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 مقدمة:
وظل العامل يعاين من احلروب اليت يطلق عليها احلرب الباردة بني الوالايت املتحدة األمريكية واألحتاد 

د السوفييت متواصلة اإلحتالل األمريكي للعراق وضرهبا ألفغانستان، من السوفييت اليت انتهت بسقوط األحتا
هذا أصبح اإلنسان منهك وفريسة للخوف والقلق، ولعل ابرز صور ذلك القلق هو قلق اإلنسان على 

وسط الدراسات و حياته ومصريه وخوفه من املوت والفناء، ومن هنا أصبح موضوع املوت حيتل مكانه ابرز 
 (7: 7002األونة األخرية. )اشرف عبد احلليم، واألحباث يف 

وحيث أن املراهقة مرحلة أزمة حتمية تولد فيها الشخصية من جديد ويعاين خالهلا املراهق من صراع 
وقلق وكثري من املشكالت بشكل نسيب وخمتلف من حميط إجتماعي وثقايف إىل آخر، كل هذا يظهر بصورة 

يظهر عنده القلق من املوت بصورة واضحة عند فقده ملعطيات واضحة يف شخص املراهق الكفيف الذي 
الدعم اإلجتماعي والسند، وكلما زاد فقد املعطيات اليت تساعده على حتقيق الثبات اإلنفعايل كلما زاد 
معدل القلق من فقد احلياة، لذا يرى الباحث أنه البد من فعالية برانمج إرشادي للعالج ابلواقع خلفض 

 عينة من املراهقني املكفوفني. لدىقلق املوت 
 مشكلة الدراسة:

لوحظ يف عصران احلاضر أن سلوك املراهق أصبح مشكلة من املشكالت اليت يرجع سببها إىل اخلوف 
 والقلق من املوت، حيث تعددت مربرات املراهقني من هذا اخلوف يف حياهتم الواقعية اليت يعيشوهنا والنتيجة

مثل الفراغ وضعف الدعم النفسي واإلجتماعي وخاصة لدى املراهقني ذوي  األمور املسيطرة عليهم تعدد
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لعالجية إىل حماولة إعادة اإلعاقة البصرية الذين يعانون من فقد البصر، لذا كان البد من توجيه اجلهود ا
ر ني املكفوفني إىل احلياة من جديد من خالل فاعلية برانمج إرشادي للعالج ابلواقع خلفض الشعو املراهن

 بقلق املوت لدى عينة من املراهقني املكفوفني.
 وتسعى الدراسة احلالية إىل اإلجابة على التساؤالت اآلتية:

ميكن إجياز إىل أي حد ختتلف درجات اجملموعة التجريبية من املراهقني املكفوفني قبل تطبيق الربانمج ( 1)
 عن درجاهتم بعد تطبيق الربانمج على مقياس قلق املوت؟

ىل أي حد ختتلف درجات اجملموعة الضابطة من املراهقني املكفوفني قبل تطبيق الربانمج عن درجاهتم إ( 7)
 بعد تطبيق الربانمج على مقياس قلق املوت؟

 أهداف الدراسة:
 الدراسة احلالية إىل حتقيق األهداف اآلتية:

ولة الفهم املتعمق لطبيعة قلق ( إلقاء املزيد من البحث حول مفهوم قلق املوت ومكوانته األساسية وحما1)
 املوت لدى املراهق الكفيف.

( القيام بوضع برانمج عالجي يقوم على إستخدام فنيات وإسرتاتيجيات العالج ابلواقع جلالسر واليت 7)
 تعمل على خفض الشعور بقلق املوت لدى املراهق الكفيف.

 أهمية الدراسة: -ثالثا:
 لتالية:أمهية الدراسة احلالية يف اجلوانب ا

 األمهية النظرية: -1
تتمثل األمهية النظرية للدراسة احلالية يف حماولة إلقاء الضوء على مفهوم العالج ابلواقع وقلق املوت 
لدى املكفوفني املراهقني واجلوانب املتعددة األخرى، وحماولة التأصيل النظري هلذا املفهوم الذي مل يتم 

ووضع أساسا علميا ينطلق منه الباحثون فيما بعد إثراء للعديد عريب، دراسته بشكل موسع يف مصر والعامل ال
 من الدراسات والبحوث املستقبلية يف جمال الصحة النفسية.

 األمهية التطبيقية: -2
تتمثل األمهية التطبيقية للدراسة احلالية يف وضع برانمج عالجي )العالج ابلواقع( يهدف إىل خفض 

اهقني املكفوفني، وذلك بسبب اآلاثر السلبية الناجتة عن القلق لديهم والذي الشعور بقلق املوت لدى املر 
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يؤثر على التوافق النفسي للكفيف، والعمل على خفض الشعور ابلقلق لدى الكفيف وذلك يكون قد 
 ساهم يف مساعدهتم.

 مصطلحات الدراسة:
 ( اإلرشاد ابلواقع:1)

نه أسلوب إرشادي يستخدمه الباحث يف جتربته ويعرف الباحث أسلوب اإلرشاد ابلواقع إجرائيا أب
وينفذ من خالل اشرتاك املراهقني املكفوفني ذوي املستوايت املرتفعة من قلق املوت يف برانمج التدريب 
القائم على أساس أسلوب العالج الواقعي املتضمن عددا من املواقف التعليمية )اجللسات اإلرشادية( وذلك 

اآلتية )نقدمي املوضوع، اخلطوات الواقعية لتعلم السلوك، منوذج املسئولية سلوكية، إبستخدام اإلسرتاتيجيات 
 سؤال من الواقع، الفعالية، إعادة التعلم، حتديد الواجبات املنزلية، التقييم الذايت(

 ( تعريف املراهقة:2)
تميز تلك ب، وتويعرف الباحث املراهقة أبهنا "هي املرحلة اليت تتوسط مرحلة الطفولة ومرحلة الشبا

تغريات اجلسمية واجلنسية واإلنفعالية والوجدانية وقد تصاحب تلك املرحلة ابلعديد من املرحلة ابلعديد من ال
 املشاكل النفسية واإلنفعالية والوجدانية نظرا لتلك التغريات".

 ( تعريف الكفيف:3)
ملناسبة للكف البصري، فالكف راض التعليمية والرتبوية اث" فالكفيف تربواي يتحدد وفق االغ"الباح

البصري هنا يشري إىل األشخاص الذين يتعلمون إبستخدام "برايل" والوسائل األخرى بدون إستخدام 
 البصر.

 دراسات سابقة 
 (2112دراسة أمرية عبد احلافظ حممد ) -1

املرحلة بعنوان: فاعلية العالج ابلواقع يف خفض حده السلوك العدواين لدى عينة من املراهقني يف 
 اإلعدادية. 

هدفت الدراسة احلالية إىل التحقق من فاعلية العالج ابلواقع يف خفض حده السلوك  -هدف الدراسة: 
 املرحلة اإلعدادية. عدواين لدى عينة من املراهقني يفال

 أتبعت الدراسة املنهج شبه التجرييب. -منهج الدراسة:
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ب وطالبة من طالب املرحلة اإلعدادية ترتاوح أعمارهم طال 00تكونت عينة الدراسة من  -عينة الدراسة:
 -( سنة مت تقسيمهم إىل أربعة جمموعات كالتايل:11 -17من )
 طالب ذكور. 10اجملموعة التجريبية ذكور وتضم  -1
 طالبات إانث. 10اجملموعة التجريبية إانث وتضم  -7
 طالب ذكور. 10اجملموعة الضابطة ذكور وتضم  -1
 طالبات إانث. 10لضابطة إانث وتضم اجملموعة ا -0

ل للذكاء إعداد أمحد عبد العزيز سالمة وعبد السالم عبد الغفار إختبار كات -أدوات الدراسة:
(، مقياس 7002(، مقياس املستوى اإلجتماعي اإلقتصادي لألسرة إعداد عبد العزيز الشخص )1720)

 الج ابلواقع إعداد الباحثة.السلوك العدواين للمراهقني إعداد الباحثة، برانمج الع
من أهم النتائج اليت أسفرت إليها الدراسة هي فاعلية العالج ابلواقع يف خفض حدة  -نتائج الدراسة:

 السلوك العدواين لدى عينة من املراهقني يف املرحلة اإلعدادية.
 Zahra Gholaml Haidarabadi (2112)دراسة زهرة غالمي هيدراابدي  -2

 ة والصالبة النفسية لدى أمهات الطفل الكفيفدالعالج ابلواقع يف زايدة السعا بعنوان: فاعلية
هدفت الدراسة احلالية إىل التحقق من مدى فاعلية العالج ابلواقع يف زايدة السعادة  هدف الدراسة:

 والصالبة النفسية لدى أمهات الطفل الكفيف.
 اتبعت الدراسة املنهج شبه التجرييب. منهج الدراسة:

 12 -72( أم لطفل كفيف، ترتاوح أعمارهن ما بني )10ت عينة الدراسة من )أتلف نة الدراسة:عي
 ( أم يف كل جمموعة.12عاما(، قسمت إىل جمموعتني )جتريبية وضابطة( بواقع )

 ( جلسات.10مج اإلرشادي القائم على العالج ابلواقع بواضع )انطبقت الدراسة الرب  أدوات  الدراسة:
اسفرت نتائج الدراسة عن فاعلية الربانمج اإلرشادي اجلمعي يف زايدة السعادة والصالبة  ة:نتائج الدراس

 النفسية لدى أمهات الطفل الكفيف.
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 (2113دراسة علي أكرب رحيمي، ريزا ستار ) -3
Ali Akbar Rahimi, Reza Sattar 

هاب اإلجتماعي لدى عينة بعنوان: أثر برانمج إرشادي مجعي قائم على العالج ابلواقع على تقليل الر 
 من طالب املرحلة الثانوية مبدينة أقليد إبيران

هدفت الدراسة احلالية إىل تناول أثر برانمج إرشادي مجعي قائم على العالج ابلواقع يف  هدف الدراسة:
 التقليل من الرهاب اإلجتماعي لدى الطالب.

 تبنت الدراسة املنهج شبه التجرييب. منهج الدراسة:
( طالبا وطالبة ابملرحلة الثانوية مبدينة أقليد إبيران، ممن يرتاوح 00أتلفت عينة الدراسة من ) لدراسة:عينة ا

( طالبا وطالبة 70عاما(، قسمت إىل جمموعتني )جتريبية وضابطة(، بواقع ) 11 -12أعمارهم ما بني )
 إانث(. 10ذكور،  10يف كل جمموعة )
ات من بينها استبيان الرهاب اإلجتماعي، فضال عن برانمج طبقت الدراسة عدة أدو  أدوات الدراسة:

 إرشادي مجعي قائم على العالج ابلواقع.
أسفرت نتائج الدراسة عن فاعلية الربانمج اإلرشادي اجلمعي القائم على العالج ابلواقع يف  نتائج الدراسة:

ق دالة إحصائيا بني جمموعيت التقليل من الرهاب اإلجتماعي لدى طالب املرحلة الثانوية، كما توجد فرو 
 إانث( على مقياس الرهاب اإلجتماعي. -الدراسة )ذكور

 Neda Smaeeli Far et al. (2113) دراسة نيدا مساعيلي فار وآخرين -0
 بعنوان: فاعلية العالج ابلواقع اجلمعي يف زايدة سعادة الطالب

ة العالج ابلواقع اجلمعي يف زايدة هدفت الدراسة احلالية إىل التحقق من مدى فاعلي هدف الدراسة:
 السعادة لدى الطالب.

 تبنت الدراسة املنهج شبه التجرييب. منهج الدراسة:
 ضابطة(. -( طالبا وطالبة، وقسمت إىل جمموعتني )جتريبية70أتلفت عينة الدراسة من ) عينة الدراسة:

مج إرشادي مجعي قائم على طبقت الدراسة مقياس إكسفورد للسعادة، فضال عن بران أدوات الدراسة:
 ( دقيقة للجلسة الواحدة.70( جلسات ملدة )10العالج ابلواقع، بواقع )
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أسفرت نتائج الدراسة عن فاعلية الربانمج اإلرشادي اجلمعي القائم على العالج ابلواقع يف  نتائج الدراسة:
 زايدة السعادة لدى الطالب.

 (2112دراسة عمر كيانيبور وايرزان حسيين ) -5
Omar Kianipour, Barzan Hoseini 

 بعنوان: فاعلية برانمج تدرييب قائم على نظرية اإلختيار جلالسر لتحسني اإلجناز األكادميي للطالب
قائم على هدفت الدراسة احلالية إىل التحقق من مدى فاعلية برانمج تدرييب للمعلمني  هدف الدراسة:

 ادميي للطالب.تحسني اإلجناز األكنظرية االختيار جلالسر ل
 تبنت الدراسة املنهج شبه التجرييب. منهج الدراسة:
 أتلفت عينة الدراسة من مجيع معلمي مدينة سريوآابد إبقليم الكردستان إبيران. عينة الدراسة:

 ( جلسات.1طبقت الدراسة برانمج تدرييب قائم على نظرية االختيار جلالسر، بواقع ) أدوات الدراسة:
سفرت نتائج الدراسة عن وجود فروق دالة إحصائيا بني عينة الدراسة على اإلختبار أ نتائج الدراسة:

 القبلي والبعدي، مشريا إىل فاعلية الربانمج التدرييب يف حتسني اإلجناز األكادميي لدى الطالب.
 Nahid Ahmadi Marvili( 2112ي مارفيلي )ددراسة انهد أمح -6

قائم على العالج ابلواقع يف أزمة اهلوية والصحة العامة بعنوان: فاعلية برانمج إرشادي مجاعي 
 لطالبات املدراس املهنية بطهران

قائم على هدفت الدراسة احلالية إىل التحقق من مدى فاعلية برانمج إرشادي مجاعي  هدف الدراسة:
الصحة العامة، واألهداف املستقبلية،  وية، التعليم، التوظيف، التخطيطالعالج ابلواقع يف حتديد أزمة اهل

 والصحة النفسية لدى طالبات املدارس املهنية مبدينة طهران إبيران.
 تبنت الدراسة املنهج التجرييب. منهج الدراسة:
 -( طالبة ابملدارس املهنية، قسمت إىل جمموعتني )جتريبية10أتلفت عينة الدراسة من ) عينة الدراسة:

 ضابطة(.
ة استبيان اهلوية الشخصية، والصحة العامة، فضال عن إعداد طبقت الدراسة استمار  أدوات الدراسة:

 ( دقيقة.70ملدة ) ( جلسات10برانمج إرشادي مجاعي قائم على العالج ابلواقع بواقع )
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الدراسة عن فاعلية الربانمج اإلرشادي اجلماعي القائم على العالج ابلواقع  نتائج أسفرت نتائج الدراسة:
 ف الصحة العامة لدى عينة الدراسة.يف احلد من أزمة اهلوية وضع

 ( 2111دراسة إميان حممد فهمي عبد العظيم حممد ) -7
بعنوان: فعالية برانمج إرشادي قائم على نظرية جالسر يف تنمية املسئولية اإلجتماعية لدى املراهقات 

 وأثره على تقدير الذات
تماعية لدى املراهقات ويتحقق هذا اهلدف اإلج راسة احلالية إىل تنمية املسئوليةهدفت الد هدف الدراسة:

 من خالل برانمج للعالج ابلواقع.
 إعتمدت الدراسة على استخدام املنهج التجرييب. منهج الدراسة:
 ( مراهقة.70ونت من )تك عينة الدراسة:

أستخدمت الباحثة عدة أدوات من بينها مقياس املسئولية اإلجتماعية، مقياس لتقدير  أدوات الدراسة:
قائم على نظرية العالج ابلواقع لتنمية املسئولية ذات للمراهقني والراشدين، ابإلضافة إىل برانمج إرشادي ال

 اإلجتماعية، استخدمت الدراسة احلالية املنهج التجرييب.
 نتائج الدراسة: 

 وتوصلت الدراسة إىل النتائج التالية:
( بني درجات املسئولية 0001مستوى )وجود عالقة أرتباطية موجبة جزئية دالة إحصائيا عند  -1

 اإلجتماعية ألعضاء اجملموعة التجريبية ودرجاهتن على مقياس تقدير الذات.
( بني متوسطي درجات اجملموعتني التجريبية 0001وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) -7

اقع حلساب اجملموعة والضابطة على مقياس املسئولية اإلجتماعية بعد تطبيق برانمج العالج ابلو 
 التجريبية.

( بني متوسطي رتب درجات أعضاء اجملموعة 0001وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) -1
التجريبية على مقياس املسئولية اإلجتماعية قبل وبعد تطبيق برانمج العالج ابلواقع حلساب القياس 

 البعدي.
( بني متوسطي رتب درجات أعضاء اجملموعتني 0001وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) -0

 التجريبية والضابطة مقياس تقدير الذات بعد تطبيق برانمج العالج ابلواقع حلساب اجملموعة التجريبية.
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( بني متوسطي رتب درجات أعضاء اجملموعة 0001وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) -2
 ل وبعد تطبيق برانمج العالج ابلواقع حلساب القياس البعدي.على مقياس تقدير الذات قب التجريبية

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطي رتب درجات أعضاء اجملموعة التجريبية على  -2
مقياس املسئولية اإلجتماعية بعد تطبيق برانمج العالج ابلواقع مباشرة وبعد مرور شهرين من تطبيق 

 الربانمج.
وق ذات داللة إحصائية بني متوسطي رتب درجات أعضاء اجملموعة التجريبية على عدم وجود فر  -2

 مقياس تقدير الذات بعد تطبيق برانمج العالج ابلواقع مباشرة وبعد مرور شهرين من تطبيق الربانمج.
  (2111دراسة أمحد سيد عبد الفتاح عبد اجلواد ) -5

 لشعور ابلوحدة النفسية لدى طلبة اجلامعةبعنوان: أثر العالج الواقعي على تقدير الذات وا
استهدفت الدراسة إىل تعرف أثر العالج الواقعي على كل تقدير الذات والشعور ابلوحدة  هدف الدراسة:

 النفسية لدى طلبة اجلامعة.
 استخدمت الدراسة كل من املنهج التجرييب واالكلينيكي. منهج الدراسة:
( طالبا وطالبة ابلفرقة الرابعة تعليم عام وأساسي بكلية الرتبية 211)وتضمنت عينة الدراسة  عينة الدراسة:

 ( طالبة.227( طالبا و)712جامعة الفيوم، منهم )
مقياسي تقدير الذات والشعور ابلوحدة النفسية كأدوات  -ومت استخدام األدوات التالية: أدوات الدراسة:

ابلنفس والرضا عن احلياة، ومت اختبار الذكاء املصور  أساسية للدراسة التجريبية، ومت استخدام مقاييس الثقة
ومقياس املستوى اإلجتماعي اإلقتصادي لألسرة كأدوات جملانسة أفراد اجملموعات التجريبية والضابطة، كما 

 استمارة املقابلة الشخصية واختبار تفهم املوضوع للكبار كأدوات الدراسة الكلينيكية. استخدام مت
هرت نتائج الدراسة التجريبية فعالية العالج الواقعي يف تنمية تقدير الذات لدى طلبة : أظنتائج الدراسة

ختفيف الشعور ابلوحدة النفعية لدى  اجلامعة واستمرار أثره أثناء فرتة املتابعة، وفعالية العالج الواقعي يف
كلينيكية وجود اختالف جوهري أظهرت نتائج الدراسة ال كما طلبة اجلامعة واستمرار أثره أثناء فرتة املتابعة.

بني استجاابت احلالتني الكلينيكيتني على بطاقات اختبار تفهم املوضوع قبل تعرضهما للربانمج عنها بعد 
 ا له.متعرضه
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 (2111دراسة حممد على حسن ) -9
 بعنوان: فاعلية برانمج للعالج ابلواقع يف ختفيف حدة اإلكتئاب لدى املراهقني

لدراسة إىل اختبار فاعلية برانمج للعالج الواقعي يف ختفيف اإلكتئاب لدى بعض هدفت ا هدف الدراسة:
 املراهقني.

 اعتمدت الدراسة على استخدام املنهج التجرييب. منهج الدراسة:
 ( مراهقني ابملرحلة الثانوية.10وتكونت عينة الدراسة من ) عينة الدراسة:

ئاب وجلسات برانجمه العالجي الواقعي يف خفض واستخدم الباحث مقياس بيك لإلكت أدوات الدراسة:
 حدة اإلكتئاب لدى املراهقني.

 ي يف خفض اإلكتئاب لدى عينة البحث.وتوصلت نتائج الدراسة إىل فعالية العالج الواقع نتائج الدراسة:
 (2116دراسة سامل نوري صادق ) -11 

لتالميذ املكفوفني يف معهد النور: بعنوان: أثر أسلوب العالج الواقعي يف تنمية مفهوم الذات لدى ا
استهدف البحث معرفة أثر اسلوب العالج الواقعي يف تنمية مفهوم الذات لدى التالميذ  هدف الدراسة:

 املكفوفني يف معهد النور.
 واستخدم الباحث املنهج التجرييب للتحقق من صحة فرضيات البحث. منهج الدراسة:
( تلميذا يف معهد النور، مت توزيعهم عشوائيا إىل جمموعتني 70)تكونت عينة البحث من  عينة الدراسة:

 متساويتني.
استخدم الباحث مع اجملموعة التجريبية أسلوب العالج الواقعي، ومل تتعرض اجملموعة  أدوات الدراسة:

الضابطة إىل أي تدخل، استخدم يف البحث مقياس مفهوم الذات الذي أعده الباحث الذي تكون من 
من قبل الباحث إبستخدام أسلوب الصدق الظاهري وصدق  ، ومت استخراج صدق املقياس( فقرة01)

البناء، أما الثبات فقد استخرج بطريقة اإلتساق الداخلي وبطريقة التجزئة النصفية، استخدم يف البحث 
لساته برانمج تدرييب صمم لغرض تنمية مفهوم الذات لدى التالميذ املكفوفني يف معهد النور، بلغ عدد ج

( اسابيع، ولغرض التأكد من صالحية هذا الربانمج مت 1( دقيقة استمرت )00( جلسة مدهتا )12)
 عرضه على جمموعة من اخلرباء املتخصصني يف هذا اجملال فأكدوا صالحيته يف تنمية مفهوم الذات.

 نتائج الدراسة:
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 وأظهرت نتائج البحث احلايل ما أييت:
( بني رتب درجات اجملموعة الضابطة 0002حصائية عند مستوى داللة )داللة إ ذات . ال توجد فروق1

 هوم الذات.فيف االختبار القبلي والبعدي على مقياس م
( بني رتب درجات اجملموعة التجريبية يف 0002. توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )7

 ختبار البعدي.الذات ولصاحل االاالختبار القبلي والبعدي على مقياس مفهوم 
( بني رتب درجات اجملموعتني التجريبية 0002. توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )1

 والضابطة على مقياس مفهوم الذات يف االختبار البعدي ولصاحل اجملموعة التجريبية.
 (2115دراسة حنان حممد امساعيل ) -11

 فهوم الذات لدى املراهقنيبعنوان: فاعلية العالج ابلواقع يف حتسني م
هدفت الدراسة احلالية إىل توضيح أتثري استخدام العالج ابلواقع يف حتسني مفهوم الذات  هدف الدراسة:

 لدى عينة من املراهقني.
 تبنت الدراسة املنهج التجرييب. منهج الدراسة:
 ربع جمموعات متساوية.( طالبا وطالبة مث تقسيمهم إىل أ00تكونت عينة الدراسة من ) عينة الدراسة:

فوت فرح طبقت عليهم مقياس "ثىن" ملفهوم الذات )إعداد/ وليم نيتس. وترمجة/ ص أدوات الدراسة:
برانمج عالجي القائم على العالج ابلواقع )إعداد الباحثة(، واستخدمت الباحثة حتليل ري كامل(. وسه

فرتة املتابعة عة قبل العالج بعده وبعده األربالتباين كأسلوب إحصائي للمقارنة بني جمموعات الدراسة 
 وحلساب داللة الفروق بني متوسطات كل جمموعتني مث استخدام اختبار"ت".

 نتائج الدراسة:
 توصلت الدراسة إىل النتائج اآلتية:

. توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسط درجات اجملموعة التجريبية ذكور ومتوسط درجات 1
 كور يف مفهوم الذات بعد تطبيق الربانمج العالجي لصاحل اجملموعة التجريبية ذكور.اجملموعة الضابطة ذ 

. توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسط درجات اجملموعة التجريبية إانث ومتوسط درجات 7
 اجملموعة الضابطة ذكور يف مفهوم الذات بعد تطبيق الربانمج العالجي لصاحل اجملموعة التجريبية إانث.
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. ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسط درجات اجملموعة التجريبية ذكور ومتوسط درجات 1
 اجملموعة الضابطة ذكور لصاحل اجملموعة التجريبية إانث يف مفهوم الذات بعد تطبيق الربانمج العالجي.

 (2115دراسة صمويل اتمر بشري خليل ) -12
األعراض اإلكتئابية لدى طالب اجلامعة يف ضوء نظرية  لية العالج ابلواقع يف خفضعابعنوان: ف

 االختيار جلالسر
اجلامعة، والكشف معدل انتشار اإلكتئاب لدى طالب  هدفت الدراسة احلالية إىل حتديد هدف الدراسة:

وحتديد مدى فاعلية برانمج عن العالقة بني اإلكتئاب، اهلوية، وجهة الضبط، املسئولية، وإشباع احلاجات، 
 الج ابلواقع يف التخفيف من حدة األعراض اإلكتئابية لدى طالب اجلامعة.الع

 استخدم الباحث احلايل املنهج التجرييب. منهج الدراسة:
 ( طالبا وطالبة ابلفرقة الثالثة بكلية الرتبية جامعة أسيوط.107تكونت من ) عينة الدراسة:

اإلكتئاب" لبيك، مقياس اهلوية، وجهة  سمقيااستخدم الباحث عدة أدوات من بينها  أدوات الدراسة:
 الضبط، املسئولية، إشباع احلاجات، فضال عن برانمج العالج ابلواقع )إعداد الباحث(.

( لدى عينة %12 -12أشارت نتائج الدراسة إىل أن معدل اإلكتئاب يرتاوح ما بني ) نتائج الدراسة:
وية، وجهة الضبط، املسئولية، وإشباع احلاجات،  الدراسة، توجد عالقة ارتباطية سالبة بني اإلكتئاب واهل

كما أثبتت الدراسة فاعلية الربانمج العالجي القائم على العالج ابلواقع يف التخفيف من اإلكتئاب لدى 
 عينة الدراسة. 

 (2115دراسة حممود شاكر عبد الرازق ) -13
 دى لطالب املرحلة املتوسطةبعنوان: أثر أسلوب العالج الواقعي يف تعديل موقع الضبط اخلارجي ل

هدفت الدراسة إىل التحقق من اثر أسلوب العالج الواقعي يف تعديل موقع الضبط  هدف الدراسة:
 اخلارجي لدى لطالب املرحلة املتوسطة.

 مت استخدام املنهج التجرييب ملالئمته أهداف وفرضيات ومشكلة البحث. منهج الدراسة:
( طالب تلقت تدريبا على 12من جمموعتني األوىل جتريبية وعددها )تكونت عينة البحث  عينة الدراسة:

أسلوب العالج الواقعي الذي مت بناؤه وفق نظرية العالج الواقعي للعامل )وليم جويس(، والثانية ضابطة 
 ( طالب مل تتلق أي نوع من التدريبات.12وعددها )
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أسلوب العالج الواقعي وبعد األنتهاء مت تطبيق مقياس موقع الضبط قبل بدء تطبيق  أدوات الدراسة:
( أسابيع. فضال عن استخدام الوسائل اإلحصائية ملعاجلة 10مباشرة من التطبيق واليت بلغت مدته )

 البياانت اليت احلصول عليها.
توصلت نتائج الدراسة إىل أن الربانمج حقق الغرض منه وكان فعاال، وضعت جمموعة من  نتائج الدراسة:
 قرتحات يف ضوء نتائج واستنتاجات البحث.التوصيات وامل

 Jeongsook Kim ( 2115دراسة جيوجنسوك كيم ) -12 
 بعنوان: فاعلية برانمج قائم على العالج ابلواقع لدى مرضى الفصام

هدفت الدراسة احلالية إىل التحقق من مدى فاعلية برانمج قائم على العالج ابلواقع لدى  هدف الدراسة:
 مرضى الفصام.

 تبنت الدراسة املنهج شبه التجرييب. هج الدراسة:من
( مريض ابلفصام بكوراي اجلنوبية، قسمت العينة إىل 10تكونت عينة الدراسة من ) عينة الدراسة:

 ضابطة(. -جمموعتني )جتريبية
طبقت الدراسة عدة أدوات من بينها مقياس وجهة الضبط، تقدير الذات، التكيف مع  أدوات الدراسة:

 فضال عن الربانمج اإلرشادي القائم على العالج ابلواقع.الضغوط، 
أشارت نتائج الدراسة إىل فاعلية الربانمج اإلرشادي القائم على العالج ابلواقع يف حتسني  نتائج الدراسة:

 وجهة الضبط الداخلية، تقدير الذات، التكيف مع الضغوط لدى مرضى الفصام.
 (2112دراسة شادية أمحد عبد اخلالق ) -15

 بعنوان: استخدام نظرية اإلختيار وفنيات العالج الواقعي يف خفض إضطراابت الكمالية العصابية.
هدفت الدراسة احلالية إىل التعريف ابلكمالية وهي متثل جمموعة من األبعاد النفسية اليت  هدف الدراسة:

وايت إجناز مرتفعة والسعي يف ترتبط لدى الفرد بقائمة من اإللزامات كاجلودة يف األداء والتطلع إىل مست
 حتقيقها مع احلفاظ على اهلدوء النفسي وتقدير الذات وعدم اإلنغمار فيما يسمى بقلق الكمالية.

 تبنت الدراسة املنهج التجرييب. منهج الدراسة:
طالبات(،  10طلبة،  10تكونت عينة الدراسة من طالب اجلامعة )جمموعة ضابطة:  عينة الدراسة:

 طالبات(. 10طلبة،  10بية )جمموعة جتري
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مت استخدام معطيات نظرية اإلختيار وفنيات العالج الواقعي خلفض اإلضطراابت  أدوات الدراسة:
 العصابية املرتبطة ابخلصائص الكمالية يف الشخصية واليت يعانون فيها بشدة.

 نتائج الدراسة:
 جاءت نتائج الدراسة كاآليت:

 -مة من اإلضطراابت النفسية والسيكوسوماتية من قبيل: شدة لوم الذاتترتبط الكمالية العصابية بقائ -1
 -صداع نصفي -قلق الكمالية -مشاعر الدونية -عدم تقبل نقد األخرين -جتنب املواقف اإلجتماعية

 إضطراابت يف اجلهاز اهلضمي. -آالم مفصلية
بية متعدد األبعاد والذي ظهرت فروق بني متوسط الطلبة والطالبات، على مقياس الكمالية العصا -7

 صمم خلدمة أهداف الدراسة احلالية وهذه الفروق يف إجتاه الطالبات.
ظهرت فروق دالة إحصائيا بني متوسطات أفراد اجملوعة التجريبية )طلبة+ طالبات( قبل وبعد الربانمج  -1

 على املقياس املستخدم لصاحل نتائج القياس بعد إهناء الربانمج.
الة إحصائيا بني متوسطات أفراد اجملموعة الضابطة )طلبة+ طالبات(، وأفراد اجملموعة ظهرت فروق د -0

 التجريبية بعد إهناء الربانمج لصاحل أفراد اجملموعة التجريبية.
والطالبات على املقياس املستخدم مل تظهر فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات درجات الطلبة  -2

 عد إهناء الربانمج.ب
بني متوسطات أفراد اجملموعة التجريبية )طلبة+ طالبات( على املقياس  دالة إحصائياتظهر فروق مل  -2

 ور فرتة املتابعة.ر املستخدم عقب تطبيق الربانمج مباشرة، وبعد م
 (2113دراسة إميان لطفي إبراهيم ) -16 

ل الكفيف يف املرحلة بعنوان: فاعلية للعالج الواقعي يف ختفيف حدة اإلضطراابت السلوكية لدى الطف
 اإلبتدائية

هدفت الدراسة إىل اختبار فاعلية برانمج يوظف أسلوب العالج الواقعي يف ختفيف حدة هدف الدراسة: 
  السلوكية لدى الطفل الكفيف يف املرحلة االبتدائية.االضطراابت 

 تبنت الدراسة املنهج التجرييب. منهج الدراسة:
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تالميذ الصف الرابع واخلامس ابملرحلة اإلبتدائية ابلقسم الداخلي  ضمت عينة الدراسة عينة الدراسة:
مبدرسة طه حسني التابعة للمركز النموذجي لرعاية وتوجيه املكفوفني ابلقاهرة، ممن ترتاوح أعمارهم بني 

 ( سنة.11 -70)
قياس ضمت أدوات الدراسة مقياس الثقافة األسري، مقياس وكسلر لذكاء األطفال، م أدوات الدراسة:

اابت السلوكية لألطفال املكفوفني، بطاقة مالحظة السلوك لألطفال املكفوفني، الربانمج اإلرشادي اإلضطر 
 املستخدم ألسلوب العالج الواقعي، كما مت استخدام املنهج األمربيقي اإلحصائي.

إلضطراابت أسفرت نتائج الدراسة عن فاعلية برانمج للعالج الواقعي يف ختفيف حدة ا نتائج الدراسة:
 السلوكية لدى الطفل الكفيف يف املرحلة اإلبتدائية.

  Lowrence( 2113دراسة لورانس ) -17
وي دعيم الذات لدى عينة من األشخاص ذبعنوان: فاعلية برانمج للعالج ابلواقع اجلماعي يف ت

 اإلعاقة
الفنيات للعالج ابلواقع هدفت الدراسة إىل تقييم األاثر املرتتبة على استخدام جمموعة  هدف الدراسة:

وي اإلعاقة ومتكينهم من حتقيق الذات والتنظيم دعيم الذات لدى عينة من األشخاص ذاجلماعي يف ت
 الذايت والنفسي.
 تبنت الدراسة املنهج التجرييب. منهج الدراسة:
ة  وي اإلعاقة مبنطقة حضري( من األشخاص ذ10ة العشوائية من )تكونت عينة الدراس عينة الدراسة:

 كبرية، والذين تطوعوا للخضوع لربانمج التدريب املهين.
اشتملت أدوات الدراسة على مقياس تقرير املصري للكبار، واستمرت برامج العالج ملدة  أدوات الدراسة:

 ( اسابيع، وكل جلسة مدهتا ساعة واحدة ابستخدام منهجيات الدورات املتقدمة للدراسة.2)
وحتقيق الذات لدى جمموعة دعم كبري لواقع العالج التنظيمي لى وجود دلت النتائج ع نتائج الدراسة:

 وي اإلعاقات.العالج ذ
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 .Arlin V. Peterson et al( 1995دراسة آرلني بيرتسون وآخرين ) -15

بعنوان: آثر برانمج تدرييب قائم على العالج ابلواقع ونظرية االختيار على مفهوم الذات لدى طالب 
 اجلامعة بتايوان

هدفت الدراسة احلالية إىل تناول الضغوط األكادميية وأثرها على مفهوم الذات لدى  ف الدراسة:هد
 طالب اجلامعة.
 تبنت  الدراسة املنهج شبه التجرييب. منهج الدراسة:
 ( طالبا وطالبة ابملرحلة اجلامعية.712الدراسة من ) أتلفت عينة عينة الدراسة:

 مج إرشادي مجعي قائم على العالج ابلواقع ونظرية االختيار.طبقت الدراسة بران أدوات الدراسة:
أشارت نتائج الدراسة إىل فعالية الربانمج اإلرشادي اجلمعي القائم على العالج ابلواقع  نتائج الدراسة:

 لدى طالب اجلامعة.ونظرية اإلختيار يف تعزيز مفهوم الذات اإلجيايب 
 (2113ونج )دراسة مارك هولتربهوف ومان تشوينج تش -19

Hoelterhoff, Mark; Chung, Man Cheung 

 بعنوان: قلق املوت وجودة احلياة النفسية.
هدفت الدراسة احلالية إىل تناول أثر عوامل التكيف املتمثلة يف فاعلية الذات والتكيف  هدف الدراسة:

 الديين على قلق املوت، ودور قلق املوت يف الصحة النفسية.
 الدراسة املنهج شبه التجرييب. اتبعت منهج الدراسة:
 ( طالبا وطالبة ابملرحلة اجلامعية.100تكونت عينة الدراسة من ) عينة الدراسة:

 طبقت الدراسة مقياس فاعلية الذات وقياس قلق املوت. أدوات الدراسة:
وقلق قة ارتباطية دالة إحصائيا بني فاعلية الذات أسفرت نتائج الدراسة عن وجود عال نتائج الدراسة:

 املوت، يف حني ال توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيا بني عوامل التكيف الديين وقلق املوت.
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 .Latha et al( 2113دراسة الاث وآخرين ) -21  

 بعنوان: العوامل املرتبة ابلرضا عن احلياة، معىن احلياة، التدين وقلق املوت لدى الطالب ابهلند
لية إىل التحقق من العالقة بني أبعاد اإلجتاه حنو املوت )اخلوف من هدفت الدراسة احلا هدف الدراسة:

ومعىن  والرضا عن احلياة، ،املوت، جتنب املوت، القبول احملايد، قبول املدخل، وقبول اهلروب(، وقلق املوت
 احلياة.

 اتبعت الدراسة املنهج التجرييب. منهج الدراسة:
 ( مراهق ومراهقة.710تكونت عينة الدراسة من ) عينة الدراسة:

طبقت الدراسة مقياس الرضا ابحلياة، استبيان معىن احلياة، مقياس قلق املوت لتمبلر،  أدوات الدراسة:
 مقياس التوجه الديين واإلجتاه حنو املوت.

أشارت نتائج الدراسة إىل وجود عالقة ارتباطية موجبة بني معىن احلياة والرضا عن احلياة،  نتائج الدراسة:
ن، وقبول املوت، يف حني توجد عالقة ارتباطية سالبة بني قلق املوت، توجد عالقة ارتباطية موجبة بني والتدي

البحث عن معىن احلياة وقلق املوت، وتوجد عالقة ارتباطية موجبة بني التدين وقلق املوت، يف حني توجد 
 عالقة ارتباطية سالبة بني التدين وجتنب املوت.

 Doaa A. Almostadi (2112دي )دراسة دعاء املستا -21

 بعنوان: العالقة بني اكتئاب املوت وقلق املوت لدى مرضى السرطان ابململكة العربية السعودية
استهدفت الدراسة احلالية التحقق من العالقة بني قلق املوت واكتئاب املوت لدى عينة  هدف الدراسة:

 من مرضى السرطان ابململكة العربية السعودية.
 تبنت الدراسة املنهج التجرييب. لدراسة:منهج ا

إانث(، ممن  20ذكور،  20( مريض ومريضة ابلسرطان، )100تكونت عينة الدراسة من ) عينة الدراسة:
 عاما(. 12 -11يرتاوح أعمارهم ما بني )

 استمارة استبيان املعلومات الدميجرافية، مقياس قلق املوت مقياس اكتئاب املوت. أدوات الدراسة:
أسفرت نتائج الدراسة عن وجود عالقة ارتباطية دالة إحصائيا بني قلق املوت واكتئاب  ئج الدراسة:نتا

إانث( على مقياس قلق املوت  -املوت، يف حني ال توجد فروق دالة إحصائية بني عينة الدراسة )ذكور
 واكتئاب املوت.



 أ. إبراهيم عبد اللطيف حممد

4102، أبريل 3، ج24جملة اإلرشاد النفسي، مركز اإلرشاد النفسي، العدد           573  

 .Marjan Anvar et al( 2112دراسة مرجان انفار وآخرين ) -22

 ن: تقييم قلق املوت وعالقته مبرضى األمراض املزمنةبعنوا
هدفت الدراسة احلالية إىل تناول العالقة بني قلق املوت وحدة املرض، اإلكتئاب،  هدف الدراسة:
 واالعتقاد الديين.
 اتبعت الدراسة املنهج الوصفي. منهج الدراسة:
جمموعتني جتريبيتني وجمموعة ( مفحوص، قسمت إىل 120تكونت عينة الدراسة من ) عينة الدراسة:

 ضابطة على التساوي.
طبقت الدراسة استمارة استبيان البياانت الدميوجرافية، مقياس قلق املوت لتمبلر، مقياس  أدوات الدراسة:

 اإلكتئاب لبيك، مقياس التوجه الديين، مقياس املرض املزمن.
املرض وقلق  وشدة ة موجبة بني اإلكتئابأشارت نتائج الدراسة إىل وجود عالقة ارتباطي نتائج الدراسة:

 املوت، يف حني توجد عالقة ارتباطية سالبة بني االعتقاد الديين وقلق املوت.
 Clay Routeldge& Jacob Juhl( 2111دراسة كالي روتليديج جيكوب جهول ) -23

 بعنوان: العالقة بني معدل الوفيات وقلق املوت لدى األفراد منخفضي معىن احلياة
إىل تناول العالقة بني أفكار املوت واخلوف من املوت، ومعدل  هدفت الدراسة احلالية الدراسة: هدف

 الوفيات وقلق املوت لدى األفراد منخفضي معىن احلياة.
 تبنت الدراسة املنهج التجرييب. منهج الدراسة:
 ( طالبا وطالبة.20تكونت عينة الدراسة من ) عينة الدراسة:

 ت الدراسة مقياس معىن احلياة، مقياس إدراك املوت، مقياس قلق املوت.طبق أدوات الدراسة:
أشارت نتائج الدراسة إىل وجود عالقة ارتباطية بني معدل الوفيات وقلق املوت لدى األفراد  نتائج الدراسة:

 منخفضي معىن احلياة.
 Ya- Hui Wen( 2111دراسة اي هيو وين ) -22

 بعنوان: التدين وقلق املوت
 هدفت الدراسة احلالية إىل تناول العالقة بني التدين وقلق املوت. دراسة:هدف ال

 تبنت الدراسة املنهج التجرييب. منهج الدراسة:
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 ( مشرتك ابلكنيسة.122تكونت من ) عينة الدراسة:
مقياس قلق املوت، واستبيان شخصي، طبقت الدراسة احلالية مقياس الدافع الديين،  أدوات الدراسة:

طبيق األساليب اإلحصائية ومنها التحليل العاملي، معامل ارتباط بريسون، حتليل اإلحندار فضال عن ت
 اخلطي.

أسفرت نتائج الدراسة عن وجود عالقة ارتباطية موجبة بني الدافع الديين وتكرار حضور  نتائج الدراسة:
 بني التدين وقلق املوت. اخلدمات الدينية وقوة اإلميان، كما توجد عالقة ارتباطية سالبة دالة إحصائيا

 Chan Li Chuin( 2119دراسة تشان يل تشوين ) -25
 بعنوان: العمر، نوع اجلنس، والتدين وعالقتهم بقلق املوت

هدفت الدراسة احلالية إىل تناول أثر الدين، التوجه الديين، نوع اجلنس، العمر على قلق  هدف الدراسة:
 املوت يف ماليزاي.
 لدراسة املنهج التجرييب.تبنت ا منهج الدراسة:
 20 -12( مراهق ومراهقة، ممن يرتاوح أعمارهم ما بني )170تكونت عينة الدراسة من ) عينة الدراسة:

 عاما(.
استخدمت الدراسة احلالية عدة أدوات من بينها مقياس قلق املوت لتمبلر، مقياس التوجه  أدوات الدراسة:

 .الديين العام
ج الدراسة إىل وجود فروق دالة إحصائيا بني جمموعيت الدراسة الذكور واإلانث أشارت نتائ نتائج الدراسة:

على مقياس قلق املوت لصاحل اإلانث، ال توجد فروق دالة إحصائيا بني مستوايت قلق املوت والعمر، ال 
قة توجد عالقة ارتباطية سالبة دالة إحصائيا بني التوجه الديين الداخلي وقلق املوت، كما ال توجد عال

 ارتباطية موجبة دالة إحصائيا بني التوجه الديين اخلارجي وقلق املوت.
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 (2119دراسة شيماء حممد مصطفى عبد هللا ) -26
بعنوان: فاعلية بعض فنيات العالج السلوكي يف خفض قلق املوت لدى عينة من مرضى األمراض 

 املزمنة.
لدى مرضى الربو الشعىب والسرطان، هتدف الدراسة إىل قياس اضطراب قلق املوت  هدف الدراسة:

وتصميم برانمج عالجي خلفض قلق املوت لدى عينة من مرضى الربو الشعيب والسرطان، ومتابعة املرضى 
 بعد الربانمج للتأكد من استمرار التحسن بعد الربانمج.

 تبنت الدراسة املنهج التجرييب. منهج الدراسة:
( من مرضى الربو والسرطان من الراشدين يف املرحلة 70ية من )تكونت عينة الدراسة احلال عينة الدراسة:
( من 20( عام، من مرتفعي الشعور بقلق املوت ومت انتقائهم من عينة كلية بلغت )20 -00العمرية من )

 املرضى وقد مت تقسيم العينة النهائية إىل أربع جمموعات:
 اجلنسني من مرتفعي الشعور بقلق املوت. ( من مرضى الربو من2جمموعة جتريبية أوىل: تتكون من ) -1
 ( من مرضى الربو من اجلنسني من مرتفعي الشعور بقلق املوت.2جمموعة ضابطة أوىل: تتكون من ) -7
( من مرضى السرطان من اجلنسني، من مرتفعي الشعور بقلق 2جمموعة جتريبية اثنية: تتكون من ) -1

 املوت.
( من مرضى السرطان من اجلنسني، من مرتفعي الشعور بقلق 2جمموعة ضابطة اثنية: تتكون من ) -0

 املوت.
 أدوات الدراسة: 

 (7002إعداد: أشرف حممد عبد احلليم، مقياس قلق املوت ) -1
 برانمج العالج السلوكي )إعداد: الباحثة( -7

 نتائج الدراسة: 
 خفض قلق املوت لدى مرضى وقد توصلت الدراسة احلالية إىل أن العالج السلوكي ساهم بصورة إجيابية يف

 الربو والسرطان.
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 (2115دراسة بريتراند يورين وويليام كيلبورين ) -27
Bertrand Urien, William Kibourne 

 بعنوان: دور املادية يف العالقة بني قلق املوت وجودة احلياة
( بني قلق املوت غري مباشرة -هدفت الدراسة احلالية إىل حتديد نوع العالقة )مباشرة هدف الدراسة:

 وجودة احلياة
 تبنت الدراسة املنهج التجرييب. منهج الدراسة:
ذكور(،  %00إانث، و %01( مراهقا ومراهقة، )711تكونت عينة الدراسة من ) عينة الدراسة:
 عاما. 70مبتوسط عمر 

 اس املادية.طبقت الدراسة عدة أدوات منها مقياس قلق املوت، مقياس جودة احلياة، مقي أدوات الدراسة:
املوت على القيم املادية والذي بدوره يؤثر على  قدلت نتائج الدراسة عن وجود أثر دال لقل نتائج الدراسة:

 تصورات جودة احلياة، وال يوجد أثر مباشر لقلق املوت وجودة احلياة.
 (2117دراسة أشرف حممد عبد احلليم عبد الوهاب ) -25

 عىن يف خفض قلق املوت لدى عينة من الشباببعنوان: فاعلية برانمج للعالج ابمل
هدفت الدراسة احلالية إىل وضع برانمج يستند إىل العالج ابملعىن وذلك خلفض الشعور  هدف الدراسة:

 بقلق املوت لدى الشباب وتنمية الشعور مبعىن احلياة لديهم.
 تبنت الدراسة املنهج التجرييب. منهج الدراسة:
( من الشباب من طالب 70عينة الدراسة من عينة هنائية وصل حجمها إىل )وقد تكونت  عينة الدراسة:

من مرتفعي الشعور بقلق املوت ومنخفضي الشعور  -جامعة عني مشس -الدراسات العليا بكلية الرتبية
( من الشباب ذكور وإانث، 10مبعىن احلياة، ومت تقسيمهم إىل جمموعتني األوىل جتريبية وتتكون من )

( 10 -72( من الشباب ذكور وإانث وأعمارهم ترتاوح بني )10موعة ضابطة تتكون من )والثانية جم
 عاما.

 أدوات الدراسة:
 ( مقياس قلق املوت. )إعداد: الباحث(1)
 ( اختبار اهلدف من احلياة )إعداد: إمساعيل بدر(7)
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 ( برانمج العالج ابملعىن )إعداد: الباحث(1)
 نتائج الدراسة:

احلالية إىل أن العالج ابملعىن ساهم بصورة إجيابية يف خفض قلق املوت لدى وقد توصلت الدراسة 
الشباب وتنمية الشعور مبعىن احلياة لديهم وتبين أهداف واقعية متأل ما يشعرون به من فراغ وخواء حيرك 

 القلق لديهم.
 (2117دراسة فواز عبد هللا العواد ) -29

 لنفسي لدى الطلبة املكفوفني والطلبة العاديني: دراسة مقارنةبعنوان: النسق القيمي وعالقته ابلتوافق ا
لدى الطلبة املكفوفني هدفت الدراسة إىل دراسة النسق القيمي وعالقته ابلتوافق النفسي  هدف الدراسة:
 والطلبة العاديني
 اعتمدت الدراسة على استخدام املنهج التجرييب. منهج الدراسة:
( طالبا وطالبة من اإلكفاء ابلتساوي من حيث اجلنس، كما 00اسة من )تكونت عينة الدر  عينة الدراسة:

( طالبا وطالبة من الطلبة املبصرين ابلتساوي من حيث اجلنس يف املرحلة 20اختريت عينة أخرى قوامها )
 الثانوية.

 اعتمدت الدراسة على استخدام مقياس التوافق النفسي لدى املراهقني. أدوات الدراسة:
توصل البحث إىل وجود عالقة ذات داللة إحصائية بني النسق والتوافق النفسي لدى عينة  سة:نتائج الدرا

 الدراسة )املكفوفني والعاديني( من اجلنسني )ذكور وإانث(.
 Ens C. Bond( 2117وند )دراسة أنس وب -31

 بعنوان: قلق املوت لدى املراهقني مشاعر احلزن والتدين
ىل تناول العالقة بني مستوى احلزن والتدين مع مستوايت قلق املوت هتدف الدراسة إ هدف الدراسة:

 للمراهقني.
 اعتمدت الدراسة على استخدام املنهج التجرييب. منهج الدراسة:
( 11 -11( مراهقا ومراهقة يف املرحلة العمرية من )772تكونت عينة الدراسة من ) عينة الدراسة:

 سنة.
 ين، مقياس القلق.مقياس احلزن والتد أدوات الدراسة:
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إانث(  -أسفرت نتائج الدراسة عن وجود فروق دالة إحصائيا بني جمموعيت الدراسة )ذكور نتائج الدراسة:
على مقياس قلق املوت لصاحل عينة اإلانث تعزى إىل اخلربة السابقة ابلوفاة، كما توجد فروق دالة إحصائيا 

 ب والطالبات الذين يذهبون إىل املدارس الدينية.بني جمموعيت الدراسة على مقياس التدين لصاحل الطال
 (2116دراسة فتحي عبد الرمحن حممد عبد الرمحن الضبع ) -31

بعنوان: فعالية العالج ابملعىن يف ختفيف أزمة اهلوية وحتقيق املعىن اإلجيايب للحياة لدى املراهقني 
 املعاقني بصراي

لية العالج ابملعىن يف ختفيف من أزمة اهلوية وحتقيق هدفت الدراسة إىل التعرف على فعا هدف الدراسة:
املعىن اإلجيايب للحياة لدى املراهقني املعاقني بصراي، ومعرفة استمرارية فعالية العالج ابملعىن يف ختفيف أزمة 
اهلوية وتصميم اختبار لقياس معىن احلياة لدى املراهقني املعاقني بصراي، ميكن من خالله التعرف على أهم 

 عاين املفتقدة لديهم واليت يؤدي افتقادهم هلا إىل ارتباكهم يف احلياة وتشتت اهلوية لديهم.امل
 اعتمدت الدراسة على استخدام املنهج التجرييب. منهج الدراسة:
 تكونت عينة الدراسة من املراهقني املعاقني بصراي. عينة الدراسة:

رحلىت املراهقة والرشد املبكر، مقياس معىن احلياة استخدمت الدراسة مقياس اهلوية يف م أدوات الدراسة:
للمراهقني املعاقني بصراي، اختبار ذكاء الثبات اللفظي، مقياس املستوى اإلجتماعي اإلقتصادي لألسرة 

 املصرية، برانمج العالج ابملعىن، كما استخدمت الدراسة األساليب اإلحصائية ملعاجلة البياانت.
اسة إىل وجود فروق دالة إحصائيا بني متوسطي درجات اجملموعة التجريبية يف توصلت الدر  نتائج الدراسة:

القياسني القبلي والبعدي على مقياس رتب اهلوية، وذلك لصاحل القياس البعدي، توجد فروق دالة إحصائيا 
بني متوسطي درجات اجملموعتني التجريبية والضابطة على مقياس رتب اهلوية يف القياس البعدي وذلك 

 صاحل اجملموعة التجريبية.ل
 (2116دراسة عائشة حممد علي السيد ) -32

 اكلينيكية -مرتيةبعنوان: املخاوف الشائعة لدى عينة من املراهقني املكفوفني واملبصرين: دراسة سيكو 
هدفت الدراسة إىل معرفة أكثر املخاوف الشائعة لدى املراهقني املكفوفني من خالل  هدف الدراسة:

خاوف املراهقني املبصرين، والكشف عن الديناميات النفسية لدى احلاالت الطرفية يف عينة مقارنتهم مب
 الدراسة.
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 اعتمدت الدراسة على استخدام املنهج التجرييب. منهج الدراسة:
( طالبا وطالبة من طالب املرحلتني اإلعدادية والثانوية من 700تكونت عينة الدراسة من ) عينة الدراسة:

 ( سنة.11 -17واملبصرين، تراوحت أعمارهم من )املكفوفني 
اعتمدت الدراسة على استخدام مقياس القلق، اختبار ساكس لتكملة اجلمل، مقياس  أدوات الدراسة:

 مفهوم الذات.
توصلت الدراسة إىل تشيع ستة خماوف معينة لدى كل من املكفوفني املبصرين وهي:  نتائج الدراسة:

 اجلروح يف الدم عند اللمس فجأة، أظهر ض املعدية، احلريق، الفشل يف الدراسة،اخلوف من الثعابني، األمرا
جمال مفهوم الذات، كما متركزت املخاوف لدى املكفوفني حول اخلوف  املكفوفني واملبصرين اضطراابت يف

 من الوحدة، النفس، املوت، األحالم املخفية والعقاب، أما املبصرين فكانت حول اخلوف من الفشل يف
ملبصرات والكفيفات خماوفا أعلى من الذكور املكفوفني واملبصرين، أظهر االدراسة والعقاب، أظهرت اإلانث 

 املبصرون خماوفا اعلى من املكفوفني يف العبارات الدالة على املخاوف يف اختبار ساكس لتكملة اجلمل.
 (2116دراسة إبراهيم حممود أبو اهلدى ) -33

 رشادي لتخفيف مستوى القلق لدى عينة من املراهقني املعاقني بصرايبعنوان: فعالية برانمج ا
هدفت الدراسة احلالية إىل التحقق من مدى فاعلية الربانمج اإلرشادي املصمم للتخفيف  هدفت الدراسة:

 املراهقني املعاقني بصراي. من من ظاهرة القلق لدى عينة
 .اعتمدت الدراسة على املنهج التجرييب منهج الدراسة:
وي املعاقني بصراي ممن يرتاوح أعمارهم ما بني ( مراهق ذ70ونت عينة الدراسة من )تك عينة الدراسة:

(1202- 1702.) 
طبقت الدراسة بعض األدوات ومنها مقياس القلق للمكفوفني، استمارة املستوى  أدوات الدراسة:

جتماعي للمكفوفني، الربانمج واإل اإلجتماعي واإلقتصادي لألسرة املصرية، اختبار التوافق الشخصي
اإلرشادي الوجودي، فضال عن األساليب اإلحصائية ومنها حتليل التباين، ومعامل اإلرتباط، املتوسط 

 احلسايب، اختبار )ت(.
 نتائج الدراسة: 
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أشارت نتائج الدراسة إىل أن الربانمج اإلرشادي الوجودي قد ساهم بشكل كبري يف خفض مستوى 
ني املعاقني بصراي، كما ساهم يف زايدة التوافق الشخصي واإلجتماعي لديهم، وساعدهم القلق لدى املراهق

 على إجياد معاين وأهداف جديدة يف حياهتم.
 (2115دراسة حامد بن أمحد ضيف هللا الغامدي ) -32

 بعنوان: فاعلية العالج املعريف السلوكي يف معاجلة بعض اضطراابت القلق
ة إىل التحقق من مدى فاعلية العالج املعريف السلوكي يف خفض حدة كل : هدفت الدراسهدف الدراسة

 من اضطراب القلق واضطراب الرهاب اإلجتماعي لدى عينة من األفراد ذوي اضطراب القلق.
 اعتمدت الدراسة على استخدام املنهج التجرييب. منهج الدراسة:
 مهم إىل جمموعتني )جتريبية وضابطة(( مريضا، مت تقسي00الدراسة من ) عينة تكونت عينة الدراسة:

 .اعتمدت الدراسة على استخدام مقياس القلق اإلجتماعي، الربانمج العالجي أدوات الدراسة:
 : أسفرت نتائج الدراسة عما يلي:نتائج الدراسة

. توجد فروق دالة إحصائيا بني متوسطي درجات القلق للقياس القبلي والبعدي لدى جمموعة العالج 1
 املعريف السلوكي يف اجتاه القياس القبلي.

. ال توجد فروق دالة إحصائيا بني متوسطي درجات القلق للقياس البعدي والتتبعي لدى جمموعة العالج 7
 ة األوىل(.املعريف السلوكي )اجملموعة التجريبي

. ال توجد فروق دالة إحصائيا بني متوسطي درجات القلق لدى جمموعة العالج املعريف السلوكي 1
 )اجملموعة التجريبية األوىل( والعالج الدوائي )اجملموعة الضابطة األوىل( يف القياس البعدي.

لي والبعدي لدى . توجد فروق دالة إحصائيا بني متوسطي درجات الرهاب اإلجتماعي للقياس القب0
 جمموعة العالج املعريف السلوكي )اجملموعة التجريبية الثانية( يف اجتاه القياس القبلي.

. ال توجد فروق دالة إحصائيا بني متوسطي درجات الرهاب اإلجتماعي للقياس البعدي والتتبعي لدى 2
 جمموعة العالج املعريف السلوكي )اجملموعة التجريبية الثانية(.

جد فروق دالة إحصائيا بني متوسطي درجات الرهاب اإلجتماعي لدى جمموعيت العالج املعريف . ال تو 2
السلوكي )اجملموعة التجريبية الثانية(، والعالج الدوائي )اجملموعة التجريبية الثانية( يف مرحلة القياس 

 .البعدي
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 Ens C. et al( 2115دراسة كارال انس وآخرون ) -35
 لنمو الشخصي لدى املراهقني الذين يواجهون خربة وفاة األجدادبعنوان: قلق املوت وا

هدفت الدراسة احلالية إىل تناول العالقة بني مستوى احلزن عقب وفاة اجلد ومستوايت  هدف الدراسة:
 قلق املوت لدى املراهقني.

 اعتمدت الدراسة على استخدام املنهج التجرييب. منهج الدراسة:
 11 -11رهم ما بني )( مراهقا ومراهقة، يرتاوح أعما772الدراسة من ) تكونت عينة عينة الدراسة:

مراهقا ومراهقة، واجملموعة الضابطة  (170ىل جمموعتني: اجملموعة التجريبية ويبلغ قوامها )عاما(، قسمت إ
 ( مراهقا ومراهقة.107ويبلغ قوامها )

 لتالية:اعتمدت الدراسة احلالية على استخدام األدوات ا أدوات الدراسة:
 ( مقياس قلق املوت.1)
 ( خمزون احلزن عند هوجان.7)

 فضال عن األساليب اإلحصائية املتمثلة يف حتليل التباين.
 نتائج الدراسة:

توجد عالقة ارتباطية هامة بني احلزن وقلق املوت، ال تقوم أي من العوامل التالية )النمو الشخصي، 
املوت لدى عينة الدراسة.  وقلق ابلتنبؤ مبستوى احلزننوع اجلنس، وقت املوت، عدد خربات املوت( 

 إبجراء مزيد من البحوث املستقبلية لطبيعة العالقة بني املراهق واجلد وأثر نوع الوفاة. الدراسة وتوصي
 Cohen A. et al. (2115)دراسة كوهني وآخرين  -36

ق املوت والرضا عن احلياة لدى بعنوان: دراسة العالقة بني التدين واإلعتقاد يف احلياة األخرى وقل
 عينة من املراهقني الكاثوليك والربوتستانت

هدفت الدراسة احلالية إىل تناول أثر التدين ومسببات اخلوف من املوت، واإلعتقاد يف  هدف الدراسة:
 احلياة األخرى، قلق املوت، والرضا احلياة.

 .ييبراسة على استخدام املنهج التجر اعتمدت الد منهج الدراسة:
( 110( مراهقا ومراهقة، وقسمت إىل جمموعتني: )711تكونت عينة الدراسة من ) عينة الدراسة:

 ( مراهقا ومراهقة من الكاثوليك.107)ومراهقا ومراهقة من الربوتستانت، 
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 أدوات الدراسة:
 اعتمدت الدراسة احلالية على استخدام املقاييس التالية:

 ( مقياس التدين1)
 ملوت( مقياس قلق ا7)
 ( مقياس الرضا عن احلياة1)

 نتائج الدراسة:
توجد عالقة ارتباطية بني التدين وقلق املوت واإلعتقاد يف احلياة األخرى لصاحل عينة املراهقني من 

 مذهب الربوتستانت
 Abdel Khalek, Ahmed (2112)دراسة أمحد عبد اخلالق  -37

يف مسألة الضيق راسة إلستخالص العامل العام بعنوان: قلق املوت واكتئاب املوت ووسواس املوت: د
 من املوت

 هدفت الدراسة إىل تناول كال من قلق املوت واكتئاب املوت ووسواس املوت. هدف الدراسة:
 تبنت الدراسة املنهج التجرييب. منهج الدراسة:
، يف ( من اإلانث27( من الذكور، )12( شخص منهم )22تكونت عينة الدراسة من ) عينة الدراسة:

 ( عام، من الطالب الكويتيني يف املرحلة اجلامعية.11عمر )
استخدم الباحث مقياس قلق املوت لتمبلر، ومقياس قلق املوت لكوليت وليسرت،  أدوات الدراسة:

 ومقياس قلق املوت لتمبلر وآخرون، ومقياس وسواس املوت )إعداد: أمحد عبد اخلالق(.
عامل ا هو الضيق من املوت، وهو البعن أكثر العوامل تشإىل أ أشارت نتائج الدراسة نتائج الدراسة:

وليت وليسرت فقد كان اخلوف من موت واحتضار األخرين هو العامل الثاين األول، أما ابلنسبة ملقياس ك
 من حيث درجة التشبع.
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 .Lizirov, Sonya et al( 2113دراسة سونيا الزروف وآخرين ) -35
ق املوت واكتئاب املوت لدى عينة من املراهقني األمريكان من أصل بعنوان: أتثري التدين على قل

 يهودي
هدفت الدراسة احلالية إىل أثر التدين والعادات والتقاليد على قلق املوت واكتئاب املوت  هدف الدراسة:

 لدى املراهقني من األمريكان من أصل يهودي
 تبنت الدراسة املنهج التجرييب. منهج الدراسة:

مراهقا ومراهقة أمريكان من أصل يهودي، منهم  100تكونت عينة الدراسة احلالية من  اسة:عينة الدر 
( مراهقا 21إانث(، وقسمت عينة الدراسة إىل جمموعة املهاجرين ويبلغ قوامها ) 22ذكور،  01)

ألكثر ( مراهقا ومراهقة، كما قسمت إىل جمموعتني اجملموعة ا07ومراهقة، والغري مهاجرين ويبلغ قوامها )
 ( مراهقا ومراهقة.21( مراهقا ومراهقة، واجملموعة األقل تدينا وقوامها )77تدينا وقوامها )

 اعتمدت الدراسة على استخدام األدوات التالية: أدوات الدراسة:
 ( اختبار )ت( لتحليل العالقة بني التدين والعادات والتقاليد وقلق املوت واكتئاب املوت.1)
 ملعتدد( حتليل التباين ا7)
 ( مقياس قلق املوت1)
 ( مقياس اكتئاب املوت0)

 نتائج الدراسة:
كثر تدينا يسجلون درجات منخفضة نسبيا على املراهقني اليهود األ أشارت نتائج الدراسة إىل أن

مقياس اكتئاب املوت مقارنة أبقراهنم األقل تدينا، يف حني أن املراهقني اليهود األكثر تدينا مل يسجلوا 
وجود عالقة منخفضة على مقياس قلق املوت مقارنة أبقراهنم األقل تدينا، مشريا بذلك إىل عدم درجات 

ارتباطية بني التدين وقلق املوت، كما توجد فروق هامة على مقياس قلق املوت لصاحل اإلانث مقارنة 
املهاجرين وغري  ابلذكور، ال توجد فروق ذات داللة إحصائية هامة على اجتاهات املوت بني عينة الدراسة

من التغاير يف قلق املوت إىل خربات احلياة بشأن موت أحد أفراد األسرة،  %11املهاجرين، وأخريا، يعزي 
 املرض الشخصي، وحاالت املوت اليت حدثت مؤخرا.
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 .Cotter R. et al( 2113دراسة ريتشارد كوتر وآخرين ) -39
 ا بقلق املوت وجتسيد املوتبعنوان: سلوكيات املخاطرة لدى املراهقني وعالقته

هدفت الدراسة احلالية إىل تناول تصورات املراهقني حول املوت وعالقتها بسلوكيات  هدف الدراسة:
 املخاطرة.

 اعتمدت الدراسة على استخدام املنهج التجرييب منهج الدراسة:
 ( طالبا وطالبة ابملرحلة الثانوية.70تكونت عينة الدراسة من ) عينة الدراسة:

 اعتمدت الدراسة احلالية على استخدام األدوات اآلتية: دوات الدراسة:أ
 ( مقياس جتسيد املوت1)
 ( مقياس قلق املوت7)
 ( وجهة الضبط الداخلي1)
 ( مقياس تقدير الذات0)
 ( استبيان اخلطر2)

 ، حتليل االحندار، وحتليل التغاير.7فضال عن األساليب اإلحصائية املشتملة على كا
 راسة:نتائج الد

توجد عالقة ارتباطية سالبة بني سلوكيات املخاطر وقلق املوت، توجد فروق ذات داللة إحصائية هامة 
على مقياس اخلطر لصاحل الذكور، حيث يسجل الذكور درجات مرتفعة على مقياس سلوكيات اخلطر 

وتقدير الذات مقارنة ابإلانث، يف حني توجد فروق ذات داللة إحصائية هامة على مقياس قلق املوت 
لصاحل اإلانث، حيث تسجل اإلانث درجات مرتفعة على مقياس قلق املوت وتقدير الذات مقارنة 
ابلذكور، وأخريا توجد عالقة ارتباطية هامة بني تقدير الذات ووجهة الضبط الداخلية، كما توجد عالقة 

 حلة املراهقة ومفهوم املراهقني عن املوت.ارتباطية بني التغريات الفسيولوجية والوجدانية املرتبطة ابلنمو يف مر 
 Lester, David( 2113دراسة ليسرت ) -21

 بعنوان: قلق املوت واكتئاب املوت ووسواس املوت
 هدفت الدراسة احلالية إىل تناول قلق املوت واكتئاب املوت ووسواس املوت. هدف الدراسة:
 تبنت الدراسة املنهج التجرييب. منهج الدراسة:
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 ( طالب.22تكونت من ) راسة:عينة الد
مت تطبيق مقياس قلق املوت لتمبلر، ومقياس اخلوف من املوت لكوليت وليسرت، ومقياس  أدوات الدراسة:

 اكتئاب املوت لتمبلر وآخرون، ومقياس ووسواس املوت ألمحد عبد اخلالق.
ث احلايل إجراء اتضح وجود ارتباط متوسط بني هذه اجلوانب، ولذلك يقرتح الباح نتائج الدراسة:

 قياسات هلذه املفاهيم بصورة أكثر عمقا.
 (2112دراسة أمحد حممد عبد اخلالق ومايسة أمحد النيال ) -21

 بعنوان: الدافع لإلجناز وعالقته بقلق املوت لدى طالب من دولة قطر
ات من هدفت هذه الدراسة إىل حبث العالقة بني الدافع لإلجناز وقلق املوت لدى عين هدف الدراسة:

 دولة قطر. من طالبال
 تبنت الدراسة املنهج التجرييب. منهج الدراسة:
من طلبة وطالبات املدارس الثانوية وطلبة وطالب  011تكونت عينات الدراسة من  عينة الدراسة:

 اجلامعة وكلهم من القطريني.
ة أمحد عبد اخلالق(، )ترمجاستخدم الباحثان األدوات التالية: مقياس الدافع لإلجناز  أدوات الدراسة:

مقياس قلق املوت )من إعداد متبلر(. واستخدم الباحثان بعض األساليب اإلحصائية منها: حساب 
املتوسطات واإلحنرافات املعيارية وقيم "ت" وكذلك حساب حجم التأثري لقيم "ت" الدالة إحصائيا فقط 

 واتبعت املستوايت اليت افرتضها كوهن حلجم التأثري.
 قد كشفت الدراسة عن معامالت ارتباط غري دالة بني الدافع لإلجناز وقلق املوت. راسة:نتائج الد

 Brigid, Sullovan( 2112دراسة برجيد وسوليفان ) -22
 بعنوان: املعتقدات اخلاصة ابحلياة األخرى واخلوف من املوت لدى طالب اجلامعة

األخرى والعالقة بني األمناط املتنوعة من  هدفت الدراسة إىل تناول اإلعتقاد يف احلياة هدف الدراسة:
 توقعات احلياة األخرى وقلق املوت.

 تبنت الدراسة املنهج التجرييب. منهج الدراسة:
 ( طالب يف املرحلة اجلامعية.111تكونت عينة الدراسة من ) عينة الدراسة:

 ياة األخرى.مت تطبيق مقياس قلق املوت لتمبلر، ومقياس اإلعتقاد يف احل أدوات الدراسة:
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اتضح من نتائج الدراسة عدم وجود ارتباط ذو داللة بني قلق املوت واإلعتقاد يف احلياة  نتائج الدراسة:
األخرى وتوقعات احلياة األخرى، وبذلك ثبت من خالل هذه الدراسة أن االجتاه القائل أبن اإلعتقاد يف 

 احلياة األخرى خيفف من قلق املوت هو اجتاه غري صحيح.
 .Tang et al( 2112دراسة اتنج وآخرين ) -23

 بعنوان: العوامل النفسية واإلجتماعية املرتبطة بقلق املوت بني طالب اجلامعة الصينيني
سعت هذه الدراسة إىل استكشاف العوامل النفسية واإلجتماعية اليت ترتبط بردود أفعال  هدف الدراسة:

 طالب اجلامعة الصينيني جتاه املوت واالحتضار.
 تبنت الدراسة املنهج التجرييب. منهج الدراسة:
( من طالب اجلامعة الصينيني، ممن تراوحت أعمارهم بني 717تكونت عينة الدراسة من ) عينة الدراسة:

 ( عام.12 -11)
مت تطبيق مقياس قلق املوت، ومقياس قلق االحتضار، واملقياس متعدد األبعاد للخوف  أدوات الدراسة:
 قياس فاعلية الذات، ووجهة الضبط يف النواحي الصحية. من املوت، كما مت

دلت نتائج الدراسة على أن األفراد األصغر سنا كانوا أقل شعورا بقلق املوت من األكرب  نتائج الدراسة:
سنا، وكذلك كانت اإلانث أكثر شعورا بقلق املوت من الذكور، وكان األفراد ذوي املستوى املنخفض يف 

واتضح وجود  وجهة ضبط خارجية يف الناحية الصحية أكثر شعورا بقلق املوت، فاعلية الذات وذوي
 ارتباط ضعيف بني وجهة الضبط الداخلية يف اجلانب الصحي واخلوف الشعوري من املوت.

 Suhail, Akram( 2112دراسة سهيل وأكرم ) -22
 بعنوان: بعض املتغريات املرتبطة بقلق املوت يف ابكستان

الدراسة إىل معرفة أتثري بعض اجلوانب كاجلنس )ذكور وإانث( والعمر ونوع  هذه فتهد هدف الدراسة:
 الداينة على قلق املوت.

 تبنت الدراسة املنهج التجرييب. منهج الدراسة:
( ومن 10 -12( شخص، تراوحت أعمارهم بني )171تكونت عينة الدراسة من ) عينة الدراسة:

     ( عام.20 -22)
 تطبيق مقياس قلق املوت لتمبلر، ومقياس اخلوف من املوت لكوليت وليسرت. مت أدوات الدراسة:
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دلت نتائج الدراسة على أن اخلوف من املوت ارتفع لدى اإلانث عن الذكور، وارتفع  نتائج الدراسة:
السن، اخلوف من املوت كذلك لدى منخفضي التدين ومرتفعي العمر )كبار السن( أكثر من صغار 

فالفروق بني اجلنسني ظهرت واضحة يف مقياس اخلوف من املوت لكوليت ويسرت،  وعلى أي األحوال
 حيث كانت اإلانث ومتقدمي السن ومنخفضي التدين أكثر شعورا ابخلوف من املوت.

 Thorson, James( 2112دراسة ثورثون ) -25
 بعنوان: بعض اجلوانب املرتبطة بقلق املوت والتدين

حلالية إىل التحقق من صحة الفرضية القائلة أبن قلق املوت ميكن خفضه هدفت الدراسة ا هدف الدراسة:
لدى كبار السن على وجه اخلصوص، وذلك إبعادة النظر إىل احلياة واكتشاف الفرص اجلديدة فيها، 

 فتحقيق التوازن بني احلياة واملوت يلعب دورا كبريا يف تقليل الشعور بقلق املوت.
 املنهج التجرييب.تبنت الدراسة  منهج الدراسة:
 ( عام.11 -11( شخص يف املرحلة العمرية من )117تكونت عينة الدراسة من ) عينة الدراسة:

 مقياس قلق املوت. أدوات الدراسة:
دلت نتائج الدراسة على وجود ارتباط سالب دال بني العمر وقلق املوت وبني التدين وقلق  نتائج الدراسة:

مرتفعي الشعور ابلتدين وكانوا منخفضي الشعور بقلق املوت، وبذلك  حيث كانت جمموعة املسنني املوت
 توصلت الدراسة إىل أن التدين يعمل على تقليل الشعور بقلق املوت.

 Howze, Renee (2111)دراسة هوزي ريين  -26
بعنوان: قلق املوت والعالج النفسي: استكشاف التدريبات اإلرشادية يف جمال املوت وبعض القضااي 

 رتبطة بهامل
هدفت هذه الدراسة إىل الكشف عن أتثريات قلق املوت أو اخلوف من املوت على  هدف الدراسة:

 التدريبات اإلرشادية.
 تبنت الدراسة املنهج التجرييب. منهج الدراسة:
 ( من أساتذة وطالب الدكتوراه.172تكونت عينة الدراسة من ) عينة الدراسة:

قلق املوت املعدل، ومقياس متعدد األبعاد للخوف من املوت، واستبيان مت تطبيق مقياس  أدوات الدراسة:
 املوت، والعالج النفسي، واستمارة مجع معلومات.
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دلت نتائج الدراسة على أن هناك ارتباط قوي بني قلق املوت ومتغري اجلنس والدين،  نتائج الدراسة:
املوت، ومل يتضح وجود عالقة  خلاصة برتبيةوكذلك يوجد ارتباط دال إحصائيا بني قلق املوت والتدريبات ا

رتبطة ابملوت، كما اتضح أن مستوى ارتياح العميل للمرشد اخنفض بني قلق املوت ومتغري العمر واخلربات امل
 يف املوضوعات املرتبطة ابملوت عن املوضوعات غري املرتبطة ابملوت.

 Gantsweg, Robyn( 2111دراسة جانتسويج ) -27

 والتعبري الذايت وقلق املوت لدى عينة من اجملتمع اليهودي بعنوان: النوع
 هدفت الدراسة إىل إيضاح الفروق بني الذكور واإلانث يف قلق املوت. هدف الدراسة:
 اتبعت الدراسة املنهج التجرييب. منهج الدراسة:
 بية.( فرد يهودي مقيم بوالية كاليفورنيا اجلنو 71تكونت عينة الدراسة من ) عينة الدراسة:

اعتمدت الدراسة على استخدام عدة أدوات من بينها مقياس التعبري الذايت عن  أدوات الدراسة:
 العالقات، مقياس قلق املوت لتمبلر، مقياس املشاعر واملعتقدات املرتبطة ابملوت.

ارتفع أوضحت نتائج الدراسة أن أولئك الذين لديهم قدرة مرتفعة على إقامة عالقات قوية  نتائج الدراسة:
لديهم الشعور بقلق املوت، كما يوجد ارتباط ذو داللة إحصائية بني درجات األفراد يف مقياس التعبري 
الذايت عن العالقات ودرجاهتم يف مقياس اخلوف من املوت ومقياس املشاعر واملعتقدات املرتبطة ابملوت، 

ى على تكوين عالقات متبادلة، قدرة أعلوقد ارتفع الشعور بقلق املوت لدى أولئك الذين كان لديهم 
وذلك الن مفهوم املوت عندهم ارتبط إبنتهاء العالقات، مل جتد الدراسة احلالية أي فروق بني اإلانث 
والذكور يف التعبري الذايت عن العالقات، وابلتايل فالدراسة احلالية ترفض التفسري القائل أبن الفروق بني 

أوضحت الدراسة   قدرة اإلانث على إقامة عالقات وطيدة، كذلكاإلانث والذكور يف قلق املوت يعزي إىل
د العرقي اليهودي وبني مستوى قلق املوت، بينما توجد عالقة قوية بني مقدار التوح بني عدم وجود عالقة

التوحد العرقي اليهودي ومقدار التعبري الذايت عن العالقات، مؤكدا على أمهية ومكانة التمسك ابلعالقات 
 افة اليهودية.يف الثق
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 (2111دراسة طارق حممد عبد الوهاب، وفاء مسعود حممد ) -25
 بعنوان: قلق املوت وعالقته ببعض املتغريات النفسية لدى طالب اجلامعة

هدفت هذه الدراسة إىل تناول العالقة بني قلق املوت وبعض املتغريات النفسية وهي  هدف الدراسة:
ظاهري( واملستوى اإلقتصادي واإلجتماعي والتدخني واملرض  -يتقدير الذات والتوجه الديين )جوهر 

 العضوي، وكذلك معرفة الفروق بني اجلنسني يف قلق املوت.
 تبنت الدراسة املنهج التجرييب. منهج الدراسة:
( طالبا وطالبة من طالب كلية األداب واخلدمة 772تكونت عينة الدراسة من ) عينة الدراسة:

( طالب من  111( إانث، و)27( ذكور، و)02( من جامعة حلوان منهم )112اإلجتماعية بواقع )
 ( إانث.27، و)( ذكور07كلية األداب بسوهاج منهم )

استخدمت الدراسة عدة أدوات من بينها مقياس قلق املوت )إعداد: أمحد عبد اخلالق(،  أدوات الدراسة:
ين )إعداد: عبد الرقيب البحريي وعادل جه الديو ومقياس تقدير الذات )إعداد: الباحثان(، ومقياس الت

 دمرداش( وهو صورة للمسلمني وصورة للمسيحيني.
أوضحت نتائج الدراسة أن هناك ارتباط سليب بني قلق املوت وتقدير الذات والتوجه  نتائج الدراسة:

بني املرضى  دالة الديين، ومل تتضح اي فروق بني املدخنني وغري املدخنني يف قلق املوت، وكانت هناك فروق
أبمراض عضوية واألسوايء يف قلق املوت لصاحل املرضى، واتضح ارتفاع الشعور بقلق املوت لدى طالب 

 سوهاج عن طالب حلوان، وكذلك ارتفع الشعور بقلق املوت لدى اإلانث عن الذكور.
 (1999دراسة عمرو رفعت وهشام إبراهيم ) -29

 املسنني املبصرين واملكفوفنيبعنوان: برانمج إرشادي خلفض قلق املوت لدى 
ىل التحقق من مدى فاعلية برانمج إرشادي يعتمد على اإلرشاد هدفت الدراسة احلالية إ هدف الدراسة:

الديين واإلرشاد السلوكي. كما هدفت الدراسة إىل تصميم برانمج إرشادي ابستخدام التحصني املنهجي 
 واملكفوفني. ملبصرينواإلرشاد الديين يف خفض قلق املوت لدى املسنني ا

 ة املنهج التجرييب.نت الدراستب منهج الدراسة:  
( مسن من 10( مسن، منهم )20تكونت عينة الدراسة من عينة كلية وصلت إىل ) عينة الدراسة:

 ( من املكفوفني، ومت حتقيق التجانس بينهم يف العمر.10املبصرين، و)
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ارة مجع بياانت ومقياس قلق املوت )إعداد: أمحد استخدم الباحثان أدوات هي استم أدوات الدراسة:
 عبد اخلالق(.

دلت نتائج هذا الدراسة على أن املسنني مكفوفني ومبصرين يعانون من قلق املوت، وأن  نتائج الدراسة:
اإلرشاد الديين لعب دور فعال يف تعديل اجتاهات املسن حنو املوت ومساعدة املسنني عى تقبل فكرة 

بني التدين وقلق املوت هي عالقة عكسية، فكلما زاد التدين اخنفض قلق املوت، وثبت  املوت، فالعالقة
 املنهجي يف خفض قلق املوت. أيضا أن هناك دور فعال للتحصني

 Swanson, Byrd( 1995دراسة سوانسون وبريد ) -51

 بعنوان: قلق املوت لدى الشباب كوظيفة للتوجه الديين
 سة إىل تناول العالقة بني قلق املوت وبعض اجلوانب الدينية.هدفت هذه الدرا هدف الدراسة:
 تبنت الدراسة املنهج التجرييب. منهج الدراسة:
 -17( من طالب املرحلة اجلامعية يف املرحلة العمرية من )20تكونت عينة الدراسة من ) عينة الدراسة:

 ( عاما.10
التوجه الديين، وصراع انقسام الذات، واثنان وقد مت قياس عدة جوانب وهي قلق املوت،  أدوات الدراسة:

  من أبعاد الشعور ابلذنب، ومها احلاجة إىل اإلصالح واخلوف من العقاب.
أوضحت نتائج الدراسة أن قلق املوت يرتبط بصورة دالة ابجلوانب اآلتية )التوجه الديين،  نتائج الدراسة:

بضرورة تناول متطلبات مرحلة املراهقة  اخلوف من العقاب احلاجة إىل اإلصالح(، وتوصي الدراسة
 ملساعدهتم على حتقيق النمو السليم السوي.

 (1997دراسة: حممد إبراهيم عيد ) -51
 بعنوان: قلق املوت وعالقته ببعض املتغريات النفسية لدى الشباب السعودي بعد حرب اخلليج

ض املتغريات األخرى وهي األعراض هدفت الدراسة إىل معرفة العالقة بني قلق املوت وبع هدف الدراسة:
اجلسمانية، والوسواس القهري، واحلساسية البني شخصية، واإلكتئاب والقلق العام، والعداوة، وقلق اخلوف 

 والبارانواي التخيلية والذهانية.
 تبنت الدراسة املنهج التجرييب. منهج الدراسة:
 اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية. طالبا من جامعة 02تكونت عينة الدراسة من  عينة الدراسة:
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استخدم الباحث مقياس قلق املوت من إعداد الباحث وقائمة االعراض إعداد  أدوات الدراسة:
 ديروجستني ومن تقنني الباحث.

أسفرت نتائج الدراسة عن وجود عالقة ارتباطية موجبة بني قلق املوت وبعض املتغريات  نتائج الدراسة:
 واإلكتئاب والقلق العام والعداوة وقلق املخاوف املرضية الذهانية. وهي األعراض اجلسمانية

 (1995دراسة حممد نبيل عبد احلميد ) -52
 بعنوان: قلق املوت وعالقته بكل من دافعية اإلجناز ونوعية التعليم لدى عينة من طالب اجلامعة

اإلجناز بني طلبة وطالبات هدفت الدراسة إىل معرفة العالقة بني قلق املوت ودافعية  هدف الدراسة:
 يدرسون يف بعض كليات جامعة عني مشس.

 تبنت الدراسة املنهج التجرييب. منهج الدراسة:
( 107( طالب من جامعيت األزهر وعني مشس، منهم )771تكونت عينة الدراسة من ) عينة الدراسة:

عة عني مشس بواقع ( من جام117( من اإلانث، و)02( من الذكور و)27من جامعة األزهر بواقع )
 ( من اإلانث.22( من الذكور و)22)

استخدم الباحث مقياس قلق املوت من إعداده، ومقياس دافعية اإلجناز )إعداد: حممد  أدوات الدراسة:
 فليفل(.

انث اإلجناز، وأن اإل الشعور بقلق املوت كانوا مرتفعي أوضحت نتائج الدراسة أن مرتفعي نتائج الدراسة:
ذكور، وارتفع كذلك الشعور بقلق املوت لدى طالب جامعة عني مشس عن قلق املوت من الأكثر شعورا ب

 طالب جامعة األزهر.
 Reimer, Templer( 1995دراسة رميري ومتبلر ) -53

بعنوان: قلق املوت وإكتئاب املوت وحمنة املوت والضيق من املوت: دراسة ارتباطية على املراهقني 
 تمع الفلبيين واألمريكيوالوالدين يف كال من اجمل

هدفت الدراسة إىل تناول قلق املوت واكتئاب املوت وحمنة املوت والضيق من املوت لدى   هدف الدراسة:
 املراهقني وأابئهم يف اجملتمع األمريكي والفليبيين. كال من

 تبنت الدراسة املنهج التجرييب. منهج الدراسة:
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( مراهقا ومراهقة، 720( فرد من الفلبني، منهم )210تكونت عينة الدراسة من ) عينة الدراسة:
( عام، أما عينة 21 -17عينة الدراسة من ) ات، حيث تراوحت أعمار( من األابء واألمه270و)

األابء  ( من701( مراهقا ومراهقة، و)120( فردا، منهم )171اجملتمع األمريكي فتكونت من )
 .( عاما22 -17واألمهات، تراوحت أعمارهم ما بني )

 مت تطبيق مقياس قلق املوت ومقياس اكتئاب املوت. أدوات الدراسة:
د عالقة أوضحت نتائج الدراسة أن قلق املوت ارتفع لدى أبناء األسرة الواحدة، كما توج نتائج الدراسة:

لنسبة يف متغري االجتاه حنو املوت، لصاحل عينة اجملتمع الفلبيين، أما اب رتباطية بني درجات األبناء ووالديهما
للمجتمع األمريكي فقد ارتفع الشعور بقلق املوت واكتئاب املوت والشعور مبنحة املوت لدى الكاثوليك 

 أكثر من الربوتستانت.
 Johnston, Sherman( 1993دراسة جونستون وشريمان ) -52

 بعنوان: النوع ووجهة الضبط كمنبئات بقلق املوت املفاجئ
 ىل معرفة طبيعة العالقة بني وجهة الضبط وقلق املوت.إ الدراسة هذه هدفت هدف الدراسة:
 تبنت الدراسة املنهج التجرييب. منهج الدراسة:
( من اإلانث، 111( من طالب املرحلة اجلامعية، منهم )127تكونت عينة الدراسة من ) عينة الدراسة:

 ( من الذكور.01و)
 مقياس وجهة الضبط.قياس قلق املوت، ماستخدمت الدراسة كال من  أدوات الدراسة:
وقد أوضحت نتائج الدراسة أن هناك ارتباط قوي بني قلق املوت وخداع الذات، والنوع،  نتائج الدراسة:

إانث( على خداع الذات،  -ووجهة الضبط على التوايل، كما توجد فروق دالة بني عينة الدراسة )ذكور
بط لديهم داخلية ضا كانت وجهة الحيث سجل كان الذكور أكثر إظهار خلداع الذات من اإلانث، كم

اإلانث فقد كانت وجهة  اولديهم القدرة على مساعدة غريهم ممن يتعرضون لإلحتضار بصورة مفاجئة، أم
ث على اإلان الضبط لديهم خارجية بصورة اعلى من الذكور، وذلك إن دل فيدل على اخنفاض قدرة

 .التحكم يف البيئة ممن حوهلن
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 Alvarado( 1993دراسة الفريدو ) -55

 بعنوان: الفرق بني قلق املوت واكتئاب املوت
الدراسة إىل معرفة مدى اختالف قلق املوت عن اكتئاب املوت، أي هل  هذه هدفت هدف الدراسة:

 لكال منهما طبيعة متيزه عن اآلخر.
 تبنت الدراسة املنهج التجرييب. منهج الدراسة:
 فرد. (700تكونت عينة الدراسة من ) عينة الدراسة:

 مت تطبيق مقياس قلق املوت، ومقياس اكتئاب املوت. أدوات الدراسة:
أوضحت نتائج الدراسة وجود ارتباط بني املقياسني، وقد كان متغري قلق املوت أعلى  نتائج الدراسة:

العوامل تشبعا للمفردات اخلاصة مبقياس قلق املوت، وكان اكتئاب املوت هو أعلى العوامل تشبعا 
اخلاصة مبقياس اكتئاب املوت، كما مت التوصل إىل عوامل أخرى من التحليل العاملي وهي موت للمفردات 

 اآلخرين وقصر احلياة، والالمعىن.
 Elliot( 1993دراسة إليوت ) -56

 بعنوان: العالقة بني قلق املوت اإلنطولوجي والعصابية واإلعتقاد يف احلياة األخرى لدى املراهقني
الدراسة إىل اكتشاف العالقة بني قلق املوت اإلنطولوجي والعصابية واإلعتقاد  هذه هدفت هدف الدراسة:

 يف احلياة األخرى لدى املراهقني.
 تبنت الدراسة املنهج التجرييب. منهج الدراسة:
 ( عاما.17 -12( مراهق، ممن يرتاوح أعمارهم ما بني )107تكونت عينة الدراسة من ) عينة الدراسة:

مت تطبيق مقياس جتنب قلق املوت اإلنطولوجي، ومقياس اإلعتقاد يف احلياة األخرى،  أدوات الدراسة:
 ومقياس العوامل الستة عشر للشخصية.

أشارت نتائج الدراسة إىل أن هناك عالقة ارتباطية موجبة بني جتنب مواجهة املوت  نتائج الدراسة:
هور عصاب ه املرحلة من العوامل املنبئة بظذوالعصابية، أي أن جتنب مواجهة قلق املوت اإلنطولوجي يف ه

املراهقة، يف حني ال توجد عالقة دالة بني مواجهة قلق املوت واإلعتقاد يف احلياة األخرى، أي أن اإلعتقاد 
يف احلياة األخرى لن يؤدي إىل خفض الشعور بقلق املوت اإلنطولوجي، كما توجد عالقة ارتباطية سالبة 
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الذين جتنبوا الوعي بقلق  األخرى والعصابية، وبذلك توصلت الدراسة إىل أن األفرادبني اإلعتقاد يف احلياة 
 املوت كان لديهم مستوى مرتفع من العصابية.

 Derath( 1991دراسة ديراس ) -57

 بعنوان: قلق املوت والتطلع للمستقبل يف مرحلة املراهقة على أثر وفاة زميل الدراسة
إىل معرفة إىل أي حد يؤثر موت زميل الدراسة على تطبع املراهق  هدفت هذه الدراسة هدف الدراسة:

 للمستقبل ودرجة شعوره بقلق املوت.
 تبنت الدراسة املنهج التجرييب. منهج الدراسة:

 : عينة من املراهقني ممن لديهم خربات مرتبطة مبوت زميل الدراسة.عينة الدراسة
وستة من بطاقات اختبار تفهم املوضوع، ومقياس  مت تطبيق اختبار التداعي الشخصي أدوات الدراسة:

 قلق املوت.
أوضحت نتائج الدراسة أن األشخاص الذين عانوا من خربات فقدان زمالء الدراسة  نتائج الدراسة:

اخنفض لديهم التطلع إىل املستقبل أكثر من غريهم، وكذلك زاد التطلع إىل املاضي واحلاضر لدى هذه 
سة كان يتوقف على إىل املستقبل لدى الذكور الذين مروا خبربة فقدان زمالء الدرا اجملموعة، كما أن التطلع

عدة عوامل منها طبيعة العالقة ابملتويف والفرتة اليت انقضت عقب الوفاة، وقد ثبت أن هناك ارتباط دال 
لوفاة والتطلع بني طبيعة العالقة ابملتويف والتطلع للمستقبل، وكذلك ارتباط دال املدة اليت انقضت عقب ا

إىل املستقبل، واتضح أن مكان اإلقامة عامل ذو داللة حيث ثبت أن جمموع الريف حصلت على درجات 
قياس قلق املوت من جمموعة املدن، وقد توصلت الدراسة إىل أن ارتفاع الشعور بقلق املوت مأعلى يف 

 يصاحبه اخنفاض التطلع إىل املستقبل.
 Drolet( 1991دراسة دروليت ) -55

 بعنوان: التسامي على املوت يف مرحلة الشباب: اخللود الرمزي وقلق املوت ومعىن احلياة 
: هدفت الدراسة إىل تناول معتقدات اخللود الرمزي وقلق املوت، وحتاول الدراسة اإلجابة هدف الدراسة

 ابلعمر؟ نمو اإلحساس ابخللود الرمزي ابخللود مع التقدمالتساؤل الرئيسي التايل وهو هل ي عن
 : تبنت الدراسة املنهج التجرييب.منهج الدراسة
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 -17( من طالب اجلامعة، ممن يرتاوح أعمارهم ما بني )112: تكونت عينة الدراسة من )عينة الدراسة
 ( عاما.17

: مت تطبيق مقياس اإلحساس ابخللود الرمزي، ومقياس قلق املوت، ومقياس اهلدف من أدوات الدراسة
 احلياة.

: أوضحت نتائج الدراسة أن الراشدين األكرب سنا ارتفع لديهم الشعور مبعىن احلياة لدراسةنتائج ا
واإلحساس الرمزي ابخللود أكثر من الراشدين األصغر سنا، كما اتضح وجود عالقة ارتباطية سالبة بني قلق 

ن احلياة املوت واهلدف من احلياة، واتضح وجود عالقة ارتباطية دالة موجبة كذلك بني اهلدف م
، وبذلك أوضحت الدراسة كيف أن اإلحساس املرمزي ابخللود يلعب دورا كبريا واإلحساس الرمزي ابخللود

 يف التقليل من اخلوف من املوت.
 -خطوات تقنني مقياس قلق املوت:

( فرد من افراد العينة ومت حساب معامالت 100أجرى الباحث عمليات تقنني قلق املوت على )
 ملقياس قلق املوت ابلطرق اآلتية: الصدق والثبات

 صدق املقياس: -أ
 للتحقق من صدق املقياس مت استخدام صدق املقارنة الطرفية وصدق البناء التكويين.

 صدق املقارنة الطرفية: -1
وهي من أهم الطرق اليت تستخدم لبيان صدق املقياس وتقوم على حساب داللة الفروق بني 

ومتوسطات درجات األفراد ذوي ت املرتفعة على مقياس قلق املوت لدرجامتوسطات درجات األفراد ذوي ا
الدرجات املنخفضة على نفس املقياس وعندما تصبح لتلك الفروق داللة إحصائية واضحة فهذا يشري إىل 

 صدق املقياس وقام الباحث حبساب الفروق لكل بعد مث قام حبساب الفروق للمقياس ككل كما يلي:
 ساءة البدنية:البعد األول: اإل
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 (1جدول )
 (25جدول ت لبيان داللة الفروق )ن= 

 مستوى الداللة ت ف ع م أفراد العينة
 0001 **170222 710277 1000022 7201000 ذوي الدرجات املنخفضة
 1010212 1701700 ذوي الدرجات املرتفعة

اد ذوي الدرجات وتوصل الباحث إىل وجود فروق دالة إحصائيا بني متوسطات درجات األفر 
 املنخفضة ومتوسطات درجات األفراد ذوي الدرجات املرتفعة على البعد األول من مقياس قلق املوت.

 
 (1شكل )

 يوضح األفراد ذوي الدرجات املنخفضة واألفراد ذوي الدرجات املرتفعة على البعد األول من مقياس
 املوت قلق

 البعد الثاين: اخلوف من احتضار الذات:
 (2جدول )

 (25جدول ت لبيان داللة الفروق )ن= 
 مستوى الداللة ت ف ع م أفراد العينة

 0001 **120007 20212 1021201 7002200 ذوي الدرجات املنخفضة
 7010210 1002700 ذوي الدرجات املرتفعة

وتوصل الباحث إىل وجود فروق دالة إحصائيا بني متوسطات درجات األفراد ذوي الدرجات 
 ضة ومتوسطات درجات األفراد ذوي الدرجات املرتفعة على البعد الثاين من مقياس قلق املوت.املنخف
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 (2شكل )

يوضح األفراد ذوي الدرجات املنخفضة واألفراد ذوي الدرجات املرتفعة على البعد الثاين من مقياس 
 قلق املوت

 البعد الثالث: اخلوف من موت اآلخرين:
 (3جدول )

 (25ة الفروق )ن= جدول ت لبيان دالل
 مستوى الداللة ت ف ع م أفراد العينة

 0001 **170100 110020 1007270 1001200 ذوي الدرجات املنخفضة
 1001127 7700000 ذوي الدرجات املرتفعة

وتوصل الباحث إىل وجود فروق دالة إحصائيا بني متوسطات درجات األفراد ذوي الدرجات 
 ألفراد ذوي الدرجات املرتفعة على البعد الثالث من مقياس قلق املوت.املنخفضة ومتوسطات درجات ا

 
 (3شكل )

يوضح األفراد ذوي الدرجات املنخفضة واألفراد ذوي الدرجات املرتفعة على البعد الثالث من 
 مقياس قلق املوت

ات إجياد الفروق للدرجات الكلية لألفراد ذوي الدرجات املنخفضة على مقياس قلق املوت ودرج
 األفراد ذوي الدرجات املرتفعة على نفس املقياس.
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 (2جدول )
 (25جدول )ت( لبيان داللة الفروق )ن= 

 مستوى الداللة ت ف ع م أفراد العينة
 0001 **170212 100111 1017222 2001700 ذوي الدرجات املنخفضة
 1002171 7702000 ذوي الدرجات املرتفعة

الدرجات  ذوي دالة إحصائيا بني متوسطات درجات األفراد الباحث إىل وجود فروقوتوصل 
 املنخفضة ومتوسطات درجات األفراد ذوي الدرجات املرتفعة على مقياس قلق املوت.

 
 (2شكل )

يوضح الفروق للدرجات الكلية لألفراد ذوي الدرجات املنخفضة على مقياس قلق املوت ودرجات 
 املقياساألفراد ذوي الدرجات املرتفعة على نفس 

ومن خالل الفروق اليت توصل إليها الباحث يف كل بعد على حده ويف جمموع درجات األفراد 
 للمقياس ككل يتضح من ذلك صدق املقياس

 صدق البناء التكويين -2
 الكلية للبعد الذي تنتمي إليه. ات األفراد على كل عبارة والدرجةمت حساب معامل اإلرتباط بني درج
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 (5جدول )
 (111اإلرتباط لعبارات مقياس قلق املوت: )ن=  معامالت

 اخلوف من موت اآلخرين اخلوف من احتضار الذات اخلوف من املوت
 معامل اإلرتباط رقم العبارة معامل اإلرتباط رقم العبارة معامل اإلرتباط رقم العبارة

1 021. 1 **101. 1 **020. 
7 *711. 7 **221. 7 **217. 
1 **221. 1 **027. 1 **020. 
0 **002. 0 **170. 0 **172. 
2 **202. 2 *720. 2 **072. 
2 **220. 2 *702. 2 **277. 
2 **200. 2 **201. 2 **117. 
1 **120. 1 *700. 1 **077. 
7 102. 7 072. 7 **117. 
10 **002. 10 **770. 10 **111. 
11 **222. 11 **027. 11 **201. 
17 **020. 17 **171.   
11 **017. 11 **112.   
10 **720. 10 *702.   
12 **211. 12 **222.   
12 100. 12 **721.   
12 111.     
11 021.     

 (0001(              ** دال عند مستوى داللة )0002* دال عند مستوى داللة )
( 0001داللة )يتضح من اجلدول السابق أن قيم معامالت اإلرتباط دالة إحصائيا عند مستوى 

(، مث حساب معامل اإلرتباط بني درجات األفراد على الدرجة الكلية للبعد 0002ومستوى داللة )
 والدرجة الكلية للمقياس.
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 (6جدول )
 (111معامالت صدق االتساق الداخلي ألبعاد املقياس والدرجة الكلية )ن= 

 معامل اإلرتباط األبعاد
 .102** اخلوف من موت الذات

 .271** من احتضار الذاتاخلوف 
 .200** اخلوف من موت اآلخرين

 (0001(                  ** دال عند مستوى داللة )0002* دال عند مستوى داللة )
 (0001يتضح من اجلدول السابق أن مجيع قيم معامالت اإلرتباط دالة إحصائيا عند مستوى داللة )

 وهذا يؤكد صدق املقياس.
 ثبات املقياس: -ب

 كرونباخ، وطريقة التجزئة النصفية  -حلساب ثبات املقياس مت استخدام طريقة ألفا
 Cronbach Alpha( طريقة ألفا كرونباخ: 1)

تعتمد معادلة ألفا كرونباخ على تباينات أسئلة االختبار، وتشرتط أن تقيس بنود االختبار مسة واحدة فقط، 
 لى انفراد.ولذلك قام الباحث حبساب معامل الثبات لكل بعد ع

 (7جدول )
 (111كرونباخ )ن=   -قيم معامالت الثبات بطريقة ألفا

 األبعاد                                       معامل ألفا كرونباخ                      
 00200اخلوف من موت الذات                                                
 00211لذات                                  اخلوف من احتضار ا           
 00211اخلوف من موت اآلخرين                                              
 00220الدرجة الكلية للمقياس                                                 

الثبات الناجتة عن إعادة يتضح من اجلدول السابق أن مجيع قيم معامالت ألفا مرتفعة وكذلك قيم 
 اإلختبار، مما جيعلنا نثق يف ثبات املقياس.

 ( طريقة التجزئة النصفية:7)
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هنا حياول الباحث قياس معامل اإلرتباط لكل بعد بعد تقسيم فقراته لقسمني )قسمني متساويني إذا  و 

إدخال معامل  غري متساويني إذا كان عدد عبارات البعد فردي( مث -كان عدد عبارات البعد زوجي

 اإلرتباط يف معادلة التصحيح للتجزئة النصفية لسبريمان براون

 (5جدول )

 (111قيم معامالت الثبات بطريقة التجزئة النصفية ملقياس قلق املوت )ن= 

 معامل التجزئة النصفية األبعاد

 00210 اخلوف من موت الذات

 00222 اخلوف من احتضار الذات

 00227 اخلوف من موت اآلخرين

 00211 الدرجة الكلية للمقياس

 يتضح من اجلدول السابق أن مجيع قيم التجزئة النصفية مرتفعة مما جيعلنا نثق يف ثبات املقياس.

تشري اإلجراءات السابقة إىل متتع املقياس مبستوى صدق وثبات مناسب مما يشري إىل  نتائج الدراسة:

 ينة من املراهقني املكفوفني.ستخدام يف قياس قلق املوت لدى علإلصالحيته 
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 املراجع:
 أوال: مراجع اللغة العربية:

يف خفض قلق املوت  (: فاعلية برانمج للعالج ابملعىن7002أشرف حممد عبد احلليم عبد الوهاب ) -1
 لدى عينة من الشباب، رسالة دكتوراه، كلية الرتبية، جامعة عني مشس.

برانمج إرشادي لتخفيف مستوى القلق لدى عينة من (: فعالية 7002إبراهيم حممود املهدي ) -7
 املراهقني املعاقني بصراي، رسالة ماجستري، كلية الرتبية، جامعة عني مشس.

(: أثر العالج الواقعي على تقدير الذات والشعور ابلوحدة 7010أمحد سيد عبد الفتاح عبد اجلواد ) -1
 رتبية، جامعة الفيوم.النفسية لدى طلبة اجلامعة، رسالة دكتوراه، كلية ال

(: الدافع لإلجناز وعالقته بقلق املوت لدى 7007أمحد حممد عبد اخلالق ومايسة أمحد النيال ) -0
، ص ص 1طالب من دولة قطر، دراسات نفسية )رابطة األخصائيني النفسيني املصرية(، عدد 

111- 117. 
ع يف خفض حدة السلوك العدواين (: فاعلية العالج ابلواق7010أمرية عبد احلافظ حممد حسن ) -2

 لدى عينة من املراهقني يف املرحلة اإلعدادية، رسالة ماجستري، كلية الرتبية، جامعة عني مشس.
(: فاعلية للعالج الواقعي يف ختفيف حدة اإلضطراابت السلوكية لدى 7001إميان لطفي إبراهيم ) -2

 كلية الرتبية، جامعة عني مشس.  الطفل الكفيف يف املرحلة اإلبتدائية، رسالة ماجستري،
(: فعالية برانمج إرشادي قائم على نظرية جالسر يف 7011د العظيم حممد )إميان حممد فهمي عب -2

تنمية املسئولية اإلجتماعية لدى املراهقات وأثره على تقدير الذات، رسالة دكتوراه، كلية الرتبية، جامعة 
 الزقازيق.

أسلوب العالج الواقعي يف تنمية مفهوم الذات لدى التالميذ  (: أثر7002سامل نوري صادق ) -1
 .01 -1املكفوفني يف معهد النور، جملة داييل، العدد الثالث والعشرون، ص 

(: استخدام نظرية اإلختيار وفنيات العالج الواقعي يف خفض 7000شادية أمحد عبد اخلالق ) -7
  (.02(، العدد )12ية للدراسات النفسية، اجمللد )إضطراابت الكمالية العصابية، جملة اجلمعية املصر 

(: فاعلية بعض فنيات العالج السلوكي يف خفض قلق 7007شيماء حممد مصطفى عبد هللا ) -10
 املوت لدى عينة من مرضى األمراض املزمنة، رسالة ماجستري، كلية الرتبية، جامعة عني مشس.
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ابلواقع يف حتسني مفهوم الذات لدى املراهقني، (: فاعلية العالج 7002حنان حممد إمساعيل ) -11
 رسالة ماجستري، كلية الرتبية، جامعة الزقازيق.

(: فاعلية برانمج إرشادي يف خفض قلق املوت لدى املسنني 1777إبراهيم )عمرو رفعت، هشام  -17
القاهرة، ص املبصرين واملكفوفني، املؤمتر الدويل للمسنني ملركز اإلرشاد النفسي، جامعة عني مشس، 

 .102 -171ص 
(: قلق املوت وعالقته ببعض املتغريات 7000طارق حممد عبد الوهاب، وفاء مسعود حممد ) -11

 (.20النفسية لدى طالب اجلامعة، جملة علم النفس، اهليئة املصرية العامة للكتاب، العدد )
تئابية لدى طالب (: فعالية العالج ابلواقع خفض األعراض اإلك7002صمويل اتمر بشري ) -10

 اجلامعة يف ضوء نظرية االختيار جلالسر، رسالة دكتوراه، كلية الرتبية، جامعة أسيوط.
 (. أزمات الشباب النفسية. القاهرة: زهراء الشرق.1772حممد إبراهيم عيد ) -12
(: فاعلية برانمج للعالج ابلواقع يف ختفيف حدة اإلكتئاب لدى 7010حممد على حسن ) -12

 ني، رسالة دكتوراه، كلية الرتبية، جامعة عني مشس.املراهق
(: أثر أسلوب العالج الواقعي يف تعديل موقع الضبط اخلارجي 7002حممد شاكر عبد الرازق ) -12

 لدى لطالب املرحلة املتوسط، رسالة ماجستري غري منشورة، كلية الرتبية، اجلامعة املستنصرية، بغداد.
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 (1ملحق )

 مقياس قلق املوت

صمم الباحث مقياس قلق املوت للمراهقني املكفوفني والذي يعرف على أنه اخلوف من موت الذات، 

 اخلوف من احتضار الذات واخلوف من موت اآلخرين.

لبعد األول والثاين ( أبعاد أي أن ا1( عبارة وهي عبارات قسمت إىل )22ويتكون املقياس من )

 ( عبارة ويتكون هذه األبعاد من:12( والثالث )70)

 اخلوف من موت الذات. -1

 .تالذااخلوف من احتضار  -7

 اخلوف من موت اآلخرين. -1

لة عليه وأتيت اإلجابة على مفردات املقياس يف ثالث مستوايت وهي االعبارات الد كل ويتدرج حتت

ياس ووضعت العبارات حبيث تشري الدرجة املرتفعة إىل اجلانب السليب من أحياان وقد صمم املق -، النعم

احلالة اليت يراد قياسها، وهكذا كلما ارتفعت الدرجة على املقياس كان ذلك مؤشرا على زايدة السلوك 

 السليب )احلالة( أي ارتفاع قلق املوت.

 إعداد الباحث
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 الذات وتاخلوف من م
ن التفكري املستمر يف املوت واخلوف منه وما حيدث يف عملية موت هو خوف الفرد الشديد الناتج ع

 الذات.
 أحياان ال نعم العبارات م
    اندرا ما ختطر يف فكرة املوت. 1
    اخشى أن أموت موات مؤملا. 7
    كثريا فكرة يف احلياة أهنا قصرية. 1
    اخلوف من اجملهول. 0
    ملوت(.ار )ااخلوف من املعاانة يف االختص 2
    ألمل املوت لوقت طويل.أنشاء إىل اب 2
    االقرتاب الذايت من املوت. 2
    املوت. قلق اخلوف من انكار 1
    فكر يف املوت عندما اكون مريضا.أ 7
    الذهاب إىل النوم مباشرة فكر يف املوت قبلأ 10
    أفكر يف املوت قبل األوان. 11
    ا.أفكر يف املوت كثري  17
    اخلوف من حتطيم الذات. 11
    أتوقع املوت من وقت ألخر. 10
    أنزعج كثريا عندما أنظر للحياة بنظرة تشائم. 12
    لموت.ئم كثريا مبا يدور حويل من طقوس لأتشا 12
    أخشى أن أموت صغريا. 12
    أخشى من قسوة املوت ذاته. 11
    أخشى السقوط يف حفرة فأموت. 17
    يزعجين احلديث عن احلياة بعد املوت. 70
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 اخلوف من احتضار الذات:
عملية احتضار الفرد على فراش املوت وما حيدث أثناء خروج الروح واألمل املصاحبة هلا يف سكرات املوت 

 واخلوف من األخرة.
 أحياان ال نعم العبارات م
    أخاف من األفكار املختلفة عن املوت. 1
    من التفكري يف املوت واحلديث عنه.أخاف  7
    أخاف من موت اجلسد. 1
    أخاف من املوت يف حادث. 0
    أخشى أن أانم فال أستيقظ أبدا. 2
    أخاف كثريا عندما أمسع عن اإلغتياالت 2
    أكره القصص اليت تنتهي ابملوت. 2
    أخشى معرفة الكثري عن املوت. 1
    ستشفيات.يزعجين دخول امل 7
    أخاف بعد املوت من الدار األخرة. 10
    أخاف دخويل يف غيبوبة قبل املوت. 11
    زعج كثريا من السري يف جنازة.تأ 17
    أخاف  عندما أمسع صوت بيحتضر. 11
    مرض السرطان. أخشى املوت املؤمل عندما أمسع 10
    كثريا ما يسيطر على التفكري يف املوت. 12
    أخشى اإلصابة ابألمراض املعدية املميتة. 12
    اختيل نفسي عندما أكون هيكل عظمي. 12
    اشعر ابخلوف عندما أمسع ابلعمليات اجلراحية. 11
    أخاف كثريا عندما أمسع ابجلثث. 17
    أخشى عذاب القرب. 70
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 اخلوف من موت اآلخرين:
واالحتضار لدى الشخص أو اآلخرين  ابملوت على أفكار متصلة هو أحد أنواع القلق الذي يسيطر كثريا

 الذي هلم الصلة الوثيقة به
 أحياان ال نعم العبارات م
    أفكر يف املوت احلياء. 1
    يزعجين كثريا عندما أمسع أبحد أصدقائي حيتضر. 7
    أشعر ابلرعب عندما أمسع أحد أصدقائي يف املستشفى. 1
    ا ميوت أحد أقاريب.أحزن كثريا عندم 0
    انزعج كثريا عندما امسع ابحتضار شخص ما. 2
    أحب زايرة املرضى وحماوالت التخفيف عنهم. 2
    أخشى االحتكاك ابآلخرين كثريا خوف من انتقال ابألمراض املستعصية. 2
    أخاف من اجللوس حبجرة مات هبا عزيز علي. 1
    شخص عزيز علي. اقلق عندما حيرمين املوت من 7
    أخاف بشدة عندما يصاب احد أقاريب مبرض اإليدز. 10
    انزعج كثريا عندما امسع عن أحد أقاريب يف اختطاف طائرة. 11
    يزعجين كثريا عندما اتلقى نبأ وفاة زميلي. 17
    انزعج عندما امسع بوفاة أحد األقارب يف سن صغري. 11
    ء على شخص ميوت.اخلوف من حزن األحيا 10
    اخلوف من )مقابلة( ماليني البشر من أدم حىت القيامة. 12
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