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  تاریخ استالم البحث

٢٨/٨/٢٠١٨  
  تاریخ قبول النشر

١٨/١١/٢٠١٨  
 

الــشجاعة النفــسیة لــدى طلبــة جامعــة الموصــل یهــدف البحــث الــى بنــاء برنــامج تربــوي لتنمیــة       
تحقیـــق اهـــداف ولجلـــسة تـــستند الـــى اســـتراتیجیات متعـــددة ) ١٢(ولتحقیـــق ذلـــك قـــام الباحثـــان بتـــصمیم

ًقــد اعتمــد الباحثــان منهجــا تجریبیــا بتــصمیم فالبرنــامج فــضال عــن التعــرف علــى مــدى فعالیــة البرنــامج  ً
ــــشجاعة وبأخ) ضــــابطة وتجریبیــــة(المجمــــوعتین المتكــــافئتین  تبــــار قبلــــي وبعــــدي بأســــتخدام مقیــــاس ال

ًطالبـا وطالبـة مـن ) ٥٢(كتوراه وتكونـت عینـة البرنـامج مـندالنفسیة الذي اعده الباحث فـي اطروحـة الـ
وهـو اقـل مـن المتوسـط الحـسابي للمقیـاس ) ٧٧.٣٩٧٤(الذین حصلوا على اقل متوسط حسابي وقـدره

ًطالبـــا وطالبـــة ومجموعـــة ) ٢٤(ة وتتـــالف مـــن اذ تـــم تقـــسیمهم الـــى مجمـــوعتین تجریبیـــ)١٠٠(والبـــالغ
ــــالف مــــن ــــا وطالبــــة) ٢٨(ضــــابطة تت ــــان مــــن بینهمــــا اجــــراء التكــــافؤات  بعــــد ًطالب  وقــــد تحقــــق الباحث

ًخبیـــرا وبعــد اكتمــال الــصورة النهائیـــة ) ١٨(المؤشــرات الــسیكومتریة للبرنــامج مـــن خــالل عرضــه علــى
وبعـد تحلیــل ) ١٦/٤/٢٠١٨(ولغایـة  )٤/٣/٢٠١٨( للبرنـامج تـم تطبیقـه فـي حـدود زمنیـة امتـدت مـن

ًالبیانات احصائیا تبـین وجـود فـروق ذات داللـة احـصائیة بـین افـراد المجمـوعتین التجریبیـة والـضابطة 
صــــــیغت عــــــدد مــــــن التوصــــــیات  عــــــرض النتــــــائج ومناقــــــشتهابعــــــد ولــــــصالح المجموعــــــة التجریبیــــــة و
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ABSTRACT 
 The research aims at building an educational program for the 
development of psychological courage among the students of the 
University of Mosul. To achieve this, the researchers designed(12) sessions 
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based on multiple strategies and achievement of the objectives of the 
program as well as recognition of the effectiveness of the program. The 
researchers adopted a experimental approach in the design of the two 
groups (experimental and control) The sample of the program consisted of 
(52) male and female students who obtained the lowest average of 
(77.3974) which is less than the arithmetic average of the scale of (100) as 
they were divided into two experimental groups consisting of (24) male and 
female students and control group consisting of (28) male and female 
students after the parity between them The researchers have obtained the 
psychometric indicators of the program by presenting it to (18)experts. and 
after the completion of the final picture of the program was applied within 
the period of (4/3/2018) until (16/4/2018 ) and After analyzing the data 
statistically there were statistically significant differences between the 
experimental and control groups A number of Recommenــ  dations and ـ
proposals were formulated. 

 
ـــم الـــنفس اإلیجـــابي الـــذي یؤكـــد علـــى الجوانـــب     لقـــد انبثـــق مفهـــوم الـــشجاعة النفـــسیة مـــن عل

اإلیجابیــة للشخـــصیة وتنمیتهــا أكثـــر مـــن مجــرد النظـــر إلـــى الــصحة أنهـــا غیـــاب المــرض وعلـــى ذلـــك 
ات النفــسیة إلــى االهتمــام بدراســة جوانــب القــوة تغیــرت التوجهــات مــن االســتغراق فــي عــالج االضــطراب

والتمیــز التــي یتمتــع بهــا اإلنــسان وتحــسین الــصحة النفــسیة نحــو مزیــد مــن التوافــق مــع الــذات والبیئــة 
   .واالنفتاح على الموارد المتاحة لتحقیق أقصى استفادة من االستخدامات الكامنة

ــــه فــــي المووقــــد الحــــظ الباحــــث الحــــظ  ســــسات التربویــــة والدراســــة  الباحــــث مــــن خــــالل عمل
غیــر راضــین عــن حیــاتهم وغیــر مــستمتعین الجــامعیین الطلبــة بعــض أن االســتطالعیة التــي قــام بهــا 

 ةف القــاهروبالحیــاة لغیــاب المعنــى لــدیهم واإلرادة التــى تــدفعهم للعمــل ویــشعرون بــالعجز نتیجــة الظــر
  الحـــتالل داعـــش للمدینـــة ة العجـــاف واهلهـــا فـــي الـــسنوات الثالثـــ الموصـــل مدینـــةاالـــذي تعرضـــت لهـــ

ًوالـذي كـان كفــیال بـأن یعـیقهم عــن معایـشة جـودة الحیــاة بإیجابیـة وفاعلیـة والعجــز عـن إیجـاد أســالیب 
 تعقد الظروف المعیشیة وصعوبة التكیـف مـع الواقـع سببالمواءمة بین متطلباتهم ومقتضیات الواقع ب

همیـــة أل لـــدى الـــشباب الجـــامعي نفـــسیةالـــشجاعة التنمیـــة ل  بـــرامجومـــن هنـــا تـــأتي الحاجـــة إلـــى الجدیــد
 علـى اإلنـسان ووقایتـه مـن اإلصـابة باالضـطرابات النفـسیة الجـل الحفـاظالخبرات اإلنسانیة اإلیجابیـة 

واألمراض الجسمیة  وتنشیط جهاز المناعة النفسیة لدیه و تدعیم المفاهیم المعاصـرة للـصحة النفـسیة 
هــم العلمــي للتــنعم النفــسي ولــیس مجــرد غیــاب الكــرب یمثــل دراســة حالــة حقیقیــة ألســس الفواإلیجابیــة 

 التـي یهــتم بدراســتها علــم األساســیةیعـد مفهــوم الــشجاعة النفــسیة احـد المفــاهیم و النفـسي والمعانــاة منــه
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  اإلنــساناإلیجـابي مـن خـالل تحلیــل مكـامن القـوة والـسمات والفــضائل اإلنـسانیة اإلیجابیـة لـدى  الـنفس
  .(Seligman ,2002, 18) لتعزیز السعادة الشخصیة

وقــد تــساهم أألســالیب التربویــة الخاطئــة فــي نــشر ثقافــة غیــر صــحیحة قــد یــؤمن بهــا بعــض     
األفراد حینما تحد من إرادتهم وعزیمتهم  وتـودع فیـه سـمات انهزامیـة تـصطبغ بهـا  ثقافـة الخـوف التـي 

ت ســـائدة رغــــم ان  مـــا زالـــت تقــــف وراء الكثیـــر مـــن الممارســــات الـــسلوكیة فــــي مجتمعاتنـــا والتـــي الزالــــ
تبریراتهـــــا غیـــــر منطقیـــــة  كحـــــال الخرافـــــات التـــــي نـــــسجتها بعـــــض األمهـــــات أثنـــــاء عملیـــــات التنـــــشئة 

الخوف مـن الظـواهر الطبیعیـة ومـن االجتماعیة والبناء النفسي ألبنائهن ونشر ثقافة الخوف الطفولي و
 فمــن خــالل ســرد .الظــالم والخــوف ومــن الحیوانــات ومــن عــالم األرواح والخــوف مــن المــرض والمــوت

ًقصص الغول  والجن واألرواح الشریرة  حتى أصبحت مثـل هـذه الموروثـات الثقافیـة المخیفـة جـزءا ال 
یتجــزأ مـــن الثقافــة االجتماعیـــة التــي یـــؤمن بهــا غالبیـــة الــصغار والكبـــار مــع ظـــنهم النــسبي  ببطالنهـــا 

تي باتـت جـزءا الیتجـزا فضال عن مواقف الحیاة الصادمة ال) ١٩، ١٩٨٣، عیسوي( وعدم مصداقیتها
 یعیــق الخـوفمـن الواقـع الحیـاتي الـذي یعیـشه أبنـاء المجتمـع العراقــي ولـیس مـن شـك ان المبالغـة فـي 

ولكــن مــا نخــشاه هــو أن یظــل هــذا الهــاجس مــسیطرا علــى تفكیــر  ؤرق حیــاة الكثیــر منــاالــشجاعة ویــ
مـــن و مخـــاوف ا تـــوتر وقلـــق وتـــوجس ورهـــاب  ووســـاوس قهریـــة النـــشئ فیتطـــور الخـــوف مـــن مجـــرد 
أن یكـون لهــا والتـي قـد تكـون مبـررة فـي ظـروف معینـة ومقبولـة مـن المـستقبل والفـشل والفـراق والفقـدان 

 نمو الشجاعة النفسیة عندما تصبح سمات شخـصیة تحـدد الـسلوك وتوجهـه ففـي ظـل أكبر األثر على
االهتمـام ببنـاء االزمات والكوارث تتعرض الشعوب البشع الخبـرات الـصادمة والظاغطـة ممـا یـستوجب 

فالشجاعة النفـسیة هـي أداء سـلوكي یـتم فیـه التغلـب  ) ٢٨٦. ٢٠١٢،احمد(برامح دعم نفسي وتربوي 
علـــى التهدیـــد الـــذي قـــد یرافقـــه الخـــوف أو الحـــزن أو الغـــضب كمواجهـــة خطـــر جـــسدي أو إنقـــاذ حیـــاة 

ان تحقیـق شخص او بذل جهد لتغییر االجتماعي أو الشخصي لجعل العالم مكانا أفـضل فـضال عـن 
االنجازات ال یأتي إال من خـالل الـسلوك الـشجاع مثـل المستكـشفین والـرواد والعلمـاء الـذین كـانوا علـى 
استعداد لتحمل المخاطر او حتـى العقـاب والمـوت إذ  ال یمكـن ألي مجتمـع أن یـستفید بـشكل إیجـابي 

فـسیة لمــا لهـا مــن عواقــب مـن قــدرات أفـراده إذا مــا كــانوا یعـاونون اعــتالال أو اضـطرابا فــي صــحتهم الن
كثیـرة مــن بینهـا إذكــاء عـدم اإلحــساس باألمـان االجتمــاعي والهزیمـة النفــسیة و تفـاقم اإلحــساس بــالقلق 

وتـسعى هــذه الدراسـة الــى (Re penshek, M. 2009. 55)..وسـیادة روح االنعزالیـة والالمبــاالة
ــــذي مارســــته تعزیــــز قــــدرة اإلنــــسان وتــــصویر األفــــراد الــــذین خرجــــوا مــــن المأســــاة واأل ســــر والتنكیــــل ال

عــصابات داعــش اإلجرامیــة بــأنهم مكــافحین بــدال مــن تــصویرهم كــضحایا ســلبیین للحــد مــن المخــاطر 
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ًالنفــسیة وبنـــاء ثقافـــة أمـــان فــي مجتمعاتنـــا المحلیـــة الن مفهـــوم الــشجاعة النفـــسیة یـــرتبط ارتباطـــا وثیقـــا  َ
عنــف والــسالم مــن خــالل برنــامج بــصحة الفــرد النفــسیة وبتماســك المجتمــع فــضال عــن نــشر ثقافــة الال

مــساندة نفــسیة قائمــة علــى الیــات  التعزیــز النفــسي  والتواصــل بــین الثقافــات والتفــاهم  وبنــاء الثقــة فــي 
 الـنفس علـم فـي الجوهریـة المفـاهیم مـن الن  المجتمعـات المحلیـة كـأداة لتعزیـز االنـدماج االجتمـاعي

شجاعة  لـذلك فـان الـ)٥١٧، ٢٠١٤، العبـاس( ةالحیـا  إلسـلوب ًوفقـا األفـراد یتـصرفون  بـأنالفـردي
فــي تنمیــة  التعلــیم فــضال عـن اثــر الــذات نحــو الخیــر أو مـا هــو حــق لتوجیـه  خطــوة أولــى نفـسیة تعــدال

اذ تؤكـــــد ) (LislieE Sekera,L.2009.109  مواجهـــــة المواقـــــف الــــصعبةالــــشجاعة النفـــــسیة ل
 تخللهـا والتـي التعلیمیـة خـالل المؤسـسات بـرامج دعـم نفـسي مـن  الذین شاركوا فـيالدراسات ان االفراد

. بـشكل متكـرر أكثـر ممـا فعـل نظـرائهم الـذین لـم یتلقـوا دروسـا فـي صـنع القـرارشـجاعة اتخاذ قـرارات  
  فرصـهم فــيتزیــد الـشجاعةاتخـاذ القــرارات ب صــلة ي التعلـیم ذفــرصوتـشیر هــذه النتـائج إلــى أن تـوفیر 

  .Grady.c & Ulrich)  2008 ,.177 (الرضا الوظیفي والنجاحالشجاعة النفسیة و
 

تاتي هذه الدراسة كمحولة جادة العادة النظر في بناء الشخصیة الموصلیة والسیما طلبة   
الجامعة الجل تجاوز عقدة الهزیمة النفسیة وبناء شخصیة ایجابیة تمتاز بالشجاعة النفسیة من 

تحلیل مكامن القوة والسمات والفضائل ى بناءه وخالل البرنامج التربوي الذي تهدف هذه الجراسة ال
ون ؤ  لتعزیز السعادة الشخصیة لدیه في ممارساته وأنشطته وشاإلنساناإلنسانیة اإلیجابیة لدى 

إنتاجیة األفراد وزیادة فعالیة وقوة المؤسسات ذات العالقة بتحسین نوعیة  حسین  تحیاته الیومیة و
 اإلصالح التربوي والنفسي من خالل تطویر برامج تنمیة ن االستثمار في ألالحیاة بصفة عامة

َ او غدا لما  یؤتي ثماره الیومقد قدرات ومهارات الطلبة  وتنمیة واقع ومستقبل النظام التعلیمي الذي
 تحقیق فيالطلبة مستقبل  نعكس أثارها على ت قدالتنمیة البشریة  التيله من دور في إحداث 

 متماسكة من خالل تنمیة  أسرة سعیدةبناءوظیفة جیدة ولحصول على كا  لهم مغزىال ذات أهدافهم
تحمل المخاطر والمضي قدما في على الستعداد حس المواطنة والدعم االجتماعي وتطویر قدرة ا

 في مجاالت الحیاة  للفرد والنجاحلصحة النفسیة من دور في تحقیق الشجاعة لما لصعوباتالوجود 
الحیاة  في  معنى كل مهمة افشتكاو. العمل والحب والصداقة: أدلرالمهمة الثالثة التي وصفها 

 من المواجهة الحقیقیة مع المواقف  الخوف أو التهرب خالل مواجهةالمشاكل منفي مواجهة و
ولفك االرتباط  المعنوي مابین الكفاءة الشخصیة والمظاهر السلبیة التي تئد  الحیاتیة المتنوعة 

  . Julia.Yang,2009,20).(الشجاعة النفسیة
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  -: للشجاعة النفسیة فیما یاتيتصمیم برنامج تربوي لتنمیةوتتلخص اهمیة 

معالجــة االثــار الــسلبیة النعــدام الــشعور بــاالمن النفــسي لــدى طلبــة جامعــة الموصــل ابــان التجــارب  .١
الحیاتیـة القاســیة التــي عاشـها اإلنــسان الموصــلي فـي ظــل حكــم وظلـم العــصابات الظالمیــة المتمثلــة 

 .داعش والعصابات المنظمة التي تهدد األمن النفسي للمواطنینب

عــدم  عــن حیــاتهم وبعــدم الرضــاالطلبــة بعــض  لــدى تقـدیم الــدعم النفــسي لتجــاوز اإلحــساس العمیــق  .٢
 . واالنجاز وتجاوز حاجز الخوف بالحیاة لغیاب المعنى لدیهم واإلرادة التى تدفعهم للعملاستمتاعهم

التربیـة المتزمتـة التـي تمارسـها بعـض العـائالت الموصـلیة قـد تنـتج انماطـا  نشر الوعي الثقـافي ازاء  .٣
 .مختلفة من االضطرابات النفسیة التي قد تعوق النمو النفسي االیجابي لدى اإلنسان الموصلي

غـــرس قـــیم االنتمـــاء للمجتمـــع وتـــصحیح التـــصورات عـــن مغریـــات الحیـــاة فـــي الغـــرب و شـــیوع فكـــرة  .٤
 .الوضع الحیاتي في مجتمعنا العراقيالهجرة بسبب الضغوط وتعقد 

   :یهدف البحث الحالي الى:-  
 . بناء برنامج تربوي لتنمیة الشجاعة النفسیة لدى طلبة جامعة الموصل .١
 .في تنمیة الشجاعة النفسیة لدى طلبة جامعة الموصلالتربوي التعرف على اثر البرنامج  .٢

  -:الصفریة اآلتیة وألجل تحقیق أهداف البحث صیغت الفرضیات 
 

ال توجــد فــروق ذات داللــة  إحــصائیة بــین متوســط رتــب درجــات االختبــار ألبعــدي  لمفهــوم الــشجاعة 
  .النفسیة بین مجامیع البحث االربع
 

ـــة  إحـــصائیة بـــین متوســـط رتـــب درجـــات الت نمیـــة مفهـــوم الـــشجاعة النفـــسیة ال توجـــد فـــروق ذات دالل
  .  لالختبارین القبلي وألبعدي بین مجامیع البحث االربع

 
ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسـط  رتـب المجموعـة التجریبیـة ومتوسـط رتـب المجموعـة 

  .النفسیةالضابطة لدرجات التنمیة في االختبارین القبلي وألبعدي لمفهوم الشجاعة 
 

و متوسـط رتـب ) ذكـور(التوجد فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسط رتب المجموعة التجریبیـة     
  .في االختبارین القبلي وألبعدي لمفهوم الشجاعة النفسیة) إناث(المجموعة التجریبیة 
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 ٢٠١٧( جامعـة الموصـل للعـام الدراسـيحیة فـي الدراسـة الـصباطلبـةقد اقتصرت حدود البحـث علـى ل

- ٢٠١٨.(  
 

  -: الذي عرفة كل ممایاتي بأنه البرنامج التربوي   
  )١٩٨٥(الدوسري  .١
 بأنه خطة منظمة ومبنیة على أسس علمیة سلیمة تتكون من مجموعة مـن الخـدمات التـي تقـدم     "

مــن توافــق النفـسي واالجتمــاعي والمهنـي تحقیـق ال ولألفـراد بهـدف مــساعدتهم فـي تحقیــق النمـو الــسوى
تربویـة ونفـسیة  إلـى أسـالیب المنظمـة والتـدریبات متخصـصون مؤهلـون  تـستند هـذه اإلجـراءاتقبـل 

 المعـــاني لخبراتـــه ٕواعطـــاءتركـــز علـــى كیفیـــة إدراك الفـــرد للمثیـــرات المختلفـــة وتفـــسیراته لهـــا ووعلمیـــة 
 مطلقـة ویـسیطر علیـه التعمـیم أحكامـهًتشویـشا وتـصبح وًودا  جمـأكثـر یصبح  تفكیر الفـرد إذالمتعددة 

الزائد أثناء فترات التوتر النفسي ویتسم هذا النوع من البـرامج بالفاعلیـة والتنظـیم والتحدیـد بوقـت معـین 
  .)٣١. ١٩٨٥.الدوسري(

  : ) ١٩٩٣ في الدول العربیة  مكتب الیونسكو اإلقلیمي للتربیة(تعریف  .٢
تضمن بناء أو تطویر موقف سلوكي في ضوء ت ةمخططوال ةمنظمالة  من األنشطمجموعة   "

  "یقدم إلى المتدربین لتحسین وتطویر المستوى المهاري والمعرفي لدیهم. ومعطیاتهنشاطأهداف ال
  )1993:16في الدول العربیة  مكتب الیونسكو اإلقلیمي للتربیة(

     Richard 1997) (ریتشارد .٣

 العملیة على أساسیة أهمیة وتضع عن التغیر تصورات تجسد التي یةالعالج اإلجراءات مجموعة  "
 ٢٠٠٩ , السید(المعرفیة المظاهر لتبدیل العالجیة بعض الممارسات إلى إجرائیة وبصورة المعرفیة

:٧١٢(   
 

دیل الـسلوك مجموعة من االنشطة المنظمة في ضوء اسس نفسیة وتربویة تستند الـى مبـادئ تعـ     "
یـــتم تطبیقـــه بـــشكل جمـــاعي لتنمیـــة قـــدرة معینـــة او تعـــدیلها واحـــداث تغییـــر ایجـــابي فـــي االتجاهـــات 
وطرائــق التفكیــر وتطــویر المــستوى المهــاري والمعرفــي ویقــاس بدرجــة التنمیــة التــي تمثــل الفــرق مــابین 

اجـابتهم علـى مقیـاس درجة القیاس القبلي والبعدي التي یحصل علیهـا افـراد المجموعـة التجریبیـة عنـد 
  ".الشجاعة النفسیة الذي اعده الباحث
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  )Anja Whittington and Erica Nixon Mack.2010(  دراسة .١
  ."لدى الفتیات دراسة تقویمیة لألداء والنتائجالملهمة  الشجاعة "

ات الكــشفیة هــدفت الدراســة إلــى معرفــة تــأثیر برنــامج تربــوي مــن خــالل إشــراك الفتیــات فــي المخیمــ  
التـــي قـــد تـــشجع علـــى تنمیــــة مهـــارات الـــشجاعة الجـــسدیة مـــن خــــالل اكتـــشاف قـــدرتهن علـــى  تحمــــل 
المــسؤولیة والتعــاون واحتــرام الــذات واكتــشاف القــدرات األدبیــة والعلمیــة وحــب االســتطالع ومــن خــالل 

اري والنـشاطات تكلیفهن بمهام فیها نوع من التحدي فـي البیئـة الطبیعیـة كعبـور الجبـال أو رحـالت الـسف
األدبیة في محاولة الكتشاف القوة الداخلیة للفتیات في مواجهة الخوف وقد هدفت الدراسة إلـى اإلجابـة 

  -:عن التساؤالت اآلتیة
  ؟كیف تعرف الفتیات الشجاعة  .١
  ؟ما هي مظاهر الشجاعة خالل االشتراك بمغامرات البرنامج الكشفي  .٢
 ؟الحیاة الیومیةكیف تخطط الفتیات لتطبیق مهاراتهن خالل  .٣
مجــاالت اذ یــشتمل ) ٣(ًســؤاال مـن نــوع النهایــات المفتوحــة وموزعـة علــى ) ١٥(یتكـون المقیــاس مــن و

أســئلة تقــیس مقــدار الثقــة باإلمكانیــات الجــسدیة ویتكــون المجــال الثــاني مــن ) ٦(المجــال األول علــى 
 یقیـسان حـب االسـتطالع أسئلة تقیس الشجاعة األدبیـة أمـا المجـال الثالـث فاقتـصر علـى سـؤالین) ٧(

 )القیـاس القبلـي(وقد قام الباحث بتطبیق مقیاس  البحث في أول یوم اشتركت فیـه الفتیـات فـي الدراسـة
فتـــاة مراهقـــة شـــاركت فـــي عملیـــة التقـــویم  ) ١٠٠(ثـــم طبـــق البرنـــامج التربـــوي علـــى عینـــة مكونـــة مـــن 

 قـام البحــث بتطبیـق أداتــه القیاســیة ًیومـا وبعــد االنتهــاء مـن البرنــامج) ١٢(والـذي اســتمر تطبیقـه لمــدة 
ــــة ) اختبــــار بعــــدي( ــــأثیر البرنــــامج الكــــشفي وبعــــد معالجــــة البیانــــات باســــتخدام الحقیب للتعــــرف علــــى ت

  -:واالختبار التائي لعینتین مستقلتین توصلت الدراسة إلى ما یأتي) ( spssاإلحصائیة 
  .خوف في سبیل تحقق هدف قیمتعریف الشجاعة بأنها اختیار متعمد في مواجهة األلم أو ال. ١ 
أن الفتیــات زادت لـــدیهن الــشجاعة الجـــسدیة والتعبیریـــة وتطــورت لـــدیهن الــشجاعة األخالقیـــة مـــن . ٢

خــالل مــشاركتهن فـــي مغــامرة الحیـــاة البریــة إذ یـــرتبط ذلــك بــشكل كبیـــر بالمكاســب النفـــسیة مــن خـــالل 
مـــل علـــى تنمیـــة القـــدرات اإلیجابیـــة البحــث عـــن القـــوة الداخلیـــة لـــدى الفتیـــات ألنهـــا تعــزز الـــشجاعة وتع

  Anja.2010.463 ).(لدیهن
  
 



  بناء برنامج تربوي لتنمیة الشجاعة النفسیة لدى طلبة جامعة الموصل

   
  

) ٢٨( 

 

  ) (Chard R.Breeden 2012دراسة  .٢


 
تلــك تـسألت الدراسـة لمــاذا تظهـر الـشجاعة عنــد الـبعض وال تظهـر عنــد الـبعض األخـر وأطلقــت علـى 

 وقـد حاولـت الدراسـة التعـرف علـى كیـف ینـسب courage blindnessالحالـة اسـم عمـى الـشجاعة 
ًقــد تبنــت الدراســة تعریفــا للــشجاعة و، بعــض األفــراد الــشجاعة ألنفــسهم ومتــى ینــسبونها إلــى اآلخــرین

  :یتضمن ثالثة مكونات هي
 ةطراخمال The risk                                             
 عنى الحیاة  م         life meaning                          
  الطیبةgoodness                                             
  :. وقد حددت الدراسة  مكونات الشجاعة  فیما یاتي 
       منظور انتساب الشجاعةAttribution Perspective      
   الموقف االشتباكيSituation Involvement                  
      نوع الشجاعة                  Courage Type           
                              مستوى الخطر     Risk Level   
                      الطبقة االجتماعیةNobility Level        
       التواضع النفسي          Correlation of Humility  
 ة والمرغوبیة االجتماعیة موقع السیطرLocus of control and social desirability   
) ٦٨( یمثـــل  مـــن الـــذكور فقـــطًمـــشتركا) ١٧٤(العینـــة بالطریقـــة العـــشوائیة وتكونـــت مـــن  تـــم اختیـــارو

) ١٤(أداة الدراســــة مــــن طلبــــة الجامعــــة وتألفــــت مــــنهم مــــن ) ١٠٦(و العــــسكریین  مــــنهم مــــنًمــــشتركا
ـــه ولآلخـــرین فیمـــا لـــو ســـیناریو مختلـــف و مواقـــف م تعـــددة یـــصف فیهـــا المـــشترك الـــشجاعة النفـــسیة ل

ـــة ومـــشاركته فـــي الحـــدث ونـــوع الـــشجاعة ومـــستوى  ًتعـــرض لهكـــذا مواقـــف اســـتنادا الـــى منظـــوره للحال
  :وتوصلت الدراسة إلى النتائج اآلتیة المخاطرة والنبل 

 تزداد تقدیرات الشجاعة عندما تنسب إلى اآلخرین بدال من النفس.  
 اد قــــیم التواضــــع النفـــسي وتــــنخفض تقــــدیرات الــــشجعان ألنفـــسهم بالمقارنــــة مــــع اآلخــــرین تـــزد

Chard R.Breeden ,2012,13-27)   .( 
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 بأنه سلسلة من النشاطات والعملیات التي ینبغـي القیـام بهـا لبلـوغ هـدف معـین  التربويیعرف البرنامج

مجموعــة مــن خــالل مــن  لعالقــة بــین اهــداف الخطـة ومــشروعاتها وتنفیــذهاودور البرنـامج هــو تنظــیم ا
مـــساعدتهم فـــي  احـــداث تغییـــر فـــي اتجاهـــاتهم بهـــدف بهـــدف  التـــي تقـــدم لألفـــراد والخبـــرات الخـــدمات

إلــى  المنظمــة والتــدریبات تــستند هــذه اإلجــراءاتوتوافــق النفــسي تحقیــق التحقیــق النمــو الــسوى و
ویتـضمن البرنـامج التربـوي رسـالة ورؤیـة واهـداف ومحتـوى ٨٤، ١٩٨٩مبـارك، (نفـسیة  سـتراتیجیات أ

وانشطة وخبرات تعلیمیة وتدریبیة وتقویم فلكل برنامج ثالثة جوانب اساسیة هـي المـدخالت والعملیـات 
اعتمـــد الباحـــث المـــنهج التجریبـــي وهـــو احـــد منـــاهج البحـــث وقـــد ) ٨، ٢٠١٢،المـــسعود(والمخرجـــات 

تعــــد عملیــــة  اذ )٨٧، ١٩٩٥الزوبعــــي، (ًان اشــــدها صــــعوبة وتعقیــــدا التربــــوي واكثرهــــا دقــــة وربمــــا كــــ
ًتـــصمیم البـــرامج التربویـــة والنفـــسیة عملیـــة صـــعبة اذ تتطلـــب المامـــا بالجوانـــب التنمویـــة والبـــرامج ذات 

 وتـضع المطلـوب احداثـه ریـعــن التغی تـصورات تجـسدالنهـا العالقـة باسـتراتیجیات تعـدیل الـسلوك 
 لتبـدیل العالجیـة بعض الممارسات إلى إجرائیة بصورة وتهدف  المعرفیة العملیة على أساسیة أهمیة

  :. المعرفیة ویتمیز البرنامج التربوي بخصائص منها المظاهر
یمد األفراد المستهدفین من البرنامج بخبرات متوازنة لتحقیق التوافق  النفسي وفق متطلبات النمو  .١

 .لیةة والعقلیة واالنفعایالمناسبة لمستویاتهم العمر
 .یستند البرنامج الى اهتمامات واحتیاجات وقدرات األفراد .٢
 .یمد األفراد بالخبرات المرتبطة بالبیئة المحلیة وكیفیة التعامل مع مستجداتها .٣
 .لتسهیالت المتاحةایمكن تنفیذه خالل الوقت المخصص للتطبیق وفق  .٤

  :.ویجب مراعاة جملة من االعتبارات عند تصمیم البرنامج ومنها
 .دید األهداف واألغراض التي یسعى البرنامج الى تحقیقها تح .١
لبرنامج ومراعاة میولهم واهتماماتهم وتشجیعهم على في ا لمشاركینفهم صفات واحتیاجات األفراد ا .٢

 .تنمیتها
 .دراسة خصائص األفراد ومراعاة السن والجنس عند وضع البرنامج .٣
 .    مراعاة زمن تطبیق البرنامج .٤
 .ً بالمرونة وان یضیف شیئا الى حیاة كل فرد یشارك فیهأن یتصف البرنامج .٥

 
هنــاك جملـــة مـــن المحـــددات التــي تلـــزم الباحـــث اختیـــار إســتراتیجیة مالئمـــة إلحـــداث التغییـــر فـــي     

هــو تحدیـد طبیعــة المـشكلة واإلســتراتیجیة  سـلوك الفــرد وتحقیـق أهــداف البرنـامج لــذلك فـأن أهــم معیـار
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المناســبة للحــل ویــتم ذلــك مــن خــالل معرفــة طبیعــة نظــم االســتجابات المعرفیــة واالنفعالیــة والــسلوكیة 
المرتبطـة بالمــشكلة فمـثال الطالــب الـذي یعــاني مــن تـدني تحــصیله الدراسـي ویتبــین انـه ال یــدرس فأنــه 

ة أمـا إذا كـان في هذه الحالة یحتاج إلى تبني إستراتیجیة قائمـة علـى التـدریب علـى المهـارات األساسـی
یــــدرس باســــتمرار ولكنــــه عنــــد االمتحــــان یــــصاب بــــالقلق عندئــــذ نختــــار إســــتراتیجیة تقلیــــل الحــــساسیة 

  .الخ...التدریجي أو إعادة البناء المعرفي
 

 . وصف مختصر لإلستراتیجیة المفیدة في التعامل مع المفحوص. ١
 .إجراء من إجراءات اإلستراتیجیة المختارةتقدیم تبریر لكل . ٢
 .وصف دور المعالج والمفحوص في كل إجراء. ٣
 .المخاطر والمكاسب التي یتوقع أن تظهر لكل إجراء. ٤
  .الوقت والكلفة لكل إجراء. ٥

  :وتسعى اإلستراتیجیة التي یعتمدها الباحث أثناء بناء البرنامج إلى ما یأتي
 .ٕتكیفي وابداله بعادات صحیحةتعدیل وتغییر السلوك الال.١
 .تحقیق الوعي واالستبصار. ٢
ًالنمو وتغیر الشخصیة نحو التكامل واالستقالل والضبط ویشمل ذلك تغییرا في البناء الوظیفي .٣

  .والبناء الدینامي للشخصیة
 

تربوي والنفسي على أهداف البحث إذ یعتمد بناء البرنامج ال: أهداف البرنامج التربوي وأهمیته  . أ
 .وفرضیاته فضال عن مخرجات المقیاس بعد القیاس القبلي

  .:فنیات البرنامج  . ب
واألسـالیب المعرفیـة  الـسلوك نمیةببـرامج  ت المتعلـق ةالنظریـ یـاتاألدب بمراجعـة الباحـث لقـد قـام

ًالــسلوكیة والعالجیــة واعتمــد إطــارا نظریــا تولیفیــا لتحقیــق أهــداف البرنــام ً  تعــدیل الــسلوك فــي تنمیــةج ً
تــه فــضال عــن تبنــي فنیــة والــتحكم بــه مــن خــالل تعــدیل أســلوب تفكیــر الطالــب وادراكاتــه لنفــسه وبیئ

ًالواجـب البیتـي والتـي  لهــا تلعـب دورا فـي زیــادة فعالیـة البرنـامج المعرفـي اذ انهــا الفنیـة الوحیـدة التــي 
د درجة التعاون وااللفـة القائمـة بـین الباحـث یبدأ ویختتم بها الباحث كل جلسة كونها تساهم في تحدی

وافــراد المجموعــة التجریبیــة فالواجــب البیتــي هــو تجربــة مناســبة الكتــشاف العوامــل المعرفیــة المتعلقــة 
  .بالمشكلة التي یواجهها المفحوص
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  .ت
 تین وبواقـع جلـسدقیقـة) ٤٥(الجلـسة الواحـدة  وقـت ستغرقویـجلـسة ) ١٢(یتكون البرنامج مـن  

  . یوضح عناوین الجلسات واالستراتیجیات المتبعة ومحتوى كل جلسة)١(الجدولوفي األسبوع 
  الشجاعة النفسیةتوزیع جلسات برنامج )١(جدول

  المحتوى  المدة  اإلستراتیجیة   ت
  التعریف بالبرنامج والجلسات  دقیقة) ٤٥ (  . الشخصيالتعارف   .١

٢.   
  دقیقة) ٤٥(  أسلوب توكید الذات

ًالأقدم المساعدة خوفا من الوقوع في 
  المشاكل

  القدرة على توقع النتائج   دقیقة) ٤٥(  أسلوب ضبط الذات   .٣
  الهزیمة النفسیة بناء معرفي خاطئ  دقیقة) ٤٥(  فنیة التخیل    .٤
  )الهندسة النفسیة(تنمیة المهارات الذاتیة  دقیقة) ٤٥(  إدارة الذات   .٥
   في الحیاةحدد أهدافك  دقیقة) ٤٥(  السایكودراما   .٦
  متالزمة عش العصفور  دقیقة) ٤٥(  العالج بالمعنى   .٧
  إعادة بناء اإلنسان قبل الحجارة  دقیقة) ٤٥(  المحاكاة والنمذجة   .٨

٩.   
 العالج القصصي

  )الببلیوتیرابیا(
 دقیقة) ٤٥(

  التفكیر بایجابیة بعرض قصة ملهمة

  دفع االفراد للتعبیر عن مشاعرهم دقیقة) ٤٥(  جلسة عالج جماعي   .١٠

١١.   
القدرة البالستیكیة للذات 

  كأسلوب للمواجهة
 دقیقة) ٤٥(

  القلق یعمل على كف لتعبیر السلوكي

  تنمیة مهارات ومواقف قصصیة ونماذج دقیقة) ٤٥(  االسعافات االولیة النفسیة    .١٢
  

  وفیمایاتي عرض الحدى جلسات البرنامج التربوي 
 

  "ة خوفا من الوقوع في المشاكلال أقدم المساعد:  " موضوع الجلسة
  selfertivenessأسلوب توكید الذات :  ثانیة الةإستراتیجیة الجلس

 لقــد تبنــى الباحــث إســتراتیجیة توكیــد الــذات لمــساعدة أفــراد المجموعــة التجریبیــة علــى التــصرف 
قلــي  علــى تفعیــل التحلیــل العمهضبطریقــة توكیدیــة بــدال مــن التــصرف بطریقــة ســلبیة أو انهزامیــة وحــ

 وهـــي إحـــدى اســـتراتیجیات )وولبـــي و ســـالتر(یـــستمد هـــذا األســـلوب اهمیتـــة مـــن دراســـاتاذ المنطقـــي 

  ٢٠١٨\٤\١٦ وانتهى بتاریخ ٢٠١٨ \٣ \٤ابتدا تنفیذ البرنامج بتاریخ     *
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الخجـل بتعدیل السلوك اإلجرائیة التي تستخدم في معالجة انعدام الثقـة عنـد األفـراد بأنفـسهم وشـعورهم 
 االنهزامیــة أو االنــسحاب مــن المواقــف االجتماعیــة وعــدم القــدرة علــى التعبیــر عــن المــشاعر واألفكــار

  )٢٠١٤,٤٢٣،طنوس(.واالتجاهات السلبیة
إن االستجابات التوكیدیة عند الفرد هي استجابات متعلمة عن طریق مشاهدة الفرد وتقلیده لنماذج 

  .سلوكیة یتصرفون بتلك االستجابات بقصد معین
  :لذلك یسعى األسلوب التوكیدي إلى ما یأتي 

عدم توكید الذات على التعبیر عن أفكارهم ومشاعرهم مساعدة األفراد الذین یعانون من مشكلة  .١
 .بحقوقهم بحیث ال یلحقوا األذى باآلخرین والمطالبة 

 .إذا كانت المواقف تتطلب ذلك" ال" ً اجتماعیا وان یتعلموا قول الء األفراد بسلوك مقبوالؤأن یقوم ه .٢
 .ى اختیاراتهممساعدتهم على التعرف علوتنمیة مهارات االتصال والتفاعل االجتماعي  .٣
 .زیادة قدرة الفرد على المشاركة في السلوكیات التوكیدیة المختلفة .٤
 .ًخلق شعور لدى الفرد بأنه مقبول اجتماعیا .٥
 .منع تراكم المشاعر السلبیة .٦
 .تعزیز الثقة بالنفس .٧

 
ثلة ومواقف قصصیة وأممهارات استراتیجیات وتبني من خالل   الشجاعة النفسیةمفهومتنمیة 

 .ونماذج لتحقیق ذلك
  :یتوقع من أفراد المجموعة التجریبیة ما یأتي : الهدف الخاص

تدریب أفراد المجموعة من خالل خفض حدة المشاعر االنهزامیة واالنسحاب االجتماعي   .١
 .على السلوكیات التوكیدیةالتجریبیة 

ٕة السلبیة واخراجها إلى حیز على المراقبة الذاتیة لألفكار والتحلیالت والتخیالت العقلیهم تدریب .٢
 .التفكیر

استبدال المعتقدات الخاطئة والتصورات السلبیة بمعتقدات ایجابیة من خالل تدریب أفراد  .٣
  .المجموعة التجریبیة على إعادة البناء المعرفي

 . الفرق بین السلوكیات التوكیدیة والسلبیة االنهزامیةواأن یذكر .٤
دي لرؤیة العالقة بین األفكار والمشاعر من خالل استثارة تفعیل التحلیل المنطقي  والحس النق .٥

وف ونزعات انسحابیة  أو سلوكیة إنما االفكر بدال من العاطفة الن ما تم زرعه من أفكار ومخ
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قد تم من خالل استثارة العاطفة بدل الفكر وهي تقنیة تعمل على تعطیل التحلیل المنطقي 
 .البد من تعطیلهاووالنقدي 

وتجاوزها من خالل التعریض المتدرج للمثیرات المنفرة واألفكار یف أسباب الفشل تحلیل وتصن .٦
الخاطئة وعلى مراحل متدرجة والتي تبدأ من خالل العرض التصویري للمثیرات األقل شدة  أو 

تقدیم المثیر أكثر من مرة ویفضل عدم االنتقال إلى مواجهة مثیر أخر إال بعد التأكد من 
  .الفرد للمثیر المواجه معایشة 

 
  .الحضور على وشكرهم بالمشاركین الترحیب.ًأوال

ً یعرض الباحث موقفا معززا بمثال.ًثانیا ً  .  
 یجري موقع تعرض فیه الناس ألذى كبیر وقد في أنفسكم تجدون  ربما:الموقف التصوري

ماذا تفعل إذا وجدت نفسك أمام دار (ًمثال ف .وقعت للتو كارثة في المساعدة لتقدیم استدعاؤكم
  ؟) یحترق

 . مهما كان الثمن ومهما ازداد حجم المخاطرةتمد لهم ید المساعدة  . أ
نفسك بأن ًتكمل طریقك محدثا نفسك بان ذلك األمر ال یعنیك وان غیرك سیساعد وربما تقنع   . ب

 .ذلك من اختصاص رجال اإلطفاء
 هموفا مخـةواجهـف مع أفراد المجموعـة التجریبیـة وم عناصر الموقلیحلیقوم الباحث بفحص وت .ًثالثا

 الـدعم دون تـردد  إلـى مكـان الحـادث لتقـدیمونهرعهل سـی وهمتصرفاتلتعرف على طریقة الشخصیة وا
ألولئــك النــاس المحاصــرین داخــل مــساعدة  أفــضل لتقــدیم فعلــه أو قولــه علــیهم ینبغــي  مــاواعرفــوهــل ی

 ولآلخــرینهـم ل تــضمن الـسالمة بطریقـة الجدیـد الوضـع مــع التعامـل  كیفیـةواعرفــهـل یوالـدار المحتـرق 
  ؟هم ولغیرهمأذى ل بأيتهم إجراءا تسبب أن دون من

 :-  قصاصات ورقیة ،  أقالم ملونة ،سبورة  
 

 یقوم الباحث بتعریف السلوك التوكیدي للذات بأنه كل ما تقوله وتشعر وتفكر به وتعتقده دون :ًاوال
 التقلیل من قیمة نفسك أواآلخرین والوقوف بثبات وبصدق وبطریقة مناسبة ومباشرة بالتعبیر لةمحاو

من أفراد الباحث یطلب ثم  ةوعن أفكارك ومشاعرك ومعتقداتك بطرق مناسب عن حقوقك الشخصیة
  .بق الشجاع في المثال الساالسلوك التوكیديالمجموعة التجریبیة اختیار احد البدائل التي تعبر عن 

لتي تتحدث أكثر مما تفعل وتكثر الشخصیة لیقوم الباحث بتعریف السلوك االنهزامي بأنه نمط :ًثانیا
من الشكوى والتذرع بالظروف وتنحني أمام ابسط العواصف كالهروب من الواقع وأحالم الیقظة و 
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إلى البدیل الذي من افراد المجموعة التجریبیة اإلشارة الباحث یطلب  ثم .الخ...المخدرات والبدانة
  .نهزامي في المثال السابقالسلوك االیعبر عن 

 
  یتـیح الباحـث الفرصـة ألفـراد المجموعـة التجریبیــة اإلفـصاح عـن أرائهـم ویفـضل تـسجیلها علــى . أوال

  .السبورة ألنه سیقوم بمراجعة  تلك اآلراء وتصویب الخاطئ منها
 لألشـخاص المحاصـرین مد یـد المـساعدةجابتهم بأنهم قرروا كانت إیوضح لهم أن األفراد الذین :ًثانیا

بــین النیــران قــد أدركــوا بــأن الــشجاعة النفــسیة هــي منــاخ نفــسي یــسود لحظــات المنعطفــات والتحــوالت 
الكبــرى المرتبطــة بالقــدرة علــى تحلیــل عناصــر الموقــف والتفــتح العقلــي والقــدرة علــى توقــع نتــائج الفعــل 

  . مهما كان الثمن ومهما ازداد حجم المخاطرةبتقدیم المساعدةواتخاذ القرار الكبیر 
وانه ذلك األمر هم غیر مبالیین ب طریقواكملسیهم بأنهم یوضح لهم أن األفراد الذین كانت إجابت.ًلثاثا

 بأن ذلك من اختصاص رجال  أنفسهماأقنعو سیساعد وربما هم ربما غیرهم متذرعین بأنال یعنی
 والبد من استنهاض هممهم من  بالعجزًارووشعف یعكس انهزامیة واضحة  ذلك التصر فأناإلطفاء

خالل جعلهم یتصورون ماذا سیكون رد فعلهم لو كانوا أنفسهم مكان الشخص المحاصر بین 
  .النیران
 

 :حینما تواجه مشكلة البد من أن تعرف أمرین  .١
 ماذا ترید على وجه الدقة؟  . أ

 ي ترید أن تحقق فیها هدفك؟لطریقة الت اما  . ب
ٕإما أن تشكل أنت مفاهیمك أو یشكلها لك شخص أخر واما أن تفعل وتختار أنت ما ترید أو  .٢

 .تستجیب لما یخطط لك شخص أخر
إن الحصول على أشكال معینة من المعرفة التخصصیة هي سلعة القادة والناجحین في  .٣

 .ًالعصر الحدیث فكن متخصصا دقیقا في توجهاتك
  . من جدیدأوالت للنجاح انهض من كبوتك وابداجد شيء اسمه الفشل إنما هناك محال یو .٤

  اكتب موقف مررت به یشابه موضوع الجلسة: الواجب البیتي 
   :عرض البرنامج على الخبراء.ث

للتعرف ًا خبیر) ١٨( على هعرض  من خالل للبرنامج التربوي الصدق الظاهريمنتم التحقق 
االستراتیجیات والمهارات المستخدمة في وسبة محتوى البرنامج لألهداف على ارائهم في مدى منا

 معنویة عرف علىلتلاستخدم مربع كاي قد وئهم ًوتم إجراء التعدیالت المناسبة وفقا الرا التدریب
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والجدول  على تأیید أكثریة الخبراءصلت حجلسات البرنامج أن اراء الخبراء  وتبین الفروق بین 
    . ك یوضح ذل)٢(رقم 

  عرض البرنامج على الخبراء)٢(جدول رقم 
  غیر  الموافقون  قام الجلساتار

  الموافقون
  النسبة
  المئویة

 ٢قیمة كا
  المحسوبة

 ٢قیمة كا
الجدولیة 
٠.٠٥  

مستوى 
  الداللة

  دالة  ٣.٨٤  ١٤.٢٢٢  %٩٤  ١  ١٧  ١٢، ١١، ١٠، ٥، ٢ ،  ١
  ةدال  ٣.٨٤  ١٠.٨٨٩  %٨٩  ٢  ١٦  ٩ ، ٨ ، ٧ ، ٤ ، ٣

  دالة  ٣.٨٤  ٨.٠٠٠  %٨٣  ٣  ١٥  ٦
  طرائق تنفیذ الجلسات  . ج

  : یتم تنفیذ جلسات البرنامج على وفق الطرائق آالتیة
       تعارف بین الباحث وأفراد من خالل ال قبل البدء بتنفیذ البرنامج نفسي مریحتهیئة جو  .١

  .بین الطرفینلكسر الحاجز النفسي العینة التجریبیة 
  . تنفیذ البرنامجفيستراتیجیات نفسیة تسهم االستعانة با .٢
 تشجیع افراد المجموعة التجریبیة على المشاركة الفعالة والتعبیر عن مشاعرهم وارائهم  .٣
 . ومدى مناسبته لهمتوقیت التنفیذ  . ح
 ٢٠١٨/ ٣/ ٤( یوم الثالثاء البرنامج ق یطبابتدا ت.(  
  ١٦/٤/٢٠١٨  (االثنین الموافقطبق االختبار البعدي یوم.(  
 .تقییم إجراءات التنفیذ  . خ

  :ما یأتي  الشجاعة النفسیة  أثناء تنفیذ برنامج  الباحثحظال وقد
  .ًدعما واضحا من رئاسة قسم البحوث والعملیات الذكائیة .١
  .اثناء تطبیق البرنامج المجموعة التجریبیة فراد  الا مستمراحضور .٢
   نامج جلسات البر تنفیذأثناء  المجموعة التجریبیةافراد من قبل ًا واضحًایجابیا ًتفاعال .٣

  ر غی االنسحابیة  المظاهر السلوكیة كثیر منسلوك واالبتعاد عنالتغیرات واضحة في       و
  . بها والتي كانت سائدة في بدایة تطبیق البرنامجالمرغوب   
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 اجراءات تطبیق البرنامج  . د
 ًطالبــا) ٩٥٥( علــى عینــة مكونــة مــن  الــشجاعة النفــسیة الــذي اعــده الباحثــان طبــق مقیــاس  بعــد ان 

ً إحــصائیا تهــامعالجو وبعــد تــصحیح إجابــاتهم  فــي جامعــة الموصــلكلیــات) ٨(وطالبــة مــوزعین علــى 
طالبـا وطالبـة  )١٢٦( والبـالغ عـددهم أظهرت النتائج أن أفراد عینة كلیة علـوم الحاسـوب والریاضـیات

درجــة بــانحراف ) ٣٩٧٤,٧٧ ( والبــالغ اقــل متوســط حــسابي مــن بــاقي الكلیــات األخــرى حــصلوا علــى
تبـین أن المرحلــة وتـم اختیـارهم لتطبیــق البرنـامج التربـوي   لــذا فقـد درجـة) ٢٤٦٧٥,١٠(ُمعیـاري قـدره 

وبـذلك انحـصر ) ٧٧,٠٢٧٤( األولى قد نالت أقل متوسط حـسابي فـي مقیـاس الـشجاعة النفـسیة قـدره
طالبـــــا وطالبــــة وبعــــد فـــــرز ) ٦٤(التــــصمیم التجریبــــي علـــــى طلبــــة المرحلــــة األولـــــى والبــــالغ عــــددهم 

 أعلــى مــن درجــاتًطالبــا و طالبــة حــصلوا علــى ) ١٢(اســتجاباتهم وترتیبهــا تــصاعدیا تبــین أن هنــاك 
وقــــد تبنــــى الباحــــث درجــــة تــــم اســــتثنائهم مــــن التجربــــة ) ١٠٠(المتوســــط االفتراضــــي للمقیــــاس البــــالغ 

ضــبط ي بعــد البعــد/ لقیــاس القبلــي ل تین وأخــضعهما متكــافئین مجمــوعتیــشتمل علــى ًا تجریبیــتــصمیما
 ًتـاثیرالهـا  ان التـي یعتقـد وبـین المجمـوعتین التجریبیـة والـضابطة واجـراء التكـافؤات متغیرات الدخیلة ال

اذ بلــــغ  عــــدد طلبــــة قــــسم العملیــــات الذكائیــــة ) ١٢٨: ١٩٨٧عــــودة وملكــــاوي، (فــــي المتغیــــر التــــابع 
طالبـــة ) ١٢(و ًطالبـــا) ١٢ ( بواقـــع طالبـــا وطالبـــة)٢٤(والبحـــوث والـــذین یمثلـــون المجموعـــة التجریبیـــة
درجــــة وبلــــغ عــــدد طلبــــة قــــسم اإلحــــصاء ) ٧٤,٢٩١٧(والــــذین حــــصلوا علــــى متوســــط حــــسابي یبلــــغ 

مــن الــذین حــصلوا علــى متوســط  طالبــة) ١٥(ًطالبــا و) ١٣(طالبــا وطالبــة وبواقــع ) ٢٨(والمعلوماتیــة 
درجــة والــذي یعــد اعلــى مــن المتوســط الحــسابي الــذي حــصل علیــه طلبــة ) ٧٦,٣٩٢٩(حــسابي یبلــغ 

 علــى المجموعــة التجریبیــة طبــق البرنــامج التربــوي والنفــسيومــن ثــم  لعملیــات الذكائیــة والبحــوثقــسم ا
ً قیاسـا بعـدیا لمعرفـةاس المجموعتـانیقم دون الضابطة وت وبـذلك أصـبح لكـل   تـأثیر المتغیـر التجریبـيً
قبلـــي  تمثـــل الدرجــة األولــى االختبــار الالــشجاعة النفــسیة درجتــین علـــى مقیــاس تینفــرد فــي المجمــوع

  .ألبعديوتمثل الدرجة الثانیة االختبار 
 

  .لبة جامعة الموصل لدى طتربوي ونفسي لتنمیة الشجاعة النفسیة بناء برنامج :ُاوال
لتنمیــة  بنــاء البرنــامج التربــوي والنفــسيلقــد تــم تحقیــق هــذا الهــدف مــن خــالل اإلجــراءات المتبعــة فــي 

  .جامعة الموصلطلبة لدى الشجاعة النفسیة 
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  -:یق أهداف البحث صیغت الفرضیات الصفریة اآلتیة قوألجل تح 
  الفرضیة الصفریة  الرئیسیة األولى

بعـدي  لمفهـوم الـشجاعة ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسط رتـب  درجـات االختبـار ال
  .النفسیة بین مجامیع البحث األربع

  :یأتي ما اإلحصائينتائج التحلیل   تؤكد 
  علـــى مقیـــاس الـــشجاعة النفـــسیة)الـــذكور (المجموعـــة التجریبیـــةطلبـــة درجـــات  أن متوســـط رتـــب .١

   .درجة) ٠٠,٣٥(یساوي 

 لـــشجاعة النفـــسیة علـــى مقیـــاس ا)اإلنـــاث (المجموعـــة التجریبیـــةطلبـــة أن متوســـط رتـــب درجـــات  .٢
 درجة ) ٥٨,٤٤(یساوي 

  علـــى مقیـــاس الـــشجاعة النفـــسیة)الـــذكور (المجموعـــة الـــضابطةطلبـــة أن متوســـط رتـــب درجـــات  .٣
 درجة ) ٧٧,١٣(یساوي 

  علـــى مقیـــاس الـــشجاعة النفـــسیة)اإلنـــاث (المجموعـــة الـــضابطةطلبـــة أن متوســـط رتـــب درجـــات   .٤
     درجة ) ٢٧,١٦(یساوي 

ـــة    الفـــروق فـــي مـــستوى الـــشجاعة النفـــسیة  بـــین مجـــامیع البحـــث األربـــع ولغـــرض التحقـــق مـــن دالل
وهـي ) ٣٦.٩٠٤( المحـسوبة والـیس_  كروكـسال  بلغـت قیمـة)والیس_ كروكسال (وباستخدام اختبار 

وهــــذه ) ٣(حریـــة ة ودرجـــ) ٠.٠٥(عنـــد مـــستوى داللـــة ) ٧.٨٢(البالغـــة واكبـــر مـــن القیمـــة الجدولیـــة 
 . ذلكیوضح) ٣(صائیا بین مجامیع البحث األربع  والجدول إح النتیجة تعني أن هناك فروق دالة

  والیس لمجامیع البحث األربع لمقیاس الشجاعة النفسیة لالختبارالبعدي-نتائج اختبار كروكسال)٣(جدول
  الرتبمتوسط    العدد  المجموعة  والیس_ قیمة كروكسال 

  جدولیة  محسوبة
  ٠٠,٣٥  ١٢  ذكور تجریبیة
  ٥٨,٤٤  ١٢  إناث تجریبیة
  ٧٧,١٣  ١٣  ذكور ضابطة
  ٢٧,١٦  ١٥  إناث ضابطة

  
٣٦.٩٠٤  

  
٧.٨٢  
٠.٠٥  

٣  
) دان(تــم اســتخدام اختبــار  الفـــرق یكمــن المجــامیعق بــین أي وعــن الفــر ولغــرض التحقــق والتحــري    

 األربــعع یما المجـ لقـیم  الفـرق المطلـق لمتوسـطات رتـبتبـین ان القیمـة  المحـسوبةللمقارنـات البعدیـة ف
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یوضـح ) ٤(والجـدول ) ١٦.٣٢١(والبالغة) اإلناث(داللة احصائیة ولصالح المجموعة التجریبیة ذات 
  ذلك

  للمقارنات البعدیة بین مجامیع البحث االربع) دان (اختبارقیم )٤(جدول
  إناث ضابطة  ذكور ضابطة  إناث تجریبیة    ذكور تجریبیة  المجموعة

  ذكور تجریبیة  ١٨.٧٣  ٢١.٢٣  ٩.٥٨    قیمة الفرق المطلق
  *٨٠.٧٨٣  ١٦.٠٠٤  *١٦.٣٢١    قیمة دان

  إناث  ٢٨.٣١  ٣٠.٨١      قیمة الفرق المطلق
  ١٥.٤٨٤  ١٦.٠٠٤      قیمة دان  تجریبیة

  ذكور ضابطة  ٢.٥        قیمة الفرق المطلق
  ١٥.١٤٩        قیمة دان

  إناث ضابطة          قیمة الفرق المطلق
          قیمة دان

   لفرضـــیة الـــصفریة القائلـــة بعـــدم وجـــود فـــرق دال إحـــصائیاوهـــذه النتیجـــة تـــؤدي إلـــى رفـــض ا        
ـــــــول الفرضـــــــــیة البدیلـــــــــة وتتفـــــــــق هـــــــــذه النتیجـــــــــة مـــــــــع    دراســـــــــةبـــــــــین مجـــــــــامیع البحـــــــــث األربـــــــــع وقبــ

 )AnjaWhittington and Erica Nixon Mack.2010( .  
 

التنمیــة لمفهــوم الــشجاعة ال توجــد فــروق ذات داللــة إحــصائیة بــین متوســط  رتــب لــدرجات 
  .النفسیة لالختبارین القبلي والبعدي بین مجامیع البحث األربع 

  :نتائج التحلیل اإلحصائي كما یأتي لدرجات التنمیة كانت متوسطات الرتببعد استخراج 
درجات تنمیـــة مفهـــوم الـــشجاعة النفـــسیة لالختبـــارین القبلـــي والبعـــدي لطلبـــة لـــ الرتـــبأن متوســـط  .١

 .درجة) ٠٤,٣٥(یساوي ) الذكور(جریبیة المجموعة الت
لمجموعـة لدرجات تنمیـة مفهـوم الـشجاعة النفـسیة لالختبـارین القبلـي والبعـدي ل الرتبأن متوسط   .٢

 درجة ) ٤٢,٤٣(على مقیاس الشجاعة النفسیة یساوي)اإلناث(التجریبیة 
البعـدي للمجموعـة درجات التنمیة مفهـوم الـشجاعة النفـسیة لالختبـارین القبلـي ول الرتبأن متوسط  .٣

 .درجة) ٨٥,١٦(على مقیاس الشجاعة النفسیة یساوي)الذكور(الضابطة
درجات التنمیـــة مفهـــوم الـــشجاعة النفـــسیة لالختبـــارین القبلـــي والبعـــدي لطلبـــة لـــ الرتـــبأن متوســـط  .٤

 .درجة) ٥٠,١٤(على مقیاس الشجاعة النفسیة یساوي ) اإلناث(المجموعة الضابطة 

مــستوى الــشجاعة النفــسیة  بــین مجــامیع ل  درجــات التنمیــةفــروق فــيولغــرض التحقــق مــن داللــة ال
 المحـسوبة والـیس_  كروكـسال  بلغـت قیمـة)والیس_ كروكسال (البحث األربع وباستخدام اختبار 
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ة ودرجـ) ٠.٠٥(عنـد مـستوى داللـة ) ٧.٨٢(البالغـة ووهي اكبر من القیمة الجدولیة ) ٣٣.٤٦٩(
ــــة  ــــةوهــــذه النتیجــــة تعنــــي أن هنــــاك) ٣(حری إحــــصائیا بــــین مجــــامیع البحــــث األربــــع    فــــروق دال

  یوضح ذلك  ) ٦(والجدول 
  والیس لمجامیع البحث األربع لدرجات التنمیة لالختبارین القبلي والبعدي-نتائج اختبار كروكسال) ٦(جدول

  الرتبمتوسط    العدد  المجموعة  والیس_ قیمة كروكسال 
  جدولیة  محسوبة

  ٠٤,٣٥  ١٢  ذكور تجریبیة
  ٤٢,٤٣  ١٢  إناث تجریبیة
  ٨٥,١٦  ١٣  ذكور ضابطة
  ٥٠,١٤  ١٥  إناث ضابطة

  
٣٣.٤٦٩  

  
٧.٨٢  
٠.٠٥  

٣  
 فـــي درجـــات التنمیـــة  الفــــرقیكمـــن المجـــامیعق بـــین أي وعـــن الفـــر ولغـــرض التحقـــق والتحـــري      

 لقـیم لمحـسوبةتبین ان القیمـة  اللمقارنات البعدیة ف) دان(تم استخدام اختبار  لمفهوم الشجاعة النفسیة
ذات داللــة احــصائیة ولــصالح المجموعــة التجریبیــة  األربــعع یما المجــالفــرق المطلــق لمتوســطات رتــب

                .یوضح ذلك) ٧(والجدول ) ١٦.٣٢١(والبالغة) اإلناث(
  للمقارنات البعدیة في درجات التنمیة بین مجامیع البحث االربع) دان (اختبارقیم )٧(جدول

  إناث ضابطة  ذكور ضابطة  إناث تجریبیة    ر تجریبیةذكو  المجموعة

قیمة الفرق 
  المطلق

ذكور   ٢٠.٥٤  ١٨.١٩  ٨.٣٨  
  تجریبیة

  *٨٠.٧٨٣  ١٦.٠٠٤  *١٦.٣٢١    قیمة دان
قیمة الفرق 

  المطلق
  إناث  ٢٨.٩٢  ٢٦.٥٧    

  تجریبیة
  ١٥.٤٨٤  ١٦.٠٠٤      قیمة دان

قیمة الفرق 
  المطلق

ذكور   ٢.٣٥      
  ضابطة

  ١٥.١٤٩        قیمة دان
قیمة الفرق 

  المطلق
  إناث ضابطة        

          قیمة دان



  بناء برنامج تربوي لتنمیة الشجاعة النفسیة لدى طلبة جامعة الموصل

   
  

) ٤٠( 

 

 
ال توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحـــصائیة بـــین متوســـط رتـــب المجموعـــة التجریبیـــة ومتوســـط رتـــب 

  .المجموعة الضابطة لدرجات التنمیة في االختبارین القبلي و البعدي لمفهوم الشجاعة النفسیة
  :یأتي ما اإلحصائي التحلیل  هذه الفرضیة بینت نتائج للتحقق من صحة

 ,٢٣( علـى مقیــاس الــشجاعة النفــسیة المجموعــة التجریبیــة لطلبــة أن متوسـط رتــب درجــات التنمیـة .١
 .درجة) ٣٩

سیة المجموعة الضابطة لطلبة أن متوسط  رتب درجات التنمیة .٢ شجاعة النف اس ال  ,٥٩( على مقی
 .یوضح ذلك) ٨(والجدول درجة ) ١٥

 .الفروق في متوسط رتب درجات التنمیة  بین المجموعة التجریبیة والمجموعة الضابطة بشكل عام) ٨(جدول

  المجموعة  قیمة مان ویتني
  

  متوسط الرتب  مجموع الرتب  العدد
  الجدولیة  المحسوبة

مستوى الداللة 
  )٠.٠٥(عند 

  ٣٩ ,٢٣  ٩٤١ ,٥٠  ٢٤التجریبیة     

  ١٥ ,٥٩  ٤٣٦ ,٥٠  ٢٨  الضابطة  

  
٥,٣٠  

١٣٨  
٠٥,٠  

)٢٨ ، ٢٤(  

  ًدال إحصائیا 
  لصالح التجریبیة 

  الباحــــث  اســــتخدمً إحــــصائیا ولبحــــث داللــــة الفــــرق الرتــــبًویالحــــظ أن هنــــاك فرقــــا بــــین متوســــطي     
ر مــن صــغأ وهــي) ٥,٣٠( المحــسوبة مــان ویتنــي  قیمــة بلغــت اذ لعینتــین مــستقلتیناختبــار مــان ویتنــي

. )٢٨، ٢٤(و درجـــة حریـــة  ) ٠,٠٥( عنـــد مـــستوى داللـــة)١٣٨(البالغـــة ویـــة  الجدولمـــان ویتنـــيقیمـــة 
ً تـأثیرا واضـحا للبرنـامج التربـوي علـى المجموعـة التجریبیـة وهـذا یعنـي رفض الفرضـیة الـصفریة توبذلك  ً

 حــول المــشكلة مــن خــالل بــذل ةفــي تنمیــة الــشجاعة النفــسیة و تطــویر اســتراتیجیات المواجهــة المتمركــز
ل العالقــة الفعلیـــة بــین الـــشخص والبیئــة فالـــشخص فــي الموقـــف الــضاغط یحـــاول تغییـــر الجهــود لتعـــدی

  ).٩١ ، ٢٠٠٦،سالمة(أنماط سلوكه الشخصي او یعدل الموقف البیئي ذاته 
  الفرضیة الصفریة الرابعة 

و متوسـط رتـب ) ذكـور(ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسط رتـب للمجموعـة التجریبیـة 
  .في االختبارین القبلي والبعدي لمفهوم الشجاعة النفسیة) إناث(تجریبیة للمجموعة ال

( فـراد المجموعـة التجریبیـةال متوسط رتـب درجـات التنمیـةوألجل التحقق من هذه الفرضیة  تم حساب 
( الفـــرق فــي  درجـــات التنمیـــة  لـــدى المجموعـــة التجریبیـــة  رتـــب وتبـــین أن متوســـط ) واإلنـــاثالــذكور 
(  درجـــات التنمیـــة لـــدى المجموعـــة التجریبیـــة رتـــبدرجـــة بینمـــا  بلـــغ متوســـط) ٩ ,٠٨(بلـــغ ) الـــذكور
 اختبـــار مــــان ویتنــــي  الباحــــث  اســـتخدمً إحــــصائیاولبحـــث داللــــة الفـــرقدرجــــة ) ١٥ ,٩٢)   (اإلنـــاث
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 مــان ویتنــير مــن قیمـة صــغأ وهـي) ٠٠,٣١( المحــسوبة مــان ویتنـي  قیمــة بلغـت اذلعینتـین مــستقلتین
 وكـان الفـرق لمـصلحة )١٢، ١٢(و درجـة حریـة  ) ٠,٠٥( عند مـستوى داللـة)٤٢(البالغة والجدولیة 
  .یوضح ذلك) ٩(الجدول و) اإلناث (ةالتجریبیدرجات التنمیة لصالح المجموعة رتب متوسط 

 )الذكور واإلناث(الفروق في متوسط رتب درجات التنمیة بین المجموعتین التجریبیة ) ٩(جدول 

  المجموعة  قیمة مان ویتني
  التجریبیة

  متوسط الرتب  مجموع الرتب  العدد
  الجدولیة  المحسوبة

مستوى الداللة 
  )٠.٠٥(عند 

  ٩ ,٠٨  ١٠٩ ,٠٠  ١٢ذكور     

  ١٥ ,٩٢  ١٩١ ,٠٠  ١٢  إناث  

  
٠٠,٣١  

٤٢  
٠٥,٠  

)١٢ ، ١٢(  

ًدال إحصائیا 
لصالح التجریبیة 

  االناث
اإلنــاث أبــان ســیطرة تنظــیم داعــش علــى ویعــزى ذلــك إلــى حالــة الكبــت الــشدید الــذي تعرضــت لــه    

مدینـة الموصـل ممــا خلـق لـدیهن رغبــة فـي التحـرر واالنجــاز مـن خـالل البحــث عـن الخبـرات الجدیــدة 
) أدلـر(والتحرر من الكف وقابلیة الشعور بالملل وتتطابق هذه النتیجة مع مفهوم الجدة والحداثـة عنـد 

  .)١٩، ٢٠١٢، مجید(نغر الثالثیةوالذي یشبه مفهوم البحث عن الخبرة في قائمة كلون
وهذا ال یعني ان المجموعة التجریبیة الذكور لم تستفد من البرنامج التنموي إذ تشیر المؤشرات 

ولكن لیس بالقدر التي حصلت علیه . تفوقها على كل من المجموعتین الضابطتیناإلحصائیة
  .اإلناثالمجموعة التجریبیة 
 

بـــین افــراد المجمـــوعتین التجریبیـــة ) ٠,٠٥(ة احـــصائیة عنــد مـــستوى داللــةوجــود فـــروق ذات داللــ .١
 .والضابطة بعد تطبیق البرنامج ولصالح المجموعة التجریبیة

علــى الــرغم مــن أن النتــائج تؤكــد النــسب العالیــة فــي درجــات التنمیــة لــصالح المجموعــة التجریبیــة  .٢
لـــم یـــستفیدوا مـــن جلـــسات ) الـــذكور(فـــأن هـــذا ال یعنـــي أن أفـــراد المجموعـــة التجریبیـــة ) اإلنـــاث(

البرنامج التربوي فكال المجموعتین حققتا درجات عالیة في التنمیـة  ولكـن درجـات التنمیـة لـصالح 
 .اإلناث كانت ذات داللة إحصائیة

أكثــر ترجیحــا ان متغیــر الجــنس مــن المتغیــرات الــصادمة فــي نتــائج هــذه الدراســة  فــي أن األنثــى  .٣
وتؤیــد الدراســات العلمیــة هــذ النتــائج ومثــال ذلــك مــا  لمهــددة للحیــاةفــي الــصمود أمــام األزمــات ا

 اذ ١٩٤٩   إلـى عـام١٨٤٥ مـن عـام یرلنـداحدث إبان مجاعـة البطاطـا اإلیرلندیـة  التـي دمـرت ا
 سـنة ولكـن مـع تفـاقم األزمـة انخفـض متوسـط العمـر ٣٨كان متوسط عمر الرجال والنـساء وقتهـا 
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هـــذا   فقــط لــوحظ٢٢.٤انخفــض متوســـط عمــر النــساء إلـــى  ســـنة بینمــا ١٨المتوقــع للرجــال إلــى 
عـــام  أوكرانیـــا ٕ واخفاقـــات الحـــصاد فـــي١٧٧٣-١٧٧٢الـــسویدیة فـــي عـــام  المجاعـــة أثنـــاء الـــنمط

اآلیـسلندیة مـرتین فـي القـرن التاسـع عـشر ویؤكـد أسـتاذ علـم  الحـصبة  وأثناء تفشي مـرض١٩٣٣
أن المـرأة أشـد صـالبة بیولوجیـا فـي األسـاس مـن ) روبـن دنبـار( النفس التطوري بجامعـة أكـسفورد

یـــضا نظـــام األوعیـــة الرجـــل فهرمـــون اإلســـتروجین معـــروف بأنـــه مـــضاد لاللتهـــاب الـــذي یحمـــي أ
ــــــد  ــــــة ق ــــــر مــــــن األمــــــراض القاتل ــــــي حــــــین أن التــــــستوستیرون هــــــو عامــــــل خطــــــر لكثی الدمویــــــة ف

تـــاثیرات العوامـــل الثقافیـــة واالجتماعیـــة بـــین الرجـــل والمـــرأة  فـــضال عـــن بالجهـــاز المنـــاعي یـــضر
فــضال عــن )  White .L.2017. 17(فالرجـل اكثــر مـیال للمخــاطرة عنــدما تتـساوى الظــروف 

التنكیـل والتهدیـد بالقتـل ألتفـه األســباب والظـروف الـسیئة التـي عـانى منهـا الــذكور تحطـیم االرادة و
 .إبان سیطرة داعش على مدینة الموصل

 
إیـالء أهمیـة كبیـرة لتبنـي اسـتراتیجیات لتعـدیل الـسلوك مـن خـالل إشـراك الكـوادر التعلیمیـة فــي  .١

ـــوا یعـــانون مـــن تـــأثیر الـــصدمة التـــي خلفهـــا احـــتالل  دورات تطویریـــة الن أفـــراد المجتمـــع الزال
 .داعش لما لوقع الكلمات االیجابیة من تأثیر في إبدال السلوك المضطرب

 .التنمویة للحد من الهجرة والتي باتت الشغل الشاغل لجیل الشبابویة دعم البرامج النفس .٢
ًإن إحـــداث التنمیـــة الـــشاملة یحتـــاج إلـــى تبنـــي الدولـــة توجهـــا حقیقیـــا لتطـــویر وتحـــسین الواقـــع  .٣ ً

النــوعي المنــشود الن الشخــصیة العراقیــة  الحیــاتي فــي المجتمــع واالرتقــاء بــه  إلحــداث التغیــر
  .ثقافة التاریخ وهي في قلب الحاضرشخصیة غیر منتجة وتعیش في 

اســـتخدام الوســـائل تفعیـــل دور المرشـــد التربـــوي فـــي اكتـــشاف الحـــاالت المـــضطربة مـــن خـــالل  .٤
 .الوقائیة والتشخیصیة والجلسات العالجیة

إضـافة سـاعة إلـى جـدول الـدروس األسـبوعي تخـصص لبـرامج التنمیـة النفـسیة واداب الــسلوك  .٥
 .المتحضر وحب الوطن

 
ــــة المرحلــــة إ .١ ــــدى طلب ــــة الــــشجاعة النفــــسیة ل جــــراء دراســــة عــــن اثــــر برنــــامج تربــــوي فــــي تنمی

 .اإلعدادیة
اإلیمـــان بـــان بنـــاء اإلنـــسان أهـــم مـــن بنـــاء الحجـــارة وان المـــستقبل ال یـــتم تطـــویره إال بتـــزامن  .٢

النهــوض الحــضاري باالهتمــام بالتربیــة والتعلــیم واقتبــاس نمــاذج نهــضویة متوائمــة مــع البیئــة 
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ــ بــأدوات غیــر أدواتهــا وال فــي ســیاق ثقــافي  ّ إلن نهــضة أیــة ُأمــة ال یمكــن أن تكــون ةالعراقی
 .غیر سیاقها وال بأناس غیر أناسها  وال بأساس إعتقادي غیر أساسها

الجلــسات الــسادسة والثامنــة مــن البرنــامج التربــوي الــذي أعــده الباحــث فــي المنــاهج  تــضمین .٣
دیــدة تجمــع مــابین العلــوم العــصریة والحفــاظ علــى الدراســیة التعلیمیــة  لبنــاء نهــضة عراقیــة ج

ومالیزیـا  كل ما هو ایجابي علـى غـرار مـا فعلـت اإلمـارات العربیـة المتحـدة و روانـدا والیابـان
  .وألمانیا

 
عالم ،المجلس الوطني للثقافة والفنون بالكویت ،االنسان وعلم النفس،)١٩٩٠(عبد الستار،ابراهیم .١

 .العرفة
  . ١١العدد، مجلة جامعة تكريت للعلوم اإلسالمية ،الهزيمة النفسية ،)٢٠١٢(ليحسين ع، حمد ا .٢
 .،القاهرة، دار الفكر العربي ،  علم النفس االحصائي وقیاس العقل البشري،)٢٠٠٥(فواد البهي،السید .٣
فعالیة العالج النفسي الجماعي في خفض درجة السلوك العدواني لدى  ،)٢٠١٣(مداحي،حمودة .٤

 .الجزائر،جامعة البویرة،رسالة ماجستیر في علم النفس العیادي، صم الهقینالمرا
، مجلة االتجاهات العلمیة في تخطیط برنامج التوجیه واالرشاد، )١٩٨٥(الدوسري، صالح جاسم  .٥

 .١٥الخلیج العربي، العدد  
 .ل، منشورات جامعة الموصاالختیارات والمقاییس النفسیة). ١٩٩٥(الزوبعي، عبد الجلیل وآخرون  .٦
 استراتیجیات ادارة الضغوط التربویة والنفسیة ،عبد العظیم حسین و طه عبد العظیم حسین ،سالمة .٧
 .عمان االردن،دار الفكر العربي للنشر والتوزیع ، ١ط،

فاعلیة التدریب التوكیدي في تحسین تقدیر الذات والتكیف لدى الطلبة  ،)٢٠١٤(عادل جورج.طنوس .٨
 .١ملحق. ٤١المجلد ،لعلوم التربویةمجلة دراساتا،ضحایا االستقواء

اساسیات البحث العلمي في التربیة والعلوم ،) ١٩٨٧(عودة ، احمد سلیمان وفتحي حسن ملكاوي  .٩
 .، مكتبة الكناني ، اربد ، االردناالنسانیة عناصره ومناهجه والتحلیل االحصائي لبیاناته

ــــارك، بــــدیع محمــــد  .١٠ ــــة، المدیریــــة العامــــة لالعــــداد ، وزارة اتخطــــیط البرنــــامج التربــــوي) ١٩٨٩(مب لتربی
 .والتدریب، معهد التدریب والتطویر التربوي، مكتبة المنتصر، المتنبي، بغداد

 .  الریاض، مطبعة جامعة الملك سعود،  البرنامج التربوي والخطة التعلیمیة )٢٠١٢(حنان ، المسعود .١١

نفعالي والعالج المتمركز على فعالیة اإلرشاد النفسي العقالني اال. )٢٠٠٠ (العامري، منى محمد  .١٢
  القاهرة .معهد دراسات والبحوث التربویة.العمیل في عالج بعض حاالت اإلدمان

مجلة ،بناء مقیاس االولویات االدلریة للشخصیة بطریقة كیو للفرز) ٢٠١٤(نور شاكرهادي،العباس .١٣
 ).٢(العدد،٢٢المجلد ،جامعة بابل للعلوم االنسانیة 
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