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قياس الضغوط النفسية لدى اإلحداث اجلاحنني
الباحث /صفاء حنظل هظيم العكيلي
الممخص
يستيدؼ البحث الحالي قياس الضغوط النفسية لدى اإلحداث الجانحيف.
وقد تحدد البحث الحالي باإلحداث الجانحيف المودعيف في المدارس اإلصالحية
قسـ تأىيؿ الشباب البالغيف المحكوميف مف عمر ( )22-81سنة والذيف حكـ عمييـ قبؿ
سف (81سنة) والتابعة لو ازرة العمؿ والشؤوف االجتماعية (العراؽ) محافظة بغداد الكرخ
قسـ الشباب لمعاـ (.)2182
كما اشتممت عينة التحميؿ اإلحصائي ( )251حدثاً جنحاً  .وىـ يمثموف ما نسبتو

( )%55مف مجتمع البحث  ,وبمغت عينة التطبيؽ ( )811حدثاً جانحاً إذ تـ اختيار
العينتيف بالطريقة العشوائية البسيطة مف ( قسـ أحداث الكرخ).
مقياس الضغوط النفسية
تبني الباحث مقياس العكيمي ( )2182وتـ تكيفو بما يناسب عينة وكذلؾ قاـ
الباحث مف التحقؽ مف الخصائص السيكومترية لممقياس.
وقد خرج البحث بعدد مف االستنتاجات والتوصيات والمقترحات.

Abstract
The current research aims to identify the psychological stress among
juveniledelinquents.
Has been determined by current research juvenile offenders
placed in reform schools, the Department of young adult convicts
rehabilitation of age (18-22 years) who were sentenced before the
age (18 years) and the Ministry of Labour and Social Affairs (Iraq),
)the province of Baghdad Karkh Youth Section of the Year (2016
)Also it included a sample of statistical analysis (250
misdemeanors event. They represent a rate (53%) from the research
community, and reached sample application (100) event as it has
)been delinquent Akhttiaralaantin random way of Statistics (Karkh
events section.
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)Psychological stress scale Adopt a researcher scale Ugaili (2016
has been adapted to suit the sample as well as the researcher to
verify
the
psychometric
properties
of
the
scale.
Find a number of conclusions and recommendations and proposals
have emerged.
الفصل األول:
مشكمة البحثResearch Problem :
تمثؿ الضغوط النفسية قضية العصر في كؿ المجتمعات ومنيا مجتمع السجف
المتمثؿ بنزالء دائرة اإلصالح أكثر عرضة لإلصابة بالضغوط النفسية .وقد اختار الباحث
نزالء دائرة اإلصالح الذيف ىـ أكثر عرضو لإلصابة بالضغوط النفسية وىذا ما أشارت
دراسة العتيبي ( )2182في السعودية عمى إف نزالء دوائر اإلصالح يعانوف مف ضغوط
نفسية مرتفعة  ،إذ يحمؿ ىذا الوسط مثيرات وخصوصيات تجعؿ النزيؿ يتفاعؿ مع ىذا
المحيط بشكؿ سمبي و تمعب شخصية الجانح

دو اًر جوىرياً في االستجابة لإلحداث

الضاغطة في ىذا الوسط إذ يتضح أف الكثير مف اإلحداث الجانحوف يعانوف مف حاالت
ضغط نفسي جراء صعوبة تكيفيـ في فترة تواجدىـ داخؿ اإلصالحية كما يتضح إف
المواجية غير الفعالة لممواقؼ الضاغطة والمتمثمة في التقييـ السمبي لإلحداث في
اإلصالحية تزيد الضغوط النفسية لمنزيؿ (شريؾ :2111،بال).
إف الضغوط بكؿ أنواعيا ىي نتيجة لمتقدـ الحضاري المتسارع الذي يؤدي إلى إفراز
انحرافات تشكؿ عبئاً عمى قدرة ومقاومة الناس في التحمؿ ،فالمجتمع العراقي يعاني مف
انتشار الجرائـ واالنحرافات السموكية بفعؿ الظروؼ التي يمر بيا مف تغيرات سياسية ,
اقتصادية  ,االجتماعية والثقافية أثرت عمى نفسية الفرد وىي بدورىا أدت إلى أعباء كثيرة

ومتعددة يستطيع البعض تحمميا والبعض األخر ال يستطيع تحمميا ذلؾ نظ اًر لشدتيا
وقساوتيا  ,كما اف الحروب المدمرة التي مر بيا العراؽ ليا تأثيرىا وانعكاساتيا ألجياؿ

عديدة والتي تؤثر عمى مظاىر اإلمراض االجتماعية كالجريمة والجنوح (عمي:2181،
.)5
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وأف اإليداع في دوائر اإلصالح يمثؿ عبئاً نفسياً عمى اإلحداث الجانحوف ويؤدي

ذلؾ إلى العديد مف الضغوط  ،وىذه الضغوط يختمؼ تأثيرىا باختالؼ قدرة النزالء مف
حيث قدرتيـ عمى تحمؿ الضغوط النفسية داخؿ اإلصالحية وتشكؿ بيئة اإلصالحية
الضاغطة مع الظروؼ الخاصة بيا مف الناحية النفسية واالقتصادية واالجتماعية بيئة
خصبة لإلصابة بالضغوط النفسية التي تختمؼ في حدتيا مف شخص ألخر كما يتعرض
الجانحوف لتغيرات نفسية متعددة أبرزىا ظروؼ تواجده في اإلصالحية ،االكتئاب  ،القمؽ ،
العدوانية  ،االنطواء  ،العزلة  ،اإلحباط  ،الخوؼ  ،فقداف الثقة بالنفس واآلخريف كما إف

النزالء يختمفوف فيما بينيـ في سرعة وضوح ىذه التغيرات بناءاً عمى سماتيـ الشخصية ،
وقوة التحمؿ عندىـ (ربيع وآخروف.)528 :8992,

إف التعرض لتجربة السجف يعد مف اخطر اإلحداث التي قد تصادؼ اإلنساف في
حياتو وذلؾ لما ليا مف تأثيرات فسيولوجية ونفسية واجتماعية قد تمتد لما بعد فترة السجف
وانقضاء العقوبة واف مرور الفرد بمثؿ ىذه الظروؼ االستثنائية قد تعرضو لضغوط ىائمة
إذ أكدت نتائج دراسة المغدري ( )2112إلى وجود مستويات عالية مف الضغوط النفسية
لدى النزالء ,واف اشد أنواع الضغوط وأكثرىا ارتباطاً بالتوتر واالضطراب النفسي ىي تمؾ
التي تحدث لمفرد المنعزؿ (كما في حالة السجف) الذي يفقد المساندة الوجدانية  ،الدعـ

االجتماعي ،والمؤازرة األسرية (المغدري.)2 :2112،
وتعد مشكمة جنوح األحداث مف أكثر الظواىر االجتماعية المعاصرة خطورة وتزداد
حدة ىذه المشكمة بزيادة تعقيد الحياة االجتماعية وتعقيد أدوار األسرة في التنشئة
االجتماعية والعمؿ وانشغاؿ الوالديف بالعمؿ وانصرافيـ عف وظيفتيـ الرئيسة في تنشئة
أبنائيـ واإلشراؼ عمييـ ( .العكايمة)55 ,2112,
وتتضػ ػ ػػح خطػ ػ ػػورة ىػ ػ ػػذه الظػ ػ ػػاىرة مػ ػ ػػف تعػ ػ ػػدد الجوانػ ػ ػػب المرتبطػ ػ ػػة بيػ ػ ػػا أو مػ ػ ػػف معرفػ ػ ػػة
العدي ػ ػػد م ػ ػػف أنػ ػ ػواع الس ػ ػػموؾ الج ػ ػػانح ال ػ ػػذي ي ػ ػػأتي ب ػ ػػو ىػ ػ ػؤالء الج ػ ػػانحوف وأث ػ ػػر الفع ػ ػػؿ ف ػ ػػي
األوضػػ ػػاع االجتماعيػػ ػػة واالقتصػػ ػػادية والقانونيػػ ػػة والخمقيػ ػ ػػة ف ػ ػػي المجتم ػ ػػع الػ ػ ػػذي يعيشػ ػ ػػوف
فيو ( .حسف)119 ,8991,
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ويمكف تحديد مشكمة البحث الحالي مف خالؿ التعرؼ عمى  -:الضغوط النفسية لدى
اإلحداث الجانحيف؟
أىمية البحث Research Importance:
بدأت العديد مف الدوؿ بإعادة النظر في فمسفتيا التي ترتكز إلييا في التعامؿ مع
السجوف والمساجيف ،و بدأت في تغيير المسميات ذات العالقة لتستخدـ اسـ دور
اإلصالح بدالً عف السجف وتسمى المساجيف بالنزالء .جاء ىذا التطور والتغيير بعد امتداد
العناية بالحقوؽ اإلنسانية لمنزالء داخؿ ىذه المؤسسات  ،ولثبات عدـ جدوى الطرؽ

التقميدية التي تعتمد العقاب كأساس ليا ,في تعديؿ السموؾ الجنائي لدى ىؤالء النزالء فقد
بدأت العديد مف الدوؿ بالبحث عف بدائؿ ذات فاعمية أكثر وبكمفة اقتصادية اقؿ  ،قد
تساعد في التقميؿ مف ظاىرة السموؾ الجنائي بمختمؼ أنماطو وبمساعدة النزالء عمى تبني
أنماط سموكية أكثر ايجابية تساعدىـ عمى االندماج في المجتمع  ،حيث الحظ الباحثوف
إف نسبة العودة إلى مراكز اإلصالح والتأىيؿ عالية جداً مما يؤكد عدـ فاعمية البرامج
المستخدمة في فف التعامؿ مع النزالء ,ويعزز فكرة التجديد والمحاولة في تبني برامج أكثر
جدية وأكثر عممية وأكثر فاعمية ,واقؿ تكمفة اقتصادية  ،السيما أف العديد مف الدوؿ بدأت
تعاني مف ازدحاـ المراكز مما حد بيا إلي زيادة الموازنة المخصصة ليذه المراكز ,
وبالوقت نفسو البحث عف وسائؿ أكثر فاعمية  ،حيث إف كؿ ىذه العوامؿ مجتمعة أدت
بالمجتمعات التطور إلى إعادة النظر إلى رؤيتيا لمسموؾ الجنائي وبالتالي أساليب التعامؿ
معو ,لذا لجأت إلى إحداث مالؾ وظيفي يكوف ىدفو مساعدة النزالء عمى تعديؿ سموكيـ
واكسابيـ سموكيات أكثر ايجابية تساعدىـ عمى االندماج في المجتمع الكبير وأطمؽ عمى
ىذه الوظيفة اسـ مرشد اإلصالحي ( )Rehabilitation Counselorوىو يأخذ عمى
عاتقو مسؤولية تقديـ برامج عالجية ووقائية وتأىيمية لمنزالء تمييداً لدمجيـ بالمجتمع

وتحويميـ إلى فئة اإلنتاج بدالً مف فئة االستيالؾ (الصمادي,عبداهلل .)1:2003،

ويعد جنوح األحداث مف أىـ وابرز الظواىر التي تواجو األسرة والمجتمع واف الزيادة

في سرعة
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انتشار ظاىرة جنوح األحداث تشكؿ خط اًر كبي اًر عمى امف المجتمع واستق ارره.

(زىراف)221,8912,

كمػ ػ ػػا أف نسػ ػ ػػبة األحػ ػ ػػداث الجػ ػ ػػانحيف تختمػ ػ ػػؼ بػ ػ ػػاختالؼ المجتمعػ ػ ػػات ففػ ػ ػػي المنػ ػ ػػاطؽ
الصػ ػ ػػناعية الكبػ ػ ػػرى يوجػ ػ ػػد ح ػ ػ ػوالي ( )%2مػ ػ ػػف مجمػ ػ ػػوع األحػ ػ ػػداث الػ ػ ػػذيف يحػ ػ ػػالوف إلػ ػ ػػى
المحاكـ الخاصة( .العيسوي)55,2118,
وينح ػ ػػدر الكثي ػ ػػر م ػ ػػف األح ػ ػػداث الج ػ ػػانحيف م ػ ػػف بي ػ ػػوت يس ػ ػػودىا العن ػ ػػؼ والكثي ػ ػػر م ػ ػػف
ض ػ ػ ػ ػػحايا اإلس ػ ػ ػ ػػاءة واإلىم ػ ػ ػ ػػاؿ وفق ػ ػ ػ ػػداف الرق ػ ػ ػ ػػي الع ػ ػ ػ ػػاطفي وذل ػ ػ ػ ػػؾ يس ػ ػ ػ ػػبب أنػ ػ ػ ػ ػواع م ػ ػ ػ ػػف
االضطرابات و الضغوط النفسية لدى الحدث الجانح (شريـ)519,2119,
أىداف البحث وفرضياتو :
يستيدؼ البحث قياس الضغوط النفسية لدى اإلحداث الجانحيف.
حدود البحث :
يتحػ ػ ػ ػػدد البحػ ػ ػ ػػث الحػ ػ ػ ػػالي بػ ػ ػ ػػالتعرؼ عمػ ػ ػ ػػى الضػ ػ ػ ػػغوط النفسػ ػ ػ ػػية لػ ػ ػ ػػدى اإلحػ ػ ػ ػػداث
الج ػ ػ ػ ػػانحيف الم ػ ػ ػ ػػودعيف ف ػ ػ ػ ػػي الم ػ ػ ػ ػػدارس اإلص ػ ػ ػ ػػالحية قس ػ ػ ػ ػػـ تأىي ػ ػ ػ ػػؿ الش ػ ػ ػ ػػباب الب ػ ػ ػ ػػالغيف
المحك ػ ػ ػػوميف م ػ ػ ػػف عم ػ ػ ػػر ( 81ػ ػ ػ ػ )22س ػ ػ ػػنة وال ػ ػ ػػذيف حك ػ ػ ػػـ عم ػ ػ ػػييـ قب ػ ػ ػػؿ س ػ ػ ػػف (81س ػ ػ ػػنة)
والتابع ػ ػ ػػة ل ػ ػ ػػو ازرة العم ػ ػ ػػؿ والش ػ ػ ػػؤوف االجتماعي ػ ػ ػػة (الع ػ ػ ػراؽ) محافظ ػ ػ ػػة بغ ػ ػ ػػداد الك ػ ػ ػػرخ قس ػ ػ ػػـ
الشباب لمعاـ (. )2182
تحديد المصطمحات Definition Terms :
اوالً :الضغوط النفسية :psychological stress
 -ال زاروس (: )Lazarus 1993

"مجموعة مف ردود األفعاؿ النفسية  ,والجسمية ,لممثيرات الصادمة التي يواجييا الفرد
في حياتو"
(.)lazarus,1993:1
التعريف النظري لمضغوط النفسية-:
تبنى الباحث تعريؼ الزاروس ( )Lazarus 1993لمفيوـ الضغوط النفسية
بوصفو تعريفاً نظرياً لمضغوط النفسية.
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إما التعريف اإلجرائي لمضغوط النفسية-:
الدرجة الكمية التي يحصؿ عمييا المستجيب مف افراد العينة خالؿ إجابتو عمى
فقرات مقياس الضغوط النفسية .
ثانياً :اإلحداث الجانحون :Juvenile Delinquency

القانون العراقي  3981ىو مف أتـ التاسعة ولـ يتـ الثامنة عشر ويتمثػؿ فػي ارتكػاب
الحدث لجنحة ما .
(قانوف رعاية األحداث رقـ ( )92لسنة  , 8915العدؿ المادة ( , )2الباب األوؿ )
وىو التعريؼ الذي تبناه الباحث في بحثو.

الفصل الثاني :
الضغوط النفسيةPsychological Stress :
شاع استعماؿ مصطمح الضغوط ( )stressفي مطمع القرف السابع عشر الذي
يعني الضغط أو الجياد وكما ىو معروؼ إف ىذا المفظ اشتؽ مف الكممة الالتينية
( )stringegeالتي تعني الضيؽ أو الشدة ,والبعض األخر يشير إلى إف اشتقاؽ ىذا
المفظ مف الكممة الفرنسية ( )desteseوالتي تعني الشعور باالختناؽ (الفرماوي ,عبداهلل
.)21 :2119,
العوامل المؤثرة في شدة الضغوط النفسية:
-1الجنس Gender :
تعتمد مسألة تعرض الجنسيف (ذكور ,إناث) إلى الضغوط النفسية عمى الكيفية
التي يدرؾ كؿ منيما المنبيات البيئية الدالة عمى الضغوط النفسية وفقاً لطبيعة التبايف في
الخصائص الشخصية ,ونوع المنبو والحالة االجتماعية والمعيشية التي يمكف إف تشكؿ

عينة عمى كال الجنسيف مف الذكور واإلناث أو احدىما (الرشيدي .)160:1999 ،
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 -2مستوى تعميم الفرد The level of Education of the individual:
مف المتغيرات التي تؤثر في درجة إحساس الفرد بالضغوط النفسية مستوى تعميميـ
حيث إف أصحاب المؤىالت العممية العالية كثر تعرضاً لإلحساس بالضغوط النفسية مف

ذوي المؤىالت العممية األقؿ (الطريري .)7:1994 ،
-3عمر الفرد Life expectancy:
النفسية

تبيف إف عمر الفرد يؤثر في مدى إحساسو فالمراىؽ أكثر تأثي اًر بمصادر الضغوط
عمى

الراشديف

(كامؿ.)17:2004،

,

واقؿ

تقويماً

إلحداث

الحياة

وتصدياً لضغوطيا

 -4الفروق الفردية Individual differnces:
لكؿ فرد سمات فريدة تميزه عف اإلفراد اآلخريف وتؤثر في نظرتو وطريقة استجابتو
لمضغوط كما تؤثر الفروؽ الفردية في الحاجات والقيـ والقدرات ومستوى إدراؾ الفرد
لمموقؼ المثير لمضغوط النفسية (مريـ.)58:2006 ,
 -5مستوى الحالة المعاشيةThe level of living conditions :
بينػػت بعػػض الد ارسػػات أف مسػػتوى الحالػػة المعيشػػية لمفػػرد مػػف المتغيػرات التػػي تسػػيـ
فػػي ضػػغوط الحيػػاة وتسػػبب ضػػغوطاً نفسػػية لمفػػرد ،إذ أف تػػأثير الحرمػػاف والعػػوز المػػادي ،
ت ػػؤثر ف ػػي زي ػػادة تع ػػرض أفػ ػراد المجتم ػػع إل ػػى تم ػػؾ الض ػػغوط ،وق ػػد أش ػػارت د ارس ػػة (حس ػػف،

 )2115إلػى أف السػػبب فػػي ذلػؾ يعػػود إلػػى شػعورىـ بػػالغبف والقيػػر ممػا يفػػاقـ مػػف معانػػاتيـ
وشعورىـ بالفشؿ واإلحباط (حسف.)898 : 2115 ،
أنواع الضغوط النفسيةTypes of stress:
 -3الضغوط الفيزيائيةPhysical Pressure :
التي تتكوف عوامميا ومسبباتيا خارجية مثؿ التموث الكيميائي ,الجراثيـ ,المعدية
الضوضاء وغيرىا وقد ينجح الفرد في التعامؿ معيا ألنيا إذا كانت بقػوة كافية مف الضغط
فقد تسبب األذى لمفرد وبدرجات متفاوتة (حسني .)16:2001،
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 -2الضغوط االجتماعيةPressure Socia :
الضغوط االجتماعية ىي تمؾ الضغوط التي تحدث نتيجة لتفاعؿ الفرد مع البيئة
االجتماعية ,وأكثرىا يصعب تجنبو وتسبب صدمة نفسية ,مثؿ وفاة شخص عزيز أو فقداف
وظيفة ,واختالؼ االتجاىات والميوؿ ,وقمة نصيب الفرد مف الرفاىية االجتماعية (يونس
.)155:2008،
 -1الضغوط المرضيةPaehological Pressure :
منيا ما يكوف أسبابيا إدماف الفرد عمى المخدرات واصابتو بجروح ,أو حادث ,أو
تعرض الفرد إلى بتر احد اإلطراؼ أو تشوه مظير الفرد  .أو التعرض لإلمراض المزمنة ,
أو التعب واإلرىاؽ الجسدي (مارتف.)107:2000 ،
 -4الضغوط االقتصادية PressureEconomic:
إذ تتوفر ضغوط البطالة وانخفاض اإلنتاج ,وعدـ العدالة وتوزيع اإلنتاج القومي,
والتفاوت الطبقي ,وكذلؾ تأثير الحرماف والعوز المادي مما يزيد في حدة الضغوط
(الفرمواي،عبداهلل.)29:2009،
 -5الضغوط العاطفيةEmotional Pressure :
تشمؿ العديد مف النواحي النفسية واالنفعالية  ,فيي تمثؿ لبني البشر واحدة مف
مستمزمات وجودة اإلنساني  ,فالعاطفة لدى اإلنساف غريزة اختصو اهلل بيا دوف باقي
المخموقات  ,فعندما تعيؽ الظروؼ اإلنساف في طمب الزواج واالستقرار العائمي بسب
الحاجة االقتصادية وعدـ االتفاؽ مع شريؾ الحياة وتتعثر جيوده في االستقرار ألزواجي
يشكؿ ذلؾ ضغطاً عاطفياً وتكوف نتائجو نفسية ,مما يجعمو يرتبؾ في حياتو اليومية
وتعامالتو مع اآلخريف (كامؿ.)11:2004،
اثأر الضغوط النفسية :
تصنؼ آثار الضغوط النفسية الى ما يمي-:
 -8اآلثار الجسمية  :Physiological Effectتشمؿ فقداف الشيية  ,ارتفاع
ضغط الدـ  ,تقرحات الجياز اليضمي  ,اضطرب اليضـ  ,اإلنياؾ الجسمي  ,الربو ,
الصداع  ,الحساسية الجمدية و ارتفاع ضغط الدـ.
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 -2اآلثار النفسية  : Psychological Effectوتشمؿ االكتئاب  ,األرؽ  ,القمؽ
 ,الخوؼ  ,الممؿ  ,انخفاض الميؿ لمعمؿ  ,انخفاض تقدير الذات و الغضب.
 -5اآلثار االجتماعية

 :Social Effectتشمؿ إنياء العالقات  ,العزلة ,

االنسحاب  ,انعداـ القدرة عمى القبوؿ وتحمؿ المسؤولية  ,الفشؿ في أداء الوجبات اليومية
والمعتادة.
 -2اآلثار المعرفية  :Cognitive Effectتشمؿ اضطراب وتدىور في االنتباه ,
التركيز ,الذاكرة  ,صعوبة في التنبؤ وزيادة األخطاء وسوء التنظيـ والتخطيط.
(الغريري.)21-59 :2181،
الضغوط النفسية في السجون
 -3إماتة الشعور بالفردية:
شعور الفرد بذاتيتو أمر مالزـ لمحياة االجتماعية العادية خارج السجف ,ولكف ىذه
الشعور بالفردية والذاتية واليوية الشخصية سرعاف ما يفتقده الحدث ,ومف مظيرة انعداـ
الشعور بالذاتية في السجف ارتداء الزى الموحد وطريقة الحياة الموحدة داخؿ البيئة
اإلصالحية وتناوؿ نفس الطعاـ مع نفس األشخاص وفي نفس المواعيد  ,ناىيؾ عف إف
النزيؿ عادة ما يرمز لو برقـ يكوف ىو أساس التعامؿ معو (ربيع وآخروف 8992،
.)528:
 -2الشعور بالمراقبة:
يعاني اإلحداث الجانحوف بوجو عاـ مف شعورىـ بأنيـ موضوعيف تحت المراقبة
بصفة دائمة أما مف قبؿ موظفي اإلصالحية مف الحراسة أو حتى مف رفقاء السجف الذيف
يدور اليمس حوليـ بأنيـ جواسيس مف قبؿ إدارة السجف عمى زمالئيـ المسجونيف .وما
تضيفو مخيمة السجناء مف مضاعفات عمى ىذه المشاعر بحيث يمثؿ ذلؾ ضغطاً

(دافيدوؼ.)988: 8915 ،

 -1الحرمان من الحرية:
الحياة اليومية رغـ أنيا حافمة بالقيود كما سبقت اإلشارة إال إف ىذه القيود يمكف
التخفيؼ منيا إلى حد كبير ,بؿ إف الحياة اليومية خارج السجف مميئة بمظاىر الحرية
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الشخصية  ,فمثالً يتناوؿ الناس خارج السجف ما يحبوف مف الطعاـ والشراب ,ويمبسوف ما
يروؽ ليـ مف مالبس ويصاحبوف مف يرغبوف مف األىؿ أو الزمالء بؿ ويقاطعوف مف

يشاءوف منيـ  ,كما إف الناس خارج السجف يختاروف الوسائؿ التي يقضوف فييا وقت
فراغيـ وىذه الممارسات اليومية والتي تكوف عادات الناس اليومية سرعاف ما تفتقد داخؿ
السجف (ربيع وآخروف .)528: 8992،
ويؤثر سمب الحرية حتما عمى حالة النزيؿ الصحية وعمى حالتو النفسية ذلؾ إف
اإلنساف مف حريتو ىو أمر بغيض ولو واقع سيء عمى الشخص العادي  ,فحياة السجف
في اإلصالحية تفرض عميو نمط جديد لمحياة مع أناس ال يألفيـ  ,وفي نفس الوقت يقطع
صمتو ويبعد عف أناس ألؼ العيش معيـ  ,والف سمب الحرية يقتضي عزؿ المحكوـ عميو
داخؿ أسوار السجف في اإلصالحية  ,ومف شأف ىذا العزؿ إف تقطع الصمة بينو وبيف
العالـ الخارجي  ,وبذلؾ فأف اإلبقاء عمى ىذه الصمة يخفؼ الكثير مف وطأة اآلثار النفسية
السيئة لسمب الحرية مما يساعد عمى إعادة تأىيؿ النزيؿ (المنور.)555: 2112 ،
 -4الخبرة الصادمة :
يعتبر دخوؿ السجف وخاصة عند ارتكاب المذنب الجريمة األولى بمثابة خبرة
صادمة وعنيفة ومريرة ,بؿ ونقطة سوداء في حياتو  ,وىذه الخبرة الصادمة تؤدي بو إلى
الشعور بالم اررة واليأس واإلحباط ومما الشؾ فيو إف الحرماف مف الحرية ىو العامؿ
األساسي المحدث ليذه الخبرة الصادمة ,ناىيؾ عف إف النزيؿ يعتر فاف دخوؿ السجف
يعتبر بمثابة وصمة عار تالحؽ النزيؿ طواؿ حياتو كما انو يعرؼ مأسوؼ يمقاه مف
تجنب الناس وتوجسيـ منو حتى بعد إف يخرج مف السجف بعد انقضاء محكومتو (دافيد
وؼ .)988: 8915 ،
 -5افتقاد األسرة:
بدخوؿ السجف يفقد النزيؿ افرد األسرة واألصدقاء واألسرة ىي الجماعة األولى
التي يرتبط بيا الفرد طواؿ حياتو أوثؽ ارتباط ,ويعاني الحدث الجانح مف التفكير إي ما
الذي سوؼ يقولو ألطفالو كمبرر لغيابو عف األسرة بسبب دخولو السجف؟ وكيؼ يشرح ليـ
الموقؼ؟ ىذا إلى ما يعانيو إفراد أسرتو مف الشعور بالعار بسبب سموكو اإلجرامي وقد
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تمجأ بعض األسر إلى غياب النزيؿ بأنو مسافر إلى بالد بعيدة لمراحة أو العمؿ أو العالج
وتمؾ حيؿ ال تستمر البد أف تفضح أماـ اآلخريف مما يزيد مف معاناة األسرة (ربيع
وآخروف .)522 : 8992،
إف فراؽ الحدث الجانح ألحبابو ثـ األبناء والزوجة لو أمر يبعث عمى األلـ  ,وقد
يخفؼ مف ىذا األلـ االتصاالت بيف اإلحداث الجانحيف وأىمو والتي تتـ عمى صورة
زيارات أو خطابات ,ولكف يقاؿ مف جية أخرى أف ىذه الخطابات والزيارات تزيد مف آالـ
النزيؿ وتجعمو يسترجع ذكرياتو عف حياتو خارج األسوار  ,ىذا إلى ما قد يصؿ النزيؿ مف
إخبار يشوبيا الخمط والغموض عف إفراد أسرتو وما يتعرضوف مف متاعب أو مضايقات
أو ما يقعوف فيو مف انحرافات (المنور.)555: 2112 ،
النظرية التي فسرت مفيوم الضغوط النفسية نظرية ريتشارد ال زاروس ( Richard
)Lazarus 1966
نظرية التوافق بين الشخص والبيئة ()Person Environment fit Theory
إف التقييـ المعرفي ىو مفيوـ أساس في ىذه النظرية  ,يعتمد دور الفرد  ،إذ إف
تقييـ التيديد ليس مجرد إدراؾ مبسط لمعناصر المكونة لذلؾ  ،ولكنيا رابطة بيف البيئة
المحيطة بالفرد وخبراتو الشخصية مع الضغوط وبذلؾ يستطيع الفرد تفسير الموقؼ.إذإف
الضغوط ىي مترتباف عممية التقدير لدى الفرد وتقييـ ماذا كانت مصادر الفرد كافية لموفاء
بالمتطمبات المفروضة عميو مف البيئة أـ ال  ,ومف ثـ فأف الضغوط تتحدد بمدى الموائمة
بيف الشخص والبيئة فعندما تكوف مصادر الفرد كافية ومناسبة لمتعامؿ مع الموقؼ
الصعب  ،يشعر بقميؿ مف الضغط  ،وعندما يدرؾ الفرد إف المصادر ربما لف تكوف كافية
لمتعامؿ مع الحدث أو الموقؼ إال بشؽ األنفس وبذؿ الجيد الكبير  ،فيشعر بمقدار
متوسط مف الضغط  ،إما عندما يدرؾ الفرد إف مصادره لف تكوف كافية لتمبية متطمبات
البيئة فيشعر بتعرضو لكـ ىائؿ مف الضغوط  ،وبالتالي فأف الضغوط تنتج عف عممية
تقدير اإلحداث(كونيا ضارة أو تمثؿ تحديا ) وفحص االستجابات الممكنة لتمؾ اإلحداث
(.)Lazarus &Folkman1984 : 191
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وقدا أكد الزاروس عمى أىمية الفروؽ الفردية باالستجابة لمضغوط فعميو إف شدة
الضغوط تعتمد عمى إدراؾ الفرد لمموقؼ الضاغط أوتعاممو مع الموقؼ الذي أدركو لكونو
ميدداً لو  ،مما يؤدي إلى استثارة أفعالو والى ضغوط محاورات سموكية لمتعامؿ مع
الموقؼ الضاغط ومدى تخميف التغيرات النفسية الحاصمة (.)Lazarus , 1976:50

وقد صنؼ الزاروس وكوىف ( (Lazarus and Cohen8911الضغوط النفسية
إلى-:
أ -المؤثرات المضادة الصادمة  :وىي ضغوط عامة مثؿ الكوارث الطبيعية  ,الحروب
 ,التفرقة العنصرية ,التيجير ألقسري والتطيير العرقي  ,فقداف احد إفراد األسرة ,أو
المرض الشديد المزمف ,موت شخص عزيز ,أو التعرض لالغتصاب ,السرقة باإلكراه ,
حوادث السيارات  ,العنؼ المجتمعي واألسري.
ب -الضغوط االجتماعية الحياتية  :مثؿ الفقر  ,فقداف العمؿ ,فقداف األمؿ ,مشكالت
العالقات االجتماعية ,المشكالت األسرية  ,المشاكؿ الزوجية ,مشاكؿ العمؿ التي ليا
عالقة بالترقيات والحوافز ,والمسؤوليات

( Lazarus &Folk man, 1984 ,

.):21
والتقييـ في نظرية الزاروس ىو الفيـ الكمي لمضغوط إذ تتضمف استراتيجيات التعامؿ
والنشاط المعرفي العصبي وردود األفعاؿ النفسية التي تؤثر في المجاؿ النفسي لمفرد
وردود األفعاؿ الجسمية والفسيولوجية الناتجة عف المثيرات الصادمة والنتائج السموكية
(.)Lazarus &Folk man , 91984 :25-27
وأشار الزاروس إلى وجود عمميتيف متوازنتيف -:
أ  .التقويم األولي :وىو إصدار الفرد حكماً معيناً عمى نوع الضغوط ودرجة تيديده فقد

يقيـ الفرد الموقؼ عمى انو سمبياً أو ايجابياً شديد أو ضعيؼ ويتأثر التقويـ األولي بعوامؿ
الموقؼ إذ يتضمف طبيعة األذى أو التيديد ويختص(األذى) بتقييـ لألضرار التي سببيا

الحدث فعمى سبيؿ المثاؿ ,قد يدرؾ الشخص الذي فصؿ لتوه مف عممو وقوع األذى بسبب
ما يشعر بو مف فقداف لتقدير الذات وما يشعر بو مف حرج لدى مراقبة زمالئو لو بصمت
وىو يفرغ مكتبتو ,إما(التيديد) فيو تقييـ لما يمكف حدوثو مف إضرار في المستقبؿ بسبب
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الحدث وبذلؾ فأف الشخص الذي فقد وظيفتو يتوقع المشاكؿ التي يمكف إف تحدث لو
وألسرتو في المستقبؿ بسبب فقداف الدخؿ ,وأخي ار فقد تقيـ اإلحداث مف منطمؽ ما تسببو
مف تحدي ومف منطمؽ ما يمتمكو الفرد مف إمكانيات لمتخفيؼ مف المشكمة أو حتى
االستفادة مف الحدث ,فقد يدرؾ الشخص الذي فقد وظيفتو ,عمى سبيؿ المثاؿ ,وجود قدر
معيف مف األذى أو التيديد  ,ولكنو قد يرى أيضا في فقداف الوظيفة فرصو لكي يجرب
شيئاً جديداً (.)Lazarus &Folk man , 1984 : 32

ب .التقويم الثانوي  :تبدأ عممية التقويـ الثانوي لمموقؼ في الوقت الذي يتـ فيو التقييـ

األولي لمموقؼ واإلحداث الضاغطة ,وتتضمف عممية التقويـ الثانوي أجراء تقييـ
لإلمكانيات والمصادر التي يمتمكيا الفرد لمتعامؿ مع الحدث  ,وما إذ كانت كافية لمواجية
األذى ,والتيديد ,والتحدي الذي ينشئ عف الحدث وتتشكؿ نياية األمر الخبرة الذاتية
لمضغط نتيجة التوازف مابيف التقييـ األولي والثانوي ,فعندما يكوف األذى أو التيديد كبي اًر

وتكوف إمكانيات التعامؿ مع الموقؼ متدنية ,فأف الفرد يشعر بتيديد كبير إما عندما تكوف
إمك انيات التعامؿ مع الموقؼ الضاغط عالية فاف الضغط يكوف اقؿ ما يمكف .وتتعدد
االستجابات التي يمكف القياـ بيا لمواجية الضغط ,وتتضمف تدخؿ الجوانب الفسيولوجية,
المعرفية ,االنفعالية ,والسموكية ,ويكوف بعض ىذه االستجابات ال إراديا في حيف يحدث
بعضيا األخر بشكؿ إرادي ,وتوجو الجيود شعوريا لمتعامؿ مع الموقؼ المسبب لمضغط,
وتتضمف ردود األفعاؿ النفسية الخوؼ القمؽ  ,االستثارة  ,الحرج ,الغضب ,والكآبة  ,وقد
تصؿ إلى حد اإلنكار إما وردود األفعاؿ الجسمية تتضمف  ,ارتفاع ضغط الدـ ,تتسارع
نبضات القمب  ,اضطراب المعدة ,ضعؼ القدرة البدنية ,ضيؽ التنفس .
( .)Lazarus &Folk man, 1984 :34
الفصل الثالث:
منيجية البحث واجراءاتو:
سيقوـ الباحث بعرض منيجية البحث واإلجراءات المتبعة مف تحديد لمنيج البحث
ومجتمعو وعينتو واألداة المستعممة فيو تحقيقاً ليدؼ البحث الحالي
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أوالً  -:منيجية البحثMethod of the Research :
أتبع الباحث المنيج الوصفي في ىذا البحث .

ثانياً -:مجتمع البحث :Population of the Research

ويتك ػ ػػوف مجتم ػ ػػع البح ػ ػػث الح ػ ػػالي م ػ ػػف األح ػ ػػداث الج ػ ػػانحيف ال ػ ػػذيف ص ػ ػػدر بحقي ػ ػػـ

حكػ ػ ػػـ قضػ ػ ػػائي المػ ػ ػػودعيف فػ ػ ػػي دوائػ ػ ػػر اإلصػ ػ ػػالح فػ ػ ػػي محافظػ ػ ػػة بغػ ػ ػػداد لمعػ ػ ػػاـ ()2182
والبالغ عددىـ

(  ) 225حدثاً جانحاً

وقػ ػ ػػد صػ ػ ػػنفت و ازرة العمػ ػ ػػؿ والشػ ػ ػػؤوف االجتماعي ػ ػ ػػة العراقيػ ػ ػػة ثالثػ ػ ػػة أقسػ ػ ػػاـ لمم ػ ػ ػػودعيف
في المديرية العامة إلصالح األحداث وتشمؿ
أ-

دائرة أصالح أحداث الصبياف مف أعمار  82 – 9سنة .

ب-

دائرة أصالح الفتياف مف أعمار  81 – 82سنة .

ت-

دائرة أصالح الشباب مف أعمار  22 – 81سنة .

وق ػ ػ ػػد ارت ػ ػ ػػأى الباح ػ ػ ػػث أف يتن ػ ػ ػػاوؿ بالد ارس ػ ػ ػػة القس ػ ػ ػػـ الثال ػ ػ ػػث شػ ػ ػ ػريحة الش ػ ػ ػػباب وذل ػ ػ ػػؾ
لألسباب اآلتية :
 .1أنيػ ػػا ش ػ ػريحة فػ ػػي مرحمػ ػػة المراىقػ ػػة المتػ ػػأخرة وقػ ػػد تظيػ ػػر لػ ػػدييـ الضػ ػػغوط النفسػ ػػية
بشكؿ واضح .
 .2أنيـ مودعيف في اإلصالحية قبؿ سف  81عاـ .
 .3تعاوف أدارة اإلصالحية الكامؿ مع الباحث .
والجدوؿ ( )8يوضح ذلؾ
جدوؿ ()8
وصؼ مجتمع المودعيف في دائرة أصالح الشباب
الع

القسـ

دد
قسـ أحداث الكرخ – الشباب

2
25
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ثالثاً  :عينة البحث Sample of Research :

يمك ػػف تعريػػػؼ عين ػػة البحػػػث بأنيػ ػػا مجموع ػػة جزئي ػػة مػ ػػف مجتم ػػع البحػػػث وممثمػػػة
( عباس وآخروف  , 2119 ,ص )282 :

لعناصر المجتمع أفضؿ تمثيؿ

فالعينػػة األقػػؿ تمثػػيالً لممجتمػػع أقػػؿ احتمػػاالً فػػي أف يعكػػس سػػموكيا سػػموؾ المجتمػػع الػػذي
( مايرز  , 8991 ,ص) 825 :

تنتمي أليو

عينة البحث - :
اش ػ ػ ػػتممت عين ػ ػ ػػة التحمي ػ ػ ػػؿ اإلحص ػ ػ ػػائي ( )251ح ػ ػ ػػدثاً جنحػ ػ ػ ػاً  .وى ػ ػ ػػـ يمثم ػ ػ ػػوف م ػ ػ ػػا

نس ػ ػػبتو ( )%55م ػ ػػف مجتم ػ ػػع البح ػ ػػث  ,وبمغ ػ ػػت عين ػ ػػة التطبي ػ ػػؽ ( )811ح ػ ػػدثاً جانحػ ػ ػاً إذ

تػ ػػـ اختيػ ػػار العينتػ ػػيف بالطريقػ ػػة العش ػ ػوائية البسػ ػػيطة مػ ػػف ( قسػ ػػـ أحػ ػػداث الكرخ)وكمػ ػػا ىػ ػػو
موضح في الجدوؿ ()2
جدوؿ ()2
حجـ عينة التحميؿ اإلحصائي والتطبيؽ النيائي
القسـ

قسـ أحداث

عين

العينة
التحميؿ

ة

اإلحصائ

التطبي

ي

ؽ

251

الكرخ

المج
تمع

النسبة
المئوية

81

22

55.9

1

5

%

رابعاً  -:أداة البحثTool research :

لغرض تحقيؽ ىدؼ قاـ الباحث بتبني مقياس الضغوط النفسية المعد مف قبؿ

العكيمي( )2182وتـ تكيؼ المقياس بما يناسب العينة عمماً إف ( العكيمي )2182,قاـ في
بناء مقياس الضغوط النفسية معتمداً نظرية (الزاروس )8922
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 -4إعداد تعميمات المقياس -:
تعد تعميمات المقياس إحدى الركائز العممية الميمة عند وضع المقياس ألنيا
بمثابة الدليؿ الذي يساعد المستجيبيف عمى فيـ طريؽ اإلجابة.
لذا قاـ البحث بكتابة تعميمات المقياس بطريقة مفيومة  ,كما تـ تحديد طريقة
اإلجابة عمى المقياس وتحديد بدائؿ اإلجابة ( تنطبؽ تماماً ,تنطبؽ إلى حد ما  ,ال

تنطبؽ ابداً) وطمب مف المستجيبيف تسجيؿ بعض البيانات (التحصيؿ الدراسي  ,مدة

الحكـ  ,العمر ونوع الجريمة)
 -5تصحيح المقياس-:

تصحيح المقياس عمى أساس أعطا الدرجات ( )8 ,2 ,5لبدائؿ االستجابة إذ
أعطيت-:
أ -ثالث درجات لمبديؿ الذي يمثؿ الضغوط النفسية بأعمى درجة .
ب -درجتاف لمبديؿ الذي يمثؿ الضغوط النفسية بدرجة متوسطة.
جػ -درجة واحدة لمبديؿ الذي ال يمثؿ الضغوط النفسية.
 -6صالحية الفقرات -:
تعد صالحية الفقرة مف متطمبات المقياس إذ يمكف تقييـ درجة صالحية وصدؽ
الفقرة مف خالؿ تقديرات المحكميف (عودة .)859 :8915
وليذا الغرض تـ عرض فقرات مقياس الضغوط النفسية المعد مف قبؿ (العكيمي
 ) 2182بعد إف قاـ الباحث بتكيؼ المقياس بما يناسب عينة البحث وعرضو عمى عدد
مف المحكميف وعددىـ ( )82محكـ مف أساتذة عمـ النفس واإلرشاد النفسي والتوجيو
التربوي والقياس والتقويـ ليبدو آراءىـ حوؿ صالحية كؿ فقرة مف فقرات المقياس
والتعديالت التي يرونيا مناسبة.
وقد اعتمد الباحث عمى نسبة اتفاؽ  %11مف المحكميف عمى فقرات المقياس
حيث تبيف إف جميع فقرات المقياس صالحة بعد حصوليا عمى نسبة االتفاؽ المطموبة
وىي  %11إذ اصبح المقياس في صيغتو النيائية يتكوف مف ( )22فقرة (ممحؽ)8:
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 -7التجربة االستطالعية-:
بعد صياغة فقرات المقياس وتعميماتو وبدائمو والتحقؽ مف صدؽ وصالحية فقراتو
مف خالؿ عرضو عمى المحكميف أصبح إلزاما عمى الباحث أف يتأكد مف وضوح
التعميمات وطريقة اإلجابة ووضوح فقرات المقياس فضالً عف الوقت المستغرؽ لإلجابة لذا
قاـ الباحث بعرض المقياس عمى ( )51حدثاً جانحاً إذ تـ االختيار بالطريقة العشوائية

البسيطة مف ( قسـ أحداث الكرخ) بعد جمعيـ في إحدى قاعات اإلصالحية وبحضور
الباحث االجتماعي
وقد تبيف مف ىذه اإلجراءات أف التعميمات وطريقة اإلجابة واضحة وقد استفسر
بعض النزالء عف مفيوـ بعض الفقرات.أما مدى اإلجابة فقد تراوحت بيف () 22 -21
دقيقة.وبعد ىذا األجراء اطمئف الباحث عمى سالمة مقياس الضغوط النفسية وامكانية
تطبيقية عمى عينة البحث األساسية.
 - 8التحميل اإلحصائي لمفقرات Statistical Analysis of scale Items :
ويقصد بالتحميؿ اإلحصائي لفقرات المقياس االستبقاء عمى الفقرات التي تخدـ
البحث واستبعاد الفقرات غير المناسبة بإيجاد قوتيا التمييزية مما يساعد عمى زيادة
)(Anastasi, 1997 : 19

صدؽ القياس وثباتو.

ويمكف أف تعد القوة التمييزية لمفقرات ومعامالت صدقيا أىـ الخصائص
القياسية التي ينبغي التحقؽ منيا في فقرات مقاييس الشخصية(الكبيسي .)5: 8995,
ولجأ الباحث إلى التحميؿ اإلحصائي لفقرات مقياس الضغوط النفسية بالطرؽ اآلتية :
أ -أسموب المجموعتين الطرفيتين-:
ويقصد بو استخراج القوة التمييزية ومدى قدرتيا عمى التمييز بيف ذوي الدرجات
العميا والدنيا مف األفراد بالنسبة لمخاصية التي تقيسيا الفقرة ( Gronlnnde, 1981
) :253
إذ تبيف أف جميع فقرات مقياس الضغوط النفسية مميزة ألف جميع قيميا التائية
المحسوبة أعمى مف القيمة الجدولية  .قيمة  tالجندولية عند مستوى داللة ( )1,15ودرجة
حرية ( )852تساوي (.)8,92
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ب -أسموب ارتباط درجة الفقرة بالدرجة الكمية لممقياس:
ىي أكثر الطرائؽ استعماالً في تحميؿ فقرات االختبارات والمقاييس النفسية نظ ار لما

تتصؼ بو ىذه الطريقة مف تحديد لمدى تجانس فقرات المقياس في قياس الظاىرة
السموكية واف ارتباط درجة كؿ فقرة محؾ خارجي أو محؾ داخمي يعد مؤش ار لصدقيا ,
وفيما ال يتوفر محؾ خارجي يستخدـ عادة محؾ داخمي واف أفضؿ محؾ داخمي ىو درجة
المفحوص الكمي عمى المقياس (ممحـ .)89: 2112,
وقد تـ حساب معامؿ االرتباط بيف درجات أفراد العينة عمى كؿ فقرة مف فقرات
المقياس وبيف درجتيـ الكمية باستخداـ معامؿ ارتباط بيرسوف وقد أظيرت النتائج أف فقرات
المقياس جميعاً ترتبط بعالقة موجبة دالة إحصائياً بالدرجة الكمية لممقياس وكما ىو

موضح بالجدوؿ ( )5أدناه

جدوؿ ()5
عالقة درجة الفقرة بالدرجة الكمية لممقياس
رقـ

معامؿ ارتباط

الفقرة

بالدرجة

الفقرة

رقـ الفقرة

معامؿ ارتباط
الفقرة

الكمية

بالدرجة

الكمية

8

1,521

22

1,558

2

1,529

25

1,298

5

1,582

22

1,299

2

1,522

25

1,521

5

1,592

22

1,291

2

1,552

29

1,588

9

1,592

21

1,292

1

1,515

29

1,555

9

1,585

51

1,582
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81

1,558

58

1,529

88

1,259

52

1,519

82

1,519

55

1,251

85

1,525

52

1,515

82

1,522

55

1,595

85

1,512

52

1,552

82

1,228

59

1,582

89

1,512

51

1,525

81

1,285

59

1,259

89

1,219

21

1,552

21

1,511

28

1,522

28

1,252

22

1,592

يتبيف مف الجدوؿ

إف جميع معامالت االرتباط كانت عالية وأعمى مف القيمة

الجندولية( )1,851عند مستوى داللة  1,15وبدرجة حرية ()221
جـ  -أسموب ارتباط درجة الفقرة بالمجال :
حسب معامؿ االرتباط بيف درجة كؿ فقرة ودرجة المجاؿ الذي تنتمي إليو
وباستعماؿ معامؿ ارتباط بيرسوف تبيف أف جميع معامالت االرتباط كانت عالية اعمي مف
القيمة الجندولية ( )1,851ودالة إحصائياً عند مستوى داللة  1,15وبدرجة حرية ()221
وكما ىو موضح في الجدوؿ ( )2يوضح ذلؾ:
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جدوؿ ()2
قيمة معامالت االرتباط كؿ فقرات المقياس بمجاالتيا
تسمسؿ الفقرة
بالمقياس

المجاؿ األوؿ
المثيرات

تسمسؿ الفقرة
بالمقياس

المجاؿ الثاني
المجاؿ النفسي

تسمسؿ الفقرة
بالمقياس

الصادمة

المجاؿ الثالث
المجاؿ

تسمسؿ الفقرة
بالمقياس

المجاؿ الرابع
المجاؿ الحياتي

الجسمي
معامؿ االرتباط

معامؿ االرتباط

معامؿ االرتباط

معامؿ
االرتباط

8

1,285

2

1,258

5

1,211

2

1,282

5

1،291

2

1,928

9

1,221

1

1,591

9

1,595

81

1,599

88

1,522

82

1,291

8

1,528

82

1,522

85

1,289

82

1,522

5
8

1,519

81

1,512

89

1,921

21

1,228

9
2

1,525

22

1,221

25

1,515

22

1,598

8
2

1,521

22

1,528

29

1,599

21

1,598

5
2

1,529

51

1,551

58

1,515

52

1,292

9
5

1,551

52

1,295

5
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55

1,211

52

1,215
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59

1,592

51

1,219

59

1,592

21

1,592

28

1,599

22

1,521

مؤشرات صدق المقياس:
تـ التحقؽ مف مؤشرات مقياس الضغوط النفسية بطريقتيف -:
أ -الصدق الظاىريFace Validity :
مف اجؿ التأكد مف الصدؽ الظاىري لممقياس قاـ الباحث بتيني مقياس
(العكيمي )2182,وتكيفيو بما يناسب عينة البحث وعرض المقياس عمى( )82محكماً مف
اختصاصات عمـ النفس واإلرشاد النفسي والقياس والتقويـ وطمب منيـ إبداء أ ارئيـ العممية

السديدة في مدى صالحية الفقرات في قياس السمة أو الظاىرة المراد قياسيا وقد تـ اإلشارة
إلى ذلؾ في فقرة صالحية المقياس إذ تبيف إف جميع فقرات المقياس صالحة وحصمت
عمى نسبة اتفاؽ  %11ذا اصبح مقياس الضغوط النفسية يتكوف بصيغتو النيائية مف
( )22فقرة
ب -صدق البناء :Construct Validity
وقد تمت اإلشارة إلى عالقة الفقرة بالمجموع الكمي لممقياس وعالقة درجة الفقرة
بالمجاؿ الذي تنتمي أليو وارتباط المجاالت بعضيا مع البعض األخر ومعامؿ التميز,
سابقا وعمى وفؽ ىذا اإلجراء تـ التحقؽ مف صدؽ البناء لمقياس الضغوط النفسية.
عالقة المجاالت مع بعضيا البعض(مصفوفة االرتباطات الداخمية)
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جدوؿ ()5
عالقة المجاالت مع بعضيا البعض
المتغير

الضغوط

النفسي

الصادمة

الجسمي

الضغوط

8

الصادمة

1,129

8

النفسي

1,151

1,192

8

الجسمي

1,159

1,115

1,195

8

الحياتي

1,121

1,192

1,112

1,191

الحياتي

8

يتبيف مف الجدوؿ أعاله إف جميع االرتباطات سواء المجاالت بعضيا مع البعض
األخر أو ارتباط المجاالت بالدرجة الكمية لممقياس (الضغوط النفسية) باستعماؿ معامؿ
ارتباط بيرسوف كانت دالو موجبو وىذا يشير إلى صدؽ البناء
مؤشرات ثبات المقياس :
أف الثبات يشير إلى درجة استقرار االختبار والتناسؽ بيف أجزائو وكذلؾ يعني
الثبات أف االختبار يعطي تقديرات ثابتة في حالة تكرار القياس( األنصاري 2111،
.) 821,
وقد قاـ الباحث بحساب الثبات بطريقتيف :
أ – طريقة معامؿ االستقرار باستخداـ االختبار واعادة االختبار  Test . Re testتـ
حساب معامؿ الثبات بيذه الطريقة وذلؾ باختبار ( )51حدثاً جانحاً إذ تـ االختيار

بالطريقة العشوائية البسيطة مف ( قسـ أحداث الكرخ) .وذلؾ بجمعيـ في قاعة داخؿ
اإلصالحية ووضع عالمات خاصة باالتفاؽ مع الباحث االجتماعي لمعرفة أصحاب أو
أسماء االستمارات
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أشـراقـات تنمــوية  ...مجـلة صلــمية محكــمة  ...العــدد التـاسـع
وتـ االختبار األوؿ يوـ األحد الموافؽ  2185/82/29وبعد مرور 82يوـ عمى
االخت يار األوؿ تـ أعادة االختبار عمى المجموعة نفسيا وحسب معامؿ االرتباط بيف
االختباريف وظير أف معامؿ االرتباط باستخداـ معامؿ ارتباط بيرسوف بمغ ( )1,19وىو
معامؿ ارتباط جيد بالمقارنة مع الدراسات السابقة ,المغدري ( )2112دراسة العتيبي
()2182
ب -طريقة االتساؽ الداخمي وبطريقة تحميؿ التبايف باستعماؿ معادلة الفاكرونباخ وقد
تبيف أف معامؿ الثبات بيذه الطريقة ( )1,19وىو معامؿ ثبات مقبوؿ قياسا إلى الدراسات
السابقة دراسة المغدري ( )2112دراسة العتيبي ()2182
الوسائل اإلحصائية -:
تحقيقا ألىداؼ البحث الحالي استخدـ الباحث الوسائؿ اإلحصائية المناسبة باالعتماد
عمى الحقيبة اإلحصائية لمعموـ النفسية واالجتماعية  spssوذلؾ باستخداـ الوسائؿ
اإلحصائية المناسبة .
 -3اختبار  t.testلعينتين مستقمتين  :وقد استخدـ الختبار الفرؽ بيف متوسط
درجات المجموعة العميا والمجموعة الدنيا في استخراج القوة التميزية لفقرات المقياس.
 -2معامل ارتباط بيرسون:

وقد استخدـ لحساب معامؿ ثبات مقياس الضغوط

النفسية  ,ايجاد العالقة بيف درجة كؿ فقرة والدرجة الكمية لمقياس الضغوط النفسية ,ايجاد
العالقة بيف درجة كؿ فقرة والدرجة الكمية لممجاؿ الذي تنتمي اليو فقرات مقياس الضغوط
النفسية و عالقة المجاالت مع بعضيا البعض .
 -1معادلة الفا كرونباخ  :استخدـ الستخراج الثبات لمقياس الضغوط النفسية
 -4اختبار t.testلعينة واحده :استخدـ لقياس الضغوط النفسية لدى اإلحداث
الجانحيف.
الفصل الرابع:
عرض النتائج وتفسيرىا ومناقشتيا-:
يتضمف ىذا الفصؿ عرضاً لمنتائج التي توصؿ إلييا الباحث عمى وفؽ ىدؼ

البحث وتفسير ىذه نتيجة في ضوء ما استخمص مف اإلطار النظري
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أشـراقـات تنمــوية  ...مجـلة صلــمية محكــمة  ...العــدد التـاسـع
تحقيقاً اليدؼ البحث والذي ينص التعرؼ عمى (قياس الضغوط النفسية لدى اإلحداث

الجا نحيف) قاـ الباحث بتطبيؽ مقياس الضغوط النفسية عمى عينة البحث البالغة ()811
مودع ,بعد تفرغ البيانات تبيف إف متوسط درجات العينة ىو ( )92وبانحراؼ معياري قدره
( )88,59في حيف إف المتوسط الفرضي ىو ( )12درجة ,ولمتعرؼ عمى داللة الفروؽ
اإلحصائية بيف متوسط العينة والمتوسط الفرضي لممقياس ,استعمؿ الباحث االختبار
التائي لعينة واحده وكانت النتائج كما مبيف في الجدوؿ (:)2
جدوؿ()2
نتائج االختبار التائي لعينة واحدة لقياس الضغوط النفسية
يتبيف مف الجدوؿ ( )2وجود فروؽ ذات داللة إحصائية حيث بمغت القيمة التائية
المحسوبة ( )9,85درجة ,وىي كبر مف القيمة التائية الجندولية البالغة ( )8,91عند
مستوى داللة ( )1,15وبدرجة حرية (.)99
المتغير

الضغوط
النفسية

العدد

الوسط

االنحراؼ

الوسط

الحسابي

المعياري

الفرضي

9

88

1

811
2

,59

2

مستوى

القيمة التائية
المحسوبة

الجندولية

9,

8

85

,91

وىذه النتيجة تشير إلى إف اإلحداث بشكؿ عاـ يعانوف مف ضغوط نفسية وتعزو
ىذه النتيجة إلى ما يمربو المودع مف مواقؼ مؤلمة وصعوبة مواجية المواقؼ لتي
يتعرض ليا داخؿ اإلصالحية وضعؼ قدرتو عمى التوافؽ مع البيئة المحيطة والتقييـ
السمبي لإلحداث ,حيث تعد ىذه الظروؼ التي يتعرض ليا النزيؿ داخؿ بيئة اإلصالحية
جميعيا منبيات بيئية ضاغطة تشكؿ تيديداً وتحدياً ليـ وىذه اإلحداث تتفؽ مع نظرية

التقييـ المعرفي (الزاروس) إذإف الضغوط التي يتعرض ليا الفرد تكوف نتيجة التقدير لدى
الفرد وتقييـ ماذا كانت مصادر الفرد كافية لموفاء بالمتطمبات المفروضة عميو مف البيئة أـ
ال  ,ومف ثـ فأف الضغوط تتحدد بمدى الموائمة بيف الشخص والبيئة فعندما تكوف مصادر
الفرد كافية ومناسبة لمتعامؿ مع الموقؼ الصعب  ،يشعر بقميؿ مف الضغط  ،وعندما
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د
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يدرؾ الفرد إف المصادر ربما لف تكوف كافية لمتعامؿ مع الحدث أو الموقؼ االبشؽ
األنفس وبذؿ الجيد الكبير  ،فيشعر بمقدار متوسط مف الضغط  ،إما عندما يدرؾ الفرد
إف مصادره لف تكوف كافية لتمبية متطمبات البيئة فيشعر بتعرضو بكـ ىائؿ مف الضغوط ،
وبالتالي فأف الضغوط تنتج عف عممية تقدير اإلحداث(كونيا ضارة أو تمثؿ تحديا )
وفحص االستجابات الممكنة لتمؾ اإلحداث (.)Lazarus &Folkman1984 : 191
االستنتاجات Conclusion:
عمى وفؽ نتائج البحث الحالي التي أظيرت إف اإلحداث الجانحيف يعانوف مف
ضغوط نفسية مرتفعة .
التوصياتRecommendations:
 -8دعوة و ازرة العمؿ والشؤوف االجتماعية عمى تعييف مرشد نفسي عمى مالؾ دائرة
اإلصالح العراقية مف خريجي قسـ (اإلرشاد النفسي والتوجيو التربوي ) في كمية التربية
 -2عمى دوائر اإلصالح االىتماـ بأعداد الباحثيف االجتماعييف واشراكيـ في دورات
تأىيميو في اإلرشاد النفسي والتوجيو التربوي بغية تمكنيـ مف تقديـ الخدمات اإلرشادية إلى
النزالء .
 -5استفادة مف مقياس الضغوط النفسية في تشخيص النزالء الذيف يعانوف مف
الضغوط النفسية .
المقترحاتSuggestions:
استكماالً لنتائج البحث الحالي يقترح الباحث إجراء الدراسات التالية -:

 -8إجراء دراسة تجريبية عف اثر أسموب(التدريب عمى التحصيف ضد التوتر) في

خفض الضغوط النفسية لدى اإلحداث الجانحيف.
 -2إجراء دراسة تجريبية عف فاعمية العالج السموكي المعرفي في خفض الضغوط
النفسية لدى اإلحداث الجانحيف.
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أشـراقـات تنمــوية  ...مجـلة صلــمية محكــمة  ...العــدد التـاسـع
المصادر-:
 العكيمي  ,صفاء حنظؿ ىظيـ ( :)2182تأثير أسموب (التدريب عمى التحصين
ضد التوتر) لخفض الضغوط النفسية لدى نزالء دائرة اإلصالح العراقية  ,رسالة ماجستير
غير منشورة الجامعة المستنصرية كمية التربية
 أردف ,جوف بي ( :)2111التعايش مع ضغوط العمل ,المممكة العربية
السعودية,مكتبة جرير.
 األنصاري  ،بدر محمد :)2111(،قياس الشخصية ،الكويت ,دار الكتاب الجامعي
.
 ألحارثي ،زيد بف عجير (:)8992بناء االستفتاءات وقياس االتجاىات،ط ,8مكة
المكرمة.
 الرشيدي  ،ىاروف توفيؽ (  ) 8999الضغوط النفسية وطبيعتيا و نظريتيا ،
برنامج لمساعدة الذات في عالجيا ،مصر ,مكتبة االنجمو المصرية .
 الرفاعي  ،احمد حسيف ( :)2119مناىج البحث العممي  ،عماف  ،األردف,دار
وائؿ لمنشر والتوزيع.
 السيد عبيد ,ماجدة بياء الديف(:)2111الضغط النفسي ومشكالتو وأثره عمى
الصحة النفسية ,ط,8عماف ,دار صفاء لمنشر والتوزيع .
 الشاذلي  ,فتوح ( : )2112عمم اإلجرام  ,اإلسكندرية ,دار المطبوعات الجامعية.
 الصمادي ,احمد عبد المجيد وعبداهلل ,عبد القادر( : )2115االتجاىات الحديثة في
إرشاد نزالء مراكز اإلصالح والتأىيل ,اإلمارات العربية المتحدة,مركز الدراسات والبحوث.
 الطريري  ،عبد الرحمف ( :) 8992الضغط النفسي مفيومو وتشخيصو  ،طرق
عالجو  ،ومقاومتو ،الرياض ,مطابع شركة الصفحات الذىبية.
 العتيبي ,ضيؼ اهلل بف حمداف ( :)2182فاعمية برنامج إرشادي معرفي سموكي
لتخفيف الضغوط النفسية لدى نزالء السجون ,جامعة الممؾ نايؼ لمعموـ األمنية ,
أطروحة دكتوراه منشورة.

428

أشـراقـات تنمــوية  ...مجـلة صلــمية محكــمة  ...العــدد التـاسـع
 الفرماوي,حمدي عمي ,رضا عبداهلل(:)2119الضغوط النفسية في مجال العمل
والحياة,ط ,8عماف,دار صفاء لمنشر والتوزيع,
 الكبيسي  ،حمد وآخروف  :)8995(،اثر اختالف حجم العينة والمجتمع االحصائي
في القدرات التمييزية لفقرات المقاييس النفسية)،دراسة تجريبية  ،كمية التربية ابف رشد ،
جامعة بغداد


المغدري ,احمد بف خميس بف حميد( :)2112استراتيجيات التكيف لضغوط بيئة

السجن وعالقتيا باإلبعاد األساسية لمشخصية لدى السجناء في سمطنة عمان ,رسالة
ماجستير (غير منشورة) كمية الدراسات العميا الجامعة األردنية.
 حسف ،محمود شماؿ ( :)2115ضغوط الحياة وعالقتيا ببعض المتغيرات ،مجمة
العموـ اإلنسانية ،البحريف,العدد (.)81
 حسني ,عاىد (: )2118النفس الصحة والتربية والعالج  ,بغداد ,العراؽ مطبعة
األصدقاء.
د


افيد وؼ  ,لنداؿ ( :) 8915مدخل عمم النفس ,ط ,8القاىرة ,ترجمة الطوابوآخروف ,دار
ماكجروىيؿ.
 ربيع,محمد شحاتو ويوسؼ ,جمعة سيد وعبداهلل,معتز سيد( :)8992عمم النفس
الجنائي  ,القاىرة ,دار غريب لمنشر والتوزيع .


شريؾ ,مصطفى ( :)2111نظاـ السجوف في الجزائر نظرة عمى قانوف السجوف

الجديد WWW.ULUM.NL,
 عباس  ،محمد خميؿ  ،ومحمد بكر وآخروف ( :)2119مدخل إلى مناىج البحث
في التربية وعمم النفس,ط ,8عماف  ،األردف,دار المسيرة .
 عسكر  ,عمي ( : )2115ضغوط الحياة وأساليب مواجيتيا  ,القاىرة ,دار الكتاب
الحديث.
 عودة  ،احمد سميماف ،وممكاوي  ،فتحي حسف(: )8992أساسيات البحث العممي
في التربية والعموم اإلنسانية،ط 2األردف ،أربد.
429

أشـراقـات تنمــوية  ...مجـلة صلــمية محكــمة  ...العــدد التـاسـع
 كامؿ  ,محمد عمي ( :)2112الضغوط النفسية ومواجيتيا,القاىرة ,مكتبة ابف سينا
لمطبع والنشر والتوزيع.


مارتف ,بوؿ ( :)2111العقل المريض ,ط ,8ترجمة عبد العمي الجسماني ,الدار

العربية لمعموـ ,بيروت
 مجيد ,خالد صبري ( :)8912وسائل إصالح النزالء المودعين في دوائر اإلصالح
االجتماعي في القانون العراقي  ,بحث مقدـ إلى المعيد القضائي.


يوسؼ ,جمعة سيد ( :)2119أدرة الضغوط ,ط ,8القاىرة ,مركز تطوير الدراسات

العميا والبحوث في العموـ النفسية.
 يونس ,محمد عبد السالـ ( :)2111القياس النفسي  ,ط, 8عماف  ,دار حامد
لمنشر والتوزيع .
Anastasi,A,Uibina,S(1997): psychological testing 7th, printice 
Hill.
Lazarus , R.&Folkman,S. (1984): Stress appraisal ,and coping 
.New york . Springer publishing ,Co.
Lazarus, R.C. (1976):Patterns of adjustment 3th ed. Tokyo . 
McGraw-Hill ,Kagaku Shay Id.
 ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ (1993): from sychologicalstresst to emotion: a History
of out books anmual review of psychology. Vol. (44), U.S.A.
الممحق
مقياس الضغوط النفسية بصيغتو النيائية
عزيزي النزيؿ ...
تحية طيبة
بيف يديؾ مجموعة مف الفقرات تعبر عف أحداث الحياة .يرجى تفضمكـ بقراءتيا بدقة
واختيار البديؿ الذي يعبر عف وجية نظركـ وينطبؽ في شخصكـ ونود إعالمكـ أف ىذه
الفقرات تستعمؿ ألغراض البحث العممي.
430

أشـراقـات تنمــوية  ...مجـلة صلــمية محكــمة  ...العــدد التـاسـع
أما طريقة اإلجابة فيي أف تختار بديؿ واحد وتضع عالمة ( √) إف وجدتو يعبر عف
موقفؾ وينطبؽ مع وجية نظرؾ
مثال توضيحي
الفقرة
تنطبق

تنطبق

ال

إلى حد ما

تنطبق

تماماً
يحزنني ما تعانيو أسرتي

ابدآ
√

بغيابي
عمى وفؽ ىذا المثاؿ نرجو منؾ قراءة جميع الفقرات وإلجابة مما ترونو مناسباً وينطبؽ

عميكـ  ..وتقبؿ شكر الباحث وامتنانو لتعاونكـ معو.

مالحظة :يرجى ملء البيانات االتية-:
-3العمر

 -2مدة الحكم

 -1نوع الجريمة

 -4التحصيل الدراسي
الباحث
صفاء حنظؿ ىظيـ العكيمي

ت

الفقرات
تنطبق
تماماً

8

اشعر بالندـ لما
ارتكبتو مف حدث
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تنطبق

ال

إلى حد ما

تنطبق
ابدآ
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2

افتقد مشاعر األمف
النفسي داخؿ اإلصالحية

5

اشعر بضعؼ قدرتي
البدنية عمى مواجية
السجف في اإلصالحية

2

أجد صعوبة في
االنسجاـ مع النزالء

5

انفعؿ ألبسط المواقؼ

2

عالقتي مع النزالء
متوترة

9

اشعر بضيؽ التنفس
احيانآ

1

أعاني مف استغالؿ
بعض النزالء لي

9

مجرد وجودي في
اإلصالحية يعد خبرة
صادمة

81

يقمقني وجودي في
اإلصالحية

88

أعاني مف ضعؼ
المياقة البدنية
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82

أعاني مف سوء
معاممة موظفي
اإلصالحية

85

أوجو الموـ لذاتي عمى
االمور التي حدثت

82

أعاني مف فقداف
الشيية لمطعاـ

85

أعاني مف اضطراب
النوـ في اإلصالحية

82

ارغب بالعزلة عف
اآلخريف

89

الحرماف مف الحرية
يعد صدمة لي

81

اشعر بالممؿ في
اإلصالحية

89

لدي رغبة في إيذاء
بدني

21

افتقد إلى مف يقدـ
النصيحة لي في مواجية
مشكالتي
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28

يؤلمني فقداف األىؿ
واالحبو

22

اشعر بالخطر بسبب
بعض النزالء

25

أعاني مف آالـ في
بدني نتيجة وجودي في
اإلصالحية

22

افتقد دعـ األسرة لي

25

أجد صعوبة في
مواجية المواقؼ التي
أتعرض ليا

22

يحزنني ما تعانيو
أسرتي بغيابي

29

تتسارع نبضات قمبي
كمما تذكرت اإلحداث
الصادمة التي مرت بي

21

أتضايؽ مف سموكيات
النزالء غير المرغوبة

29

أعاني مف كثرة
مشكالتي داخؿ
اإلصالحية
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أشـراقـات تنمــوية  ...مجـلة صلــمية محكــمة  ...العــدد التـاسـع
51

اشعر بوصمة عار
بعد دخولي اإلصالحية

58

أعاني مف ارتفاع
ضغط الدـ بسبب
اإلحداث الصادمة التي
تعرضت ليا

52

أتضايؽ مف نقد
اآلخريف لي

55

أجد صعوبة في
نسياف اإلحداث الصادمة

52

اشعر بأني فاقد األمؿ
في الحياة

55

أجد صعوبة في
الوصوؿ إلى حالة
االسترخاء

52

اخجؿ عند مقابمة
األقارب

59

أجد صعوبة في إبعاد
األفكار السيئة عف ذىني

51

أجد صعوبة في
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أشـراقـات تنمــوية  ...مجـلة صلــمية محكــمة  ...العــدد التـاسـع
الدفاع عف نفسي داخؿ
اإلصالحية
أتمنى لو لـ أكف في

59

اإلصالحية
اشعر باضطراب

21

المعدة
اشعر بكره المجتمع

28
لي
22

أجد صعوبة في
التوافؽ مع طبيعة الحياة
في اإلصالحية
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