غيابيي  ييينهم  انيي  

 (. 98ص   7891)حنتن  

 وبنـاءا علــى مــا تقــدم نقــول )ان الخــوف بدرجــة منخفضـة مــن المــوت امــر ســوي وعــادي تمامــًا، كــذل 

الختف من المتت بدرتية متتسيطة  يليى حيين ان الخيتف مني  بدرتية مرهفاية نمير غييـر سيـت   ن  انيـ  

 (. 78ص  7891لـى اضطـراب انفاالي شديد( )يبدالخالق  يالمـة مرضيـة شـاذة هـدل ي

 

 ريةـهمية النهالن

النهريية  الت دم في السن نو ارهفاع مادل الشيختخة ظياهرة يالميية ويليى هي ا انلسياس هكمين انلهميية

 : لدراستنا فى

 . لف  االهتمام بدراسة قلق المتت يند المسنين الم مين بدار الاجزة -
 

نلهمية الرياية النفسية نلفراد مرحلة الشيختخة بايتبارق نمر نساسي يدل يلى رقي لف  االنتباق   -

 . المجتمع وه دم 
 

 

 . التدليل يلى مد  هأاير قلق المتت يلى المسنين الم يمين بدار الاجزة  -

 

 فهم ن ثر للحاال  النفسية للمسنين غير الما ثين مع نسرهم ن  الم يمين بدار الاجزة  -
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 نالهمية الاملية  

واالسيتفادة مين نتائجي  فيي إبرااهيا  7891هطبيق استبيان قلق المتت لمايدق نحميد محميد يبيد الخيالق 

للااملين في الميدان مع انلخ  باين االاتبار نن التكفل الميسسيي فيي دور الاجيزة يكيتن فيي الغاليب روهينيي 

 . ية   لق المتتوال يتم في  هطبيق استبيانات واستمارات خاصة بميشرات نفس

 - : يمكن هلخيص نهمية البح  الحالي في الن اط األهية

يلى المستت  الاام   للمرنة دور  بير في يمليات التنمية والت دم الالمي ال   هشهدق روح الاصر - ١ 

 .   في    واالهتمام بها وبمشكالهها ال بد من  لتفايل يملية هطتر المجتمع وه دم ـال   نايش

ية التي  هارض  لها المرنة الاراقية ــال اس اربــة  والتجـالمستت  الخاص   نن الخبرات الميلم يلى- ٢ 

  قد ادت وال ريب الى حاتتها الماسة لاتامل الديم والرياية ولسلتك االسناد االتتمايي الم دم لها 

  . ولاائلتها

تتمايية لد  فئة محددة من فئات يلى مستت  البنام االتتمايي   نهمية دراسة سلتك الازلة األ- ٣

المجتمع وهي فئة االرامل ومحاولة دراسة الازلة االتتمايية المرهبطة بهروف الترمل ف ط وليس 

 . بهروف نتتمايية نخر 

محدودية الدراسات الاراقية والاربية التي نتري  لدراسة ه ق المتغيرات  بصترة يامة ويلى فئة - ٤ 

 . األرامل بصترة خاصة

ضع الت سينها هحشأن نمي ترار الال حاب صيات ألصهبرا نهمية ه ا البح    الك من ه ديم التت- ٥ 

 . ل بصترة خاصةمة   واالرامرة ياتبص اميي للنسااالتتم النفسي

هههر اهمية دراسة في  تنها هبح  في باض الخصائص النفسية واالنفاالية لفئة المسنّين والمسنّين 

المكفتفين  وهي فئة قلما هجد دراسة ههتم بها  نهرا لصاتبة التاامل ماها   ما ان الدراسة الحالية المهمة 

التي يجب هطتيرها لد  األفراد لكتنها هدرس متضتع للصالبة النفسية ال   ياـّد من المتغيرات الضروية 

اله ام الاديد من االضطرابات الناهجة ين ضاف  ون صان    واهمية  الدراسة هتجسد بشكل ن بر في 

 دراستها لمتضتع قلق المتت ال   يزف ين دراست  يلمام النفس ال دامى  وباض المحداين   لك 
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   ـالبح دافـهن

  :يلي ما مارفة  الى الحالي بحثها في الباحثة ههدف

 

 البح  يينة لد  قلق المتت   مستت يلى التارف. 

 البح  يينة لد  الازلة االتتمايية  مستت يلى التارف. 

 البح  يينة لد  قلق المتت والازلة االتتمايية  بين الاالقة يلى التارف. 

 سالجن متغير الى هاز قلق المتت  م ياس يلى المسنين بين الفروق يلى التارف. 

 متغير الجنس الى م ياس الازلة االتتمايية هاز  يلى المسنين بين الفروق يلى التارف. 
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 البح  حدود

 2022-2022يشتمل البحث الحالي لدى المسنين فى دار العجزة في مدينة أربيل لعام 

  المصطلحات هحديد

 : كاالتي بتعريفها الباحثة ستقوم المصطلحات من عدد الحالي البحث في ورد

 : Death Anxietyقلق المتت   اوال : 

  Templer (1983)همبلر  هاريف

ويعرفـه  (Martin, 1983 :52)بأنه "حالة انفعالية غير سارة يعجل بها تأمل الفـرد فـي وفاتـه هـو". 
( بأنــه "نــو  مــن القلــق العــام غيــر الهــائم او الطليــق والــذي يتركـــز حــول موضوعـــات 2891عبــد الخــالق )

 ( 98 ص ،2891متصلـة بالمـوت واالحتضـار لـدى الشخـص او ذويـه )عبد الخالق، 

  :(8811ف الدستقي )ياره

هــو ابــرز مــا يشــكو منــه كتئــاب فيهــا يكــون الخــوف مــن المــوت او الفقــد لال صــورة  هــي عبــارة عــن 
 ( 220 ، ص2899المريض. )الدسوقي، 

 :(8881يباس ) هاريف

بأنــه "حالــة مــن التحســس الــذاتي يــدركها المــرء علــى شــكل شــعور مــن الضــيق وعــدم االرتيــاح تجــاه 
الموضــوعات المتصــلة بــالموت واالحتضــار لــدى الشــخص او ذويــه ممــا يــ ثر علــى صــحته النفســية واداء 

 ( 29 ، ص2889الحياتية". )عباس، التزاماته ووظائفه 

 التاريف النهر  

اقلتتا  .حاعتت  قلتتا بامتت ا   تت  عيتت ا ايتتا ة تت    تت   ( ك 8991عحتتا   قامتتا باحاة تتب ح حعتتف     تت   
 .بام ا  بامشا  أا   أعاله  الع   حعى مق اس 

 التاريف االترائي ل لق المتت 

 يليها الفرد يلى قائمة ايزنك للشخصية وبحسب م ياس يحصلالدرتة الكلية التي  

 االهزان(. - )الاصابية ومقياساالنطتام(  - )االنبساط
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 الازلة االتتمايية  ا : ــااني

 Hajda, 1971هاريف  -8

 االراء يشـاركو  مـنتـوافر  مبعـد المعزلـوالفـرد  يعود لشعور وذل مع اآلخريف  نالشعور بنقص التضام
 نفــي ابتعــاد الفــرد عــ والمتمثــل للجماعــةاالنتمــاء  بعــد دراكــهشــعور الفــرد وا هــا تمثــلكمــا ان واالهتمامــات

 . (Hajda, 1971, p231). المشاركة االجتماعية والثقافية

 ( 8891الجلبي ) -2

جها ، حيث يفقد حيـث االسرة او خار  االجتماعية سواء في محيط قتهالفرد في عالمحصلة عدم توافق 
باالنتماء لجماعة الرفاق مما ي دي ذل  الى انسـحابه مـن الفعاليـات التـي تقـود للتفاعـل  يفقد الفرد الشعور

  . (292، ص 2819االجتماعي )الجلبي، 

 ( 2002الرواتفة ) -3

ل ـا م لما وغير مرغوب فيه يتعايش معه الفـرد وتمثـل ادراكـا ذاتيـا يتمثـــاسـارة تسبب أحسـخبرة غير س
او  االصـحاب واالصـدقاء نال يوجد العدد الكـافي مـ ا حيثـواء كميـس اعيةـاالجتم اتـالعالقنقص في بوجود 

فــي  ةـمختلفــمصــاعب  نـمــ نانوـيعــ يجعلهــم، ممــا نــــاآلخري واد مــعـفة والتـــبة وااللـــنقــص المحــ لنوعيــا مثــ
 .( 91، ص  2009ن )الرواجفة ، باآلخري اج والمحبة واالرتباطـاالت االندمـمج

 ( 2001هاريف مبارك ) -2

هم فـي عمليـاتهم االجتماعيـة مختلفـة ، ـترا  معـرين واالشـسلو  يعجز فية الفرد عن التواصل مع االخ
جماعـات. ) مبـار  ، وْا كانوا أفـرادا أو ــاجتماعي يقربه منهم س طويكون فية الفرد مياال الي تجنب اية نشا

 . (922، ص  2009
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 التاريف النهر  

  ( العزلـة االجتماعيـة( كتعريـف نظـري لهـا حيـث يعـرف ) 2009مبـار ،  ) تعريـفقامت الباحثة بتبني 
سلو  يعجز فية الفرد عن التواصل مع االخـرين واالشـترا  معهـم فـي عمليـاتهم االجتماعيـة مختلفـة ،  بانه

 جماعات.اجتماعي يقربه منهم سوْا كانوا أفرادا أو  طويكون فية الفرد مياال الي تجنب اية نشا

  ائياالتر التاريف

 المقيـاس علـي المسـتجيب عليهـا يحصـل التـي الكليـة درجهالعزلة االجتماعية بإنها ال الباحثة التعريف

  ةالدرجتشير و  العزلة االجتماعية  من عاليه مستويات وجود الى الدرجة العالية شيرت ثيح ل ذل ددالمح

 . سلو  العزلة من يةنمتد مستويات وجود الى واطئةال
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 الثاني الفصل

 

  ريـالنظ ارـاالط •

  السابقة الدراسات •
 الدراسات التي تناولت موضو   -

 الدراسات التي تناولت موضو   -

 مناقشة الدراسات السابقة  -
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  ر ـــالنه ارــاالط

 موتـاب اخلوف من الاسب

ولهـذا  وبـدهى أن يصـيب اانسـان القلـق تجاهـه ناانسا وت أعظم غموض وأكـبـر ســر واجــهلميـعـد ا
إمبيريقيـة فـي  وعلــماء الـنفــس كـمــا أجـريــت دراســات الفالسفة القلق أسباب شتى وقد وضح هذه األسباب

 هذا الصدد.

وت لـيس يعــرض إال لمـالخـوف مـن اأن  «مـسـكـويــه»أن ذكر الفـيـلـسـوف ااسـالمـي .» «مسكويه»رأي  -أ
وبطــل تركيبــه فقــد انحلــت ذاتــه  وت علــى الحقيقــة أو ألنــه يظــن أن بدنــة إذا انحــللمــا مـــاـن ال يـــدري لمـ

وجود فيه كم يظنـه مـن يجهـل بم عدم ودثور وأن العالم سيبقى موجودا ولـيـس هـو وبطلت نفسه بطالن
متـه تقد ربمـااألمـراض التـي  ا عظيمـا غـيــر ألــملمـعـاد أو ألنـه يظـن أن للمـوت ألما بقاء الـنفس وكيفيـة

ألنه متحير ال يـدري علـى أي  ـوت أولموألنه يعتقد عقوبـة تحـل بـه بـعـد ا هحلول وأدت إليه وكانت سبب
وهـذه كلهـا ظنـون باطلـة ال  ـال والـقـنـيــات:لمـأو ألنـه يأسـف علـى مـا يخلفـه مـن ا وتلمـشئ يقدم بعد ا

وت لـيس بشـيء أكثـر لمـا له أننبين  وت ولم يدر ما هو على الحقيقة فأنالما حقيقة لها. أما من جهل
يسـمى مجموعهـا بـدنا كمـا يتـر  الصـانع اسـتعمال  من تر  النفس استعمال آالتها وهـي األعضـاء التـي

ولـيس هنـا مجـال تفصـيل  «.وأنهـا غيـر قابلـة للفسـاد اجسـماني وليسـت عرضـ وأن النفس جوهر  آالته
وت كمـا أوردهـا لمـظـم أسـباب الخـوف مـن انقـول: إن مع ولـكـن يـكـفــي أن« مـسـكـويـه»الـقـول عـن رأي 

 .تين التالي ينوهذا ما سنفصله في الفقرت عنه بعض الدراسات العملية تتفق مع ما أسـفـرت

 أسباب قلق الموت من وجهة النظر السيكولوجية -ب

ولكـن -وفقـد الذاتيـة أو المحــق الـتــام ،هـو خـوف مـن اابــادة-كمـا يـرى )فيفـل-وتلمـالخوف من ا
ومـن ثـم فـي أبعـد مـن الخيـال  ،الشخصـية ال أساس لها في الخبـرة-«ماسرمان»كما أشار -وتلمحالة ا

كـن أن يكـون عليـه عـدم الوجـود يمشـخص أن يتخيـل فعـال مـا الـذي  فـي مـقـدور أي ولـيـس ،والـتـصـور
التعبيـر ومـن ثـم فـإن  أو أن يحدث انعدام الشعور إلى األبد. ،الفريد وهو الذات أن يفقد الوعي أو ،التام

امـا مـا الـذي يخـاف منــه. تمالشـخص ال يعـرف  فــإن ،ـوت ال يـتـكـرر حـدوثـهلمالحرفي عن الخوف من ا
كـن أن يعبـر عنـه فـي صـورة قلـق تسـببه يمكـن تخيلـه( يمالـذات )والـذي ال  إن الـرعـب الـنـاتج عـن فـقــد
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ومـا ذلـ   وغيرها،  الطبيعية رض والحوادث والكوارثلموت كالمكن أن ت دي إلى ايمالظروف التي  آالف
 ظهر الخاد . لمإال ا

وت ألنـه لمـيخـاف ا إذ يريـان أن الشـخص ،افتراضـا بـديال« ديجـوري وروثمـان»ولقد قـدم كـل مـن  
 لتوقيره ذاته وتقديرها. ـهـمـة بـالـنـسـبـةلمينهي فرصته في السعي نحو األهداف ا

األفراد من مختلف األعمار فـي محاولـة لتحديـد   لفان بعملية مسح لعيـنة كـبيرة مـنلموقام هذان ا 
تركـز حـول العبـارات  ينفحوصـلم. وظهر أن أقصى اتفاق ذكره الموتمن ا األسباب الكامنة وراء الخوف

الحصــول علــى  لــن أستـــطيع»مثــل:  Purposiveوت بأنــه نهايــة للنشــاط ال رضــي لمــتصــف ا التــي
ــائج هــذا اتمو  «.تصــل كــل خططــي ومشــروعاتي إلــى نهايتهــا»و  ، «الخبــرات ــات لميــل نت ســح إلــى الثب

 هــذين افتــراض علــى ت كــد أنهــا ويبــدو, عامــا 11 إلــى 21.  واالطــراد علــى امتــداد اجملموعــات العمريــة
 خوف فطري موروث. وت على أنـهلمإلى الخوف من ا« بيكر وبرونر»ومن ال ريب أن ينظر   الباحثين

والعــدوى االجتماعيــة  ،كراهيــة الجثــة وغرابتهــا كمــا قــد يرجــع هــذا الخــوف إلــى أســباب دنيويــة مثــل
أو  ،وتخيــل التحلــل ،والصــدمة، والخــوف مــن العـدوى ،والتفاعـل العــاطفي، واالشــمئزاز الحضــاري ،للحـزن
 « شرلتز»ا أورد كمأيضا األسباب اآلتية:  التعفن

 .االحتضار عند واآلالم البدنية المعاناة من الخوف - ١

 .الجسمي لأللم نتيجة ااذالل من الخوف - ٢

ولـيس بـالعمر الـذي قضـاه ، حققـه اانسـان بمـاإذ تقـاس الحيـاة دائمـا  األهـداف، نحو السعي توقف - ٣
دة التي يتمنـى أن لمفعندما يطلب من أحدهم تحديد ا، بوجه خاص يمينويصدق ذل  على األكاد ،فيها

 آخرين. ينكن أن يقول: حتى أكتب كتابيمجامعيا  فإن أستـاذا ،يعيشها

 األطفال.صـ ـار  وخـاصـة أسـرتـه من الشخص سيتركهم من على الموت تأثير - ٤

 المتدينين.( لدى وخاصة) االهي العقاب من الخوف - ٥

 .العدم من الخوف - ٦

 :أسباب قلق الموت -ج
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وت لـدى لمـا قام كاتب هذه السطور بثالث دراسات للتعـرف علـى أسـباب القـلــق مــن دراسات عربية
ملكـة العربيـة السـعودية لمهـي: مصـر وا من طالب الجامعة اختيرت من ثالثـة بـالد عربـيــة ثالث عينات

مـن وجهـة -مـا هـي، وتلمـ)يخـاف كثيـر مـن النـاس مـن ا التـالي: ـفـتـوحلمفوجه إليهم السـ ال ا ،ولبنان
 تعلـقلمتشابه وال امض وغير المكرر والموقد حذف من إجاباتهم ا هذا الخوف ? مختلف أسباب-نظر 

  .مع مالحظة إيراد إجاباتهم حرفيا دون ت يير كبير، وضو لمبا
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  السابقة الدراسات

 : مدرسة التحليل النفسي 1 - 

ترى مدرسة التحليل النفسي ان الشـعور بالعزلـة يمثـل حالـة مـن الكبـت للخبـرات المحبطـة الالشـعورية 
لكل ما مـن شـأنه أي يـ دي إلـى األلـم التي أكتسبت خالل مرحلة الطفولة المبكرة، بسبب مبدا رفض وانكار 

او لمظهر من مظاهره، وهو كبت األنماط السلوكية المخالفة للوسط االجتماعي، مما ي دي إلـى الفشـل فـي 
الحصول على الدفء والمحبة والعالقـات االجتماعيـة الحميمـة مـع اآلخـرين، وأحبـاط حاجتـه إلـى االنتمـاء، 

إلـى ان يكبـب فـي نفسـه خبـرة العزلـة ومجانبـة  ( Hojan , 1982 ) وهـو مـا يـ دي كمـا يـرى هوجـان
  ۱۱۱::۰۰۰األخرين، التي يعانيها في مرحة المراهقة والرشد (محمد، 

أن الشعور بالعزلة لدى الفرد يرجع إلى فشل التربيـة الوالـدين  للطفـل، او حرمانـه  (Adler) ر آدلريو 
نظـرا لـنقص الخبـرات االجتماعيـة وافتقـاره من الحب، والعطف، والتشجيع، مما يـ دي إلـى شـعوره بـالنقص، 

  (Engler ,1985:123) إلى عامل األحساس بالشعور االجتماعي السليم

أن الفرد حينما يفشـل فـي محاوالتـه للحصـول علـى الـدفء   (Kareen Horney )فيما ت كد هورني
حــر  بعيــدا عــنهم، والعالقــات المشــبعة مــع اآلخــرين، فإنــه يعــزل نفســه عــنهم، ويــرفض ان يــرتبط بهــم، ويت

ــة  (Neurotic Trends) وتعتقــد هــورني بــأن هنــا  ثالثــة نزعــات عصــابية يســتخدمها االفــراد بمنزل
 :ميكانزمات لحماية النفس من القلق، وتعود إلى بعض األنماط السلوكية المحددة وهي 

 التحر  نحو اآلخرين )النو  المالئم(. - أ

 التحر  ضد اآلخرين )النو  العدواني(.  - ب

 بعيدا عن اآلخرين )النو  االنعزالي(. التحر  - ت

وتعد هذه النزعـات العصـابية منطلقـا لمفهـوم االنتمـاء واالعتـزال، فـاذا كـان التحـر  نحـو النـاس يتميـز 
بالحاجة للحب والشعور باالنتماء للمجتمع، فان التحر  بعيدا عنهم يمثل الشخصيات االنعزالية التـي تميـل 

عن كل الناس اآلخرين، بحيث ال يتواصلوا معهم باية طريقة، ويجـب أن إلى تكوين مسافة عاطفية تبعدهم 
ال يحبوا وال يكرهوا، وال يتعاونوا مع الناس، ومن أجل تحقيق هـذه العزلـة الكاملـة، يكـافحون لالكتفـاء ذاتيـا 
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 ۰۹شـــلتز، (  ونفســيا إلــى أبعـــد حــد، فعلــيهم أن يعملـــوا بمعــزل عـــن االخــرين، ويعتمــدون علـــى أنفســهم
۰۱::۰۰) 

( إلــى أن مــا حصــل عليــه اانســان مــن حريــة نتيجــة للتطــور التــاريخي  Frommفيمــا يعــزو فــروم ) 
للحضارة ال ربية، جعلته يمارس حياته بفردية، وال سيما وأنه لم يبق لديه من الوقت نتيجـة لظـروف العمـل 

اجــل الحريــة ليتواصــل خاللــه مــع اآلخــرين حتــى مــع أســرته، فــي ففــي الوقــت الــذي يكــافح فيــه النــاس مــن 
,  292 2899ق التطــور الحضــاري، وصــل تأكيــده لفرديتــه إلــى قمتهــا، وزادت عزلتــه ووحدتــه ) : ـلتحقيــ

Schaff ،)  ،( ۰۰۹:  ۰۰۹۹)شلتز . 

( أن الشخصية من وجهة نظره تمثل كيان فرضـيا ال  Sulivianبينما يفترض هاري ستا  سوليفان ) 
التفاعـل  لة، كما يرى أن الشخصية يعبر عنهـا فقـط عـن طريـقيمكن عزله عن المواقف االجتماعية المتباد

مع اآلخرين، حتى أن الشخص المنعزل يحمل معه ذكريات عالقاته الشخصية السابقة التي تواصل تاثيرهـا 
في تفكيره وسلوكه  في الثناء العزلة، واذا ما تعرض لالحباط نتيجة لفشله في التقـرب مـن اآلخـرين، وعـدم 

نفسي، فانه يخلت إلى العزلة كسمة مميزة  لالنعدام األمن. ويرى بان الشـعور بالعزلـة هـي تحقيقه لالمن ال
:  2828النتيجة النمطية لالخفاق الشديد في إشبا  الحاجات البيولوجية وحاجات األمن (لينـدزي، وهـول، 

 Set Theory : in -r(. : ۰۹۱:  ۰۰۹۹(، )شلتر،  292

و  عــن طريــق عامــل ممــا حمــل داخلــي يتوســط بــين داخــل ظهــرت منــاهج مختلفــة حاولــت فهــم الســل
اانسان ومـا حولـه، فظهـرت مفهومـات العقـل واالن والـذات، وقـد ظهـر مفهـوم الـذات علـى يـد العـالم وليـام 

( وهي مجموعة ما يمتلكه اانسان ويشمل،  Empirical Me( وسماها االنا العملية )  ۰۹۰۱جميس ) 
  ۔( ۲::: ۰۰۹۰ القاضي، ه، وأصدقائه، أعدائه، مهنته ... وغير ذل جسمه ، وسماته ، و قدراته، وأسرت

( أن السـلو  اانسـاني فـي صـورته النمطيـة، سـلو   Self Conceptويرى أصحاب مفهوم الذات ) 
اجتماعي. فالفرد مثال يبقى في حالة نشاط بـالرغم مـن إشـبا  حاجاتـه البيولوجيـة، وخفـض دوافعـه، ولهـذا 
يفترض انصار نظرية الذات عقالنية الفرد، وان سلوكاته ستكون اسـتجابة منطقيـة للعـالم المحـيط بـه وفقـا 

ــد ويج ــه، كمــا ي ك ــى االرادة الحــرة )  Wegrocki 2898روكــي ) الدراكــه ل ( وفرصــة  Will Free( عل
( نتيجـة التفاعـل مـع  Rogers,  2812االختبار المتاحة للفـرد وتتكـون بنيـة الـذات كمـا يراهـا روجـرز ) 
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 Percievedالبيئة، فالشخص يستجيب للبيئة كما يراها هو، ال كما هي بالضرورة، أي أن الذات المدركة 
concept  ) ،وعناصــر تكــوين الــذات تنمــو تــدريجيا فــي شــعور الفــرد بنفســه مــع خبراتــه، وانمــاط ســلوكه

وتصوراته الخاصة تبعا الدراكه، وهنا  الذات االجتماعية التي تنمو نتيجة للنضـج والـتعلم، وتصـبح المركـز 
مـن خـالل  -كما يرى روجرز  -). ونظرا لنمو الذات 2 2: ۱: :۱الذي تنظم حوله كل الخبرات (الزعبي، 

ادرا  الفـرد لتقيـيم اآلخــرين لـه، فــان االضـطراب االنفعــالي، وسـوء التوافــق االجتمـاعي واخفاقــه فـي تحقيــق 
:  :۰۰۰امكاناته يرجعان بصفة اساسية إلى اخفاقه في الحصول على احترام ايجابي من اآلخرين )كولز، 

الضــعف فــي الفــرد بــدال مــن  ) فقــد انتقــد مــن الــذي تعامــل مــع جوانــب۰۰۲۱-۰۰۱۹(. امــا ماســلو ( :۹
اهتمامه بجوانب قوته، فدراسة الصرا ، والقلق، والعدوان، والخوف لم تتم بقدر متوازي مـع الدعابـة والمـرح 
والحــب، لــذل  وضــع نظريتــه لدراســة األشــخاص األســوياء والمبــدعين، حيــث توصــل إلــى أن هنــا  ارتباطــأ 

ن مفهـوم الـذات الموجبـة يعتمـد علـى الصـحة النفسـية موجبا بين مفهـوم الـذات والتوافـق، كمـا اكـد زهـران أ
 ( :۱۱:: 82) والتوافق، وان تقبل الذات يرتبط بشكل ايجابي بتقبل وقبول اآلخرين الزعبي،

لذل  تنظر نظرية الذات اانسـان علـى انـه كـل مـنظم يتصـرف بشـكل كلـي فـي المجـال الظـاهري بـدافع 
الـذي يواجـه قبـوال واستحسـانا مـن اآلخـرين، وامـا السـلو   تحقيق الذات كما تسعى الذات إلى تبني السلو 

الذي يواجه بـالرفض، فانهـا تسـعى إلـى تجنبـه لدرجـة أن الـذات تبـدأ بمحبـة نفسـها او كرههـا حسـب تقيـيم 
اآلخرين، وعندما يجد الفرد نفسه أمام ظروف ال تتوافر فيها العوامل التي ت دي إلى التكيف االيجابي، تبدأ 

ية، وسوء التكيف مع اآلخرين، وفي انمـاط السـلو  التـي تتميـز بسـوء التكيـف منهـا (يكـون المتاعب النفس
الفرد دائما في حالة القلق والتوتر، يعجـز عـن مواجهـة الموافـق الجديـدة، يميـل الـى أن يكـون الفـرد منعـزال 

لوكه غيــر ومنطويــة علــى نفســه، يتجنــب المواقــف الجديــدة فــي الحيــاة، ال يمكــن التنبــ  بســلوكه، يبــدو ســ
(. وت كد نظرية الذات أن الفرد يعـيش فـي عالمـه الـذاتي ويكـون سـلوكه  29:  ۰۰۹۰منطقي( )الجنابي، 

تبعــا ادراكــه الــذاتي، وتــرو أن مفهــوم الــذات ينمــو تكوينيــة كنتــاج للتفاعــل االجتمــاعي بــالتوافق مــع العــالم 
لـدان، المدرسـين، األقـران)، ويتـأثر بالنضـج الداخلي لتأكيد الذات، ويتأثر باآلخرين المهمين في حياتـه (الوا

والــتعلم، ويتــأثر بالحاجــات، كمــا يتــأثر بــالقيم واالتجاهــات واالخالقيــات، واذا مــر الفــرد فــي حياتــه بــالخبرات 
المتعددة التي يتفاعل وينفعل معها، وي ثر فيها ويتأثر، يقوم بتحويل خبراته إلى رموز يـدركها ويقيمهـا فـي 

ينكرها ويشوهها. اذا كانت غير متطابقة مع بنية الـذات حـين تتعـارض مـع المعـايير  ضوء مفهوم الذات او
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االجتماعية حيث يدركها الفرد على انها تهديد ويضفي عليهـا قيمـة سـالبة، وعنـدما تـدر  الخبـرة علـى هـذا 
ئل الـدفا  وء التوافق النفسـي، وتنشـط وسـاـالنحو ت دي إلى تهديد واحباط مركز الذات، والتوتر والقلق، وس

ــدما يعمــل الفــرد جاهــدا للســعي للوصــول للتكييــف  ــع عن ــر الــدقيق للواق ــى تشــويه االدرا  غي ــد إل ــي تعم الت
 2891:29المناسب وذل  بممارستة الوسائل واالساليب التي من شأنها ان تحقـق لـه ذلـ  ، )ابـو غزالـة ،

 (.2891،99)زهران ، (،

 

 Behavioral Theoryالنظرية السلوكية 

النظرية السلوكية أن كل أنوا  السلو  اانساني متعلمة أو مكتسبة، وهذا السـلو  هـو نتيجـة تفترض 
تفاعل الفرد مع البيئة، فهو ال ياتى إلى الحياة بسـلوكة السـوي او الالسـوي بـل يـأتي بشـكل طبيعـي، ونـو  

 كـدون أن (. كمـا ي ۲۱:  ۰۰۰۱آخر مـن السـلو  يعتمـد علـى البيئـة التـي سـوف يعـيش فيهـا )محيـاني، 
السلو  يمكن تعديله، وان سلو  الفرد وصلته بتاريخ حياته السابق يمكن وصفه في ضوء فروض مستمدة 
مــن نمــوذج الشخصــية، فهــم يبــدأون بالتســليم بــان لديــه دوافــع وهــذه الــدوافع فســيولوجية هــي فــي األصــل 

بالـدوافع الثانويـة، والتـي األساس في سلو  اانسان، وعن طريق التعلم يكتسب الفرد دوافـع جديـدة تسـمى 
 ( ۱۰::  :۰۰۰جالل،  يقود كل منها الفرد للوصول إلى األهداف التي يسعى لتحقيقها

ويــرى الســلوكيون أن قــدرة الفــرد علــى التكيــف مــع البيئــة التعليميــة الجديــدة تــأتي مــن خــالل اكتســابه 
مرسـي، ) فـق مـع نفسـه ومجتمعـهمجموعة من العادات والسلوكات المقبولة اجتماعيا والتي تمكنه من التوا

وتنظر النظرية السلوكية للفرد على انه كل منظم من العادات التي اكتسـبها او تعلمهـا  (۰۰ ۰۰: ۰۰۹ ۹
والتــي يعتمــد فــي تكيفــه عليهــا اذا كانــت مناســبة وفعالــة، وتســاعده علــى التعامــل مــع اآلخــرين، ومواجهــه 

القادر على التكيـف هـو المتحـرر مـن المخـاوف العصـابية، المواقف التي تتطلب منه اتخاذ القرارات، فالفرد 
والقلق غير المنطقي واللـذين قـد ينجمـا بسـبب الـتعلم الخـاطئ، وهـذا الفـرد يكـون قـادرا علـى االسـتفادة مـن 
البيئة بنحو ناجح من اجل إشبا  حاجاته، وتعد النظرية السـلوكية أن السـلو  الالتكيفـي ناتجـا عـن صـرا  

ذي يحدث عندما يدفع الخـوف إلـى تجنـب اسـتجابة تتعـارض مـع اسـتجابة هادفـة والتـي انفعالي عنيف، كال
ي دي توقفها إلى تدني مستوى الشعور بالخوف، ومن ثم يعزز السـلو  التجنبـي ولكـن التـوتر الـذي يسـبق 
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ى الدافع ال ينخفض، واذ ما تكرر األمـر، فـان الحـافز نحـو الهـدف يكبـت، اال أن الـدوافع غيـر المشـبعة تبقـ
قويــة، ويبقــى الفــرد مشــ وال ومضــطربا بســبب االفكــار التــي تصــحب ذلــ ، ويــ دي الخــوف، والــدوافع غيــر 
شبا   المشبع إلى ظهور اعراض عصابية على شكل وسواس قهري، وتردد، كوسيلة للتخلص من الخوف وا 

مشـاعره، فانـه الدوافع م قتا، وبمرور الوقت فان األعراض تعزز وحيث الكبت يعفي الفـرد مـن التعبيـر عـن 
ال يستطيع أن يتعرف سباب االعراض الالتكيفية في سلوكه، وحتى ال يعزز الخـوف ولكـن ينطفـئ بـدال مـن 
ذل . فان العالج السلوكي يسعى إلى تهيئة منـا  صـحي نفسـي بـدال مـن المنـا  الالسـوي الـذي كـان يثيـر 

الرابطة بـين المواقـف السـابقة التـي  الخوف والخجل واالنعزال واالنطواء وممارسة السلو  التجنبي اضعاف
 (.  ۹۱:  ۰۰۰۱تم تعميمها )الجبوري، 

وطبقا لهذه النظرية فانه من األسباب التي تقود إلى لجوء بعض األفراد إلى العزلة االجتماعية كوسيلة 
أثنـاء للتوافق النفسي وفق المنظور السلوكي، النقد المستمر، والعقاب الشديد اللذان يتعرض لهما األطفـال 

تربيتهم، فقد ينشـأ مـن ذلـ  قلـق دائـم يـدفعهم إلـى االنسـحاب والعزلـة، ويصـبح هـذا السـلو  وسـيلة سـهلة 
 ۹عبــدال فار، )يلجــ ون لهــا فــي تجنــب العقــاب والتــوبيخ الــذي يعترضــهم، والهــروب مــن مشــكالت الحيــاة 

90:۰8۹) . 

كـذل  ى لطمأنينة، وهو ما يقوده إلوبينهم، وي دي إلى غياب التفاعل اايجابي، وعدم شعوره باألمن وا
يعتقد أصحاب هذه النظرية ان االهمال الذي يلقاه الفرد في طفولتـه المبكـرة مـن والديـه، او المحيطـين بـه، 

تــدني مســتوى  بينــه (At tochment)والمعاملــة القاســية فــي التنشــئة، ال يســاعد علــى تــدعيم التعلــق 
بالعزلـة واالنطــواء.  نســجامه عـن اآلخـرين، ومـن ثــم شـعورهالتفاعـل االجتمـاعي، ممـا يــ دي إلـى سـلبيته وا

 (. ۰۰۱:  ۱۱۱:محمد، )
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تهتم النظرية المعرفية بالعمليات الوسيطية بين المثيـر واالسـتجابة، وبهـذا فهـي ت كـد مـا يجـري داخـل 
ــتعلم  ــة ال ــل هــذا االتجــاه كــل مــن نظري ــه مــن ســلوكات، ويمث ــة، ومــا يصــدر عن ــات عقلي ــدمام مــن عملي ال

ا المنحـى آن تعـديل والنظريـة العقليـة العاطفيـة )البـرت ألـس(. ويـرو اتبـا  هـذ (باندورا و ولتز)االجتماعي 
السـلو  التقليــدي الــذي يركـز فــي نمــوذج االشــراط الكالسـيكي، ونمــوذج االشــراط االجرائـي، انمــا يعمــل علــى 
تجاهل الفرد نفسه. واهمال مشـاعره وعواطفـه وافكـاره، ولـذل  اهـتم المعرفيـون بتطـوير االجـراءات العالجيـة 

لتركيز في ت يير العمليات المعرفيـة وانمـاط التفكيـر التي تشمل مشاركة المتعالج نفسه في ت يير سلوكه، وا
مختلفـة، كالتحـدث الـذاتي، والتفكيـر التلقـائي، فـي محاولـة لت ييـر األفكـار  الخاطئة، والتـي تعـرف بتسـميات

 ) CognitiveRestractring (الخاطئة وذل  في ضوء عملية عالجية تعـرف باسـم عمليـة أعـادة البنـاء
معرفيــة اكثــر اتصــاال بــالواقع، فالســلو  غيــر التكيفــي علــى وفــق هــذا النمــوذج ب يــة أن تصــبح العمليــات ال

وبنـاء علـى ذلـ  ينظـر إلـى   (DysfanctionalThinking) يتعامـل بوصـفه نتـاج التفكيـر غيـر الـوظيفي
العالج السلوكي على انه عملية تعلم داخلية تشمل اعادة المجـال اادراكـي واعـادة تنظـيم االفكـار المرتبطـة 

القات بين األحداث والم ثرات البيئة المختلفة. لذل  فاألنماط السلوكية واألنماط االنفعالية التكيفية فيها بالع
وغيــر التكيفيــة تتــأثر بكيفيــة ادرا  الفــرد للواقــع، وعمليــة االدرا  هــذه تتمثــل فــي القناعــات وتقــدير االمــور 

 (. ۱۱::  ۰۰۰۱ووجهة النظر حول تفسير األسباب الخطيب، 

رض النظريـة المعرفيـة أن اعـادة البنـاء المعرفـي يعتمـد ولـو جزئيـا علـى الطريقـة التـي يفسـر بهـا وتفت
االفــراد البيئــة، وينظــر المعرفيــون للتكيــف الســلبي بأنــه فشــل األفــراد فــي اســتيعاب الخبــرات الحســية العقليــة 

 (. ۰۹:  ۰۰۹۹وتنظميها التي يمرون بها )ابو عطية، 

أن مـن المبـادا التـي يـتم خاللهــا تعـديل السـلو  االنعزالـي تتمثـل فـي تنميـة المهــارات  (بانـدورا)يـرى  
االجتماعية، وضبط سلو  العزلة، وكذل  بضبط المت يرات البيئة وبما أن الفرد يتعلم السلو  االنعزالـي عـن 

ل مشـاهدة الفـرد طريق النمذجة، فانه من خالل هذه العملية يتم ايضا ت ير هذا السلو  وتعديلة، ومن خـال 
 للســلوكيات المالئمــة او المقبولــة اجتماعيــا كالمكافــلت، تقبــل الســلو ، المــديح، التواصــل االجتمــاعي. . .

يكتســب هــذه الســلوكيات بحيــث تحــل محــل الســلوكيات االجتماعيــة كالســلو  االنعزالــي، كمــا ويعــد  وســواها
صر تستخدم انوا  مـن االسـتراتيجيات فضـال التدريب على المهارات االجتماعية طريقة عالجية متعددة العنا
 (.  ۹۱:  ۰۰۹۹عمايرة، )عن النمذجة: التعليمات، والت ذية الراجعة ولعب الدور والتعزيز 
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(؛ فهو ي كد أن األفكار والمعتقدات غير المنطقية تسـهم فـي اظهـار  Albert Ellisأما البرت الس ) 
قومـون بعقـاب انفسـهم، ويخلقـون قـدرا كبيـرا مـن عـدم السلو  غير المنطقـي وسـلو  العزلـة لـديهم ، فهـم ي

 (. :۹:  ۰۰۰۱الراحة واالضطراب في عالقاتهم مع اآلخرين )الطيبة، 

Trait and Factor Jalgells Glaull hi-o  ينظـر أصـحاب هـذه النظريـة وفـي مقـدمتهم ولتـر
 ( Donald Paterson) ( ودوالنـد باترسـون John Darly( وجـون دارلـي )  Benghamبنجهـام ) 
الــذي يعــد اشــهرهم، ينظــرون للشخصــية علــى انهــا مجموعــة مــن ( son Wi liam وليامســون)وكــذل  

الســـمات او العوامـــل المتداخلـــة، مثـــل: القـــدرات اغنيـــة وعـــد ديـــة و ذاكـــرة) والميـــول، والقـــيم، واالتجاهـــات 
 ، فضال عن السمات االجتماعية وانماط التكيف.(والمزاج

( حيـث قـدم وصـفا  Eysenckفي نظرية السمات والعوامـل العـالم ايزنـ  ) ومن ابرز من اسهم ايضا 
منظما للشخصية بحيث تكون العادات اساسا تقدم عليه سمات الشخصية، وهذه السمات تتجمـع فـي ابعـاد 
قليلــة بنــاء علــى مــنهج التحليــل العــاملي، ومــن هــذه األبعــاد: االنبســاط مقابــل االنطــواء، والمحافظــة بــدل 

ديمقراطيــة بــدل التســلطية... كمــا اســتفادت نظريــة الســمات والعوامــل مــن حركــة القيــاس التــي التطــرف، وال
(  Cat tail Raymond)ازدهرت بعد الحرب العالمية األولى حيث بدأ عالم النفس األميركـي ريمونـد كاتـل

في تحديد وقياس المكونات األساسية ل لشخصية، حيث تمكن هو وزمال ه من تحديد ست عشرة مجموعة 
مــن الســمات تمثــل ابعــادا اساســية للشخصــية عرفــت بالســمات المصــدرية والتــي تتــأثر بالموهبــة الطبيعيــة 

والتــي  Source Traitsومسـتقرة نســبيا طـوال الحيــاة. حيــث عـدت مصــدرا لكثيـر مــن الســمات الظاهريـة 
تتحدد عند إحدى النهايات بالسيطرة وعند الطرف اآلخر بالخضو ، فالشخص يفهم حسب هذه النظريـة فـي 

بانه ذكي أو غبي او منبسـط او منطـوي او منعـزل، كمـا  ضوء سماته التي تعبر عند سلوكه، فهو يوصف
و  اانســاني ( أن الســل Guilfordوجيلفــورد ) (  Alport stephensonالبــورت وســتيفنون   )يــرى 

يمكن التوصل إلى اسراره عن طريق التحليل العاملي الذي يهدف إلى تحديد العوامل األساسـية فـي السـلو  
(. وترى  ۹۲:  :۱۱:بتحديد القدرات األولية في النشاط العقلي والعالقة القائمة بين تل  القدرات الزعبي، 

خـالل نضـج السـمات والعوامـل، وتقـول نظريـة  النظرية أن نمـو السـلو  يتقـدم مـن الطفولـة إلـى الرشـد مـن
السمات والعوامل ان الفرد يمكن أن يفهم في ضـوء سـمات شخصـية تعبـر عـن سـلوكه، فـيمكن أن يوصـف 
بأنه ذكي او غبي او منطوي او منعزل او منبسط، وتمتد السمات على بعد متصل يوضح أن معظم الناس 
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هاية المتصل من الجـانبين يوجـد عـدد قليـل مـن االفـراد يقعون في مكان ما حول منتصف هذا البعد، وفي ن
لــديهم هــذه الســمه فــي اقصــى صــورتها تطرفــا. ومــن هنــا يســع  المعــالج إلــى مســاعدة الفــرد علــى تبصــيره 
بمشكلته، وتقييم موقعه على نهاية هذا البعد، ليعيد له التوازن األمثـل، والتكيـف االيجـابي لمسـاعدته علـى 

بنائها بحيث يستطيع فيها التوافق مع نفسه ومع مجتمعه والبيئة التي تحيط به استعادة تكوين شخصيته و 
 ( . 2222 ، 2022( )محمد  ۰۱۰:  ۰۰۹۱)زهران، 

 

 

 الدراسات التي هناول  متضتع 

 

  )          (   دراسة

  )          (   دراسة

  )          (   دراسة

  )          (   دراسة

 

 

 

 

 

 ثـالـل الثـالفص

 إجـراءات البـحـث •
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 مجتمع البحث.  •

 عينة البحث. •

 اداة الــبحث. •

 مقياس:  -2

 صدق المقياس . •

 ثبات المقياس •

 مقياس: -2

 صدق المقياس. •

 ثبات المقياس. •

 تطبيق األداتين. •

 الوسائل االحصائية. •
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  ـرامات البحـإت
 

، وشـرحًا لالجـراءات  فاته وعينـة البحـث ومواصـفاتهاـحيث مواصيتضمن هذا الفصل وصفًا للبحث من 
جــراءات التحقـ،  ـيناســيالتـي تــم إتباعهــا فــي إعــداد المق  ,مــن حيــث إســتخراج الصــدق امق مــن صــالحيتهـوا 

ستخراج الثباتو  والوسائل االحصـائية المسـتخدمة فـي تحليـل البيانـات وصـواًل  ينوالتطبيق النهائي للمقياس ا 
 -تي:إلى النتائج المتعلقة بأهداف البحث، وعلى النحو اآل

  -مجتمع البحـ :
 

)أبو زينة واخـرون،  ان مجتمع البحث هو جميع االفراد واالشياء الذين يكونون موضو  مشكلة البحث
ــة جمــع 95) ص .2007 ــين الحــدود الصــريحة لعملي ــرئيس مــن تحديــد المجتمــع و تعي . كمــا ان الهــدف ال

قـد و  ( 2022-2021) مسـنينيتألف البحث من  (.37.ص2009البيانات من جهة ثانية ) طعمة حنوش، 
 (1كما موضع من جدول ) ( من نسبة    ) همبلغ عدد

   
   
   
  

   :ــة البحـينـي
 

ينة هي جزء من المجتمع يطبق عليهم الظاهرة من خـالل المعلومـات عـن هـذه العينـة حتـى تـتمكن ـالع
الذكور و   ( )المسـنين فى بعد تحديد مجتمع البحث ثم اختيار عينة من . من تعميم النتائج على المجتمع

  . العينة ( من ااناث20)

ة عشـوائية، كمـا أخـذ الباحثـة ـواختيار عينة ممثلة للمجتمع قامت الباحثة بإختيار عينة البحث بطريق
حث، وعليه فقد كان عـدد بنظر االعتبار نسبة الذكور الى االناث ضمن مجتمع البحث، في إختيار عينة الب
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ــًا مــن )  ــة البحــث مكون ــذكور و )   مــنهم ) مســنين(  100أفــراد عين ــم    ( مــن ال ( مــن اانــاث ، حيــث ت
 عدد افراد عامة بحث . 2جدول  إختيارهم من

 

    
    
 

 -ا البح  :ــاداه
 

لجأت الباحثة الى إستخدام االستبيان أداًة لبحثهما وذل  لمالئمته مع طبيعة مت يرات البحث 
قلق الموت وعالقته الحالية ، ول رض قياس المت يرات التي حددها الباحثة في بحثهما الحالي وهي ) 

مقياسين، وعلى ( ، قام الباحثة بااعتماد على مقياسين جاهزين . وفيما يأتي عرض للبعزلة االجتماعي
  -النحو اآلتي :

 : صدق االداة
 

الصدق من العوامل االساسية التي على واضع االختبار او مستخدمه التأكد منه وصدق المقياس 

يعرف صدق االختبار بأنه الدقة التي يقيس فيها االختبار  . وهو قدرته على قياس ماوضع من اجل قياسه 

 ( .111،ص2002اجله )الظاهر واخرون ،الغرض الذي وضع هذا االختبار من 

 : صدق للم ياس االرهباطات التهمية

 -قام الباحثة بإستخراج مؤشرات للصدق وهي كاالتي :

 : ةــدق الترتمـص -ن

 : قامت الباحثة بتطبيق خطوات التالية
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بخبيـر فـي من الل ة العربية الى الل ة الكردية وذل  باالسـتعانة   (2022ترجمة مقياس البحث )بختة, -2
 الل ة الكوردية.

ــة  -2 ــر فــي الل ــة العربي ــة الــى خبي ــى الل ــة الكوردي ــاس المتــرجم ال ــة بعــرض المقي ــ  قامــت الباحث بعــد ذل
 لترجمتها من الل ة الكرودية الى الل ة العربية  .

لي بعد ترجمة المقياس الل ة الكردية الى الل ة العربيـة  تـم عـرض المقياسـين العـربيين المتـرجم واالصـ -2
علــى خبيــر ثالــث للتعــرف علــى مــدى مطابقــة النســختين ، وبهــذا اســتطاعت الباحتــان اســتخراج صــدق 

 (2)الترجمة للمقياس

 

   Face Validityالصدق الهاهر  للم ياس  -ب

ول رض التأكد من صدق المقياس قام الباحثة بعرض فقرات المقياس بصي تها االولية والمكون من 
( للتأكد 2" الملحق )ارشاد التربوى والنفصـي( فقرة ، علــى لجنة من الخبراء والمختصــين في مجال 21)

رائهم في  االمور من مدى صالحية الفقرات ومدى مالئمتها للمجال الذي وضعت فيه حيث ، طلب ابداء ا
 -االتية:

 غير صالحه. كون الفقرات صالحه في قياس او
 مع ذكر اية مقترحات أومالحظات يرونها مناسبة .

 -وبناًء على   توجيهات  الخبراء تقرر  مايأتي :

 %  فأكثر  .00تقبل الفقرات التي اتفق عليها الخبراء بنسبة   -1

 % من الخبراء .  00حذف الفقرات التي لم يصل نسبة االتفاق عليها  -2

 (1جدول ) وبعد استخراج النسب الم ية لم يتم حذف اية فقرة من المقياس

                                                           
 اسماء االستاذة الذين تمت االستعانة بهم في صدق الترجمة : 2

 . در  عبدالمل ـم
 . دـدر مولـعبداهلل خ د.
 . زياد عبداهلل د.
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 ( صدق الظاهري لمقياس عزل ااجتماعية1جدول )

 نسبة مئوية عدد غير موافقين عدد الموافقين الفقرات
    
 

 ابات األداة :
 

ة اعادة االختبار ألستخراج الثبات والـذي يعنـي اجـراء االختبـار مـرتين علـى طريقلجأت الباحثة الى 
( . 90، ص7881نفس المجموعة مـن االفـراد وحسـاب معامـل االرتبـاط بـين االجـراء االول والثـاني )ربيـع ،

وتـم اعـادة االختبـار  تـم أختيـارهم مـن مجتمـع الدراسـة، (       الباحثة بتطبيق االختبار على ) تقامحيث 
ـــد مـــرور اســـبوعين ـــيهم بع ـــة )             مـــن ) عل ـــاط               ( ول اي ـــم حســـب معامـــل االرتب ( ، ث

 وقـــد كانـــت قيمـــة معامـــل االرتبـــاط، االول والثـــاني  بيرســـون بـــين متوســـط درجـــات االفـــراد فـــي التطبيقـــين
(  7، وهـذا المعامـل لإلرتبـاط يمكـن االعتمـاد عليـه والجـدول )  (      ) مـةلالرتباطات الوهميـة بصـورة عا

 يبين ذل  .

 ( 1)  دولـج

 قيم معامالت ثبات     واالختبار ككل ألفراد عينة الثبات

 عدد الطلبة 
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 معامل االرتباط

   10 التطبيق االول
 

   10 التطبيق الثاني

 

 ثانيا:
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اعتمدت الباحثة على صي ة النهائية لمقياس           الذي استخدمة )     ( فهي عبارة )   ( 
وحددت األوزان من فقرة,وترجم المقياس الى الل ة الكردية من قبل الباحثة واستخرج له صدق وترجمة , 

للفقرات األيجابية ( للبدئل )موافق بشدو ، موافق ، غير موافق ، غير موافق بشدة( على التوالي 4-1)
 ( على التوالي للفقرات السلبية .4-1وأعطيت األوزان من)

 

 صدق االداة
 

 قامـت الباحثة بأستخراج الصـدق  الظاهري للمقياس 

ة بعرض فقرات المقياس بصي تها االولية والمكون مـن )    ـول رض التأكد من صدق المقياس قام الباحث
(  2" الملحـق )ارشـاد التربـوى والنفســيعلــى لجنة من الخبراء والمختصــين فـي مجـال ( 1ملحق )، ( فقرة 

 عت فيـه حيـث ، طلـب ابـداء ارائهـم فـيـللتأكد من مدى صالحية الفقرات ومدى مالئمتها للمجـال الـذي وضـ
 -: االمور االتية

 كون الفقرات صالحه في قياس او غير  صالحه.

 مع ذكر اية مقترحات اومالحظات.

 -وبناًء على توجيهات الخبراء تقرر :

 %  فأكثر  .00قبول الفقرات التي اتفق عليها الخبراء بنسبة    -1

 % من الخبراء .  00حذف الفقرات التي لم يصل نسبة االتفاق عليها 

وبعد اسـتخراج النسـبة الم يـة للمحكمـين علـى الفقـرات بقيـت الــ)  ( فقـرة حيـث لـم يـتم حـذف ايـة فقـرة 
 .( صدق الظاهري لمقياس قلق الموت 5جدول ) قياس بصي تها النهائيةوكونت الم
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 : قـلق الـمتتابات 
 

 إلستخراج الثبات  : (Test- Retestإعادة االختبار )طريقة لجأ الباحثة الى  

االول وهو اجراء االختبار مرتين على نفس المجموعة من االفراد وحساب معامل االرتباط بـين االجـراء 
 ( . 90، ص  7881والثاني  ) ربيع ، 

تم اعادة بعد ذل  و  تم أختيارهم من مجتمع الدراسة ، (  الباحثة بتطبيق االختبار على ) تقامإذ 
( ، ثم حسب معامل              ( ول اية )              من ) االختبار عليهم بعد مرور اسبوعين

 . ارتباط  بيرسون بين متوسط درجات االفراد في التطبيقين االرتباط بين التطبيقين من خالل معامل

وهذا المعامل لإلرتباط يمكن االعتماد عليه  (    ) بصورة عامة  وقد كانت قيمة معامل االرتباط
 والجدول )  ( بين ذل .

 ( 6)  دولـج

 المقـياس قـلـق الـموت

 عـدد مسـنين 
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

االرتباطمعامل   

    التطبيق االول
 

    التطبيق الثاني
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 هطبيق الم ياسين :
 

علــى أفــراد العينــة فــي التــي تــم إختيارهــا ،  روقــد  قــام الباحثــة بــإجراء التطبيــق النهــائي بشــكل مباشــ
(، وقامـت الباحثـة بتوزيـع االسـتمارات علـى         ) واست رق التطبيق ثمانية أيام حيث بدأ العمل بتـأريخ

( مـن اانـاث، حيـث طلـب    ( مـن الـذكور و )    منــهم ) مســنين(  100عينة البحـث البـالــغ عـددهــا )  
منهم قراءة التعليمات الخاصة باالداتين ، وأن يجيبوا بدقة على كل الفقرات وقد طلب منهم أن ال يتركوا اية 

(  20- 15االجابــة عليهــا ، وكــان الوقــت المسـت رق فــي ااجابــة يتــراوح بــين ) فقـرة مــن الفقــرات مــن غيـر
( دقيقـه ، ومـن اجـل تصـحيح مقيـاس االرتباطـات الوهميـة وزعـت الـدرجات  16.10دقيقه بمتوسط قـــدره ) 

( للبـدئل )موافـق بشـدو، موافـق، غيـر موافـق، غيـر 1-4كاالتي : للفقرات االيجابية و حددت األوزان مـن )
( علـى التـوالي للفقـرات السـلبية . 4-1) ق بشدة( على التوالي للفقـرات األيجابيـة وأعطيـت األوزان مـنمواف

 ( 22( وادنى درجة هي )100واعلى درجة يحصل عليها المستجيب )

اما تصحيح مقياس          فقد وزعت الدرجات كاالتي للفقرات االيجابية للفقرات االيجابية و حددت 
( للبدئل)موافق بشدو ، موافق ، غير موافق ، غير موافق بشدة( على التوالي للفقرات 1-4األوزان من )

( على التوالي للفقرات السلبية . وعليه فإن اعلى درجة يحصل عليها 4-1األيجابية وأعطيت األوزان من)
 ( درجة . 11( درجة وأقل درجة يحصل عليها هو )  52المستجيب على المقياس هو ) 

  -حصائية :التسائل اال
 

( الستخراج الم شرات االحصائية وتحليل (SPSSتم إستخدام الحقيبة االحصائية للعلوم االجتماعية 
البيانات للمقاييسين اللذين إستخدما في البحث الحالي والنتائج التي تمخضت عنه والوسائل االحصائية 

 -المستخدمة هي:

للعينة التطبيقية الرئيسية عزل ااجتماعي وقلق الـموت لعينة واحدة لقياس  T -testاالختبار التائي   -1
 في البحث.

 لعينتين مستقلتين( على وفق مت ير الجنس .  T- testاالختبار التائي   -2
( وايجـاد معامـل الثبـات بطريقـة ( Person Correlation Coefficientمعامـل ارتباطـًا بيرســـون   -1

 . ين مت يري االرتباطاتوايجاد العالقة ب إعادة االختبار لمقياسي،
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 عـرابـل الـالفص

 

 أواَل: عرض النتائج و تفسيرها

 ثانيَا: االستنتاجات

 ثالثَا: التوصيات

 رابعَا: المقترحات
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 يرض النتائج وهفسيرها

 

( Spssبعد تحديـد األهـداف، وتحليـل البيانـات علـى وفـق الحقيبـة االحصـائية للعلـوم االجتماعيـة )
المحددة، سيتم في هذا الفصل عرض النتائج وتفسيرها في ضـوء ااطـار النظـري والدراسـات وتبعًا لألهداف 

الســابقة مــن أجــل الوصــول الــى التوصــيات والمقترحــات المنـــاسبة وذلــ  علــى وفـــق أالهــداف المحــددة فــي 
 -البحث وعلى النحو اآلتي:

 

   -الهدف االول :

 

 

 (  9 الجدول ) 

 الفرضي لقلق الموتنتائج االختبار التائي لداللة الفرق بين المتوسط الحسابي والمتوسط 

 المت ير
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الفرضي

مستوى  القيمة التائية
 الجدولية المحسوبة الداللة

 قلق الموتمقياس 
89.29

2 
29.221 88 2.180- 2.89 0.01 

 

 

                                                           
    99(  حد جب ة  ب   0.0.ععد مس  ى دالاب 
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 . -الهدف الثاني:

 

 ( 9 الجدول )

 لعزلة االجتماعيةنتائج االختبار التائي لداللة الفرق بين المتوسط المتحقق والمتوسط الفرضي 

 المت ير
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الفرضي

مستوى  القيمة التائية
 الجدولية المحسوبة الداللة

 0.01 2.89 9.099 20 22.202 21.282 عزلة االجتماعية

                                                 

 .    التعرف على العالقة بين  -الهدف الثالث:

 ل رض التحقق من هذا الهدف تم إستخراج معامل االرتباط لكل من

 (  1 جدول )

  بين قلق الموت والعزلة االجتماعيةيبين معامالت االرتباط 

 المت يرات 
متوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 معامل االرتباط

 4.14 .6.99 4.7.4 قلا بام ا 

                                                           
    99(  حد جب ة  ب   0.0.ععد مس  ى دالاب 
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 .6.39 7.696 عزاب بالج ماع ب  

 

 الهدف الرابع: 

 اناث(.   -بحسب الجنس)ذكور       التعرف على داللة فروق في 

 

 ( 2 جدول )

 بحسب مت ير الجنس قلق الموتيبين داللة الفروق في 

 ددـالع الجنس المت ير
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

القيمة 
التائية 
 المحسوبة

القيمة التائية 
 الجدولية

عند  داللةال
0.01 

 قلق الموت

 ذكور 
29 82.11

0 
2.912 

0.991 2.89 0.01 

 إناث
.3 93.96

4 
..4.9 

 

 الهدف الخامس:

 اناث(. -ذكور بحسب الجنس )        التعرف على داللة الفروق في 

 (  8دول )ـج
 بحسب مت ير الجنس عزلة ااجتماعيةيبين داللة الفروق في 
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الوسط  العدد الجنس المت ير
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

القيمة التائية 
 المحسوبة

القيمة التائية 
 الجدولية

عند  داللةال
0.01 

 عزلة االجتماعية
22.10 29 ذكور 

9 
9.829 

0.228 2.89 0.01 
47... 3. إناث

9 
4.694 

 
  

 

 :التتصيات

 على ضوء نتائج البحث توصي الباحثة بما يلي: 

 

 

 الم ترحات:

 بما يلي: ةمن اجل تطوير البحث الحالي توصي الباحث
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 ادرــصـامل

 

  العربية 

  االنجليزية 
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   العربية

 المالحق

 

 المالحق 

 الكتب الرسمية  2ملحق 

 المقياس بصي ته االولية  2ملحق 

 اسماء الخبراء  9ملحق 

 المقياس بصي ته النهائية  9ملحق 
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 . الكردية بالل ة الملخص

 

 

 


