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 السياسيين.

سسة السجناء السياسيين في مدينة بغداد  لمعام  السجناء السياسيين المسجمين في مؤ ب حدد البحثتو     
 . 9/4/2113المفرج عنهم حتى تاريخ ،  2113
فقرة  26الذي تكون بصورته النهائية من و نفعال الهداف البحث قامت الباحثة ببناء مقياس تنظيم اال تحقيقاً و 

ن أبعد  فقرة 13كون كل مقياس فرعي من قد تالستراتيجيتي اعادة التقويم والقمع و ن فرعيين موزعة عمى مقياسي
الفقرة درجة باستخراج عالقة  كما تم حساب صدق المقياس ايضاً ، الستخراج قوتها التمييزية احصائياً  حممت

الفا ي التجزئة النصفية و نتمي اليه، اما الثبات فقد تم استخراجه بطريقتلممقياس الفرعي الذي تة بالدرجة الكمي
    .ةفرعيمقياس من المقاييس الكرونباخ لكل 

الكبرى في الشخصية و تكييفه عمى  ةلمعوامل الخمس 1992ذلك قامت الباحثة بترجمة مقياس كولدبيرك ك
في المغة  متخصصينالمترجمين العرض الترجمة عمى مجموعة من بترجمة المقياس ثم ذلك و ، البيئة العراقية

تألف المقياس من  ،المختصين في الميدان النفسي ثم عرضه بعد الترجمة عمى مجموعة من الخبراء االنكميزية
الستخراج قوتها لفقرات ، وقد حممت االكبرى ةات لكل عامل من العوامل الخمسفقر  11فقرة موزعة بواقع  51

لممقياس الفرعي الذي  الكمية ةالفقرة بالدرجدرجة س ايضا بحساب عالقة تم استخراج صدق المقيا كما، التمييزية
 الفرعية خ لكل مقياس من المقاييسالفا كرونبالثبات بطريقتي التجزئة النصفية و عن استخراج ا ، فضالً تنتمي اليه
 الخمسة.

من المسجمين في  سياسياً  سجيناً  ( 212) التي تكونت من ين عمى عينة البحث تطبيق المقياس م تمث  
               -:منها الدراسة الى عدة نتائج تتوصمو مؤسسة السجناء، 

ن العوامل الخمسة أو ، ويم والقمع في تنظيم انفعاالتهمن افراد العينة يستخدمون استراتيجيتي اعادة التقإ
 أستراتيجية في داالً  احصائياً  اً ن هناك فرقأكما تبين  ،االيجابي في شخصيات افراد العينةظهرت جميعها ببعدها 

 جميع الفروقل الخمسة الكبرى لمشخصية و لكل عامل من العوام ياالعميا والدن نمجموعتيالاعادة التقويم بين 
عامل  العميا والدنيا في نمجموعتيالالقمع بين أستراتيجية في  ن الفرق كان داالً أكما ، لصالح المجموعة العميا

القمع أستراتيجية في  الفرق داالً  نلم يكلصالح المجموعة العميا، و و تقرار االنفعالي االس عاملحيوية الضمير و 
بمجموعة من عمى ضوء تمك النتائج تقدمت الباحثة و  .والدنيا في باقي العوامل العميا نمجموعتيالبين 

 .  البحاث مستقبمية من المقترحات عدداً  قدمتكما  ،التوصيات
 


