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الممخص

يستيدؼ البحث الحالي التعرؼ عمى تأثير اسموب (التدريب عمى التحصيف ضد

التوتر) لخفض الضغوط النفسية لدى نزالء دائرة االصالح العراقية ,مف خالؿ اختبار

الفرضية الصفرية االتية -:التوجد فروؽ ذات داللة احصائية بيف رتب درجات افراد
المجموعتيف التجريبية والضابطة في االختبار البعدي عمى مقياس الضغوط النفسية  ,وقد

تحدد البحث الحالي بنزالء دائرة االصالح العراقية قسـ الرصافة االولى وشممت عينة بناء
مقياس الضغوط النفسية عمى ( )032نزيؿ وكاف التطبيؽ النيائي عمى ( )022نزيؿ في
حيف كانت عينة البرنامج االرشادي تتكوف مف( )02نزيؿ تـ توزيعيـ بواقع ( )02نزالء

لممجموعة التجريبية و( )02نزالء لممجموعة الضابطة  ,قاـ الباحثاف ببناء اداتا البحث
وىما مقياس الضغوط النفسية وألداة الثانية البرنامج االرشادي الذي يتكوف مف ()02

جمسات ارشادية وظيرت نتائج البحث توجد فروؽ ذات داللة احصائية بيف رتب درجات

افراد المجموعتيف التجريبية والضابطة في االختبار البعدي عمى مقياس الضغوط النفسية

لصالح المجموعة التجريبية ,وقد خرج البحث بعدد مف التوصيات والمقترحات.
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The effect of the style of stress inoculation training in reducing
psychological stress of the Iraqi guests correction service
Dr. mahmood shakir abdul-razaq

safaa handhel hadheem

Abstract
The current research aims to identify the effect of the method of
(training on immunization against stress) to reduce the psychological
stress in the inmates of the Iraqi Reform Department, by testing the
following zero hypothesis: - There are no statistically significant
differences between the grades of the experimental and control
groups in the post- , The current research was determined by the
guests of the Iraqi Reform Department, the first section of Rusafa.
The sample included building the psychological pressure scale on
250 inmates. The final application was for 100 guests while the
sample of the extension program consisted of (20) guests distributed
by (10) The experimental group And (1 0) guests of the control
group. The researchers prepared the research tools, namely the
psychological stress gauge and the second tool, the training program
which consists of (10) guidance sessions and the results of the
research. There are statistically significant differences between the
grades of the experimental and control groups in the postPsychological pressure in favor of.
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الفصل االول :التعريف بالبحث

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 االصالح الذيف ىـ اكثر عرضو لإلصابة بالضغوط النفسية وىذا ما أشارت

دراسة العتيبي ( )0202في 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 النزيؿ دو اًر جوىرياً في االستجابة لإلحداث
الضاغطة في ىذا الوسط إذ يتضح أف الكثير مف النزالء 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 :0226,بال).

وأف اإليداع في دوائر اإلصالح يمثؿ عبئاً نفسياً عمى النزيؿ 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 النزالء 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
واخروف.)140 :0772,

وتأسيساً عمى ما ذكر ولعدـ وجود دراسة محمية في ىذا المجاؿ ,ولتحديد مشكمة

البحث قاـ الباحثاف بتجربة استطالعيو عمى عينة قواميا ( )42نزيؿ مف دائرة اإلصالح

قسـ الرصافة األولى وكاف عدد استبانات االستطالع ( )42استبانة تضمنت سؤاالً واحداً
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صريح (ىؿ تعاني مف الضغوط النفسية) واماـ العبارة بديميف البديؿ األوؿ (نعـ) والبديؿ
الثاني (كال) تسبقيا ديباجة الترحيب واف ىذا السؤاؿ ال يستعمؿ إال ألغراض البحث

العممي ولف يترتب عميو مسؤولية قانونية أو إدارية  ,وال حاجة لذكر االسـ  ,لذا مطموب
اإلجابة بشكؿ صادؽ  ,وبعد جمع البيانات تبيف إف ( )32أجابوا (نعـ) واف ( )4أجابوا
(كال) ىذا يدؿ عمى حجـ مشكمة البحث الحالي وعمى وفؽ ذلؾ وجد الباحث أف مشكمة

الضغوط النفسية التي يعاني منيا نزالء دوائر اإلصالح تستحؽ الدراسة ومحاولة العمؿ
عمى خفض الضغوط النفسية لدييـ ويمكف تحديد مشكمة البحث الحالي مف خالؿ اإلجابة

عمى السؤاؿ التالي  -:ىؿ ىناؾ تأثير ألسموب (التدريب عمى التحصيف ضد التوتر)

لخفض الضغوط النفسية لدى نزالء دائرة اإلصالح العراقية؟

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 اإلنساني ة 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 نفسة 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
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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,

إذف الحاجة الماسة وممحة لإلرشاد النفسي والتوجيو التربوي لما لو مف اىمية ودور

كبير جداً في حياة االفراد إذ أصبح ضرورة قصوى ال يمكف التغاضي عنيا  ,إذ يعد واحداً
مف قنوات الخدمة النفسية التي تقدـ لإلفراد والجماعات بيدؼ التغمب عمى بعض

الصعوبات والمشاكؿ التي تعترض توافؽ االفراد وانتاجيـ (عمي.)4 :0202,

وقد ظير العديد مف األساليب اإلرشادية ومنيا أسموب التحصيف ضد الضغوط وىو

احد إشكاؿ إعادة التنظيـ المعرفي الذي يرمي إلى مساعدة الفرد لمتخمص مف القمؽ والتوتر
والضغط النفسي  ,واف الضغوط النفسية خبرات يمر بيا كؿ إنساف وليس ذات مصادر

بيئية خارجية فقط وانما ىي مف صنع ذات الفرد أيضا ومف داخمو  ,ويحاوؿ كؿ فرد إف
يواجو المواقؼ الضاغطة والباعثة عمى التوتر بإتباع أساليب عديدة تبعده عف الخطر

وتعيد الفرد الى حالة التوازف (عبداهلل .)000 :0225,

يستيدف البحث الحالي التعرف عمى-:

 تأثير أسموب (التدريب عمى التحصيف ضد التوتر) لخفض الضغوط النفسية لدى

نزالء دائرة اإلصالح العراقية .وتحقيقاً ليذا اليدؼ وضع الباحثاف الفرضية

التالية-:

 ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف رتب درجات أفراد المجموعتيف التجريبية
والضابطة في االختبار البعدي عمى مقياس الضغوط النفسية

حدود البحث :

يتحدد البحث الحالي بنزالء دائرة اإلصالح العامة (الذكور) قسـ الرصافة األولى

()0204-0203
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الذيف صدر بحقيـ حكـ قضائي في الجرائـ (القتؿ  ,المخدرات  ,السرقة  ,التزوير,

الخطؼ ,االعضاء البشرية) وتتراوح اعمارىـ مف ( )04-06سنة.

تحديد المصطمحات Definition Terms :

أوال :األسموب اإلرشادي Counseling style

وعرفو قاموس اكسفورد (  " )Oxford , 1984طريقة أنموذجية في التعامؿ مع

األفراد" ( .)Hawkins , 1984:821

ثانياً :التدريب عمى التحصين ضد التوتر:

تبنى الباحثاف تعريفاً نظرياً لألسموب (التدريب عمى التحصيف ضد التوتر) عمى وفؽ

النظرية السموكية المعرفية ( لميكنبوـ)

وىو أسموب يعمؿ عمى السعي نحو زيادة ميارة المسترشد لمتعامؿ مع المواقؼ

الضاغطة فضالً عف تشجيع المسترشد عمى استخداـ الميارات الموجودة لديو في سموكو

اليومي (برادلي وآخروف )340 :0200,

التعريف اإلجرائي :األسموب المعتمد في الجمسات اإلرشادية لممجموعة التجريبية وتضمنت
العديد مف الفنيات ىي ( ألمناقشة  -النمذجة – التعزيز االجتماعي – االسترخاء – التغذية

الراجعة– التدريب ).

ثالثاً :الضغوط النفسية :psychological stress

 -ال زاروس (": )Lazarus 1993مجموعة مف ردود األفعاؿ النفسية  ,والجسمية,

لممثيرات الصادمة التي يواجييا الفرد في حياتو" (.)lazarus,1993:1

تبنى الباحثاف تعريؼ الزاروس ( )Lazarus 1993لمفيوـ الضغوط النفسية بوصفو

تعريفاً نظرياً لمضغوط النفسية.

إما التعريف اإلجرائي لمضغوط النفسية -:الدرجة الكمية التي يحصؿ عمييا النزيؿ مف

افراد العينة خالؿ إجابتو عمى فقرات مقياس الضغوط النفسية المعد مف قبؿ الباحث.
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رابعاً :النزالء :Gustedسميمان (": )9999ىـ اإلفراد الذيف صدرت ضدىـ إحكاـ

قانونية مف القضاء حكـ بإدانتيـ عمى ارتكاب جريمة متى صار ىذا الحكـ نياياً غير قابؿ

لمطعف" (سميماف.)05 :0777,

خامساً :دائرة اإلصالح :Correction Service

 الحسن ( ": )8008إحدى مؤسسات العدالة الجنائية ,تسعى إلى معاقبة الجاني بتقيدحريتو وتنفيذ مياميا اإلصالحية والتنشئية مف خالؿ برامجيا التربوية واالجتماعية والدينية

واإلرشادية والترويحية إلعادة بناء شخصية النزيؿ وزرع القيـ االيجابية لديو"
(الحسف.)002 : 0226,

الفصل الثاني  :اطار نظري

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 ()stringege
ال تي تعني الضيؽ أو الشدة ,والبعض األخر يشير إلى إف اشتقاؽ ىذا المفظ مف الكممة
الفرنسية ( )desteseوالتي تعني الشعور باالختناؽ (الفرماوي ,عبداهلل .)02 :0227,
أنواع الضغوط النفسيةTypes of stress:

 -9الضغوط 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,

 -8الضغوط 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,
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 -3الضغوط المرضيةPaehological Pressure :

منيا ما يكوف أسبابيا إدماف الفرد عمى المخدرات واصابتو بجروح ,أو حادث ,أو

تعرض الفرد إلى بتر احد اإلطراؽ 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-:

 .0اآلثار الجسمية  :Physiological Effectتشمؿ فقداف الشيية  ,ارتفاع ضغط
الدـ  ,تقرحات الجياز اليضمي  ,اضطرب اليضـ  ,اإلنياؾ الجسمي  ,الربو ,

الصداع  ,الحساسية الجمدية و ارتفاع ضغط الدـ.

 .0اآلثار النفسية  : Psychological Effectوتشمؿ االكتئاب  ,األرؽ  ,القمؽ ,
الخوؼ  ,الممؿ  ,انخفاض الميؿ لمعمؿ  ,انخفاض تقدير الذات و الغضب.

 .1اآلثار االجتماعية  :Social Effectتشمؿ إنياء العالقات  ,العزلة  ,االنسحاب ,
انعداـ القدرة عمى القبوؿ وتحمؿ المسؤولية  ,الفشؿ في أداء الوجبات اليومية

والمعتادة.
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 :Cognitive Effectتشمؿ اضطراب وتدىور في االنتباه ,

التركيز ,الذاكرة  ,صعوبة في التنبؤ وزيادة األخطاء وسوء التنظيـ والتخطيط.

(الغريري.)22-17 :0202,

الضغوط النفسية في السجون

 .0إماتة 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 .)140: 0772,

 .8الشعور بالمراقبة :يعاني النزالء 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.)500: 0761 ,

 .3الحرمان 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 الشخصية  ,فمثالً يتناوؿ الناس خارج السجف ما يحبوف مف
الطعاـ والشراب ,ويمبسوف ما يروؽ ليـ ,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 .)140: 0772,

 .4الخبرة الصادمة :يعتبر دخوؿ السجف وخاصة عند ارتكاب المذنب الجريمة األولى
بمثابة خبرة صادمة وعنيفة ومريرة ,بؿ ونقطة سوداء في حياتو  ,وىذه الخبرة
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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 .)500: 0761 ,

 .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 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 )140 : 0772,

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
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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

وقد صنؼ الزاروس وكوىف ( (Lazarus and Cohen0762الضغوط 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
ا ألولي 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 ما بيف التقييـ األولي والثانوي ,فعندما يكوف األذى أو التيديد كبي اًر
وتكوف إمكانيات التعامؿ مع الموقؼ متدنية ,فأف الفرد يشعر بتيديد كبير إما عندما تكوف

إمكانيات 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  ,إما

ردود األفعاؿ الجسمية تتضمف  ,ارتفاع ضغط الدـ ,تتسارع نبضات القمب  ,اضطراب

المعدة ,ضعؼ القدرة البدنية ,ضيؽ التنفس .)Lazarus &Folk man, 1984 :34 (.

أسموب التدريب عمى التحصين ضد التوتر :

طور أسموب "التدريب عمى التحصيف ضد التوتر" عمى يد "دونالد ميكنبوـ"
( )Donald Meichenbaumوالمعتمد عمى فكرة مساعدة المسترشديف لمتكيؼ مع
الضغوط الخفيفة  ,بحيث تسمح ليـ بتطوير القدرة لتحمؿ أشكاؿ أكثر شدة مف

الضغوطات  .واعتقد "ميكنبوـ" أف المسترشديف قادروف عمى زيادة كفاءاتيـ لمتكيؼ مف
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خالؿ تعديؿ أفكارىـ حوؿ أدائيـ خالؿ المواقؼ الضاغطة ,ويعمؿ أسموب التدريب عمى

التحصيف ضد التوتر إلى السعي نحو زيادة ميارة المسترشد لمتعامؿ مع المواقؼ

الضاغطة باإلضافة إلى تشجيع المسترشد عمى استخداـ الميارات الموجودة لديو .ويدمج

ال تحصيف ضد التوتر عناصر مف التعمـ السقراطي ,والرصد الذاتي لممسترشد ,أعادة البناء
المعرفي ,وحؿ المشكالت  ,والتدريب عمى االسترخاء  ,والتدريب السموكي  ,والتغير
البيئي ,عمى إف التدريب عمى التحصيف ضد التوتر ال يعتبر صيغة معالجة حيث يمكف

تطبيقو عمى كافة حاالت القمؽ لدى المسترشديف ولكف يمكف القوؿ إف ىذا األسموب يتألؼ
مف مبادئ عامة واجراءات عادية يجب تصميميا لتتالءـ فردية كؿ مسترشد

(برادلي وآخروف .)340: 0203,

إف أسموب التدريب عمى التحصيف ضد التوتر أسموب شامؿ يستخدـ ميارات متعددة

سموكية ومعرفية تؤدي إلى تحسيف مستوى التكيؼ العاـ لمفرد ويتضمف ىذا األسموب

مجموعة مف الفنيات اإلرشادية تتمثؿ بػ:

(المناقشة الحرة, ,النمذجة ,االسترخاء ,التغذية الراجعة ,التعزيز االجتماعي ,

التدريب)

وييدؼ أسموب التدريب عمى التحصيف ضد التوتر الى:

 .0تعميـ المسترشديف مشاىدة ضغوطيـ كرد فعؿ تكيفي طبيعي .

 .0اكتشاؼ المسترشديف لطريقة سير ضغوطيـ ,والطبيعة التفاعمية لمضغوط ودورىـ
لمحفاظ عمى مستوى ضغوطيـ.

 .1تعميـ المسترشديف كيفية أدارة التوتر بتغير إدراكيـ ليذا التوتر وفيـ الفرؽ بيف الجوانب
القابمة لمتغيير والجوانب غير القابمة لمتغيير في الموقؼ الضاغط.

 .2أف يعمؿ المسترشديف عمى تجزئة الضغوط الكبيرة الى أىداؼ محددة قصيرة
ومتوسطة وطويمة المدى (برادلي وآخروف.)340: 0203,
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كيفية تطبيق أسموب التدريب عمى التحصين ضد التوتر

يمكف اف يستخدـ أسموب التدريب عمى التحصيف ضد التوتر ألىداؼ وقائية

وعالجية ومع مجتمع كبير وعريض مف الناس الذيف عاشوا تجارب التوتر والضغط
(كوري )164 :0200,وكذلؾ يستخدـ مع اإلفراد واألزواج  ,المجموعات الصغيرة والكبيرة,
وفي الغالب يحتاج التدريب عمى ىذا األسموب مف ( )15-8جمسة باإلضافة إلى جمسات

متابعة ويشمؿ أسموب التدريب عمى التوتر عمى ثالث مراحؿ ىي:

المرحمة األولى مرحمة اإلدراك :تعمؿ مرحمة اإلدراؾ في ىذا األسموب عمى تعميـ المسترشد
طبيعة التوتر وكذلؾ دوره في إحداث ذلؾ التوتر ويعمؿ المسترشد مع المرشد معا  ,لتحديد

المشكمة الحالية  ,وعند تحديد المشكمة بشكؿ كامؿ يستطيع المرشد مساعدة المسترشد في
تجزئة المواقؼ الضاغطة الى مواقؼ محددة  ,وتقييـ محاوالتو الحالية لمتكيؼ مع تمؾ
المواقؼ .ثـ يطور المسترشد بعد ذلؾ األىداؼ السموكية المحددة المدى عمى المدى

القصير والمتوسط والمدى البعيد  ,مع فيـ أف بعض جوانب التوتر قابمة لمتغير وبعضيا

غير قابؿ لمتغير  ,فضالً عف إف المسترشد يعمؿ عمى المراقبة الذاتية لحواره الداخمي ,

ومشاعره وسموكياتو التي تحدث ,خالؿ المواقؼ الضاغط .ويمكف لممرشد استخداـ التقارير

الذاتية لممسترشد في تطوير أعادة التصور لممواقؼ الضاغطة (برادلي وآخروف0203,

.)341:

ويتحقؽ اليدؼ مف ىذه المرحمة مف خالؿ الخطوات التالية:

 -0اإلعداد لمصادر الضغط النفسي -0 .مواجية الضغط النفسي والتعامؿ معو.

 -1درجة شدة الضغط النفسي -2 .التعزيز الذاتي لمواجية الضغط النفسي (محمد
) 56: 0222,

مرحمة اكتساب الميارة والتدريب عمييا :خالؿ ىذه المرحمة يتعمـ المسترشد العديد مف

األساليب التكيفية السموكية والمعرفية لتطبيقيا عمى المواقؼ الضاغطة المشحونة بالتوتر,
وىذه المرحمة تتضمف اداءاً مباش اًر  ,مثؿ تجمع المعمومات عف مخاوفيـ  ,التعميـ بشكؿ

خاص عف المواقؼ التي تجمب التوتر ,والتخطيط لمصادر وطرؽ اليرب  ,واعادة البناء
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المعرفي لمعبارات الذاتية السمبية ,والتعميمات الذاتية ألداء المياـ وحؿ المشكالت ,

وأساليب سموكية مثؿ االسترخاء ,وتوكيد الذات  ,أو مكافأة الذات ,وميارات اجتماعية ,

وادارة الوقت  ,وتطوير نظاـ الدعـ  ,واعادة تقييـ األولويات ,وما أف يتعمـ المسترشد عددا
مف الميارات التكيفية عندىا يمكف تعزيز تمؾ الميارات مف خالؿ التدريب السموكي

والتصور (كوري.)166-165 : 0200,

وتكوف ىذه المرحمة عمى وفؽ أربعة خطوات ىي-:

 .0تستطيع اف تعد خطة لمتعامؿ مع الضغط -0 .استرِخ وأخذ نفساً عميقاً.

 -1عندما يأتي الخوؼ توقؼ  -2.لقد نجحت( .محمد . ) 57: 0222,

مرحمة التطبيق والمتابعة :تسمح ىذه المرحمة بنقؿ الميارات المتعممة مف الموقؼ
العالجي إلى العالـ الواقعي ففي ىذه المرحمة يتـ التدريب عمى ميارات لعب الدور,
والمحاكاة  ,والتصور ,والتدرج في الممارسة الحية  ,وعندما يجيد المسترشد تمؾ الميارات

,يمكف دمجيا في العالـ الخارجي مف خالؿ الواجبات المنزلية ومف الجوانب الميمة في
ىذه المرحمة ايضآ جانب الوقاية مف االنتكاس حيث يعمؿ المرشد والمسترشد معا عمى

تحديد المواقؼ ذات الخطر العالي  ,وتوقيع ردة الفعؿ الضاغطة (برادلي وآخروف:0203,

.)342

الفصل الثالث :منيجية البحث واجراءاتو:

أوالً  -:منيجية البحثMethod of the Research :

أتبع الباحث المنيج التجريبي وىذا النوع مف البحوث يستعمؿ الختبار تأثير متغير

أو أكثر في متغير أخر وذلؾ عف طريؽ ضبط المتغيرات ما عدا المتغير الذي ييتـ

الباحث بدراسة تأثيره (التميمي.)00 :0201,

التصميم التجريبيExperimental Design :
مف المعروؼ إف البحوث التجريبية ,تستعمؿ الفرضيات الخاصة السبب والنتيجة

ويكوف ىذا النوع مف البحوث مف أكثر األساليب صدقا في حؿ المشكالت التربوية والنفسية

(عدس.)062 : 0776,
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وتبعاً ألىدؼ البحث الحالي وخصائص مجتمعو فقد تـ استخداـ التصميـ

التجريبي ذو المجموعة الضابطة والتجريبية العشوائية االختيار ذي االختبار القبمي

والبعدي .أف ىذا التصميـ يمنح الباحثاف قد اًر مقبوالً مف الثقة مف أف الفرؽ بيف
المجموعتيف التجريبية والضابطة يعود ألثر البرنامج (الرفاعي..)017:,0225,
المجموعة

المتغير المستقل

االختبار القبمي

مقياس الضغوط النفسية البرنامج اإلرشادي
التجريبية

(التكافؤ

في

مقياس الضغوط النفسية

بعض

المتغيرات)
مقياس الضغوط النفسية _________

الضابطة

االختبار البعدي

(التكافؤ

في

بعض

مقياس الضغوط النفسية

المتغيرات)

الشكؿ ( )0التصميـ التجريبي

ثانياً -:مجتمع البحث :Population of the Research

تعد عممية تحديد مجتمع البحث مف العناصر الميمة في البحوث النفسية والتربوية

كافة إذ البد قبؿ البدء بالبحث مف تشخيص وتحديد مجتمع البحث ومف الجدير بالذكر إف

مجتمع البحث يضـ جميع اإلفراد الذيف يشكموف موضوع مشكمة البحث بجميع خصائصيـ
ذات العالقة بمشكمة الدراسة ,الذي يسعى الباحث لتعميـ نتائج الدراسة عمييـ (عباس
وآخروف.)005:2009,

ويتكوف مجتمع البحث الحالي مف نزالء دائرة االصالح العراقية قسـ الرصافة االولى

في محافظة بغداد الذيف صدر بحقيـ حكـ قضائي ,لمعاـ ( )0204 -0203والبالغ

عددىـ ( )522نزيؿ.

ثالثآ  -:عينات البحث :sample of research :
يمكف تعريؼ عينة البحث بأنيا مجموعة جزئية مف مجتمع البحث والممثمة لعناصر

المجتمع أفضؿ تمثيؿ (عباس وآخروف.)000 :0776,
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عينات البحث الحالي تشتمل عمى-:

أ .عينة التحميل اإلحصائي :Statistical Analyzing Sampleشممت عينة
بناء مقياس الضغوط النفسية ( )032نزيؿ تـ اختيارىـ بالطريقة العشوائية البسيطة
مف دائرة اإلصالح العامة ( قسـ الرصافة األولى) وىـ يمثموف نسبتو ( )%13مف

مجتمع البحث .

ب .عينة التطبيق :Application Sample :بعد بناء مقياس الضغوط النفسية
الستخراج خصائصو السايكومترية والتحقؽ مف مؤشرات صدؽ المقياس وثباتو تـ
تطبيؽ مقياس الضغوط النفسية عمى عينة التطبيؽ األساسية لممقياس والبالغة

( )022نزيؿ

وتـ اختيار العينة بالطريقة العشوائية البسيطة مف نزالء دائرة

اإلصالح العامة (قسـ الرصافة األولى)

ج .عينة التصميم التجريبي :Experimental Sampleشممت عينة التطبيؽ
( )022نزيؿ استعمؿ الباحث العينة القصدية في اختيار عينة البحث التي تخضع
لمبرنامج االرشادي مف نزالء دائرة اإلصالح العامة (قسـ الرصافة األولى)  ,الذيف

حصموا عمى درجات تفوؽ الوسط النظري لمقياس الضغوط النفسية ,وقد تـ

توزيعيـ بالطريقة العشوائية عمى مجموعتيف بواقع ( )02نزالء لممجموعة التجريبية

و ( )02نزالء لممجموعة لضابطة.

رابعاً  -:أداتا البحثTools research :

لغرض تحقيؽ ىدؼ البحث وفرضيتو ولعدـ وجود أداة قياس مناسبة مصممة تالئـ

عينة البحث الحالي (حسب حد عمـ الباحثاف) لذا لجا الباحث إلى بناء أداتيف األولى

مقياسا لمضغوط النفسية والثانية برنامجا إرشادياً مستند عمى أسموب التدريب عمى
التحصيف ضد التوتر لخفض الضغوط النفسية لدى نزالء دائرة اإلصالح العراقية

 -0مقياس الضغوط النفسية :ىناؾ خطوات رئيسية تمر بيا عممية بناء إي مقياس كما
أشار إلييا ألف ويف وىي
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 -9تحديد مفيوم الضغوط النفسية :عمى وفؽ ما ورد في النظرية المعتمدة وما جاء
بالدراسات السابقة وأدبيات البحث تـ االعتماد عمى نظرية الزاروس  0742الذي عرؼ

الضغوط النفسية (مجموعة مف ردود األفعاؿ النفسية و الجسمية لممؤثرات الصادمة التي
يواجييا الفرد في حياتو) (.)Lazarus1993: 1

 -8تحديد مجاالت الضغوط النفسية :وقد حدد الباحث أربعة مجاالت عمى وفؽ نظرية
التقييـ المعرفي ( )Lazarusوىي النظرية المتبنى كما يمي -:

 -9المجال المثيرات الصادمة :المثيرات واإلحداث التي تعترض الفرد وتسبب لو صدمة
نفسيو نتيجة ضعؼ قدرتو عمى مواجيتيا والتكيؼ معيا.

 -8المجال النفسي :اإلحداث التي تؤثر في المجاؿ النفسي لمفرد وتصيبو حاالت مف
الصراع والقمؽ واليأس والخوؼ والشعور بالتوتر وفقداف األمؿ.

 -3المجال الجسمي :ردود األفعاؿ المتمثمة باالضطرابات الوظائؼ الفسيولوجية
والبيولوجية لمفرد الناتجة عف المثيرات الصادمة وضعؼ قدرة الفرد البدنية عمى مواجيتيا.

 -4المجال لحياتي  :مواجية المثيرات البيئية واالجتماعية التي تسبب لمفرد ردود أفعاؿ
غير طبيعية نتيجة ضعؼ قدرتو عمى مواجيتيا.

 -3صياغة الفقرات -:

يعد موضوع صياغة الفقرات في اإلرشاد النفسي والعموـ التربوية والنفسية مف األمور

الميمة حيث إف كمما نجح الباحثاف في صياغة الفقرات كمما حصؿ عمى نتائج صادقة
ودقيقة في قياس الظاىرة المراد قياسيا ,روعي في صياغة الفقرات الشروط التي أشار

الييا(  )Edwardsوىي-:

 -0تجنب الفقرات التي تحمؿ أكثر مف معنى -0 .أف تكوف لغة العبارات سيمة ومفيومة.
 -1أال يكوف نفي في الجممة نفسيا -2 .أال توحي الفقرات بالتطرؼ مثؿ جميعاً وغالباً.
 -3أف تحقؽ الفقرات أىداؼ البحث( .ألحارثي.)70-72 :0770 ,

وقد صاغ الباحث ( )30فقرة لقياس الضغوط النفسية موزعة عمى أربعة مجاالت لكؿ

مجاؿ ( )01فقرة جمعت مف النظرية
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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 الباحثاف 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 ( )0 ,0 ,1لبدائؿ االستجابة إذ

أعطيت-:

أ .ثالث درجات لمبديؿ الذي يمثؿ الضغوط النفسية بأعمى درجة .

ب .درجتاف لمبديؿ الذي يمثؿ الضغوط النفسية بدرجة متوسطة.
ج .درجة واحدة لمبديؿ الذي ال يمثؿ الضغوط النفسية.

 -6صالحية الفقرات -:

تعد صالحية الفقرة مف متطمبات المقياس أذ يمكف تقييـ درجة صالحية وصدؽ

الفقرة مف خالؿ تقديرات المحكميف (عودة  )035 :0763وليذا الغرض تـ عرض فقرات
مقياس الضغوط النفسية بصيغتيا األولية وعددىا ( )30عمى عدد مف المحكميف وعددىـ

( )02محكـ 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 الباحثاف عمى اختبار مربع كاي لتحديد الفقرات الصالحة حيث استبعدت ()02

فقرات النيا غير دالة وأصبح مقياس الضغوط النفسية بصيغتو النيائية مؤلفا مف()20
(ممحؽ )0:فقرة والجدوؿ( )0يوضح قيمة مربع كاي المحسوبة لكؿ فقرة ومقارنتيا بالقيمة
الجدولية ( )1862عند مستوى داللة ( )2823وبدرجة حرية ()0
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جدول ()9

قيمة مربع كاي لفقرات مقياس الضغوط النفسية
ارقام الفقرات
,2010

عدد

المحكمين

المحسوبة

الجدولية

الداللة

0.05

,13

,22 ,17 ,16
,,20

صالحة

غير صالحة

قيمة مربع كاي

مستوى

02

,22

2

دالة

02

30 ,26 ,23

,04 ,03 ,01
,07 ,04 ,06

07

,25 ,21 ,11

0

دالة

04.0

32
,00 ,7 ,3 ,1
,00 ,05 ,02

06

,15 ,14 ,05
24
,00 ,2 ,0
,01 ,00 ,07

12

0

00.6

02

دالة
1.62

05

1

7.6

دالة

04

2

580

دالة

27 ,12 ,0
,4

,02

,03 ,02802

02

4

180

30 ,06
10 ,6

01

5

086

5

00

6

286

180

غير
دالة
غير
دالة
غير
دالة
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قيمة مربع كآي الجدولية تساوي ( )1.62عند مستوى ( )2.23وبدرجة حرية ()0

 -7التجربة االستطالعية-:

بعد صياغة فقرات المقياس وتعميماتو وبدائمو والتحقؽ مف صدؽ وصالحية فقراتو
مف خالؿ عرضو عمى المحكميف أصبح الزاماً عمى الباحث أف يتأكد مف وضوح التعميمات
وطريقة اإلجابة ووضوح فقرات المقياس فضالً عف الوقت المستغرؽ لإلجابة لذا قاـ

الباحثاف بعرض المقياس عمى ( )12نزيؿ مف دائرة إصالح الرصافة األولى 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 ( ) 04 -02دقيقة .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 صدؽ القياس
وثباتو(Anastasi, 1997 : 19) .

.

ولجأ الباحثاف إلى التحميؿ االحصائي 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

وقد قاـ الباحث بإتباع الخطوات التالية:

 .0تحديد الدرجة الكمية لكؿ استمارة مف استمارات عينة التحميؿ اإلحصائي .
 .0ترتيب االستمارات تنازلياً مف أعمى درجة إلى أدنى درجة .
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 .1تعييف الػ ( )%05مف االستمارات الحاصمة عمى الدرجات العميا في المقياس والػ
()%05

وقد تـ إخضاع ( )014استمارة لمتحميؿ اإلحصائي وباستعماؿ اختبار  t.testلعينتيف

مستقمتيف  ,أذ تمثؿ ( )46استمارة مف المجموعة العميا ( )46استمارة مف المجموعة الدنيا.
والجدوؿ( )0يوضح ذلؾ :

جدول ( )8القوة التميزية لفقرات مقياس الضغوط النفسية
المجموعة الدنيا

المجموعة العميا

القيمة التائية

الفقرات

الوسط

0

085322

2842557

0

087043

2810241

080250

1

087337

2802466

080322

2842557

2

087337

2802466

080207

2847567

78020

3

087631

2800005

087043

2851200

008104

4

087631

2800005

085237

2851200

028055

5

087200

2.01522

080207

2850307

78051

6

085720

2832324

084700

2853607

78760

7

087200

2801522

080700

2843015

68702

02

18222

2822222

081266

2843015

68515

00

087524

2805200

081307

2844166

58210

00

086454

2820760

082513

2853712

58325

01

086160

2832476

080131

2840354

48052

02

087006

2811170

087043

2847567

028320

03

086266

2827426

082513

2851721

48626

04

084054

2847051

086013

2857242

48012

05

086750

2813031

082200

2836072

38301

06

086750

2812402

080322

2852240

48436

الحسابي

االنحراف المعياري

الوسط

االنحراف المعياري

المحسوبة

080406

2860032

28525

2845321

68412
78244

الحسابي
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المجموعة الدنيا

المجموعة العميا

القيمة التائية

الفقرات

الوسط

07

084207

2842076

02

086750

2813031

087524

00

087524

2805200

080720

2851200

00

087043

2810241

087006

2850540

028333

01

087524

2805200

080250

2847457

78246

02

087200

2801522

087200

2851240

028514

03

087524

2805200

087006

2842210

018056

04

087631

2800005

081266

2840726

68525

05

087337

2804732

081266

2843015

58337

06

087631

2800005

080322

2842557

78561

07

087200

2810522

083660

2843065

048262

12

086602

2822405

087006

2852462

78606

10

086750

2812402

082025

2852076

78233

10

085720

2822026

086750

2847200

68765

11

087006

2811170

080237

2850176

58120

12

087006

2811170

084406

2844222

018707

13

087200

2801522

080207

2833204

008317

14

087337

2802466

082222

2840072

008227

15

086602

2822026

087337

2852062

68632

16

087200

2812221

084207

2835443

048262

17

087631

2800005

081454

2842203

58547

22

087631

2800005

082513

2845405

028723

20

086750

2813031

085720

2843702

008052
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قيمة  tالجدولية عند مستوى داللة ( )2823ودرجة حرية ( )012تساوي (.)0874

يتضح مف الجدوؿ أعاله أف جميع فقرات مقياس الضغوط النفسية مميزة ألف جميع قيميا

التائية المحسوبة أعمى مف القيمة الجدولية .

ب -أسموب ارتباط درجة الفقرة بالدرجة الكمية لممقياس :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 ,إف جميع معامالت االرتباط كانت عالية وأعمى مف

القيمة الجدولية( )28016عند مستوى داللة  2823وبدرجة حرية ()026

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 اعمى مف القيمة الجدولية ( )28016ودالة إحصائياً عند مستوى داللة

 2823وبدرجة حرية (.)026

مؤشرات صدق المقياس :تـ التحقؽ مف مؤشرات مقياس الضغوط النفسية بطريقتيف -:

أ -الصدق الظاىريFace Validity :

مف اجؿ التأكد مف الصدؽ الظاىري لممقياس قاـ الباحث بعرض مقياس الضغوط

النفسية عمى ( )02محكماً(ممحؽ )0:مف اختصاصات عمـ النفس واإلرشاد النفسي والقياس
والتقويـ وطمب منيـ إبداء أرائيـ العممية السديدة في مدى صالحية الفقرات في قياس

السمة أو الظاىرة المراد قياسيا وقد تـ اإلشارة إلى ذلؾ في فقرة صالحية المقياس إذ تبيف
أف ( )20فقرة مف أصؿ فقرات المقياس البالغة ( )30فقرة كانت دالة احصائياً عند مستوى
داللة ( )2823حيث استخرجت قيمة مربع كاي لكؿ فقرة كما موضح في جدوؿ ( )0فأنو
تـ استبعاد ( )02النيا كانت غير دالة واستبعدت مف المقياس  .كما مر ذكره عند

الحديث عف صالحية فقرات المقياس.
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ب -صدق البناء :Construct Validity

يعد صدؽ البناء احد المؤشرات الميمة لصالحية االختبارات والمقاييس ويتـ التحقؽ

مف توافر صدؽ البناء مف خالؿ بعض المؤشرات ومنيا التحقؽ مف االفتراضات النظرية
أو مف خالؿ التجانس الداخمي و لمتحقؽ فقد تـ قياس عالقة الفقرات بالدرجة الكمية إلفراد

العينة وكذلؾ عالقة الفقرات بمجاالت المقياس إضافة إلى القدرة التميزية لمفقرات باستخداـ
المجموعتيف الطرفيتيف (فرج.)100: 0762,

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.

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 .) 002, 0222,
وقد قاـ الباحث بحساب الثبات بطريقتيف :

أ .طريقة معامؿ االستقرار باستخداـ االختبار واعادة االختبار  Test . Re testتـ
حساب معامؿ الثبات بيذه الطريقة وذلؾ باختبار ( )32نزيؿ مف دائرة االصالح
قسـ الرصافة األولى  .وذلؾ بجمعيـ في قاعة داخؿ اإلصالحية ووضع عالمات

خاصة باالتفاؽ مع الباحث االجتماعي لمعرفة أصحاب أو أسماء االستمارات وتـ
االختبار األوؿ يوـ األحد الموافؽ  0203/00/05وبعد مرور أسبوعيف عمى
االختيار األوؿ تـ أعادة االختبار عمى المجموعة نفسيا وحسب معامؿ االرتباط

بيف االختباريف وظير أف معامؿ االرتباط باستخداـ معامؿ ارتباط بيرسوف بمغ

( )2865وىو معامؿ ارتباط جيد بالمقارنة مع الدراسات السابقة ,المغدري
( )0222دراسة العتيبي (.)0202
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ب .طريقة االتساؽ الداخمي وبطريقة تحميؿ التبايف باستعماؿ معادلة الفاكرونباخ وقد

تبيف أف معامؿ الثبات بيذه الطريقة ( )2867وىو معامؿ ثبات مقبوؿ قياسا إلى

الدراسات السابقة دراسة المغدري ( )0222دراسة العتيبي ()0202

تكافؤ أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة:

إف عممة تحقيؽ التكافؤ بيف المجموعات في البحث التجريبي أمر ميـ  ,أالف
الحصوؿ عمى مجموعات متماثمة في جميع النواحي أمر صعب جداً لذا حرص الباحث
عمى التأكيد مف تكافؤ إفراد المجموعتيف (التجريبية ,الضابطة) في المتغيرات التي يمكف
إف تكوف ذات اثر عمى نتائج البحث كما أكدت النظريات والدراسات السابقة ,وقد تـ

التكافؤ بالمتغيرات اآلتية-:
.0

التكافؤ في متغير درجات االختبار القبمي (الضغوط النفسية) ألفراد المجموعتين

التجريبية والضابطة :لمتأكد مف تكافؤ المجموعتيف (التجريبية والضابطة ) عمى
ىذا المتغير أستخدـ اختبار (ماف وتني) أذ كانت القيمة المحسوبة ( )26والقيمة
الجدولية ( )01عند مستوى داللة ( )2823وىي غير دالة إحصائيا مما يشير إلى
.0

التكافؤ بيف المجموعتيف.

التكافؤ في متغير العمر :تـ مكافأة العمر وحسب األشير وتـ استخداـ اختبار(
ماف وتني) إذ كانت القيمة المحسوبة ( )22والجدولية ( )01عند مستوى داللة

( )2823وىي دالة إحصائيا مما يدؿ عمى تكافؤ المجموعتيف في العمر الزمني
.1

وبالشيور.

التكافؤ في متغير التحصيل الدراسي لمنزالء من إفراد المجموعتين  :تـ ترتيب
التحصيؿ الدراسي لمنزالء كما يأتي ( يق أر ويكتب  ,ابتدائية  ,متوسطة  ,إعدادية )

لمعرفة داللة الفروؽ استخدـ (مربع كاي) قيمة مرع كاي المحسوبة (صفر) والقيمة
الجدولية ( )1862عند مستوى داللة ( )2823وىي غير دالة مما يدؿ عمى تكافؤ
إفراد المجموعتيف

188

مركز البحوث النفسية
.2

العدد ()62

التكافؤ في مدة الحكم بين إفراد المجموعتين :تـ مكافأة مدة الحكـ وحسب األشير
وتـ استخداـ اختبار (ماف ويتني) إذ كانت القيمة المحسوبة ( )32والقيمة الجدولية

( )01عند مستوى داللة ( )2823وىي غير دالة إحصائيا مما يدؿ عمى تكافؤ
.3

المجموعتيف التجريبية والضابطة عمى مدة الحكـ بالشيور

التكافؤ في متغير نوع الجريمة بين إفراد المجموعتين :التكافؤ في متغير نوع
الجريمة بيف إفراد المجموعتيف حسب األشير تـ تطبيؽ اختبار كولمكروؼ _

سميرنوؼ ظير اف قيمة كولمكروؼ – سميرنوؼ ( )28002والقيمة الجدولية

( )0814عند مستوى ( )2823وىي قيمة غير دالة احصائياً إي إف الفرؽ غير
معنوي

الصيغة النيائية لممقياس-:
قاـ الباحث بصياغة ( )30فقرة لمقياس الضغوط النفسية لدى نزالء دائرة اإلصالح

العراقية الذي تـ عرضو عمى عدد مف المحكميف في مجاؿ اإلرشاد النفسي وعمـ النفس
والقياس والتقويـ وتـ استبعاد ( )02فقرات وتـ إجراء بعض التعديالت حسب توجييات

وآراء المحكميف ,المقياس في صيغتو النيائية يتكوف مف ( )20فقرة (ممحؽ )0:واعطا كؿ

فقرة ثالث بدائؿ ىي ( تنطبؽ تماماً ,تنطبؽ إلى حد ما  ,ال تنطبؽ ابداً) وأعطيت

الدرجات ( )0 ,0 ,1عمى التوالي لذا فأف اقؿ درجة في المقياس ( )20واعمي درجة

( )004والمتوسط الفرضي قدرة ( )62درجة.
 -8البرنامج اإلرشادي:

خطوات تخطيط البرنامج اإلرشادي:

يستند البرنامج اإلرشادي عمى عدة معطيات منيا ,معرفتو باألىداؼ العامة

المستمدة مف أىداؼ المجتمع وفمسفتو ,وقدرتو عمى فيمـ نواحي السموؾ اإلنساني التي

تشكؿ جانب ميماً ,ألصحاب الميف التي تتعامؿ األشخاص مباشرة .كذلؾ ينبغي عمى
المرشد إف تكوف لو معرفة بنظريات اإلرشاد النفسي ,حيث يستمد اإلرشاد النفسي أساليبو

التطبيقية مف النظريات المعاصرة في عمـ النفس والسموؾ البشري  ,فكؿ نظرية مف
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نظريات اإلرشاد تعد بمثابة دليؿ ييتدي بيا المرشد لمتواصؿ إلى تحقيؽ األىداؼ المرجوة,

إذ ينتخب األسموب تبعاً لطبيعة المشكمة وشخصية المسترشد ويتبع المرشد خطوات منظمة
إلعداد البرنامج اإلرشادي (ألخالدي)064-063 :0201,

إذ إف البرنامج اإلرشادي منظـ ومخطط يقوـ عمى أسس عممية إي إف التخطيط

صفة أساسية مف صفات البرنامج ,ىناؾ عدة نماذج لتخطيط البرنامج اإلرشادي كميا

تعتمد عمى أسس مدروسة وخطوات محددة .وقد استند الباحثاف في بناء البرنامج اإلرشادي

عمى أنموذج بوردرز وداري ) )Borders &Drury 1992وتتمخص خطوات التخطيط في

ىذا األنموذج كاالتي-:

 .0تقدير وتحديد احتياجات المسترشديف.
 .0اختيار األولويات .

 .1صياغة أىداؼ البرنامج اإلرشادي في ضوء احتياجات المسترشديف.
 .2تحديد العناصر التي يقوـ عمييا البرنامج اإلرشادي.

 .3تحديد النشاطات التي يقوـ عمييا البرنامج اإلرشادي.
 .4تحديد األشخاص المنفذوف البرنامج اإلرشادي.
 .5خطوات تطبيؽ البرنامج اإلرشادي.

 .6تقويـ وتقدير كفاءة البرنامج اإلرشادي( Borders &Drury,1992:495-486( .

تطبيق البرنامج اإلرشادي:

 .0تـ تنفيذ البرنامج اإلرشادي عمى عينة البحث مف خالؿ اختيار المسترشديف الذيف

حصموا عمى أعمى الدرجات عمى مقياس الضغوط النفسية والبالغ عددىـ ()02

مسترشداً قسموا إلى مجموعتيف  ,بواقع ( )02مسترشداً لممجموعة التجريبية التي
تخضع ألسموب (التدريب عمى التحصيف ضد التوتر)  )02( ,مسترشداً لممجموعة
الضابطة التي لـ تتعرض ألي أسموب االرشادي .

 .0حددت عدد الجمسات اإلرشادية بػ ( )02جمسة إرشادية بواقع (جمستاف أسبوعياً )
 .1حدد مكاف عقد الجمسات في قاعة اإلصالحية مف الساعة العاشرة صباحا إلى
الساعة الحادية عشر صباحا.
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 0204 / 0 / 0موعداً لمجمسة األولى لممجموعة

 .3إذ صادؼ يوـ عطمة رسمية أو تعطيؿ الدواـ الرسمي يؤجؿ موعد الجمسة إلى اليوـ
الذي يميو

 .4بعد االنتياء مف الجمسات اتفؽ الباحث مع أفراد المجموعة اإلرشادية عمى تحديد
موعد لتطبيؽ االختبار ألبعدي .

ت
9
8
3
4
5
6
7
8
9
90

جدول( )3يوضح عناوين الجمسات وتأريخ انعقادىا
عنوان الجمسة
االفتتاحية

مواجية الصدمة النفسية
أساليب التعامؿ مع الضغوط
األمف النفسي
الضبط االنفعالي
الراحة النفسية والبدنية
الصحة البدنية
اإلسناد االجتماعي
األمؿ
الختامية

تاريخ انعقاد الجمسة

االثنيف0204\0\0
الساعة  02صباحاً

الخميس 0204 \0\2
الساعة  02صباحاً
األحد 0204\0\5
الساعة  02صباحاً

األربعاء0204\0\02
الساعة  02صباحاً
األحد0204 \0\02
الساعة  02صباحاً

األربعاء0204\0\05
الساعة  02صباحاً
األحد 0204\0\00
الساعة  02صباحاً

األربعاء0204\0\02
الساعة  02صباحاً
األحد0204\0\06
الساعة  02صباحاً
الثالثاء0204\1\0
الساعة  02صباحاً
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ومن ىذه الجمسات التي يتضمنيا البرنامج االرشادي-:

مدة الجمسة  90-45 :دقيقة

الجمسة اإلرشادية األولى :االفتتاحية

االفتتاحية

موضوع الجمسة

 الحاجة إلى تعرؼ الباحث عمى أفراد المجموعة التجريبية.الحاجات
اليدف العام

 تعريؼ أفراد المجموعة التجريبية عمى بعضيـ البعض . -معرفة طبيعة وأىداؼ البرنامج اإلرشادي.

تعرؼ أفراد المجموعة التجريبية اليدؼ مف البرنامج (خفض الضغوط النفسية)
 -أف يتعرؼ الباحث عمى أسماء أفراد المجوعة التجريبية .

األىداف الخاصة

الفنيات المستخدمة

 أف يتعرؼ أفراد المجموعة التجريبية عمى أسـ الباحث وطبيعة بحثو وىدفو أف يتـ االتفاؽ عمى حضور الجمسات اإلرشادية وااللتزاـ بمواعيدىاإعطاء التعميمات الخاصة بتنفيذ الجمسات اإلرشادية أجراء عقد سموكي بيف
الباحث و المسترشديف
 -يقدـ الباحث نفسو وطبيعة عممو.

 توضيح معنى اإلرشاد النفسي وأىداؼ البرنامج اإلرشادي المستند عمى أسموب(التدريب عمى التحصيف ضد التوتر)
األنشطة والفعاليات

 إعطاء فكرة مبسطة عف الضغوط النفسية وأضرارىا عمى صحة اإلفراد. يعطي الباحث فرصة ألفراد المجموعة التجريبية أجراء الحوار والنقاش اليادئ. -يمخص الباحث ما دار في الجمسة اإلرشادية ويقدـ الثناء والشكر ألفراد

المجموعة التجريبية.
التقويم

يطمب الباحث مف أفراد المجموعة التجريبية تشخيص ايجابيات وسمبيات الجمسة
اإلرشادية ويستمع الى اراء المسترشديف عف الجمسة اإلرشادية .
يطمب الباحث مف المسترشديف ذكر موقؼ تعرضوا لو في اإلصالحية سبب ليـ

التدريب

(الضغط النفسي ) ويتـ كتابتو في دفتر خاص ليتـ مناقشتو في الجمسة اإلرشادية

القادمة.
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الجمسة اإلرشادية الثالثة :أساليب التعامل مع الضغوط

مدة الجمسة 60:دقيقة
موضوع الجمسة

الحاجات

اليدف العام

األىداف الخاصة

الفنيات المستخدمة

أساليب التعامل مع الضغوط

 حاجة أفراد المجموعة التجريبية إلى -: -تقويـ الذات بشكؿ ايجابي

 تبسيط مواجية المواقؼ الصادمة تجنب الصداـ مع اآلخريف. -تعزيز الثقة بالنفس.

 تعريؼ أفراد المجموعة التجريبية عمى أساليب التعامؿ مع الضغوط. -إف يتعرؼ إفراد المجموعة التجريبية عمى:

 معنى أساليب التعامؿ مع الضغوط( .المواجية  ,التجنب) -أسموب تقويـ الذات بشكؿ ايجابي.

 أسموب التجنب الصداـ مع اآلخريف. -طرؽ تعزيز الثقة بالنفس.

المناقشة -االسترخاء– النمذجة – التغذية ال ارجعة-

 -الترحيب بأفراد المجموعة التجريبية وشكرىـ عمى الحضور

يقوـ الباحث االطالع عمى التدريب المكمؼ بو المسترشديف وتقديـ المديح والثناءعمى المسترشديف المشاركيف والمنفذيف التدريب.

 -توضيح معنى كؿ أسموب مف أساليب التعامؿ مع الضغوط ومناقشتو مع

األنشطة المقدمة

المسترشديف .

 -تطبيؽ فنية االسترخاء بشكؿ جماعي بتوجيو مف الباحث.

 يقوـ الباحث بنمذجة بعض المواقؼ التي تعبر عف أسموب المواجية واألسموبوالتجنبي لضبط المواقؼ الحياتية إماـ المسترشديف وتقديـ نموذج مف رجاؿ

الديف(المرشد الديني) في اإلصالحية

 -يقوـ الباحث بتمخيص ما جاء في الجمسة وبمشاركة المسترشديف لمفنيات التي

التقويم البنائي
التدريب

عرضة في الجمسة

 -سؤاؿ المسترشديف ماىي ايجابيات وسمبيات الجمسة واالستماع بإصغاء ليـ.

 -الطمب مف أفراد المجموعة التجريبية تطبيؽ بعض أساليب التعامؿ مع الضغوط في

حياتيـ اليومية وذكر ذلؾ في دفتر المالحظات.
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الجمسة اإلرشادية التاسعة :األمل
موضوع الجمسة

مدة الجمسة  60 :دقيقة

األمل
 -حاجة أفراد المجموعة التجريبية إلى-:

الحاجات
اليدف العام

 -بناء األمؿ لممسترشديف .

 الحفاظ عمى األمؿ في حب األسرة والمجتمع. إف يتعرؼ أفراد المجموعة التجريبية عمى أىمية األمؿ في الحياة. -إف يتعرؼ أفراد المجموعة التجريبية عمى-:

األىداف الخاصة

 معنى األمؿ كيفية الحفاظ عمى األمؿ. -أف يشعر المسترشد بحب األسرة والمجتمع لو.

الفنيات المستخدمة

المناقشة  -النمذجة  -التغذية الراجعة – االسترخاء.
_ الترحيب بأفراد المجموعة التجريبية وشكرىـ عمى الحضور
يقوـ الباحث عمى االطالع عمى التدريب المكمؼ بو المسترشديف وتقديـ الثناءوالمديح لمف أنجز التدريب بشكؿ جيد.

-يقوـ الباحث بتوضيح معنى األمؿ ويذكر عبارة ( لوال األمؿ لبطؿ العمؿ) ويتـ

مناقشة أفراد المجموعة التجريبية عمى ىذه المقولة .
األنشطة المقدمة

-

إثارة مجموعة مف األسئمة عف موضوع األمؿ ومناقشتيا ويقوـ الباحث بتقديـ
الشكر والثناء إلى أفراد المجموعة التجريبية المشاركيف بشكؿ فاعؿ

-

يقوـ الباحث بتعزيز األفكار التي تؤدي إلى الشعور باألمؿ مع ذكر

-

يقوـ الباحث بعرض صور ألفراد ناجحيف في الحياة ومتفائميف ومنتجيف.

-

يقوـ الباحث بتقديـ فنية االسترخاء ويطمب مف أفراد المجموعة التجريبية تنفيذ

الخصائص الشخص المتفائؿ

الفنية.
يقوـ الباحث بإعادة الموضوع عمى شكؿ نقاط ثـ يساؿ المسترشديف عف آرائيـ
التقويم البنائي

التدريب

الجديدة في موضوع األمؿ وتطمعاتيـ بالحياة المميئة بالتفاؤؿ وبذلؾ يركز الباحث

عمى ما استفاد المسترشديف مف تشخيصيـ إليجابيات الجمسة ونقدىـ لمسمبيات.
يطمب الباحث مف أفراد المجموعة التجريبية كتابة ( ما يتمنوف عممو بعد خروجيـ
مف اإلصالحية وذكر أمنياتيـ وآماليـ في الحياة بعد اإلصالحية)
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الوسائل اإلحصائية -:

تحقيقا ألىداؼ البحث الحالي استخدـ الباحث الوسائؿ اإلحصائية المناسبة

باالعتماد عمى الحقيبة اإلحصائية لمعموـ النفسية واالجتماعية  spssوذلؾ باستخداـ
الوسائؿ اإلحصائية المناسبة .

 .0مربع كاي :وقد استخدـ لمعرفة صالحية فقرات مقياس الضغوط النفسية (آراء
محكميف)  ,وكذلؾ استخدـ لمتكافؤ بيف افراد المجموعتيف( التجريبية والضابطة ) في
التحصيؿ الدراسي ألفراد المجموعتيف

 .0اختبار  t.testلعينتين مستقمتين  :وقد استخدـ الختبار الفرؽ بيف متوسط درجات
المجموعة العميا والمجموعة الدنيا في استخراج القوة التميزية لفقرات المقياس.

 .1معامل 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 .

 .2معادلة الفا كرونباخ  :استخدـ الستخراج الثبات لمقياس الضغوط النفسية

 .3اختبار مان وتني  :وقد أستخدـ لمتكافؤ بيف افراد المجموعتيف( التجريبية والضابطة
) في االختبار القبمي عمى مقياس الضغوط النفسية  ,التكافؤ بيف افراد المجموعتيف(
التجريبية والضابطة ) في العمر الزمني باألشير  ,لمتكافؤ بيف افراد المجموعتيف(

التجريبية والضابطة ) في مدة المحكومية باألشير كذلؾ استخدـ لمعرفة نتائج افراد
المجموعتيف (التجريبية والضابطة) في االختبار البعدي الفرضية الثالثة.

 .4اختبار كولموجروف_ سميرنوف  :وقد استخدـ لمتكافؤ بيف افراد المجموعتيف(
التجريبية والضابطة ) في نوع الجريمة .

 .5اختبار t.testلعينة واحده :استخدـ لقياس الضغوط النفسية لدى نزالء دائرة
االصالح العراقية
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 .6اختبار ولكوكسن  :وقد استخدـ لمعرفة داللة الفروؽ بيف نتائج االختبار القبمي
والبعدي لممجموعة الضابطة وكذلؾ استخدـ لمعرفة داللة الفروؽ بيف نتائج االختبار

القبمي والبعدي لممجموعة التجريبية ,الفرضية االولى والثانية.

الفصل الرابع :عرض النتائج وتفسيرىا ومناقشتيا-:

يتضمف ىذا الفصؿ عرضاً لمنتائج التي توصؿ إلييا الباحثاف عمى وفؽ ىدؼ

البحث وفرضيتو وتفسير ىذه النتائج في ضوء ما استخمص مف اإلطار النظري ومناقشتيا
مع ما توصمت إليو الدراسات السابقة مف نتائج عمى النحو التالي-:

 تأثير أسموب (التدريب عمى التحصيف ضد التوتر) لخفض الضغوط النفسية لدى نزالءدائرة اإلصالح العراقية.

التعرؼ عمى تأثير االسموب بعد تطبيقو عمى عينة البحث بواقع ( )02جمسات وقد تـ

التحقؽ مف معرفة التأثير مف خالؿ اختبار الفرضية الصفرية التالية-:

 ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف رتب درجات إفراد المجموعتيف التجريبيةوالضابطة في االختبار البعدي عمى مقياس الضغوط النفسية

الختبار صحة ىذه الفرضية لجأ الباحث إلى اختبار ماف وتني لمعرفة داللة الفروؽ

بيف نتائج إفراد المجموعيف الضابطة والتجريبية في االختبار البعدي  ,حيث إف االختبار
البعدي أظير النتائج إف قيمة ماف وتني المحسوبة تساوي (صفر) وىي اقؿ مف القيمة

الجدولية والبالغة (  )01عند مستوى داللة ( )2823وبذلؾ ترفض الفرضية الصفرية
وتقبؿ الفرضية البديمة إي انو توجد فروؽ معنوية بيف درجات إفراد المجموعة التجريبية

ودرجات افرد المجموعة الضابطة ولصالح المجموعة التجريبية التي انخفض درجاتيـ بعد
تطبيؽ البرنامج اإلرشادي والجدوؿ ( )2يوضح ذلؾ :
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جدول ( )4تفاصيل اختبار مان وتني لمفرضية الثالثة لدرجات االختبار البعدي إلفراد
المجموعتين التجريبية والضابطة

المتغير

الحسابي

االنحراف
المعياري

مجموع

متوسط

المتوسط

28130

33

3832

58036

033

03832

المجموعة

العدد

الضغوط

التجريبية

02

45822

بعدي

الضابطة

02

000852

النفسية

الرتب

الرتب

قيمة مان وتني
المحسوبة

الجدولية

مستوى
الداللة
عند

0005
دالة

صفر

01

لصالح
التجريبية

قيمة ماف وتني المحسوبة تساوي (صفر) والجدولية تساوي ( )01عند مستوى (

)2823

وبيذه النتيجة يتضح تأثير األسموب (التدريب عمى التحصيف ضد التوتر ) لخفض

الضغوط النفسية لدى نزالء دائرة اإلصالح العراقية ,حيث إف الباحث اعتمد عمى جمسات

البرنامج اإلرشادي عمى وفؽ نظرية ميكنبوـ التي يستند إلييا األسموب اإلرشادي المستعمؿ
في البرنامج بفنيتيا التي كاف ليا األثر الكبير في خفض الضغوط النفسية  ,األمر الذي

أكده ميكنبوـ إف أسموب التدريب عمى التحصيف لو دور كبير في خفض التوتر والضغوط

( كوري, )164 :0200,كما إف المجموعة الضابطة لـ تخضع لمبرنامج اإلرشادي وتأثير
أسموب (التدريب عمى التحصيف ضد التوتر) وما يتعرض لو النزالء مف احداث يومية
مرىقة لذلؾ استمرت تعاني مف الضغوط النفسية داخؿ اإلصالحية  ,وبيذا اتفقت ىذه

الدراسة مع دراسة العتيبي ( )0202إف لمبرنامج اإلرشادي دور في خفض الضغوط

النفسية لدى نزالء دائرة اإلصالح.

التوصياتRecommendations :
 .0دعوة و ازرة العدؿ عمى تعييف مرشد نفسي عمى مالؾ دائرة االصالح العراقية مف
خريجي قسـ (االرشاد النفسي والتوجيو التربوي ) في كمية التربية
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 .0دعوة الباحثيف االجتماعييف في المؤسسات اإلصالحية والتأىيؿ اإلفادة مف البرنامج

اإلرشادي بأسموب (التدريب عمى التحصيف ضد التوتر) بتطبيقيا عمى شكؿ جمسات

إرشادية مستمرة لخفض الضغوط النفسية لدى النزالء والنزيالت.

 .1عمى دوائر اإلصالح االىتماـ بأعداد الباحثيف االجتماعييف واشراكيـ في دورات
تأىيميو في اإلرشاد النفسي والتوجيو التربوي بغية تمكنيـ مف تقديـ الخدمات

اإلرشادية إلى النزالء .

 .2استفادة مف مقياس الضغوط النفسية في تشخيص النزالء الذيف يعانوف مف الضغوط
النفسية .

المقترحاتSuggestions:
استكماالً لنتائج البحث الحالي يقترح الباحث إجراء الدراسات التالية -:

 .0تطبيؽ البرنامج اإلرشادي المستند عمى أسموب (التدريب عمى التحصيف ضد التوتر)
لمعرفة تأثيره لخفض الضغوط النفسية لدى نزالء دوائر اإلصالح في األقساـ األخرى

ومقارنة نتائجيا مع نتائج البحث الحالي.

 .0إجراء دراسة تجريبية عف اثر أسموب (التدريب عمى التحصيف ضد التوتر) في
خفض الضغوط النفسية لدى اإلحداث الجانحيف.

 .1إجراء دراسة تجريبية عف فاعمية العالج السموكي المعرفي في خفض الضغوط
النفسية لدى نزالء دائرة اإلصالح.

 .2إجراء دراسة تجريبية عف اثر أسموب التعميمات الذاتية في خفض الضغوط النفسية
لدى نزالء دائرة اإلصالح.

المصادر

 -األنصاري  ,بدر محمد  :)0222(,قياس الشخصية ,الكويت ,دار الكتاب الجامعي .

 التميمي ,محمود كاظـ محمود ( , :)0201كيف تكتب بحثاً أو رسالة ماجستير ,بغداد  ,دار الكتب والوثائؽ .
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 ألحارثي ,زيد بف عجير (:)0770بناء االستفتاءات وقياس االتجاىات,ط ,0مكةالمكرمة.

 -الحسف ,إحساف محمد ( : )0226عمم االجتماع القانوني  ,عماف ,دار وائؿ .

 الرفاعي  ,احمد حسيف ( :)0225مناىج البحث العممي  ,عماف  ,األردف ,دار وائؿلمنشر والتوزيع.

 -الصمادي ,احمد عبد المجيد وعبداهلل ,عبد القادر( : )0221االتجاىات الحديثة في

إرشاد نزالء مراكز اإلصالح والتأىيل ,اإلمارات العربية المتحدة ,مركز الدراسات والبحوث.

 العتيبي ,ضيؼ اهلل بف حمداف ( :)0202فاعمية برنامج إرشادي معرفي سموكيلتخفيف الضغوط النفسية لدى نزالء السجون ,جامعة الممؾ نايؼ لمعموـ األمنية ,

أطروحة دكتوراه منشورة.

 -الفرماوي  ,حمدي عمي ,رضا عبداهلل(:)0227الضغوط النفسية في مجال العمل

والحياة ,ط ,0عماف ,دار صفاء لمنشر والتوزيع,

 المغدري  ,احمد بف خميس بف حميد( :)0222استراتيجيات التكيف لضغوط بيئةالسجن وعالقتيا باإلبعاد األساسية لمشخصية لدى السجناء في سمطنة عمان ,رسالة

ماجستير (غير منشورة) كمية الدراسات العميا الجامعة األردنية.

 -برادلي وآخروف( 35 )0200اسموباً عمى كل مرشد معرفتيا ,عماف ,ترجمة ىالة فاروؽ

المسعود ,ط ,0دار الراية لمنشر والتوزيع .

 -حسني ,عاىد ( : )0220النفس الصحة والتربية والعالج  ,بغداد ,العراؽ مطبعة

األصدقاء.

ػ ػ دافيدوؼ ,لنداؿ ػ( :)0766مدخل عمم النفس,ط ,1الرياض,
وآخروف ,دار المريخ .

ترجمة سيد الطواب

 -ربيع ,محمد شحاتو ويوسؼ ,جمعة سيد وعبداهلل ,معتز سيد( :)0772عمم النفس

الجنائي  ,القاىرة ,دار غريب لمنشر
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 سميماف ,عبد المنعـ( :)0777أصول عمم اإلجرام والجزاء  ,بيروت  ,المؤسسة الجامعيةلمدراسات والنشر والتوزيع.,

 -شريؾ ,مصطفى ( :)0226نظاـ السجوف في الجزائر نظرة عمى قانوف السجوف الجديد

WWW.ULUM.NL,

 -عباس  ,محمد خميؿ  ,ومحمد بكر وآخروف ( :)0227مدخل إلى مناىج البحث في

التربية وعمم النفس,ط ,0عماف  - ,األردف ,دار المسيرة .

 -عدس  ,عبد الرحمف( :)0776عمم النفس التربوي (نظره معاصره) ,عماف ,دار الفكر

لمنشر والتوزيع .

 -عمي ,زىراء عبد الميدي محمد ( :)0202اثر استخدام تقنيات االسترخاء في تحفيز

الذاكرة لدى المسنين,أطروحة دكتوراه (غير منشورة) كمية التربية جامعة بغداد.

 -عودة  ,احمد سميماف ,وممكاوي  ,فتحي حسف(: )0770أساسيات البحث العممي في

التربية والعموم اإلنسانية ,ط 0األردف  ,أربد.

 الغريري ,احمد نايؿ ( :)0202برنامج إرشادي نفسي (نموذج في التربية الخاصة),عماف ,دار الشروؽ لمنشر والتوزيع

 كامؿ  ,محمد عمي ( :)0222الضغوط النفسية ومواجيتيا ,القاىرة ,مكتبة ابف سينالمطبع والنشر والتوزيع.

 كوري ,جيرالد (: )0200النظرية والتطبيق في اإلرشاد والعالج النفسي ,ط0عماف,ترجمة سامح وديع الخفش ,دار الفكر لمنشر والتوزيع .

 مارتف ,بوؿ ( :)0222العقل المريض ,ط ,0ترجمة عبد العمي الجسماني ,الدار العربيةلمعموـ ,بيروت
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مقياس الضغوط النفسية بصيغتو النيائية
الجامعة المستنصرية  /كمية التربية
قسـ اإلرشاد النفسي والتوجيو التربوي
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.

أما طريقة اإلجابة فيي أف تختار بديؿ واحد وتضع عالمة ( √) اف وجدتو يعبر عف

موقفؾ وينطبؽ مع وجية نظرؾ

مثال توضيحي

تنطبق تماماً

الفقرة
يحزنني ما تعانيو أسرتي بغيابي

تنطبق إلى حد ما
√

ال تنطبق ابدآ

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-:

-9العمر

 -8مدة الحكم

 -3نوع الجريمة

 -4التحصيل الدراسي
الباحثاف

أ.ـ.د محمود شاكر عبد الرزاؽ المالكي
صفاء حنظؿ ىظيـ العكيمي
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تنطبق

ت

الفقرات

9

اشعر بالندـ لما ارتكبتو مف حدث

8

افتقد مشاعر األمف النفسي داخؿ اإلصالحية

3

تماماً

اشعر بضعؼ قدرتي البدنية عمى مواجية السجف في
اإلصالحية

4

أجد صعوبة في االنسجاـ مع النزالء

5

انفعؿ ألبسط المواقؼ

6

عالقتي مع النزالء متوترة

7

اشعر بضيؽ التنفس احيانآ

8

أعاني مف استغالؿ بعض النزالء لي

9

مجرد وجودي في اإلصالحية يعد خبرة صادمة

 90يقمقني وجودي في اإلصالحية
 99أعاني مف ضعؼ المياقة البدنية
 98أعاني مف سوء معاممة موظفي اإلصالحية
 93أوجو الموـ لذاتي عمى االمور التي حدثت
 94أعاني مف فقداف الشيية لمطعاـ
 95أعاني مف اضطراب النوـ في اإلصالحية
 96ارغب بالعزلة عف اآلخريف
 97الحرماف مف الحرية يعد صدمة لي
 98اشعر بالممؿ في اإلصالحية
 99لدي رغبة في إيذاء بدني
 80افتقد إلى مف يقدـ النصيحة لي في مواجية مشكالتي
 89يؤلمني فقداف األىؿ واالحبو
 88اشعر بالخطر بسبب بعض النزالء
 83أعاني مف آالـ في بدني نتيجة وجودي في اإلصالحية
 84افتقد دعـ األسرة لي
 85أجد صعوبة في مواجية المواقؼ التي أتعرض ليا
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تنطبق

الفقرات

تماماً

 86يحزنني ما تعانيو اسرتي بغيابي
87

تتسارع نبضات قمبي كمما تذكرت اإلحداث الصادمة التي
مرت بي

 88أتضايؽ مف سموكيات النزالء غير المرغوبة
 89أعاني مف كثرة مشكالتي داخؿ اإلصالحية
 30اشعر بوصمة عار بعد دخولي اإلصالحية
39

أعاني مف ارتفاع ضغط الدـ بسبب اإلحداث الصادمة
التي تعرضت ليا

 38أتضايؽ مف نقد اآلخريف لي
 33أجد صعوبة في نسياف اإلحداث الصادمة
 34اشعر بأني فاقد األمؿ في الحياة
 35أجد صعوبة في الوصوؿ إلى حالة االسترخاء
 36اخجؿ عند مقابمة األقارب
37

أجد صعوبة في إبعاد األفكار السيئة عف ذىني

 38أجد صعوبة في الدفاع عف نفسي داخؿ اإلصالحية
 39أتمنى لو لـ أكف في اإلصالحية
 40اشعر باضطراب المعدة
 49اشعر بكره المجتمع لي
48

أجد صعوبة في التوافؽ مع طبيعة الحياة في اإلصالحية
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