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 الـــى بنـــاء مقیـــاس للـــشجاعة النفـــسیة لـــدى طلبـــة جامعـــة الموصـــل وقیـــاس یهـــدف البحـــث  
مستوى الشجاعة لدیهم ولتحقیق اهداف البحث قام الباحثـان بتحدیـد تعریـف الفهـوم ومجاالتـه المكونـة 

، تحمـل المخـاطر، الـصبر، اإلیثـار، فاعلیـة الـذات، القیـادة ، القدرات العقلیة ( من سبعة مجاالت هي
طالبــا وطالبـة فـي الكلیـات العلمیــة ) ٣١٥٥٠(وقـد تــالف مجتمـع البحـث مـن ) النتمـاءا، جـودة الحیـاة 

مـوزعین بحـسب الجـنس والتخـصص ) ٢٠١٨-٢٠١٧(واإلنسانیة في جامعة الموصل للعام الدراسي 
شــــملت الدراســــة جمیــــع الــــصفوف عــــدا الــــصفین الخــــامس والــــسادس فــــي الكلیــــات الطبیــــة (والــــصف 
ًطالبـــا وطالبـــة وقـــد تحقـــق الباحثـــان مـــن المؤشـــرات ) ١٣٩١(ث مـــنوتكونـــت عینـــات البحـــ) والهندســیة

السیكومتریة للمقیـاس مـن خـالل اسـتخراج الـصدق بانواعـة والثبـات وبعـد ان اصـبح المقیـاس بـصورته 
فقــرة ولكــل فقــرة ثالثــة مواقــف لإلجابــة طبــق الباحثــان المقیــاس علــى عینــة ) ٥٠(ُالنهائیــة  مكونــا مــن 

كلیـــات وبعـــد تـــصحیح إجابـــاتهم تمـــت معالجـــة ) ٨(لبـــة مـــوزعین علـــى ًطالبـــا وطا) ٩٥٥(مكونـــة مـــن 
  .ًالبیانات إحصائیاوعرضت النتائج وصیغت عدد من التوصیات والمقترحات

Building a scale of Psychological courage among the students 
of Mosul University  

Prof. Dr. Usama  Hamid Mohammed      
Asst. lecturer: Qays Mohammed AL-Kaloot     
ABSTRACT 
 The research aims to build a scale of the psychological courage of 
the students of Mosul University and measure the level of courage they 
have to achieve the goals of the research. The researchers defined the 
concept and its fields consisting of seven fields (mental abilities, 
leadership, self-efficacy, altruism, patience, risk and quality of life and 
belonging) The research community was consistde from (31550) students 
In the scientific and humanitarian colleges at the University of Mosul  for 
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the academic year (2017-2018) distributed by sex, specialization and grade 
(all the grades except the fifth and sixth grades in the medical and 
engineering colleges The research samples consisted of (1391) male and 
female students. The researchers investigated the Standard indicators of the 
scale by extracting validity and reliability. After the scale was finalized, it 
consisted of (50) paragraphs and for each paragraph there were three 
positions to answer. The researchers applied the scale to a sample of (955) 
(8) colleges and after correcting their answers, the data were processed 
statistically. The results were presented and a number of recommendations 
and suggestions were formulated. 

 
متـضاربة وبـشكل أكثـر حـدة عنـد جیـل الـشباب اذ تتمیـز  یعـانى اإلنـسان المعاصـر أزمـة قـیم    

بالغموض والضیاع في األهداف والروى والسیما بعد األزمات والهزات االجتماعیة والـسیاسیة العمیقـة 
التي عصفت بالعالم وبمجتمعنا العراقي المعاصر وبمؤسساته التربویـة المتعـددة فـضال عـن تعقـد بیئـة 

ًجتماعیــة قــد تــؤدي إلــى صــراعات قیمیــة قــد تــنعكس أثارهــا ســلبا علــى المجتمــع العراقــي وتركیبتــه اال
ًالـــشجاعة النفـــسیة فــــي مواقـــف الحیــــاة المتعـــددة الن فوضـــویة الــــسلوك اإلنـــساني قــــد تكـــون انعكاســــا 

َولعــل اهتمــام هــذه الدراســة  بالــشجاعة النفــسیة النهــا مــن المفــاهیم التــي لــم تحــض لفوضــویة المجتمــع 
. ام اذ تؤكد الدراسات عدم وجـود مقیـاس للـشجاعة النفـسیة یقـیس هـذه الـسمةبالقدر الكافي من االهتم

(Matt C. & others ,2018,23)   د(والن الهـزائم النفـسیة اشـد قـسوة مـن الهـزائم العـسكریة ، احم
دما ) ٢٨٥، ٢٠١٢ دول تق ر ال ن أكث صبحا م ا لی ان وألمانی ا للیاب ان كافی ان ك ن الزم رن م ع ق ًفرب ً

ضاریا  ــــى مواجهــــة الخــــوف والفــــشل النهمــــا اســــًح ــــاء جیــــل قــــادر عل تثمرا الــــشعور بالهزیمــــة فــــي بن
ـــذلك فـــان انكـــساراتنا وهزائمنـــا النفـــسیة واستـــسالمنا إزاء الـــضغوط ) ٢٨، ٢٠١٤،ابـــو زنـــیط(بـــشجاعة ل

ٕوالصدمات ال یعني أننا ال نمتلك الشجاعة النفـسیة للمواجهـة وانمـا بـسبب انهیـار أو غیـاب المنظومـة 
ند لهـــا الـــشجاعة النفـــسیة او تـــصدعها فالـــشجاعة النفـــسیة قیمـــة تربویـــة  قـــد تـــسمو الخلقیـــة التـــي تـــست

لتــصبح مــن الفــضائل المتأصــلة بــالروح والقــیم النفــسیة واالجتماعیــة والدینیــة فعلــى الــرغم مــن اننــا قــد 
نعـــرف  الـــشيء الـــصحیح أخالقیـــا لكننـــا قـــد ال نعمـــل بـــه بـــسبب القیـــود الشخـــصیة او المجتمعیـــة او 

لـــضاغطة  او بـــسبب شـــیوع قـــیم التجبـــر والتـــسلط للنظـــام العـــالمي الجدیـــد الـــذي لـــم یتـــرك التنظیمیـــة ا
ًلإلنسان خیـارا غیـر تـشجیع الهجـرة حتـى اصـبحت ظـاهرة معاصـرة  تعكـس حالـة الالنتمـاء واالنكـسار 
والهزیمـــة النفـــسیة ممـــا یـــستدعي االهتمـــام ببنـــاء مقیـــاس للـــشجاعة النفـــسیة لمـــساندة ضـــحایا االزمـــات 

وقد انبثق مفهوم الشجاعة النفـسیة مـن علـم الـنفس اإلیجـابي . )٣٠٩، ٢٠١٤ ،عبد المومن(والكوارث
الذي یؤكد على الجوانب اإلیجابیة للشخصیة وتنمیتها أكثر من مجرد النظر إلـى الـصحة أنهـا غیـاب 
المــرض وعلــى ذلــك تغیــرت التوجهــات مــن االســتغراق فــي عــالج االضــطرابات النفــسیة إلــى االهتمــام 

 جوانب القوة والتمیـز التـي یتمتـع بهـا اإلنـسان وتحـسین الـصحة النفـسیة نحـو مزیـد مـن التوافـق بدراسة
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   .)١١، ٢٠١٤، ابو حالوة(مع الذات والبیئة لتحقیق أقصى استفادة من االستخدامات الكامنة 
  : مشكلة الدراسة فیما یاتيوتتلخص

لموصــــلیة مـــن خــــالل تنــــامي  تـــأتي هــــذه الدراســـة كــــرد فعـــل علــــى الواقـــع المجتمعــــي للشخـــصیة ا .١
 .كثقافة اجتماعیة سائدة) ٌانا أش علي(ظاهرة

 ضـعف الــشعور بــاالمن النفـسي لــدى طلبــة جامعـة الموصــل ابــان التجـارب الحیاتیــة القاســیة التــي  .٢
عاشـــها اإلنـــسان الموصـــلي فـــي ظـــل حكـــم وظلـــم العـــصابات الظالمیـــة المتمثلـــة بـــداعش والعـــصابات 

  .ي للمواطنینالمنظمة التي تهدد األمن النفس
لــدى بعــض الطلبــة بعــدم الرضــا عــن حیــاتهم وعــدم اســتمتاعهم بالحیــاة لغیــاب  اإلحــساس العمیــق  .٣

 . واالنجاز وتجاوز حاجز الخوف المعنى لدیهم واإلرادة التى تدفعهم للعمل

 التربیـــــة المتزمتـــــة التـــــي تمارســـــها بعـــــض العـــــائالت الموصـــــلیة قـــــد تنـــــتج انماطـــــا مختلفـــــة مــــــن  .٤
 .سیة التي قد تعوق النمو النفسي االیجابي لدى اإلنسان الموصلياالضطرابات النف

 
یعد مفهوم الشجاعة النفسیة احد المفاهیم األساسیة التي یهـتم بدراسـتها علـم الـنفس اإلیجـابي   

مـن خـالل تحلیـل مكـامن القـوة والـسمات والفـضائل اإلنـسانیة اإلیجابیـة لـدى اإلنـسان  لتعزیـز الـسعادة 
فالـشجاعة النفــسیة هــي أداء ســلوكي یـتم فیــه التغلــب علــى  (Seligman ,2002, 18)  صیةالشخـ

التهدیــد الــذي قــد یرافقــه الخــوف أو الحــزن أو الغــضب كمواجهــة خطــر جــسدي أو إنقــاذ حیــاة شــخص 
ان تحقیـــق او بـــذل جهـــد للتغییـــر االجتمـــاعي أو الشخـــصي لجعـــل العـــالم مكانـــا أفـــضل فـــضال عـــن 

ال من خالل السلوك الشجاع مثـل المستكـشفین والـرواد والعلمـاء الـذین كـانوا علـى االنجازات ال یأتي إ
استعداد لتحمل المخاطر او حتى العقاب والمـوت إذ  ال یمكـن ألي مجتمـع أن یـستفید بـشكل إیجـابي 
من قـدرات أفـراده إذا مـا كـانوا یعـاونون اعـتالال أو اضـطرابا فـي صـحتهم النفـسیة لمـا لهـا مـن عواقـب 

من بینهـا إذكـاء عـدم اإلحـساس باألمـان االجتمـاعي والهزیمـة النفـسیة و تفـاقم اإلحـساس بـالقلق كثیرة 
  .).penshek, M. 2009. 55) Re وسیادة روح االنعزالیة والالمباالة

وتتحقـق الــشجاعة النفــسیة  لإلنــسان أثنــاء محاولتــه البحـث عــن معنــى لحیاتــه  حتــى فــي أقــسى 
 أسـوأ الخبـرات الحالكـة إلـى لحظـات انتـصار حاسـمة  أمـال فـي بلــوغ لحظـات المعانـاة واأللـم و تحویـل

فالحیـاة  ملیئـة بـالفرص التـي تمكـن اإلنـسان مـن اسـتخدام قیمـه وفـي تقـدیم عمـل إبـداعي  هدف محدد
حتــى لــو كانــت حیــاة محــن و اآلم و معانــاة  ألنــه یجــب أن تكــون هنــاك دائمــا نظــرة مفعمــة بالرجــاء 

ٕ وان كــان العــصر الــذي ).٢٠١٦,٣٧،اســكندراني(لوصــول إلــى المعنــى واألمــل وقــدرة علــى التــسامي ل
َنعـیشه یفـرض تحــدیات جـسیمة وایقاعـا ســریعا ومتطلبـات متزایــدة ترخـي بظاللهـا علــى عالقاتنـا لتتــسم  ِ َّ َِ ٕ ُ
باضــطرابات وتوازنــات مختلفــة مــا یجعــل الحیــاة الیومیــة مــشحونة بــالتوتر وبــالقلق والــصراع النفــسیین 
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إلى مشاحنات ومصادمات فـي حقـل التفاعـل االجتمـاعي وبالتـالي وأمـام واقـع كهـذا الشيء الذي یدفع 
یبـــدو مهمـــا إلـــى أقـــصى الحـــدود االهتمـــام ببـــرامج التنمیـــة والـــدعم النفـــسي لتحـــسین الـــصحة النفـــسیة 
ـــــة خالقـــــة  ـــــاء شخـــــصیة تتعامـــــل مـــــع الواقـــــع والمجتمـــــع بكیفی واالتـــــزان النفـــــسي كعوامـــــل أساســـــیة لبن

  ).٧٧، ١٩٩٦،باترسون(
لـذلك یـسعى هــذا البحـث الـى تعزیــز قـدرة اإلنـسان وتــصویر األفـراد الـذین خرجــوا مـن المأســاة   

واألســـر والتنكیـــل الـــذي مارســـته عـــصابات داعـــش اإلجرامیـــة بـــأنهم مكـــافحین بـــدال مـــن تـــصویرهم 
كـضحایا ســلبیین للحــد مــن المخــاطر النفــسیة وبنــاء ثقافــة أمــان فــي مجتمعاتنــا المحلیــة الن مفهــوم 

ً النفــسیة یــرتبط ارتباطــا وثیقــا بــصحة الفــرد النفــسیة وبتماســك المجتمــع فــضال عــن نــشر الــشجاعة َ
ــــى آلیــــات التعزیــــز النفــــسي   ثقافــــة الالعنــــف والــــسالم مــــن خــــالل بــــرامج مــــساندة نفــــسیة قائمــــة عل
والتواصـــل بـــین الثقافـــات والتفـــاهم  وبنـــاء الثقـــة فـــي المجتمعـــات المحلیـــة كـــأداة لتعزیـــز االنـــدماج 

  ًوفقـا األفـراد یتـصرفون  بـأن اآلدلـري الـنفس علـم فـي الجوهریـة المفـاهیم  الن مـن االجتمـاعي
وتــتلخص اهمیــة بنــاء مقیــاس للــشجاعة النفــسیة فیمــا ) ٥١٧، ٢٠١٤، العبــاس( الحیــاة إلســلوب

 -:یاتي

ُدعمــا للتـــصورات   انهــا محاولــة لتوظیــف علـــم الــنفس فــي قــضایا التنمیـــة اإلنــسانیة والمجتمعیــة و .١
مرتبطــة بواحــد مــن أهــم موضــوعات علــم الــنفس اإلیجــابي والتــي لــم تنــل الحــظ الــوافر مــن النظریــة ال

  .البحث والدراسة فى البیئة العربیة والعراقیة 
  لقد درج الباحثون في علم الـنفس علـى اسـتیراد المفـاهیم النفـسیة الغربیـة وتعریبهـا وتطبیقهـا علـى  .٢

طوة في االتجاه المعاكس لعـرض واكتـشاف وتطـویر الواقع النفسي واالجتماعي لذلك تأتي دراستنا كخ
  .مفاهیم وأداوت قیاس ومقاربات منهجیة قد تسهم في تنمیة اإلنسان العراقي والمجتمع

  :أما من حیث األهمیة التطبیقیة للدراسة الحالیة فأنه
تـــسعى إلـــى جـــذب انتبـــاه القـــائمین علـــى العملیـــة التعلیمیـــة إلـــى أهمیـــة الـــشجاعة النفـــسیة عنـــد   .١

اغة وتــشكیل محتوىــات المقــررات الدراســیة  المختلفــة  والتــي تفتقــر إلــى المحتــوى الــذي ینمــى صــی
  .التصورات الشخصیة للطلبة عن عملیات تشكیل السلوك االیجابي 

ًتــساعد القـــائمین علـــى العملیـــة التعلیمیـــة فـــى التعــرف علـــى العوامـــل أالكثـــر إســـهاما فـــى ظهـــور   .٢
 .كاساتها في إعداد البرامج التدریبیةالسلوك االنهزامي لدى  الطلبة وانع

مـــا ســـتقدمه الدراســـة مـــن أدوات جدیـــدة للقیـــاس فـــضال عـــن مـــا ستتوصـــل إلیـــه مـــن نتـــائج یمكـــن  .٣
 .تطبیقها في میدان البحث العلمي  واألكادیمي

 -:یهدف البحث الى:      اهداف البحث

  . للشجاعة النفسیة  لدى طلبة جامعة الموصلمقیاسبناء  .١
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 .وى الشجاعة النفسیة لدى طلبة جامعة الموصل التعرف على مست .٢
 

 -  ٢٠١٧(طلبة الدراسة الصباحیة في جامعة الموصل للعام الدراسيسیقتصر البحث على 
٢٠١٨.( 

 
:  

ِّان الــشجاعة خلــق كــریم ووصــف نبیــل یحمـــل الــنفس علــى التحلــي بالفــضائل    َ ُ َ ٌ ٌ ْ َ ٌ ُ ُ ویحرســها مـــن ُُ َ
ِاالتصاف بالرذائل وهي ینبوع األخالق الكریمة والخصال الحمیدة  ِِ َّوتعني شـدة القلـب عنـد البـأس وقـال ُِّ

اشـــــــتد عنـــــــد : ُشـــــــجع شـــــــجاعة: یقـــــــال. ٕالفـــــــارابي ان أصـــــــل هـــــــذه الكلمـــــــة یـــــــدل علـــــــى جـــــــرأة واقـــــــدام
  ).١٤، ٢٠١٦،شعالن( البأس

:  
م على المكاره والمهالك عند الحاجة إلى ذلك وثبات الجأش عند المخاوف واالستهانة اإلقدا"   فهي
َوقال ابن حزم حد الشجاعة هو ) ١٥ ،١٩٩٦، الباشا("بالموت َ بذل النفس للموت عن الدین "َّ

ًوالحریم وعن الجار المضطهد وعن المستجیر المظلوم وعن الهضیمة ظلما في المال والعرض وفي 
   .)٢٧، ١٩٨٩،الجاحظ ("َّحق سواء قل من یعارض أو كثرسائر سبل ال

 
١. ) Woodard,2004(  

ِنتاج للرغبة في اتخاذ اجراء لمواجهة الخوف الذي یعد ضروریا وجزء  من العمل الشجاع" ً ِ ِّ "
Woodard)،١٧٠  ،٢٠٠٤(.  

٢.  Alfred Adler.2005) (   
وهـي األسـاس للتكیـف ) المـصلحة االجتماعیـة(االستعداد للعمل بما یتماشى مع شـعور المجتمـع     "

النــاجح لتــشجیع وتنــشیط وتفعیــل الــشعور بالقیمــة  واالنتمــاء للمجتمــع الن فقــدان الــشجاعة واإلحبــاط 
المثـبط لـه نفـس اهـداف من منظور علـم الـنفس الفـردي یكـون األسـاس الخـاطئ للشخـصیة فالـشخص 

الـــشخص الـــشجاع فـــي ان ینتـــصر علـــى شـــعوره بالدونیـــة وان ینظـــر الیـــه علـــى انـــه نـــاجح ویـــستحق 
االحتــرام فــي العــالم االنــساني ومــع ذلــك یفتقــد الــى الــشجاعة للعمــل علــى الجانــب المفیــد مــن الحیـــاة 

ظـاهر سـلوكیة والخوف من التعرض لمشاعر النقص ومثلما یتحرك الناجح للتفـوق الشخـصي هنـاك م
 ).٣٦٢، ٢٠٠٥،ادلر" (عصابیة وذهانیة غیر مجدیة تتمیز بالتظاهر والتهرب

٣.    Rachman & Others, , 2007)      (   
 :ًالثبات والمواظبة رغم اإلحساس بالخطر أخذا بنظر االعتبار ثالثة عناصر للخوف هي   "

  .الشعور الذاتي بالخوف   .١
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) ٦( 

 

  ) على سبیل المثال ازدیاد معدل ضربات القلب(لوجیة للخوف  ردود الفعل الفسیو .٢
 ) Ben Dean ph d  ,"مثل محاولة الهرب من الوضع المخیف(االستجابة السلوكیة للخوف  .٣

12, 2007  
٤. ) Howard al,2018 ( 

عملیــة وســلوك ولیــست ســمة ضــمنیة تظهــر كفعــل متعمــد ینطــوي علــى خطــر موضــوعي حقیقــي " 
اعــل ینفـــذ بعــد مناقـــشة مدروســة لتحقیـــق أهــداف نبیلـــة او نهایــات ســـعیدة ویتــسم بـــالتكرار علــى الف

والثبــات النــسبي مــن خــالل تفعیــل دور الــشجاعة فــي مكــان العمــل فالــشجاعة بنــاء متعــدد األبعــاد 
 & .Matt C)"یــستند إلــى مجموعــة مــن العناصــر والــسمات الشخــصیة التــي تــسبق الــسلوك 

others ,2018, 101)  توصــل الباحــث الــى تحدیــد تعریــف للــشجاعة النفــسیة بأنهــا أداء وقــد 
ســلوكي قــصدي ینطــوي علــى الثبــات النــسبي فــي مواجهــة الموقــف الــضاغط واأللــم والخــوف بقــوة 
إرادة وفاعلیــة ذات متجــددة وقــدرة علــى توقــع النتــائج والــصبر وتحمــل المخــاطر فــي ســبیل تحقیــق 

 ویــشتمل علــى مجموعــة مــن الخــصائص النفــسیة َهــدف قــیم أو لفــرض معــاییر أخالقیــة وحــضاریة
 . والقدرات العقلیة التي تعكس معنى الحیاة وتعمق الشعور باالنتماء واإلیثار

 
الدرجـــة الكلیـــة التـــي یحـــصل علیهـــا طلبـــة جامعـــة الموصـــل عنـــد اجـــابتهم علـــى مقیـــاس الـــشجاعة "   

  ."النفسیة الذي اعده الباحث
 

تتشارك كل الثقافات عبر الزمن هذه الفضیلة فلقد تأمل الفالسفة منذ القـدم هـذا المفهـوم ولقـد   
عـرف افالطــون الــشجاعة بنهــا الجــزء األهــم فــي بنـاء الشخــصیة فهــي مهــارة وفــضیلة وهــدف لبنــاء 

اعة الشخـصیة األخالقیــة الناجحـة ولكــن علمــاء الـنفس كــان تركیـزهم علــى الخــوف أكثـر مــن الــشج
ًممــا یعكــس تباینــا واضــحا فــي االهتمــام مــابین المفهــومین فــضال عــن المواظبــة واالســتمرار یقابلهــا  ً

  ).(Corlett J. Wirtue lost,2002, 454 الخوف اللذان یعدان المكونان الرئیسیان للشجاعة

    ویتفــق معظــم علمــاء الــنفس علــى ان الــشجاعة تنطــوي علــى الثبــات رغــم االحــساس بــالخطر بینمــا
یعتقد البعض ان الشجاعة هي مرادفة لعـدم الخـوف اذ تـضم مظـاهر فقـدان الـشجاعة النفـسیة مفـاهیم 
عدة قد تأخذ أشكال متعددة كالخوف من فقدان وظیفة أو الخـوف مـن القـدر او مـن فقـدان األصـدقاء 

ة إذا مــا أو الخــوف مــن النقــد أو النبــذ أو اإلحــراج أو فقــدان المركــز أو حتــى فقــدان النزاهــة األخالقیــ
 )   Putnam, D. 1997.11(فشل اإلنسان في التوافق مع الضمیر

   إن الــشجاعة هــي ســمة متأصــلة فــي الشخــصیة حینمــا تــرتبط بالفــضیلة فتــسمو فــوق كــل الــسمات 
اإلنــسانیة وهــي حقیقــة اخالقیــة تــضرب جــذورها فــي غــور الوجــود االنــساني بأســره وینبغــي فهمهــا مــن 

بـذلك ) افالطـون(مها من الناحیـة االخالقیـة وقـد ارتبطـت فـي جمهوریـة المنظور االنطولوجي لكي نفه
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العنـصر مــن عناصــر الــروح الــذي یوصــف بأنــه العنـصر الجــسور أو العمــل الملهــم الــذي یمثــل مــاهو 
( اهــوج فــي كفاحــه للوصــول الــى مــاهو نبیــل فهــو صــراع بــین مــاهو عقلــي ومــاهو حــسي وقــد احــتفظ

ـــم بالعنـــصر االرســـتقراطي فـــي مبـــد) ارســـطو أ الـــشجاعة وذهـــب الـــى القـــول أن الـــدافع الـــى تحمـــل االل
والتعــرض الــى المــوت بــشجاعة یتمثــل فــي القیــام بعمــل نبیــل الن قــصده الفــضیلة بینمــا االحجــام عنــه 
هـو عمــل وضــیع فــاعظم اختبــار للــشجاعة هــو االسـتعداد للقیــام بــأكبر التــضحیات وقــد تغیــرت النظــرة 

بــسبب االصــطدام الفكــري بــین مــاهو ارســتقراطي بطــولي الــى مفهــوم الــشجاعة فــي القــرون الوســطى 
ومابین اخالقیات الدیمقراطیة الرشادیة فأصـبحت الـشجاعة هـي قـوة العقـل الكفیلـة بقهـر كـل مـا یتهـدد 

، ١٩٨١،مجاهــد(الخیـر وهـي تتحـد مـع الحكمــة مقترنـة بالتحمـل مـن جانــب الفـرد والعـدل ازاء االخـرین
ى وجــه الخــصوص ملــيء بالــشواهد واالحــداث التاریخیــة التــي والتــاریخ اإلنــساني واإلســالمي علــ) ٢٥

تجلــت فیهــا معــاني الــشجاعة النفــسیة وحینمــا ارتبطــت بفــضیلة التــسامح والعفــو والمقــدرة ولعــل صــفح 
حینمـا فـتح مكـة وقـال الهلهـا اذهبـوا فـانتم الطلقـاء تجـسید لكـل معـاني الـشجاعة ) ص(الرسول االكرم 

وهـي فعـل متعمـد ) ٧٧، ٢٠٠٠، الجـراري.(بـارات والـسمات األخـرىالنفسیة التي تسمو فوق كل االعت
ًینطــوي علــى المخــاطرة لتحقیــق غایــات نبیلــة یــتم تنفیــذه بــإرادة ووعــي بعــد التفكیــر العقالنــي بــدال مــن 
االنــدفاع الــسریع والــسلوك التلقــائي المتهــور وتــشدد وجهــة النظــر هــذه علــى ان الــشجاعة هــي ســلوك  

ولقـــد تنوعـــت  الشخـــصیة مـــن اجــل تحقیـــق قـــیم جوهریـــة ونتیجـــة إیجابیـــةیــتم اختیـــاره رغـــم المخـــاطر 
المواقف من الخوف في تحدید مفهوم الشجاعة النفسیة فقد اعتبـر الـبعض الـشجاعة النفـسیة هـي فـي 

لــذلك تعــد الــشجاعة التغلــب علــى الخــوف بینمــا اشــترط الــبعض وجــود الخــوف لظهــور الفعــل الــشجاع 
) Cs louisســیز لـویس(تــشجیعها وتعزیزهـا فـي المجتمــع اذ یعتقـد النفـسیة مـن الفــضائل التـي ینبغـي 

ان الــشجاعة النفــسیة لیــست مجــرد واحــدة مــن الفــضائل بــل انهــا شــكل یــضم كــل فــضیلة عنــد نقطــة 
اختبار فقد یختار البعض ان یكونوا شـجعان عنـد تعرضـهم الـى مواقـف جـسدیة ألنهـم یخـشون الجـبن 

ًافــا مــنهم بــالعجز الن تقــدیرهم للعواقــب أو مــا یطلــق علیــه وقــد یتقبــل الــبعض الجــبن بعــد الخــوف اعتر
 Csوهي معاییر أخالقیة ذاتیة تحدد من قبـل الفـرد الـذي قـد یختـار المخـاطرة أو االستـسالم ) الحق(

louis.1993,111-110)( .  
 إن أأللم النفسي لغیاب الشجاعة النفسیة یتحدد في بعدین همـا البعـد النفـسي والبعـد التفـاعلي  

 مواجهة الصراعات الشخصیة القیمیة والتي تنتج  مشاعر من اإلحباط  والقلق  والغـضب وعـدم فعند
القدرة على التصرف ألسباب شخصیة او ألسباب تنظیمیـة  والتـي قـد تتحـول  نحـو أنفـسهم فـي شـكل 
تـــدني احتـــرام الـــذات او كراهیتهـــا ومظـــاهر لعـــدم الرضـــا الـــوظیفي أو تحـــول نحـــو اآلخـــرین كنـــوع مـــن 

  )(Corley, M. 2002,207.  األفقي الموجه إلى أالقران والمجتمعالعنف
تفـسیران لالقـدام علـى العمـل الـشجاع  أو   Mohr, & Horton)مور و هورتون(وقد عرض   



بناء مقیاس للشجاعة النفسیة لدى طلبة جامعة الموصل 

   
  

) ٨( 

 

التقــاعس عنــه اســتنادا إلــى الخــصائص الشخــصیة والمعتقــدات الشخــصیة  والقــیم التــي قــد تــؤثر علــى 
ـــة فـــي  خـــصائص الموقـــف ومـــدى اســـتیفائها لعتبـــة قـــرار التـــصرف ومـــابین  الحالـــة الظرفیـــة  ا لمتمثل

اإلجــراءات الواجــب اتخاذهــا فــي الموقــف ویمكــن تفــسیر مــسؤولیة االقــدام اوالتقــاعس عــن العمــل مــن 
 خالل التفاعل الذي یحدث بین القـیم الشخـصیة وأألیدلوجیـة الثقافیـة والتنظیمیـة التـي تحكـم  الموقـف

Mohr, W, & Horton ,2001.17)(   

ورغـم تنـوع التعــاریف التـي تحـاول توصــیف الـشجاعة فقـد اعتبــر الـبعض الـشجاعة النفــسیة       
فــي التغلــب علــى الخــوف بینمــا اشــترط الــبعض وجــود الخــوف او عــدم وجــوده لظهــور الفعــل الــشجاع 
واعتبر البعض األخر الشجاعة بأنها اختیار قصدي متعمد في مواجهـة األلـم أو ظـروف الخـوف فـي 

ً فلقـد وضـعت الـشجاعة منـذ القـدم جنبـا الـى جنـب مـع الحكمـة والعدالـة والعفـة  قـیمسبیل تحقیق هـدف
ولكنها في الفترة االخیـرة اصـبحت مقترنـة بـاالرادة والجدیـة والقـوة التـي تقـاوم اغـراء اللـذة وتتغلـب علـى 
االلــــم فاصــــبحت الــــشجاعة كمنــــاخ نفــــسي یــــسود لحظــــات المنعطفــــات والتحــــوالت الكبــــرى الرتباطهــــا 

ة واالرادة والقــدرة علــى اختیــار الحلـول غیــر المالوفــة فالــشجاعة وسـط عــادل بــین قطبیــة ثنائیــة بالعزیمـ
منبــوذة هــي الجــبن والتهــور ولكــن االفــراط فیهــا یــودي الــى المغــامرة والتهــور مــن جهــة والتفــریط فیهــا 

  .  (Anja W. & Erica.2010.168)واالستكانة والرضا بالذل والخضوع من جهة اخرى
 

١.  2018) Matt C .Howard & Joshua Cogswell  (  
 )دراسة استكشافیة حول سوابق الشجاعة االجتماعیة: الجانب األیسر من الشجاعة     (

هدفت الدراسة الى معرفة واستكشاف تـأثیر الـسوابق الـصفات الشخـصیة والعوامـل التـي تـساعد 
لــــألداء الــــسلوكي االجتمــــاعي الــــشجاع علــــى ظهــــور الــــسلوك الــــشجاع مــــن خــــالل عناصــــر تحلیلیــــة 

الطبیعـة الدیموغرافیـة وخـصائص البیئـة الفیزیقیـة  والعمـر والثقافـة وكالخصائص الشخصیة مثل القیادة
ًوركزت هذه الدراسة االمبیریقیة على تحدید السمات األكثر تأثیرا في ظهور السلوك الـشجاع فـي بیئـة 

والـرد بــشجاعة فـي بیئـة العمــل الن الـسلوك الــشجاع العمـل مـن خــالل تحفیـز العمـال علــى االسـتجابة 
ًیــؤثر علــى األفــراد فــي المــستقبل كونــه نموذجــا ســلوكیا ناجحــا تمــت ترقیتــه فــي الــضمیر و ً  یــرتبط النــهً

ًارتباطا وثیقا بنتائج العمل  ً. 
مـنهم مــن الــذكور % ٦٠مــنهم مـن اإلنــاث و% ٤٠ًمــشتركا یمثـل ) ٢٢٢( وتكونـت العینــة مـن 

تألفـت أداة الدراسـة مـن أربعـة اسـتبیانات واسـتغرق تطبیقهـا وًعامـا ) ٤٣-٣٥(م مـابین وتتراوح أعمـاره
أربعـة أیـام ویتـضمن القـسم االول یتـضمن مـوافقتهم الذاتیـة علـى المـشاركة فـي التجربـة وتقـدیم وصــف 
قــصیر عــن الحالــة الشخــصیة للمــشترك وأوضــاع العمــل فــضال عــن بیانــات المــشتركین فــي التجربــة 

لعمــر والجــنس ونــوع العمــل ودرجــة التعلــیم الــذي حــصل علیــه المــشترك لــذلك تــم اســتبعاد والمتــضمنة ا
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ٍمـشتركا ألســباب إحـصائیة وفــي الیـوم الثــاني یـتم إرســال اسـتطالع ثــان یتـضمن جمیــع الــسوابق ) ٣١( ً
ًالتــي اعتمــدتها الدراســة ویطلــب مــنهم اإلجابــة علــى األســئلة وفــي الیــوم الثالــث یــتم إرســال اســتطالعا 

  یــشمل مظــاهر الــشجاعة المتــصورة او مخاطرهــا مــن وجهــة نظــر المــشتركین وفــي الیــوم الرابــع ٍثالــث
والـذي ) Matt C .Howardهـوارد وزمالئـه ( یـتم إرسـال مقیـاس الـشجاعة االجتماعیـة الـذي أعـده 

وطلـب مـن المـشاركین الـرد بـشكل مــستقل ًبنـدا مـن النمـاذج الـسلوكیة فـي موقــع العمـل ) ١١(یتـضمن 
 توصــلت الدراســة إلــى وتتــضمن تلـك البنــود نمــاذج ســلوكیة فــي موقـع العمــل و مكــان العمــل عنهـا فــي

أنواع من الـشجاعة هـي الـشجاعة البدنیـة واألخالقیـة واالجتماعیـة فـضال عـن أن العوامـل ) ٣(تحدید 
ًالشخــصیة االســتباقیة ومتغیــر العمــر لــدیهما تــأثیرا كبیــرا علــى الــشجاعة االجتماعیــة الــسلوكیة  فــضال َ 
عـــن تـــأثیر القیـــادة والثقافـــة بالدرجـــة التـــي تلیهمـــا وبلغـــت قیمـــة معامـــل االرتبـــاط الفاكرونبـــاخ لمتغیـــري 

والثقافــة وبلغــت قیمــة معامــل االرتبــاط الفاكرونبــاخ للشخــصیة االســتباقیة ) ٠,٨٧(الشخــصیة والمثــابرة 
 )٠,٩٤(قاللیة بینمــا بلغــت قیمــة معامــل االرتبــاط الفاكرونبــاخ للخــصائص الوظیفیــة االســت) ٠,٨٩(

Matt C .Howard,2018, 27).(  
٢.  (Schmidt and koselka. 2000))الصالبة النفسیة ومفهوم الشجاعة(  

النفـــسیة      هـــدفت الدراســـة إلـــى تطـــویر مقیـــاس للـــشجاعة مـــن أجـــل فحـــص العالقـــة بـــین الـــصالبة 
طالـب جــامعي ) ٢٠٠ (والفـسیولوجیة مـن خـالل قیـاس القـدرات الكامنـة  وقـد تألفـت عینـة الدراسـة مـن

مـــن اإلنـــاث % ٥٩مـــن الـــذكور و% ٤١اشــتركوا فـــي الدراســـة تـــم تقــسیمهم إلـــى أربعـــة مجـــامیع یــشكل
تبنت الدراسة مفهوما یـصنف الـشجاعة إلـى  وسنة من طلبة الكلیات ٢٥-١٨وتتراوح أعمارهم مابین 

 Schmidt)ة فقـد طـورأمـا أداة الدراسـوالتحـدي وااللتـزام و ثالثـة أنـواع هـي الـسیطرة والـتحكم بالـذات
and koselka)  مجـاالت هـي الــشجاعة ) ٣(فقـرة تتـوزع علـى ) ١٨( مقیاسـا للـشجاعة یتـألف مـن

الفیزیقیــة واالجتماعیــة و النفــسیة وقــد تمــت صــیاغة فقــرات المقیــاس بــشكل أولــي ثــم تــم عرضــها علــى 
 للتعریـف صـیغ تقـیس كـل صـیغة احـد مكونـات الـشجاعة وفقـا) ١٠(خبراء وطلب مـنهم تحدیـد ) ١٠(

النظــري وقــد ـتـم التحقــق مـــن المــضمون الكــامن فــي الفقــرات وتـــصنیفها للتأكــد مــن مــصداقیة تمثیلهـــا 
للمجـــال وبعـــد اختیـــار الفقـــرات ووضـــعها فـــي تسلـــسل متـــصاعد بحـــسب األهمیـــة النـــسبیة طلـــب مـــن 
المفحوصــین اإلجابــة علیهــا بحــسب تــدرج خماســي فیحــدد مــدى تقــدیره للموقــف المعــروض فــي الفقــرة 

 یمثـــل الحالـــة المثیـــرة للخـــوف والـــذعر ام ال فـــي مـــستوى خماســــي) ٥-١(ى تسلـــسل متـــدرج مـــن علـــ
وتوصلت الدراسة الى وجود عالقة دالة احصائیا مـابین الـصالبة الجـسدیة والقـدرة علـى اتخـاذ قـرارات 
ــــى القــــرارات النفــــسیة ــــسلبي للالجهــــاد عل . شــــجاعة عنــــد تــــوفر االرادة والجدیــــة فــــضال عــــن التــــاثیر ال

(Schmidt and koselka. 2000,173  )  
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الــــــى معرفــــــة واستكــــــشاف تــــــأثیر الــــــصفات )  (MattC.Howard,2018لقــــــد هــــــدفت دراســــــة

الشخـــــــصیة والعوامـــــــل التـــــــي تـــــــساعد علـــــــى ظهـــــــور الـــــــسلوك الـــــــشجاع فـــــــي بیئـــــــة العمـــــــل وهـــــــدفت 
لـشجاعة وتطـویر مقیـاس للـشجاعة  إلـى تحدیـد مفهـوم ا(Schmidt and koselka. 2000)دراسـة

امـا من أجل فحـص العالقـة بـین الـصالبة النفـسیة والفـسیولوجیة  ومـن خـالل قیـاس القـدرات الكامنـة  
 بنـــاء مقیــــاس للـــشجاعة النفــــسیة لطلبـــة جامعــــة الموصـــل وامــــا عینــــات الدراســـة الحالیــــة فهـــدفت الــــى

ـــــــــــة العـــــــــــشوائیة مـــــــــــن ا ـــــــــد تـــــــــــم اختیارهـــــــــــا بالطریق لعمـــــــــــال فـــــــــــي دراســـــــــــة الدراســـــــــــات الـــــــــــسابقة  فقــ
MattC.Howard,2018) (امــا دراســة(Schmidt and koselka). 2000 فقــد تألفــت عینــة  

 طالبـا وطالبـة) ١٤٢٧(بلـغ عـددها فقـد طالب جامعي وامـا عینـة الدراسـة الحالیـة) ٢٠٠(الدراسة من 
ــــارة أخــــرى ــــالطریق العــــشوائیة ت راســــة  دتوصــــلت وتــــم اختیــــارهم بالطریقــــة الطبقیــــة العــــشوائیة تــــارة وب

MattC.Howard,2018) ( إلــى تحدیــد)أنــواع مــن الــشجاعة هــي الــشجاعة البدنیــة واألخالقیــة ) ٣
َواالجتماعیـــة فـــضال عـــن أن العوامـــل الشخـــصیة االســـتباقیة ومتغیـــر العمـــر لـــدیهما تـــأثیرا كبیـــر علـــى 

توصــلت مــا بین الـشجاعة االجتماعیــة الــسلوكیة  فــضال عــن تــأثیر القیــادة والثقافــة بالدرجــة التــي تلیهمــا
 الــى وجــود عالقــة دالــة احــصائیا مــابین الــصالبة (Schmidt and koselka. 2000)دراســة

الجـــسدیة والقـــدرة علـــى اتخـــاذ قـــرارات شـــجاعة عنـــد تـــوفر االرادة والجدیـــة فـــضال عـــن التـــاثیر الـــسلبي 
 وسـتتم مطابقـة هـذه (  Schmidt and koselka. 2000,173). لالجهـاد علـى القـرارات النفـسیة

  . ائج مع نتائج هذه الدراسة النت
 

طالبــا وطالبــة فـي الكلیــات العلمیــة واإلنــسانیة ) ٣١٥٥٠(    یتكـون المجتمــع اإلحــصائي للبحـث مــن 
مـــــوزعین بحـــــسب الجـــــنس والتخـــــصص ) ٢٠١٨-٢٠١٧(للعـــــام الدراســـــي * *فـــــي جامعـــــة الموصـــــل

 فــــي الكلیــــات الطبیــــة شــــملت الدراســــة جمیــــع الــــصفوف عــــدا الــــصفین الخــــامس والــــسادس(والــــصف 
وامــا عینــات البحــث فــان بنــاء مقیــاس للــشجاعة النفــسیة یتطلــب ) والهندســیة وطــب االســنان والــصیدلة

      :األتي) ١(اختیار عینات متعددة ویمكن إیضاحها في الجدول 
  
  
  

                                         
الدراسات العلیا /قسم التخطیط والمتابعة بكتاب تسهیل مهمة من كلیة التربیة للعلوم االنسانیة جامعة الموصل/رئاسة جامعة الموصل *

 ).٢/١٢/٢٠١٧ في ٣/٧/٥٩٢٢(المرقم 
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   عینات البحث)١(جدول 
 عددها نوع العینة ت
 ٩٦ التجربة االستطالعیة ١
 ٢٨٠ عینة البناء ٢
 ٦٠ ینة الثباتع ٣
 ٩٥٥ )القیاس القبلي(عینة التطبیق النهائي للمقیاس ٤

 ١٣٩١ المجموع
 

   -:إن بناء مقیاس للشجاعة النفسیة یتطلب إتباع خطوات محددة وكما یبین المخطط  اآلتي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

توصـــل الباحـــث الـــى تحدیـــد مفهـــوم ومجـــاالت الـــشجاعة النفـــسیة مـــن خـــالل أراء الخبـــراء ومـــا 
َتوصلت إلیـه  الدراسـات الـسابقة والبحـوث النفـسیة وخاصـة أن المفهـوم تـم دراسـته ألول مـرة علـى حـد 

 تحدید المجاالت 

 صیاغة الفقرات

            تحدید مفھوم الشجاعة النفسیة

 ئيالتطبیق النھا   

  التطبیق  على عینة استطالعیة  

 عرض المقیاس بصورتھ االولیة على الخبراء
 

 التطبیق على عینة البناء

 التحلیل اإلحصائي للفقرات

 لخصائص السایكومتریة للمقیاسا

 صدق المحتوى صدق البناء الصدق الظاھري  

 الثبات الصدق

إعادة تطبیق 
 المقیاس

 ینتحلیل التبا
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وتــــم الحــــصول علــــى فقــــرات مقیــــاس فــــي صــــیغتها األولیــــة مــــن خــــالل توزیــــع اســــتبیان علــــم الباحــــث 
 وقـــد عـــرف الباحـــث مفهـــوم  الـــشجاعة عي علـــى عینـــة عـــشوائیة مـــن طلبـــة جامعـــة الموصـــلاســـتطال

النفسیة بأنه أداء سلوكي وقـصدي شـجاع ینطـوي علـى الثبـات النـسبي فـي مواجهـة الموقـف الـضاغط 
یهـــدف إلـــى فـــرض معـــاییر أخالقیـــة وحـــضاریة أو تحقیـــق هـــدف قـــیم  ویتمیـــز باألصـــالة وقـــوة اإلرادة 

فـضال . جددة والقدرة على المبـادرة فـضال عـن المقومـات الجـسدیة والعقلیـة والمادیـةوفاعلیة الذات المت
 -:عن تحدید المجاالت اآلتیة

القدرات العقلیة واإلبداعیة وتتضمن المرونة العقلیة واالنفتاح على الخبرة واإلحساس بالتفوق  .١
 .والسیادة  والقدرة على كسر القیود 

عیة والتعاطف والحماسة واالنتماء والهویة فضال عن التصور القیادة وتشمل المسؤولیة االجتما .٢
 .الشخصي  للمخاطر المحتملة

فاعلیة الذات  وتشمل احترام الذات والكفاءة الذاتیة والتوجهات االیجابیة والمثابرة والمبادرة  .٣
 .والسیطرة والتحكم في الذات

ئج السلوك المكللة بالمجد والنبل اإلیثار ویشمل التضحیة والضمیر والقیم األخالقیة العلیا ونتا .٤
 .  )٢٤٤، ٢٠٠١،كاظم (

الصبر وتحمل المخاطر والتهدیدات  والثبات على المبدأ والتحدي وعدم التحقق من مخرجات  .٥
 ).١٢٢، ٢٠١٠،ابو الحاج(السلوك

 ).٣٠٨، ٢٠١٢،مكاوي(واالنفتاح على الخبرات الجدیدة ) معنى الحیاة(جودة الحیاة  .٦

 ).٢٤. ٢٠٠٧: الهادي( االنتماء  .٧
 Primary form of scale  

مجــاالت وتمــت صــیاغنها علــى شــكل ) ٧(علــى ) ٩٣(     لقــد توزعــت فقــرات المقیــاس المكــون مــن 
) ًأحیانــا(ي والبــدیل الثــان) ًدائمــا(أســالیب موقفیــة لفظیــة وبثالثــة بــدائل اســتجابة  فیكــون البــدیل األول 

إزاء كــل فقـرة وتـصحح وفقـا لحالــة  لإلجابـة محتملـةًعلمـا أن هنــاك ثالثـة بـدائل )ًنـادرا( والبـدیل الثالـث 
  : الصیاغة االیجابیة أو السلبیة للفقرة وكما هو موضح أدناه 

 حالة صیاغة الفقرة بدائل اإلجابة
 ًنادرا أحیانا ًدائما

 ١ ٢ ٣ ایجابیة
 ٣ ٢ ١ سلبیة
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  Test Validity    

یقــیس  وذلــك بــأن )٢٧٣ ، ٢٠٠٠ملحــم، (یقــصد بالــصدق أن یقــیس المقیــاس مــا وضــع لقیاســه       
 : ١٩٩٥عـــریفج ، (المقیـــاس بالفعـــل الوظیفـــة المخـــصص لقیاســـها مـــن دون أن یقـــیس وظیفـــة أخـــرى 

ل وســیلة للتأكــد مــن الـصدق الظــاهري للمقیــاس هــو أن یقـوم عــدد مــن الخبــراء بتقــدیر وأن افـض) ٢٢٦
وقـد اعتمـدت الباحثـة نـسبة اتفـاق ) Ebel, 1972 : 566(مـدى تمثیـل الفقـرات للـصفة المـراد قیاسـها 

لقـــد تحقـــق و .)١٣٣ ، ١٩٨٩أبـــو حـــویج وآخـــرون ،  (ًبـــین المحكمـــین معیـــارا لقبـــول الفقـــرة %) ٨٠(
رات الـصدق الظــاهري فـضال عـن صـدق البنـاء اذ یعــد الـصدق مـن اهـم الخــصائص الباحـث مـن مؤشـ

  ).١١٢ : ٢٠٠٩. ربیع (السایكومتریة  الالزمة لبناء المقاییس واالختبارات النفسیة والتربویة
   ) ) Face Validity. أ   

 القیـاس أي أنـه یدل الصدق الظاهري على المظهر العام للمقیاس باعتباره وسـیلة مـن وسـائل
) ٢٣٩، ١٩٨٥أبــو لبـــدة ، (یــدل علــى مـــدى مالئمــة المقیـــاس الفــراد العینــة ومـــدى وضــوح تعلیماتـــه 

 اذ  تــم عــرض المقیــاس Validation of scale itemsوللتحقــق مــن صــالحیة فقــرات المقیــاس 
ًخبیــــرا نفــــسیا وتربویــــا واســــتخدم مربــــع) ٢٢(فقــــرة  علــــى ) ٩٣(بــــصیغته االولیــــة والمكــــون مــــن  ً  كــــاي ً

فقــرة حــصلت علــى تأییــد ) ٥١(للتعــرف علــى معنویــة الفــروق بــین اراء الخبــراء والمحكمــین وتبــین أن
أكثریـــة الخبـــراء والمحكمـــین موزعـــة علـــى ســـبعة  مجـــاالت  وبحـــسب االهمیـــة النـــسبیة لكـــل مجـــال اذ 

ال فقـرات والمجـ) ٧(فقـرات  والمجـال الـسادس مـن ) ١٠(تكون المجـال الثالـث والخـامس والـسابع مـن 
أمـا الفقــرات التـي لــم ) ٧(فقـرات  كمــا مبـین فـي جــدول رقـم ) ٤(فقـرات والرابــع مـن ) ٥(االول والثـاني 

فقــرات فقــد تــم اســتبعادها مــن المقیــاس وقــد ) ٤٢(تنـل تأییــد اكثریــة الخبــراء والمحكمــین والبــالغ عــددها 
الخبـراء كمعیـار بـین %) ٨٠(اعتمد الباحث احتساب قیمة مربع كاي فـضال عـن اعتمـاد نـسبة اتفـاق 

  :لقبول الفقرة ومعادلة  التوافق اآلتیة الیجاد الصدق لكل فقرة من فقرات المقیاس 
                       عدد الخبراء الموافقین على الفقرة 

  ١٠٠                                         × =    معامل التوافق 
  للخبراء                             العدد الكلي 

  .یوضح ذلك) ٢(ًلذلك یعد المقیاس صادقا والجدول%) ٨٨( وقد بلغ معامل االتفاق نسبة 
  .یوضح آراء الخبراء في صالحیة فقرات مقیاس الشجاعة النفسیة) ٢(جدول  

 المعارضون الموافقون
 عدد الفقرات ت

 النكرار
النسبة 
 المئویة

 النكرار
سبة الن

 المئویة

  ٢كاقیمة 
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

  
 ١م

   
 دالة ٨.٩٠٩ %١٨ ٤ %٨٢ ١٨   ١٤ ، ١٢ ، ١١   ، ٣  ، ١ 
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٧٧ ١٧ %٢٣ ٥  ١٣ ، ١٠ ٩ ، ٨ ، ٧،   ٦ ، ٥ ، ٤ ، ٢% 
   

 تحذف ٦,٥٤٥

 ٢م دالة ٨.٩٠٩ %١٨ ٤ %٨٢ ١٨ ١٣ ، ١١  ، ٨ ،  ٣  ،  ١   

 تحذف ٤,٥٤٥ %٥٩ ١٦ %٤٠ ٦   ١٢ ، ١٠   ٩ ،  ٧،  ٦  ، ٥ ، ٤ ، ٢

   دالة ١٤.٧٢٧ %٩ ٢ %٩١ ٢٠  ١٢ ،   ١٠ ، ٩ ،٨، ٧، ٥، ٤، ٣، ٢، ١
 ٣م

 تحذف ٦,٥٤٥ %٧٧ ١٧ %٢٣ ٥ ١٤ ، ١٣ ، ١١ ، ٦ 

  ٤م دالة ٤.٥٤٥ %٢٧ ٦ %٧٣ ١٦ ٩ ، ٦  ،٤ ، ٣
 تحذف ١١,٦٣٦ %٨٦ ١٩ %١٤ ٣  ١٠ ،٨ ، ٧ ، ٥ ، ٢ ، ١ 

 ٥م دالة ١٤.٧٢٧ %٩  ٢ %٩١ ٢٠ ١٤، ١٣  ،١٢  ٩ ، ٦  ، ٥ ، ٤، ٣، ٢، ١

 تحذف  ٤.٥٤٥ %٧٣ ١٦ %٢٧ ٦ ١١ ، ١٠ ، ٨ ، ٧

 ٦م دالة ٤.٤٥٤  %٢٧ ٦ %٧٣ ١٦ ١٠ ،٩ ، ٥ ، ٤ ، ٣ ، ١

 تحذف ١١,٦٣٦    %٥٩ ١٣ %٤٠ ٩  ٨ ، ٧ ، ٦ ، ٢

 ٧م دالة ١٤.٧٢٧ %٩ ٢ %٩١ ٢٠  ١٣ ،١٢ ، ١٠   ٩ ،٨ ،٧ ، ٦، ٥ ،٣ ، ٢

 تحذف  ١١,٦٣٦ %٥٩ ١٣ %٤٠ ٩ ١٤ ، ١١ ، ٤ ، ١

  ٣,٨٤) =١( ودرجة حریة ٠,٠٥ الجدولیة عند مستوى داللة احصائیة  ٢كاقیمة 

  ):  ) Construct Validity. ج

ًیقــصد بــصدق البنــاء هــو الدرجــة التــي یقــیس فیهــا المقیــاس بنــاءا نظریــا أو ســمة معینــة دون   ً
ن الخــصائص الــسیكومتریة  إلن التحقــق مــمــن خــالل التحقــق التجریبــي وًغیرهــا أو مفهومــا دون غیــره

للفقرات یمكننا مـن بنـاء مقیـاس یتمتـع بخـصائص قیاسـیة جیـدة وزیـادة قـدرتها علـى قیـاس مـا وضـعت 
-Holden , 1985, 386(ألجلـه  فـال تقـل أهمیـة الفقـرات عـن الخـصائص القیاسـیة للمقیـاس نفـسه 

باطـات الداخلیـة للكـشف واستنادا إلى ذلك سیتم التحقق من معامالت التمییز  فضال عـن االرت) 393
ًعــن االتــساق  الــداخلي للمقیــاس وهــذا اإلجــراء مــن شــانه أن ینــتج أداة قیاســیة متجانــسة وصــدقا بنائیــا  ً

    -:وعلى النحو األتي 
١-   Discrimination Power of Items   

سبب قـدرتها علـى التمییـز تعـد القـوة التمییزیـة للفقـرات احـد الخـصائص الـسیكومتریة  للمقیـاس بـ
وان اختیــار ) ٢٨٥، ١٩٩٩، عــودة(بــین األفــراد الــذین یمتلكــون الخاصــیة المقاســة والــذین الیمتلكونهــا

هــو لتحقیــق ) كیلــي(بــین المجمــوعتین المتطــرفتین حــسب وجهــة نظــر عــالم االحــصاء %) ٢٧(نــسبة 
د  الجـداول المبنیــة علــى فهــو وجــو%) ٢٧( وأمــا الــسبب فـى اســتعمال هــذه النـسبة اوسـع تبــاین بینهمـا

 وبهذا یمكننـا اسـتبعاد الفقـرات غیـر الممیـزة هذه النسبة والتى تمكننا من الحصول على معامل التمییز
وقـد تحقـق الباحـث مـن ) Anastasi, 1982,2(وضعیفة التمییـز وابقـاء الفقـرات الممیـزة فـي المقیـاس 

لمجمــوعتین المتطــرفتین فرتبــت درجــات ذلــك فــي إجــراء اســتخراج معــامالت التمییــز للفقــرات بأســلوب ا
ًطالبا وطالبة بصورة تنازلیة من اعلى درجة إلـى ادنـى درجـة و تـم ) ٢٨٠(أفراد العینة والبالغ عددهم 
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ًطالبـــا ) ٧٦(مـــن االســـتمارات الحاصـــلة علـــى اعلـــى الـــدرجات ویبلـــغ مجمـــوع طلبتهـــا % ٢٧اختیـــار 
طالــب وطالبــة وتــم ) ٧٦(  والتــي تمثــل مــن االســتمارات الحاصــلة علــى ادنــى الـدرجات% ٢٧وطالبـة 

) t-test(اختبـار كـل فقـرة مـن خــالل تطبیـق معادلـة القـوة التمییزیــة للفقـرات باسـتخدام االختبـار التــائي 
ـــــدرجات  ـــــاري  ل ـــــین المتوســـــط الحـــــسابیواالنحراف المعی لعینتـــــین مـــــستقلتین الختبـــــار داللـــــة الفـــــروق ب

 المقیـــاس ذات داللـــة احـــصائیة عنـــد مـــستوى داللـــة المجمـــوعتین العلیـــا والـــدنیا تبـــین ان جمیـــع فقـــرات
اذ )  ٤٧( ماعــــدا الفقــــرة رقــــم ) ٢.١٣٧ - ١٢.٧٧١(اذ تراوحــــت القیمــــة التائیــــة مــــا بــــین )  ٠.٠٥(

ًتم استبعادها من المقیاس علمـا ان القیمـة التائیـة الجدولیـة عنـد درجـة ) ٠,٥٨٦( كانت القیمة التائیة 
ـــة ) ١٥٠(حریـــة  فقـــرة ) ٥٠( وذلـــك اصـــبح المقیـــاس مكـــون مـــن ١,٩٦٠غ تبلـــ) ٠٥,٠(بمـــستوى دالل

  .یوضح ذلك) ٣(درجة والجدول) ١٠٠(بمتوسط افتراضي قدره 
  لعینتین مستقلتین ) t(ً وفقا الختبار القیم التمییزیة لمقیاس الشجاعة النفسیة)٣(جدول

 المجموعة الدنیا المجموعة العلیا المجموعة الدنیا المجموعة العلیا
 ت

 ع الوسط ع الوسط
 ت قیمة ت

 ع الوسط ع الوسط
 ة تقیم

١ 2.247  0.814  1.618  0.747  4.958 ٢٧ 2.276  0.793  1.223  0.419  10.22 

٢ 2.039 0.839 1.671 0.755  2.844 ٢٨ 2.134  0.869  1.026  0.161  10.92 

٣ 2.250  0.768   1.381  0.515  8.184 ٢٩ 2.052  0.907  1.302  0.516   6.260 

٤ 2.184  0.778  1.289  0.511   8.375 ٣٠ 2.052  0.830  1.144  0.390  8.622 

٥ 2.157  0.800  1.381  0.610  6.721 ٣١ 2.052  0.728  1.131  0.340  9.988 

٦ 2.052  0.651  1.789  0.853   2.137 ٣٢ 1.723  0.809  1.092  0.291  10.44 

٧ 2.207  0.786  1.460  0.552  6.781 ٣٣ 2.118  0.951  1.302  0.462  6.721 

٨ 2.407  0.786  1.144  0.354  12.77  ٣٤ 2.110  0.796  1.434  0.718   5.496 

٩ 2.052  0.936  1.092  0.291  8.538 ٣٥ 2.055  0.948  1.447  0.755  4.372 

١٠ 2.305  0.865  1.250  0.493  8.236 ٣٦ 2.194  0.775  1.289  0.511  8.491 

١١ 2.160  0.773  1.131  0.471  9.901 ٣٧ 2.092  0.802  1.131  0.411  9.282 

١٢ 2.028  0.900  1.355  0.534  5.610 ٣٨ 2.131  0.822  1.355  0.760  6.024 

١٣ 2.242  0.952  1.131  0.340  9.568 ٣٩ 2.068  0.838  1.210  0.470  7.780 

١٤ 2.163  0.907  1.118  0.325  9.450 ٤٠ 2.055  0.859  1.171  0.379  8.206 

١٥ 2.176  0.826  1.065  0.249  11.21  ٤١ 2.184  0.828  1.236  0.608  8.039 

١٦ 2.026  0.832  1.078  0.271  9.435 ٤٢ 2.078  0.920  1.500  0.503  4.811 
١٧ 2.142  0.784  1.315  0.593  7.325 ٤٣ 2.034  0.942  1.250  0.519  6.350 

١٨ 2.000   0.952  1.250  0.544  5.960 ٤٤ 2.250  1.255  1.157  0.367  7.278 

١٩ 2.197  0.909  1.276  0.450  7.912 ٤٥ 2.334  0.805  1.118  0.325  12.20 

٢٠ 2.131  0.899  1.105  0.308  9.407 ٤٦ 2.189  0.899  1.263  0.525   7.753 

٢١ 2.173  0.711  1.368  0.485  8.151 ٤٧ 1.526  0.621  1.460  0.756  0.586 

٢٢ 2.242  0.938  1.644  0.481  4.935 ٤٨ 2.565  0.853  1.289  0.561  10.88 

٢٣ 2.251   0.834  1.131  0.411  10.48 ٤٩ 2.094  0.775  1.263  0.472  7.890 

٢٤ 2.155  0.890  1.486  0.528  5.628 ٥٠ 2.007  0.882  1.328  0.619  5.491 

٢٥ 2.228  0.772  1.105  0.308  11.77 ٥١ 2.142  0.909  1.447  0.719  5.222 

٢٦ 2.021  0.725  1.631  0.485  3.888  
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٢-  Internal Consistency Coefficient  
س الشجاعة النفسیة وقـدرتها علـى إبـراز الترابطـات بـین فقـرات      ان تحدید مدى تجانس فقرات مقیا

المقیاس والصفة التي یقسها المقیاس ككـل دلیـل علـى صـدق المقیـاس وقـوة تماسـكه ویـتم الكـشف عـن 
 تعـد قـوة ارتبـاط اذتجانس المقیاس من خالل التعرف على عالقة درجة الفقرة بالدرجة الكلیة للمقیـاس 

ًلــیال علــى صــدق الفقــرة النهــا تــشیر بوضــوح الــى ان المقیــاس أكثــر صــدقا فــي الفقــرة بالدرجــة الكلیــة د
 Pearson)ًقیــــاس الــــصفة بوصــــفها موشــــرا لــــصدق البنــــاء وباســــتخدام معامــــل ارتبــــاط بیرســــون 

Correlation Coefficient ) السـتخراج العالقـة بـین درجـة كـل فقـرة مـن فقـرات المقیـاس والدرجـة 
وأظهـرت المعالجـة )  Test)Tمعنویة لتلك االرتباطات تـم اسـتخدم اختبـار الكلیة له والختبار الداللة ال

اإلحصائیة أن  معامالت االرتباط لجمیع الفقرات ذات داللة إحـصائیة  اذ تراوحـت القیمـة التائیـة بـین 
ًعلمـــــا ان القیمـــــة )  ١,٤٠٦( اذ بلغـــــت القیمـــــة التائیـــــة ) ٤٧(ماعـــــدا الفقـــــرة ) ١٤,٥٦٩ – ٢,٩٤٦( 

  .١,٩٦٠) = ٠ر٠٥(ومستوى داللة ) ٢٧٨(لیة عند درجة حریة التائیة الجدو
 Reliability   

التـي تجمـع عـن طریـق إعـادة تطبیـق المقـاییس یشیر الثبات الى االتساق في نتائج البیانات    
وان یعطــي المقیــاس نتــائج متقاربــة ) ٣٠: ١٩٩٥الزوبعــي،  (نفــسها علــى االفــراد أنفــسهم أو الظــواهر

ظهــر مــن مظــاهر الــسلوك اذا مــا اســتخدم ذلــك المقیــاس اكثــر مــن مــرة او بطــرق اخــرى فــي قیاســه لم
  ).٣٣: ١٩٩٥الروسان، (وتحت نفس الظروف أو ظروف مشابهة إلى اكبر قدر ممكن 

ًویعـد الـصدق أهـم مـن الثبـات ألن المقیـاس الـصادق یكـون  ثابتـا فـي حـین أن المقیـاس الثابـت 
ًنــــسا فــــي فقراتـــــه لكنــــه یقـــــیس قــــدرة أخــــرى غیـــــر التــــي أعـــــد ًقــــد ال یكــــون صـــــادقا إذ قــــد یكـــــون متجا

امـا الثبـات عبـر الفقـرات فیـشیر إلـى درجـة اسـتقرار ) Zeller & Carmines , 1986, 77(لقیاسـها
المقیــاس والتناســق بــین فقراتــه والهــدف مــن حــساب الثبــات هــو تقــدیر أخطــاء المقیــاس واقتــراح طرائــق 

االتــساق فــي مجمــوع درجــات فقــرات المقیــاس التــي یفتــرض للتقلیــل مــن هــذه األخطــاء ألن الثبــات هــو 
ولحــساب الثبــات بطریقـة إعــادة تطبیــق المقیــاس ) Murphy,1988, 63(أن تقـیس مــا یجــب قیاسـه 

)Test- Retest ( طبــق المقیــاس علـــى عینــة مكونــة مــن)طالبــا وطالبــة اختیــروا بالطریقـــة  ) ٦٠
یومــا مــن التطبیــق األول ) ١٤(ات بعــد مــرور العــشوائیة وتــم إعــادة تطبیــق المقیــاس علــى عینــة الثبــ

بــین درجــات التطبیقــین كــان معامــل ) Person Correlation(وباســتخدام معامــل ارتبــاط بیرســون 
ــــاط  ــــاین وباســــتخدام معادلــــة  ) ٠.٨١(االرتب ــــات ایــــضا بطریقــــة تحلیــــل التب ًوقــــد اســــتخرج الباحــــث الثب

مـــل ثبـــات جیـــد ومؤشـــر علـــى التجــــانس وهــــو معا) ٠.٨٤(الفاكرونبـــاخ فكانـــت قیمـــة معامـــل الثبـــات 
  .الداخلي
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ًبعــد أن أصــبح مقیــاس الـــشجاعة النفــسیة جــاهزا للتطبیــق طبـــق الباحــث المقیــاس علــى عینـــة 

كلیـــات وبعـــد تـــصحیح إجابـــاتهم تمـــت معالجـــة ) ٨(ًطالبـــا وطالبـــة مـــوزعین علـــى ) ٩٥٥(مكونـــة مـــن 
  .ًالبیانات إحصائیا 
 

مجـاالت وكمـا موضـح ) ٧(فقـرات  موزعـة علـى ) ٩٣(قیاس فـي صـیغته النهائیـة مـن تكون الم
وتمــت صــیاغنها علــى شــكل أســالیب موقفیــة لفظیــة وبثالثــة بــدائل اســتجابة  فیكـــون ) ٣(فــي ملحــق 

وبهـذا یكـون اقـصى ) ١=نـادرا ( والبـدیل الثالـث) ٢=أحیانـا (والبدیل الثاني ) ٣=غالبا  (البدیل األول 
درجــــة وان ) ٥٠(درجـــة وادنـــى اداء متوقـــع هـــو ) ١٥٠(لمقیـــاس الـــشجاعة النفـــسیة هـــو اداء متوقـــع 

درجــة وقـــد تمــت صـــیاغة الفقــرات بأســـلوب اإلقــرار الـــذاتي ) ١٠٠(المتوســط االفتراضـــي للمقیــاس هـــو
الموضــوعي التشخیــصي المــستند الــى محاكــاة الواقــع ولعــل مــا یبــرر اســتخدام هــذا األســلوب هــو كــون 

فهم واضح للذات وال یمكن بـاي حـال مـن األحـوال أن یتـدخل الباحـث للتـأثیر فـي الظاهرة بحاجة الى 
  .موضوعیة االستجابة عند التصحیح او التحلیل اإلحصائي

 
 : بناء مقیاس الشجاعة النفسیة  لدى طلبة جامعة الموصل.  

 المتبعة لبناء مقیـاس الـشجاعة النفـسیة لقد تم تحقیق هذا الهدف من خالل اإلجراءات العلمیة
) ٤(فقــرة ولكــل فقــرة ثالثــة مواقــف لإلجابــة والجــدول ) ٥٠(الــذي تألفــت الــصورة النهائیــة للمقیــاس مــن 

  .یبین الخصائص اإلحصائیة للمقیاس
  الخصائص اإلحصائیة  لمقیاس الشجاعة النفسیة) ٤(الجدول 

 المؤشرات اإلحصائیة الخصائص اإلحصائیة

 ٩٥٥ راد العینةعدد أف

 ٦٦ المدى

 ٩٠,٦٨٦٧ المتوسط الحسابي

 ٦٥ الحد األدنى للدرجات

 ١٢٢ الحد األعلى للدرجات

 ١٣,٣٠٢٨٥ االنحراف المعیاري

 ١٧٦,٩٦٦ التباین

 ٩٣ الوسیط

 ٩٩ المنوال

 ٠,٤٤٨- معامل التفلطح

 ٠,٤٩٥- معامل االلتواء
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  .لدى طلبة جامعة الموصلقیاس مستوى الشجاعة النفسیة 

ًطالبـا وطالبـة ) ٩٥٥( ولتحقیق هذا الهدف تم تطبیق مقیاس الشجاعة النفسیة على عینة مكونة مـن 
  :وأظهرت نتائج التحليل اإلحصائي مايأتيموزعین على الكلیات الثمانیة 

   درجة  وبانحراف معیاري) ٩٠,٦٨٦٧(إن مستوى الشجاعة النفسیة لطلبة جامعة الموصل بلغ  .١

 .درجة) ١٠٠(وھي أقل من المتوسط النظري للمقیاس البالغ )١٣,٣٠٢٨٥(     قدره

درجـــة بـــانحراف ) ٩٨١١,٩٣(أن أفـــراد عینـــة كلیـــة الفنـــون الجمیبـــة أعطـــوا متوســـط درجـــات قـــدره .٢
درجــة علــى مقیــاس الــشجاعة النفــسیة وهــو اعلــى متوســط حــسابي مــن )  ٤٣٢٥٣,١٠(ُمعیــاري قــدره 

 باقي الكلیات األخرى 
ــــــــــراد عینــــــــــة كلیــــــــــة علــــــــــوم الحاســــــــــوب والریاضــــــــــیات أعطــــــــــوا متوســــــــــط درجــــــــــات قــــــــــدرهأن .٣    أف

 مقیـاس الـشجاعة النفـسیة درجة علـى) ٢٤٦٧٥,١٠(ُدرجة بانحراف معیاري قدره ) ٣٩٧٤,٧٧    ( 
 .یوضح ذلك) ٥(متوسط حسابي من باقي الكلیات األخرى والجدول وهو اقل 

  لطلبة جامعة الموصلریة المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیا)٥(جدول
 االنحراف المعیاري المتوسط الحسابي العدد التخصص الكلیة ت 

 ٥٦٨٠٨,١٠ ٨٥٠٠,٩٢ ١٠٧ علمي الموصل\الطب ١

 ٢٤٨٦٦,١٤ ٢٥٦٤,٨٤ ٨٨ علمي الهندسة ٢

 ٢٤٦٧٥,١٠ ٣٩٧٤,٧٧ ١٢٦ علمي علوم الحاسوب والریاضیات ٣

 ٦٩٥١١,١٤ ٧٩٢١,٩٥ ١٣١ علمي التمریض ٤

 ٤٠٦٠٤,١٣ ٢٨٨٥,٩٢ ١٣٠ انساني ةالتربی ٥

 ٣٨٢١٢,١٢ ٢٨٠٤,٩٠ ١٢٧ انساني االداب ٦

 ٤٣٢٥٣,١٠ ٩٨١١,٩٣ ١٢٠ انساني الفنون الجمیلة ٧

 ١٧٣٩٩,١١ ٦٥٠٩,٩٣ ١٠٦ انساني التربیة االساسیة ٨

 
إن مـــستوى الـــشجاعة النفــــسیة لطلبـــة جامعــــة الموصـــل بـــشكل عــــام هـــو أقــــل مـــن المتوســــط 

درجـة ویعـزي الباحـث ذلــك الـى أنهـم قـد تعرضـوا الـى خبـرات صــادمة ) ١٠٠(للمقیـاس البـالغ النظـري 
أبان سیطرة تنظیم داعش على مدینـة الموصـل وضـغوط نفـسیة  نـشأت بـسبب الـصراع بـین المطالـب 
الملقــاة علــیهم وقــدرتهم علــى التعامــل معهــا وان اخــتالل التــوازن بینهمــا تــسببت فــي اضــطرابات نفــسیة 

 مــن ً یفــوق قــدرة اإلنــسان علــى التحمــل وخلقــت نوعــا مــن التــوتر والــشدة واإلحبــاط والخــوفًبلغــت حــدا
والــذي ارتــبط بمــستویات عالیــة مــن العــصابیة ) هــانز ایزنــك(الخبــرات الــصادمة والعــدوان بحــسب رأي 

والذهانیــــــــــــــة وعــــــــــــــدم االســــــــــــــتقرار االنفعــــــــــــــالي الناتجـــــــــــــــة عــــــــــــــن التعــــــــــــــرض للخبــــــــــــــرات العنیفـــــــــــــــة 
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 (Schmidt and koselka.2000) وتتفـق هـذه النتـائئج مـع )٢٧، ١٩٩٧،األنـصاري(والـصادمة
وجــود عالقــة دالــة احــصائیا مــابین الــصالبة الجــسدیة والقــدرة علــى اتخــاذ قــرارات شــجاعة عنــد تــوفر ل

 وتتفــق هــذه النتــائج مــع . االرادة والجدیــة فــضال عــن التــاثیر الــسلبي لالجهــاد علــى القــرارات النفــسیة
التــي عرفــت الــشجاعة ) Matt C .Howard & Joshua Cogswell (2018نتــائج دراســة 

عملیــة وســلوك یتخــذه الــشخص فــي حیاتــه العملیــة  ولیــست كــسمة ضــمنیة ورمــز تــاریخي  ووصــفتها ك
بأنها فعل متعمد ینطوي على خطر موضوعي حقیقي على الفاعل ینفذ بعد مناقـشة مدروسـة لتحقیـق 

الثبــات النــسبي مــن خــالل تفعیــل دور الــشجاعة فــي أهــداف نبیلــة او نهایــات ســعیدة ویتــسم بــالتكرار و
مكــان العمــل فالــشجاعة بنــاء متعــدد األبعــاد یــستند إلــى مجموعــة مــن العناصــر والــسمات الشخــصیة 

العوامـل الشخـصیة االسـتباقیة ومتغیـر العمـر التـي تـؤثر تاكیـدها علـى  فـضال عـن التي تسبق الـسلوك
ًتــــأثیرا كبیــــرا علــــى الــــشجاعة الن طلبــــة الجامعــــة  كــــانوا ضــــمن الفئــــة العمریــــة التــــي كانــــت تــــستهدفها َ

  . عصابات داعش وتنكل بها
 

ان المؤشرات السلبیة التي أظهرتها النتائج بعد ان طبق مقیاس الشجاعة النفـسیة علـى أفـراد عینـة  .١
ن البحــث الرئیـــسة نتیجــة للتـــأثیرات الــصادمة التـــي عــانى منهـــا أفــراد المجتمـــع فقــد یخـــسر اإلنــسان مـــ

مستوى تكیفـه الـذي كـان یتمتـع بـه قبـل الـصدمة فیـضطرب ترتیـب أولویاتـه وحاجاتـه األساسـیة  وربمـا 
ًیلحق الضرر بالقیم التي یعتنقها ما یـشبه النكـوص الـى أسـلوب تكیـف اقـل نـضجا فتتغیـر نظرتـه الـى 

 .نفسه والى العالم من حوله بشكل سلبي وتتغیر فلسفته في الحیاة
 النفــسیة علــى حجــم الخــسائر النفــسیة والــصدمات التــي عــانى منهــا أفــراد تعتمــد درجــات الــشجاعة .٢

 .المجتمع فالوقوع في اسر المختطفین یشكل صدمة كبیرة قد تستمر أثارها سنوات عدیدة 
 

إیـــالء أهمیـــة كبیـــرة لتبنـــي اســـتراتیجیات لتعـــدیل الـــسلوك مـــن خـــالل إشـــراك الكـــوادر التعلیمیـــة فـــي  .١
فراد المجتمع الزالـوا یعـانون مـن تـأثیر الـصدمة التـي خلفهـا احـتالل داعـش لمـا الن أ،دورات تطویریة 

  .لوقع الكلمات االیجابیة من تأثیر في إبدال السلوك المضطرب
ًإن إحـداث التنمیـة الـشاملة یحتـاج إلــى تبنـي الدولـة توجهـا حقیقیــا لتطـویر وتحـسین الواقـع الحیــاتي  .٢ ً

 النـــوعي المنـــشود الن الشخـــصیة العراقیـــة شخـــصیة غیـــر فـــي المجتمـــع واالرتقـــاء بـــه إلحـــداث التغیـــر
  .منتجة وتعیش في ثقافة التاریخ وهي في قلب الحاضر

 
  .قیاس الشجاعة النفسیة لدى طلبة جامعات أخرى  ومقارنة النتائج مع نتائج البحث الحالي .١
بــأدوات  كــن أن تكــون  یمّ إلن نهــضة أیــة ُأمــة الاقتبــاس نمــاذج نهــضویة متوائمــة مــع البیئــة العراقیــة .٢

 .وال في سیاق ثقافي غیر سیاقها وال بأناس غیر أناسها  وال بأساس إعتقادي غیر أساسهاغیر أدواتها 
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تطبیـق مقیــاس الـشجاعة النفــسیة فــي مواقـع العمــل للحــد مـن ظــاهرة الفــساد اإلداري الـذي نخــر عــضد  .٣
 .الدولة

كتـشاف وتطـویر القـدرات النفـسیة للطلبـة كـأداة اعتماد مقیاس الـشجاعة النفـسیة الـذي أعـده الباحـث ال .٤
 .تشخیصیة في المؤسسات التربویة 

إجراء دراسة وصفیة لمعرفة عالقـة الـشجاعة النفـسیة  لطلبـة الجامعـة بـبعض المتغیـرات النفـسیة مثـل  .٥
 ).مهارة مواجهة الضغوط، األنماط الشخصیة، الخجل االجتماعي، الذكاء(

 
 .عالم العرفة،المجلس الوطني للثقافة والفنون بالكویت ،االنسان وعلم النفس)١٩٩٠(عبد الستار،ابراهیم .١
 .١ط،  القاهرة -دمشق، دار الكتاب العربي، كیف تصبح اكثر شجاعة، ) ٢٠١٠(یوسف ،ابو الحاج .٢
، اصدار مؤسسة لعلوم النفسیة العربیة، علم النفس االیجابي)٢٠١٤(محمد السعید عبد الجواد،ابو حالوة .٣

 .القاهرة، )٣٤(العدد
 الــدار العلمیــة ١، طالقیــاس والتقــویم فــي التربیــة وعلــم الــنفس ) ٢٠٠٢(ابــو حــویج ، مــروان وآخــرون  .٤

 .للنشر والتوزیع ، عمان ، األردن 
، اطروحة ماجستیر ، ١٩٦٧فكر الهزیمة لدى العرب بعد حرب ، )٢٠١٤(ایاد احمد مصطفى،ابو زنیط .٥

  .فلسطین،  نابلس،جامعة النجاح، كلیة الدراسات العلیا
 .  ١١العدد، مجلة جامعة تكریت للعلوم اإلسالمیة ،الهزیمة النفسیة ،)٢٠١٢(حسین علي، حمد ا .٦
حقوق الترجمة والنشر للمجلس ، ترجمة عادل نجیب بشري ، الطبیعة البشریة، )٢٠٠٥(، الفرید، ادلر  .٧

  .١القاهرة ط،االعلى للثقافة 
جامعة ،كلیة التربیة ،رسالة ماجستیر ،اة وعالقته باالیثارمعنى الحی) ٢٠١٦(اماني احمد،اسكندراني .٨

 ١الكویت دار الكتاب الجامعي ، ط .الشخصیة من المنظور النفسى) ١٩٩٧(بدر محمد ، االنصارى.دمشق 
 .١٩٩٦.ترجمة حامد عبد العزیز الفقي دار القلم الكویت ، نظریات االرشاد والعالج النفسي، باترسون .٩

 .١ط، القاهرة، دار االدب للظباعة والنشر  ،  البطولة،) ١٩٩٦(فتعبد لرحمن را،الباشا .١٠
 . المغرب، منشورات النادي الجراري ،هویتنا والعولمة ، ) ٢٠٠٠(عباس، الجراري .١١
 .دار المعرفة الجامعیة ، ١ط،االسكندریة  ، قیاس الشخصیة،) ٢٠٠٩(محمد شحاتة ،ربیع  .١٢
، جمعیـة قیـاس والتقیـیم وتطبیقاتـه التربویـة اإلنـسانیةمبادئ ال). ١٩٩٥(الروسان، سلیم سالمة وآخرون  .١٣

 .عمال المطابع التعاونیة، عمان

  .، منشورات جامعة الموصلاالختیارات والمقاییس النفسیة). ١٩٩٥(الزوبعي، عبد الجلیل وآخرون  .١٤
 ،دراسة موضوعیة- الشجاعة في ضوء السنة النبویة)٢٠١٦(خالد بن فالح بن عبد المجید،شعالن .١٥

  .جامعة غزة، كلیة اصول الدین، ماجستیر رسالة 
مجلة ،بناء مقیاس االولویات االدلریة للشخصیة بطریقة كیو للفرز) ٢٠١٤(نور شاكرهادي،العباس .١٦

 ).٢(العدد،٢٢المجلد ،جامعة بابل للعلوم االنسانیة 
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 . الجزائر،١٠العدد ،مجلة دفاتر السیاسة والقانون ، ظاهرة الهجرة واالرهاب)٢٠١٤(مجدوب،عبد المومن .١٧
 االردن، عمان ،دار الثقافة للنشر والتوزیع  . نظریات التعلم)  ٢٠٠٧(جودت ، عبد الهادي .١٨
 . ، دار الفكر، عمان ، األردن ١، طمقدمة في علم النفس التربوي ): ١٩٩٥(عریفج ، سامي سلطي  .١٩
والعلوم اساسیات البحث العلمي في التربیة ،) ١٩٨٧(عودة ، احمد سلیمان وفتحي حسن ملكاوي  .٢٠

 .، مكتبة الكناني ، اربد ، االردناالنسانیة عناصره ومناهجه والتحلیل االحصائي لبیاناته
نموذج العوامل الخمسة الكبرى في الشخصیة  مؤشرات سایكومتریة من ، )٢٠٠١( علي مهدي، كاظم  .٢١

 .٣٠العدد  ، ١١المجلد ، المجلة المصریة للدراسات النفسیة  ، البیئة العربیة
مجلة دراسات تربویة ،الطاقة النفسیة الفعالةوعالقتها بمعنى الحیاة،)٢٠١٢(صالح فواد محمد،مكاوي .٢٢

 ).٧٦(العدد،كلیة التربیةبالزقازیق،وتفسیة
، دار المیسرة للنشر ١، طالقیاس والتقویم في التربیة وعلم النفس ،)٢٠٠٠(ملحم، سامي محمد  .٢٣

 .والتوزیع والطباعة، عمان، االردن
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