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  :املUVص

اسة إ�� التعرف ع�� العالقة ب�ن املثابرة �اديمية و�ل من  تحمل الغموض وفاعلية ر     %دفت الد

ة الت3بؤ0ة لتحمل الغموض وفاعلية الـذات  اسة أيضا إ�� التعرف ع�� القد رالذات كما %دفت الد ر
ً

تبــــاطي . ?ـــ< املثــــابرة �اديميـــة لــــدى عينـــة مــــن طالبـــات ا:9امعــــة B الوصــــفي EFروتـــم اســــتخدام املـــن

اســــة ـــة مــــن . رلتحقيــــق أ%ــــداف الد اسـ البــــات ا:9امعــــة تــــم طالبــــات مــــن ط) 110(روتLونــــت عينــــة الد

%م  %م بالطر0قة العشوائية من طالبات املستو و ?< املرحلة ا:9امعية، وتراوحت أعمـا راختيا لر ى

ق عبـــدالفتاح ) 21-19(بـــ�ن  وعامـــا، واســـتخدمت الباحثـــة مقيـــاس املثـــابرة �اديميـــة فـــار
ً

)2011( ،

). 2018(ياد الكف�ــa ، ومقيــاس فاعليـة الــذات ود)2010(ومقيـاس تحمــل الغمـوض دمحم عبــدالتواب 

تباط ب�aسو واختبار ت وتحليل التبـاين حـادي وتحليـل Bنحـدار  اسة معامل ا نواستخدمت الد ر ر

اســة اســة عــن وجـود عالقــة موجبــة دالــة إحــصائيا . راملتعـدد ملعا:9ــة بيانــات الد وأسـفرت نتــائج الد
ً

ر

بــ�ن كــال مــن فاعليــة الــذات وتحمــل الغمــوض وiــ�ن فاعليــة الــذات واملثــابر
ً

ة �اديميــة، كمــا أكــدت 

اسة ع�� الدو املعدل لفاعلية الذات ?< العالقة ب�ن املثابرة �اديمية وتحمل الغموض، كما  رالد ر

ة الت3بؤ0ـــة لفاعليـــة الـــذات وتحمـــل الغمـــوض ?ـــ< املثـــابرة �اديميـــة، كمـــا  ت النتـــائج إ�ـــ� القـــد رأشـــا ر

ت النتــائج إ�ــ� تقــدم فاعليــة الــذات ع�ــ� تحمــل الغمــوض  ?ــ< lســkام باملثــابرة �اديميــة لـــدى رأشــا

اسnoا mعدد من التوصيات. طلبة ا:9امعة   .روأوصت الباحثة ?< آخر د

  .  فاعلية الذات، تحمل الغموض، املثابرة �اديمية: الXلمات املفتاحية
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Self-Efficacy and Tolerance of Ambiguity as Predictors of 
Academic Perseverance among Qassim University Students 
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Abstract: 

    The study aimed to identify the relationship of academic 

perseverance and each of those who tolerate ambiguity and self-

efficacy. It also aimed to identify the predictive ability to tolerate 

ambiguity and self-efficacy in academic perseverance among a sample 

of university students. The study used descriptive relational method to 

achieve study’s goals. Sample was chosen randomly from first level of 

university phase, their ages between (19-21) years. The researcher 

used academic perseverance scale (Abdulfattah, 2011), tolerate 

ambiguity scale (Abdultawab, 2010), and self-efficacy scale (alkferi, 

2018). Also Person correlation, T test, one-way ANOVA and multiple 

liner regression for data processing. The results of the study revealed a 
positive correlation between self-efficacy, tolerance of ambiguity and 

academic perseverance.  The results also indicated to modified role of 
self-efficacy in the relationship between academic perseverance and 

tolerance of ambiguity, also results showed the predictive ability of the 
variables self-efficacy tolerance of ambiguity in academic 

perseverance. The researcher recommended in the last study several 
recommendations 

Keywords: Self-efficacy, tolerance of ambiguity, academic 

perseverance. 
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  :املقدمة

إن مواصــلة ا:uيـــاة ?ــ< ظـــل التحـــديات واuvــن الtـــs تواجــھ qlـــسان ?ـــ< كث�ــa مـــن حيـــان 
ف %و دليل ع�� فاعلية الذات حيـث تمثـل متغ�ـaا مkمـا ?ـ<  وتفاعل qlسان بإيجابية مع تلك الظر

ً ً
و

ا مkمـا ?ـ< توجيـھ سـلوك الفـرد بنجـاح والـذي ~ـستمد مـن خـال متغ�aات ال��صية الذي يـؤدي دو
ً ً

ل ر
  . ا:��aات Bجتماعية الst يمر �nا الفرد ?< حياتھ

ا أن امتالك الفرد ملفkوم إيجا�ي عن ذاتھ يجعلھ ير العالم بطر0قة مختلفة  ىو0ر باندو رى
تمامـا عــن غ�ـaه ممــن ~عـاqي مــن تـدqي مفkــوم الــذات والـذي يــر نفـسھ دائمــا مقـصرا وفاشــال و0ــزداد 

ً ً ىً
ـــا ت�ــــسع ال ـــع رلديــــھ الـــــشعو بــــالقلق كمــ كمـــــا يـــــضيف ). 2000عــــوض هللا، (فجـــــوة بـــــ�ن الــــذات والواقــ

نأن ا:uيـــاة ت�ـــسم بالتعقيـــد والغمـــوض لـــذلك يجـــب ع�ـــ� الفـــرد أن يLـــو ع�ـــ� ) 2001عبـــدالعظيم،(
عة  جــــة مــــن تحمــــل الغمــــوض �ــــساعده ?ــــ< النجــــاح ?ــــ< التعامــــل مــــع املواقــــف املتناقــــضة واملتــــصا رد ر

  .فرد ع�� مواجkة تحديات العصرفتحمل الغموض أحد متغ�aات ال��صية الst �ساعد ال

أن اعتقــاد الفـــرد ?ـــ< فاعليتـــھ الذاتيــة خـــالل مرحلـــة التعلـــيم ) 2002(ىو0ــر عمـــاد مخيمـــر 
ا:9ـــام�< ~عتمــــد ع�ــــ� خ�aاتـــھ Bجتماعيــــة وعالقاتــــھ بـــاألخر0ن وأنــــھ الفــــرد يـــصبح أك�ــــa فاعليــــة �لمــــا 

مــات والــصعوiات وBحتياطــات و0تحمــل الغمــوض  حينمــا يجــد مــن ~ــساعده زأســتطاع أن يواجــھ 
رو0دعمــھ اجتماعيــا، أمــا شــعو الفــرد أنــھ وحيـــد ?ــ< مواجkــة الــضغوط يجعلــھ أك�ــa عرضــھ لإلصـــابة 

ً

باإلحباط وBكتئاب و0صبح أك�a قلقا ع�� مستقبلھ
ً

.  

ــــواب، (و0ـــــــذكر  ـــد التــــ ــــل ) 2010عبــــ ــــــو مـــــــن عوامــــ ـــم وحيــ ـــــوض عامـــــــل مkــــ ــــــل الغمـــ يأن تحمـ
اك املواقـف رال��ـصية الtـs لkـا دو ?ـ< تحـس�ن داء  ة الفـرد ع�ـ� إد ر�ـادي�s، فkـو يـدل ع�ـ� قـد ر

ة مkمة يجـب أن تتـوفر لـدى طـالب ا:9امعـة حtـ� يـصلوا  راملرغوiة والst ~ستطيع مواجnokا، و�< قد
sــادي��أن املثـــابرة �اديميــة �ع�ـــa عــن محـــاوالت ) Mischel, 1999(ىو0ـــر . ىإ�ــ� مــستو lنجـــاز 

0ـــة مـــن أجــل تحقيـــق أ%ـــداف أ�اديميــة أك�ـــa مرغوiيـــة الطــالب ?ـــ< تــأخ�a إشـــباع أ%ـــداف صــغ� رaة فو
لية Bجتماعية ولد©nم ولك¨nا mعيدة qس§يا وترتبط املثابرة �اديمية بالنجاح وlنجاز واملسؤ

ً
 .  

أن املثــابرة �اديميـــة تـــدل ع�ــ� خ�ـــaات الفــرد عنـــد مواجkـــة ) 573: 2011(و0ــذكر عطيـــة 
ر باuvنة اuvن حيث ~ستطيع التغلب عل®nا و والوصو إ�� التواز النف°¯s الذي �ان عليھ قبل املر ن ل

وقبل التعرض لألحداث الضاغطة وترتبط املثابرة ب3شأة الفرد وثقافتھ وطبيعة �³ص²تھ ومن ثـم 
اسية   .رقد �ساعده ع�� تحمل الغموض الذي يواجkھ ?< حياتھ الد

ة اسـات الtـs تناولــت روiمراجعـة أدبيـات البحـوث ?ـ< مجـال فاعليـة الـذات وجـد نـد ر ?ـ< الد
اسـة  رعالقة فاعلية الذات بتحمل الغموض وعالقnoما الت3بؤ0ـة باملثـابرة �اديميـة ولـم توجـد أي د
اســــة العالقــــة  اســــة ا:uاليــــة، عــــالوة ع�ــــ� د ر?ــــ< حــــدود علــــم الباحثــــة تناولــــت املتغ�ــــaات الثالثــــة بالد ر

  .م�<الت3بؤ0ة ب�ن املتغ�aات لدى عينة من طالبات التعليم ا:9ا
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اسة   :رمشXلة الد

·س ا:9ام�< حيث الحظت  اسة من خالل خ�aة الباحثة ?< مجال التد رنبعت مشLلة الد ر
ة ع�ــ� تحمــل الغمــوض وفاعليــة  رأن mعــض الطالبــات يتم�ــ¹ون بــبعض الــسمات النفــسية م¨nــا القــد

اســة ا:9امعيـة والــ بعض رالـذات املرتفعـة والــس�< إ�ـ� التغلــب ع�ـ� الـصعوiات والتحــديات أثنـاء الد
ـــر مـــــن الطالبـــــات ال ~ـــــستطيع تخطـــــي الـــــصعاب لـــــذلك تولـــــد لـــــدى الباحثـــــة lحـــــساس بمـــــشLلة  خـ

اسة ?< lجابة ع�� ال�ساؤالت ºتية اسة و?< ضوء الطرح السابق يمكن تحديد مشLلة الد رالد   :ر

%ل توجد عالقة دالة إحصائيا ب�ن املثابرة �اديمية و�ل من فاعلية الذات وتحمـل الغمـوض) 1(
ً

 
اسة من طالبات ا:9امعة   . رلدى أفراد عينة الد

%ل �عدل فاعلية الذات مـن العالقـة بـ�ن املثـابرة �اديميـة وتحمـل الغمـوض لـدى أفـراد عينـة ) 2(
اسة   .رالد

%ل يمكن الت3بؤ باملثابرة �اديمية من خالل تحمل الغموض وفاعلية الذات لدى أفراد عينة ) 3(
اسة   .رالد

اسة   :رأ\داف الد

اسة إab ما ي`_^[   : ردف الد

  . معرفة ¼9م واتجاه العالقة ب�ن �ل من املثابرة �اديمية وتحمل الغموض وفاعلية الذات-1

ــــل الغمــــــوض ?ــــــ< عالقــــــة فاعليــــــة الــــــذات واملثــــــابرة -2 ر التعــــــرف ع�ــــــ� الــــــدو املعــــــدل والوســــــيط لتحمــ
�اديمية .  

ة الت3بؤ0ة لفاعلية الذات وتحمل الغمو-3   . ض ?< الت3بؤ باملثابرة �اديميةر الكشف عن القد

اسة   : رأ\مية الد

اسة فيما ي`_   :رتتde أ\مية الد

اسـة مــن حيـث ا:uداثــة وطبيعــة العينـة الtــs تمثــل ) 1( رأ%ميـة املوضــوع واملتغ�ـaات الtــs ت�ناولkــا الد
تــــھ  ــام�< مرحلــــة الــــشباب الtــــs تمثــــل شــــر0حة مkمــــة داخــــل ا9vتمــــع تمثــــل ثر وطالبــــات التعلــــيم ا:9ــ

  0ةال§شر

0ـــادة ) 2( شــادية وتوعو0ــة ½nــدف إ�ــ�  0§يــة وإ اســة ?ــ< بنــاء بــرامج تد زيمكــن Bســتفادة مــن نتــائج الد ر ر ر
ة الطالبات ع�� املثابرة �اديميـة  ة ع�� تحمل الغموض ومن ثم تتحسن قد رفاعلية الذات والقد ر

sادي��  وlنجاز 

ـــ) 3( اســـــة ?ـــــ< توجيـــــھ ســـــلوك الطالبــ ــــل ريمكـــــن أن �ـــــسا%م نتـــــائج %ـــــذه الد ات و�ـــــ�9يعkن ع�ـــــ� تحمـ
ىالغموض ومواجkة تحديات ا:uياة ا:9امعية ومن ثم يتحسن مستو تحصيلkن �ادي�s و0صلن 

  إ�� املثابرة �اديمية و%و مطلب من مطالب النمو ?< مرحلة الشباب والتعليم ا:9ام�<
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اسة   :رمصطfVات الد

أوال
ً

   Self-Efficacyفاعلية الذات: 

 aفراد ع�� التعامل بنجاح مع معظم العقبات، ال )2018(ي�عرف الكف�ة  رفاعلية الذاتية بأ¾nا قد
جـة ا:�ـام الtـs تحـصل عل®nـا الطالبـة ع�ـ� .واملشكالت الtـs تـواجkkم ر  و�عرفkـا الباحثـة اجرائيـا بالد

ً

،(مقياس فاعلية الذات  a2018يالكف�.(  

ثانيا
ً

    Tolerance of Ambiguityتحمل الغموض : 

ة ع�ـ� التفاعـل مـع املواقـف ا:9ديـدة وا�vتلفـة الtـs ) 364، 2010(تواب عرفھ دمحم عبدال ربأنھ القد
جـــة ا:�ـــام الtـــs تحـــصل عل®nـــا . يـــصعب الت3بـــؤ �nـــا والtـــs تتم�ـــm ¹عـــدم الوضـــوح رو·عـــرف اجرائيـــا بالد

ً

  ).2010عبد التواب، (الطالبة ع�� مقياس تحمل الغموض 

ثالثا 
ً

   Academic Perseverance ��اديمية املثابرة -:

ا  ــ ق عبــــد الفتــــاح، (عرفkــ 0ــــة مــــن أجــــل تحقيــــق ) 2011وفــــار ربأ¾nــــا تــــأخ�a إشــــباع أ%ــــداف صــــغ�aة فو
أ%داف أ�اديمية أك�a مرغوiيھ ولك¨nا mعيدة qس§يا
ً

 . sـtجـة ال رو�عرف املثابرة �اديمية إجرائيا بالد
ً

ق عبد الفتا/ تحصل عل®nا الطالبة ع�� مقياس املثابرة �اديمية إعداد   ).2011(ح وفار

اسةحدود    :رالد

  :ا}fدود املXانية) أ

اسة ?< �ليات العلوم وºداب بجامعة القصيم   .رتم تطبيق الد

  : ا}fدود الزمنية) ب

B sو مـن العـام ا:9ـام�<  اÂ̄ـ اسـة وجمـع البيانـات ?ـ< الفـصل الد لتم تطبيـق أدوات الد ر / م 2021(ر
  ).%ـ1443

  :  ا}fدود ال�شر�ة) ج

وطالبات �ليات العلوم  s¯Âا لوºداب بجامعة القصيم ?< املستو الد   .رى

اسةالنظر�ةاملفا\يم    :ر للد

اسة و�< ع�� النحو التا�< رو�0ناو متغ�aات الد   :ل

  :الذاتأوال فاعلية 

 ÃÄيوBandura) 1997 ( ع فاعلية الذات و0ؤثر ?< سلوك الفرد من وأن Bعتقاد الذا�ي فرع من فر
�عة جوانب تحدد ?< اختيا ر السلوك ومقدار اk9vود الذي يبذلھ ال��ص ?< مkمة معينة رخالل أ

ات الst . وانفعاالت ال��ص باإلضافة ا�� أنماطھ الفكر0ة ركما �عت�a فاعلية الذات محددا لالختيا
أن أÐـuاب فاعليــة ) Pajares,2010:3(و0ـذكر ) Carter: 2001(يقـوم �nـا الفـرد والtـs تالئـم سـلوكھ 

iمـا نالذات املنخفضة يميلـو إ�ـ ر� التفك�ـa ?ـ< أشـياء ذات صـعوiة أك�ـa بكث�ـa ممـا عل®nـا ?ـ< الواقـع، و
نـــة بأÐــــuاب  فاعليـــة الــــذات  ر~عـــاqى %ـــؤالء مــــن القلـــق حـــو طــــر حـــل املـــشكالت mــــشLل أك�ـــa مقا ق ل
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ن الفشل ?< املkام الصعبة إ�� أن اk9vود املبذو  ن بالثقة بالنفس، كما ~عز لاملرتفعة فkم ~شعر و و
  .غ�a �ا?<

  :اعلية الذات ف�عر�فات

ــــددة ) Bandura) 1997    عرفkــــــا  ـــيم أعمــــــال محــ ــــذ وتنظـــ تــــــھ ع�ــــــ� تنفيــ ربأ¾nــــــا حكــــــم الفــــــرد حــــــو قد ل
 aات ألداء سلوك محدد وأدوات أخر للتأث� ف واملkا ىواqعLاس فLار وBستخدام التوليدي للمعا ر ر

الـذات بأ¾nـا  فاعليـة stralniks) 2003(و·عـرف . رالذا�ي حيث ~ـستطيع الفـرد أن يقـر كيـف يتـصرف
مجموعــة الت3بـــؤات العامــة الtـــs توجـــد لــدى الفـــرد و�عتمـــد ع�ــ� خ�aاتـــھ الـــسابقة وتــؤثر ?ـــ< توقعـــات 

  .النجاح ا:�اصة بھ

Óـــ<  ركمــا تـــر ا:�ز ة الفـــرد ع�ـــ� داء وlنجـــاز مـــن خـــالل ) 375: 2017(ى رأن فعاليـــة الـــذات �ـــ< قـــد
ادت الثقة زاعتقاداتھ اuvددة بمستو الدافعية لديھ فLلما  ادت ا:k9ود املبذولة ى ز بفاعلية الذات 

  .لللوصو للkدف

ا½nم  اســة فاعليــة الـــذات بأ¾nــا معتقــدات فـــراد حــو إمLــانيnoم وقـــد رو�عــرف الباحثــة ?ــ< %ـــذه الد لر
  .وتوقعا½nم لإلنجاز واملرتبطة بخ�aا½nم املباشرة وغ�a املباشرة للنجاح والفشل

ار qـــشطة املناســـبة للفـــرد فيختـــار مـــا يناســــب ىكمـــا تـــر الباحثـــة أن فاعليـــة الـــذات تـــؤثر ?ـــ< اختيـــ
اتھ؛ وiذلك ففاعليـة الـذات لkـا دو مkـم ?ـ< توجيـھ  اتھ و0تجنب ما ير أنھ يفو امLانياتھ وقد رقد ر قر ى

  .سلوك الفرد إ�� mعض املkام وqشطة ?< حياتھ

  : الذاتفاعليةأ�عاد 

  : ثالثة أmعاد لفاعلية الذات �<Bandura) 19: 1997(حدد 

  : الفاعليةرةقد) 1(

 aة أك� ة الفاعلية بصو اك الفرد للمkام املو�لة إليھ وتتÃÕ قد رو�< تختلف من فرد آلخر طبقا إلد ر ر
ً

ىعنـــدما تLـــو املkـــام مرتبـــة وفقـــا ملـــستو الـــصعوiة فkنـــاك مkـــام معقـــدة وصـــعبة وأخـــر متوســـطة  ى ن
ً

 aة و?< %ذا الصدد ~ش�nسيطة وم�شا�m امkة ومiالصعوBanduraطبيعة التح ��تواجھ  إ stديات ال
ىالفاعلية ال��صية و0مكن ا:uكم عل®nـا بمختلـف الوسـائل كمـستو lتقـان وiـذل ا:k9ـد والدقـة 

  . وlنتاجية والnoديد والتنظيم الذا�ي

  : العمومية) 2(

و�ع×ــs انتقــال توقعــات الفاعليــة إ�ــ� مواقــف مــشا�nة فغالبــا مــا ~عمــم فــراد إحــساسkم بالفاعليــة 
ً

ـــ� املواقـــــف املـــــش ـــا و0ختلـــــف ذلـــــك حـــــسب املواقـــــف وا:uـــــاالت ع�ــ نا�nة للمواقـــــف الtـــــs يتعرضـــــو لkــ
ات املعرفيـــة والـــسلوكية والوجدانيـــة ومـــن  روqـــشطة والطـــر الtـــs ~ع�ـــn� aـــا عـــن lمLانيـــات والقـــد ق

  . خالل التفس�aات الوصفية للمواقف
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  :القوة) 3(

ملرتفعــة تمكنــھ تتحــدد ?ــ< ضــوء خ�ــaة الفــرد ومــدى مالءمnoــا للموقــف وأن توقعــات الفــرد ا
 aــة املواقــف الــشاقة و·ــش�kـد ?ــ< مواجk9:ــذل املز0ــد مــن اiمـن املثــابرة ?ــ< العمــل وBandura ــ< %ــذا? 

تھ ع�� النجاح ?< qشطة ا�vتلفة رالصدد إ�� مدى شعو الفرد بالفاعلية القو0ة وقد   .ر

  : عدة وسائل لتحس�ن فاعلية الذات �< ع�� النحو التا�<Brown) 6 :2001(و0حدد 

  @جتماعيةاملساندة ) 1(

  املناقشات Bجتماعية) 2(

  ا:��aات العلمية) 3(

  Bحساس بقيمة الذات) 4(

  التعلم بالنموذج) 5(

  تنمية معتقدات قيمة الذات lيجابية ) 6(

نوممـــا ســـبق يتـــÃÕ إن فاعليـــة الـــذات مLـــو أساÂـــ¯s ?ـــ< �³ـــصية الفـــرد و0ـــؤثر ?ـــ< جميـــع 
اتھ وسلوكياتھ خر   . ىرمواقفھ واختبا

ثانيا
ً

  : الغموضتحمل: 

~عت�a تحمـل الغمـوض أحـد متغ�ـaات ال��ـصية الtـn© sـتم �nـا علمـاء الـنفس فkـو ~ـساعد 
د ?ـــ< املعـــاجم  رالفـــرد ?ـــ< مواجkـــة املواقـــف الغامـــضة واملعقـــدة واتخـــاذ القـــرار الـــسليم mـــشأ¾nا وقـــد و

ـــل الغمـــــــوض بأنـــــــھ الرغبـــــــة ?ـــــــ<  ـــــصطuÛات النفـــــــسية �عر0ـــــــف تحمــــ ـــــاموس املــ ـــل النفـــــــسية و?ـــــــ< قــ تقبــــ
أن تحمـل الغمـوض ) Levit) 2005 :32ىاملوضوعات الst لkا تفـس�aات متبادلـة وأنـواع متنوعـة و0ـر 

اكية يفضلkا mعض فراد كما أ¾nا سمة تدل ع�� �³صية الفرد   .ر%و عملية معرفية إد

ة ع�ــــ� التفاعــــل مــــع املواقــــف ) 2010عبــــد التــــواب، (و·عـــرف  رتحمــــل الغمــــوض بأنـــھ القــــد
ة الtــs يــصعب الت3بــؤ �nــا والtــs تتم�ــm ¹عــدم الوضــوح وأ¾nــا تمثــل مــصادر حقيقيــة ا:9ديــدة وا�vتلفــ

  . و�امنة للقلق أو الnoديد للفرد و0ميل إل®nا الفرد و0رغب ف®nا

اء املواقـف الغامـضة ) Budner) 1999 :31ىو0ر  د فعـل الفـرد إ زأن تحمل الغمـوض %ـو  ر
اك الفرد للمواقف منذ البداية  ك الفـرد املوقـف الغـامض ع�ـ� أنـھ رو0توقف ع�� كيفية إد رفإذا أد

ـــھ mــــسkولة فkــــو بــــذلك متحمــــل للغمــــوض  Silverوعرفــــھ . طبي�ــــ< ومرغــــوب فيــــھ ومــــن ثــــم تفاعــــل معـ
  .بأنھ حالة غامضة أو قابلة ألك�a من تفس�a أو �< حالة غ�a مؤكدة) 17: 1990(

ن و0تÃÕ من خالل العرض السابق لبعض �عر0فات تحمل الغموض أنـھ متـصل يمتـد بـ�
ــا غ�ــــa مألوفــــة ومعقــــدة كمــــا أنــــھ  دود فعــــال حــــو املث�ــــaات املدركــــة ع�ــــ� أ¾nــ لالقبــــو والــــرفض ?ــــ<  رل

) Norton) 1995 :606خاصـية لـدى الفـرد تـدل ع�ـ� تفاعلـھ مـع املواقـف ا:9ديـدة الغامـضة وحــدد 
�عة أنواع للمواقف الغامضة �< ع�� النحو التا�<   :رأ

  لوفةيموقف جديد ينطو ع�� مث�aات غ�a مأ) 1(

فة) 2( وموقف معقد يحتو ع�� عدد كث�a من املث�aات غ�a املعر   ي
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  يموقف متناقض يحتو ع�� مث�aات مختلفة ومتضادة) 3(

  ئموقف طار وسر·ع ولھ دالالت فجائية) 4(

ة املرتفعــة لتحمـل الغمـوض ع�ــ� ) Allen) 2000 : 428وقـد حـدد  رعـدة خــصائص لألفـراد ذو القـد ى
  :النحو التا�<

اك املواقف الغامضة ع�� أ¾nا مواقف مرغوiةنيميلو ) 1(   رإلد

)2 (aنة ?< التفك�   ولد©nم مر

  يتم�¹ون بالتفك�a البناâي) 3(

عة) 4( ة ع�� مواجkة املواقف املتصا رلد©nم قد   ر

ة ع�� حل املشكالت) 5(   رلد©nم قد

تياح عند مواجkة القضايا Bجتماعية املعقدة) 6( ن باال ر~شعر   و

  قوة نا) 7(

  لبو Bجتماã<الق) 8(

تفاع الكفاءة الذاتية) 9(   را

اك) 10(   رسرعة lد

ف واملعلومات) 11(   رالبحث عن املعا

  الثقة بالنفس) 12(

ة ع�� تمي�¹ املواقف) 13(   رالقد

  lحساس باألمان وعدم التعصب) 14(

لية Bجتماعية) 15(   وتحمل املسؤ

ات) 16( ة ع�� اتخاذ القرا رالقد   ر

  mعد اجتياز املوقف الغامضرالشعو بالسعادة ) 17(

  رالشعو بجودة ا:uياة ) 18(

  تحقيق الذات) 19(

)20 (sادي��  لالوصو إ�� lنجاز 

ىومن خالل العرض السابق تـر الباحثـة أن تحمـل الغمـوض %ـو أحـد سـمات ال��ـصية 
اك املواقــــف املkــــددة أو الغامــــضة الtــــs قــــد تــــؤثر فيــــھ ومــــن ثــــم  ة الفــــرد ع�ــــ� إد رالtــــs تــــدل ع�ــــ� قــــد ر
نـــة ?ـــ< تفك�ـــaه و0تغلـــب ع�ـــ� تلــــك  ة ســـليمة تجعلـــھ أك�ـــa مر اكkـــا بـــصو و~ـــستطيع التفاعـــل معkـــا وإد ر ر

لاملواقف الغامضة و?< السطو التالية س²تم تناو املتغ�a الثالث و%و املثابرة �اديمية   . ر
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ثالثا
ً

  :  ��اديميةاملثابرة: 

ـــد ة ع�ـــــ� مواجkـــــة �عـــــد املثـــــابرة �اديميـــــة خاصـــــية يتم�ـــــn� ¹ـــــا فـــــراد الـــــذين لــ ــــد ر©nم القـ
ة ع�ــ� التكيــف معkــا، فäــs دليــل ع�ــ� التوافــق النفــ°¯s ومــدى تمتــع الفــرد  راملواقــف الــصعبة والقــد
ـــــــة  ــــــسمية والعقليـ ــــن الناحيــــــــة ا:9ــ ــــــرد مــــ ـــة للفــ ــــك الب3يــــــــة الداخليـــــ ـــــuåة النفــــــــسية ومــــــــدى تماســــ بالـــ

�اديميـة �أحـد سـس نوقـد ا%ـتم الaæبو0ـو بمفkـوم املثـابرة . وBجتماعيـة وBنفعاليـة و�اديميـة
الtـــs تـــدفع qــــشاط املـــتعلم �و¾nــــا ت3بـــع مـــن داخــــل الفـــرد، ممــــا يجعـــل املـــتعلم يوظــــف �ـــل إمLانياتــــھ 

املثابرة �اديمية ) 2008 :224 (Snape & millerو·عرف ). 2017ثابت،(لتحقيق أ%دافھ املرسومة 
ـــم خ�ــــaات اuvنــــة و0وجــــد ?ــــ< %ــــذا  غـ ـــا ربأ¾nــــا عمليــــة �عكــــس التكيــــف lيجــــا�ي  الــــسياق متغ�ــــaين %مـ

غم اuvنة(   ).رالتعرض للمحنة، تحقيق التكيف 

غــم وجـــود عوامـــل ) 577: 2011(عــرف عطيـــة  راملثــابرة �Bاديميـــة بأ¾nـــا التحــصيل التعلي�ـــs املرتفـــع 
ا�vاطرة الtـs تـدل دائمـا ع�ـ� داء �ـادي�s املـنخفض، وiـذلك �عـرف املثـابرة �اديميـة ع�ـ� أ¾nـا 

ً

غم العقبات الst تواجkھالعملية والنت رائج الst تدل ع�� قصة حياة الفرد الناÃê أ�اديميا 
ً

.  

ق عبــد الفتــاح، (وعرفkــا  0ــة مــن أجــل ) 2011وفــار ربأ¾nــا تــأخ�a إشــباع أ%ــداف صــغ�aة فو
تحقيق أ%داف أ�اديمية أك�a مرغوiيھ ولك¨nا mعيدة qس§يا
ً

اسnoا .  رو%ذا التعر0ف تت§ناه الباحثة ?< د
غم وجود ) Morales )2008 :197عرفkا كما . ا:uالية ة ع�� التحصيل �ادي�s املرتفع  ربأ¾nا القد ر

 sــtغـم الــضغوط النفـسية ال رعوامـل ا�vـاطرة، فkــو مـصطÃÛ يـدل ع�ــ� الـuåة النفــسية lيجابيـة 
  .يتعرض لkا الفرد

ـــا  ــــل ) Hesetel) 2005 :9وعرفkــ ـــدم تركـــــھ قبـ بأ¾nـــــا حمـــــاس الفـــــرد ألداء مـــــا يطلـــــب منـــــھ وعــ
غم الصعوiات والعقبات الst تواجkھBن ه  رnoاء من إنجا   .  ز

ى    ومن خالل العرض السابق لتعر0فات املثابرة �اديمية تر الباحثة أنھ يوجد تنوع ?< 
ىنظرة العلماء للمثابرة حسب ا:�لفية العلمية فبعض العلماء ير املثابرة كدافع للسلوك والبعض 

�ـــa ?ــــ< ســــلوك فـــراد والــــبعض ركـــز ع�ــــ� أن املثـــابرة محــــدد مــــن رºخـــر ركــــز ع�ـــ� أن للمثــــابرة دو كب
  . محددات الذ�اء لدى الفرد

 : باملثابرة ��اديميةالت�بؤعوامل 

  : عدة عوامل �< ع�� النحو التا�<) Martein & Marsh) 2006 :27حدد �ل من 

  الفاعلية الذاتية ) 1(

  ضبط النفس) 2(

  القلق املنخفض ) 3(

  عية لإلنجاز الصمود والداف) 4(

أن %ناك عدة خصائص مرتبطة باملثـابرة �اديميـة ) mukhopad) 2010 :456ىكما ير 
ة املعرفية أو العقلية  ر�< العناية lيجابية الداعمة للفرد والعالقة سر0ة الواقعية الفعالة والقد

ا Ó< مــع الب²ئـة دو املرتفعـة كمــا يــؤدي التكييـف الــداخ�< للــذات والتكيـف ا:�ــا
ً
ر  مkمــا ?ــ< lحــساس ر

ً

  .الداخ�< بالرفا%ية فkو أساس للتقييم الشامل للمثابرة �اديمية
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نخصائص    :واملثابر

ن ع�� النحو التا�<) Galen) 2016 :59حدد    :وعدة خصائص لألفراد املثابر

  رالشعو باالنتماء) 2(      lحساس بالkدف ?< ا:uياة) 1(

ة ع��) B        )4نفعال lيجا�ي) 3(    حل املشكالترالقد

  تقدير الذات املرتفع) 6        (    تقبل املشاعر السلبية) 5(

ة ع�� إقامة عالقات اجتماعية) 7(   الصالبة النفسية) 8(    رالقد

  مواجkة الضغوط ) 10(                 التواصل ا:9يد) 9(

متــــع الفــــرد ى    ومـــن خــــالل العــــرض الــــسابق للمثــــابرة �اديميــــة تــــر الباحثـــة أ¾nــــا ســــمة تــــدل ع�ــــ� ت
بالuåة النفسية والعقلية وأ¾nا دليل النجاح ?< مواجkة املواقف الصعبة واuvن الst يتعرض لkا 
اســnoم با:9امعــة وأ¾nــا ســمة غ�ــa متــوفرة ?ــ< �ــل طــالب ا:9امعــة فــبعض  رالطـالب ا:9ــامعي�ن أثنــاء د

نالطالب ~عانو مـن ضـعف املثـابرة �اديميـة و0ميلـو إ�ـ� ضـعف تقـدير الـذات وضـع ف التواصـل ن
ة ع�ــ� تحمــل  اســية، وعــدم القــد ة ع�ــ� مواجkــة ضــغوط ا:uيــاة الد رBجتمــاã< الفعــال وعــدم القــد ر ر
اســة الثالثــة  اســة متغ�ــaات الد اســية، لــذلك ا%تمــت الباحثــة بد ات الد رالغمــوض ?ــ< mعــض املقــر ر ر ر

حثــــة رو�ــــ< فاعليــــة الــــذات وتحمــــل الغمــــوض و املثــــابرة �اديميــــة و?ــــ< الــــسطو التاليــــة �عــــرض البا
اسات  اسةالstرالد   . ر تناولت متغ�aات الد

اسات   : السابقةرالد

اســات العرiيـــة وجن§يــة الtــs تناولــت متغ�ـــaات  اســـة عــرض لــبعض الد ري�نــاو %ــذا ا:9ــزء مــن الد ر ل
اسة ا:uالية و�< ع�� النحو التا�<   :رالد

اسة عبد الرحمن العبدان -   )2004(ر د

غموض والتحصيل �ادي�s ?ـ< مـادة اللغـة lنجل�¹يـة %دفت إ�� التعرف ع�� العالقة ب�ن تحمل ال
اسة  اسة عن وجود ) 100(رلدى طلبة ا:9امعة، وiلغت عينة الد رطالبا وطالبة، وأسفرت نتائج الد

ً

  .عالقة موجبة ب�ن تحمل الغموض والتحصيل �ادي�s ملادة اللغة lنجل�¹ية

اسة -   ) Tagano) 2005ر د

اسـة إ�ـ� الكـشف عـن  العالقـة بـ�ن تحمـل الغمـوض وامليـل للتفك�ـl aبـداã< لـدى طـالب ر%ـدفت الد
ــــل ) 120(املرحلــــــة الثانو0ــــــة وiلغــــــت العينــــــة  ــــاس إليزنــــــك لتحمــ ـــق الباحــــــث مقيــ ــــة، وطبـــ طالبــــــا وطالبــ

ً

اqس للتفك�ـl aبــداã< وكــشفت النتـائج عــن وجــود عالقـة موجبــة بــ�ن تحمــل  رالغمـوض ومقيــاس تــو
ة ع�ــــ� الغمــــوض والتفك�ــــl aبــــداã<، فLلمــــا �ــــان  رالفــــرد أك�ــــa تحمــــال للغمــــوض �لمــــا �ــــان أك�ــــa قــــد

ً

ق دالــة إحــصائيا �عــز ملتغ�ــa ا:9ــ3س بــ�ن أفــراد  ت النتــائج إ�ــ� أنــھ ال توجــد فــر يlبــداع، كمــا أشــا
ً

و ر
اسة   .رعينة الد

اسة -    Yutserer) 2007(ر د

ة ع�� التفاوض وات اسة إ�� الكشف عن طبيعة العالقة ب�ن تحمل الغموض والقد ر%دفت الد خاذ ر
اء بلغ عدد العينة  اسة ع�� مجموعة مد ات وطبقت الد رالقرا ر اسة ) 80(ر رمديرا، وكشفت نتائج الد

ً
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ة ع�ــ� التفــاوض، كمــا أظkــرت النتــائج وجــود  رعــن وجــود عالقــة إيجابيــة بــ�ن تحمــل الغمــوض والقــد
ة ع اء ذو تحمل الغموض املرتفع واملنخفض، ولد©nم قد ق ذات داللة إحصائية ب�ن املد رفر ير الية و

اء ذو تحمل الغموض املنخفض ات أفضل من املد يع�� التفاوض واتخاذ القرا ر   .ر

اسة -   Martin & Marsh) 2007(ر د

اسnoما إ�� التعرف ع�� العالقة ب�ن املثابرة �اديمية و�عض املتغ�aات النفسية والaæبو0ة  ر%دفت د
اســة ع�ــ� عينــة بلــغ قوامkــا  طالبــا وطالبــة ?ــ< ا) 402(روطبقــت الد

ً
ملرحلــة الثانو0ــة، وأظkــرت النتــائج 

 القلـق املـنخفض – التخطـيط – الـتحكم –فاعلية الذات (وجود خمسة عوامل تت3بأ باملثابرة و�< 
ت النتـائج مـن خـالل تحليـل املـسار أن املثـابرة �اديميـة يت3بـأ �nـا مـن خـالل ) الـصمود– ر، كمـا أشـا

سة (ثالث نواتج ترiو0ة    ). تقدير الذات العام– والتفاعل بالصف  املشاركة–رBستمتاع باملد

اسة -   ) Ramis & Nichlas) 2008ر د

اسـة إ�ـ� معرفـة العالقـة بـ�ن فاعليـة الـذات وlنجـاز �ـادي�s والـصالبة النفـسية لــدى  ر%ـدفت الد
تبـاط دال موجـب بـ�ن فاعليـة الـذات وlنجـاز  رعينة مـن طالبـات ا:9امعـة، وأظkـرت النتـائج وجـود ا

ق دالــــة إحــــصائيا بــــ�ن lنــــاث �ــــادي�s وا لــــصالبة النفــــسية كمــــا أظkــــرت النتــــائج عــــدم وجــــود فــــر
ً

و
  .روالذ�و ع�� مقياس الصالبة النفسية

اسة -  ,.Wright, et.al) 2013(ر د

اســة %ــدفت إ�ـــ� التعــرف ع�ــ� دو فاعليـــة الــذات ?ــ< مثـــابرة الطلبــة ا:9ــامعي�ن وiلـــغ عــدد العينـــة  رد ر
ت نتائ) 401( رطالبا وطالبة، وأشا

ً
تفاع فاعلية الذات لدى الطلبة ?< ¾nايـة الفـصل  اسة إ�� ا رج الد ر
اÂـــ¯s الالحــــق ونجـــاحkم �ـــادي�s، كمــــا أظkـــرت النتــــائج وجـــود عالقــــة  %م ?ـــ< الفــــصل الد رباســـتمرا ر

  .موجبة ب�ن فاعلية الذات واملثابرة �اديمية

اسة البقي�< و%ماش -   )2015(ر د

اســnoما إ�ــ� الكــشف عــن العالقــة بــ�ن  اء Bســ�يعاب لــدى عينــة مــن ر%ــدفت د رفاعليــة الــذات ومــا و
دنيــة، وiلغــت العينــة  ت ) 151(رطلبــة ا:9امعــة  رمــن طلبــة ا:9امعــة قــسم اللغــة lنجل�¹يــة، وأشــا

ت  اء Bســــ�يعاب، كمـــا أشــــا اســـة إ�ــــ� وجـــود مــــستو متوســـط مــــن فاعليـــة الــــذات ومـــا و رنتـــائج الد رر ى
ق ?ـ< فاعليـة الـذات تبعـا  النتائج إ�� وجـود فـر
ً

ملتغ�ـa املعـدل الaæاك�ـs لـصا:Ã املعـدل ع�ـ�، وعـدم و
اسة اs¯Â لدى أفراد عينة الد ق تبعا ملتغ�a ا:39س واملستو الد روجود فر ر ى ي ً

  .و

اسة أمل الشر0دة -   ) 2016(ر د

اسـnoا إ�ـ� الكـشف عـن طبيعـة العالقــة بـ�ن تحمـل الغمـوض ومـستو الطمـوح والدافعيــة  ى%ـدفت د ر
رللبحث الaæبو وقد أجر0ت الد اسات العليا ) 60(اسة ع�� عينة بلغ قوامkا ي رطالبة من طالبات الد

ىبLليـة الaæبيـة، وأظkـرت النتـائج وجـود عالقـة موجبـة بـ�ن تحمـل الغمـوض و�ـل مـن مـستو الطمــوح 
، كمـا أظkـرت النتــائج أن الطالبـات ذو تحمـل الغمـوض املرتفـع أع�ـ� ?ــ<  يوالدافعيـة للبحـث الaæبـو ي

  .يبحث عن أقرا¾nم ذو تحمل الغموض املنخفضىمستو الطموح والدافعية لل

اسة نجو حسن وuõر منصو - ر د ى   ) 2016(ر

ــــل  ـــابرة �اديميـــــة والـــــصالبة النفـــــسية وتحمـ ــــ�ن املثــ ـــة بـ ـــ� التعـــــرف ع�ـــــ� العالقــ اســـــnoما إ�ــ ــــدفت د ر%ـ
نـــــة ( الغمــــوض لـــــدى عينـــــة مـــــن طـــــالب ا:9امعـــــة املــــصر0ة والـــــسعودية  ـــة مقا اســ رد ، تLونـــــت عينـــــة )ر
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اســة مـــن  اســة عـــن وجـــود عالقـــة ) 300(رالد رطالبـــة مــن الطالبـــات �ليـــة الaæبيــة، وكـــشفت نتـــائج الد
تبـاط بـ�ن  B اديميـة حيـث بلـغ معامـل�تباطية ب�ن الصالبة النفسية وتحمل الغموض واملثابرة  را ر

ق دالـــة إحـــصائيا بـــ�ن 0.82الــصالبة النفـــسية واملثـــابرة �اديميـــة  ت النتـــائج إ�ــ� وجـــود فـــر ، وأشـــا
ً

و ر
جــــ ات طالبــــات ا:9امعــــة املــــصر0ة والــــسعودية ع�ــــ� مقيــــاس املثــــابرة �اديميــــة لــــصا:Ã رمتوســــطي د

ق ذات داللـــة إحـــصائية بـــ�ن متوســـطي  وطالبـــات ا:9امعـــة املـــصر0ة، كمـــا أظkـــرت النتـــائج وجـــود فـــر
جــات الطالبــات ?ــ< ا:9امعــة املــصر0ة وا:9امعــة الــسعودية ع�ــ� مقيــاس املثــابرة �اديميــة ترجــع  رد

  .صا:Ã طالبات قسام العلميةالختالف التخصص ل

- aاسة وداد الكف� ي د   )2018(ر

اسnoا الكشف عن فاعلية الـذات وأثر%ـا ع�ـ� التحـصيل �ـادي�s لـدى طلبـة ا:9امعـة ?ـ<  ر%دفت د
طالبـــة، ) 300(، وiلـــغ عـــدد العينـــة )�ليـــة الaæبيـــة، الkندســـة، ºداب(عـــدة �ليـــات ?ـــ< جامعـــة حائـــل 

اسة مستو مت ىوأظkرت نتائج الد وسط لLل من فاعلية الذات والتحصيل �ادي�s، كما كشفت ر
ق ?ـ< الفاعليــة  جـود فـر وعـن أثـر موجـب ودال إحـصائيا لفاعليـة الـذات ع�ــ� التحـصيل �ـادي�s و و

ً

ك�ـa سـنا فئــة  Ã:العمـر لــصا aعـز ملتغ�ـ�
ً

ق ?ـ< التحـصيل �ــادي�s )  سـنة25(ي جـود فــر وفـأك�a، و و
  .الaæبيةي�عز للتخصص لصا:Ã طالبات �لية 

- ¹öاسة الع ي د   ) 2018(ر

ات lلكaæونيــة ?ـــ< تنميــة فاعليـــة الــذات لـــدى طلبـــة  اســـة إ�ــ� الكـــشف عــن دو Bختبـــا ر%ــدفت الد رر
ات lلكaæونيـة ?ـ<  قية، وكشفت النتائج عـن دو Bختبـا ات الو نة باالختبا راملرحلة lعدادية مقا ر رر ر

تنمية فاعلية الذات، كما أظkرت أيضا أن فاعلية ا
ً

ات lلكaæونية أفضل من  رلذات ?< أداء Bختبا
قية   .رالو

اسة -   You) 2018(ر د

ــــة املkمــــــة وفاعليــــــة الــــــذات  ـــة الكــــــشف عــــــن العالقـــــة بــــــ�ن الــــــضغط �ــــــادي�s وقيمـ اســـ ــــدفت الد ر%ـ
اسـة ع�ـ� عينـة مـن طلبـة ا:9امعـة وiلـغ قــوام  ر�اديميـة كمن§ئـات باملثـابرة �اديميـة، وطبقـت الد

ت طالبـــ) 483(العينـــة  را، وأظkـــرت النتـــائج تـــأث�a التفاعـــل الثال÷ـــي ع�ـــ� املثـــابرة ?ـــ< الـــتعلم، كمـــا أشـــا
ً

النتائج أيضا إ�� أن الطالب ذو الدافع القو أقل تأثرا بالب²ئة التعليمية الضاغطة واملتطلبة وأن 
ً يً ي

ف والضغط �ادي�s ل²س عامال سلبيا دائما، بل ~عمل كحافز للمثابرة ?< mعض الظر
ً ً ً

.  

ا-   )Shehzad) 2020سة ر د

اء  اســـة التعـــرف ع�ـــ� العالقـــة بـــ�ن مـــصادر فاعليـــة الـــذات واســـaæاتيجيات القـــراءة مـــا و ر%ـــدفت الد ر
اســة ع�ـــ� عينــة بلـــغ  راملعرفيــة، واســتخدمت فاعليـــة الــذات ?ـــ< القــراءة كمتغ�ـــa وسيطـــ، وطبقـــت الد

ت النتـائج أن مـصادر فاعليــة الـذات أ) 188(قوامkـا  رطالبـة مـن ا:9امعــات وأشـا �عـة تـرتبط mــشLل ر
تبطـــت معتقــــدات فاعليــــة الـــذات ?ــــ< القــــراءة  ردال مـــع معتقــــدات فاعليـــة الــــذات ?ــــ< القـــراءة، كمــــا ا

اء املعرفية تباطا دB مع اسaæاتيجيات القراءة ما و را ً
  . ر

اسة -   ) Stephen) 2020ر د

اسة إ�� الكشف عن العالقة ب�ن فاعلية الذات والتوجيھ الذا�ي والتنظيم ال ذا�ي لـدى ر%دفت الد
نaæنـت ?ــ< الواليــات املتحـدة مر0كيــة، وأظkــرت  aالتقليــدين ع�ــ aــ� غ�ـ�وعينـة مــن طـالب الــسنة 
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تباطيــة موجبـة بـ�ن فاعليـة الــذات والتوجيـھ الـذا�ي والتنظـيم الــذا�ي  اسـة وجـود عالقـة ا رنتـائج الد ر
 aالتقليدي ع� aوأن النموذج مناسب تماما للت3بؤ بإصرار املتعلم غ�

ً
  . نaæنت

اسة -   )Wasykiw) 2020ر د

اسـة الكـشف عـن العالقـة الت3بؤ0ـة بـ�ن فاعليـة الـذات ومتطلبـات النمـو لـدى عينـة مـن  ر%ـدفت الد
ت النتائج إ�� أن فاعلية الذات ومتطلبات ) 214(طلبة ا:9امعة، بلغت العينة  رطالب جام�<، وأشا

دة بتحـــصيل الطـــالب، لـــذا أكـــدت النمـــو يمك¨nـــا الت3بـــؤ بـــضبط الـــنفس وت3بـــأت فاعليـــة الـــذات مفـــر
اسـة أن فاعليــة الــذات يجــب أخــذ%ا mعــ�ن Bعتبــار ?ــ< تــصميم بــرامج التــدخل ?ــ< تحــس�ن نتــائج  رالد

  .الطالب

اسة -   Lew, et.al (2020)ر د

اســـــة إ�ـــــ� استكــــشاف العوامـــــل ال��ـــــصية الtــــs تـــــؤثر ع�ـــــ� املثــــابرة �اديميـــــة لطـــــالب  ر%ــــدفت الد
ت النتا اسات العليا، وأشا رالد ئج إ�� أن اندماج الطلبة ?< الب²ئة �اديمية وiناء عالقات إيجابية ر

مـــع املـــشرف�ن وامل3ـــسق�ن والتفـــاعالت اuvـــددة مـــع الـــزمالء قلـــل مـــن تـــأث�B aنـــدماج Bجتمـــاã< ع�ـــ� 
املثــابرة، وأكــدت النتــائج أن العوامــل ال��ــصية الثالثــة متداخلــة ?ــ< التــأث�a ع�ــ� مثــابرة الطلبــة ?ــ< 

  .�اديميةال�aامج 

اسة -   )Noorallahi) 2021ر د

اســة إ�ــ� فحــص العالقــة بــ�ن تقــدير الــذات وفاعليــة الــذات وlنجــاز �ــادي�s لطـــالب  ر%ــدفت الد
اسـة ع�ـ� عينـة مـن  ·س اللغة lنجل�¹ية، وطبقت الد اسات العليا ?< تد رالد ر طالبـا وطالبـة، ) 229(ر

ً

ت النتائج إ�� وجود عالقة إيجابية ب�ن فاعلي ة الذات وتقدير الـذات وlنجـاز �ـادي�s، كمـا روأشا
 sادي��ت ن�يجة النموذج أن فاعلية الذات من العوامل lيجابية الkامة ?< الت3بؤ باإلنجاز  رأشا

  . للطلبة

اسة -   Halo et.al) 2021(ر د

0ب Bســ�باú< لنجــاح الطــالب ع�ــ� داء �ــادي�s واملثــ اســة الكــشف عــن أثــر التــد ر%ــدفت الد ابرة ر
�اديميــــة، وأســـــفرت النتــــائج عـــــن أن برنــــامج التـــــدخل لــــم يكـــــن لkــــا تـــــأث�a ع�ــــ� املثـــــابرة �اديميـــــة 

  .واملعدل الaæاك�s للطلبة

 a`اسات�عقيب ع   : السابقةرالد

اســات الــسابقة ع�ــ� أن فاعليــة الــذات مقـوم أســاس مــن مقومــات الــuåة النفــسية -1 ر اتفقـت الد
اسات السابقة مع متغ�aات عديدة م¨nا لدى طالب ا:9امعة لذلك تناولتھ  lنجـاز (رالعديد من الد

 sــادي��اء املعرفــة – التحــصيل �ـــادي�s – الـــصالبة النفـــسية – اء Bســـ�يعاب –ر مـــا و  –ر مـــا و
ـــات وجـــــود عالقـــــة إيجابيــــة بـــــ�ن فاعليـــــة الـــــذات ) التوجيــــھ والتنظـــــيم الـــــذا�ي اســ ت نتــــائج الد روأشـــــا ر

، وأجر0ــت م اسـة العöــ¹ ىواملتغ�ـaات خـر اسـات ع�ــ� مرحلـة ا:9امعـة مــا عـدا د يعظـم الد ر ) 2018(ر
اسة  اسات العليا ) Nooroallahi) 2021رع�� املرحلة lعدادية، ود   .رع�� طالب الد

اسـة - اسـات تحمـل الغمـوض ع�ـ� مرحلـة ا:9امعـة، مـا عـدا د ر وأجر0ت معظـم د ) Yutserer) 2007ر
اسة أمل الشر0دة  اء، ود رع�� املد اسات العلياع�) 2016(ر   . ر� طالب الد
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اســـــة ا:uاليـــــة ?ــــ< حـــــدود علـــــم الباحثـــــة - اســـــة عرiيــــة أو أجن§يـــــة تناولـــــت متغ�ــــaات الد ر لــــم توجـــــد د ر
 EFـــة ومـــــن اســ اســـــة وأدوات الد ـــ< اختيـــــار عينـــــة الد اســـــات الـــــسابقة ?ــ رواســـــتفادت الباحثـــــة مـــــن الد ر ر

اسnoا ع�� النحو التا�< ض د اسة و?< صياغة فر رالد   :ور

ض  اسةوفر   : رالد

 توجد عالقة دالة إحصائيا ب�ن املثابرة �اديمية و�ل من فاعلية الذات وتحمل الغموض)1(
ً

  

  رتقوم فاعلية الذات بدو معدل للعالقة ب�ن املثابرة �اديمية وتحمل الغموض) 2(

  يمكن الت3بؤ باملثابرة �اديمية من خالل فاعلية الذات وتحمل الغموض ) 3(

اسةإجراءات   :ر الد

أوال
ً

اسةمن��:    :ر الد

تبــــاطي الــــذي يمكــــن مــــن خاللــــھ lجابــــة ع�ــــ� �ــــساؤالت  B الوصــــفي EFاســــة ع�ــــ� املــــن راعتمــــدت الد ر
ض اسة والتحقق من صدق الفر والد   .ر

ثانيا
ً

اسةعينة:    :ر الد

اسة بالطر0قة العشوائية من طالبات �ليـات العلـوم وºداب بجامعـة القـصيم  رتم اختيار عينة الد
 s¯Âا ر?< املستو الد ). 21-19(لو لkن من تخصصات علمية وأدبية، وذلك ضمن الفئة العمر0ـة ى

ع�ن �ـاال�ي ) 110(وiلغـت العينـة  طالبـة مــن ) 50(طالبــة مـن قـسام العلميــة، و) 60(زطالبــات، مـو
قسام دبية.  

اسةأدوات: ثالثا   :ر الد

اسة ع�� دوات التالية   :راشتملت الد

  )2018(يوداد الكف�a / د إعدا       مقياس فاعلية الذات -1

  )2010(دمحم عبد التواب / إعداد      مقياس تحمل الغموض-2

ق عبد الفتاح / إعداد      مقياس املثابرة �اديمية-3   ) 2011(وفار

اسة ع�� النحو التا�<   :رالعرض التفصي�< ألدوات الد

  : فاعلية الذاتمقياسوصف 

 ، 10 ، 9 ، 8 ، 5، 1(فقرات سلبية �ـ< ) 7(يجابية وفقرة إ) 14(فقرة، م¨nا ) 31(نيتLو املقياس من 
0ج)17 ، 12 ضعت الفقرات وع�� سلم خماs¯Â التد ر، و  .و

  : السيكوم:9ية للمقياسا}Uصائص -

  : الصدق-1

  صدق اuvكم�ن 
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شـاد النفــ°¯s ) 10(قـام معـد املقيــاس mعرضـھ ع�ـ�  lبيـة وعلـم الــنفس وaæرأســاتذة متخصـص�ن ?ــ< ال
) 9( مــــدى مناســــبة املقيــــاس وأن الفقــــرات صــــياغnoا ســــليمة mعــــد حــــذف حيــــث اتفــــق ســــاتذة ع�ــــ�

  .فقرة) 21(فقرات م¨nا غ�a مناسبة فبلغ عدد فقرات املقياس mعد ا:uذف 

  ).0.81( كما أعتمد معد املقياس ع�� صدق البناء للمقياس حيث بلغ معامل الصدق -

ـــة فقــــد اكتفــــت بــــصدق معــــد املقيــــ- اســــnoا ا:uاليـ ـــ< د ـــة ?ـ اتــــھ واÄــــuة ر أمــــا الباحثـ راس حيــــث أن عبا
  .وسليمة وطبق ع�� طالبات ا:9امعة ?< الب²ئة السعودية ?< حدود علم الباحثة

  : الثبات-

قــام معــد املقيــاس بحــساب الثبــات وذلــك بطر0قــة Bختبــار ثــم إعــادة Bختبــار ع�ــ� عينــة مLونــة مــن 
)30 (iسـو وaتبــاط ب� B أســبوع�ن وتـم حــساب معامـل sم×ـ نطالبـة، وiفاصــل  ر ، وiمعادلــة )0.84(لــغ ز

نباخ بلغ    ، )0.74(والفا كر

اسnoا ا:uالية فقد أعتمد ?< حساب الثبـات ع�ـ� عينـة مـن الطالبـات بلغـت  ) 100(رأما الباحثة ?< د
نباخ  مما ) 0.01(ىع�� املقياس كLل عند مستو ) 0.76(وطالبة فبلغ معامل الثبات بمعادلة الفا كر

تفــاع معامــل الثبـات اســة فقــد اعت�ــaت الباحثــة و:.  ر~ـش�a إ�ــ� ا رuداثــة املقيــاس ومناســ§تھ لعينـة الد
اسة   .ر%ذه القيم مالئمة أل%داف الد

  :  تuåيح املقياس-

جات ع�ـــ� النحـــو التـــا�<  دائمـــا (ريـــتم تقـــدير الـــد
ً

جـــات5 غالبـــا (، )ر د
ً

جـــات4 أحيانـــا (، )ر د
ً

جـــات3 ، )ر د
جتان( ا د رناد ر

ً
جة(، ) رأبدا د

ً
 (¯üجات املفحوص ب�ن أق جة �< روتaæاوح د جـة �ـ< ) 105(ر� د روأدqـى د

)21.(  

  : تحمل الغموضمقياسوصف 

ة ع�ــــ� التعامــــل مــــع املواقــــف ) 31(نيتLــــو املقيــــاس مــــن  ــ< القــــد �عــــة عوامــــل �ــ عــــة ع�ــــ� أ رفقــــرة مو ر ز
تيــــاح عنــــد مواجkـــة املواقــــف املعقــــدة،  ة املعرفيـــة، حــــل املــــشكالت والـــشعو باال عة، القــــد راملتـــصا ر رر

و0طبق املقياس فرديا أو جماعي
ً

ا
ً

.  

  : للمقياسالسيكوم:9ية ا}Uصائص -

  : الصدق التحلي�<-

ات املقياس ع�� عينة بلغ قوامkا  رأجر معد املقياس التحليل العام�< لعبا طالبا وطالبة، ?< ) 320(ى
ً

ـــــة املــــــــــصر0ة  ــــــــسعودية ) 181(الب²ئــــ ـــــة الـ ـــــــ< الب²ئـــــ ـــــد ) 140(و?ــ ــــــــدو0ر املتعامـــــ طالبــــــــــة، وiإســـــــــتخدام التــ
ــاي�a تحكيميـــ 0مـــاكس وضـــعت معــ ية ثالثـــة �ــــ< العامـــل ا:9ـــو%ر مــــا �ـــان لـــھ جــــذر �ـــامن ومحــــك زالفا

  . �شبعات جو%ر0ة3 ≥ ومحك جو%ر0ة العامل 0.35 ≤لل�ش²يع للبند والعامل 

مي-   :ز الصدق التال

مي مع املقياس   فبلـغ تحمـل الغمـوض لـصالح أبونا%يـھزكما قام معد املقياس بحساب الصدق التال
تباط ب�ن املقياس�ن  B و معامل دال إحصائيا، واكتفت الباحثة بحساب الصدق و) 0.89(رمعامل%

ً

  . حيث أن الباحث طبق ?< الب²ئة السعودية
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  : ثبات املقياس-

 sم×ــ ) 14(زو:uــساب ثبــات املقيــاس قــام معــد املقيــاس بتطبيــق املقيــاس ثــم إعــادة التطبيــق بفاصــل 
تبـاط  B اسـة عـن ). 0.72(ريوم، فبلـغ معامـل طر0ـق إعـادة التطبيـق روتـم حـساب الثبـات ?ـ< %ـذه الد

ه  م×ــs قــد ربفاصــل  تبــاط بــ�ن التطبيقــ�ن مــن ) 15(ز B تبــاط ) 0.77(ريــوم فبلــغ معامــل رو%ــو معامــل ا
دال إحصائيا، مما ~ش�a إ�� تمتع املقياس بþبات جيد يمكن الثقة بھ وBعتماد عليھ

ً
.  

  : تuåيح املقياس-

ــا�< دائمـــا : يـــتم تقـــدير lجابـــات ع�ـــ� النحـــو التــ
ً

جـــات4( وكث�ـــaا ) ر د
ً

جـــات3( وأحيانـــا ) ر د
ً

جتــــان2( ) ر د
ا  وناد
ً
جة واحدة(ر قامkا )رد ات السالبة وأ جات ?< العبا ر، ثم �عكس %ذه الد ر  22 ، 17 ، 16 ، 8 ، 3(ر

جــة يحـــصل عل®nـــا املفحــوص �ـــ< )25 ، 24،  ر، وiــذلك تLـــو أقـــü¯� د جـــة �ـــ< ) 124(ن جـــة وأدqــى د رد ر
جة) 31(   .رد

  : ��اديميةاملثابرةوصف مقياس 

L10(نو املقياس من يت ( ا من حالت�نn¨و �ل مLنفقرات يت)وع�� الطالب أن يختار املوقف ) ب(، )أ
حتمــا ســأختار(الــذي ينطبــق عليــھ مــن بــديل�ن %مــا 

ً
لوالبــديل و ~ع×ــs أنــھ بالتأكيــد ) قــد أختــار(، )

iما يأخذ %ذا املوقف، كما أنھ ال  توجد إجابة رسوف يأخذ %ذا املوقف أما البديل الثاqي فيع×s أنھ 
ه %و(صواب أو خطأ ألن �ل إجابة �ع�a عن موقف الطالب    ).ركما يقر

  : للمقياسالسيكوم:9يةا}Uصائص 

  : صدق املقياس-1

ة  راعتمـــد معـــد املقيـــاس ع�ـــ� حـــساب الـــصدق الظـــا%ر حيـــث تمـــت صـــياغة فقـــرات املقيـــاس بـــصو ي
  .أجلھيتÃÕ م¨nا مدة مثابرة الطالب و%و الغرض الذي تم إعداد املقياس من 

  : صدق اuvكم�ن-2

يأعــــضاء متخصــــص�ن ?ــــ< علــــم الــــنفس الaæبــــو والقيــــاس ) 5(حيــــث قــــام معــــد املقيــــاس mعرضــــھ ع�ــــ� 
ــــو0م واتفــــــق جميــــــع اuvكمــــــ�ن أن املقيــــــاس فقراتــــــھ مناســــــبة و0مكــــــن اســــــتخدامھ ?ــــــ< بحــــــاث  والتقــ

  %.87العلمية، حيث بلغت qسبة اتفاقkم ع�� املقياس 

  : ثبات املقياس-

نبــاح وللتأكـد مـن ث وبـات املقيــاس قـام معـد املقيــاس بحـساب معامـل ثبـات املقيــاس بمعادلـة الفـا كر
  .  و%و ثبات مرتفع0.76فبلغ معامل الثبات 

اســـة قامـــت الباحثـــة بحـــساب الثبـــات عـــن طر0ـــق إعـــادة - ر وللتحقـــق مـــن ثبـــات املقيـــاس ?ـــ< %ـــذه الد
ه  م×s قـد رالتطبيق بفاصل  تبـاط بـ�ن التط) 15(ز B و%ـو معامـل ) 0.78(بيقـ�ن مـن ريـوم فبلـغ معامـل

تبــاط دال إحــصائيا عنــد مــستو  ىا ً
، ممــا ~ــش�a إ�ــ� تمتــع املقيــاس بþبــات جيــد يمكــن الثقــة بــھ 0.01ر

  .وBعتماد عليھ
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  : تuåيح املقياس-

 >ãــــــاi ـــــدرج  ــــ� تـ جات ع�ــ ــــد ــــدير الــ ريــــــتم تقــ جتان ) أ(يخــــــصص لالســــــتجابة ) 4، 3، 2، 1(ر ) 2، 1(رالـــــــد
جتان ) ب(وBستجابة  جـات املفحـوص ?ـ< Bختبـار كLـل)4، 3(رالـد وiنـاء ع�ـ� ذلـك . ر ثـم يـتم جمـع د

جة �<  رتLو أع�� د جة �< ) 40(ن   ).10(روأدqى د

اسة�حصائية �ساليب    :ر املستخدمة �_ الد

0ة-1   ر املتوسطات وBنحرافات املعيا

تباط ب�aسو-2 B ن معامل   ر

ق) ت( اختبار -3   ولداللة الفر

   تحليل التباين حادي-4

   تحليل Bنحدار املتعدد  -5

  ).spss(وقد أجر0ت جميع ساليب lحصائية باستخدام برنامج 

اسة ومناقش�[ا وتفس�9\ا   :رنتائج الد

a`لالفرض �و و�نص ع:  

توجد عالقة دالة إحصائيا ب�ن املثابرة �اديمية و�ل من فاعلية الذات وتحمل الغموض
ً

.  

تباط ب�aسووللتحقق من uÐة %ذا الفرض تم حس B ناب معامل   ر

  :يوÃÄ ذلك) 1(لوا:9دو التا�< 

  )1(لجدو 

تباط ب�ن املثابرة �اديمية B معامالت ÃÄوفاعلية الذات وتحمل الغموض ريو  

تباط باملثابرة ��اديمية  املتغ�9ات   ىمستو الداللة  رمعامل @

  0.01  0.53  فاعلية الذات

  0.01  0.49  تحمل الغموض

 ب�ن املثابرة �اديمية وفاعلية 0.01ىوجود عالقة موجبة عند مستو ) 1(ل يتÃÕ من ا:9دو          
لالذات وتحمل الغموض، وiذلك تتحقق الفرض و و�عت�a %ذه الن�يجة منطقية وذلك ألن الفرد 
تـھ ع�ـ� تحمـل الغمـوض فLلمـا راملثابر أ�اديميا %ـو ³ـ�ص يتم�ـ¹ بفاعليـة الـذات كمـا أنـھ يتم�ـ¹ بقد

ً
 
 sــادي���ــان الطالــب يتمتــع بفاعليــة الــذات وتحمــل الغمــوض �لمــا أصــبح أك�ــa مثــابرة ?ــ< ا:9انــب 
ة ع�ـ� مواجkـة  رفمواقف التعلم ا:9ام�< يتطلب mعض الغموض؛ لذلك �لما �ان الطالب لديھ قـد

جــة كمــا تتفــق ن�ي. املواقــف التعليميــة الغامــضة واملعوقــات �لمــا �انــت املثــابرة أ�اديميــة لديــھ أع�ــ�
%ـذا الفــرض مــع أدبيــات الæــaاث الــسيLولوÓ< ومـا توصــل إليــھ كــال مــن مخيمــر 

ً
وعبــدالتواب ) 2006(

ـــع مـــــا توصــــل إليـــــھ )2010( %ــــا الفعـــــال ?ـــــ< ) Bandura) 1997، ومـ رحيــــث ا%ـــــتم بفاعليــــة الـــــذات ودو
  .تحقيق أ%داف الفرد
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a`الفرض الثا?ي و�نص ع:  

  .ة �اديمية وتحمل الغموضرتقوم فاعلية الذات بدو معدل للعالقة ب�ن املثابر

  :لوللتأكد من uÐة %ذا الفرض تم تطبيق تحليل التباين أحادي تجاه ا:9دو التا�< يوÃÄ ذلك

  )2(لجدو 

جات الطالبات ع�� مقياس املثابرة �اديمية باختالف   تحليل التباين ب�ن متوسطي   رد

  فاعلية الذات 

  مصدر التباين  املتغ�aات
مجموع 
  املر�عات

جة رد
  ا:uر0ة

متوسط 
  املر�عات

قيمة 
  )ت(

ىمستو 
  الدلة

  27.139  1  27.139  ب�ن ا9vموعات

  3.804  109  412.339  داخل ا9vموعات
املثابرة 

�اديمية  

    110  439.477  ا9vموع

7.174  0.01  

  1032.164  1  1032.164  ب�ن ا9vموعات

  64.82  109  7065.47  داخل ا9vموعات
تحمل 

  الغموض

    100  8097.64  ا9vموع

15.923  0.01  

 وiـذلك نتحقـق مـن Ðـuة 0.01ىقيمـة دالـة عنـد مـستو ) ف(ل     يتÃÕ من ا:9دو أعاله أن قيمـة 
ر%ــذا الفـــرض، حيـــث نجــد أن فاعليـــة الـــذات لkــا دو فعـــال ومعـــدل للعالقــة بـــ�ن املثـــابرة �اديميـــة 

لعالقــــة بــــ�ن املثــــابرة �اديميــــة روتحمــــل الغمــــوض و�انــــت فاعليــــة الــــذات لkــــا دو وســــيط كمعــــدل ل
ل حــو Banduraوتحمــل الغمــوض، وتتفــق ن�يجــة %ــذا الفــرض مــع أدبيــات علــم الــنفس ومــا ~عتقــده 

ة الفرد ع�� تحمل الصعاب واuvن وخاصة ?< مواقف التعلم، كما تتفـق  ردو فاعلية الذات ?< قد ر
اســــة  اســــة �ــــل مــــن د ـــع د رن�يجــــة %ــــذا الفــــرض مـ ـــة ) Ramis & Nichlas) 2008ر اسـ ) 2020(رود

Shehzed, et, al. اسة ت إ�� الدو الوسيط لفاعلية الذات ود ر الst أشا ) Martin & Marsh) 2007رر
اسnoم إ�� الدو املعدل لفاعلية الذات ب�ن عدة متغ�aات نفسية ت نتائج د رحيث أشا ر   .ر

a`الفرض الثالث و�نص ع:  

  .  وتحمل الغموضيمكن الت3بؤ باملثابرة �اديمية من خالل فاعلية الذات

  :لوللتحقق من uÐة %ذا الفرض تم استخدام تحليل Bنحدار املتعدد وا:9دو التا�< يوÃÄ ذلك
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  )3(لجدو 

  يوÃÄ تحليل التباين حادي

مجموع   مصدر التباين
  املر�عات

جات  رد
  ا}fر�ة

متوسط 
  املر�عات

  الداللة  )ف(قيمة 

  BR 20.035  2  10.018نحدار 

>ú108  419.422  البوا  

  110  439.477  ا9vموع

3.884  

  

2.579  

  

  

0.001  

  

  

لkمــا ) فاعليــة الــذات وتحمــل الغمــوض(ل  يتــÃÕ مــن ا:9ــدو أعــاله أن كــال املتغ�ــaين التــاmع�ن و%مــا 
  ).0.01(ىداللة ت3بؤ0ة باملثابرة �اديمية عند املستو 

  ) 4(لجدو 

اسة خرمع متغ� تحليل Bنحدار املتعدد للمثابرة �اديمية  ىaات الد   ر

  املعامالت غ�9 املقننة
املعامالت 

  املقننة
  املن�ئات

املتغ�9 
العامل   التا�ع

  )B(البا�ي 
ا}Uطأ 

  ياملعيار
 Betaب£تا 

  )ت(قيمة 
ىمستو 
  الداللة

  

  الثالث
55.282  2.422  -  22.821  0.001  

فاعلية 
  الذات

0.022  0.025  0.093  0.857  0.001  

تحمل   0.001  1.408  0.152  0.037  0.052
  الغموض

املثابرة 
�اديمية  

          

من خالل تحليل Bنحدار أن كال من املتغ�aين فاعلية الذات وتحمل ) 4(ل     كما يتÃÕ من ا:9دو 
ً

ة ت3بؤ0ـــة باملثــــابرة �اديميـــة لـــدى عينـــة طالبــــات ا:9امعـــة عنـــد مـــستو داللــــة  ىالغمـــوض لkمـــا قـــد ر
ن�يجـة العـرض أن كـال مـن املتغ�ـaين فاعليـة الـذات وتحمـل الغمـوض ، كما يتÃÕ من خالل )0.01(

ً

تبـاط إيجـا�ي باملثـابرة �اديميــة، وتتقـدم فاعليـة الـذات ?ــ< lسـkام باملثـابرة �اديميـة ع�ــ�  رلkمـا ا
iمـــا يرجـــع ذلـــك ألن شـــعو الفــــرد بفاعليـــة الـــذات ~ـــساعده ?ـــ< تحـــدي الــــصعاب  رتحمـــل الغمـــوض و ر

ىو املثــابرة �اديميـة، كمــا تتفـق ن�يجـة %ــذا الفـرض مــن أدبيـات الæــaاث لواuvـن والوصـو إ�ــ� مـست
السيLولوÓ< الذي ~ش�a إ�� مدى فاعلية الذات ?< الت3بؤ باملثابرة �اديمية يليھ تحمل الغمـوض، 

 aاسة الكف� يوتتفق ن�يجة %ذا الفرض مع د اسة ) 2018(ر ا إ�� ) Nooroalla) 2021رود وحيث أشار
رات ?< دفع املستو �ادي�s لدى عينة من دو طالب ا:9امعةردو فاعلية الذ   .ى
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  :التوصيات

اسة يمكن عرض التوصيات ع�� النحو التا�<   :ر?< ضوء ما أسفرت عنھ نتائج الد

B%تمـــــام ب�نميـــــة فاعليـــــة الـــــذات للطلبـــــة ا:9ـــــامعي�ن مـــــن خـــــالل املواقـــــف التعليميـــــة واملkــــــام  - 
�اديمية الst تقدم لkم.  

ىفع مستو ال -  %ـا فـرص ر روã< لدى الطلبة بأ%مية تحمل الغموض ?< املواقف التعليمية باعتبا
  . للتعلم

ح املثابرة �اديمية لـدى  -  اسية بما ~عز ر ات الد شادية وتطو0ر مkام املقر وتصميم برامج إ ز رر ر
  .الطالب ا:9امعي�ن

فـع مـستو املثـابرة �اديميـة  -  شادية لطالب ا:9امعة �عمل ع��  ىتقديم برامج إ ر والوقايـة مـن ر
ـــ< مواجkــــــة الــــــصعاب واملــــــشكالت  نــــــة ?ـــ وآثــــــار الــــــضغوط ا:uياتيــــــة وتجعــــــل الطالبــــــات أك�ــــــa مر

�اديمية. 

اسات للبحث حو أسباب انخفاض فاعلية الذات أو املثابرة �اديميـة  -  لإجراء املز0د من الد ر
  .لدى طالب ا:9امعة

ة تLـــــو0ن مجموعـــــات مـــــس�ن�aة مـــــن الطالبـــــات %ــــدفkا qـــــشر مفkـــــوم  -  فاعليـــــة الـــــذات بـــــ�ن ورضــــر
  .طالبات الفرقة و��

0ب  -  ر��9يع الطالب ع�� التفاعل ?< مواقف التعلم الtـs تتطلـب تحمـل الغمـوض مـن أجـل تـد
  .الطالب عل®nا

·س الطـــالب ع�ـــ� التفاعـــل املـــستمر مـــع الطالبـــات  -  ة �ـــ�9يع الـــسادة أعـــضاء %يئـــة التـــد رضــر ور
اسية لتحس�ن مستو تحمل الغموض وم ىداخل القاعات الد ىن ثم الوصو إ�� مستو أع�� ر ل

  . من املثابرة �اديمية

ة أفــضل ملــا لــھ مــن تــأث�a ع�ــ�  -  ·س ألســلوب الــتعلم Bك�ــشا?< بــصو رتفعيــل أعــضاء %يئــة التــد ر
  .ىمستو فاعلية الذات وتحمل الغموض لدى الطلبة
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