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 :الممخص
ىدؼ البحث إلى الكشؼ عف مستوى الفاعمية الذاتية والسالـ النفسي وقمؽ 
الموت لدى الراشديف العرب، والكشؼ عف الفروؽ في االستجابات ليذه 

عف نوع العالقة بيف  المقاييس الثالثة تبعا لمجنسية والنوع، كذلؾ الكشؼ
متغيرات البحث الثالثة، وبناء عميو أعد الباحث ثالثة مقاييس وتـ تطبيقيا 

( راشدًا عربيًا مف الجنسيات )السعودية، 283عمى عينة مكونة مف )
واليمنية، المصرية، والسورية، السودانية(. وتوصمت نتائج البحث إلى أنو 

لسالـ النفسي في االتجاه االيجابي يوجد مستوى داؿ مف الفاعمية الذاتية وا
يضا أظيرت ااما مقياس قمؽ الموت فكاف داؿ ولكف باالتجاه السمبي، و 

النتائج وجود فروؽ دالة لممتغيرات الثالثة وفقًا لمتغير الجنسية اغمبيا 
لصالح الجنسية السعودية، ولـ توجد فروؽ دالة لممتغيرات الثالثة وفقًا 

ناث(، وتوصمت النتائج إلى أف العالقة بيف لمتغير النوع )الذكور واال
المقاييس الثالثة تباينت فظير عدـ وجود عالقة دالة بيف الفاعمية الذاتية 
والسالـ النفسي، ووجود عالقة دالة بيف الفاعمية الذاتية وقمؽ الموت وىي 

 عالقة سمبية، وكانت العالقة بيف السالـ النفسي وقمؽ الموت غير دالة.
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Abstract: 

This Research aimed to investigate the level of 

significance of self-efficacy (effectiveness of self), 

psychological peace, and anxiety of death among Arab 

adults, according to nationality and gender, in addition to 

exploring the differences in these three variables. The 

researcher prepared three measures that were applied to a 

sample of (382) Arab adults from (Saudi Arabia, Yemen, 

Egypt, Syria and Sudan). The most important results 

showed that there is a level of positive statistical 

significance for each of the effectiveness of self, 

psychological peace and negative statistical significance 

for anxiety of death. Also, there was a level of 

significant difference for the three variables according to 

nationality majority of which was the Saudi nationality. 

There was no significance difference for the three 

variables according to gender (male-female). The results 

concluded that the relationship among the three variables 

varied and it has appeared that there is no statistically 

significant relationship between self-efficacy and 

psychological peace except for the relationship between 

self-efficacy and death anxiety which is negative, 

whereas there was no statistically significant correlation 

between psychological peace and death anxiety 
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 المقدمة: 
يمر اإلنساف خالؿ حياتو بكثير مف المواقؼ التي تشكؿ خبراتو، وتكوف لديو مفيومًا 
وتقديرًا لذاتو مف مجموع مدركاتو ومعارفو، وتعد فاعمية الذات المكوف الذي تُبَّػِرز قوة وفاعمية 

تو في أداء ميمة معينة بنجاح، ومدى سيطرتو عمى الشخصية المتعمقة بأحكاـ الفرد حوؿ قدرا
بوصفيا طموحًا وأىدافًا  ةموؾ، وتكوينو اإلستجابات المطموبنشاطو وتوقعاتو وأفكاره حوؿ الس

يسعى إلى تحقيقيا، ويتعامؿ بتوافؽ خالؿ التفاعؿ المتبادؿ بيف المحددات الشخصية 
 (.86-66: 3002والمحددات البيئية التي تؤثر في السموؾ )المزروع، 

أما السالـ النفسي فيو تجربة إنسانية إيجابية تتضمف مشاعر وأحاسيس تعبر عف 
 Mauss etة والحرية والحب والرفاىية في مجتمعات أكثر سالمًا )الصفاء والوئاـ والسعاد

al., 2012) (Boniwell, 2006) (Nettle,2005 ،مما ينعكس عمى مختمؼ الثقافات )
(، 222: 3006وسمات الشخصية اإليجابية كاإليثار، والمواطنة، والغفراف، والتسامح، )محمد،

سية، والتفاؤؿ، والرضا واألمؿ، والموىبة وىي أىداؼ والسالمة النفسية، والسعادة، والرفاىية النف
عمـ النفس اإليجابي، وباتت اآلف ىدفًا رئيسًا لعمـ نفس السالـ الذي يسعي إلى تنمية 
ممارسات الالعنؼ وتحقيؽ الرفاىية والعطاء إلنياء حالة الصراع النفسي الداخمي )ىباش، 

لى قمؽ الموت والشػعور بعػدـ (، التي تفضي بالفرد إ432: 3008(،)عكاشة 6: 3046
االرتيػػػاح النفسػػػي والجسػػػدي، والتوتر، والخػوؼ مػف المػوت يستثار عند الفرد حيف تسػػيطر 

(،)عسمية وأسامة، 80: 3000عميو أفكار وىواجس مستمرة حوؿ الموت )القدومي والشكعة،
3041 :221 .) 

 مشكمة البحث : 
والخوؼ مف الغموض، ويشعر باإلحباط ويفقد إف اإلنساف بطبيعتو يشعر بالنفور 

شعوره بالسالـ النفسي  عند التفكير في الموت، فتضطرب فاعميتو الذاتية التي ترتبط بالسموؾ 
الناتج عف التفاعؿ بيف األشخاص والمواقؼ البيئية، وىناؾ شبو اتفاؽ بيف عمماء النفس 

-Bandura, 2000: 120درتو )المعاصريف عمى أف الفاعمية الذاتية ىي إيماف الشخص بق
التي يمتمكيا حوؿ  ( وتمعب دورًا في توجيو سموؾ الفرد لتحقيؽ أىدافو وُتشكؿ معتقداتو136

إمكاناتو، واألحكاـ الصادرة منو عما يستطيع القياـ بو، والتي تؤثر عمى قدراتو وعمى حؿ 
المواقؼ  المشكالت، ومدى مثابرتو والجيد الذي سيبذلو، ومرونتو في التعامؿ مع
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( 3041(، وقد تناولت دراسات يوسؼ )Bandura 1995:p193-210الصعبة)
( 3048( والحربي)3042( والرشيدي )3046( ودودو،)3046( والرواحية) 3041ومصطفى)

الكشػػؼ عف عالقة الفاعمية الذاتية والفاعمية الذاتية المدركة بمتغيرات مختمفة مثؿ التوافؽ 
، وتناولت الميني والمسؤولية االجتما عية وقمؽ البطالة قمؽ المستقبؿ العالقػػة التفاؤؿ والتشاـؤ

( السالـ النفسي وعالقتو بالعجز المكتسب، وقد تناولت دراسات عسمية، 3046دراسة ىباش)
( قمػؽ الموت وااللتزاـ الديني، وتناولت جميع الدراسات 3046( والربيعة )3041وأسامة، )

اد عينات محمية مختمفة إال أف الباحث لـ يطمع عمى دراسة متغيرات البحث منفردة لدى أفر 
تناولت عالقة الفاعمية الذاتية والسالـ النفسي وقمؽ الموت، ولـ يتـ إجراء دراسة مقارنة 
لمتغيرات البحث بيف جنسيات عربية، ولذلؾ تنبع مشكمة البحث مف االختالفات بيف األفراد 

يشو بدرجات متفاوتة مف األمف النفسي واالقتصادي والجماعات في البالد العربية فيما تعا
واالجتماعي، فضاًل عف الصراعات والحروب والحراؾ االجتماعي والسياسي التي تؤثر في 
األفراد، ومف ناحية يتشارؾ العرب في الديف والدـ وكثير مف الخصائص التي قد تؤثر في 

تنبئات تكشؼ عف التأثير في الشخصية الراشد العربي إيجابًا وسمبًا ، وتمثؿ متغيرات البحث م
 العربية. 

 أسئمة البحث: تتحدد مشكمة البحث في األسئمة التالية: 
 ما مستوى الفاعمية الذاتية والسالـ النفسي وقمؽ الموت لدى الراشديف العرب؟ .4
ما الفروؽ في الفاعمية الذاتية والسالـ النفسي وقمؽ الموت لدى الراشديف العرب وفقًا  .3

 لمتغير الجنسية؟ 
ما الفروؽ في الفاعمية الذاتية والسالـ النفسي وقمؽ الموت لدى الراشديف العرب وفقًا  .2

 لمتغير النوع؟
 ما العالقة بيف الفاعمية الذاتية والسالـ النفسي وقمؽ الموت لدى الراشديف العرب؟  .1

 -أهداف البحث: 
 يسعى البحث إلى:

تحديد مستوى الفاعمية الذاتية والسالـ النفسي وقمؽ الموت لدى الراشديف  .4
 .العرب
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الكشؼ عف الفروؽ بيف متوسطات الفاعمية الذاتية والسالـ النفسي وقمؽ  .3
 .لدى الراشديف العرب وفقًا لمتغير الجنسية الموت 

الكشؼ عف الفروؽ بيف متوسطات الفاعمية الذاتية والسالـ النفسي وقمؽ  .2
 .الموت لدى الراشديف العرب وفؽ متغير النوع  

التعرؼ عمى العالقة بيف الفاعمية الذاتية والسالـ النفسي وقمؽ الموت لدى  .1
 .الراشديف العرب 

 أهمية البحث
 ة النظرية:األهمي

تنبع أىمية البحث في جانبو المتعمؽ بتقديـ إضافة نوعية إلى األدب النظري في 
تناولت الكشؼ عف الفروؽ بيف  -عمى حد عمـ الباحث -مجاؿ عمـ النفس لعدـ توفر دراسات

متغيرات البحث، أو عالقتيا مع بعضيا، وال سيما المقارنة بيف جنسيات عربية مما ويفتح بابًا 
ات عمى مستوى الوطف العربي لمكشؼ عف السمات المشتركة والمتباينة عند األفراد لمدراس

جتماعية، فضاًل عف ما يقوـ بو مف دراسة "عبر حضارية"،  والجماعات إلحداث تنمية نفسية وا 
فالتباينات تكمف في إختالؼ البيئات جغرافيًا ،اجتماعيًا إرتبط بيا تمايز في الخصائص 

ية، وأيضا تصدى البحث مف خالؿ التقصي العممي والمقارنة التي تشمؿ اإلقتصادية والحضار 
" الفاعمية الذاتية والسالـ النفسي وقمؽ الموت الذي إزداد مع إزدياد التشبث بالحياة في ىذا 
العصر المتسـ بتسارع التغيرات والصراعات، وأصبح مصدرًا مباشرًا أو غير مباشر لمقمؽ 

 ( 31: 3008ور بالخطر )بمكيالني ،والخوؼ يسيـ في زيادة الشع
وعمى الرغـ مف أف عمـ نفس السالـ  لو جذور عميقة في الفمسفة إال أنو لـ يتشكؿ 
كمجاؿ إىتماـ متماسؾ إال في النصؼ الثاني مف القرف العشريف، وتقدـ مؤشرات األمـ 

النسبي والثقافات المتحدة لمسعادة والرفاىية الحياتية أربعة مؤشرات لمسالـ ترتبطا باليدوء 
السممية ونوعية الحياة واإلخاء، وقيمة الصحة البدنية والعقمية؛ واألمف النفسي وتعزيز اإلدارة 

 Danielالالعنفية، ومتابعة العدالة االجتماعية، والقضاء عمى الحرماف.)

&Christie,2012: p 456-457 ) 
النفسي التي ىي موضع  ويقدـ ىذا البحث عرضًا لمفاىيـ الفاعمية الذاتية والسالـ

اىتماـ عمـ النفس اإليجابي الذي إحتضف سيكولوجية السالـ الذي بدوره أخذ يطور أسس 
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(، Cohrs,et all,2013:p500-600السالـ النفسي لتحقيؽ الرفاىية النفسية مقابؿ الصراع )
المستوى كما يقدـ بعض الجيود العممية والدراسات التي أجريت في بيئات عالمية متعددة عمى 

ضافة الى التراث النفسي في البيئة العربية.  النظري، ويعد ىذا البحث رائدًا وا 
 األهمية التطبيقية : -ب 

o  يوفر البحث أدوات عممية مالئمة لمبيئة العربية ليستفيد منيا الباحثوف  في مجاؿ
 البحوث النفسية . 

 تدريبية لتحسيف فاعمية  إستفادة الميتميف باإلرشاد الميني مف البحث في إعداد برامج
 الذات.
  .إستفادة الميتميف باإلرشاد النفسي في إعداد برامج إرشادية لتعزيز السالـ النفسي 
  إمكانية االستفادة مف نتائج البحث في تقديـ برامج لخفض قمؽ الموت 
 .اإلستفادة مف نتائج البحث وتوصياتو لمتخذي القرار لتنمية اإلنساف والمجتمع العربي 

  -مصطمحات البحث: 
  أوال. فاعمية الذات:

عرفيا باندور بأنيا" إصدار الفرد لتوقعات ذاتية عف كيفية أدائو واألنشطة التي يقوـ 
بيا والتنبؤ بالجيد والنشاط، فيي ادراؾ الفرد لقدرتو  عمى أداء السموؾ الذي يحقؽ نتائج 

( 3042عرفتيا حجازي)( " و Bandura, 2000: 120-136مرغوبا فييا في موقؼ معيف )
مكاناتو") حجازي، ( وعرفيا 132: 3042بأنيا"معتقدات، وأحكاـ يمتمكيا الفرد حوؿ قدراتو وا 

عتقاده في قوتو الشخصية خالؿ المواقؼ 424: 3004)العدؿ، ( بأنيا  ثقة الفرد في قدرتو وا 
 :الجديدة وغير المألوفة". وبعد استعراض الباحث لبعض تعاريؼ الفاعمية الذاتية

يعرؼ الباحث الفاعمية الذاتية: بأنيا "إعتقاد الفرد بقدارتو عمى اإلعتماد عمى النفس،  
دراؾ الفرد  واصدار توقعاتو الذاتية لمقدار الجيد المبذوؿ، ومدى المثابرة لمتصدي لمعوائؽ، وا 
لفاعميتو الذاتية وما يتعمؽ بتقييمو لقدرتو عمى تحقيؽ مستوى معيف مف اإلنجاز واألداء، 

 وتوظيفيا بشكؿ يساىـ في تأدية المياـ المستقبمية"
ويعرفيا الباحث الفاعمية الذاتية إجرائيا: وفؽ التعريؼ اإلجرائي الذي بني المقياس -

عمى أساسو وأبعاده، فالفاعمية الذاتية ىي الدرجة التي يحصؿ عمييا الفرد عند إستجابتو 
 لممقياس. 



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (71( اجمللد )3العدد )

 2020 ايلول

 

)3616 ) 
 

 ثانيا. السالم النفسي: 
" بأنو " التنظيـ الذاتي العاطفي والقدرة عمى تحقيؽ حالة مف التوازف عرفو مانشيرجو

، وعرفو "بريذروف " بأنو كمكوف افتراضي Manchiraju 2019 p. 48العاطفي والكفاءة "))
غير ثنائي يقوـ عمى ممارسة وظائؼ متعددة لمعقؿ، تقوـ عمى فيـ الواقع المتناقض بتآزر 

بيف رفاىيتنا وسعادتنا وسعادة اآلخريف التي تميمنا لبذؿ جيد واعي الذي ال يفصؿ فصاًل تامًا 
 ,Brethertonإلرضاء االحتياجات األساسية لمجميع، وتعزيز رفاىية اإلنساف وعالقاتو )

Balvin, 2012:19- 25  وعرفوه غوغافا وآخريف بأنو "حالة مف اليدوء والسكينة واليدوء )
في العقؿ التي تنشأ بسبب عدـ وجود معاناة أو كراىية وسوء النية أو تشوه فكري وأوىاـ عقمية 

("Gogava et al., 2018, p. 4 in Manchiraju, 2019 ،) 
لنفسي واإلنسجاـ الذاتي ويعرؼ الباحث السالـ النفسي: بأنو " شعور الفرد باليدوء ا 

الذي يولد قدرتو عمى التنظيـ الشخصي والتوازف الشامؿ نفسيًا وعاطفيًا ويحقؽ الشعور 
شباع حاجاتو النفسية واإلجتماعية، وتحقيؽ  بالسعادة والطمأنينة النفسية، واإلشباع الروحي، وا 

 ف ويعايش المعاناة "الذات مف خالؿ تنمية إىتماماتو، ويكوف قادرًا عمى التفاعؿ مع اآلخري
ويعرؼ الباحث السالـ النفسي إجرائيًا: أنو الدرجة التي يحصؿ عمييا الفرد عند 

 إستجابتو لممقياس. 
 ثالثا. قمق الموت 

( بأنو شعور يييمف عمى الفرد بأف الموت يتربص بو حيثما كاف 3046حدده "شقير )
األمر الذي يجعمو حزينا محصورا وأينما إتجو في يقظتو ومنامو في حركتو وسكونو وتفكيره 

( بأنو 3006(، وعرفو الغانـ )22:3046متوجسا مف مجرد العيش عمى نحو طبيعي" )شقير، 
"وسواس الخوؼ مف الَموت إستجابٌة إنفعالية ُمزعجة ومشاعر قمؽ حوؿ كؿ ما يتعمؽ بالموت 

رة تتضمف مشاعر ( بأنو" حالة انفعالية غير سا3001(، وعرفو عسمية ) 11: 3006)الغانـ، 
(، وعرفت الجمعية األمريكية لمطب النفسي القمؽ بأنو "خوؼ 443: 3001سمبية ذاتية)عسمية 

وتوتر وضيؽ ينبع مف عوامؿ معرفية وحضارية ترافقو تغيرات فسيولوجية )اليماني وعبد 
 (.432، ص3001الخالؽ، 
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نشغاؿ والتوتر ويعرؼ الباحث قمؽ الموت: بأنو: "حالة مف الخوؼ تتضمف الشعور اال
وعػدـ اإلرتيػػػاح النفسػػػي والجسػػػدي دوف إدراٍؾ لمصػػػدره سوى التفكيػػر المسػػتمر بػػالموت 

 وتكػػرارىا مصدر مباشر يؤدي إلى استجابة سمبية انفعالية غير سارة ىي قمؽ الموت "
قياس ويعرؼ الباحث قمؽ الموت إجرائيًا ىو: الدرجة التي يحصؿ عمييا الفرد عمى م

 قمؽ الموت
 -حدود البحث: 

 -تحدد البحث باألتي: 
ناث(، تتراوح أعمارىـ ما  بشريًا: الراشديف مف جنسيات عربية مختمفة )ذكورا وا 

 سنة( 11-31بيف)مف
 مكاف وجود المفحوصيف  أثناء تواجدىـ بالمممكة العربية السعوديةػ  جغرافيًا:
 ـ(3046ـ واألوؿ مف العاـ 3048عاـ الفترة الزمنية )الربع األخير مف ال وزمنيًا:

 ثانيًا. اإلطار النظري والدراسات السابقة
 : efficacy selfأوال. فاعمية الذات 

إف مفيػوـ فاعميػة الػذات مػف أكثػر المفػاىيـ النظريػة والعمميػة فػي عمػـ الػنفس الحػديث 
احتػؿ مركػزًا رئيسًا فػي تفسػير ذلػؾ الػذي وضػعو بانػدورا تحػت اسػـ توقعػات فاعميػة الػذات و 

(، وفاعميػة الػذات أكثر الدوافع اإلنسانية التي تكوف 143: 4663القػوة اإلنسػانية)عبدالمنعـ 
 ( 2: 3002إعتقاد الفػرد عػف قدراتػػو المتوقعة وقدرتو عمى النجػػاح ثـ األداء واالنجاز)الجاسر،

 تفسيرات نظرية باندورا لمفاعمية الذاتية 
)باندورا( وجية نظر تفسر الفاعمية الذاتية بأنيا سموؾ الفرد الذي يحدد المثيرات  قدـ

التي يستجيب ليا حسب تفسيره، فاإلستجابات تصدر عمى أساس المدركات والتوقعات 
(( مف خالؿ العالقة التبادلية بينيا واألداء إذ أف Bandura, 1995:p. 191-215المتعممة 

(، ورأى باندورا أف فاعمية الذات توجو Bandura, A 1989 p.14ء)ليا تأثير قوي عمى األدا
سموؾ الفرد وتتحكـ في أنماط التفكير المثيرة لمقمؽ ، وتؤثر عمى مستوى طموحو وأدائو، 
وتحدد مستوى إنجازه ونوعية النشاطات والميمات التي يختار تأديتيا، وقدرتو عمى التعامؿ 

فرد لكفاءة قدرتو عمى أداء سموؾ ما في ميمة ما ضمف بيئتو النفسية، وتعكس تقييـ ال
دراؾ أىدافو  ,Bandura 1989(  ؛Bandura,2000 :120-136ومواجية ضغوط الحياة، وا 
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p731 ،ألنيا تشمؿ المعتقػػدات التي تػػؤثر عمػػى سموؾ الفرد وأدائو ومشاعره ،)
(Bandura.1995-122 وأثبتت النتائج أف الفاعمية الذاتية ليست ،) عنصر التنبؤ الوحيد

ف كانت األىـ في األداء، وليا تأثيرات مختمفة تظير مف خالؿ أربع عمميات ىي :  لألداء وا 
معرفية، وجدانية، ودافعية، وعممية إختيار السموؾ؛ فالفرد الذي لديو إعتقادًا راسخ في فاعميتو 

 Nelsonعمى بيئتو) الذاتية يتوصؿ عف طريؽ واإلدراؾ المعرفي، واإلبداع إلى طرؽ لمسيطرة

& Faurst,1972, p81 ،331-332: 3002( ،)الجاسر) 
 التصور النظري في عمم النفس لمسالم النفسي::ثانيا 

منذ بداية عمـ النفس الحديث ميز عمماء نفس السالـ بيف النزاعات والعنؼ، والذي 
الجماعات عمى أنو  يربطونو باألفكار واألفعاؿ، فغالبًا ما يتـ تفسير الصراع بيف األفراد أو

تصور لألىداؼ غير المتوافقة، ويتعامؿ عمـ نفس السالـ أيًضا مع األفكار والمشاعر 
 ,A.P.A( ؛Christie, et all. 2008: 540–552واألفعاؿ التي تؤدي إلى السالـ المستداـ

( إلى إرتباط الشعور بالسالـ النفسي بعوامؿ عدة أىميا 3046( ، وأشار سولو ماتيو) 2019
الصراع الداخمي ومسبباتو المختمفة، والصراع الشخصي الذي يتداخؿ مع أنواع أخرى مف 
الصراع الداخمي كصراع تعارض الحب، والصراع الوجودي الذي ينبع مف تعارض معتقديف 
أو رغبتيف فتؤدي الى مشاعر المزعجة حوؿ الحياة، فضال عف صراع ىوية الذات وصورتيا، 

(، ويعد مفيوـ السالـ النفسي مفيومًا Sol, Mateo 2019ي )والصراع األخالقي والدين
إفتراضيًا يشمؿ مظاىر سموكية نفسية، ومعرفية معتقدات فكرية وعاطفية روحية تختمؼ 

(، والديف يعطي اإلنساف 1: 3046باختالؼ طبيعة الفرد الشخصية وظروؼ بيئتو )ىباش،
(، 38: 3046ة وراحة الباؿ )القحطاني،الذي يقـو بواجباتو الدينية األمف النفسي والطمأنين

ويستقي المسمـ شعوره بالسالـ النفسي مف التعامؿ القائـ عمى اإلستقامة واإلخاء والمحبة التي 
تجعمو يتقبؿ ذاتو واآلخريف ويتقبمو المجتمع، واإليماف ىو مصدر األمف والطمأنينة والتفاؤؿ 

( 11-20: 3046، وابراىيـ الرضػػا والمعاني اإليجابية في نفس المؤمف )عثماف
 66( والبعد عف اإليماف باهلل أدى إلى نقص احتياجات الفرد الروحية ) 34: 4661)كفافي

(Fromm, 1973  وأكد فرـو عمى أف الفرد لف يصؿ إلنسانيتو الكاممة إال بمقدار ما ينجح ،:
يشعر بالحب في أف يكوف مستقاًل وحرًا، وغاية في ذاتو ال وسيمة ألغراض أي شخص آخر، و 

نحو إخوانو البشر ويميز بيف الخير والشر، وتعاليـ الديانات الوحدانية تؤكد األىداؼ اإلنسانية 
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فترض آدلر أف سموؾ اإلنساف تحدده طبيعة المجتمع الذي ينشأ ويتربى فيو، ويتعمـ ليسيـ  ، وا 
امؿ وتحقيؽ مع االخريف في حياتيـ مف خالؿ إقامة عالقات إجتماعية تفاعمية تستيدؼ التك

التوافؽ النفسي وتحقيؽ الذات الخالقة وتحقيؽ اإلتزاف النفسي مع الظروؼ الحياتية )غباري، 
(، ويرى زىراف أف الفرد يعيش في سالمة وسالـ حيف يكوف 421-420: 3041وأبو شعيرة، 

مكاناتو ومحققًا لذاتو بشخصية متكاممة سوية )زىراف  : 3002قادرا عمى استغالؿ قدراتو وا 
 (  432: 3008( والتمتع بحالة إيجابية تتضمف صحة السموؾ وسالمتو )عكاشة 411

 
 

 ثالثا. التفسيرات النظرية المتعمقة قمق الموت 
تمعػب ظاىرة الموت دورًا حاسمًا فػي تفكيػر اإلنسػاف وانفعاالتػو منػذ أقػدـ العصػور، 

الحتميػة فػي الحياة التػي تؤثر عمػى مجمػؿ وىي سػر مػف األسػرار الغيبيػة، وتعد مف الظػواىر 
( وقد أشار فرويد إلى 422، 3001حياة الناس فػي مختمػؼ األعمار )العاسمي واخروف، 

ف أبدى الفرد  اعتقاد الفرد أف الموت ىو النتيجة الضرورية لمحياة التي ال يمكف إنكارىا، وا 
وده الشخصػي، وىدؼ غرائز الموت ىو ميػاًل الف يركػف المػوت )عمػى الػرؼ( اعتقػادًا بخمػ

(، وحدد فروـ نوعيف مف الخوؼ مف الموت؛ نوع توافقي 32: 4622انياء الحياة )فرويد، 
والنوع االخر ىو الخوؼ الالمعقوؿ مف الموت مرضي يأخذ صورًا وسواسيًة يعاني منو 

عندما (، وتناوؿ يونج مفيوـ الموت اإلرادي بأنو يحدث Fromm, 1973: 214العصابي)
يغوص االنساف في عالـ الظؿ ويصبح عبدًا لألفكار المستيجنة، وتحقيؽ الشيوات ال 

(، ووصؼ يونج قمؽ الموت يأنو مصدرًا أساسيًا 420: 3042أكثر)أبو قيزاف، والشياب،
(، وأشار سوليفاف الى أف قمؽ الفرد مرتبط بالنتائج 432: 3001لمبؤس العصابي )عسمية، 

اإلرتباط بالسبب حيث تصبح النتيجة مصدرًا لمقمؽ )غباري، وأبو شعيرة،  السمبية الحادثة دوف
(، ورأت ىورني أف القمؽ يرجع لثالثة عناصر ىي الشعور بالعجز، والشعور 482: 3041

(، وقمؽ الموت ردود فعؿ لتوقع 420: 3042بالعداوة، والشعور بالعزلة )أبو قيزاف، والشياب،
نيايتو، وتأكده مف وجود حياة أخرى بعد الموت، فيحاوؿ خطر ينبع مف إدراؾ الفرد لقرب 

(، وأشار ديفيد وآخروف إلى أف أنو قمؽ 21: 3004إخفاء خوفو مف الموت نفسو )عثماف، 
عاـ يتميز بمستوى عاٍؿ وثابٍت مف القمؽ المفرط، ويؤثر في الظروؼ الحياتية لمفرد، ويستمر 
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(، وال توجد عالقة David et al,2010, P138بما يكفي ليسبب مشاكؿ في الحياة اليومية)
بيف العمر وقمؽ الموت فقد أشار تيمبمر إلى إف قمؽ الموت بيف الشباب والمسنيف عمى حد 

(، وارتبط إرتفاع قمؽ الموت بضعؼ الدفاعات الشخصية Templer,1971, p70سواء)
اسكة، وأيضا فيكوف معدؿ قمؽ الموت متدنيًا لدى الذيف يتميزوف برؤيا دينية قوية متم
 &,Firstoneالمجتمعات التي فييا معدؿ وفيات مرتفع تكوف اكثر تعايشا وواقعية مع الموت 

joyce, 2009 p491, Donahue ,1985 p406, Schulz, 1978 p42   )) 
 

 الدراسات السابقة :
( إلى الكشػػؼ عػػف العالقػػة بػيػف السػػيطرة المخيػػة 3048ىدفػػت دراسػػة الحربي )

فاعميػػة الػػذات وكؿ مػػف عمميػػات الذاكػػرة ومكوناتيػػا الماورائيػػة، وأثػػر التفاعػػؿ بػػينيا، وطبقت و 
أربػػعة مقاييس؛ فاعميػػة الػػذات، وتحديػػد اليػػد المفضمػػة، وعمميػػات الذاكػػرة، ومقيػػاس مػػا وراء 

ة التربيػػة، وأظيػػرت أىـ النتائػػج وجػػود ( طالبا مػػف كميػػ388الذاكػػرة عمى عينػػة مكونة مف )
عالقػػة ارتباطية بػيػف السػػيطرة المخيػػة وعمميػػات الذاكػػرة ومكوناتيػػا الماورائيػػة، ووجػػود عالقػػة 
دالػػة إحصائيًا بػيػف فاعميػػة الػػذات وعمميػػات الذاكػػرة ومكوناتيػػا الماورائيػػة. ولـ يوجػػد أثػػر داؿ 

 فاعػػؿ بينيا.لمت
( إلى تعرؼ العالقة بيف قمؽ المستقبؿ والفاعمية 3042وىدفت دراسة الرشيدي) 

الذاتية لدى طمبة كمية المجتمع، وطبقت مقياسي قمؽ المستقبؿ والفاعمية الذاتية عمى عينة 
( طالبًا وطالبًة، ومف أىـ النتائج التي توصمت الييا وجود عالقة عكسية دالة  241مكونة مف)

 حصائيًا في أغمب معامالت اإلرتباط ألبعاد قمؽ المستقبؿ والدرجة الكمية مع الفاعمية الذاتية.إ
( إلى تعرؼ التوافؽ الميني وعالقتو بالفاعمية الذاتية 3046وىدفت دراسة الرواحية )  

المدركة لدى عينة مف الموظفيف والكشؼ عف وجود فروؽ دالة إحصائيًا بحسب متغيرات 
الخبرة(، فطبقت مقياسي التوافؽ الميني، والفاعمية الذاتية المدركة  -ؤىؿ العمميالم -)الجنس

( موظفًا في التربية والتعميـ، وأشارت النتائج إلى أف مستوى  360عمى عينة مكونة مف)
التوافؽ الميني مرتفعًا بدرجة كبيرة، ومستوى الفاعمية الذاتية المدركة أيضًا مرتفع بدرجة كبيرة 

 نة، ووجود عالقة دالة بيف التوافؽ الميني و الفاعمية الذاتية المدركة.لدى العي
( إلى الكشؼ عف طبيعة العالقة بيف الفاعمية الذاتية 3046وىدفت دراسة دودو ) 

والتوافؽ النفسي في ضوء متغيري التفاؤؿ والتشاؤـ لدى عينة مف الفريؽ شبو الطبي بورقمة، 
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والتوافؽ النفسي، والتشاؤـ والتفاؤؿ عمى عينة مكونة فطبقت مقاييس الفاعمية الذاتية، 
( فردًا، ومف أىـ النتائج وجود ارتفاع في مستوى الفاعمية الذاتية، ومستوى التوافؽ 302مف)

النفسي لدى الفريؽ شبو الطبي، ووجود عالقة ارتباطية موجبة بيف الفاعمية الذاتية والتوافؽ 
القة ارتباطية سالبة بيف الفاعمية الذاتية والتوافؽ النفسي النفسي لدى المتفائميف، وأيضا وجود ع

 لدى المتشائميف.
( إلى معرفة العالقػػة بػػيف قمػػؽ البطالػػة 3041وىدفت دراسة إشتية، وشاىيف ) 

وفاعمية الػػذات لػدى الطمبػة وفقًا لبعض المتغيرات، وطبؽ مقياسي قمػػؽ البطالػػة، وفاعمية 
( فردًا، وتوصمت النتائج إلى أف مسػػتوى قمػػؽ البطالػة 388مكونة مف)الػػذات عمػى عينػة 

والفاعمية الػذات لػدى الطمبػة كػاف متوسػطًا وكانػت العالقػة عكسػية بػيف قمػؽ البطالة والفاعمية 
الػذات، وعػدـ وجػود فػروؽ دالػة فػي قمػؽ البطالػة لػدى الطمبػة تعػزى لمتغيػري الجػنس والتقػدير 

( إلى فحص العالقة بيف القمػؽ وفاعمية الػذات 3041األكػاديمي، وىدفت دراسة مصطفى)
لػػػػػػػػدى طمبة الثانػوية، وتعرؼ تأثيػر كؿ مف الجنػس والتخصص الػدراسي المستػػوى التعميػمي 

( 243سمة(، وفػاعميػة الػذات عمى عينة مكونة مف ) –لموالديػػف، فطبؽ مقياسي القمػؽ (حالة 
 –الب وطالبة، وتوصمت الدراسة إلى ووجود إرتباط سالػػب داؿ إحصائيًا بيػف القمػػؽ حالة ط

سمة و فاعميػة الػذات، ووجػود فػػروؽ ذات داللػة إحصائية بيف الذكػور واإلناث في القمػؽ، 
 وحسب التخصص.

( التي ىدفت 3046أما السالـ النفسي فمـ يجد الباحث سوى دراسة وادي ىباش ) 
ى "الكشؼ عف مستوى الشعور بالسالـ النفسي الداخمي وعالقتو بمستوى العجز المكتسب إل

لدى طمبة الثانوية في منطقة جيزاف، فتـ تطبيؽ مقياسي السالـ النفسي الداخمي والعجز 
( طالب وطالبة، وأىـ النتائج ىي وجود مستوى داؿ 300المكتسب عمى عينة مكونة مف )

والعجز المكتسب، وعدـ وجود عالقة دالة إحصائيًا بيف السالـ لمسالـ النفسي الداخمي، 
 النفسي والعجز المكتسب لدى طمبة الثانوية .

( إلى تعرؼ عالقة التوجو الديني 3046أما قمؽ الموت فقد ىدفت دراسة الربيعة)
وقمؽ الموت لدى طمبة جامعة المممؾ سعود في ضوء متغيري الجنس والحالة االجتماعية، 

(  طالبا وطالبة، وأىـ 183ياسي التوجو الديني وقمؽ الموت عمى عينة مكونة مف)وطبؽ مق
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النتائج ىي وجود عالقة بيف التوجو لديني وقمؽ الموت، ووجود فروؽ دالة بيف الذكور واإلناث 
 عمى مقياسي التوجو لديني وقمؽ الموت.

تزاـ ( إلى فحص عالقة االل210-224: 3041وىدفت دراسة)عسمية، وأسامة،  
الديني بكؿ مف قمؽ الموت وخبرة األمؿ لدى طمبة كمية التربية، والكشؼ عف الفروؽ في كؿ 
مف االلتزاـ الديني وقمؽ الموت وخبرة األمؿ تبعا لبعض المتغيرات، وطبقت المقاييس عمى 

( طالبًا، وتوصمت أىـ النتائج إلى وجود عالقة سالبة بيف االلتزاـ 261عينة مكونة مف )
وقمؽ الموت، ووجود عالقة موجبة بيف االلتزاـ الديني وخبرة األمؿ لدى الطمبة، وعدـ  الديني

وجود فروؽ دالة تعزى لمتغير الجنس في االلتزاـ الديني، ووجدت فروؽ دالة بيف الذكور 
 واإلناث لصالح اإلناث في قمؽ الموت ولصالح الذكور في خبرة األمؿ.

 التعقيب عمى الدراسات السابقة:
  تنوعت الدراسات السابقة التي تناولت الفاعمية الذاتية في أىدافيا في المستوى

 والعالقة.
  اختمفت العينات المستيدفة في الدراسات السابقة مف حيث العدد وتركزت أكثرىا عمى
 الطمبة
  استخدمت الدراسات السابقة المنيج الوصفي اإلرتباطي 
 أو تكييفيا لتالئـ فاعمية الذات حسب  اعتمدت الدراسات السابقة أدوات تـ بناؤىا

 طبيعة عينتيا.
  استخدمت الدراسات السابقة أساليب إحصائية مختمفة حسب أغراضيا وطبيعة

 المعالجات.
  وجد الباحث دراسة واحدة تناولت السالـ النفسي وعالقتو بالعجز المتعمـ لدى طمبة

 الثانوية.
 عمى حد  -ة والسالـ النفسي وقمؽ الموتلـ يجد الباحث دراسات تناولت الفاعمية الذاتي
 عممو 
  الدراسات تناولت الفاعمية الذاتية وعالقتيا بمتغيرات مختمفة لـ يندرج فييا السالـ

 النفسي وقمؽ الموت، ولـ يجد دراسة فحصت العالقة بيف المتغيرات الثالثة معًا.
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  العاـ والبطالة، أما تناولت بعض الدراسات السابقة الفاعمية الذاتية وعالقتيا بالقمؽ
 قدر اطالع الباحث. -عالقة قمؽ الموت والفاعمية الذاتية فمـ يدرس

 
 
 

 إجراءات البحث:
 -منهج البحث: 

إستخدـ الباحث المنيج السببي المقارف حيث أف البحوث السببية المقارنة تتضمف 
المقارنة بيف مجموعات أومتغيرات لتحديد الفروؽ القائمة أو الفروؽ بيف المجموعات أو 
العالقات بيف المتغيرات بسبب اختالؼ المكاف أوالزماف أو العوامؿ الديموغرافية )أبو 

 (  311-322: 3041عالـ،
:تكّوف مجتمع البحث مف الراشديف العرب وىـ شريحة تبمغ نسبتيا  جتمع البحثم
( دولة عربية وىي ممثؿ لممجتمع 33( دوؿ مف )1%( مف الشباب، وتـ اختيار)20حوالي )
 %(.  32بنسبة )

( فردًا مف الراشديف العرب وبنسبتيـ  283تكونت العينة مف ) -عينة البحث:
( أنثى بنسبة 433%، و)68.4( ذكرًا بنسبة 360) %( موزعوف حسب النوع0.031)

( 26( مصريًا، و)13( يمنيًا، و)466( سعوديًا، و)61%، وحسب الجنسية إلى )24.6
( سودانيًا، وتـ اختيار أفراد عينة البحث وفؽ أسموب العشوائي مف المتواجديف في 13سوريًا، )

 ( يوضح ذلؾ.4السعودية لمعمؿ و لمزيارة، والجدوؿ)
 

 ( .توزيع العينة حسب النوع والجنسية 1ل )جدو

 العينات الجنس
 الجنسية/ الدولة

 سوداني سوري مصري يمني سعودي المجموع
 360 38 36 38 440 68 العدد ذكور
 433 41 6 41 16 36 العدد اناث
 283 13 21 13 466 61 العدد العينة
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 األدوات: أواًل.  مقياس  الفاعمية الذاتية:
 مقياس الفاعمية الذاتية:اعداد 

إطمع الباحث عمى عدد مف مقاييس فاعمية الذات المستخدمة في دراسات سابقة، 
ووجد الباحث وأف ىذه المقاييس غير مناسبة لبحثو الحالي إلختالؼ طبيعة العينات التي 

ية أعدت ليا، وغير مناسبة لطبيعة بحثو فبعض المقاييس في بنائيا أعدت لقياس الكفاءة الذات
فيي غير مالئمة لقياس الفاعمية الذاتية، فارتأى الباحث بناء المقياس وفقًا لتعريفو االجرائي 

 لمفاعمية الذاتية وأبعادىا المستيدفة.
وقد اعتمد الباحث في بناء مقياسو عمى تعريؼ الفاعمية الذاتية الذي اعتمده في 

درة الفرد عمى اإلنجاز، وحكـ تحديد المصطمحات والذي ينص: بأنيا قناعة فردية تتضمف مق
شخصي حوؿ قدرتو في أداء ميمة ما، وتوقع النتيجة النيائية، وسيطرتو عمى بيئتو، وتشمؿ 

 األبعاد )قدرة الفاعمية، والعمومية، وقوة  الفاعمية، والضبط الذاتي( .
 بناءا عمى سبؽ فاف الباحث حدد  أبعاد المقياس:

 أواًل. بعد قدرة الفاعمية 
 بعد العموميةثانيا. 

 ثالثًا. بعد قوة الفاعمية
 رابعًا. بعد الضبط الذاتي والثقة بالذات 

 . (*)وقد تـ صياغة فقرات لكؿ بعد مف ابعاد المقياس 
 الخصائص السيكومترية لممقياس: 
ُيعّد صدؽ فقرات المقياس مؤشرًا ميمًا لدقة  أواًل. صدق مقياس الفاعمية الذاتية: 

 ألجمو لذا تحقؽ الباحث مف صدؽ فقرات مقياسو  كالتالي:قياس اليدؼ الذي أعد 
 الصدق الظاهري )صدق المحكمين ( : 

قاـ الباحث بالتحقؽ مف تمتع فقرات المقياس بصدؽ ظاىري مف خالؿ اعتماده عمى 
مؤشرات وحدة الفيـ العاـ لممعنى المفظي في البيئة المغوية العربية، وسالمة المغة والصياغة، 

ات وأسموب اإلجابة ، فضال عف وضوح فقرات المقياس، ومناسبتو لقياس ما ووضوح الفقر 
وضعت لقياسو، وتـ التحقؽ مف صدؼ فقرات المقياس مف خالؿ عرض فقرات مقياس 

                                                 
*

 نهحصول عهى انمقياس يرجى انتواصم مع انباحث شخصيا من خالل انبريد االنكتروتي- 
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الفاعمية الذاتية بصورتو األولية عمى مجموعة مف الخبراء في القياس النفسي وعمـ النفس، 
بتيا لميدؼ الذي اعدت مف اجمو فضال عف والصحة النفسية لمتأكد مف سالمتيا ومناس

مالئمتيا لمراشديف العرب، وتراوحت نسب اإلتفاؽ بيف المحكميف بشأف فقرات المقياس ما بيف 
( كانت نسبة اإلتفاؽ 46( الفقرة رقـ )8%( لجميع الفثرات عدا الفقرة رقـ )400% و60)

ث أصبح االتفاؽ عمى %( فتـ تعديؿ صياغة الفقرة في ضوء المالحظات بحي 80عمييا )
 % 400مقياس الفاعمية الذاتية بنسبة 

تـ التحقؽ مف صدؽ المحتوى مف خالؿ تطبيؽ المقياس عمى  صدق المحتوى: -ب
فردا( اختيرت بالطريقة العشوائية وتـ تطبيؽ معادلة بيرسوف اليجاد 20عينة مقدارىا )

ت، فكانت قيـ اإلرتباط لجميع معامالت اإلرتباط بيف كؿ فقرة والدرجة لكمية لمجموع الفقرا
 ( يوضح ذلؾ.3( والجدوؿ )0.01الفقرات دالة إحصائيًا عند مستوى )

تـ التحقؽ مف صدؽ البناء بعدة مؤشرات شممت الصدؽ الظاىري  صدق البناء: -ج
)المحكميف ( فضال عف صدؽ المحتوى مف خالؿ االرتباطات )إرتباط الفقرة بالدرجة الكمية 

 ( يوضح ذلؾ.3جميع الفقرات( والجدوؿ)التي كانت دالة ل
 ( يوضح إرتباط الفقرة بالدرجة الكمية لمقياس الفاعمية الذاتية 2)جدول 

رقم 
 الفقرة

 الفقرة إرتباط
 الكلٌةمع 

رقم  الداللة
 الفقرة

 الفقرة إرتباط
 الكلٌةمع 

رقم  الداللة
 الفقرة

 الفقرة إرتباط
 الكلٌةمع 

رقم  الداللة
 الفقرة

 الفقرة إرتباط
 الكلٌةمع 

 الداللة

 دالة .0436 25 دالة 04324 .1 دالة .0433 9 دالة 04424 1
 دالة 04340 26 دالة 043.5 11 دالة 04440 10 دالة 044.5 2
 دالة 04355 .2 دالة 004321 19 دالة 04415 11 دالة 04256 3
 دالة 04453 21 دالة 04543 20 دالة 04410 12 دالة 04610 4
 دالة 04552 29 دالة 04429 21 دالة 0469 13 دالة 04921 5
 دالة 04440 30 دالة 04411 22 دالة 04342 14 دالة 04219 6
    دالة 04412 23 دالة 04.53 15 دالة 04355 .

    دالة 04390 24 دالة 04323 16 دالة 04419 1

 ثانيًا. ثبات مقياس  الفاعمية الذاتية:
  -ألهمية الثبات تم حساب ثبات مقياس الفاعمية الذاتية ب:

 طريقة التجزئة النصفية:  -
إستخرج الباحث ثبات مقياس الفاعمية الذاتية بطريقة التجزئة النصفية مف خالؿ 

فرادًا(  فبمغت قيمة معامؿ اإلرتباط ما بيف جزئي  20استجابة مجموعة مف االفراد بمغت )
( 0.230(، وقيمة معامؿ اإلرتباط بمعادلة بيرسوف )0.248المقياس بمعادلة جتماف )
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(، مما يؤشر عمى ثبات المقياس 0.266براوف بمغت )-يرمافوبإستخداـ معامؿ التصحيح سب
 اي اف المقياس يتمتع باتساؽ داخمي كبير. 
بعد إستكماؿ الباحث إلجراءات إعداد مقياس  وصف المقياس بصورته النهائية :

الفاعمية الذاتية لمراشديف العرب،والتأكد مف خصائصو القياسية مما أمكف الوثوؽ بو في قياس 
( فقرة، وتكوف اإلجابة عمى كؿ  20ياسو، لذا المقياس بصورتو النيائية تكوف مف )ماوضع لق

( وبذلؾ تكوف أعمى درجة كمية لمقياس 1،  2، 3، 4، 0فقرة وفؽ خمسة بدائؿ متدرجة )
( درجة وأف الدرجة 60( وبمتوسط نظري مقداره ) 0( درجة وأصغر درجة كمية لو )430)

 . (†)مرتفعة لدى المستجيب والدرجة األقؿ تعني فاعمية ذاتية متدنيةالعالية تعني فاعمية الذاتية 
 ثانيًا: مقياس السالم النفسي)ص.ع(:

اعتمد الباحث مقياس السالـ النفسي بصورتو العربية )ص.ع( ،ويتكوف المقياس مف 
( وبذلؾ 1، 2،  3، 4( فقرة، وتكوف اإلجابة لكؿ فقرة وفؽ أربعة بدائؿ متدرجة مف )20)

( درجة تعني أف السالـ النفسي لدى المستجيب عاٍؿ، وأصغر 430أعمى درجة لمقياس )تكوف 
( 21( درجة  تعني أف السالـ النفسي لديو منخفض، وبمتوسط نظري مقداره )20درجة لو )

(، وبعد 42، 2، 4درجة، وتكوف المقياس مف ستة أبعاد ىي: بعد الشعور السعادة وفقراتو : )
(، وبعد اإلشباع الروحي وفقراتو 31، 33، 46، 41، 8، 3وفقراتو )  الرضا الشعور بالبيجة

، 1(، وبعد تكامؿ الشخصية، وفقراتو )46، 40، 1(، وبعد الصداقة وفقراتو )41، 6، 2)
اتو (، وبعد اإليجابية والمرونة العقمية في التعامؿ وفقر 20، 38،  36، 32، 30، 42، 44
(6 ،43 ،48 ،34 ،31 ،32 ،36)(‡). 

 الخصائص السيكومترية لممقياس: 
ولمتاكد مف صالحية المقياس لميدؼ الذي اعد لو قاـ الباحث بإجراءات التحقؽ مف 
خصائص  مقياس السالـ النفسي وقد شممت ىذه الخصائص اىـ خاصيتيف ىما الصدؽ 

 والثبات وكالتالي:
باحث الصدؽ :رغـ تمتع مقياس السالـ النفسي بخصائص الصدؽ عالية اال اف ال

 تاكد مف تمتع مقياس السالـ النفسي مف خالؿ انواع الصدؽ التالية

                                                 
†

 يرجى انتواصم مع انباحث شخصيا من خالل انبريد االنكترونينهحصول عهى انمقياس  
‡

 نهحصول عهى انمقياس يرجى انتواصم مع  انباحث شخيا من خالل انبريد االنكتروني 
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 الصدق الظاهري:  -1

لمتحقؽ مف الصدؽ الظاىري عرض الباحث مقياس السالـ النفسي لمصورة العربية 
( خبراء مف دوؿ عربية مختمفة ومف إختصاصات القياس النفسي 8بصورتو األولية عمى )

سية، وذلؾ لمعرفة مدى صالحية الفقرات في قياس ما وضعت وعمـ النفس، والصحة النف
لقياسو ومالئمتيا لمبيئة العربية والراشديف بشكؿ خاص، وبناءًا عمى رأي المحكميف تـ تعديؿ 

( مف البعد الرابع، 2( مف البعد الثاني، والفقرة )3،2مف البعد األوؿ، والفقرتيف ) 3الفقرة 
( مف البعد السادس، وتراوحت نسب اإلتفاؽ بيف 8لفقرة )( مف البعد الخامس، وا6والفقرة )

، 4%( لجميع عدا الفقرات رقـ )400% و82.1المحكميف بشأف فقرات المقياس ما بيف )
%( فتـ تعديؿ صياغة الفقرات في ضوء  21( كانت نسبة اإلتفاؽ عمييا ) 36، 1،6

السالـ النفسي  مالحظات المحكميف، وأعيد عرضيا بحيث أصبحت جميع  فقرات مقياس
 مناسبة.

 صدق المحتوى: 
تـ التحقؽ مف صدؽ المحتوى مف خالؿ تطبيؽ مقياس السالـ النفسي عمى عينة  
فردا( تـ اختيارىـ بصورة عشوائية وبعد االستجابة لممقياس تـ حساب معامالت  20بمغت )

كانت معامالت االرتباط مف خالؿ معادلة بيرسوف وتـ حساب إرتباط الفقرة بالدرجة الكمية ف
 ( يوضح ذلؾ.2(، لجميع الفقرات والجدوؿ)0.01اإلرتباط لجميع الفقرات داؿ عند مستوى )

 ( يوضح إرتباط الفقرة بالدرجة الكمية لمقياس السالم النفسي 3)جدول
 الفقرة رتباطا رقم الفقرة

 الكليةمع 
مستوى 
 الداللة

 الفقرة رتباطا رقم الفقرة
 الكليةمع 

مستوى 
 الداللة

 الفقرة رتباطا رقم الفقرة
 الكليةمع 

مستوى 
 الداللة

 دالة 29351 01 دالة 29354 11 دالة 294.0 1
 دالة 29460 00 دالة 29307 10 دالة 29300 0
 دالة 29446 03 دالة 29424 13 دالة 293.2 3
 دالة 29420 04 دالة 29400 14 دالة .2934 4
 دالة 29302 05 دالة 29005 15 دالة 29471 5
 دالة 29063 06 دالة 29334 16 دالة 29421 6
 دالة 29331 00 دالة 29412 10 دالة 29305 0
 دالة 29404 07 دالة 29551 17 دالة 29360 7
 دالة 29327 .0 دالة 29426 .1 دالة 29325 .

 دالة 29442 32 دالة 29330 02 دالة 29061 12
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 الصدق المرتبط بمحك )الصدق التالزمي( :
معا عمى عينة مكوف مف  (§)تـ تطبيؽ مقياسي السالـ النفسي والصحة النفسية 

( راشد ثـ حساب معامؿ إرتباط بيرسوف بيف الدرجات الكمية لكال المقياسيف فبمغت القيمة 20)
 ( مما يعني تمتعو بصدؽ محكي . 0.04(، وىي دالة عند مستوى )0.61)

ثبات خاصبة ضرورية يجب التحقؽ منيا يعد ال ثانيا. ثبات مقياس السالم النفسي:
 في أي مقياس نفسي ووقد تـ استخراجو ب:

 طريقة التجزئة النصفية لمصورة العربية :
إستخرج الباحث ثبات مقياس السالـ الداخمي بطريقة التجزئة النصفية عمى نفس عينة 

( 0.248ف )صدؽ المحتوى فبمغت قيمة معامؿ اإلرتباط ما بيف جزئي المقياس بمعادلة جتما
براوف   -( ، وبمعامؿ التصحيح سبيرماف0.266، وقيمة معامؿ اإلرتباط بمعادلة بيرسوف )

( مما يؤشر 0.01( وجميع قيـ اإلرتباط  دالة إحصائيًا عند )0.264اصبح معامؿ االرتباط )
عمى ثبات المقياس، وذلؾ مؤشرا عمى إتساؽ ما بيف جزئي المقياس اي اتساؽ داخمي عالي 

 المقياس منسجـ وثبات .  اي اف
 ثالثًا: مقياس قمق الموت:

إطمع الباحث عمى مجموعة مف المقاييس  الخاصة بقمؽ الموت المستخدمة في 
الدراسات السابقة،  واالدبيات الخاصة وفي ضوء تمؾ المقاييس أعد الباحث فقرات مقياس قمؽ 

األوؿ القمؽ موت الذات، وعدد الموت لمراشديف العرب، وحدد أبعاد مقياس قمؽ الموت: البعد 
 6(، والبعد الثاني الخوؼ مف احتضار الذات وعدد فقراتو 42-4فقرة، وىي ) 42فقراتو 

(، 31-30فقرة وىي ) 1(، والبعد الثالث القمؽ مف الفناء وعدد فقراتو 46-41فقرات وىي )
 (1ممحؽ ( )20-31فقرات وىي ) 6والبعد الرابع الخوؼ مف موت اآلخريف، وعدد فقراتو 

 الخصائص السيكومترية لمقياس قمق الموت:
تـ عرض المقياس عمى مجموعة مف الصدق الظاهري )صدق المحكمين(:-4

( وىـ خبراءعرب في إختصاصات عمـ النفس والقياس والصحة 8المحكميف البالغ عددىـ )
حت نسب النفسية عمد الباحث الى إستخراج النسب المئوية لمموافقيف عمى كؿ فقرة ، وتراو 

%( لجميع عدا الفقرات 400% و60اإلتفاؽ بيف المحكميف بشأف فقرات المقياس ما بيف )

                                                 
§

 0222مفياس انصحة اننفسية نكونبرغ تقنين انياحث  
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%( فتـ تعديؿ  21( كانت نسبة اإلتفاؽ عمييا )48،  44، 2،  3المرقمة باستثناء الفقرات)
 صياغة الفقرات في ضوء مالحظات المحكميف.

بيؽ مقياس قمؽ تـ التحقؽ مف صدؽ المحتوى مف خالؿ تط صدق المحتوى : -
الموت عمى عينة مف الشباب وتـ حساب معامالت إرتباط مف خالؿ معادلة بيرسوف مف 
خالؿ ايجاد االرتباط ما بيف كؿ فقرة بالدرجة الكمية لممقياس ، فكانت قيـ اإلرتباط دالة لجميع 

 ( يوضح ذلؾ.1الفقرات، والجدوؿ )
 ( يوضح إرتباط الفقرة بالدرجة الكمية ،4)جدول 

م رق
 الفقرة

اإلرتباط 
 مع الكلٌة

مستوى 
 الداللة

رقم 
 الفقرة

اإلرتباط 
 مع الكلٌة

مستوى 
 الداللة

رقم 
 الفقرة

اإلرتباط 
 مع الكلٌة

مستوى 
 الداللة

رقم 
 الفقرة

اإلرتباط 
 مع الكلٌة

مستوى 
 الداللة

 دالة  0.124 31 دالة  0.264 42 دالة  0.118 6 دالة  0.26 4
 دالة  0.134 36 دالة  0.216 48 دالة  0.160 40 دالة  0.134 3
 دالة  0.121 32 دالة  0.261 46 دالة  0.241 44 دالة  0.132 2
 دالة  0.366 38 دالة  0.143 30 دالة  0.220 43 دالة  0.283 1
 دالة  0.211 36 دالة  0.212 34 دالة  0.146 42 دالة  0.366 1
 دالة  0.126 20 دالة  0.211 33 دالة  0.142 41 دالة  0.164 6
    دالة  0.111 32 دالة  0.110 41 دالة  0.224 2
    دالة  0.168 31 دالة  0.236 46 دالة  0.136 8
 

 ثبات مقياس قمق الموت 
تحقؽ الباحث مف ثبات المقياس ألنو مف الخصائص الضرورية وتـ إستخراجو 

 بطريقة:
إستخرج الباحث ثبات مقياس قمؽ الموت مف خالؿ تطبيقو عمى  التجزئة النصفية :

فردا ( واستخرج الباحث معامؿ االرتباط بيف جزئي المقياس فبمغت قيمة  20عينو مقدارىا) 
(،اما معامؿ التصحيح 0.118( وبيرسوف بمغت )0.161معامؿ اإلرتباط بمعادلة جتماف )

( 0.004ع قيـ اإلرتباط  دالة إحصائيًا عند)( وجمي 0.124براوف فقد بمغ )-بمعادلة سبيرماف
 مما يعني أف المقياس يتمتع بمعامؿ إتساؽ إنسجاـ جيد. 

 األساليب االحصائية:
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-Spssإعتمد الباحث الوسائؿ اإلحصائية باستخداـ الحزمة اإلحصائية لمعموـ النفسية 

 ، وشممت: 22
 النسب المئوية(المعالـ الوصفية )المتوسط الحسابي، اإلنحراؼ المعياري،  .4
 براوف-معامالت إرتباط بيرسوف، وجتماف ،سبيرماف .3
 اإلختبار التائي لعينة واحدة، اإلختبار التائي لعينتيف مستقمتيف  .2
 تحميؿ التبايف األحادي ومعادلة شيفيو .1

 سيتـ عرض النتائج وفؽ اىداؼ البحث وكما ياتي :عرض نتائج البحث:
لذاتية والسالـ النفسي وقمؽ الموت لدى اليدؼ االوؿ : تحديد مستوى الفاعمية ا

 الراشديف العرب
 283لمتحقؽ مف ىذا اليدؼ اعتمد الباحث إستجابات أفراد العينة والبالغ عددىـ )

فردا( عمى المقاييس الثالثة المعتمدة في البحث وبعد تطبيؽ االختبار التائي لمعينة الواحدة 
( يوضح توصيفات العينة وفؽ 1وؿ )لكؿ مقياس عمى حدة كانت النتائج وكما في الجد

 المقاييس الثالثة فضال عف نتائج االختبار التائي 
( المتوسط الحسابي واإلنحراف المعياري والمتوسط الفرضي والقيمة التائية المحسوبة ومستوى 5)جدول 

 الداللة
 المتوسط  المتغير

 الحسابي
 اإلنحراؼ  

 المعياري
 المتوسط  

 الفرضي
 الفرؽ بيف

 المتوسطات 
 القيمة

 التائية 
 لة الدال
 

 (0.004عند مستوى )دالة  32.110 41.2121 60 44.4688 21.21 الفاعمية الذاتية 

 (0.004عند مستوى )دالة  28.412 32.66816 21 43.3282 68.6686 السالم النفسي

 (0.004عند مستوى )دالة  41.201- 6.01162- 60 8.01806 12.611 قمق الموت

( وىي 32.11( نجد اف الدرجة التائية لمفاعمية الذاتية  كانت )1ومف خالؿ الجدوؿ )
( ولمتعرؼ لصالح مف الفرؽ فنجد اف متوسط العينة والبالغ  0.004دالة عند مستوى داللة)

( اي اف الفرؽ لصالح العينة 60( وىو اكبر مف المتوسط الفرضي لممقياس والبالغ )21.21)
مية الذاتية كاف اكبر مف متوسط المجتمع اي اف افراد العينة يتمتعوف اي اف مستوى الفاع

 بفاعمية ذاتية .
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( وىي دالة عند مستوى 28.412أما مقياس السالـ النفسي فبمغت الدرجة التائية لو )
( 68.666( ولمتعرؼ لصالح مف الفرؽ فنجد اف المتوسط الحسابي لمسالـ النفسي )0.004) 

( اي الفرؽ لصالح العينة الف متوسط كاف 21النظري  والبالغ )وىو اكبر مف المتوسط 
 االعمى اي  كاف اكبر مف متوسط المجتمع اي اف العينة تتمتع بسالـ نفسي عالي .

( ذات االتجاه السمبي وىي 41.201-أما مقياس قمؽ الموت فبمغت الدرجة التائية )
المتوسطات يظير اف المتوسط الحسابي ( ولتفسير الفروقات بيف 0.004دالة عند مستوى ) 

( درجة، وىو اصغر مف المتوسط النظري )الفرضي ( 12.611لمقياس قمؽ الموت بمغ )
( درجة، اي اف الفرؽ ىنا باالتجاه السمبي اي اف مستوى قمؽ الموت  كاف 60لممقياس والبالغ)

موت قياسا بمتوسط أصغر مف متوسط المجتمع وىذا يشير الى اف العينة ال تعاني مف قمؽ ال
 المقياس.

: الكشؼ عف الفروؽ بيف متوسطات الفاعمية الذاتية والسالـ النفسي  الهدف الثاني
 وقمؽ الموت لدى الراشديف العرب وفقًا لمتغير الجنسية 

لمتحقؽ مف ىذا اليدؼ اعتمد الباحث نتائج استجابات افراد العينة  لممقياس الفاعمية 
التبايف االحادي لمكشؼ عف الفروقات تبعا لمتغير الجنسية وكانت وطبؽ عمييا معادلة تحميؿ 
 ( 6النتائج وكما في الجدوؿ ) 

 ( نتائج تحميل التباين االحادي لمقياس الفاعمية الذاتي وفق متغير الجنسية6جدول )
درجة  مجموع المربعات 

 الحرية
الدرجة  متوسط المربعات

 الفائية
 الداللة 

دالة عند  16.711 1793.53 4 7174.11 بين المجموعات 
مستوى 

(0.001) 
  107.324 377 40461 داخل المجموعات

    47635.322 الكمي 
( كانت دالة عند 46.244ومف خالؿ الجدوؿ اعاله نجد اف القيمة الفائية والبالغة )

الجنسية ( مما يشير الى وجود فروقات في مقياس الفاعمية تبعا لمتغير 0.004مستوى )
 (2ولمتعرؼ ايف يكمف الفرؽ استخدـ معادلة شيفيو، وكانت النتائج وكما في الجدوؿ )

 نتائج المقارنات بين العينات لمقياس الفاعمية الذاتية وفق معادلة شيفيه(7جدول )
الجنسيات  الجنسية

 االخرى
الفروؽ في  المتوسطات

 المتوسطات
درجة 

 الخطأ  
مستوى 
 الداللة

 التفسير
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 السعودية
 المتوسط 
83.26 

 لصالح ج. السعودية 0.004 4.22 2.63 21.22 اليمنية
 لصالح ج. السعودية 0.004 4.63 43.68 66.1 المصرية
 لصالح ج. السعودية 0.004 4.62 44.62 20.16 السودانية
 لصالح ج. السعودية 0.004 3.01 1.26 26.6 السورية

 اليمنية 
 المتوسط
21.22 

 لصالح ج. السعودية 0.004 4.22 -2.63 83.26 السعودية
 غير دالة 0.06 4.28 1.266 66.1 المصرية
 غير دالة 0.33 4.80 1.20 20.16 السودانية
 غير دالة 0.63 4.63 -4.83 26.6 السورية

 المصرية 
 المتوسط 

66.1 

 لصالح ج. السعودية 0.004 4.63 -43.68 83.26 السعودية
 غير دالة 0.063 4.28 -1.26 21.22 اليمنية

 غير دالة 0.663 3.32 -4.01 20.16 السودانية
 لصالح ج.السورية 0.010 3.22 -2.46 26.6 السورية

 السودانية 
 المتوسط 
20.12 

 لصالح ج.السعودية 0.004 4.62 -44.62 83.26 السعودية
 غير دالة 0.331 4.80 -1.20 21.22 اليمنية

 غير دالة 0.661 3.32 4.01 66.1 المصرية
 غير دالة 0.460 3.28 -6.42 26.6 السورية

 السورية  
 المتوسط 

26.6 

 غير دالة 0.061 3.01 -1.26 83.26 السعودية
 غير دالة 0.631 4.63 4.83 21.22 اليمنية

 لصالح ج.السورية 0.010 3.22 2.46 66.1 المصرية
دالةغير  0.460 3.28 6.42 20.12 ةدانيالسو   

 
ومف خالؿ الجدوؿ اعاله نجد اف الفروؽ لصالح الجنسية السعودية في مقياس 
الفاعمية الذاتية فقد تفوقت عمى كؿ الجنسيات )اليمنية ،المصرية ،السودانية والسورية ( ثـ 
تمييا الجنسية السورية فكانت الفروؽ لصالحيا بمقياس الفاعمية فقط عمى الجنسية المصرية 

 الجنسيات كانت الفروؽ عندىا غير داللة.،اما بقية 
ولمكشؼ عف الفروؽ بمقياس السالـ النفسي وفؽ متغير الجنسية استخدـ الباحث معادلة  

 (8) ة  وكانت النتائج وكما في الجدوؿتحميؿ التبايف االحادي عمى استجابات افراد العين
 وفق متغير الجنسيةنتائج تحميل التباين االحادي لمقياس السالم النفسي  (8جدول )

 الداللة  الدرجة الفائية متوسط المربعات درجة الحرية مجموع المربعات 



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (71( اجمللد )3العدد )

 2020 ايلول

 

)3662 ) 
 

دالة عند مستوى  2.26 111.38 1 3334.41 بيف المجموعات 
  416.12 222 1133.16 داخؿ المجموعات (0.001)

   284 63؟12114 الكمي 

( ، ىي دالة عند مستوى 2.26( نجد اف الدرجة الفائية بمغت )8ومف خالؿ الجدوؿ ) 
( أي اف ىناؾ فروؽ في استجابات االفراد وفؽ نوع العينة )الجنسية ( ولمتفسير 0.04داللة )

( يبف نتائج المقارنات بيف المتوسطات 6نوع الفروؽ استخدـ الباحث معادلة شيفيو ، والجدوؿ )
 لجنسية .وفؽ متغير ا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 يبن نتائج المقارنات بين المتوسطات مقياس السالم النفسي  وفق متغير الجنسية .(9الجدول )
الجنسيات  الجنسية

 االخرى
الفروؽ في  المتوسط

 المتوسطات
درجة 

 الخطأ  
مستوى 
 الداللة

 لصالح مف 

 السعودية
 المتوسط 
403.38 

 دالةغير  0.133 4.11 2.02 66.34 اليمنية
 غير دالة 0.311 3.31 1.31 62.03 المصرية
 غير دالة 0.426 3.36 1.68 66.36 السودانية
 لصالح ج.السعودية 0.02 3.26 2.822 61.10 السورية

 اليمنية 
 المتوسط
66.34 

403.3 السعودية
8 

 غير دالة 0.133 4.11 -2.02

 غير دالة 0.861 3.08 3.48 62.03 المصرية
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 غير دالة 0.213 3.40 3.64 66.36 السودانية
 غير دالة 0.221 3.31 1.80 61.10 السورية

 المصرية 
 المتوسط 
62.03 

403.3 السعودية
8 

1.31-  غير دالة 0.311 3.31 

-3.48 66.34 اليمنية  غير دالة 0.861 3.08 
 غير دالة 0.666 3.61 0.22 66.36 السودانية
 غير دالة 0.631 3.22 3.63 61.10 السورية

 السودانية 
 المتوسط 
66.36 

403.3 السعودية
8 

1.68-  غير دالة 0.426 3.36 

-3.64 66.34 اليمنية  غير دالة 0.213 3.40 
 غير دالة 0.666 3.61 0.224 62.03 المصرية
 غير دالة 0.622 3.28 4.86 26.6 السورية

 السورية  
 المتوسط 

26.6 

403.3 السعودية
8 

2.82-  لصالح ج.السعودية 0.020 3.26 

-1.80 66.34 اليمنية  غير دالة 0.221 3.31 
-3.63 62.03 المصرية  غير دالة 0.631 3.22 

-4.86 66.36 ةدانيالسو   غير دالة 0.622 3.28 

( والخاصة بمقياس السالـ النفسي نجد اف فقط الجنسية 6ومف خالؿ الجدوؿ )
 السعودية قد تفوقت عمى الجنسية السورية فقط ،اما بقية الجنسيات كانت غير دالة 

اما المقياس الثالث  قمؽ الموت فممتعرؼ عمى الفروقات وفؽ متغير الجنسية  استخدـ 
عف  الفروقات وكانت نتائج تحميؿ التبايف وكما في الباحث تحميؿ التبايف االحادي لمكشؼ 

 (40الجدوؿ )
 نتائج تحميل التباين االحادي لمقياس قمق الموت وفق متغير الجنسية(10جدول )

 الداللة  الدرجة الفائية متوسط المربعات درجة الحرية مجموع المربعات 
دالة عند مستوى  7.789 470.934 4 1883.738 بين المجموعات 

 60.462 377 22794.108 داخل المجموعات (0.001)
  381 24677.846 الكمي 
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( ىي دالةعند مستوى 2.286( نجد اف الدرجة الفائية والبالغة )40وبالنظر لمجدوؿ )
( مما يعني وجود فروقات في استجابات افراد العينة وفؽ متغير قمؽ الموت ولتفسير  0.004)

 ( يبيف المقارنات وفؽ الجنسيات 44ىذه الفروؽ استخدـ الباحث معادلة شيفية والجدوؿ )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نتائج معادلة شيفيه لمتعرف عمى الفروقات وفق متغير الجنسية(11) جدول
الجنسٌات  الجنسٌة

 االخرى
الفروق فً  المتوسط

 المتوسطات
درجة 
 الخطأ

مستوى 
 الداللة

 لصالح من 

 السعودٌة
 المتوسط 
504.3 

-3430 54404 الٌمنٌة  لصالح ج9السعودية 04029 04999 

-3411 54455 المصرٌة  غير دالة 04139 14443 

-6451 5.432 السودانٌة  لصالح ج9السعودية 04001 14455 

-64.2 5.446 السورٌة  لصالح ج9السعودية 04001 14540 

 الٌمنٌة 
 المتوسط
54404 

 لصالح ج9السعودية 04029 0499 3430 504.3 السعودٌة

-04512 54455 المصرٌة  غير دالة .0499 1434 

-34212 5.432 السودانٌة  غير دالة 04210 1435 

-34422 5.446 السورٌة  غير دالة 04232 1444 

 المصرٌة 
 المتوسط 
54455 

 غير دالة 04139 1444 3411 504.3 السعودٌة

 غير دالة .0499 1434 04512 54404 الٌمنٌة

-24.69 5.432 السودانٌة  غير دالة 04622 14.0 

-2491 5.446 السورٌة  غير دالة 04614 14.1 
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 السودانٌة 
 المتوسط 
5.432 

 لصالح ج9السعودية 04001 1445 6451 504.3 السعودٌة

 غير دالة 04210 1435 3421 54404 الٌمنٌة

 غير دالة 04622 14.0 24.6 54455 المصرٌة

-04140 5.446 السورٌة  غير دالة 04999 14.1 

 السورٌة  
 المتوسط 
5.446 

 لصالح ج9السعودية 04001 1454 64.2 504.3 السعودٌة

 غير دالة 04323 1444 3442 54404 الٌمنٌة

 غير دالة 04614 14.1 2491 54455 المصرٌة

 غير دالة 04999 14.1 04140 5.432 ةدانٌالسو

( نجد اف الجنسية السعودية كانت الفروؽ لصالحيا وفؽ 44مف خالؿ الجدوؿ )
الجنسيات )اليمنية والسودانية والسورية( ،اما  مقياس قمؽ الموت فيي ليا فروقات دالة مع

الفروقات مع   افراد الجنسية المصرية فكاف الفرؽ غير داؿ أي اف افراد الجنسية السعودية  
 ىـ اقؿ قمقا مف الموت مف الجنسيات االخرى .

اليدؼ الثالث :الكشؼ عف الفروؽ بيف متوسطات الفاعمية الذاتية والسالـ النفسي 
 لدى الراشديف العرب وفؽ متغير النوع . وقمؽ الموت

لمتحقؽ مف اليدؼ الثالث اعتمد الباحث االختبار التائي لمعينتيف المستقمتيف )الذكور 
 ( 43االناث ( عمى نتائج االستجابات  الفراد العينة وكانت النتائج وكما في الجدوؿ )–

 
 س الثالثةنتائج االختبار التائي لعينتين مستقمتين لممقايي (12جدول )

نوع 
 المقٌاس

مستوى  الدرجة التائٌة االنحراف المعٌاري المتوسطات عدد افراد  النوع
 الداللة

الفاعلٌة 
 الذاتٌة

 0455 -04599 114302 5453. 260 ذكر
 10495 6426. 122 انثى

السالم 
 النفسً

 04211 -14233 11490 91444 260 ذكر
 134022 100410 122 انثى

قلق 
 الموت

 04254 -14142 14101 53462 260 ذكر
 4923. 54463 122 انثى

  
مف خالؿ الجدوؿ اعاله نجد اف درجة االختبار التائي عمى مقياس الفاعمية الذاتية  

( وىي غير دالة عند أي مستوى مف مستويات الداللة أي انو ال توجد فروؽ -0.166بمغت )
اف استجابات الذكور ال تختمؼ عف استجابات االناث  في النوع ما بيف الذكور واالناث أي
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( وىي 44.203( بانحراؼ معياري )21.12وىذا ما نالحظو مف متوسطات الذكور والبالغة)
 (.40.61( بانحراؼ معياري )26.36ال تختمؼ عف متوسطات االناث والبالغة )

( ، -4.322)ايضا نجد اف درجة االختبار التائي عمى مقياس السالـ النفسي كانت 
وىي غير دالة عند أي مستوى مف مستويات الداللة أي انو ال توجد فروؽ في النوع ما بيف 
استجابات الذكور واالناث أي اف استجابات الذكور قريبة الستجابات االناث وىذا ما نالحظو 

( ، وىي ال تختمؼ عف 44.60( بانحراؼ معياري )68.11مف متوسطات الذكور والبالغة)
 (42.033( بانحراؼ معياري )400.40ات االناث والبالغة )متوسط

( ، وىي غير دالة عند أي -4.413اما مقياس قمؽ الموت فبمغت الدرجة التائية )
مستوى مف مستويات الداللة أي انو ال توجد فروؽ في النوع ما بيف )الذكور واالناث ( أي اف 

اث وىذا ما نالحظو مف متوسطات استجابات الذكور ال تختمؼ كثيرا عف استجابات االن
( ، وىي تكاد تكوف مقاربة لمتوسطات 8.404( بانحراؼ معياري )12.63الذكور والبالغة)
 (2.632( ، بانحراؼ معياري )11.62االناث والبالغة )

اليدؼ الرابع :التعرؼ عمى العالقة بيف الفاعمية الذاتية والسالـ النفسي وقمؽ الموت 
 لدى الراشديف العرب 

لمتحقؽ مف ىذا اليدؼ اعتمد الباحث  معادلة بيرسوف لمتعرؼ عمى العالقات بيف 
مقاييس الثالثة المعتمدة في البحث )الفاعمية الذاتية ،والسالـ النفسي ،وقمؽ الموت( والجدوؿ 

 ( يوضح نتائج معامالت االرتباطات بيف المقاييس الثالثة ومستوى الداللة42)
 طات بين المقاييس الثالثةمعامالت االرتبا (13جدول )

 مستوى الداللة معامؿ االرتباط نوع المقياس
 0.082 0.08 السالـ النفسي xالفاعمية الذاتية 
 0.002 -0.422 قمؽ الموت xالفاعمية الذاتية 
 0.426 -0.066 قمؽ الموت xالسالـ النفسي

 
مقياسيف معا مف خالؿ الجدوؿ اعاله والذي يوضح معامالت االرتباطات بيف كؿ 

(، وىو غير داؿ عند 0.08ففي مقياس الفاعمية الذاتي والسالـ النفسي كاف معامؿ االرتباط )
أي مستوى مف مستويات الداللة ،امقياسي ما معامؿ االرتباط بيف الفاعمية الذاتية وقمؽ الموت 

ة (، ولكنيا عالقة سالبة أي عالق0.002( ، وىي دالة عند مستوى )-0.422فقد بمغ )
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عكسية ،اما معامؿ االرتباط بيف مقياس السالـ النفسي وقمؽ الموت فقد بمغ معامؿ االرتباط 
 أي مستوى مف مستويات الداللة .  ( ،وىي غير دالة عند-0.068)

 مناقشة نتائج البحث:
أواًل. مناقشة نتائج اليدؼ األوؿ:  المتعمقة بتحديد مستوى الفاعمية الذاتية والسالـ 

الموت لدى العينة، فقد أظيرت النتائج أف الدرجات التائية كانت دالة لمقياس  النفسي وقمؽ
الفاعمية الذاتية ومقياس السالـ النفسي وباالتجاه االيجابي ، ويفسر الباحث ذلؾ عمى اف 
المممكة تتمتع ببيئة مستقرة وجيدة، وجاذبة لمعمؿ، وذات نمط حياة عالي المستوى قياسا بما 

مدانيـ، فانعكس عمى وجود مستوى مف الفاعمية والسالـ النفسي لدييـ وىذه يتمتعوف بو في ب
( فقد  3046( و )شاىيف  3046(  و)دودو  3042النتيجة تتفؽ مع دراسات ) رشيد 

( التي 3046توصمت إلى أف مستوى فاعمية الذات مرتفع لدى أفراد عيناتيا، ودراسة )ىباش،
 تفع.توصمت إلى أف مستوى السالـ النفسي مر 

أما مقياس قمؽ الموت فكانت الدرجة التائية دالة ولكنيا في االتجاه السمبي أي اف  
قمؽ الموت  اقؿ مف المتوسط بما معناه اف العينة اقؿ قمقا مف المتوسط ويفسر الباحث ذلؾ 
باعتبار اف االفراد العينة وتواجدىـ بالمممكة والتي ىي المكاف المقدس لالمة االسالمية والتي 

مى مواطنييا او المقيميف عمى اراضييا الصبغة االيمانية مما يشعرىـ بالروحانيات تصبغ ع
( 3041فيجعميـ اقؿ شعورا بقمؽ الموت وىذه النتيجة تتفؽ مع دراستي )عسمية واسامة،

( الذي أشار إلى أف مف خصائص المسمـ اف يؤمف باهلل، ولديو قناعة بأف 3046و)الربيعة،
ف بحياة ما بعد الموت مما يخفؼ لديو حدة الخوؼ مف الموت األخرة ىي خير وابقى يؤم

لديو، والمفاىيـ الدينية تعزز الشعور بالسالـ النفسي واف ظيرت فروؽ فيي ترجع إلى الفروؽ 
 الفردية والظروؼ المحيطة.

ثانيًا. مناقشة نتائج اليدؼ الثاني والمتعمؽ بالكشؼ عف الفروؽ بيف متوسطات 
سالـ النفسي وقمؽ الموت لدى الراشديف العرب وفقًا لمتغير الجنسية .فقد الفاعمية الذاتية وال

كشفت النتائج اف الجنسية السعودية كانت الفروؽ لصالحيا في المقاييس الثالثة ،اما الجنسية 
السورية فقط كانت الفروؽ لصالحيا في مقياس الفاعمية الذاتية فقط ، ويفسر الباحث ذلؾ 

ظروؼ التي يعيشييا السعودييف مف امف واماف عمى كافة الصعد بانيا نتيجة منطقية لم
واستقرار اقتصادي واجتماعي مما اثر ايجابا باف تكوف الفروؽ لصالحيـ ،اما  الجنسية 
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السورية فقط كانت الفروؽ لصالحيا فقط بمقياس الفاعمية الذاتية بسبب اف وجودىـ عمى 
زات والحقوؽ التني تؤىميـ لمعيش بسالـ واماف االراضي السعودية فانيـ يتمتعوف بكافة الممي

 وممارسة االعماؿ قياسا بالجنسيات االخر
اما النتائج  المتعمقة باليدؼ الثالث الكشؼ عف الفروؽ بيف متوسطات الفاعمية 
الذاتية والسالـ النفسي وقمؽ الموت لدى الراشديف العرب وفؽ متغير النوع )الذكور واالناث(، 

نو ال توجد فروؽ وفؽ متغير النوع )ذكور واناث ( ويفسرالباحث ىذه النتيجة فكانت النتائج ا
باعتبارىا نتيجة منطقية قياسا بالتغييرات التي يشيدىا العالـ العربي بشكؿ عاـ والمممكة بشكؿ 
خاص في اعطاء المرأة كافة حقوقيا فاصبحت الحواجز غير موجودة بيف الجنسيف في 

ائؼ او أي منحى مف مناحي الحياة ، وىذه النتائج  تتفؽ مع تماما ممارستيـ لمدراسة او الوظ
( ، دراسة )يوسؼ 3046(، ودراسة )الربايعة 3046أو جزئيا مع دراسات )أشتيو وشاىيف

( و 3048(، واختمفت مع دراسات )الحربي  3041(، و دراسة )عسمية واسامة  3041
 (.3046دراسة )الرواحية 

خاص بالعالقة بيف الفاعمية الذاتية والسالـ النفسي وقمؽ اما نتائج ىدؼ الرابع وال
الموت لدى الراشديف العرب، فدلت النتائج انو ال توجد عالقة بيف الفاعمية الذاتية والسالـ اما 
العالقة بيف الفاعمية وقمؽ الموت  فكانت دالة غير انيا عالقة عكسسية اما مقياس السالـ 

 عالقةالنفسي مع قمؽ الموت فال توجد 
 االستنتاجات من البحث الحالي: -

 مستوى عالي مف شعور بالفاعمية ذاتية وبالسالـ النفسي . .4
 انخفاض مستوى  قمؽ الموت  وىو مؤشر جيد. .3
وجود فروؽ في متغيرات البحث الثالثة )الفاعمية الذاتية، والسالـ النفسي وقمؽ  .2

 الموت( لصالح الجنسيةالسعودية اوال والسورية ثانيا.
وجود فروؽ في متغيرات البحث الثالثة)الفاعمية الذاتية، والسالـ النفسي وقمؽ  عدـ .1

 الموت( حسب الجنس
 ال توجد عالقة بيف الفاعمية الذاتية والسالـ النفسي . .1
 العالقة بيف الفاعمية الذاتية وقمؽ الموت  دالة وسمبية. .6

 التوصيات والمقترحات: -
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 أوصى الباحث بالتالي:
ذات لدى اإلنساف العربي في كؿ المجاالت مف خالؿ استثمار تطوير فاعمية ال .4

 كفاءتيـ الذاتية .
 العمؿ عمى تقديـ برامج وأنشطة لمشباب لبموغ أفضؿ مستوى الفاعمية الذاتية لدييـ. .3
إقامة دورات تدريبية لتطوير الفاعمية الذاتية والسالـ النفسي لممرشديف النفسييف  .2

 والتربوييف.
ت النفسية العربية، ويضـ الباحثيف المختصيف مف الدوؿ العربية انشاء مركز لمدراسا .1

 يموؿ البحث العممي. 
 ويقترح الباحث القيام ببحوث ودراسات :

اجراء دراسة مشابية بتعاوف بيف عدد مف المراكز البحثية  العربية عمى فئات  -4
 .عمرية مختمفة 

النفسي وقمؽ الموت بيف أبحاث لدراسة الفروؽ في الفاعمية الذاتية والسالـ  -3
 أعضاء الييئة التدريسية العرب.

غيرات لدى عينات مختمفة ثقافيا دراسات مشابية لبحث )عبر حضارية( تقارف المت -2
. 

 قائمة المراجع العربية :
( مناىج البحث في العموـ النفسية والتربوية، القاىرة، 3041أبو عالـ، رجاء محمود) .4

 دار النشر لمجامعات
( نظريات في االرشاد 3042أبو قيزاف، عمر سميماف والشياب، محمد ابراىيـ ) .3

 النفسي والتربوي، الدماـ، مكتبة المتنبي 
( قمؽ البطالة وعالقتو بالفاعمية الذات لدى طمبة 3041إشتية ، إياد وشاىيف، محمد ) .2

 246،ص  2،ع  44السنة األخيرة في جامعة القدس،  المجمة األردنية في العموـ التربوية، ج
- 220 
(: تقدير الذات وعالقتو بقمؽ المستقبؿ لدى الجالية 3008بمكيالني.إبراىيـ بف محمد ) .1

العربية المقيمة بمدينة أوسمو في النرويج، رسالة ماجستير غير منشورة، األكاديمية العربية 
 المفتوحة الدانمرؾ
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.( لذكاء االنفعالي وعالقتو بكؿ مف فاعمية  3002الجاسر، البندري عبد الرحمف. ) .1
الرفض الوالدي لدى عينة مف طالب وطالبات جامعة أـ القرى. رسالة  -الذات وادراؾ القبوؿ 

 ماجستير غير منشورة، كمية التربية، جامعة أـ القرى، مكة المكرمة 
ات وعالقتيا بالتوافؽ الميني وجودة األداء ( فاعمية الذ3042حجازي، جولتاف حسف ) .6

لدى معممات غرؼ المصادر في المدارس الحكومية في الضفة الغربية، المجمة األردنية في 
 122- 146ص 1،عدد  6العمـو التربوية، مجمد 

( اأثر تفاعؿ السيطرة المخية ومستوى فاعمية الذات 3048الحربي، مرواف بف عمي ) .2
اكرة ومكوناتيا الماورائية لدى طالب المرحمة الجامعية، مجمة العممية عمى اأداء عمميات الذ

 344-486( ص 4( العدد)46لجامعة الممؾ فيصؿ )العمـو اإلنسانية واإلدارية الجمد )
( فاعمية الذات وعالقتيا بالقدرة عمى حؿ المشكالت 3042الخزرجي، ضحى) .8

  43، ع23ج االجتماعية لدى معمـ المرحمة اإلبتدائية مجمة الفتح
( الفاعمية الذاتية وعالقتيا بالتوافؽ النفسي في ضوء متغيري 3046دودو صونيا ) .6

التفاؤؿ والتشاؤـ لدى الفريؽ شبو اؿ طبي) دراسة ميدانية بمستشفى محمد بوضياؼ بمدينة 
ورقمة ومستشفى الزىراوي بمدينة المسيمة، اطروحة دكتوراه قسـ عمـ النفس و عموـ التربية كمية 

 ورقمة –عمـو االنسانية واالجتماعية جامعة قاصدي مرباح ال
( التوجو الديني وعالقتو بقمؽ الموت لدى طمبة جامعة 3046الربيعة فيد بف عبداهلل ) .40

 14الممؾ سعود بالرياض، رسالة التربية وعمـ النفس ع 
ة ( قمؽ المستقبؿ و الفاعمية الذاتية لدى طمبة كمي3042الرشيدي، بنياف باني دغش ) .44

المجتمع في جامعة حائؿ في ضوء بعض المتغيرات، مجمة كمية التربية، جامعة األزىر، ع 
  3( ج 124)

( التوافؽ الميني وعالقتو ب الفاعمية الذاتية 3046الرواحيػة، بدريػة محمد يوسػؼ) .43
رسالة ماجستير في -المدركة لدى عينة مف الموظفيف في التربية والتعميـ بمحافظة الداخمية

 شاد والتوجيو، جامعة نزوى كمية العموـ واآلداب قسـ التربية والدراسات اإلنسانيةاإلر 
(: دراسات في الصحة النفسية واإلرشاد النفسي 3002زىراف، حامد عبد السالـ ) .42

  411القاىرة: عالـ الكتب صػ 
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( الدافعية لإلنجاز واإلنتماء لدى ذوي اإلفراط التحصيمي 3040الزيات، محمد. ) .41
تفريط التحصيمي مف طالب المرحمة الثانوية. مكة اممكرمة: منشورات مركزالبحوث وذوي ال

 النفسية والتربوية بجامعة أـ القرى.
( السعادة الحقيقية، استخداـ عمـ النفس اإليجابي الحديث  3003سيمجماف، مارتف )  .41

 لتحقيؽ أفضؿ ما يمكنؾ مف اإلشباع الدائـ، الرياض، مكتبة جرير
( فاعمية الذات مدخؿ لخفض أعراض القمؽ و 3043صابر صادؽ )شاىيف ، ىياـ  .46

تحسيف التحصيؿ الدراسي لدى عينة مف التالميذ ذوي صعوبات التعمـ، مجمة جامعة دمشؽ 
  1ع 33ج

) قمؽ الموت لدى عينة مف المسنيف بالقدس  3046شقير ، سمير إسماعيؿ(  .42
 11-22، ص 1،التخصصات، ع   الشريؼ : دراسة مقارنة، المجمة الدولية لمتعميـ متعدد

( الشفقة بالذات وعالقتو بكؿ مف 3001العاسمي، رياض، والزعبي أحمد محمد ) .48
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