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 دراسة) الشريف بالقدس املسنني من عينة لدى املوت قلق
 (مقارنة

ىدفت الدراسة الحالية لمعرفة قمؽ الموت لدى عينة مف _ ممخص ال
المسنيف بالقدس الشريؼ الذيف يقيموف بمؤسسات دور اإليواء 

وذلؾ عمى عينة قواميا الداخمية، والذيف يسكنوف مع أسرىـ الطبيعية. 
ناثًا. ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة استخدـ  400 مف المسنيف ذكورًا وا 

فقرة، وتـ تحميؿ البيانات  30الباحث مقياس قمؽ الموت وعدد فقراتو 
(، وذلؾ SPSSباستخداـ برنامج الرـز اإلحصائية لمعمـو االجتماعية )

يف األحادي (، واختبار تحميؿ التباT-testباستخداـ اختبار )ت( )
(ANOVA أظيرت نتائج الدراسة أف قمؽ الموت كاف مرتفعًا لدى .)

جميع أفراد عينة الدراسة، وأنو أكثر ارتفاعًا لدى المسنيف المقيميف 
داخؿ مؤسسات اإليواء، وأنو أكثر ارتفاعًا لدى اإلناث مقارنة مع 

وقد  الذكور. كما أظيرت النتائج أف المتدينيف ىـ أقؿ قمقًا مف الموت.
أوصى الباحث ببعض التوصيات لعؿ أىميا تصميـ برامج نمائية 

 ووقائية ليذه الشريحة مف المجتمع.
 .القدس المسنيف، لدى الموت قمؽ الموت، قمؽ: الكممات المفتاحية

 . المقدمة1
ىنالؾ أحداثًا في حياة اإلنساف يدركيا كمصدر لسعادتو       

تعتبر مصدر شقائو  ورضاه الشخصي، بالمقابؿ ىناؾ أحداثاً 
ومعاناتو كما في قمؽ الموت. فقمؽ الموت كاف موضع اىتماـ 
العمماء والباحثيف مف اختصاصات متعددة مثؿ الفالسفة وعمـ 
االجتماع وعمـ النفس؛ وذلؾ إلماطة المثاـ عف ىذا المغز المقمؽ 
وىو الموت، ولذلؾ تناولوه في إطار واسع وصممت مقاييس 

ربطو بمتغيرات متعددة؛ كالعمر، والجنس،  متعددة لقياسو، وتـ
 ].1والديف، والشخصية، والمينة ]

وما يمّيز قمؽ الموت عف الظواىر النفسية األخرى ىو عدـ 
القدرة عمى السيطرة عميو، وبيذا تتشّكؿ لدى اإلنساف اتجاىات 

 ].2سمبية نحوه عبر مراحؿ حياتو ]
المسنيف الذيف ومف فئات المجتمع التي تصاحبيا ىذه الظاىرة 

 .ىـ موضوع ىذه الدراسة مف المقيميف بمدينة القدس الشريؼ

 مشكمة الدراسة. 2
تتناوؿ الدراسة الحالية قمؽ الموت لدى عينة مف         

المسنيف بالقدس وعالقتو ببعض المتغيرات وىي: اإلقامة داخؿ 
المؤسسة أو اإلقامة مع األسرة، والجنس، ودرجة التديف. ويعد 

لموت ذو أثر عمى الصحة النفسية لمفرد بمراحمو العمرية قمؽ ا
والنمائية، فقد يكوف سببًا مباشرًا لممعاناة النفسية لدى المسنيف. 
وفي ىذا الشأف أشارت بعض نتائج الدراسات لوجود عالقة بيف 
مستوى قمؽ الموت لممسنيف الذيف المقيميف داخؿ مؤسسة 

بيعية وبعضيا كانت الداخمية والذيف يعيشوف في أسرىـ الط
نتائجيا متضاربة ليذه العالقة مع بعض المتغيرات كالجنس، 
والتديف. ليذا ومف خالؿ عمؿ الباحث بالحقؿ في مجاؿ الصحة 

 :النفسية، برزت لديو تساؤالت وىي تساؤالت الدراسة الحالية
 أ. أسئمة الدراسة

 ما مستوى قمؽ الموت لدى المسنيف بالقدس؟ -1
عالقة ارتباطية بيف قمؽ الموت لممسنيف داخؿ أو ىؿ توجد  -2

 خارج مؤسسات اإليواء؟
ىؿ توجد عالقة ارتباطية بيف قمؽ الموت لممسنيف مع  -3

 متغير الجنس؟
ىؿ توجد عالقة ارتباطية بيف قمؽ الموت لممسنيف مع  -4

 متغير التديف؟
 أهمية الدراسةب. 

قمؽ الموت تكمف أىميتيا مف حيث التعرؼ عمى مستوى        
وعالقتو ببعض المتغيرات المرتبطة بو لدى عينة الدراسة وىـ 
المسنوف المقيميف بالقدس، إضافة ألىمية ىذه الشريحة في 
مرحمتيا العمرية والنمائية، إضافة لندرة الدراسات المقارنة 
بالمجتمع الفمسطيني، وما يمكف التوصؿ إليو مف خالؿ نتائج 

طبيقية مف خالؿ برامج الصحة الدراسة مف توصيات عممية ت
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النفسية لممسنيف سواء الذيف يعيشوف داخؿ مؤسسات إيواء أو 
 .مقيميف ضمف أسرىـ الطبيعية

 أهداف الدراسةج. 
تيدؼ الدراسة الحالية إلى معرفة مستوى قمؽ الموت لدى      

المسنيف وعالقتو بمكاف اإلقامة )داخؿ مؤسسة اإليواء أو باألسرة 
 .غيرات الجنس والتديفالطبيعية( ومت

 محددات الدراسةد. 
مف المسنيف داخؿ مؤسسات  200اقتصرت الدراسة عمى       
ـ، كذلؾ 2015ج المؤسسة مف الجنسيف لمعاـ خار  200داخمية 

تتحدد بالمنطقة الجغرافية وىي القدس الشريؼ واألداة 
 .المستخدمة

 طار النظري . اإل3
بالموت وقد تراوده فكرة الموت تمقائيًا أو عند يفكر اإلنساف      

مشاىدتو لحاالت موت تحدث تحت سمعو وبصره سواء في 
الشارع أو المنزؿ أو المعركة. وألف الموت حتمية لنا جميعًا فيو 
موجود في فكرنا جميعًا ويرتبط بو القمؽ منو. وليذا فإف الموت 

منذ األزؿ بما وقمؽ الموت موضوًعا تناولتو الحضارات القديمة 
في ذلؾ الفالسفة والمفكروف واألدياف السماوية. وىناؾ شبو 
اتفاؽ بأف قمؽ الموت يعتبر مشكمة حقيقية تنغص عمى اإلنساف 

 ].3حياتو اليومية ]
كما اىتـ أيضًا عمماء األحياء بيذه الظاىرة ويروف بأف       

شراييف اإلنساف تحدد عمره الزمني والموت يحدث بسبب توقؼ 
المخ وليس القمب. أما مف الزاوية الدينية فإف األعمار محددة بيد 
اهلل سبحانو وتعالى. ولكف عمـ النفس تناوؿ الموت والقمؽ منو 
مع جدؿ طويؿ في أسبابو ومف حيث استجابة الفرد لو وما 
يصاحب ىذه االستجابة مف حداد وحزف وقمؽ ومظاىر انفعالية 

مؽ الموت عمى الصحة وحركية سموكية إضافة النعكاسات ق
 ].4النفسية لمفرد ]

 مفيـو قمؽ الموت
إف مفيـو الموت وقمؽ الموت معقد وليس مف البساطة      

تعريفو أو التعبير عنو كما أنو ال يمكف تحديد مكوناتو المثالية، 

لثالثة مفاىيـ مرتبطة  Lester) وفي ىذا السياؽ يشير )ليستر
ؿ بيا الفرد تحقيؽ أىداؼ بقمؽ الموت، األوؿ أنو وسيمة يحاو 

معينة والثاني ىو انتقاؿ إلى الحياة األخرى المجيولة فقد تكوف 
ىادئة أو مرعبة والثالثة بأف الموت حتمية يتوقع حدوثيا في أي 

 ].5وقت ]
[ قمؽ الموت بأنو حالة يمر بيا 6عرؼ ربيكا لنيو وآخروف ]

الفرد وتجربة تتصؼ باليمع أو الخوؼ المرتبط بالموت 
 .االحتضارو 

[ فيعرفاف قمؽ الموت بأنو المستوى المرتفع 7أما فورتنر ونيمير ]
مف الضغط النفسي الذي يؤثر عمى الفرد نحو الموت 

 .واالحتضار
فيعرفو بأنو  كما أورده أحمد عبد الخالؽ Templer تمبمر أما

حالة انفعالية غير سارة يّسرع بيا الفرد تأممو في وفاتو. وىو 
ة انفعالية مرتبطة بعدـ السرور واالنشغاؿ مشاعر واستجاب

 .والتأمؿ وتوقع الموت
[ بأنو شعور يييمف عمى الفرد بأف الموت يتربص 9ويعرفو عيد ]

بو حيثما كاف وأينما اتجو، في يقظتو ومنامو وحركتو وسكونو 
وتفكيره، األمر الذي يجعمو حزينًا محصورًا متوجسًا مف العيش 

 .بشكؿ طبيعي
 موتأعراض قمؽ ال

غالبًا ما تظير عمى اإلنساف أعراض عامة عقمية وانفعالية لعؿ 
 ].3أبرزىا كما ذكر شقير ]

توترات حركية مثؿ ارتجاؼ العضالت وتوترىا، وأعراض  -1
مرتبطة بالجياز العصبي المستقؿ كاإلحساس باالختناؽ، وسرعة 
ضربات القمب، وبرودة اليديف، واإلحساس بالسخونة، وصعوبة 

 .الطعاـبمع 
الحذر الشديد كاالعتقاد بأنو عمى حافة الياوية مع استجابة  -2

 .مبالغ فييا وسرعة االستثارة وصعوبة التركيز
اتساع حدقة العيف، واضطراب في عمميتي اإلخراج والتبوؿ،  -3

 .وتوقع المصائب، وعصبية وسرعة التعب
 ـ المجتمع ػػع قيػػارض مػػي تتعػػػو التػػاتػػو( ومتطمبػػوط )اليػػػضغ -4
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ث ينزعج مف أبسط األصوات، فاألنا واألنا األعمى عندما حي
يفرضاف حذرًا عمى مطالب اليو الغريزية يشعر باإلثـ ألتفو 
األسباب ويمجأ إلى أحالـ اليقظة، كذلؾ تمجمج في الكالـ والجوع 

 .أو النيـ غير العادي لمطعاـ
 .اضطرابات بالنـو -5

لنفسي العاـ وىناؾ [ بأف قمؽ الموت مرتبط بالقمؽ ا9ويرى عيد ]
ارتباطات موجبة بيف القمؽ العاـ وقمؽ الموت فتظير عمى الفرد 

 :أعراض قمؽ الموت فيعّبر عنيا بمظاىر وطرؽ متعددة وىي
سموؾ تجنبي بشكؿ شعوري كأف يقوؿ لف أذىب لممشاركة  -1

بالجنازة ألنيا تشكؿ ضغطًا عمي، فالجنازة ىنا رمز لمموت، وقد 
المستشفى. وىناؾ شكؿ ال شعوري مف يتجنب الفرد زيارة 

التجنب يتمثؿ في الضيؽ الشديد كما في حالة ذكر جنازة 
فينشغؿ الفرد بأشياء يومية أخرى كأف يقحـ نفسو بالعمؿ وقد 

 .يمجأ إلى النـو أكثر مف المزـو
تغيير أسموب الحياة حيث ييتـ ويبالغ في استشارة  -2

وؿ األطعمة المرتفعة االختصاصييف بالصحة وأحيانًا يتجنب تنا
الكوليستروؿ ومراقبة وزف الجسـ مع تناوؿ الفيتامينات دوف 
حاجة وممارسة الرياضة واالمتناع عف التدخيف وشرب القيوة، 
ليذا فالتطرؼ في ىذه الممارسات ىو ىروب غير عقالني مف 

 .الموت
األحالـ والموت، حيث يتـ التعبير عف قمؽ الموت بصورة  -3

، حيث تمثؿ األحالـ رمزًا آلماؿ ومخاوؼ ال شعورية أثن اء النـو
تعّبر عف أحاسيسو وأفكاره وصراعاتو بالحمـ الميمي، لذلؾ تظير 
عمى شكؿ كوابيس ليمية أو مف التخيالت اليومية خاصة لحظة 

 ].10ما قبؿ النـو فقد يتخيؿ نفسو في جنازتو ميتًا ]
 :أسباب قمؽ الموت

لقمؽ الموت أسباب متعددة وتمعب الثقافة بالمجتمع دورًا       
في قمؽ الموت، وقد أمكف استخالص أسباًبا كثيرة كخالصة 
لدراسات سابقة أجريت عمى ثقافات متباينة ومنيا بعض األقطار 
العربية مثؿ مصر وفمسطيف والسعودية ولبناف والكويت ومف 

ر األبناء بعد أبرز األسباب: العقاب اإلليي، وقمؽ عمى مصي

الوفاة، المعاني الجميمة لمحياة، فراؽ األىؿ، ترؾ ممذات الدنيا، 
يـو القيامة، تقصير في أداء الواجبات الدينية، األلـ لدى فراؽ 
الجسد، غموض في ماىية الموت، عنصر المفاجأة في الموت، 
ضعؼ اإليماف، حزف األىؿ بعد الموت، عذاب القبر، القمؽ 

فقداف الذات، فشؿ أو نياية خطط الحياة،  ينةياء ثمعمى ترؾ أش
لكوف الموت حدث مجيوؿ، إمكانية الموت المفاجئ بأي لحظة 
كما في المجتمع الفمسطيني بسبب االحتالؿ اإلسرائيمي 

 ].3111وممارساتو العدوانية ]
 نظريات تفّسر قمؽ الموت

ىناؾ نظريات متعددة يمكننا استنتاج تفسيرىا لظاىرة قمؽ الموت 
 :منيا

ريات التحميؿ النفسي: إف )فرويد( في رؤيتو لمغرائز نظ -1
[ يرى وجود غريزتيف كبيرتيف ىما غريزة 12بحسب الكايد ]

ف  الحياة متمثمة بالجنس وغريزة الموت متمثمة في العدواف. وا 
حياة اإلنساف ىي سمسمة مف الصراعات الدائمة بيف غريزتي 

نقيض األخرى إال أف  الحياة والموت. ورغـ أف كؿ غريزة تعمؿ
غريزة الحياة تيدؼ إلى استمرار الحياة وفقًا لمبدأ المذة، أما 

ممثاًل ليا  Sadism غريزة الموت فقد اعتبر )فرويد( السادية
وميمتيا إعادة الحياة الحية إلى الحالة العضوية وتيدؼ إلى 
نياء الحياة. لذلؾ غريزة الموت إذا اتجيت إلى الخارج  اليدـ وا 

ي صورة رغبة في العدواف والتدمير والكراىية، أما إذا بدت ف
اتجيت إلى الداخؿ فتبدو في صورة قمؽ مرضي. فالحياة صراع 

 ].13بيف غرائز الموت والحياة ]
فالموت مقمؽ لإلنساف ويخيفو وييدد حياتو ووجوده وىو أيضا 
أصؿ القمؽ الذي ُيصيب اإلنساف في حياتو ومراحميا العمرية 

[3.[ 
ذلؾ فإف الناس أحيانًا يعبروف عف )رىاب الموت( كما ل     

أسماه )فرويد( ىو تمويو لقمؽ نفسي عميؽ ولـ يكف الموت إال 
شيء يصعب تصوره في الواقع، وعندما نتخيمو أي عندما نتخيؿ 
موتنا نقؼ كالمتفرجيف عميو مف بعيد، فال أحد يؤمف بموتو بؿ 

ذيف يعبروف عف ىو غالبًا يكمف في الالشعور، فاألشخاص ال
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رىاب الموت المتعمؽ بالموت يحاولوف التعامؿ مع نزعة لـ ُتحؿ 
في مرحمة طفولتيـ والتي ليس بمقدروىـ أف يعترفوا بيا أو أف 

 ].14يعبروف عنيا عمنًا ]
أما النظريات السموكية ومنيا عمى سبيؿ المثاؿ نظرية  -2

السموؾ  )جوزيؼ وولبي( فتشير أف القمؽ يشكؿ جزءًا أساسيًا مف
ف أسباب  العصابي، ويحدث القمؽ النفسي عف طريؽ التعمـ. وا 
ىذا القمؽ متعددة منيا الصراع الذي أحدثو المثير المحايد الذي 

 ].15] تحّوؿ إلى مثير شرطي لمقمؽ
[ أف جوزيؼ وولبي في 16وفي السياؽ ذاتو أوضح عزب ]     

ال  نظريتو المتعمقة بالسموؾ العصابي أف السموؾ ىو عادة
توافقية تـ اكتسابيا في كياف عضوي سوي مف الناحية 
الفسيولوجية والقمؽ ىو المكّوف المركزي ليذا السموؾ. ونقيس 

 .عمى ذلؾ قمؽ الموت الذي حدث عمى أساس التعّمـ
[ أف عدـ معرفة 12ومف منظور ديني تمخص الكايد ] -3

عد اإلنساف لماىية الموت، بالوقت ذاتو يعمـ أف جسمو يضمحؿ ب
الموت بالوقت ذاتو فإف العالـ والكوف سيبقى موجودًا بينما ىو 
غير موجود فيو وىذا يسبب لو قمؽ الموت، فالموت مقمؽ أيضا 
لإلنساف لما خّمفو مف إنجاز أو أمالؾ في حياتو. وأشار غالب 

[ لمقولة )بوسويو( وىو أف االىتماـ اإلنساني بدفف أفكاره 17]
عف االىتماـ بدفف الموتى، وفي ىذا  عف الموت قد ال تقؿ شأناً 

إيحاء إلى تجاىؿ فكرة الموت، ولذلؾ نحف كبشر نخاؼ مف 
الموت لكونو مجيواًل ونجزع بمجرد التفكير فيو، وىناؾ مصدر 
آخر لقمؽ الموت ىو كونو يساوي بيف البشر فال يفّرؽ بيف 
شخص وآخر وىو ليس عدوى ال تفيد فيو كؿ االحتياطات 

س ال شؾ سوؼ تذوؽ الموت وىو نياية حتمية لتفاديو فكؿ نف
 .أكيدة لإلنساف

أف قمؽ الموت مرتبط  ,.Rebecca, L [6] وقد الحظ     
نظريا بمراحؿ النمو اإلنساني بما في ذلؾ الخبرات النمائية في 
مراحؿ العمر المختمفة. وعمى سبيؿ المثاؿ أزمات اليوية في 

الشباب وقد أشار  مرحمة عمرية تزيد مف قمؽ الموت في مرحمة
في نظريتو لمراحؿ العمر والنمو مف  (Erikson) أريكسوف

منظور نفسي اجتماعي ألىمية تحقيؽ مطالب النمو والوعي 
لسنوات منتصؼ العمر في تقوية )األنا( وانعكاساتيا الحقًا في 
عمر متأخر، لذلؾ يمعب تحقيؽ الذات دورًا إيجابيًا في مستوى 

 .قمؽ الموت
يمعب دورًا في استجابة ذات داللة مع قمؽ الموت  فالعمر     

حيث أشارت دراسات متعددة بأف المقيميف في دور الرعاية 
الداخمية األكبر سنا أعمى في مستوى قمؽ الموت، وقد يكوف 
السبب مدى الوعي لمتطمبات تحقيؽ الذات في مرحمة عمرية 

الحياة سابقة أيضًا. وفي السياؽ ذاتو فإف الخبرات الشخصية في 
واتجاىات الفرد نحو الحياة في عمر معيف كذلؾ البيئة 
االجتماعية والثقافية ذات عالقة لالستجابة لقمؽ الموت حيث أف 
الفرد يتعمـ أيضا السموؾ وتتشكؿ شخصيتو في أسموب التفكير 

 .بما في ذلؾ التفكير بالموت
[ إلى نوع مف قمؽ الموت حظي باالىتماـ في 18] وتشير شقير

نة األخيرة وىو قمؽ الموت ودوافع الفرد واتجاىاتو نحوه، اآلو 
الذي مّيز بيف ثالثة مفاىيـ  Short ومف الذيف اىتموا بو أيضا
 :لمموت كما يراىا الكبار وىي

الموت بوصفو وسيمة يحاوؿ مف خالليا الفرد اشتقاؽ أىداؼ . 1
 .معينة مف البيئة كما في حالة التيديد باالنتحار

و انتقاؿ إلى حياة أخرى ينظر إلييا عمى أنيا الموت بوصف. 2
 .حياة رىيبة أو رائعة ينتظرىا الفرد إما بيدوء أو رعب

 .ثـ الموت بوصفو نياية نتوقعيا وننتظرىا في كؿ لحظة. 3
الخالصة أف القمؽ العاـ قسمة عدؿ بيف جميع أفراد البشر،      

يضا بما في ذلؾ قمؽ الموت ولكف بدرجات متفاوتة، وىناؾ أ
تبايًنا في تفسيره لمخمفية النظرية التي انطمقت منيا كؿ نظرية 
ف قمؽ الموت ظاىرة بشرية ذات  مف نظريات عمـ النفس. وا 
عالقة بأفكار وانفعاالت الفرد، وىذا يعتمد عمى متغيرات مركبة 
معقدة، ولكف الحقيقة التي ال يختمؼ عمييا اثناف ىو حتمية 

 .احب لمفردالموت وما يرافقو مف سموؾ مص
 الدراسات السابقة. 4

 حظيت ظاىرة قمؽ الموت بدراسات متعددة وتناولت مف بيف ما  
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تناولتو متغيرات الدراسة الحالية وىي المسنيف المقيميف في 
مؤسسة داخمية أو المقيميف مع أسرىـ الطبيعية، والجنس، ودرجة 
التديف، والعمر، وقد أمكف ذكرىا حسب التسمسؿ الزمني كما 

 :يأتي
[ دراسة تتعمؽ بالمشكالت النفسية 19] أجرت ريتا زيدو     

مف  343التي يعاني منيا المسنيف في محافظة دمشؽ وقواميا 
الجنسيف وأعمارىـ فوؽ الستيف عاًما. استخدمت الباحثة مقياس 
المشكالت االجتماعية النفسية إضافة لمقياس الحالة الصحية. 

فعة أظيرت نتائج الدراسة أف المشكالت النفسية في مجمميا مرت
المستوى، وبالنسبة لترتيب المشكالت مف األعمى فاألدنى كانت 

%، ثـ مشاعر الوحدة واالغتراب 56.85قمؽ الموت ونسبتو 
%. 49.27%، ثـ الالمعنى لمحياة بنسبة 50.43النفسي بنسبة 

ووجدت عالقة ذات داللة إحصائية بيف متوسطات درجات أفراد 
ر الجنس لصالح الذكور، العينة عمى ُبعد قمؽ الموت تعزى لمتغي

وال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف قمؽ الموت والمستوى 
 .التعميمي تعزى لمتغير المستوى التعميمي

حوؿ قمؽ الموت  ,Chan & Yap [2] وىناؾ دراسة لػ      
وعالقتو بمتغيرات العمر والتديف والجنس وذلؾ عمى عينة قواميا 

مف ماليزيا. وقد سنة  70-17تراوحت أعمارىـ بيف  320
أظيرت النتائج عدـ  (Templer) استخدـ الباحثاف مقياس تمبمر

وجود عالقة بيف المتدينيف وغير المتدينيف سواء التديف واإليماف 
الداخمي أو السموؾ الديني الخارجي، وبالنسبة لمجنس كاف 
مستوى قمؽ الموت أعمى لدى اإلناث، وفيما يتعمؽ بالعمر فميس 

 .قمؽ الموت لدى جميع أفراد العينة معاً لو ارتباط مع 
 [ دراسة لػ  20وذكر بشير معمرية وعبد الحميد خزاز ]     

Leaster  عمى عينة مف المسنيف في إحدى دور الرعاية
% منيـ يعتقدوف أف 45الداخمية، أشارت نتائج الدراسة أف 

الناس يخافوف مف الموت ولدييـ قمؽ الموت في سف السبعيف 
ونتيجة أخرى أف وقت الفراغ يعتبر متغيرًا ىامًا عامًا فأكثر. 

مرتبط بقمؽ الموت لدى المسنيف حيث أف المسنيف الذيف لدييـ 
 أنشطة قميمة في حياتيـ اليومية ووقت فراغ طويؿ ىـ أكثر قمقًا 

 .مف الموت مقارنة مع الذيف يمارسوف أنشطة يومية أكثر
وجود ارتباط [ فقد أظيرت نتائجيا عدـ 3أما دراسة شقير ]    

بيف مستويات قمؽ الموت ومتغير الجنس. وقد فّسر الباحث ىذه 
ناثًا يعيش موقفًا واحدًا  النتيجة لكوف المجتمع الفمسطيني ذكورًا وا 
متشابيًا وىو خطر واحد ييدد وجوده بصورة يومية بسبب 
االحتالؿ اإلسرائيمي وممارساتو العدوانية وال يقتصر عمى عمر 

 .فئة محددةمحدد أو جنس أو 
بالنسبة لمتديف وقمؽ الموت فقد أورد عبد الوىاب وزميمو أما     

[ بأف المتدينيف 5[ عدة دراسات تباينت نتائجيا ومنيا دراسة ]5]
أشارت لعدـ وجود  [2لدييـ قمؽ موت متدٍف، ولكف دراسة شاف، ]

عالقة بيف التديف وقمؽ الموت، في حيف توصمت دراسة أرادو، 
 .غير مرتبط بممارسة الشعائر الدينية [ بأف قمؽ الموت5]
[ فقد أشار في دراستو حوؿ قمؽ 4أما دراسة عبد الخالؽ ] -

الموت لدى المسنيف البالغ عددىـ خمسة وعشريف يعيشوف في 
 93-69مؤسسات ودور إيواء داخمية تراوحت أعمارىـ بيف 

عامًا إلى أف انخفاض مستوى قمؽ الموت لدى الذيف لدييـ 
أو أنشطة تتعمؽ بتفعيؿ الذات. بالوقت ذاتو ميما  أنشطة مبدعة

زاد عمر المسف زاد مستوى قمؽ الموت لديو سواء كاف داخؿ أو 
خارج المؤسسة ودار اإليواء. وفي دراسة أخرى ذكر عبد الخاؽ 
أف وقت الفراغ مرتبط بقمؽ الموت لدى المسنيف والذيف يقيموف 

 .داخؿ المؤسسات
ات سابقة تبّيف العالقة بيف [ دراس18وقد لخصت شقير ]   

التي  (Templer & Beg) متغير العمر والجنس ومنيا دراسة
أظيرت وجود عالقة عكسية بيف قمؽ الموت والعمر حيث يقؿ 

 (Young) قمؽ الموت كمما زاد عمر اإلنساف. ولكف في دراسة
تبيف ارتفاع قمؽ الموت لدى اإلناث مقارنة مع الذكور بغض 

ف الذكور عادة يظيروف الشجاعة والتي قد النظر عف العمر أل
 .تخفي وراءىا القمؽ

[ دراسة عمى عينة مف 8وأجرى كاًل مف الندف وموز ]    
-69المسنيف يعيشوف بدار الرعاية وقد تراوحت أعمارىـ بيف 

سنة ومف الجنسيف. حيث ىدفت لمعرفة مستوى قمؽ الموت  93
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د فروؽ بيف واالتجاىات نحو الموت. وأظيرت النتائج عدـ وجو 
 .الجنسيف في مستوى قمؽ الموت

[ فقد أشارت إلى مستوى عاٍؿ مف 21دراسة ساندرز ]أما     
قمؽ الموت لدى جميع أفراد عينة الدراسة. ولكف قمؽ الموت كاف 
أعمى لدى العينة مف السود مقارنة مع البيض ولدى اإلناث 

 .أعمى مف الذكور
 التعقيب عمى الدراسات السابقة

جعة الدراسات السابقة المتوفرة أف الدراسات أخذت يالحظ مف مرا
استخدـ بشكؿ  Templer باالعتبار متغير الجنس، وأف مقياس

 .واسع لصالحيتو حيث استخدـ أيضا عبر الثقافات المتعددة
ومف الواضح أيضًا وجود تبايف في نتائج الدراسات لالرتباط بيف 

اسة ظاىرة قمؽ الجنس والعمر والتديف. ولكف اتضع االىتماـ بدر 
الموت لمذيف في مؤسسات اإليواء الداخمية والمقيميف خارجيا أي 

 .مع أسرىـ

وقد تختمؼ دراسة الباحث الحالية عف غيرىا بتطبيؽ الدراسة 
عمى عينة مف المجتمع العربي الفمسطيني المقيميف بالقدس 

 .الشريؼ داخؿ وخارج مؤسسات دور الرعاية واإليواء
 واإلجراءاتالطريقة . 5

 منهج الدراسةأ. 
اتبعت الدراسة الحالية المنيج الوصفي المسحي لمتعرؼ عمى 
قمؽ الموت لدى عينة مف المسنيف بالقدس الشريؼ الذيف يقيموف 
بمؤسسات دور اإليواء الداخمية، والذيف يسكنوف مع أسرىـ 

 .الطبيعية
 عينة الدراسةب. 

سيف بالطريقة ( مسف مف الجن400تكونت عينة الدراسة مف )
سنة في محافظة  84-70القصدية، تراوحت أعمارىـ بيف 

 .( يبّيف تقسيـ العينة1القدس، والجدوؿ رقـ )

 1 جدول
 خصائص عينة الدراسة

 المجموع كبار السن يعيشون مع األسرة كبار السن في دور المسنين الجنس
 200 100 100 ذكور
 200 100 100 إناث

 400 200 200 المجموع
 الدراسة ج. أداة
 محمد إعداد مف الموت قمؽ مقياس الباحث استخدـ      
 عمى يسيطر الموت قمؽ أف ويشير يقيس الذي[ 9] عيد إبراىيـ
 عمى يسيطر كما واليقظة، النـو حاالت وفي وقت أي في الفرد
 النيائية بصورتو المقياس وتكوف. سواء حد عمى وسموكو تفكيره
 اإلجابة تتـ بحيث وانفعالية معرفية أبعاداً  تقيس فقرة( 30) مف
 عممية إجراء بعد والثبات بالصدؽ األداة اتصفت وقد ال، أو بنعـ

 .التقنيف
 مع ليتناسب المقياس تقنيف عمميات الحالي الباحث أجرى ثـ

 :يأتي كما الفمسطينية العربية البيئة

 عمى المقياس عرض تـ: الظاىري الصدؽ/ األداة صدؽ: أوال
 مف خمسة عمى تعديالً  طرأ وقد االختصاصييف مف مجموعة
 .الفقرات
 االرتباط معامؿ حساب تـ: العاممي بالصدؽ يتعمؽ وفيما

 دالة الموت قمؽ لمقياس االرتباطات قيـ جميع أف وتبيف بيرسوف
 فقرات أف إلى يشير مما( 0.05) المستوى عند إحصائيا
 .لقياسو صممت ما تقيس المقياس

 اإلحصائية المعالجة استخدمت حيث: المقياس ثبات: ثانيا
 االتساؽ بطريقة العينة أفراد جميع عمى الثبات معامؿ الحتساب
 (.2) رقـ الجدوؿ في كما( ألفا كرونباخ) الثبات بحساب الداخمي
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 2 جدول
 األداة ثبات معامل نتائج يبين

 قيمة ألفا عدد الفقرات المقياس
 0.81 30 قمؽ الموت

 ثبات بدرجة يتمتع المقياس أف السابؽ الجدوؿ مف يتضح     
 وغرابة الموضوع جدة إلى الدرجة ىذه الباحث ويعزو مقبولة،
 .المبحوثيف لدى مألوفة غير فيي فقراتو

 اإلحصائية المعالجات
 الرـز برنامج بواسطة وتفريغيا الدراسة لعينة البيانات جمع تـ

 حساب وتـ ،(SPSS) االجتماعية لمعمـو اإلحصائية
 أفراد الستجابات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات

 ت اختبار طريؽ عف الدراسة فرضيات فحص وتـ الدراسة، عينة
(Independent Sample t-test)، التبايف تحميؿ واختبار 

 اإلحصائية الداللة لمعرفة (One Way ANOVA) األحادي

 في وردت والتي الدراسة لمتغيرات تبعاً  الحسابية المتوسطات بيف
 .الدراسة

 . النتائج6
 األوؿ السؤاؿ نتائج
 المسنيف لدى الموت قمؽ مستوى ما: عمى األوؿ السؤاؿ نص

 بالقدس؟
 الحسابية المتوسطات حساب تـ األوؿ الدراسة سؤاؿ عف لإلجابة

 قمؽ نحو الدراسة عينة أفراد الستجابات المعيارية واالنحرافات
 واالنحرافات الحسابية المتوسطات يبيف( 3) رقـ والجدوؿ الموت،
 .الموت قمؽ نحو المبحوثيف الستجابات المعيارية

 3 جدول
 الموت لقمق الكمية لمدرجة المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات

 الدرجة النسبة المئوية االنحراف المعياري المتوسط الحسابي
 عالية 80.0% 0.19 1.60

( إلى أف استجابات 3تظير النتائج الواردة في الجدوؿ رقـ )     
أفراد عينة الدراسة نحو القمؽ مف الموت كانت عالية، حيث كاف 

(، وانحراؼ معياري 1.60المتوسط الحسابي لمدرجة الكمية )
%(. 80.0(، وىذا المتوسط يعني نسبة مئوية مقدارىا )0.19)

[؛ ودراسة 18شقير ] وقد اتفقت ىذه النتيجة مع دراسة كؿ مف
 ].2[، ولكنيا اختمفت مع دراسة شاف وياب ]21ساندرز ]

 نتائج السؤاؿ الثاني

 ≥ α) ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة

بيف متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة حوؿ قمؽ  (0.05
 الموت لممسنيف داخؿ أو خارج مؤسسات اإليواء؟

الدراسة الثاني قاـ الباحث بفحص داللة لإلجابة عف سؤاؿ 
( يبيف 4والجدوؿ رقـ ) (t-test) (الفروؽ باستخداـ اختبار )ت

نتائج اختبار )ت( لمفروؽ في الدرجة الكمية لممقياس تبعا لمتغير 
 .مكاف اإليواء

 4جدول 
 تبعًا لمتغير مكان اإليواء( لمتوسطات قمق الموت t-testنتائج اختبار )ت( )

 الداللة )ت( االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد مكان اإليواء
 0.005* 2.850 0.19 1.63 200 داخؿ المؤسسة

 0.18 1.58 200 خارج المؤسسة )األسرة(
 (α ≤ 0.05)  دالة إحصائيا عند مستوى *

( وجود فروؽ ذات داللة 4الجدوؿ رقـ )يالحظ مف      
بيف متوسطات  (α ≤ 0.05) إحصائية عند مستوى الداللة

استجابات أفراد عينة الدراسة حوؿ قمؽ الموت لممسنيف داخؿ أو 

خارج مؤسسات اإليواء، حيث جاءت قيمة مستوى الداللة أقؿ 
(. وقد كانت الفروؽ لصالح المسنيف الذيف يعيشوف 0.05مف )

مؤسسات اإليواء والذيف كانت درجة القمؽ مف الموت  في داخؿ
 ( 1.58(، مقابؿ )1.63لدييـ أعمى شيء بمتوسط حسابي )
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 (.لممسنيف الذيف يعيشوف خارج مؤسسات اإليواء )األسرة
وقد اتفقت نتائج السؤاؿ الثاني جزئيًا مع دراسة بشير      

 [ التي أظيرت أف قمؽ الموت مرتفع لدى20معمرية وخزار ]
المسنيف الذيف ال يمارسوف أنشطة يومية ولدييـ وقت فراغ 

[ التي 4طويؿ. واتفقت جزئيًا أيضًا مع دراسة أحمد عبد الخالؽ ]
أظيرت نتائجيا أف قمؽ الموت مرتفع لدى المقيميف في دور 
اإليواء الداخمية أو المقيميف باألسرة الطبيعية ولكف مستوى قمؽ 

 شطة المبدعة أو األنشطة الموت مرتبط بمدى ممارسة األن

 .المتعمقة بتفعيؿ الذات
 نتائج السؤاؿ الثالث

ىؿ توجد عالقة ارتباطية بيف قمؽ الموت لممسنيف مع متغير 
 الجنس؟

لإلجابة عف سؤاؿ الدراسة الثالث قاـ الباحث بفحص داللة 
( يبيف 5والجدوؿ رقـ ) (t-test) (الفروؽ باستخداـ اختبار )ت

لمفروؽ في الدرجة الكمية لممقياس تبعا لمتغير نتائج اختبار )ت( 
 .الجنس

 5جدول 
 ( لمتوسطات قمق الموت تبعًا لمتغير الجنسt-testنتائج اختبار )ت( )

 الداللة )ت( االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد الجنس
 0.000* 6.463- 0.14 1.54 200 ذكر
 0.21 1.66 200 أنثى

 (α ≤ 0.05)  دالة إحصائيا عند مستوى *
( وجود فروؽ ذات داللة 5يالحظ مف الجدوؿ رقـ )     

بيف متوسطات  (α ≤ 0.05) إحصائية عند مستوى الداللة
استجابات أفراد عينة الدراسة حوؿ قمؽ الموت لممسنيف تبعا 

قيمة مستوى الداللة أقؿ مف  لمتغير الجنس، حيث جاءت
(. وقد كانت الفروؽ لصالح المسنيف اإلناث الالتي كانت 0.05)

(، 1.66درجة القمؽ مف الموت لدييف مرتفعة بمتوسط حسابي )
 .( لممسنيف الذكور1.54مقابؿ )

[ بأف قمؽ 19واختمفت ىذه النتيجة مع دراسة ريتا زيدو ]     
اإلناث. كما اختمفت مع  الموت مرتفع لدى الذكور مقارنة مع

[ التي أشارت إلى عدـ وجود فروؽ بقمؽ 8دراسة النداف ومواز ]

الموت لدى الجنسيف. ولكف ىذه الدراسة اتفقت نتائجيا مع 
التي أشارت إلى أف  [2[؛ وشاف وياب ]18دراسة كؿ مف شقير ]

 .قمؽ الموت لدى المسنيف اإلناث أعمى مف الذكور
 نتائج السؤاؿ الرابع

توجد عالقة ارتباطية بيف قمؽ الموت لممسنيف مع متغير ىؿ 
 التديف؟

لإلجابة عف سؤاؿ الدراسة الرابع قاـ الباحث بفحص داللة 
، (ANOVA) الفروؽ باستخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحادي

لمفروؽ في  (ANOVA) ( يبيف نتائج اختبار6والجدوؿ رقـ )
 .التديفالدرجة الكمية لممقياس تبعًا لمتغير 

 6جدول 
 ( تبعا لمتغير التدينANOVAنتائج اختبار تحميل التباين األحادي )

 مستوى الداللة ف متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين
 *0.007 5.062 0.187 2 0.374 بيف المجموعات
   0.037 397 14.660 داخؿ المجموعات

  399 15.034 المجموع
 (α ≤ 0.05)  دالة إحصائيا عند مستوى *

( وجود فروؽ ذات داللة 6نالحظ مف الجدوؿ رقـ )     
بيف متوسطات  (α ≤ 0.05) إحصائية عند مستوى الداللة

استجابات أفراد عينة الدراسة حوؿ قمؽ الموت لممسنيف تبعا 

لمتغير التديف، حيث جاءت قيمة مستوى الداللة أقؿ مف 
 .( وبذلؾ رفضت الفرضية0.05)

 (Tukey test) وإليجاد مصدر الفروؽ استخدـ اختبار توكي
لممقارنات الثنائية البعدية لمفروؽ بيف متوسطات استجابات أفراد 
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 (.7في الجدوؿ رقـ ) ىو واردعينة الدراسة حوؿ قمؽ الموت لممسنيف تبعا لمتغير التديف، كما 
 7جدول 

 ( لممقارنات الثنائية البعدية تبعا لمتغير التدينTukey testنتائج اختبار توكي )
 متدين نوعا ما غير متدين متدين المقارنات
 0.038 *0.064-  متديف

 0.102   غير متديف
    متديف نوعا ما

 (α ≤ 0.05)  دالة إحصائيا عند مستوى *
( إلى أف الفروؽ كانت بيف 7يالحظ مف الجدوؿ رقـ )     

المسنيف المتدينيف وغير المتدينيف، ولصالح المسنيف غير 
المتدينيف، والذيف كانت درجة القمؽ مف الموت لدييـ مرتفعة 

واضح مف خالؿ الجدوؿ رقـ  (، كما ىو1.68بمتوسط حسابي )
( والذي يظير المتوسطات الحسابية لقمؽ الموت لدى 8)

 .المسنيف تبعًا لمتغير التديف

 8جدول 
 يبين األعداد، المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية لمفروق في قمق الموت تبعا لمتغير التدين

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد التدين
 0.20 1.61 222 متديف

 0.22 1.68 47 غير متديف
 0.17 1.58 131 متديف نوعا ما

 الديني أو الثقافي العامؿ إلى الرابع السؤاؿ نتيجة الباحث ويعزو
 عامة بصورة الفمسطيني المجتمع إف إذ سموؾ؛ مف بو يرتبط وما
 الدراسات بعض مع الدراسة نتيجة اختمفت وقد. التديف إلى يميؿ

 وىذه الموت، وقمؽ التديف بيف ارتباطا تظير لـ التي األجنبية
 .االجتماعية والتنشئة الثقافات اختالؼ إلى إشارة ربما

 . التوصيات7
 :يأتي بما الباحث يوصي

 المسنيف لفئة النفسية بالصحة وعالجية نمائية برامج تنفيذ -1
 كذلؾ الداخمية اإليواء دور لنزالء وذلؾ منو والقمؽ بالموت تتعمؽ
 فردي أو جماعي بشكؿ الطبيعية أسرىـ في لممسنيف األمر
 .الحاجة حسب

 والنمائية العمرية المرحمة حوؿ الدراسات مف المزيد إجراء -2
 والظروؼ الصحي الوضع مثؿ أخرى متغيرات مع لممسنيف

 تشيده ما ضوء في وخاصة القدس في لممسنيف الشخصية
 الفئات جميع يشمؿ اسرائيمي عدواف مف القدس وانتفاضة القدس
 .عرقي تطيير مف إسرائيؿ بو تقـو وما العمرية

 الموت قمؽ كمقارنة الثقافات عبر مقارنة دراسات إجراء كذلؾ   

 الحروب ظروؼ في يعيشوف ومسنيف بالقدس، المسنيف لدى
 .أخرى بدوؿ
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DEATH ANXIETY AMONG THE OLD 

PEOPLE WHO LIVE WITH FAMILIES AND 

THOSE WHO LIVE IN INSTITUTIONS IN 

JERUSALEM 

 (COMPARATIVE STUDY) 
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ABSTRACT_ This is a comparative study that aimed at recognizing levels of death anxiety among 

the old people who live with families and those who live in institutions in Jerusalem. The sample of 

the study consists of (400) old people (both males and females). To achieve the goals, the 

researcher used death anxiety scale which consists of (30) items (paragraphs) (IBRAHIM EID). 

Data was analyzed with the help of statistical package of social science (SPSS) program, using t-

test and ANOVA. Results showed high level of death anxiety among the target sample, in general. 

There is significant difference between scores of the people living with the family and who are 

institutionalized. In particular, results showed high level of death anxiety among females in 

comparison with males. Also, it showed a falling in the level of death anxiety amongst those who 

are more religious. The study comes out with some recommendations, such as, implementing 

preventive psychological programs on old people. 

KEY WORDS: Death anxiety, Death anxiety among old people, Jerusalem. 

 

 

 

 

 

 

 


