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اية خلق االنساا  و نواوا الممتمعاات البوارية تعد ضغوط الحياة ، مسألة نفسية ، اقترنت مع بد      
 ،وظهور الحامة الى التكيف مع الضغوط الحداث التواز  ، والوصول الى اعلى درمة م  االستقرار.

وقد اصبحت ضغوط الحياة واحدة م  سمات العصر الحاديث ،لماتواكلم ما  خطار وتهدياد لحيااة الفارد 
عوااري  ،قااد وااهد حروبااات وصااراعات ، اقترناات بمواقااف والممتمااع ، الساايما ا  مطلااع القاار  الحاااد  وال

واحداث ،وكلت في ممملها )منبهاات مللماة و منغصاةف ،فاقمات ما  وقاود افاراد الممتماع تحات وطاأة 
تلااال الضاااغوط ، وزادت مااا  حالاااة واااعورلق باااالتوتر والقلاااق واالحبااااط ،وحالااات دو  تحقياااق الااادافهق 

ضاال ،ممااا حااتق علاايهق موامهتهااا ومحاولااة الساايطرة وامنياااتهق وتصااوراتهق المسااتقبلية ، نحااو حياااة اف
عليهااا ، بمااا ماا  وااأنم التقليااال ماا  تأعيراتهااا و التعاماال معهاااا بالطريقااة المناساابة لاانمط الوخصاااية 

 االنسانية.
ا  موكلة البحث الحالي تبرز م  تفاقق حدة االزمات التاي يعااني منهاا الممتماع العراقاي السايما بعاد  

وحتااى الوقاات الحاضاار ، فااي الموانااا  3002راق منااا العوااري  ماا  ااارالحاارا التااي تعاارا لهااا العاا
النفسية واالمتماعياة واالقتصاادية والصاحية ،اصابحت تواكل عاااات كبيارات يعقال كالال افاراد الممتماع ، 
وزادت م  وطأة معاناتهق لها، مما يستدعي التصد  لها وايماد المعالمات التي م  وأنها التقليل ما  

.وماا  لنااا تااأتي الميااة البحااث الحااالي فااي بناااا مقياااي لضااغوط الحياااة التااي تواماام  اعارلااا الساالبية
الممتمع العراقي ،بما يسهق في التعارف علاى طبيعاة تلال الضاغوط وتساليط الضاوا علاى معانااتهق ما  

 وطأتها .
 ويهدف البحث الحالي:

 تعرف ضغوط الحياة التي توامم الممتمع العراقي بعد الحرا . -      
   عاارف الفااروق فااي ضااغوط الحياااة بحسااا متغياارات )المااني والتحصاايل الدراسااي والمهنااة والحالااة ت-   

 االمتماعية والحالة المعيويةف.

  تعاارف العةقااة بااي  ضااغوط الحياااة ومماااالت المقياااي االربعااة بحسااا متغياارات )المااني،و التحصاايل  -
   الدراسي ،والمهنة،والحالة االمتماعية و الحالة المعيويةف.  

  ف مسااتميبات تااق اختيااارلق050و قاااق الباحااث ببناااا اداة لقياااي ضااغوط الحياااة علااى عينااة مكونااة ماا  )          
بطريقة عووائية م  عةث فئات امتماعية مختلفة ما  الماوظفي  فاي دوائار الدولاة الحكومياة ،واصاحاا 

غداد )الرصافة والكرخف ، بواقاع المه  الحرة ،والعاطلي  ع  العمل م  الاكور واالناث م  ممتمع مدينة ب
ف عاااطةت عاا  العماال ،حيااث بلااا المممااود الكلااي 700ف مهنااة حاارة ،و)731ف موظفااات حكوميااات ،و)711)



ف ، وتااق تسااتخراق القااوة التمييزيااة لفقاارات المقياااي بأساالوا 322ف ،والاااكور)371لةناااث فااي العينااة)
تاي  مساتقلتي  والاا  طباق علاى عيناة التحليال الممموعتي  المتطرفتي  و باستخداق االختبار التاائي لعين

ف مساتميبات ما  الفئاات االمتماعياة الااكورة اعاةذ ، وكاالل بأسالوا عةقاة 061االحصائي المكوناة ما )
درماة الفقاارة بالدرمااة الكليااة للمقيااي ،وعةقااة درمااة الفقاارة بدرمااة المماال الااا  تنتمااي الياام ، بأسااتخداق 

 73ف ، ماا عادا بعاا الفقارات)0005ظق الفقرات مميزة عند مستوى )معامل ترتباط بيرسو  ،اا كانت مع
ف ، اا تستبعدت منها ألنها لق ترتق الى مستوى الداللة.وقد تحقق كال ما  صادق 75،71،33،20،02،

 المحتوى وصدق البناا في المقياي.
ف ، فاي حاي  بلاا 00.0حيث بلا فيها العباات ) كما تق حساا العبات للمقياي بطريقتي اعادة االختبار، 

ف وتق حساا الخطأ المعيار  للمقياي 00.5العبات في طريقة معامل عبات الفاكرونباخ لةتساق الداخلي)
 فدرمة بطريقة الفاكرونباخ.0005فدرمة بطريقة اعادة االختبار ، فيما بلا ) 5072ككل ، تا بااالا)  

ف فقرة ، تساتخدق االختباار التاائي لعيناة واحادة واالختباار التاائي 53  )وبعد تطبيق المقياي المللف م  
لعينتااي  مسااتقلتي  مياار متساااويتي ،ومعامل ترتباااط بيرسااو  وتحلياال التباااي  االحاااد  وتختبااار واايفيم 

 لتحقيق الداف البحث.Step wise  ألستخراق المقارنات البعدية وتحليل االنحدار المتعدد بطريقة 
 احث الى النتائج االتية: وقد توصل الب

ا  متوسط درمات العينة الكلية في البحث على مقياي ضغوط الحياة اعلى م  المتوساط الفرضاي، فهاق -
ياارو  ا  ضااغوط الحياااة لاادى افااراد المممتااع كااا  مرتفعااات و لااق ويعااانو  ماا  وطأتهااا علاايهق فااي مناااحي 

 حياتهق اليومية . 
الربعاااة المحاااددة فاااي المقيااااي ولي)النفساااي واالمتمااااعي ا  متوساااط درماااات العيناااة فاااي الممااااالت ا-

 واالقتصاد  والصحيفكانت اعلى م  المتوسط الفرضي لتلل المماالت. 

ومود فروق دالة احصائيات في ضغوط الحياة، تبعات لمتغيار الماني، حياث يارى الااكور ا  افاراد الممتماع  -
 يوامهو  ضغوط الحياة اكعر مما تراذ اإلناث. 

ار ويفيم للمقارنات البعدية في مقياي ضغوط الحياة للتفاعةت العنائية بي  المستويات اظهر اختب
الخمسة لمتغير التحصيل الدراسي، ومود فروق دالة احصائيات حصل فيها مستوى )يقرت ويكتاف على اربع 

 نات. مقارنات، و)المتوسطةف على مقارنتي ، و)االبتدائيةف على مقارنة واحدة م  مممود عور مقار 

 التومد فروق دالة احصائيات بي  افراد الممتمع في ضغوط الحياة تبعات لمتغير المهنة.  -

ومااود فااروق دالااة احصااائيات فااي ضااغوط الحياااة تبعااات لمتغياار الحالااة االمتماعيااة، حيااث ياارى المتزومااو   -
 ضغوط الحياة اكعر مما يراذ مير المتزومي . 



احصائيات في المقارنات العةث لمتغير الحالة المعيوية ومستوياتها  اظهر اختبار ويفيم ومود فروق دالة -
العةعااة، ا  ماا  كاناات حااالتهق المعيوااية )ال تسااد الحامااةف و)بااي  بي فياارو  ا  افااراد الممتمااع يوامهااو  

 ضغوط الحياة اكعر مما يراذ ميرلق مم  كانت حالتهق المعيوية )تسد الحامةف. . 

  ات بااي  ضااغوط الحياااة للمقياااي ككاال والمتغياارات المسااتقلة الخمسااة )المااني لنااال عةقااة دالااة احصااائي -  
والتحصاايل الدراسااي، والمهنااة والحالااة االمتماعيااة والحالااة المعيواايةف و كاناات متغياارات )الحالااة المعيوااية 

 والتحصيل الدراسي والحالة االمتماعيةف اات االعر االكبر في تلل الضغوط وعلى التوالي. 

 ة دالة احصائيات بي  مماالت المقياي )النفسي واالقتصاد  والصحيف كل على حدة، و)الحالة لنال عةق -
المعيوية والتحصيل الدراسي والحالة االمتماعيةف، على التوالي كونها اات االعر االكبر في كال مماال، فاي 

 حي  ليست لنال عةقة بي  تلل المماالت ومتغير  المني والمهنة.

ة احصائيات بي  الممال االمتماعي والحالة المعيوية والتحصيل     الدراسي والمني لنال عةقة دال-
والمهنة وعلى التوالي كونها اات االعر االكبر في الممال،في حي  ليست لنال عةقة بي  لاا الممال 

 ومتغيرالحالة االمتماعية. 

اروي التاي تبنالاا الباحاث ، تاق وم  خةل ماا توصال اليام الباحاث ما  نتاائ  كانات متساقة ماع نظرياة الز 
 وضع التوصيات والمقترحات. 

 

 

 

 

 
 
 
 

 


