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 قياس الضغوط النفسية لدى اإلحداث اجلاحنني
 

 صفاء حنظل هظيم العكيليالباحث/                                                                
 الممخص 

 .اإلحداث الجانحيفالضغوط النفسية لدى  قياسيستيدؼ البحث الحالي 
دعيف في المدارس اإلصالحية الجانحيف المو  باإلحداث  وقد تحدد البحث الحالي    

( سنة والذيف حكـ عمييـ قبؿ 22-81قسـ تأىيؿ الشباب البالغيف المحكوميف مف عمر )
محافظة بغداد الكرخ  )العراؽ(سنة( والتابعة لوزارة العمؿ والشؤوف االجتماعية 81سف )

 .(2182قسـ الشباب لمعاـ )
جنحًا . وىـ يمثموف ما نسبتو ( حدثًا 251) التحميؿ اإلحصائياشتممت عينة كما     

 تـ اختيار( حدثًا جانحًا إذ 811, وبمغت عينة التطبيؽ )%( مف مجتمع البحث 55)
 .مف ) قسـ أحداث الكرخ(البسيطة بالطريقة العشوائية  العينتيف

 مقياس الضغوط النفسية  
( وتـ تكيفو بما يناسب عينة وكذلؾ قاـ 2182تبني الباحث مقياس العكيمي )    

 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:
 Research Problem مشكمة البحث: 

تمثؿ الضغوط النفسية قضية العصر في كؿ المجتمعات ومنيا مجتمع السجف      
المتمثؿ بنزالء دائرة اإلصالح أكثر عرضة لإلصابة بالضغوط النفسية. وقد اختار الباحث 

زالء دائرة اإلصالح الذيف ىـ أكثر عرضو لإلصابة بالضغوط النفسية وىذا ما أشارت ن
( في السعودية عمى إف نزالء دوائر اإلصالح يعانوف مف ضغوط 2182دراسة العتيبي )

نفسية مرتفعة ، إذ  يحمؿ ىذا الوسط مثيرات وخصوصيات تجعؿ النزيؿ يتفاعؿ مع ىذا 
الجانح  دورًا جوىريًا في االستجابة لإلحداث  المحيط بشكؿ سمبي و تمعب شخصية

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 

حداث في المواجية غير الفعالة لممواقؼ الضاغطة والمتمثمة في التقييـ السمبي لإل
 :بال(.2111اإلصالحية تزيد الضغوط النفسية لمنزيؿ )شريؾ ،

تقدـ الحضاري المتسارع الذي يؤدي إلى إفراز ملتيجة الضغوط بكؿ أنواعيا ىي ن إف   
، فالمجتمع العراقي يعاني مف انحرافات تشكؿ عبئًا عمى قدرة ومقاومة الناس في التحمؿ

ة بفعؿ الظروؼ التي يمر بيا مف تغيرات سياسية , انتشار الجرائـ واالنحرافات السموكي
اقتصادية , االجتماعية والثقافية أثرت عمى نفسية الفرد وىي بدورىا أدت إلى أعباء كثيرة 
ومتعددة يستطيع البعض تحمميا والبعض األخر ال يستطيع تحمميا ذلؾ نظرًا لشدتيا 

ليا تأثيرىا وانعكاساتيا ألجياؿ  وقساوتيا , كما اف الحروب المدمرة التي مر بيا العراؽ
: 2181)عمي،عديدة والتي تؤثر عمى مظاىر اإلمراض االجتماعية كالجريمة والجنوح 

5.) 



 أشـراقـات تنمــوية ... مجـلة صلــمية محكــمة ... العــدد التـاسـع
 

 

405 

 

وأف اإليداع في دوائر اإلصالح يمثؿ عبئًا نفسيًا عمى اإلحداث الجانحوف ويؤدي     
نزالء مف ذلؾ إلى العديد مف الضغوط ، وىذه الضغوط يختمؼ تأثيرىا باختالؼ قدرة ال

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 

ة أبرزىا ظروؼ تواجده في اإلصالحية ،االكتئاب ، القمؽ ، الجانحوف لتغيرات نفسية متعدد
العدوانية ، االنطواء ، العزلة ، اإلحباط ، الخوؼ ، فقداف الثقة بالنفس واآلخريف كما إف 
النزالء يختمفوف فيما بينيـ في سرعة وضوح ىذه التغيرات بناءًا عمى سماتيـ الشخصية ، 

 (.528 :8992وقوة التحمؿ عندىـ )ربيع وآخروف,
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 

( إلى وجود مستويات عالية مف الضغوط النفسية 2112ج دراسة المغدري )إذ أكدت نتائ
لدى النزالء, واف اشد أنواع الضغوط وأكثرىا ارتباطًا بالتوتر واالضطراب النفسي ىي تمؾ 
التي تحدث لمفرد المنعزؿ )كما في حالة السجف( الذي يفقد المساندة الوجدانية ، الدعـ 

 (.2: 2112)المغدري، االجتماعي، والمؤازرة األسرية
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 

 (55, 2112بنائيـ واإلشراؼ عمييـ . )العكايمة,أ
وتتضػػػػػػح خطػػػػػػورة ىػػػػػػذه الظػػػػػػاىرة مػػػػػػف تعػػػػػػدد الجوانػػػػػػب المرتبطػػػػػػة بيػػػػػػا أو مػػػػػػف معرفػػػػػػة 
العديػػػػػد مػػػػػف أنػػػػػواع السػػػػػموؾ الجػػػػػانح الػػػػػذي يػػػػػأتي بػػػػػو ىػػػػػؤالء الجػػػػػانحوف وأثػػػػػر الفعػػػػػؿ فػػػػػي 
األوضػػػػػػاع االجتماعيػػػػػػة واالقتصػػػػػػادية والقانونيػػػػػػة والخمقيػػػػػػة فػػػػػػي المجتمػػػػػػع الػػػػػػذي يعيشػػػػػػوف 

 ( 119, 8991يو .  )حسف,ف
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الضغوط النفسية لدى  -ويمكف تحديد مشكمة البحث الحالي مف خالؿ التعرؼ عمى :
 اإلحداث الجانحيف؟

 
 Research Importance أىمية البحث :

بدأت العديد مف الدوؿ بإعادة النظر في فمسفتيا التي ترتكز إلييا في التعامؿ مع      
تغيير المسميات ذات العالقة لتستخدـ اسـ دور  السجوف والمساجيف، و بدأت في

اإلصالح بداًل عف السجف وتسمى المساجيف بالنزالء. جاء ىذا التطور والتغيير بعد امتداد 
العناية بالحقوؽ اإلنسانية لمنزالء داخؿ ىذه المؤسسات ، ولثبات عدـ جدوى الطرؽ 

ؾ الجنائي لدى ىؤالء النزالء فقد التقميدية التي تعتمد العقاب كأساس ليا, في تعديؿ السمو 
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 

حظ الباحثوف أنماط سموكية أكثر ايجابية تساعدىـ عمى االندماج في المجتمع ، حيث ال
إف نسبة العودة إلى مراكز اإلصالح والتأىيؿ عالية جدًا مما يؤكد عدـ فاعمية البرامج 
المستخدمة في فف التعامؿ مع النزالء, ويعزز فكرة التجديد والمحاولة في تبني برامج أكثر 

بدأت  جدية وأكثر عممية وأكثر فاعمية, واقؿ تكمفة اقتصادية ، السيما أف العديد مف الدوؿ
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 

إلى إحداث مالؾ وظيفي يكوف ىدفو مساعدة النزالء عمى تعديؿ سموكيـ  معو, لذا لجأت
كسابيـ سموكيات أكثر ايجابية تساعدىـ عمى االندماج في المجتمع الكبير وأطمؽ عمى  وا 

( وىو يأخذ عمى Rehabilitation Counselorىذه الوظيفة اسـ مرشد اإلصالحي )
أىيمية لمنزالء تمييدًا لدمجيـ بالمجتمع عاتقو مسؤولية تقديـ برامج عالجية ووقائية وت

 (.2003:1وتحويميـ إلى فئة اإلنتاج بداًل مف فئة االستيالؾ )الصمادي,عبداهلل ،
ويعد جنوح األحداث مف أىـ وابرز الظواىر التي تواجو األسرة والمجتمع واف الزيادة 

 في سرعة
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    .جتمع واستقرارهانتشار ظاىرة جنوح األحداث تشكؿ خطرًا كبيرًا عمى امف الم 
 ( 221,8912)زىراف,

كمػػػػػػػا أف نسػػػػػػػبة األحػػػػػػػداث الجػػػػػػػانحيف تختمػػػػػػػؼ بػػػػػػػاختالؼ المجتمعػػػػػػػات ففػػػػػػػي المنػػػػػػػاطؽ 
%( مػػػػػػػف مجمػػػػػػػوع األحػػػػػػػداث الػػػػػػػذيف يحػػػػػػػالوف إلػػػػػػػى 2الصػػػػػػػناعية الكبػػػػػػػرى يوجػػػػػػػد حػػػػػػػوالي )

 ( 55,2118)العيسوي,  .المحاكـ الخاصة
نػػػػػؼ والكثيػػػػػر مػػػػػف وينحػػػػػدر الكثيػػػػػر مػػػػػف األحػػػػػداث الجػػػػػانحيف مػػػػػف بيػػػػػوت يسػػػػػودىا الع

ضػػػػػػػػػحايا اإلسػػػػػػػػػاءة واإلىمػػػػػػػػػاؿ وفقػػػػػػػػػداف الرقػػػػػػػػػي العػػػػػػػػػاطفي وذلػػػػػػػػػؾ يسػػػػػػػػػبب أنػػػػػػػػػواع مػػػػػػػػػف 
 ( 519,2119النفسية لدى الحدث الجانح )شريـ, الضغوطاالضطرابات و 

 أىداف البحث وفرضياتو :
 يستيدؼ البحث قياس الضغوط النفسية لدى اإلحداث الجانحيف.

 حدود البحث :
 لتعرؼ عمػػػػػػػػى الضػػػػػػػػغوط النفسػػػػػػػػية لػػػػػػػػدى اإلحػػػػػػػػداث بػػػػػػػػايتحػػػػػػػػدد البحػػػػػػػػث الحػػػػػػػػالي      

الجػػػػػػػػػانحيف المػػػػػػػػػػودعيف فػػػػػػػػػػي المػػػػػػػػػػدارس اإلصػػػػػػػػػالحية قسػػػػػػػػػػـ تأىيػػػػػػػػػػؿ الشػػػػػػػػػػباب البػػػػػػػػػػالغيف 
سػػػػػػػنة( 81( سػػػػػػػنة والػػػػػػػذيف حكػػػػػػػـ عمػػػػػػػييـ قبػػػػػػػؿ سػػػػػػػف )22ػػػػػػػػ81المحكػػػػػػػوميف مػػػػػػػف عمػػػػػػػر )

محافظػػػػػػػة بغػػػػػػػداد الكػػػػػػػرخ قسػػػػػػػـ  )العػػػػػػػراؽ(والتابعػػػػػػػة لػػػػػػػوزارة العمػػػػػػػؿ والشػػػػػػػؤوف االجتماعيػػػػػػػة 
 .  (2182الشباب لمعاـ )

  Definition Terms تحديد المصطمحات :
 :psychological stressاواًل: الضغوط النفسية 

 ( :Lazarus 1993الزاروس ) -
مجموعة مف ردود األفعاؿ النفسية , والجسمية, لممثيرات الصادمة التي يواجييا الفرد "

                                                                    " في حياتو
(1:1993,lazarus.) 

 -التعريف النظري لمضغوط النفسية:
( لمفيوـ الضغوط النفسية Lazarus 1993تبنى الباحث تعريؼ الزاروس )     

 بوصفو تعريفًا نظريًا لمضغوط النفسية.
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 -إما التعريف اإلجرائي لمضغوط النفسية:
اد العينة خالؿ إجابتو عمى الدرجة الكمية التي يحصؿ عمييا المستجيب مف افر      

 فقرات مقياس الضغوط النفسية .
 : Juvenile Delinquencyالجانحون  ثانيًا: اإلحداث

ىو مف أتـ التاسعة ولـ يتـ الثامنة عشر ويتمثػؿ فػي ارتكػاب    3981القانون العراقي 
 الحدث لجنحة ما .

 , الباب األوؿ (  (2, العدؿ المادة ) 8915( لسنة 92)قانوف رعاية األحداث رقـ )
 وىو التعريؼ الذي تبناه الباحث في بحثو.

 
 

 الفصل الثاني :
 : Psychological Stressالضغوط النفسية

( في مطمع القرف السابع عشر الذي stressشاع استعماؿ مصطمح الضغوط )     
يعني الضغط أو الجياد وكما ىو معروؼ إف ىذا المفظ اشتؽ مف الكممة الالتينية 

(stringegeالتي تعني الضيؽ أو الشدة, والبعض األخر يشير ) إف اشتقاؽ ىذا  إلى
( والتي تعني الشعور باالختناؽ )الفرماوي, عبداهلل desteseالمفظ مف الكممة الفرنسية )

,2119 :21.) 
 العوامل المؤثرة في شدة الضغوط النفسية:

  Gender الجنس :-1
ر, إناث( إلى الضغوط النفسية عمى الكيفية تعتمد مسألة تعرض الجنسيف )ذكو      

التي يدرؾ كؿ منيما المنبيات البيئية الدالة عمى الضغوط النفسية وفقًا لطبيعة التبايف في 
الخصائص الشخصية, ونوع المنبو والحالة االجتماعية والمعيشية التي يمكف إف تشكؿ 

 (.1999:160يدي ، عينة عمى كال الجنسيف مف الذكور واإلناث أو احدىما )الرش
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 The level of Education of the individualمستوى تعميم الفرد : -2
مف المتغيرات التي تؤثر في درجة إحساس الفرد بالضغوط النفسية مستوى تعميميـ     

حيث إف أصحاب المؤىالت العممية العالية كثر تعرضًا لإلحساس بالضغوط النفسية مف 
 (.1994:7قؿ )الطريري ، ذوي المؤىالت العممية األ

 Life expectancyعمر الفرد :-3
تبيف إف عمر الفرد يؤثر في مدى إحساسو فالمراىؽ أكثر تأثيرًا بمصادر الضغوط     

النفسية عمى الراشديف , واقؿ تقويمًا إلحداث الحياة وتصديًا لضغوطيا 
 (.2004:17)كامؿ،
 Individual differncesالفروق الفردية : -4
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 
 (.2006:58لمموقؼ المثير لمضغوط النفسية )مريـ, 

 The level of living conditionsمستوى الحالة المعاشية:  -5
بينػػت بعػػض الدراسػػات أف مسػػتوى الحالػػة المعيشػػية لمفػػرد مػػف المتغيػػرات التػػي تسػػيـ     

فػػي ضػػغوط الحيػػاة وتسػػبب ضػػغوطًا نفسػػية لمفػػرد، إذ أف تػػأثير الحرمػػاف والعػػوز المػػادي ، 
تػػػؤثر فػػػي زيػػػادة تعػػػرض أفػػػراد المجتمػػػع إلػػػى تمػػػؾ الضػػػغوط، وقػػػد أشػػػارت دراسػػػة )حسػػػف، 

لػػى شػعورىـ بػػالغبف والقيػػر ممػا يفػػاقـ مػػف معانػػاتيـ ( إلػى أف السػػبب فػػي ذلػؾ يعػػود إ2115
 (.898  :2115)حسف،  واإلحباطوشعورىـ بالفشؿ 

 
 Types of stressالضغوط النفسية: أنواع

  Physical Pressureالضغوط الفيزيائية: -3

التي تتكوف عوامميا ومسبباتيا خارجية مثؿ التموث الكيميائي, الجراثيـ, المعدية      
وغيرىا وقد ينجح الفرد في التعامؿ معيا ألنيا إذا كانت بقػوة كافية مف الضغط الضوضاء 

 (.2001:16فقد تسبب األذى لمفرد وبدرجات متفاوتة )حسني ،
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 Pressure Sociaالضغوط االجتماعية:  -2
الضغوط االجتماعية ىي تمؾ الضغوط التي تحدث نتيجة لتفاعؿ الفرد مع البيئة      

ثرىا يصعب تجنبو وتسبب صدمة نفسية, مثؿ وفاة شخص عزيز أو فقداف االجتماعية, وأك
وظيفة, واختالؼ االتجاىات والميوؿ, وقمة نصيب الفرد مف الرفاىية االجتماعية )يونس 

،2008:155.) 
  Paehological Pressureالضغوط المرضية: -1

صابتومنيا ما يكوف أسبابيا إدماف الفرد عمى المخدرات        وح, أو حادث, أو بجر  وا 
تعرض الفرد إلى بتر احد اإلطراؼ أو تشوه مظير الفرد . أو التعرض لإلمراض المزمنة , 

 (.2000:107أو التعب واإلرىاؽ الجسدي )مارتف، 
 PressureEconomicالضغوط االقتصادية : -4

ي, إذ تتوفر ضغوط البطالة وانخفاض اإلنتاج, وعدـ العدالة وتوزيع اإلنتاج القوم     
والتفاوت الطبقي, وكذلؾ تأثير الحرماف والعوز المادي مما يزيد في حدة الضغوط 

 (.2009:29)الفرمواي،عبداهلل،
 Emotional Pressureالضغوط العاطفية:  -5

تشمؿ العديد مف النواحي النفسية واالنفعالية , فيي تمثؿ لبني البشر واحدة مف      
ة لدى اإلنساف غريزة اختصو اهلل بيا دوف باقي مستمزمات وجودة اإلنساني , فالعاطف

المخموقات , فعندما تعيؽ الظروؼ اإلنساف في طمب الزواج واالستقرار العائمي بسب 
الحاجة االقتصادية وعدـ االتفاؽ مع شريؾ الحياة وتتعثر جيوده في االستقرار ألزواجي 

بؾ في حياتو اليومية يشكؿ ذلؾ ضغطًا عاطفيًا وتكوف نتائجو نفسية, مما يجعمو يرت
 (.2004:11وتعامالتو مع اآلخريف )كامؿ،
 اثأر الضغوط النفسية : 

 -تصنؼ آثار الضغوط النفسية الى ما يمي: 
 ارتفاعتشمؿ فقداف الشيية ,  :Physiological Effectاآلثار الجسمية  -8

,  الجسمي , الربو اإلنياؾاليضـ ,  اضطربضغط الدـ , تقرحات الجياز اليضمي , 
 الصداع , الحساسية الجمدية و ارتفاع ضغط الدـ.
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, القمؽ  األرؽوتشمؿ االكتئاب ,  :Psychological Effect اآلثار النفسية  -2
 , الخوؼ , الممؿ , انخفاض الميؿ لمعمؿ , انخفاض تقدير الذات و الغضب.

العالقات , العزلة ,  إنياءتشمؿ  : Social Effectاآلثار االجتماعية  -5
الوجبات اليومية  أداءالنسحاب , انعداـ القدرة عمى القبوؿ وتحمؿ المسؤولية , الفشؿ في ا

 والمعتادة.
تشمؿ اضطراب وتدىور في االنتباه ,  : Cognitive Effectاآلثار المعرفية  -2

 وسوء التنظيـ والتخطيط. األخطاءالتركيز ,الذاكرة , صعوبة في التنبؤ وزيادة 
 (.21-59: 2181)الغريري،

 الضغوط النفسية في السجون
 إماتة الشعور بالفردية: -3

شعور الفرد بذاتيتو أمر مالـز لمحياة االجتماعية العادية خارج السجف, ولكف ىذه     
, ومف مظيرة انعداـ الحدث يفتقده الشعور بالفردية والذاتية واليوية الشخصية سرعاف ما

موحد وطريقة الحياة الموحدة داخؿ البيئة الشعور بالذاتية في السجف ارتداء الزى ال
اإلصالحية وتناوؿ نفس الطعاـ مع نفس األشخاص وفي نفس المواعيد , ناىيؾ عف إف 

 8992يرمز لو برقـ يكوف ىو أساس التعامؿ معو )ربيع وآخروف ، النزيؿ عادة ما
:528.) 

 الشعور بالمراقبة: -2
رىـ بأنيـ موضوعيف تحت المراقبة بوجو عاـ مف شعو  اإلحداث الجانحوفيعاني      

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 ضغطًا 

 (.988: 8915دوؼ، )دافي
 الحرمان من الحرية: -1

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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لطعاـ والشراب,  ويمبسوف ما الشخصية , فمثاًل يتناوؿ الناس خارج السجف ما يحبوف مف ا
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 

 (.528: 8992سجف )ربيع وآخروف ،ال
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 

يخفؼ الكثير مف وطأة اآلثار النفسية  الصمةالعالـ الخارجي , وبذلؾ فأف اإلبقاء عمى ىذه 
 (.555: 2112يساعد عمى إعادة تأىيؿ النزيؿ )المنور، السيئة لسمب الحرية مما 

 الخبرة الصادمة : -4
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 
الحرماف مف الحرية ىو العامؿ  إفما الشؾ فيو الشعور بالمرارة واليأس واإلحباط  وم

النزيؿ يعتر فاف دخوؿ السجف  إفاألساسي المحدث ليذه الخبرة الصادمة ,ناىيؾ عف 
يعتبر بمثابة وصمة عار تالحؽ النزيؿ طواؿ حياتو كما انو يعرؼ مأسوؼ يمقاه مف 

دافيد ) تومحكوميخرج مف السجف بعد انقضاء  إفتجنب الناس وتوجسيـ منو حتى بعد 
 (.988: 8915،  وؼ
 افتقاد األسرة: -5

بدخوؿ السجف يفقد النزيؿ افرد األسرة واألصدقاء واألسرة ىي الجماعة األولى      
ما  إيمف التفكير  الحدث الجانحالتي يرتبط بيا الفرد طواؿ حياتو أوثؽ ارتباط, ويعاني 

خولو السجف؟ وكيؼ يشرح ليـ الذي سوؼ يقولو ألطفالو كمبرر لغيابو عف األسرة بسبب د
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 
رة )ربيع وتمؾ حيؿ ال  تستمر البد أف تفضح أماـ اآلخريف مما يزيد مف معاناة األس

 (.522:  8992وآخروف ،
ألحبابو ثـ األبناء والزوجة لو أمر يبعث عمى األلـ , وقد  الحدث الجانحإف فراؽ     

وأىمو والتي تتـ عمى صورة  اإلحداث الجانحيفيخفؼ مف ىذا األلـ االتصاالت بيف 
ف آالـ زيارات أو خطابات, ولكف يقاؿ مف جية أخرى أف ىذه الخطابات والزيارات تزيد م

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 

 (.555: 2112أو ما يقعوف فيو مف انحرافات )المنور، 

 
 Richardريتشارد الزاروس ) النظرية التي فسرت مفيوم الضغوط النفسية نظرية

Lazarus 1966) 
 (Person Environment fit Theoryنظرية التوافق بين الشخص والبيئة )

إف  إذالتقييـ  المعرفي ىو مفيوـ أساس في ىذه النظرية , يعتمد دور الفرد ،  إف    
ف البيئة تقييـ  التيديد ليس مجرد إدراؾ مبسط لمعناصر المكونة لذلؾ ، ولكنيا رابطة بي

إف ذإالمحيطة بالفرد وخبراتو الشخصية مع الضغوط وبذلؾ يستطيع الفرد تفسير الموقؼ.
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 

الشخص والبيئة فعندما تكوف مصادر الفرد كافية ومناسبة لمتعامؿ مع الموقؼ بيف 
المصادر ربما لف تكوف كافية  إفالصعب ، يشعر بقميؿ مف الضغط ، وعندما يدرؾ الفرد 

بشؽ األنفس وبذؿ الجيد الكبير ، فيشعر بمقدار إال لمتعامؿ مع الحدث أو الموقؼ 
لفرد إف مصادره لف تكوف كافية لتمبية متطمبات متوسط مف الضغط ، إما عندما يدرؾ ا

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.) 



 أشـراقـات تنمــوية ... مجـلة صلــمية محكــمة ... العــدد التـاسـع
 

 

414 

 

شدة  إفمية الفروؽ الفردية باالستجابة لمضغوط فعميو وقدا أكد الزاروس عمى أى      
الضغوط تعتمد عمى إدراؾ الفرد لمموقؼ الضاغط أوتعاممو مع الموقؼ الذي أدركو لكونو 
ميددًا لو ، مما يؤدي إلى استثارة أفعالو والى ضغوط محاورات سموكية لمتعامؿ مع 

 (.Lazarus , 1976:50)الموقؼ  الضاغط ومدى تخميف التغيرات النفسية الحاصمة 
الضغوط النفسية  Lazarus and Cohen)8911وقد صنؼ الزاروس  وكوىف )

 -:إلى
المؤثرات المضادة الصادمة : وىي ضغوط عامة مثؿ الكوارث الطبيعية , الحروب  -أ

 أو, األسرة إفرادوالتطيير العرقي , فقداف احد  ألقسري,  التفرقة العنصرية, التيجير 
,  باإلكراهالتعرض لالغتصاب, السرقة  أوالمزمف, موت شخص عزيز,  المرض الشديد

 .واألسريحوادث السيارات , العنؼ المجتمعي 
, مشكالت األمؿالضغوط االجتماعية الحياتية : مثؿ الفقر , فقداف العمؿ ,فقداف  -ب

 , المشاكؿ الزوجية, مشاكؿ العمؿ التي ليا األسريةالعالقات االجتماعية ,المشكالت 
 , Lazarus &Folk man, 1984)عالقة بالترقيات والحوافز, والمسؤوليات     

:21.) 
تتضمف استراتيجيات التعامؿ  إذوالتقييـ في نظرية الزاروس ىو الفيـ الكمي لمضغوط 

والنشاط المعرفي العصبي وردود األفعاؿ النفسية التي تؤثر  في المجاؿ النفسي لمفرد 
لفسيولوجية الناتجة عف المثيرات الصادمة والنتائج السموكية  وردود األفعاؿ الجسمية وا

(Lazarus &Folk man , 91984 :25-27.) 
 -وأشار الزاروس إلى وجود عمميتيف متوازنتيف :

: وىو إصدار الفرد حكمًا معينًا عمى نوع الضغوط ودرجة تيديده فقد التقويم األوليأ . 
يجابيًا شديد أو ضعيؼ ويتأثر التقويـ األولي بعوامؿ يقيـ الفرد الموقؼ عمى انو سمبيًا أو ا

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 

لدى مراقبة زمالئو لو بصمت يشعر بو مف فقداف لتقدير الذات وما يشعر بو مف حرج  ما
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 
ببو فقد تقيـ اإلحداث مف منطمؽ ما تس وأخيراوألسرتو في المستقبؿ بسبب فقداف الدخؿ, 

حتى  أومف تحدي ومف منطمؽ ما يمتمكو الفرد مف إمكانيات لمتخفيؼ مف المشكمة 
االستفادة مف الحدث, فقد يدرؾ الشخص الذي فقد وظيفتو, عمى سبيؿ المثاؿ, وجود قدر 

في فقداف الوظيفة فرصو لكي يجرب  أيضامعيف مف األذى أو التيديد , ولكنو قد يرى 
 .(Lazarus &Folk man , 1984 : 32شيئًا جديدًا )

: تبدأ عممية التقويـ الثانوي لمموقؼ في الوقت الذي يتـ فيو التقييـ التقويم الثانويب .
األولي لمموقؼ واإلحداث الضاغطة, وتتضمف عممية التقويـ الثانوي أجراء تقييـ 

اجية لإلمكانيات والمصادر التي يمتمكيا الفرد لمتعامؿ مع الحدث , وما إذ كانت كافية لمو 
األذى, والتيديد, والتحدي الذي ينشئ عف الحدث وتتشكؿ نياية األمر الخبرة الذاتية 

التيديد كبيرًا  أولمضغط نتيجة التوازف مابيف التقييـ األولي والثانوي, فعندما يكوف األذى 
عندما تكوف  إماوتكوف إمكانيات التعامؿ مع الموقؼ متدنية, فأف الفرد يشعر بتيديد كبير 

انيات التعامؿ مع الموقؼ الضاغط عالية فاف الضغط يكوف اقؿ ما يمكف. وتتعدد إمك
االستجابات التي يمكف القياـ بيا لمواجية الضغط, وتتضمف تدخؿ الجوانب الفسيولوجية, 

في حيف يحدث  إرادياالمعرفية, االنفعالية, والسموكية, ويكوف بعض ىذه االستجابات ال 
وتوجو الجيود شعوريا لمتعامؿ مع الموقؼ المسبب لمضغط, بعضيا األخر بشكؿ إرادي, 

, وقد  والكآبةوتتضمف ردود األفعاؿ النفسية الخوؼ القمؽ , االستثارة , الحرج, الغضب, 
الجسمية تتضمف , ارتفاع ضغط الدـ, تتسارع  األفعاؿوردود  إما اإلنكارحد  إلىتصؿ 

 ية, ضيؽ التنفس .نبضات القمب , اضطراب المعدة, ضعؼ القدرة البدن
 (Lazarus &Folk man, 1984 :34.) 

 الفصل الثالث:
جراءاتو:  منيجية البحث وا 

سيقوـ الباحث بعرض منيجية البحث واإلجراءات المتبعة مف تحديد لمنيج البحث      
 ومجتمعو وعينتو واألداة المستعممة فيو تحقيقًا ليدؼ البحث الحالي 
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 Method of the Researchمنيجية البحث:  -أواًل :
 أتبع الباحث المنيج الوصفي في ىذا البحث .     
 :Population of the Researchمجتمع البحث  -ثانيًا:

ويتكػػػػػوف مجتمػػػػػع البحػػػػػث الحػػػػػالي مػػػػػف األحػػػػػداث الجػػػػػانحيف الػػػػػذيف صػػػػػدر بحقيػػػػػـ     
( 2182حكػػػػػػـ قضػػػػػػائي المػػػػػػودعيف فػػػػػػي دوائػػػػػػر اإلصػػػػػػالح فػػػػػػي محافظػػػػػػة بغػػػػػػداد لمعػػػػػػاـ )

 ( حدثًا جانحًا  225)     والبالغ عددىـ
وقػػػػػػػد صػػػػػػػنفت وزارة العمػػػػػػػؿ والشػػػػػػػؤوف االجتماعيػػػػػػػة العراقيػػػػػػػة ثالثػػػػػػػة أقسػػػػػػػاـ لممػػػػػػػودعيف 

 في المديرية العامة إلصالح األحداث وتشمؿ 
 سنة .   82 – 9دائرة أصالح أحداث الصبياف مف أعمار   - أ

 سنة . 81 – 82دائرة أصالح الفتياف مف أعمار  - ب
 سنة . 22 – 81دائرة أصالح الشباب مف أعمار  - ت

وقػػػػػػػد ارتػػػػػػػأى الباحػػػػػػػث أف يتنػػػػػػػاوؿ بالدراسػػػػػػػة القسػػػػػػػـ الثالػػػػػػػث شػػػػػػػريحة الشػػػػػػػباب وذلػػػػػػػؾ 
 لألسباب اآلتية : 

 الضػػػػػغوط النفسػػػػػيةظيػػػػػر لػػػػػدييـ تأنيػػػػػا شػػػػػريحة فػػػػػي مرحمػػػػػة المراىقػػػػػة المتػػػػػأخرة وقػػػػػد  .1
 بشكؿ واضح .

 عاـ . 81أنيـ مودعيف في اإلصالحية قبؿ سف  .2
 ارة اإلصالحية الكامؿ مع الباحث . تعاوف أد .3

 ( يوضح ذلؾ8والجدوؿ )

 (8جدوؿ )
 وصؼ مجتمع المودعيف في دائرة أصالح الشباب

الع القسـ
 دد

2 الشباب –قسـ أحداث الكرخ 
25 
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   Sample of Researchثالثًا : عينة البحث : 
ثمػػػػة يمكػػػػف تعريػػػػؼ عينػػػػة البحػػػػث بأنيػػػػا مجموعػػػػة جزئيػػػػة مػػػػف مجتمػػػػع البحػػػػث ومم     

 ( 282, ص :  2119لعناصر المجتمع أفضؿ تمثيؿ            ) عباس وآخروف , 
فالعينػػة األقػػؿ تمثػػياًل لممجتمػػع أقػػؿ احتمػػااًل فػػي أف يعكػػس سػػموكيا سػػموؾ المجتمػػع الػػذي 

 (  825, ص:  8991تنتمي أليو                      ) مايرز , 
 -:  البحث عينة 
( حػػػػػػػدثًا جنحػػػػػػػًا . وىػػػػػػػـ يمثمػػػػػػػوف مػػػػػػػا 251) صػػػػػػػائيالتحميػػػػػػػؿ اإلحاشػػػػػػػتممت عينػػػػػػػة     
( حػػػػػدثًا جانحػػػػػًا إذ 811, وبمغػػػػػت عينػػػػػة التطبيػػػػػؽ )%( مػػػػػف مجتمػػػػػع البحػػػػػث 55نسػػػػػبتو )

مػػػػػف ) قسػػػػػـ أحػػػػػداث الكرخ(وكمػػػػػا ىػػػػػو البسػػػػػيطة بالطريقػػػػػة العشػػػػػوائية  اختيػػػػػار العينتػػػػػيفتػػػػػـ 
 ( 2موضح في الجدوؿ )

 (2جدوؿ )
 التحميؿ اإلحصائي والتطبيؽ النيائيحجـ عينة 

 العينة القسـ
التحميؿ 
اإلحصائ

 ي

عين
ة 
التطبي
 ؽ

المج
 تمع

النسبة 
 المئوية

قسـ أحداث 
 الكرخ 

251 81
1 

22
5 

55.9
% 

 
 Tool researchأداة البحث:  -رابعًا :
لغرض تحقيؽ ىدؼ قاـ الباحث بتبني مقياس الضغوط النفسية المعد مف قبؿ      
( قاـ في 2182عينة عممًا إف ) العكيمي,( وتـ تكيؼ المقياس بما يناسب ال2182العكيمي)

 (8922بناء مقياس الضغوط النفسية معتمدًا نظرية )الزاروس 
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 -إعداد تعميمات المقياس : -4
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     

) تنطبؽ تمامًا, تنطبؽ  إلى حد ما , ال اإلجابة عمى المقياس وتحديد بدائؿ اإلجابة  
وطمب مف المستجيبيف تسجيؿ بعض البيانات )التحصيؿ الدراسي , مدة  تنطبؽ ابدًا( 

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

( لبدائؿ االستجابة إذ 8, 2, 5تصحيح المقياس عمى أساس أعطا الدرجات )    
 -أعطيت:

 ثالث درجات لمبديؿ الذي يمثؿ الضغوط النفسية بأعمى درجة . -أ
 درجتاف لمبديؿ الذي يمثؿ الضغوط النفسية بدرجة متوسطة. -ب
 فسية.درجة واحدة لمبديؿ الذي ال يمثؿ الضغوط الن -جػ
 -صالحية الفقرات : -6

تعد صالحية الفقرة مف متطمبات المقياس إذ يمكف تقييـ درجة صالحية وصدؽ      
 (.859: 8915)عودة  الفقرة مف خالؿ تقديرات المحكميف

المعد مف قبؿ )العكيمي  وليذا الغرض تـ عرض فقرات مقياس الضغوط النفسية     
( بعد إف قاـ الباحث بتكيؼ المقياس بما يناسب عينة البحث وعرضو عمى عدد 2182

( محكـ مف أساتذة عمـ النفس واإلرشاد النفسي والتوجيو 82مف المحكميف وعددىـ )
التربوي والقياس والتقويـ ليبدو آراءىـ حوؿ صالحية كؿ فقرة مف فقرات المقياس 

 لتي يرونيا مناسبة.والتعديالت ا
% مف المحكميف عمى فقرات المقياس 11وقد اعتمد الباحث  عمى نسبة اتفاؽ      

حيث تبيف إف جميع  فقرات المقياس صالحة بعد حصوليا عمى نسبة االتفاؽ المطموبة 
 (8( فقرة )ممحؽ:22% إذ اصبح المقياس في صيغتو النيائية يتكوف مف )11وىي 



 أشـراقـات تنمــوية ... مجـلة صلــمية محكــمة ... العــدد التـاسـع
 

 

419 

 

 -ية:التجربة االستطالع -7
بعد صياغة فقرات المقياس وتعميماتو وبدائمو والتحقؽ مف صدؽ وصالحية فقراتو     

عمى الباحث أف يتأكد مف وضوح  إلزامامف خالؿ عرضو عمى المحكميف أصبح 
التعميمات وطريقة اإلجابة ووضوح فقرات المقياس فضاًل عف الوقت المستغرؽ لإلجابة لذا 

بالطريقة العشوائية  ختيارالتـ احدثًا جانحًا إذ ( 51)قاـ الباحث بعرض المقياس عمى 
بعد جمعيـ في إحدى قاعات اإلصالحية وبحضور  مف ) قسـ أحداث الكرخ(البسيطة 

 الباحث االجتماعي 
وقد تبيف مف ىذه اإلجراءات أف التعميمات وطريقة اإلجابة واضحة وقد استفسر     
(  22 -21اإلجابة فقد تراوحت بيف ) دىعف مفيوـ بعض الفقرات.أما م النزالءبعض 

مكانية  الضغوط النفسية دقيقة.وبعد ىذا األجراء اطمئف الباحث عمى سالمة مقياس  وا 
 .تطبيقية عمى عينة البحث األساسية

   Statistical Analysis of scale Itemsالتحميل اإلحصائي لمفقرات : - 8
الستبقاء عمى الفقرات التي تخدـ ويقصد بالتحميؿ اإلحصائي لفقرات المقياس ا

البحث واستبعاد الفقرات غير المناسبة بإيجاد قوتيا التمييزية مما يساعد عمى زيادة 
                               (Anastasi, 1997 : 19)     صدؽ القياس وثباتو.

يزية لمفقرات ومعامالت صدقيا أىـ الخصائص ويمكف أف تعد  القوة التمي         
 .(5: 8995القياسية التي ينبغي التحقؽ منيا في فقرات مقاييس الشخصية)الكبيسي ,

 : الضغوط النفسية بالطرؽ اآلتيةمقياس التحميؿ اإلحصائي لفقرات ولجأ الباحث إلى 
 -تين:يأسموب المجموعتين الطرف -أ

يزية ومدى قدرتيا عمى التمييز بيف ذوي الدرجات ويقصد بو استخراج القوة التمي    
 Gronlnnde, 1981 )العميا والدنيا مف األفراد بالنسبة لمخاصية  التي تقيسيا الفقرة 

:253 )                
 التائيةمميزة ألف جميع قيميا  الضغوط النفسيةأف جميع فقرات مقياس  إذ تبيف   

ودرجة  (1,15)عند مستوى داللة  الجندولية  tقيمة  المحسوبة أعمى مف القيمة الجدولية .
 (.8,92تساوي ) (852حرية )
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 :درجة الفقرة بالدرجة الكمية لممقياس أسموب ارتباط -ب

ارات والمقاييس النفسية نظرا لما بىي أكثر الطرائؽ استعمااًل في تحميؿ فقرات االخت    
مقياس في قياس الظاىرة تتصؼ بو ىذه الطريقة مف تحديد لمدى تجانس فقرات ال

السموكية واف ارتباط درجة كؿ فقرة محؾ خارجي أو محؾ داخمي  يعد مؤشرا لصدقيا , 
محؾ داخمي ىو درجة  أفضؿوفيما ال يتوفر محؾ خارجي يستخدـ عادة محؾ داخمي واف 

 .(89: 2112المفحوص الكمي عمى المقياس )ممحـ ,

أفراد العينة عمى كؿ فقرة مف فقرات  درجاتبيف رتباط الوقد تـ حساب معامؿ ا    
أظيرت النتائج أف فقرات المقياس وبيف درجتيـ الكمية باستخداـ معامؿ ارتباط بيرسوف وقد 

المقياس جميعًا ترتبط بعالقة موجبة دالة إحصائيًا بالدرجة الكمية لممقياس وكما ىو 
 ( أدناه5موضح بالجدوؿ )

 (5جدوؿ )
 لكمية لممقياسعالقة درجة الفقرة بالدرجة ا

رقـ 
 الفقرة

معامؿ ارتباط 
الفقرة بالدرجة 

 الكمية

معامؿ ارتباط  رقـ الفقرة
الفقرة 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 
جميع معامالت االرتباط كانت عالية وأعمى مف القيمة  إفدوؿ  يتبيف مف الج   

 (221درجة حرية )بو  1,15( عند مستوى داللة 1,851الجندولية)
 :الفقرة بالمجال  أسموب ارتباط درجة -جـ 
حسب معامؿ االرتباط بيف درجة كؿ فقرة ودرجة المجاؿ الذي تنتمي إليو     

اعمي مف  أف جميع معامالت االرتباط كانت عالية وباستعماؿ معامؿ ارتباط بيرسوف تبيف
( 221درجة حرية )بو  1,15ودالة إحصائيًا عند مستوى داللة  (1,851القيمة الجندولية )

 يوضح ذلؾ:( 2وكما ىو موضح في الجدوؿ )
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 (2جدوؿ )
 بمجاالتيا المقياسقيمة معامالت االرتباط كؿ فقرات 

تسمسؿ الفقرة 
 بالمقياس

 ؿالمجاؿ األو 

المثيرات 
 الصادمة

تسمسؿ الفقرة 
 بالمقياس

 المجاؿ الثاني

 المجاؿ النفسي

تسمسؿ الفقرة 
 بالمقياس

 المجاؿ الثالث

المجاؿ 
 الجسمي

تسمسؿ  الفقرة 
 بالمقياس

 المجاؿ الرابع

 المجاؿ الحياتي

معامؿ  معامؿ االرتباط معامؿ االرتباط
 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
5 

1,528 82 1,522 85 1,289 82 1,522 

8
9 

1,519 81 1,512 89 1,921 21 1,228 

2
8 

1,525 22 1,221 25 1,515 22 1,598 

2
5 

1,521 22 1,528 29 1,599 21 1,598 

2
9 

1,529 51 1,551 58 1,515 52 1,292 

5
5 

1,551 52 1,295 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

 -:بطريقتيف  الضغوط النفسيةتـ التحقؽ مف مؤشرات مقياس 
  Face Validity:الصدق الظاىري -أ

بتيني مقياس  ىري لممقياس قاـ الباحثمف اجؿ التأكد مف الصدؽ الظا    
مف ( محكمًا 82عمى)مقياس العرض ( وتكيفيو بما يناسب عينة البحث و 2182)العكيمي,

يـ العممية ئاختصاصات عمـ النفس واإلرشاد النفسي والقياس والتقويـ وطمب منيـ إبداء أرا
ياسيا وقد تـ اإلشارة السديدة في مدى صالحية الفقرات في قياس السمة أو الظاىرة المراد ق

إف جميع فقرات المقياس صالحة وحصمت إلى ذلؾ في فقرة صالحية المقياس إذ تبيف 
% ذا اصبح مقياس الضغوط النفسية يتكوف بصيغتو النيائية مف 11عمى نسبة اتفاؽ 

 ( فقرة22)
 : Construct Validityصدق البناء  -ب

ع الكمي لممقياس وعالقة درجة الفقرة وقد تمت اإلشارة إلى عالقة الفقرة بالمجمو     
 ,معامؿ التميزوارتباط المجاالت بعضيا مع البعض األخر و بالمجاؿ الذي تنتمي أليو 

 .الضغوط النفسيةسابقا وعمى وفؽ ىذا اإلجراء تـ التحقؽ مف صدؽ البناء لمقياس 
 )مصفوفة االرتباطات الداخمية(عالقة المجاالت مع بعضيا البعض
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 (5جدوؿ )
 قة المجاالت مع بعضيا البعضعال 

 الحياتي الجسمي النفسي الصادمة الضغوط المتغير

     8 الضغوط

    8 1,129 الصادمة

   8 1,192 1,151 النفسي

  8 1,195 1,115 1,159 الجسمي

 8 1,191 1,112 1,192 1,121 الحياتي

بعضيا مع البعض يتبيف مف الجدوؿ أعاله إف جميع االرتباطات سواء المجاالت      
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     
 2111حالة تكرار القياس) األنصاري ، ف االختبار يعطي تقديرات ثابتة فيالثبات أ

,821 ). 
 وقد قاـ الباحث بحساب الثبات بطريقتيف :

عادة االختبار  – أ تـ  Test . Re test طريقة معامؿ االستقرار باستخداـ االختبار وا 
 ختيارالتـ اذ حدثًا جانحًا إ( 51حساب معامؿ الثبات بيذه الطريقة وذلؾ باختبار )

مف ) قسـ أحداث الكرخ(. وذلؾ بجمعيـ في قاعة داخؿ البسيطة بالطريقة العشوائية 
اإلصالحية ووضع عالمات خاصة باالتفاؽ مع الباحث االجتماعي لمعرفة أصحاب أو 

 أسماء االستمارات 
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عمى  يوـ82وبعد مرور  29/82/2185الموافؽ  األحدوتـ االختبار األوؿ يوـ     
يار األوؿ تـ أعادة االختبار عمى المجموعة نفسيا وحسب معامؿ االرتباط بيف االخت

( وىو 1,19االختباريف وظير أف معامؿ االرتباط باستخداـ معامؿ ارتباط بيرسوف بمغ )
( دراسة العتيبي 2112, المغدري )معامؿ ارتباط جيد بالمقارنة مع الدراسات السابقة

(2182) 

ي وبطريقة تحميؿ التبايف باستعماؿ معادلة الفاكرونباخ وقد طريقة االتساؽ الداخم -ب
( وىو معامؿ ثبات مقبوؿ قياسا إلى الدراسات 1,19تبيف أف معامؿ الثبات بيذه الطريقة )

 ( 2182( دراسة العتيبي )2112دراسة المغدري ) السابقة
 -الوسائل اإلحصائية :

االعتماد ؿ اإلحصائية المناسبة باستخدـ الباحث الوسائ تحقيقا ألىداؼ البحث الحالي
وذلؾ باستخداـ الوسائؿ  spssعمى الحقيبة اإلحصائية لمعموـ النفسية واالجتماعية 

 اإلحصائية المناسبة .

وقد استخدـ الختبار الفرؽ بيف متوسط  لعينتين مستقمتين : t.testاختبار  -3
 لتميزية لفقرات المقياس.درجات المجموعة العميا والمجموعة الدنيا في استخراج القوة ا

وقد استخدـ لحساب معامؿ ثبات مقياس الضغوط   معامل ارتباط بيرسون: -2
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 . 
 استخدـ الستخراج الثبات لمقياس الضغوط النفسيةمعادلة الفا كرونباخ :  -1
استخدـ لقياس الضغوط النفسية لدى اإلحداث  واحده: لعينةt.test اختبار -4

 الجانحيف.
 الفصل الرابع:

                                                                -عرض النتائج وتفسيرىا ومناقشتيا:
يتضمف ىذا الفصؿ عرضًا لمنتائج التي توصؿ إلييا الباحث عمى وفؽ ىدؼ     

 البحث وتفسير ىذه نتيجة  في ضوء ما استخمص مف اإلطار النظري 
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تحقيقًا  اليدؼ البحث والذي ينص التعرؼ عمى )قياس الضغوط النفسية لدى اإلحداث 
( 811نحيف( قاـ الباحث بتطبيؽ مقياس الضغوط النفسية عمى عينة البحث البالغة )الجا

( وبانحراؼ معياري قدره 92مودع, بعد تفرغ البيانات تبيف إف متوسط درجات العينة ىو )
( درجة, ولمتعرؼ عمى داللة الفروؽ 12( في حيف إف المتوسط الفرضي ىو )88,59)

متوسط الفرضي لممقياس, استعمؿ الباحث االختبار اإلحصائية بيف متوسط العينة وال
 (:2التائي لعينة واحده وكانت النتائج كما مبيف في الجدوؿ )

 (2جدوؿ)  
 نتائج االختبار التائي لعينة واحدة لقياس الضغوط النفسية

( وجود فروؽ ذات داللة إحصائية حيث بمغت القيمة التائية 2يتبيف مف الجدوؿ )
( عند 8,91رجة, وىي كبر مف القيمة التائية الجندولية البالغة )( د9,85المحسوبة )

 (.99( وبدرجة حرية )1,15مستوى داللة )
الوسط  العدد المتغير

 الحسابي
االنحراؼ 
 المعياري

الوسط 
 يالفرض

مستوى  التائية القيمة
 الداللة

 الجندولية المحسوبة

الضغوط 
 النفسية

811 9
2 

88
,59 

1
2 

9,
85 

8
,91 

د
 ةال

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 

وؼ التي يتعرض ليا النزيؿ داخؿ بيئة اإلصالحية السمبي لإلحداث, حيث تعد ىذه الظر 
جميعيا منبيات بيئية ضاغطة تشكؿ تيديدًا وتحديًا ليـ وىذه اإلحداث تتفؽ مع نظرية  

التقدير لدى  التي يتعرض ليا الفرد تكوف نتيجة إف الضغوط ذإ التقييـ المعرفي )الزاروس(
المتطمبات المفروضة عميو مف البيئة أـ الفرد وتقييـ ماذا كانت مصادر الفرد كافية لموفاء ب

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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 قؼ االبشؽالمصادر ربما لف تكوف كافية لمتعامؿ مع الحدث أو المو  إفيدرؾ الفرد 
األنفس وبذؿ الجيد الكبير ، فيشعر بمقدار متوسط مف الضغط ، إما عندما يدرؾ الفرد 

كـ ىائؿ مف الضغوط ، بإف مصادره لف تكوف كافية لتمبية متطمبات البيئة فيشعر بتعرضو 
وبالتالي فأف الضغوط تنتج عف عممية تقدير اإلحداث)كونيا ضارة أو تمثؿ تحديا ( 

 (.Lazarus &Folkman1984 : 191ات الممكنة لتمؾ اإلحداث )وفحص االستجاب
 Conclusion االستنتاجات :

عمى وفؽ نتائج البحث الحالي التي أظيرت  إف اإلحداث الجانحيف  يعانوف مف 
 ضغوط نفسية مرتفعة .

 Recommendationsالتوصيات:
ى مالؾ دائرة دعوة وزارة العمؿ والشؤوف االجتماعية  عمى تعييف مرشد نفسي عم -8

 اإلصالح العراقية مف خريجي قسـ )اإلرشاد النفسي والتوجيو التربوي ( في كمية التربية 
شراكيـ في دورات  -2 عمى دوائر اإلصالح االىتماـ بأعداد الباحثيف االجتماعييف وا 

 تأىيميو في اإلرشاد النفسي والتوجيو التربوي بغية تمكنيـ مف تقديـ الخدمات اإلرشادية إلى
 النزالء .

استفادة مف مقياس الضغوط النفسية في تشخيص النزالء الذيف يعانوف مف  -5
 الضغوط النفسية .

 Suggestions المقترحات:
 -استكمااًل لنتائج البحث الحالي يقترح الباحث إجراء الدراسات التالية :

ي إجراء دراسة تجريبية عف اثر أسموب)التدريب عمى التحصيف ضد التوتر( ف -8
 خفض الضغوط النفسية لدى اإلحداث الجانحيف.

إجراء دراسة تجريبية عف فاعمية العالج السموكي المعرفي في خفض الضغوط  -2
 النفسية لدى اإلحداث الجانحيف.
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 -المصادر:
 ( 2182العكيمي , صفاء حنظؿ ىظيـ :) تأثير أسموب )التدريب عمى التحصين

, رسالة ماجستير  الء دائرة اإلصالح العراقيةضد التوتر( لخفض الضغوط النفسية لدى نز 
 غير منشورة الجامعة المستنصرية كمية التربية

 ( 2111أردف, جوف بي :)المممكة العربية التعايش مع ضغوط العمل ,
 السعودية,مكتبة جرير.

 دار الكتاب الجامعي , ، الكويتقياس الشخصية:(2111، بدر محمد ،) األنصاري
. 

 مكة  ,8ط،بناء االستفتاءات وقياس االتجاىات:(8992ير )، زيد بف عجألحارثي
 .المكرمة
  ( 8999الرشيدي ، ىاروف توفيؽ  ) ، الضغوط النفسية وطبيعتيا و نظريتيا

 ،مصر, مكتبة االنجمو المصرية . برنامج لمساعدة الذات في عالجيا
 ( 2119الرفاعي ، احمد حسيف :)دار األردف,،  عماف ،  مناىج البحث العممي

 وائؿ لمنشر والتوزيع.
 (2111السيد عبيد, ماجدة بياء الديف:) الضغط النفسي ومشكالتو وأثره عمى

 ,عماف, دار صفاء لمنشر والتوزيع .8, طالصحة النفسية
 ( 2112الشاذلي , فتوح ) :اإلسكندرية, دار المطبوعات الجامعية. عمم اإلجرام , 

 االتجاىات الحديثة في ( : 2115ر)الصمادي, احمد عبد المجيد وعبداهلل, عبد القاد
 مركز الدراسات والبحوث.,اإلمارات العربية المتحدة ,إرشاد نزالء مراكز اإلصالح والتأىيل

  ( 8992الطريري  ، عبد الرحمف :)طرق ،  الضغط النفسي مفيومو وتشخيصو
 ، الرياض, مطابع شركة الصفحات الذىبية.عالجو ، ومقاومتو

 فاعمية برنامج إرشادي معرفي سموكي (: 2182مداف )العتيبي, ضيؼ اهلل بف ح
, جامعة الممؾ نايؼ لمعموـ األمنية , لتخفيف الضغوط النفسية لدى نزالء السجون

 أطروحة دكتوراه منشورة.
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 (2119الفرماوي,حمدي عمي, رضا عبداهلل:) الضغوط النفسية في مجال العمل
 , عماف,دار صفاء لمنشر والتوزيع, 8ط,والحياة
 اثر اختالف حجم العينة والمجتمع االحصائي (: 8995،) وآخروفيسي ، حمد الكب

دراسة تجريبية ، كمية التربية ابف رشد ، ،في القدرات التمييزية لفقرات المقاييس النفسية(
 جامعة بغداد

 (2112المغدري, احمد بف خميس بف حميد :) استراتيجيات التكيف لضغوط بيئة
رسالة  ساسية لمشخصية لدى السجناء في سمطنة عمان,السجن وعالقتيا باإلبعاد األ

 ماجستير )غير منشورة( كمية الدراسات العميا الجامعة األردنية.
 ( 2115حسف، محمود شماؿ :)مجمة ضغوط الحياة وعالقتيا ببعض المتغيرات ،

 (.81العمـو اإلنسانية، البحريف,العدد )

 ( 2118حسني, عاىد: )بغداد, العراؽ مطبعة  الجالنفس الصحة والتربية والع ,
 األصدقاء.

 د
 دار وآخروف,الطواب ترجمة ,القاىرة ,8ط, النفس عمم مدخل :( 8915) لنداؿ , ؼو  افيد

 .ىيؿو ماكجر 
 (8992ربيع,محمد شحاتو ويوسؼ, جمعة سيد وعبداهلل,معتز سيد :) عمم النفس

 , القاىرة, دار غريب لمنشر والتوزيع . الجنائي
 ( 2111شريؾ, مصطفى) نظاـ السجوف في الجزائر نظرة عمى قانوف السجوف :

 NL.ULUM.WWWالجديد ,
  اىج البحث منإلى مدخل : (2119) وآخروفعباس ، محمد خميؿ ، ومحمد بكر

 .دار المسيرة األردف,عماف ،  ,8,طفي التربية وعمم النفس
 ( 2115عسكر , عمي : )القاىرة ,دار الكتاب ضغوط الحياة وأساليب مواجيتيا , 

 الحديث.
 (8992عودة ، احمد سميماف، وممكاوي ، فتحي حسف: ) أساسيات البحث العممي

 .، أربداألردف 2ط،اإلنسانيةفي التربية والعموم 



 أشـراقـات تنمــوية ... مجـلة صلــمية محكــمة ... العــدد التـاسـع
 

 

430 

 

 ( 2112كامؿ , محمد عمي :),مكتبة ابف سينا  القاىرةالضغوط النفسية ومواجيتيا,
 لمطبع والنشر والتوزيع.

 ( 2111مارتف, بوؿ:) رجمة عبد العمي الجسماني ,الدار , ت8, طالعقل المريض
, بيروت  العربية لمعمـو

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

 ( 2119يوسؼ, جمعة سيد :)القاىرة, مركز تطوير الدراسات 8,ط أدرة الضغوط ,
 يا والبحوث في العمـو النفسية.العم
 ( 2111يونس, محمد عبد السالـ :)عماف , دار حامد  8, ط القياس النفسي,

 لمنشر والتوزيع .

 

 , printice 
th

7 ): psychological testingAnastasi,A,Uibina,S(1997

Hill. 

  Stress appraisal ,and copingLazarus , R.&Folkman,S. (1984): 
.New york . Springer publishing ,Co. 

 . Tokyo . Patterns of adjustment 3th edLazarus, R.C. (1976):
McGraw-Hill ,Kagaku Shay Id. 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ: a History from sychologicalstresst  to emotion(1993):  

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 

 العممي.الفقرات تستعمؿ ألغراض البحث 
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( إف وجدتو يعبر عف √أما طريقة اإلجابة فيي أف تختار بديؿ واحد وتضع عالمة )  
 موقفؾ وينطبؽ مع وجية نظرؾ 

 مثال توضيحي
   الفقرة

تنطبق 
 تماماً 

تنطبق  
 إلى حد ما

ال  
تنطبق 

 ابدآ

يحزنني ما تعانيو أسرتي 
 بغيابي

 √  

 
رات وإلجابة مما ترونو مناسبًا وينطبؽ عمى وفؽ ىذا المثاؿ نرجو منؾ قراءة جميع الفق
 عميكـ .. وتقبؿ شكر الباحث وامتنانو لتعاونكـ معو.

 
 

 -مالحظة: يرجى ملء البيانات االتية:
 التحصيل الدراسي -4نوع الجريمة       -1مدة الحكم       -2العمر      -3

                                                                                                                    
 الباحث
 صفاء حنظؿ ىظيـ العكيمي

 

    الفقرات             ت
تنطبق 
 تماماً 

تنطبق 
 إلى حد ما

ال   
تنطبق 

 ابدآ

اشعر بالندـ لما  8
 ارتكبتو مف حدث
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افتقد مشاعر األمف  2
 النفسي داخؿ اإلصالحية

   

اشعر بضعؼ قدرتي  5
البدنية عمى مواجية 

 السجف في اإلصالحية

   

أجد صعوبة في  2
 االنسجاـ مع النزالء

   

    انفعؿ ألبسط المواقؼ 5

عالقتي مع النزالء  2
 متوترة

 

   

اشعر بضيؽ التنفس  9
 احيانآ

   

أعاني مف استغالؿ  1
 بعض النزالء لي

   

مجرد وجودي في  9
اإلصالحية يعد خبرة 

 صادمة

   

قمقني وجودي في ي 81
 اإلصالحية

   

أعاني مف ضعؼ  88
 المياقة البدنية
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أعاني مف سوء  82
معاممة موظفي 

 اإلصالحية

   

أوجو المـو لذاتي عمى  85
 االمور التي حدثت

   

أعاني مف فقداف  82
 الشيية لمطعاـ

   

أعاني مف اضطراب  85
 النـو في اإلصالحية

   

ارغب بالعزلة عف  82
 يفاآلخر 

   

الحرماف مف الحرية  89
 يعد صدمة لي

   

اشعر بالممؿ في  81
 اإلصالحية

   

لدي رغبة في إيذاء  89
 بدني

 

   

افتقد إلى مف يقدـ  21
النصيحة لي في مواجية 

 مشكالتي
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يؤلمني فقداف األىؿ  28
 واالحبو

 

   

اشعر بالخطر بسبب  22
 بعض النزالء

   

أعاني مف آالـ في  25
نتيجة وجودي في  بدني

 اإلصالحية

   

    افتقد دعـ األسرة لي 22

أجد صعوبة في  25
مواجية المواقؼ التي 

 أتعرض ليا

   

يحزنني ما تعانيو  22
 أسرتي بغيابي

   

تتسارع نبضات قمبي  29
كمما تذكرت اإلحداث 
 الصادمة التي مرت بي

 

 

  

أتضايؽ مف سموكيات  21
 النزالء  غير المرغوبة

   

أعاني مف كثرة  29
مشكالتي داخؿ 

 اإلصالحية
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اشعر بوصمة عار  51
 بعد دخولي اإلصالحية

   

أعاني مف ارتفاع  58
ضغط الدـ بسبب 

اإلحداث الصادمة التي 
 تعرضت ليا

   

أتضايؽ مف نقد  52
 اآلخريف لي

 

   

أجد صعوبة في  55
 نسياف اإلحداث الصادمة

   

اشعر بأني فاقد األمؿ  52
 الحياةفي 

   

أجد صعوبة في  55
الوصوؿ إلى حالة 

 االسترخاء

   

اخجؿ عند مقابمة  52
 األقارب

 

   

أجد صعوبة في إبعاد  59
 األفكار السيئة عف ذىني

   

   أجد صعوبة في  51
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الدفاع عف نفسي داخؿ 
 اإلصالحية

أتمنى لو لـ أكف في  59
 اإلصالحية

   

اشعر باضطراب  21
 المعدة

   

عر بكره المجتمع اش 28
 لي

   

أجد صعوبة في  22
التوافؽ مع طبيعة الحياة 

 في اإلصالحية

   

                                                                                         

 
 


