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 امللخص:
بفروعها الثالثة )االحيائي ، التطبيقي   السادس االعداديلدى طالبات الصف  واالمن النفسي  قلق الموت  هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على  

عن    وتقياس قلق الم  بأسلوب العالقات االرتباطية عن طريق  المنهج الوصفي  ةوقد استخدمت الباحث،    في اعدادية اآلمال للبنات  ، االدبي (  
وبعد     ( فقرة ،54االمن النفسي أذ تكونت من )فقرة  وقياس االمن النفسي عن طريق مقياس    ( 40من )  تإذ تكون طريق مقياس قلق الموت  

لدى عينة    للقلق الموت تأثير على مستوى االمن النفسيأظهرت نتائج الدراسة  ، و  spssجمع البيانات عولجت باستخدام  البرنامج االحصائي  
إليها، تقدمت الباحثة بعدد من  البحث  وعلى ضوء النتائج التي توصل    ،تباين مستوى قلق الموت واالمن النفسي لدى عينة البحث  و   البحث  

  الموت ، االمن ، القلق.الكلمات المفتاحية:  .التوصيات والمقترحات
Abstract 

This study aimed to identify death anxiety and psychological security among sixth-grade students with its 

three branches (biotic, applied, and literary) in preparing hopes for girls. 40) Paragraph and measuring 

psychological security by means of a questionnaire form that consisted of (54) items. After collecting data, 

it was treated using the statistical program spss. The results of the study of death anxiety showed an effect 

on the level of psychological security in the research sample and the variation of the level of death anxiety 

and psychological security in the research sample, Perhaps In light of the findings of the research, the 

researcher mad a number of recommendations and proposals.             

key words: Death, security, anxiet 

 .مشكلة البحثاواًل:  
الحتميات الحقيقية للوجود اإلنساني ، التي ال بد وان يمر بها كل إنسان ،  إن مرور فكرة الموت في أذهاننا يعدُّ أمرًا طبيعيًا، ألنها إحدى  

 ورغم مرارة وجسامة هذا الحدث إال أن الفرد يكيف ذاته الستقباله كون حدوثه قائمًا ال محالة ، وبما أن المالزمة معه غير معلومة يكون 
الى مشكلة البحث من خالل االحتكاك والمعايشة    ةالباحث  واهتدت.  الشباب بشكل خاص غير مبالين بأمره وبخاصة في الظروف االعتيادية

اليومية لألحداث التي عصفت بالعراق من الظروف غير الطبيعية كالتي يعيشها أبناء الشعب ، فضاًل عن فداحة وشدة وتنوع هذه األحداث  
وريد، وقد يجعلهم هذا اكثر ، جعل الكثير من االشخاص بغض النظر عن مستويات اعمارهم يشعرون بان الموت اقرب اليهم من حبل ال

ات  خوفًا وتوترًا واضطرابًا وقلقًا مما يحيل حياتهم الى جحيم فيكونون ضعيفي القدرة على المواصلة واالتصال فضاًل عن الهبوط في المعنوي
ن النفسي بالنسبة لإلنسان وأن  التي تفقدهم نعمة األمن النفسي . لعل أهم الدوافع وراء اهتمام الكثيرين بهذا الموضوع مدى أهمية تحقيق األم

يد  تلك الحاجة تعد محركًا لسلوكه وتوجيهه الوجهة السليمة، أما فقدان الشعور باألمن من شأنه أن يسبب االضطرابات النفسية والسلوكية ويز 
، وتحددت مشكلة ة لكل فردمن قلق الموت فيؤثر على سير حياة اإلنسان ونشاطاته المختلفة في شتى المجاالت لذا فإن األمن النفسي ضرور 

)االحيائي ، السادس االعدادي بفروعها الثالثة  األمن النفسي  لدى طالبات  و قلق الموت  بين    البحث الحالي بالتساؤل االتي هل توجد عالقة  
    .التطبيقي ، االدبي (

 .أهمية البحثثانيًا: 
 أن الموت هو ثمن الحياة وهو الحلقة األخيرة في سلسلة أزمات الحياة االنسانية ، وال ريب في أن الموت فيه مصلحة للخالئق ألنه من فعل

وتزداد حدة الشعور بالقلق في هذا العصر الى الحد الذي    (.32:ص2003) شير:   هللا " سبحانه وتعالى " وال يفعل إال ما هو األصلح بعباده
عصر القلق والتوتر والصراع واالزمات ، والمعاناة النفسية ، والسبب يعود الى الفوضى العالمية ، والدخول في الحروب    بأنهيوصف  جعله  

االقليمية والمحلية ، وحروب التصفية العرقية والتطرف ، واحداث العنف واالرهاب ، والتهديد بأسلحة الدمار الشامل فضاًل عن تدخل عدد  
أو بمفردها من العوامل و  النفسي ، وأن هذه األسباب جميعها  التي يصعب تحديدها مما الى يؤدي عدم الشعور باألمن  المتغيرات األخرى 

يعانيه من  نفسية  على  سلبًا  يؤثر  الذي  الموت  قلق  ومنه  القلق  بنشوء  إلى   (.341:ص2000)عيسوي:  كفيلة  تسلم  قلبية  طمأنينة    فاألمن 
واألمانة طمأنينة واإليمان طمأنينة وتصديق وتسليم عن يقين. ويشعر اإلنسان باألمن متى كان مطمئنًا على   السكون النفسي والرخاء القلبي،

ن صحته وعمله ومستقبله وأوالده وحقوقه ومركزه االجتماعي؛ فإن حدث ما يهدد تلك األمور، أو إن توقع الفرد هذا التهديد فقد شعوره باألم
أهمية    (100:ص2000.)راجح: النفسيوتتضح  واالمن  الموت  قلق  بين  العالقة  عن  الكشف  خالل  من  طالبات  ،الدراسة  السادس    عند 

الغير مستقرة واجتياح البالد لجائحة كورونا وزيادة االصابات وكثرة الوفيات  ظروف  الإبان  االعدادي بفروعها)االحيائي، التطبيقي ،االدبي(  
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وت يراود اذهان أغلب الناس بغض النظر عن فئاتهم العمرية ، وربما يوّلد لديهم هاجسًا ، حيث اصبح الم مما ادت الى عرقلة الحياة الطبيعة
 ظة. يحثهم على القلق من مفارقة الحياة في أي لح

 أهداف البحثثالثًا: 
 التعرف على مستوى قلق الموت وعالقته باألمن النفسي لدى عينة البحث . .1
 .  )االحيائي ، التطبيقي ، االدبي ( فروع السادس االعدادي التعرف على تباين مستوى قلق الموت وعالقته باألمن النفسي بين  .2
 أتجاه وقوة العالقة قلق الموت واالمن النفسي لدى عينة البحث .  .3

 بحث حدود الرابعًا: 
 . 2020-2019للعام الدراسي   السادس االعدادي بفروعها )االحيائي، التطبيقي ،االدبي( يتحدد البحث بطالبات 

 تحديد المصطلحاتخامسًا: 
" حالة من التحسس الذاتي يدركها المرء على شكل شعور من الضيق وعدم االرتياح تجاه الموضوعات المتصلة    بأنه:    الموت  قلق •

 (. 18، ص 1998 هادي ،بالموت واالحتضار لدى الشخص او ذويه مما يؤثر على صحته النفسية واداء التزاماته ووظائفه الحياتية " )
النفسية بأنه:    النفسي  االمن •  إشباع فيها يكون  حالة حدة، وهو على فرد كل أمن أو األمن الشخصي وهو نفعاليةاال أو الطمأنينة 

)  البقاء على المحافظة بغريزة وثيقاً  األمن ارتباطا إلى الحاجة وترتبط أمنه لتحقيق، الفرد محرك وهو للخطر معرض وغير مضموناً  الحاجات
 (. 169، ص1989زهران،

 سادسًا: خلفية نظرية 
             مفهوم القلق •

فهو على تباين علله وتفاوت حدته واختالف مظاهره سمة بارزة يتميز بها هذا العصر،    ،غالبًا ما يطلق على عصرنا الحاضر عصر القلق
فالتطور العلمي والتقني الذي يشهده العصر دون شك في رقي اإلنسان وتقدمه الحضاري، غير أنه أسهم أيضًا في تعقيد األساليب وزيادة 

راته حول حاضره ومستقبله، وهذا ما اثر تأثير بيئيًا في حالته النفسية وزيادة أعبائها، كما انعكس تأثيره بشكل مباشر في تفكير الفرد وتصو 
الذي يعد من أحد المظاهر النفسية  –(. يحتل موضوع القلق 67،ص2000قلقه من المستقبل وما تخفيه األيام المقبلة في حياته) العكايشي، 

اختالف الوظائف الجسمية والنفسية إذ إن الطالب يواجه الكثير من المواقف   مركزًا هامًا في علم النفس العام ، لما له من أثر واضح على  -
ملية .ويعرف التي ترتبط ارتباطًا مباشرًا ووثيقًا بالقلق سواء في أثناء التعلم أو في المنافسة مما يؤثر على سلوكه وأدائه في أثناء التربية الع

بالخوف وتوقع الخطر، وهو خبرة انفعالية غير سارة يدركها الفرد كشيء ينبعث من    القلق بأنه "انفعال مركب من التوتر الداخلي والشعور
 (.       379، ص 2007داخله ")عالوي ، 

القلق • كبير   مستويات  لحد  يتأثر  بمستقبله  عالقة  لها  التي  المواقف  في  وخاصة  اإلنسان  وسلوك  أداء  أن  النفس  علماء  بعض  يرى 
 (. 383، ص2007)عالوي ،   هناك على األقل ثالثة مستويات للقلق هي :بمستوى القلق الذي يتميز به الفرد، و 

المستوى من القلق يحدث التنبيه العام للفرد ومع ارتفاع درجة الحساسية نحو األحداث الخارجية، كما    هذاالمستوى المنخفض للقلق: .أ
 تزداد درجة استعداده وتأهبه لمجابهة المصادر نحو األحداث الخارجية، كما تزداد درجة استعداده وتأهبه لمجابهة مصادر الخطر في البيئة 

 (. 383، ص 2007)عالوي ، ى من القلق، بأنه عالقة إنذار لخطر وشيك الوقوع .التي يعيش فيها، ويشار إلى هذا المستو 
في المستويات المتوسطة للقلق يصبح الفرد أقل قدرة على السيطرة حيث يفقد السلوك مرونته ويستولي الجمود المستوى المتوسط للقلق: .ب

المزيد من بذل الجهد للمحافظة على السلوك المناسب والمالئم في بوجه عام على االستجابات الفرد في المواقف المختلفة ويحتاج الفرد إلى  
 (. 384، ص 2007)عالوي ، مواقف الحياة المتعددة.

العالي للقلق: .ج للمواقف  المستوى  أو يقوم بأساليب سلوكية غير مالئمة  للفرد بصورة سلبية،  السلوكي  التنظيم  المستوى على  يؤثر هذا 
بين المثيرات والمنبهات الضارة وغير الضارة ويرتبط ذلك بعدم القدرة على التركيز واالنتباه وسرعة التهيج   المختلفة وال يستطيع الفرد التمييز

 (. 384، ص2007)عالوي ،   والسلوك العشوائي .
 مفهوم قلق الموت  •
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ا الحدث فأكسبه وعيًا وادراكًا  إن مفهوم الموت موجود في تأريخ المعرفة والوعي البشري منذ العصور البدائية ، حيث تراكمت الخبرات عن هذ
ويرى فرويد الذين ساروا في منهج التحليل النفسي أن القلق من الموت كامن وراء .مريرًا ألنه يعّبر عن الفناء ، واالنتقال الى العالم اآلخر  

سوف يموت في النهاية ،  كل المخاوف ، ومصدر ذلك غريزة الموت التي توجد عند جميع البشر، ويعتقد فرويد أن كل شخص مؤمن بأنه  
بخلوده الشخصي ، الذي يدفعه الى استخدام الكثير   اعتقادا ولكن غريزة الحياة تجعله يبدي مياًل ألن يركن الموت جانبًا أي يغيبه عن وعيه  

ة يكون مرجعها  ويرى هذا العالم أن طبيعة الشخصي.  ص(1997،27)كرم،قلقه من الموت  إلخفاءمن وسائل الدفاع النفسي ال شعوريًا وذلك  
  عائدًا الى هاتين الغريزتين ، فإن سيطرة غريزة الموت ) العدائية( تكون الشخصية مضطربة قلقة وإن حلت غريزة الحياة تكون الشخصية على 

ات الفسيولوجية قدٍر عاٍل من السوية ، شرط أن يتعلم الفرد االساليب التي تجعله قادرًا على خفض التوترات التي يواجهها والناجمة من العملي
" نوع من القلق العام غير الهائم او الطليق والذي يتركز    بأنه  وتعرف  (.69،ص 2000) فرج وحنفي،، والصراعات ، واالحباطات والتهديدات

  (.39،ص 1987)عبد الخالق،حول موضوعات متصلة بالموت واالحتضار لدى الشخص او ذويه "
 مفهوم األمن النفسي    •

 األمن الذاتي،  الطمأنينة االنفعالية، مثل أخرى  مفاهيم مؤشراته مع في  يتداخل و النفس، علم في  المركبة المفاهيم  النفسي مناألمن   مفهوم
 في عن مستواه  الحديث يكون  عندما الواقع  في يتبادل كم الخ، .. االنفعالي التوازن  اإليجابي، الذات الذات، مفهوم عن الرضا الذاتي، التكيف

 يصعب لدرجة  الخ(... بالعزلة  اإلحساس بالضغط،  الخطر، اإلحساس توقع الثقة، بعدم الشعور  الصراع، القلق،)مفاهيم  مع نفسيةال الدراسات
االنفعالي"أيضًا   النفسي لألمن (. ويقال15، ص1999بجالء)علي، حدوده توضيح معها الشخصي"و األمن  الخاص" و " األمن   األمن 

  .(296،ص2003)زهران،والسلم الشخصي "
 خصائص األمن النفسي •

 من وبتأثير للحاجات ماسلو هرم  في ترتيبها حسب للحاجات  النسبي اإلشباع أساس على الفرد مع وينمو ينشأباألمن النفسي   الشعور  إن       
 في والنوع المقدار  حيث  من وقوي  متباين تأثير وذات فاصلة  حدود بينها يوجد فال  متداخلة فهي المحيطة  والعوامل  المختلفة اإلشباع مصادر
 .اإلطار هذا ضمن بصماتها تترك فهي السابقة والعوامل المصادر بجميع يحيط الذي اإلطار المجتمع ثقافة تشكل كما .المختلفة العمر مراحل

 (:  300، ص1997)زهران، التالي النحو وهي على  الدراسات و البحوث من عينة نتائج أظهرتها النفسي لألمن خصائص هناك  
 وكراهية، وحب، ورفض، وتقبل، وديمقراطية، تسلط، و عقاب، و تسامح، من أساليبها و االجتماعية، التنشئة األمن النفسي بعملية يتحدد .1

 .مهددة غير آمنة بيئة في االجتماعية والمواقف االجتماعي، والخبرات، بالتفاعل ويرتبط
 عامة.  بصفة اإلنجاز وفي الدراسي التحصيل على األمن النفسي إيجابياً  يؤثر .2
 األميين. و الجهلة من أمناً  أكثر والمثقفون  المتعلمون  .3
 بها.  يعملون  ال الذين من باألمن النفسي أكثر يشعرون  بالسياسة يعملون  الذين .4
 األوالد . بوجود باألمن النفسي مرتبط الوالدين شعور .5
 . إلى األمن النفسي الفرد حاجة •

الحاجات األساسية الالزمة للنمو النفسي السوي   إلى األمن من أهم الحاجات النفسية. ومن أهم دوافع السلوك طوال الحياة. وهى من الحاجة
البقاء   وثيقًا بغريزة المحافظة علىاألمن هي محرك الفرد لتحقيق أمنه، وترتبط ارتباطًا   الحاجة إلىوأن    .للفرد والتوافق النفسي والصحة النفسية

إلى شعور الفرد أنه يعيش   الحاجة  الحاجة إلى األمن  للحاجات وأن اآلخرين يحبونه ويحترمونه ويقبلونه  بيئة صديقة،   فيوتتضمن  مشبعة 
آمن وصحيح جسميا  وأنه  سكن مناسب وله مورد رزق مستمر،  فيوآمن أسريًا، ومتوافق اجتماعيًا، وأنه مستقر   داخل الجماعة، وأنه مستقر

بحكمة األزمات  مع  ويتعامل  الحذر  ويلتزم  الخطر  يتجنب  وأنه  واألمن    وبأمن ونفسيا،  واالطمئنان  بالثقة  ويشعر  الطبيعية،  الكوارث 
:  (.  ويذهب سوليفان إلي أن هدف اإلنسان هو خفض التوتر الذي يهدد أمنه, وتنشأ التوترات من مصدرين292، ص 1997)زهران ،واألمان

توترات ناشئة عن حاجات عضوية وتوترات تنشأ من مشاعر القلق, وخفض التوترات الناشئة عن القلق يعتبر ن العمليات الهامة في نظرية 
واألمن  ( .   38، ص 2001سوليفان والتي أطلق عليها مبدأ القلق, والقلق في نظر سوليفان هو أحد المحركات األولية في حياة الفرد )عثمان،

وتظهر هذه الحاجة واضحة في تجنب   ,والصحة النفسية للفرد  زمة للنمو النفسي السوي والتوافق النفسيالال  األساسيةالحاجات    أهممن  النفسي  
الحذر   اتجاهات  وفي  والمخاطرة  إلى    والمحافظة,الخطر  الحاجة  يستطيعاألمن  وتتضح  حتى  الكبار  رعاية  يحتاج  الذي  الطفل   . البقاء  في 
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باألمن واألمان  الحاجة االنتماء   الفرد  االنتمائية يشعر  . من خالل هذه  الوطن  إلى  )األصدقاء( واالنتماء  الجماعة  إلى  , واالنتماء  األسري 
سيكولوجيًا,   األفراد  من  غيره  عن  شخصيته  وتميز   , مجتمعه  داخل  المختلفة  سلوكه  أنماط  في  تؤثر  والتي  والطمأنينة  والراحة 

 حياتنا في فهي تظهر نشأتها، حيث من أولية  حاجة الفسيولوجية األمن كالحاجات إلى الحاجة تعدو (.   20، ص2001واجتماعيًا.)عطية،
 و الخوف انفعال يثير ذلك األمن فإن  إلى حاجته  إشباع في حدوث اضطراب إلى يؤدي بحيث الروتين هذا على  تغير طرأ ما إذا و اليومية،
 وفقًا لروتين الطفولة  منذ الحاجة تلك إشباع يألف  حيث الفرد حياة من  األول ى المراحل يعانون  الذين  أما األشخاص الشخص، لدى القلق
 بها يحمون  تعويضية بتصرفات القيام إلى يلجئون  فإنهم خالل حياتهم ظروف من له تعرضوا ما بحكم لألمن الالشعوري  التهديد من حياته
 من  بد  ال التي والضرورية  المهمة الحاجات  األمن النفسي من  واقع .ويعتبر من  لها مبرر  وال حقيقة  من ال سند مجهولة أخطار  ضد أنفسهم
 إلى ماسلو أشار يحققوا ذواتهم.ولقد أن يمكن وال  بالتهديد يشعرهم ذلك األمن لدى األفراد فإن إلى الحاجة تشبع لم وإذا لدى األفراد، إشباعها
 مما من المستقبل والخوف البطالة انتشار و االقتصادية واألزمات والكوارث بالحروب  يتصف الذي العالم  باألمن النفسي في هذا الشعور أهمية
التي يّتبعها  ة، والوسيلاألمن هي الهدف الذي يسعى لبلوغه  إلىواهم المظاهر التي يحتاج فيها الفرد  واليأس. والعجز بالقلق يشعر الطفل يجعل

باألفراد  التي تصله  االجتماعية  فيها، والعالقات  التي يعيش  فقدان    الدائمة.وبالثقافة    اآلخرين  لبلوغ هدفه، والمهنة  النفسي نوع من  والمرض 
 إلى اجةح في فاإلنسان الحاضر زماننا األمن في إلى الحاجة صور وتتعدد(40،ص 1996)عدس،  واإليمان هو الدواء لفقدان األمان  األمن،

 عن التعبير و رأيه إبداء  في باألمن على حقه يشعر أن  إلى  و معين أدي اقتص  مستوى  توفير صورة في  عيشة نفقة يشعر باألمن على أنه
 أال و الشخصية حريته و حقوقه يحترموا بأن األفراد من غيره مواجهة الشعور باألمن في إلى حاجة وفي الحاكمة السلطة مواجهة في نفسه

 (. 14، ص2003غيرهم )الخضري،  شؤون  في يعنيهم ال فيما يتدخلوا
 ًا: دراسات سابقةسابع

 1996دراسة عبدهللا  .1
 317 من العينة وتكونت والسياسي، والديني، الفكري، التطرف نحو واالتجاه لألمن النفسي الحاجة إشباع بين استهدفت الدراسة معرفة العالقة

األمن  لقياس مفتوحة أسئلة  19 بين أنثى أعمارهم 159 ذكر،  - يحتوي  أحدهما إعداده  من مقياسين الباحث واستخدمسنة،   (850) 15فرًدا
 أن  إلى  الباحث وتوصل األمن ،  إلى الحاجة وإشباع التطرف السوي نحو االتجاه بين دالة  سالبة ارتباطيه عالقة النتائج وأظهرت النفسي،
 األمن النفسي بين إلى الحاجة في دالة فروق  توجد ولم المجتمع، في والخطر بالتهديد الفرد شعور كلما ازداد تزداد النفسي لألمن الحاجة
 ).1996واإلناث)محمد علي، الذكور

 1998دراسة بيداء  .2
العالقة بين قلق الموت وسمات الشخصية ، فضاًل عن تعرف مستوى قلق الموت ، واجراء المقارنة في  على  تعرف  هدفت هذه الدراسة الى ال

ولتحقيق هذه االهداف اعتمدت الباحثة على مقياس قلق الموت الذي اعـده عبد الخالق بعد أن  ،  قلق الموت على وفق متغيري العمر والجنس  
أما مقياس سم  ، السايكومترية  الخصائص  له  المؤلفة من  أجرت  البحث  المقياسان على عينة  ُطبق  ، وقد  الباحثة  أعدته  فقد  الشخصية  ات 

( اناث وهؤالء تم اختيارهم من اربع كليات في جامعة بغداد 140( ذكور ، و )110( يمثلون الشباب ، بواقع )250( شاب ومسن )400)
( أناث ، وكانت اعمارهم محصورة بين 60( ذكور ، و) 90بواقع ) (  150( سنة ، أما المسنون فكان عددهم )24ـ  18تراوحت اعمارهم بين )

وعند تحليل البيانات للوصول إلى نتائج الدراسة اعتمدت الباحثة االختبار التائي لعينة واحدة ، واالختبار التائي لعينتين   ،  ( سنة 70ـ    60)
متوسط الفرضي للمقياس ، أما عن الفروق فقد أظهرت النتيجة مستقلتين ، ومعامل ارتباط بيرسون ، وتبين ان مستوى قلق الموت يقع ضمن ال

م ان هناك فرقًا ذا داللة إحصائية في قلق الموت بين الذكور واالناث ولصالح االناث ، ولم تظهر الدراسة أية فروق جوهرية في هذا المفهو 
الش وسمات  الموت  قلق  بين  العالقة  عن  بالكشف  يتعلق  وفيما   ، والشيوخ  الشباب  ،  بين  النفسي  والتوافق   ، الذات  بـ)مفهوم  المتمثلة  خصية 

 . (1998)عباس ،وااللتزام الديني ( فقد تبين ان العالقة سالبة عند الشباب والشيوخ 
 مناقشة الدراسات السابقة:

عديد منن الجوانب وباألخص إن القراءة المتفحصة للدراسات السابقة، تظهر تباينها الواضح مع موضوع الدراسة الحالية، وأن اتفقت معها في ال
 ات قلق الموت واالمن النفسي. فيما يتعلق بالمتغير 

 والعرض اآلتي يمثل جوانب االتفاق واالختالف بين البحث الحالي والدراسات السابقة: 
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والسياسي وان   والديني، الفكري، التطرف نحو واالتجاه لألمن النفسي الحاجة إشباع بين سة عبدهللا كان الهدف منها معرفة العالقةدرا  إن   .1
الشخصية    دراسة بيداء الموت وسمات  قلق  العالقة بين  الهدف منها تعرف  الحالية فكان هدفها هو معرفة،  كان  الدراسة  التعرف على    أما 

 . مستوى قلق الموت وعالقته باألمن النفسي
اعتمدت ايضًا المنهج الوصفي بأسلوب ث الحالي  البحاما  ،  المنهج الوصفي  اعتمدت    السابقة  ، فأن الدراساتمنهج البحثوفيما يخص   .2

 العالقات االرتباطية.  
 ثامنًا: منهجية البحث واجراءاته 

 تصميم البحث .1
 لمالئمته لطبيعة المشكلة . العالقات المتبادلة استخدمت الباحثة المنهج الوصفي باألسلوب 

 مجتمع البحث وعينته .2
مجتمع البحث الحالي  بطالبات السادس االعدادي بفروعها الثالثة )االحيائي، التطبيقي ،االدبي( في محافظة بغداد / الرصافة الثانية يتكون  

، وتم اختيار عينة  البحث بطريقة عشوائية   ( طالبة245( والبالغة عددهم )2020  -2019للعام الدراسي)    إعدادية اآلمال للبناتفي مدرسة  
 (.1كما موضح بالجدول)( طالبة 132( طالبة من كل فرع لتصبح عينة البحث )44ختيار)حيث تم ا

 ( يوضح توزيع العينة1جدول )
 عدد العينة الفرع  ت

 44 االحيائي  1

 44 التطبيقي  2

 44 االدبي  3

 132 المجموع  

 أدوات البحث وتطبيقها  .3
   (2006موت)الخفاجي،مقياس قلق ال ❖
وهو مقياس مالئم للبيئة ( جامعة بغداد/ كلية التربية للبنات/  2006الخفاجي)  تم استخدم مقياس قلق الموت  الذي تم اعداده من قبل    

التقدير هي خماسية    (40)ويضم    مدرسيةال درجات  وان  )  فقرة  يأتي  دائماكما  علي  علي    ،ينطبق  ينطبق  ما  بدرجة  ،  غالبًا  على  ينطبق 
( على التوالي وبذلك تكون الدرجة العليا للمقياس 1،  2،  3،  4،  5ع الدرجات )ي توز   ويتم    (  ال ينطبق علي،ينطبق علي قليال  ،  متوسطة  

 .يوضح المقياس (1) رقم ( ،ملحق 40) واقل درجة  ( 200)
 ( 2010)خواطر،  مقياس االمن النفسي •

وهو مقياس مالئم ( 2010غـزة كلية التربية / ) -خويطر الجــامعة اإلسالمـية  الذي تم اعداده من قبل   تم استخدم مقياس االمن النفسي       
ع يتوز   ويتم  إطالقا(   تنطبق ال  ما، حد إلى تنطبق  تنطبق تماما،( فقرة وان درجات التقدير هي ثالثية كما يأتي )54للبيئة  المدرسية ويضم ) 

 يوضح المقياس. ( 1) رقم ، ملحق (54)واقل درجة  ( 162)( على التوالي وبذلك تكون الدرجة العليا للمقياس1،  2،  3درجات )ال
 التجربة االستطالعية  .4

وفيما  من المقاييس لعينة البحث     التجربة االستطالعية  لغرض  التعرف  على  السلبيات  التي قد  ترافق  تطبيق كلة بالباحثقامت   
بالتطبيق االساسي وتجاوزها  الطالبات  مر بها  تمعرفة السلبيات التي  و مفهومة من قبل أفراد عينة البحث    اييس  إذا كانت عبارات كل من المق

بتوزيع    ةالباحث  تقاماستمارة ، و ( دقيقة لكل  15-10ومعرفة وتحديد الوقت المستغرق لمأل االستمارة و كان الوقت المستغرق لمل االستمارة )
ا من  على    لمقاييساستمارات  عددهم  عينة  مجموعة  والبالغة  البحث  مجتمع  اطالبة    (10)من  آراء  استطالع  طبيعة   لطالبات  وبعد  حول 



   

         

 ...قلق املوت وعالقته باألمن النفسي  لدى طالبات الصف السادس االعدادي بفروعها 

  

  

يما اذا كانت هناك ن كانت لديهم اية مالحظات حول صياغة عباراته او فإ ال و أو  ومدى استيعابهم لعباراته فيما اذا كانت مفهومة    اييسالمق
 .  اييسالمقعلى وقد تبين انه ليس هناك أية صعوبة عند االجابة  كورة المذ اييسصعوبات تذكر في االجابة عن كل من المق

   مقاييساألسس العلمية لل .5
 ت على درجة ثبات عالية قام   اييس  ولغرض التأكد من حصول المقتم احتساب الثبات بطريقة االختبار وأعاده االختبار  :    معامل ثبات .1

تحت ظروف االختبار األول نفسها وعلى   في  وأعيد تطبيق االختبار بعد أسبوع طالبات ( 10على عينة مكونة من ) بتطبيق االختبار ةالباحث
 مل االرتباط البسيط بين نتائج االختبارين األول والثاني لمعرفة معامل الثبات بينهما  العينة ذاتها ثم تم حساب معا

 ( 2جدول )
 لمقياس قلق الموت واالمن النفسي إعادة االختبار االختبار و سلوب أ عماليبين حساب معامل الثبات باست 

 المعالم االحصائية
 حرية درجة ال مستوى الداللة القيمة الجدولية القيمة المحسوبة 

 0.78 مقياس قلق الموت 
0.63 0.05 8 

 0.80 مقياس االمن النفسي 

لمقياس قلق الموت واالمن النفسي    ( ان هنالك عالقة ارتباط عالية دالة احصائيا بين االختبارين األول والثاني2وقد تبين من خالل جدول ) 
( عند    0.63( على التوالي وهم أكبر من القيمة الجدولية البالغة )  0.80( )    0.75)  الثبات  ولكل اذ بلغت قيمة معامل  لدى الطالبات  
 (  . 8( ودرجة حرية ) 0.05مستوى داللة )  

المق:    معامل الصدق .2 النفسيقلق  )  اييسلقد تم التحقق من صدق كل من  ( من خالل ايجاد صدق المحتوى وذلك  بعرض الموت واالمن 
النفس  على مجموعة من الخبراء و المختصين    اييسالمق المقفي مجال وعلم  ومدى   اييس  وبعد االطالع على إجابات الخبراء عن فقرات 

( حول  الفقرات جميعها  وعلى هذا األساس تم التأكد   %100تبين ان هناك اتفاقا تاما بنسبة )    حيث    مالئمتها لعينة البحث والبيئة العراقية
 في البحث اييسمن صدق االختبار واعتماد المق

بتطبيق االختبارات على عينة التجربة االستطالعية نفسها والمكونة من    ةالباحث   تقام   سالمقاييولغرض استخراج موضوعية  :  موضوعيةال .3
 ( . 3لتأشير نتائج االختبارين  وكما موضح في جدول )  بتكليف)محكمين( ةالباحث تقامطالبات إذ  (10)

 لمقياس قلق الموت واالمن النفسي (يبين حساب موضوعية االختبار3جدول )

 درجة الحرية  مستوى الداللة القيمة الجدولية المحسوبة القيمة  المعالم اإلحصائية

 0.85 مقياس قلق الموت 
0.63 0.05 8 

 0.89 مقياس االمن النفسي

( على التوالي ذات داللة احصائية وهما أكبر   0.89(  )    0.85والبالغة قيمتهما )      ( يتبين لنا ان قيم معاملي االرتباط3من خالل جدول ) 
 ( . 8( ودرجة حرية ) 0.05( عند مستوى داللة )   0.63من القيمة الجدولية البالغة قيمتها ) 

 :التطبيق االساسي .6
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، )االحيائي  الثالث  بفروعها  االعدادي  السادس  الطالبات  على  المقاسين  بتطبيق  الباحثة  في  قامت  االدبي(    الدراسية   القاعات  التطبيقي، 
 ، وخالل ذلك قامت الباحثة بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية على المقياسيين.    المقياس  فقرات على الخاصة بهم لإلجابة

 الوسائل اإلحصائية  .7
 .اإلحصائية وحسب متطلبات إجراءات البحث  SPSSتم استعمال حقبيه  

 .االختبار التائي .1
 معامل ارتباط بيرسون  .2

 نتائج البحث تاسعًا: 
 سيتم عرض النتائج التي توصل البحث إليها وعلى النحو اآلتية:

 في تحليلها ومناقشتها:لدى عينة البحث عرض نتائج قلق الموت  .1
تــم حســاب متوســط الــدرجات الكليــة  للمقيــاس  ولجميــع افــراد العينــة البــال   لغــرض التعــرف علــى قلــق المــوت لــدى افــراد عينــة البحــث ،

وان المتوسـط الحسـابي  ،(17.19( وبـانحراف معيـاري قـدره )120.10)للفرع االحيـائي ( وطالبة ، وتبين ان المتوسط الحسابي 132عددهم )
(  وبـــانحراف معيـــاري قـــدره 101.02) فـــرع االدبـــيســـابي لوان المتوســـط الح ،( 11.75(  وبـــانحراف معيـــاري قـــدره )95.39) فـــرع التطبيقـــيل
باستخدام االختبار التائي لالستدالل حول المتوسـط  ات( واختبر الفرق بين المتوسط120في حين بل  المتوسط الفرضي للمقياس )  (12.17)

 الحسابي للمجتمع .
 لموت(الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والقيمة التائية للقلق ا 4جدول رقم )

 قلق الموت /المتغير
المتوسط 
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

المتوسط 
 الفرضي

 القيمة التائيه
 درجة الحرية 

 الجدولية  المحسوبة

 16.19 120.10 االحيائي

120 

49.15 

 30.12 11.75 95.39 التطبيقي  43 1.96

 32.11 12.17 101.02 االدبي 

( 1.96( وهي اكبر من القيمة التائيه الجدولية )49.15تساوي ) للطالبات الفرع االحيائي و يتبين من الجدول  ان  القيمة التائية   المحسوبة 
( 30.12تســاوي )للفــرع التطبيقــي ( ، و يتبــين مــن الجــدول  ان  القيمــة التائيــة   المحســوبة 43(  و بدرجــة حريــة )0.05عنــد  مســتوى داللــة )

و يتبـين مـن الجـدول  ان  القيمـة التائيـة    ،( 43(  و بدرجـة حريـة )0.05( عنـد  مسـتوى داللـة )1.96ي اكبر من القيمـة التائيـه الجدوليـة )وه
 (43(  و بدرجـة حريـة )0.05( عنـد  مسـتوى داللـة )1.96( وهـي اكبـر مـن القيمـة التائيـه الجدوليـة )32.11تسـاوي )للفرع االدبـي المحسوبة  
علــى أن  الفــرق ذو داللــة احصــائية  ، وانــه فــرق حقيقــي وغيــر نــاجم  عــن عامــل الصــدفة. يمكــن تفســير ذلــك بــان افــراد عينــة البحــث  ممــا يــدل 

بمعنـى    يومية ومن خالل الظـروف التـي تمـر بهـا الطالبـاتيمتلكون قلق الموت  عندما يتعاملون مع  المواقف التي قد تصادفهم في حياتهم ال
 . (115،ص2006)الخفاجي ،دمونه بمستوى يفوق  المتوسط الذي افترضه المقياسيستخ البات ان الط

لغرض التعرف على االمـن النفسـي لـدى افـراد عينـة البحـث تـم تحليلها ومناقشتها:لدى عينة البحث عرض نتائج مقياس االمن النفسي  .2
ــددهم  ) ــال  عـ ــة البـ ــراد العينـ ــع افـ ــاس ولجميـ ــة للمقيـ ــدرجات الكليـ ــط الـ ــاب متوسـ ــابي ل132حسـ ــط الحسـ ــين ان المتوسـ ــة وتبـ ــائي ( طالبـ فـــرع االحيـ

 ،( 11.75( وبــانحراف معيــاري قــدره )126.31)فــرع التطبيقــي وتبــين ان المتوســط الحســابي ل، ( 8.37( وبــانحراف معيــاري قــدره )117.68)
( ، واختبر 108لفرضي للمقياس  قدره )وكان المتوسط ا (9.35( وبانحراف معياري قدره )120.11)فرع االدبي وتبين ان المتوسط الحسابي ل

 . باستخدام االختبار التائي لالستدالل حول المتوسط الحسابي  للمجتمع  اتالفرق  بين المتوسط
 الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والقيمة التائية لألمن النفسي   (5جدول رقم )
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( ويتبين من الجدول  ان 1.96)التائية الجدولية ( ، اكبر من القيمة 7.56)لفرع االحيائي يتبين من الجدول  ان القيمة التائية  المحسوبة ل

( وبدرجـة حريــة 0.05( عنـد مسـتوى داللـة )1.96( ، اكبـر  مـن القيمـة التائيـة الجدوليــة )10.12)  لفـرع التطبيقــيالقيمـة التائيـة  المحسـوبة ل
( وبدرجـة 0.05( عنـد مسـتوى داللـة )1.96القيمـة التائيـة الجدوليـة )( اكبـر  مـن 8.06)  لفرع االدبيان القيمة التائية  المحسوبة لو   ،(  43)

ويمكــن تفســير ذلــك ان افــراد عينــة ، ممــا يــدل  علــى فــرق ذو داللــة احصــائية ، وانــه فــرق حقيقــي غيــر نــاجم عــن عامــل الصــدفة  (43حريــة )
صفون بمستوى من االمن النفسي يفوق المتوسط يت الباتالبحث لديهم مستوى من االمن النفسي عندما يواجهون  موقف صعب بمعنى ان الط

  .الفرضي  الذي  افترضه المقياس اي انهم يواجهون المواقف  بدرجة من االنسجام والتوافق
 التطبيقي ،االدبي (. طالبات السادس االعدادي )االحيائي ،عرض نتائج الفروق في العالقة بين قلق الموت واالمن النفسي بين  .3

( اما  0.020تساوي )    الفرع االحيائيلمعرفة قوة واتجاه هذه العالقة ، استعمل معامل ارتباط بيرسون وكانت قيمة معامل االرتباط للطالبات  
للطالبات االرتباط  معامل  التطبيقي  قيمة  )   الفرع  للطالبات،  (  0.031تساوي  االرتباط  معامل  قيمة  االدبي  اما  )  الفرع    ( 0.029تساوي 

استخدمت معادلة االختبار الزائي، لالستدالل حول معامالت االرتباط ،  المستقلة    اتعينلولمعرفة داللة الفرق بين قيم معامل ارتباط بيرسون ل
 .  (0.05( عند مستوى داللة )1.96( وهي اقل من القيمة الزائية الجدولية ) 0.105وتبين ان القيمة الزائية المحسوبة تساوي ) 

طالبات السادس االعدادي   (معامل االرتباط بين قلق الموت واالمن النفسي ، والقيمة الزائية المحسوبة والقيمة الزائية الجدولية بين6جدول )
 . بفروعها الثالثة

 مستوى الداللة  القيمة الزائية  معامل االرتباط  جامعة 

 الجدولية  المحسوبة 0.025 االحيائي

 0.031 التطبيقي  غير دالة
0.105 1.96 

 0.029 االدبي 

السادس االعدادي )االحيائي ، التطبيقي ،  تبين من الجدول ان الفرق غير دال احصائيا بين معامل االرتباط ، وهذا يعني ان طالبات     
 قلق الموت واالمن النفسي. اهم فيال يختلفون في مستو االدبي ( 

للتعرف عل اتجاه وقوة العالقة بين قلق الموت واالمن النفسي قامت الباحثة بإيجاد  عرض نتائج العالقة  بين قلق الموت واالمن النفسي  .4
( وباستخدام معامل ارتباط بيرسون كانت قيمة معامل االرتباط المحسوبة ) 132العالقة االرتباطية بين قيم المتغيرين على عينة مؤلفة من ) 

( عند مستوى  0.093( ولتقيم هذا المعامل لم يكن داال احصائيا الن قيمته اقل من قيمة  معامل االرتباط الجدولية  والتي تساوي ) 0.019
 (  129( ودرجة حرية )0.05داللة )

المتغيررر/ االمررن 
 النفسي 

المتوسرررررررررررررررررررط 
 الحسابي

المتوسرررررررررررررررررررط 
 الفرضي

االنحررررررررررررررررررراف 
 المعياري 

 درجة الحرية القيمة التائية
 الجدولية المحسوبة

  117.68 االحيائي
108 

8.37 7.56  
1.96 

 
43 

 10,12 11.75 126.31 التطبيقي 

 8.06 9.35 120.11 االدبي 
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 (قيمة معامل االرتباط بيرسون المحسوبة والجدولية بين قلق الموت واالمن النفسي 7جدول )
مستوى الداللة  عدد افراد العينة معامل ارتبط بيرسون قيمة   المتغيرات 

(0.05) 
 الجدولية  المحسوبة

 غير دالة 88 0.093 0.019 قلق الموت واالمن النفسي  

ويمكن تفسير ذلك ان افراد عينة البحث لديهم مستوى من قلق الموت ومستوى االمن النفسي يفوق المستوى االفتراضي للمجتمع الـذي ينتمـون  
لـديها  مـن االسـتعدادات   البـات، وهـذا يعنـي ان شخصـيات الطبالرغم من عدم وجود عالقة ارتباط بين مقاييس قلق الموت واالمـن النفسـياليه  
ات للتعامــل مــع متغيــرات الحيــاة بشــكل فاعـل اال انــه ألســباب اجتماعيــة او اســرية او مدرســية يعـانون مــن مســتوى قلــق المــوت يحــول دون والقـدر 

استخدامهم االمن النفسي  بشكلها االمثل ، وقد يرجع هذا الى اضطراب الحياة بكافة صـورها خصوصـا فـي ظـل الظـروف الحاليـة ، ممـا يشـير 
 .(22)خويطر،، صتتسم بدرجة من الال توازن  بين المكونات الشخصية والمكونات االنفعالية  الباتلطهذا اال ان شخصية ا

 .التوصياتعاشرًا: 
 التوصيات  •

 وفي ضوء نتائج البحث الحالي توصي الباحثة بما يأتي:
 . لمعالجتها الالزمة اإلجراءات السادس اإلعدادي واتخاذ  طالبات لدى الموت قلق أسباب دراسة .1
  عن   والقلق المخاوف  حدة  وتخفيف  ،   الثقة  وتعزيز  الذات  دعم  إلى   تؤدي  التي   الفرص   للمدارس   والتدريسية  اإلدارية  الهيئات  استغالل  ضرورة .2

  حسن  فعل  كل   عن  لهم  والثناء  واإلطراء  التشجيع  وإظهار  ،   علمية  أو  رياضية  أو  اجتماعية  كانت  سواء  متعددة  نشاطات  في   الطلبة  زج  طريق
 . يؤدونه

  على   الخالق  نعم   ومن  ،   عليه   وحق   إنسان  كل   قدر   هو   الموت  أن   على  وتوعيتهم  الطلبة   تذكير  على   العمل  األمور  وأولياء   المدرسين   على  .3
  إلى   أقرب  ليكون   الصالح  العمل  من  البد  وعليه  ،  تحدث  متى  يعلم  ال  فهو  ،   له  بالنسبة  الحدوث  مجهولة  الحتمية  هذه  له  جعل  أن  اإلنسان
 .   اآلخر باليوم ويفوز السوية

 المصادر 
 . 2000، مصر  ، للنشر المعارف دار ،1ط ،  والعقلية النفسية األمراض:  راجح عزت أحمد •
 . 1987  ،  االسكندرية ، الجامعية المعرفة  دار  ، 4ط ، للشخصية  األساسية األبعاد: الخالق عبد أحمد •
 ،   التربية  كلية  ،(  منشورة  غير)  ماجستير  رسالة  ،  الجامعة  طلبة  لدى  المتغيرات  ببعض  وعالقته  المستقبل  قلق:    العكايشي  احمد  بشرى   •

 .  2000، المستنصرية الجامعة
  ،   اآلداب  كلية   ،  بغداد  جامعة  ،  منشورة  غير  ماجستير  رسالة   ،   الشخصية  بسمات  وعالقته   الموت  قلق( :  1998)  هادي  عباس  بيداء •

1998  . 
  رسالة ,  أخرى   ومتغيرات  الشخصية  سمات  ببعض  وعالقته  غزة  بمحافظات  اإلسعاف  بمراكز  العاملين  لدى  النفسي  األمن:  الخضري   جهاد •

 . 2003 غزة، اإلسالمية  الجامعة:  التربية لكلية ماجستير
 . 1989، القاهرة ، للنشر الكتب  عالم  ،2ط ، النفسي والعالج النفسية الصحة :  زهران السالم  عبد حامد •
 .  2003 النفسي، واإلرشاد النفسية  الصحة في دراسات:  زهران  السالم عبد زهران،حامد •
 .   1،2003  ط والمعاد، الموت ذكر  في  الفؤاد تسلية:  شبر هللا عبد  •
 . 2000، بيروت ،1ط ،  جسمية النفس اضطرابات:  عيسوي  الرحمن عبد •
 . 1977 ، والموت  الحرب ألزمنة أفكار:   كرم  سمير  ترجمة سيجموند ، فرويد •
 . 2007للنشرالقاهرة، الكتاب مركز ،  السادسة الطبعة الرياضي،  النفس علم  في  مدخل:    عالوي  حسن محمد  •
 .   2000، القاهرة ،  للنشر الشايع دار ،  ،2ط ، الشخصية نظريات:  فطيم لطفي ، حفني قدري  ، فرج أحمد فرج ترجمة وليندزي  هول •
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 .   1999،  1  العدد ،15 المجلد دمشق، جامعة مجلة, الجامعي الشباب لدى النفسي األمن مستويات:  علي   سعد علي  •
 . 2001 ، القاهرة, العربي الفكر دار, 1ط, النفسية الضغوط وإدارة القلق:   عثمان فاروق  •
 .   2001 ، القاهرة – 1ط, شمس عين جامعة – التربية كلية. واالجتماعي النفسي والتكيف النفس  علم,:  عطية  نوال   •
 .  1996,   169 العدد, والحياة  األمن مجلة, لألفراد النفسي واألمن اإلسالم(: 1996:) عدس الرحمن عبد •
 غير   ماجستير  رسالة  والسياسي،  والديني،  الفكري،  التطرف  نحو  واالتجاه  النفسي  لألمن  الحاجة  إشباع  بين  العالقة:    علي  محمد  عبدهللا •

 .  1998، اآلداب كلية ، بغداد جامعة ، منشورة
  كلية   /بغداد  جامعة  ،  ماجستير  رسالة   ،   الجامعة  طلبة  عند  المتغيرات  وبعض  الموت  قلق  بين  العالقة:  الخفاجي  أحمد  المنعم  عبد  عبير •

 . 2006للبنات، التربية
 ،  المتغيرات  ببعض  وعالقتهما(  واألرملة  المطلقة )  الفلسطينية  المرأة   لدى   النفسية  بالوحدة  الشعور   و  النفسي  األمـن:  خويطر  على   حسن  وفاء •

 2010، النفـس علم  قسم/ التربية كلية غـزة - اإلسالمـية الجــامعة ، ماجستير رسالة
 قلق الموت مقياس (1ملحق )

ال ينطبق  الفقرات ت
 علي

 

 

ينطبق  
 علي قليال  

 

ينطبق  
على 
بدرجة 

 متوسطة  

 

غالبًا ما 
ينطبق  
 علي 

 

ينطبق  
علي 
 دائما

      أشعر بالخوف الشديد من الموت . 1

أشعر أن الموت أصبح قريبًا مني عندما أشاهد األخبـار فـي  2
      التلفاز .

      يقلقني الحديث عن دفاني الموت . 3

      أشعر بالقلق عندما أسمع أن أحد المقربين مني قد توفى. 4

      أخشى أن أموت ميتة غير طبيعية )بحادث( . 5

      يضايقني الذهاب إلى مأتم . 6

      تقلقني رؤية المالبس السوداء . 7

      تالزمني فكرة الموت عندما أحضر مراسيم الدفن 8

      يصعب علّي النوم عند الحديث عن فكرة الموت 9

      استيقظ من نومي.يقلقني التفكير بأني سوف ال  10

      حينما تالزمني فكرة الموت أعجز عن التفكير بالمستقبل. 11

      أترقب الموت من وقت آلخر . 12

      أتحاشى رؤية األفالم التي تحمل مضمون الموت والقتل. 13

      ترعبني رؤية شخص ميت . 14

      تؤلمني فكرة الموت . 15

      الموت عندما أكون في مكان مظلم.تراودني فكرة   16
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      أصاب بنوبات من الحزن الطويل عند مشاهدة أي نعش. 17

      أفكر بالموت عندما أخرج من البيت إلى أي مكان. 18

      رؤية المسنين تذكرني بالموت . 19

      ليس لدي القدرة على زيارة المقابر . 20

      يزعجني سماع الصراخ على الموتى . 21

      تخيفني فكرة إجراء عملية جراحية خشية أن أفارق الحياة. 22

      أشعر بالقلق عند سماع صوت سيارة اإلسعاف. 23

      يقلقني المرور بالقرب من المستشفيات . 24

      أشعر بالقلق عندما أتعرض ألي وعكة صحية . 25

 ظ     تلح علّي فكرة الموت عندما اسمع انفجارًا أو اطالقات نارية  26

اعتقد أنه ال فائدة من الدراسة والتحصيل ألن نهايـة اإلنسـان  27
      الموت .

أتجنــــب المناســــبات االجتماعيــــة التــــي تطلــــق فيهــــا العيــــارات  28
      النارية .

      تفكيري بالموت أفقدني متعة التفاعل االجتماعي. 29

ــية  30 ــة خشـ ــاطق المزدحمـ ــي المنـ ــون فـ ــدما أكـ ــالقلق عنـ ــعر بـ أشـ
      تعرضي لالنفجارات .

      أفكر بالموت عندما أسمع موعظة دينية . 31

      أشعر بالقلق مما سيحدث لي بعد الموت . 32

اتنــــاول الــــدواء ألبســــط األعــــراض المرضــــية حتــــى ال أفــــارق  33
      الحياة .

      أن تلوث البيئة فعل الحرب يجعلني أكثر تفكيرًا بالموت 34

ــى  35 ــاء إلـــ ــد األقربـــ ــة أحـــ ــا دعيـــــت لمرافقـــ ــق إذا مـــ ــابني القلـــ ينتـــ
      المستشفى والمبيت هناك .

ــاف  36 ــن اكتشـ ــًا مـ ــاء خوفـ ــى األطبـ ــذهاب إلـ ــب الـ ــابتيأتجنـ  إصـ
      بمرض مميت .

      تراودني فكرة الموت بسبب ما نتناوله من أغذية ملوثة 37

      الحياة قريبًا.أشعر أن طموحاتي لن تتحقق ألني سأفارق  38

      تراودني كوابيس تتعلق بالموت عندما أنام . 39

      أشعر بالقلق بسبب ما يحصل من موت ودمار. 40

 (مقياس االمن النفسي 2ملحق )



   

         

 ...قلق املوت وعالقته باألمن النفسي  لدى طالبات الصف السادس االعدادي بفروعها 

  

  

 العبارات م
تنطبق  
 تماما

تنطبق إلى  
 حد ما

ال تنطبق 
 إطالقا 

    مجال الرضا عن الحياة :  أوال 
    أتوقع الخير من الناس من حولي الن الدنيا بخير .  1
     .اليومية حياتي في موفقة أنني   2
    أثق في قدرتي على حماية نفسي . 3
    ثقتي بنفسي ليست على ما يرام 4
    تنقصني مشاعر الدفء النفسي  5
    . في حياتي.واالطمئنان باألمان أشعر 6
    احتاج لحماية األهل واألقارب ألعيش بأمان . 7
     .الحياتية ظروفي عن والرضا باالرتياح أشعر 8
    أفضل من الماضي.  الحالي  الوقت في حياتي أن أشعر 9
    قيمي الدينية وعبادتي تشعرني باألمن واالطمئنان . 10
    اآلخرين  نقد أتقبل 11
    .والسرور بالبهجة مليئة حياتي أن أشعر 12
    إنا حزينة معظم الوقت) وابكي( .  13
    احتقر نفسي وألومها من حين ألخر .  14
    :الطمأنينة النفسية مجال ثانياً 
    أنا محبوبة من الناس ويحترمونني. 15
    . عالية معنوياتي أن أشعر 16
    أرى أن الحياة تسير من سيء ألسوء 17
    يحاسبني أهلي على كل صغيرة وكبيرة .  18
    افتقد إلى مؤازرة أفراد أسرتي   19
    أواجه صعوبة في الحياة المشتركة مع أهلي وأخوتي   20
    يزعجني تحكم والداي في قراراتي الشخصية .  21
    كثيرا ما ينتابني شعور بالرغبة في البكاء 22
    اشعر بعدم االرتياح وعدم الهدوء النفسي معظم الوقت . 23
    اشعر بالخوف من وقت ألخر .  24

25 
القلق على المستقبل يهدد حياتي ويمنعني منى االستقرار 

 .نواألم
   

    . هادئا نوما أنام 26
    من األرق كثيرا مما يقلل شعوري بالراحة والهدوء.   أعانى 27



   

         

 ...قلق املوت وعالقته باألمن النفسي  لدى طالبات الصف السادس االعدادي بفروعها 

  

  

    :االجتماعي االستقرار ثالثاً 
    اشعر بأن حياتي مهددة بالخطر . 28
    تنتابني مشاعر التشاؤم واليأس   29
     أنا قادرة على مواجهة مشكالتي ومحاولة حلها . 30
     أعيش في حالة من الحذر والترقب 31
    يصعب على أسرتي تفهم وضعي الجديد.  32
    المناسبات االجتماعية.  في اآلخرين أشارك 33

34 
كثيرا ما يذكرني المحيطين بان ظروفي تغيرت ويجب على 

 االلتزام في تصرفاتي االجتماعية .
   

    .  سعيدة اجتماعية بحياة أتمتع 35
    . المرح روح اآلخرين علي أضفي 36
    .  طيبة معاملة اآلخرين أعامل 37
    .والضراء السراء في أقربائي أشارك 38
    ال تسمح لي أسرتي بالخروج من البيت بمفردي . 39
    أتعرض للكثير من التعليقات في حياتي االجتماعية. 40
    لدى القدرة على مواجهة الواقع حتى ولو كان مرا .  41
    .نفسي تجاه بالثقة أشعر 42
    اشعر باني سريعة الغضب . 43
    : االجتماعي التقدير رابعاً 
    تقديري واحترامي لنفسي يشعرني باألمان.  44
    النجاح في العمل يؤدى لالستقرار واألمن .  45
    . بقدراتي اآلخرين بثقة أشعر 46
    .وتقدير باحترام لي الناس ينظر 47
    اشعر باألمن واالستقرار في حياتي االجتماعية . 48
    . نتائجه وتحمل القرار اتخاذ أستطيع 49
    اآلخرين واحترامهم. تقدير تنال وأرائي أفكاري  50
    اآلخرين.أتجنب الخروج من المنزل لتفادى انتقادات  51
    اشعر بأن لي قيمة وفائدة كبيرة في الحياة .  52
    أحب أن أعيش بين الناس وأتعامل معهم بمحبة ومودة .  53
    احرص على تبادل الزيارات مع زميالتي وصديقاتي .  54

 


