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التحيز المعرفي واالمتىان كمىبآت بالصمود 
  األكاديمي 

 عيىة مه طلبة المرحلة الثاووية لدى

االمتنصصا  وكصص م مصص   الصصصمود األكصصاديميالعبلقصصة بصصي   هصصد ت الدراسصصة إلصصد ت ديصصد: ممخصصص
ت ديصد إسصمام كص  مص  ، كمصا هصد ت لطمبصة المر مصة الثانويصةلدى عينة مص   والت يز المعر ي
ومعر صة  ،عينصة الدراسصةلصدى بالصصمود األكصاديمي  ي التنبؤ  الت يز المعر ي االمتنا  وأبعاد

 وقصصد .عينصصة الدراسصصةلصصدى  مصص  هصصذي  المتنيصصري  يتنبصصأ بدرجصصة أكبصصر بالصصصمود األكصصاديمي أيم 
العبلقصة بصي  متنيصرات الدراسصة،  نمصط   لتعصرف    يؤ األسصموب االرتبصاطي التنبص ت الدراسةاستخدم

، طمبصة المر مصة الثانويصةطالبا وطالبة مص   (115عينة الدراسة م  ) نتتكو  و  .والتنبؤ بينما
 متصم انتقصاؤهو الفصص  الدراسصي األو ،  2019/ 2018عام الدراسصي لم وهم الطمبة المقيدو 

العينصصصة  أ صصصراد ل ُعمصصصر  بمصصا المتوسصصصط واالن صصصرا  المعيصصاري و بالمعاينصصة العاصصصوالية البسصصصيطة. 
الت يصصصز  االمتنصصصا ، ومقيصصصاسمقيصصصاس كصصصبًل مصصص   ةوأعصصصدت البا ثصصص ا.عاًمصصص (06.86±1.618)

لمصصصمود   Cassidy (2016)تعريصصب مقيصصاسو  ،مصص  خصصبل  المواقصص  ال ياتيصصة المعر صصي،
أ  جميصصصع معصصصامبلت ارتبصصصاط . وتوصصصصمت الدراسصصصة إلصصصد مصصص  خصصصبل  مواقصصص  ال يصصصاة األكصصاديمي

، سصتنتاجاتاال إلصد القفصزوالت يصز المعر صي وأبعصاد  ) الصصمود االكصاديمي بيرسو  بي  متنير
 الماصكبلتلمعصزو الخصارجي، و الت يصز دات،  و مصدماالنتبا  لموت يز  ،اتالمعتقدجمود ت يز و 

اتسصمت بكونمصا  -( اآلمص  السصمو ، و الذاتيصة المعر يصة الماصكبلت، و االجتماعيصة المعر يصة
االمتنصا  موجبصا، و  الصصمود األكصاديميسالبة، بينما كا  معامص  ارتبصاط بصي  معامبلت ارتباط 

االمتنا  وُبعد القفز إلصد االسصتنتاجات، وُبعصد ت يصز جمصود المعتقصدات، وُبعصد  ك  م  أتنب كما
بالصصصصمود  منبصصص  وكصصصا  االمتنصصصا  أقصصصوى، بالصصصصمود األكصصصاديمي -الت يصصصز لمعصصصزو الخصصصارجي 

األكاديمي، يميه ت يز جمود المعتقدات، ثم ُبعد القفز إلد االستنتاجات، وُبعصد الت يصز لمعصزو 
 الخارجي. 
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Cognitive bias and gratitude as predictors of the 
academic resilience among sample of secondary students 

Dr. Manal Mahmoud Mohamed Moustafa. 

Abstract: 

 this study aims to explore the relationship among academic 
resilience, gratitude and the cognitive bias resilience among 
sample of secondary students. A second purpose of this study is to 
determine the contribution of gratitude and the cognitive bias as 
predictors of the academic resilience and explore which of these 
two independent variables is more effective in predicting 
academic resilience among sample of secondary students. The 
study follows a descriptive approach: specifically, the correlative 
predictive method in order to shed light on the pattern of 
relationships holding between the variables of the study, and also 
predict relations between them. The study sample consisted of 
(115) secondary school students at the Genius school in Giza 
Governorate. They are enrolled in the first semester of the 
academic year 2018/2019, They were selected on the basis of 
random inspection statistics. The average age and standard 
deviation of members of the sample are (16.26 ± 0.608) years, 
respectively. The study used the measure of the Cognitive bias 
through life positions (Prepared by the researcher) and Measure 
of gratitude through life positions (Prepared by the researcher). 
Cassidy (2016) translation of academic resilience through life 
positions, was made by the researcher. The study found that all 
Pearson correlation coefficients among the academic resilience 
variable and cognitive bias and its dimensions , jumping to 
conclusion, belief inflexibility bias, attention for threat bias, 
external attribution bias, safety behavior, social cognition 
problems, subjective cognitive problems, Were characterized as 
negative correlation coefficients, The correlation between 
academic resilience and gratitude was positive, And the prediction 
of academic resilience through gratitude and jumping to 
conclusion, and belief inflexibility bias, and external attribution 
bias, gratitude was more powerful predictor of academic 
resilience, followed by belief inflexibility bias, then jumping to 
conclusion, then external attribution bias.  
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 مقدمة:
عمد الصرمم   ي المدرسة المراهقي  نجاحدراسة عمم النفس بالبا ثو   ي مجا   اهتم

والصصصصصصدمات  ،لمعاممصصصصصةاسصصصصصوء  :مثصصصصص  طر التصصصصصي تواجصصصصصه بع صصصصصمموالمخصصصصصا مصصصصص  العقبصصصصصات
 & Dickinson. ويعر 1األكاديمي الصمود ت ت مفموما هذ رسوقد دُ . والفقر ،النفسية

Dickinson (2015)  مجصصاالت  صصي  ازدهصصار الطصصبلب، ونجصصا مم الصصصمود األكصصاديمي بأنصصه
 .ا الطبلبيواجممقد التد رمم الم    األكاديمي،  صمه بالمجا ذات  متنوعة

 األكاديميصصصة ال صصصنوط ظمصصصر الصصصصمود األكصصصاديمي لصصصدى بعصصصض الطصصصبلب  صصصي مواجمصصصة
 سصصصيء، باصصصك  يصصصؤدو  اآلخصصصري  الصصصذي  الطصصصبلب مصصص  العديصصصد وجصصصود مصصص  والت صصصديات بصصصالرمم

 & Martin)والت ديات  األكاديمية لم نوط التعرضأدالمم ال عي  عند   ي ويستمرو 

Marsh, 2009). ال صصنوط مواجمصصة مصص  يتمكنصصو  الصصذي  لطبلبولصصذل  يجصصب االهتمصصام بصصا 
األكاديميصصصة ودراسصصصة صصصصمودهم األكصصصاديمي  إلصصصد ثصصصرواتمم والت صصصديات وااللتفصصصا ، األكاديميصصصة

 وخاصة بمر مة الثانوية؛ لما لمذ  المر مة م   نوط أكاديمية عمد الطبلب.
والفقصصراء والمعر صصي  لمخطصصر الطصصبلب الماصصردي   إلصصد أ  Hart (2018)وقصصد توصصص  

األكصصاديمي. وت قيصصا التفصصوا  الاصصدالد صصي مواجمصصة  واالزدهصصار بالصصصمود األكصصاديميمتعصصو  يت
إلصصد أ  طصصبلب الجامعصصات  8102عاا و  2 صصد بريطانيصصا اإل صصصاءات الوطنيصصةكمصصا ياصصير مكتصصب 

 صصي لصصديمم  الصصصمود انخفصصاضنتيجصصة العقمصصي نفسصصي و الالتعصصرض لممصصرض  صصد زيصصادة  ملصصديم
 ,Li) واخصصتبل  الدراسصة بالجامعصة عص  المر مصة الثانويصصة  ،التعامص  مصع اإلجمصاد األكصاديمي

2017) . 
أو وجصصود األداء  صصي  صصع  مصص  مرا صص  التعمصصيم ب الطصصبلب  صصي مر مصصة مصصا يمصصر أممصصب

 ,Topham& Moller) صصنوط وت صصديات لصصديمم؛ ممصصا يتطمصصب مصصنمم صصصمودا أكاديميصصا 

ويكصصو  الصصصمود األكصصاديمي مممصصا لمصصؤالء الطصصبلب؛ لتفصصادي الكثيصصر مصص  الماصصكبلت  .(2011
 الت صصي  وانخفصاض المدرسصة، م  االنس اب وال نوط األكاديمية التي تؤدي بالطبلب إلد

لصذل  ينقطصع الطصبلب  و اص  الطصبلب. ونتيجصة االجتمصاعي، االسصتبعاد  صرص وزيصادة العممي،
واالعتصداءات  المخدرات تعاطي وزيادة المستمر التنيب هذا رسة، وينجم ع أ يانا ع  المد

 إلصدتوجيصه االهتمصام  ولصذل  يجصب .(Compas & Reeslund, 2009) وانتاار الجريمصة
 صبل بصد مص  النظصر  صي جميصع   ،لت سصي  الصصمود األكصاديمي 3الجوانصب العاطفيصة االجتماعيصة

 . (VanderLind, 2019)جوانب التنمية لمطبلب

                                                           
1
 Academic Resilience 

2
 Office for National Statistics 

3
 Socioemotional 

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#11
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مم  قصر كبيصر دي  العديد م  خريجي المدارس الثانوية يصدخمو  الجامعصة ولصأوجد  وقد
 مصص  الجامعصصات (٪80)  يصصث إ  ،ممصصةم صصي بعصصض مصص  الممصصارات والمبصصادئ األساسصصية وال

ولكصي نزيصد  .تتطمب العديد مص  الممصارات والسصمات وخاصصة لصدى الطصبلب  صي السصنة األولصد
 صصي ولكصصي ي صصدث لمصصم التكيصص  الثانويصصة  المر مصصة صصي بلب لمصصؤالء الطصص مصص  األداء األكصصاديمي

عض مص  بمصع وجصود لص ،تو ير بيلصات الصتعمم القالمصة عمصد الصتعمم لئلتقصا  الجامعة  إنه يجب
 ةجصصد أ  الكفصصاءة األكاديميصصوقصصد وُ   .سصصمات الاخصصصية لصصدى الطمبصصة تعصصزز األداء األكصصاديمي

 . (Morales, 2008)  كاديمي األ ء الطبلب م  أدا ا زيديطبلب لم األكاديميوالصمود 

ومصع  ،عمصم الصنفس اإليجصابيأب صاث ق صية سصاخنة  صي  األكاديمي الصمودأصبح ولد 
مسصصتويات ات  صصد ذوي االختبل صص لمطصصبلبذلصص  ال ُيعصصر  سصصوى القميصص  عصص  االخصصتبل  المعر صصي 

دادث عةلات  الٍ ون اً    (Peng, Cao, Yu & Li, 2017)الصصمود األكصاديمي . ولاد وج

وونتحلا  ونًرسيا  وألكا  مً 
4

 ,Van der Gaag, Schütz, ten Napelعصر ، ولاد 

Landa, Delespaul, Bak, …, de Hert, (2013)   تاصو   صي ونتحلا  ونًرسيا   هَا
نمصا  اإلدرا  والتفسيرات مير المنطقية ال يكو  نتيجة قصور  ي عمميصة معالجصة المعمومصة واا

صدار األ كام    و  ما تم تجميعه م  معمومات.نتيجة قصور  ي تقييم المعمومة واا
تعصدي  الت يصز  ويمعصب الطويص . المصدى عمصد سصمو  الطصبلب  صي المعر ي الت يز ويؤثر

 بيصصنمم واألكاديميصصة والتفصصاعبلت االجتماعيصصة صصصمودهم وكفصصاءاتمم  صصي ممًمصصا المعر صصي دوًرا

(Cortina, Stein, Kahn, Hlungwani , Holmes , Fazel, 2016).   ومصص
 & Beadel, Mathews : دراسصةالت يز المعر صيو الصمود تناولت دراسة  التددراسات ال

Teachman (2016) عمصصصد الت يصصصز  بعصصصد التصصصدريب التصصصد توصصصصمت إلصصصد زيصصصادة الصصصصمود
القما، كما وجدت عبلقة سالبة دالة إ صاليا بي  الصصمود والت يصز  انخفاض  يو  ،المعر ي

ي صا إلصد وجصود عبلقصة سصالبة دالصة التد توصمت أ  Peng et al. (2017)المعر ي. ودراسة
   والت يز المعر ي. الصمودبي  إ صاليا 

 ااالٍ ون اااً   وألكااا  مً  وو يتُااا ٌ عبلقصصصةكًااا  ودااادث 
5
 Fagley عصصصر  ولاااد  

 صصصي الجوانصصصب اإليجابيصصصة  فوالصصصد المتصصصصورة أوال لتقصصصدير الطصصصبلبميصصص  بأنصصصه و يتُااا ٌ (2012)
 تمم واالستجابة بإيجابية  ي الم  . يا

 
 
 

                                                           
4
 Cognitive Bias   

5
 Gratitude 
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وقد  تمم بعد التعرض لم نوط المؤلمة.إلد زيادة الاعور ب ياالطبلب متنا  ايؤدي و 
الصصصدمة القصصصيرة الصصصمود  صصي مصصا بعصصد  مصصعيصصرتبط أ  االمتنصصا   عمصصد النتصصال دلصصت بعصصض 

التصد تناولصت دراسصات ومص  ال .(Vernon, Dillon & Steiner, 2009) والطويمصة األجص 
بصصي  االمتنصصا   عبلقصصة إيجابيصصة دالصصة إ صصصالياوتوصصصمت إلصصد وجصصود  الصصصمود واالمتنصصا دراسصصة 

 ,Violanti, & Andrew Gu, McCanlies, 2018; (Palmieri دراسصات والصصمود
 Holguin Vieselmeyer, 2017; Chen, & Jone Chien, Hsin, Wu, 2018;
 Steele, Marks, Bollinger, Hill, Dwiwardani, 2017; Mezulis, &

,2008) horndikeT ,2014; Davis  &…. Doolin. 
 :الب ثماكمة 

نبصصصع اإل سصصصاس بماصصصكمة الدراسصصصة مصصص  خصصصبل  إدرا  البا ثصصصة أهميصصصة دراسصصصة الصصصصمود 
 يث إ  هذ  المر مة يظمر  يما الكثير م  ال صنوط  ،األكاديمي  د مر مة التعميم الثانوية

لصم ت صظ   والت ديات األكاديمية. وقد وجدت البا ثة أ  الدراسات العربيصة لمصصمود األكصاديمي
 - صد  صدود عمممصا  -بالدراسة  ي المر مة الثانوية؛  فصد الصوط  العربصي لصم تعثصر البا ثصة 

( 2011) عطيصةإال عمد أربع دراسات لمصمود األكاديمي لدى طمبة الجامعصة وهصي: دراسصة 
، التعمصيم المفتصوح طصبلب م  عينة لدى الذات بتقدير وعبلقته كاديمي األ  الصمودوكانت ع  

( عصصص  اإلسصصصمام النسصصصبي لمتوجصصصه اإليجصصصابي ن صصصو المسصصصتقب  2017قرنصصصي ؛ أ مصصصد )ودراسصصة 
لصدى الطصبلب المتفصوقي  دراسصيا بكميصة التربيصة  وتنظيم الذات  صي التنبصؤ بالصصمود األكصاديمي 

 بصي  المتبادلصة لمعبلقصات سصببي نمصوذج( عص  2016)المناصاوي جامعصة المنيصا، ودراسصة 
؛  زهصرا ، ودراسصة الطالصب المعمصم لصدى األكصاديمي صصمودوال اإلرهصاا م  بالذات وك  الافقة

 الصصمود مص  بكص  وعبلقتمصا لماخصصية الكبصرى الخمسصة العوامص ( عص  2013) زهصرا و 
 .  بالتدريس العاممي  العميا الدراسات طبلب لدى الوظيفي واالستنراا األكاديمي

  التعمصيم عامصة كما لم ي ظ  الت يز المعر ي إال بقميص  مص  االهتمصام  صد دراسصات مرا ص
وقد وجدت البا ثة دراسة عربية وا دة ع  الت يصز المعر صي، قصام  .والمر مة الثانوية خاصة

الت يزات المعر ية لدى طمبة جامعة اليرمو  وعبلقتما بصالجنس ( ع  2015) ال موريبما 
 . والت صي  األكاديمي

أهميته لطمبصة المر مصة ولم ت ظ  دراسة االمتنا  إال بقمي  م  االهتمام عمد الرمم م  
 عصص  (2014ولصصم تجصصد البا ثصصة ميصصر دراسصصتي   صصي التصصراث العربصصي: دراسصصة  سصص  ) .الثانويصصة

، ودراسصة الجامعصة لصدى طصبلب بالسصعادة التنبصؤ  صي واالمتنصا  لمتسصامح النسصبي اإلسصمام
 بالو صدة النفسصية الاصعور مص  بكص  كمنبص  الوجصداني التعمصا أنمصاط ( عص 2017)م مصود 
 .الجنسي  م  المراهقي  لدى  واالمتنا

ولذل  نجد أنه ال توجد دراسصات عربيصة أو أجنبيصة تجمصع هصذ  المتنيصرات الثبلثصة معصا: 
واالمتنا . كما توجد ندرة  ي الدراسات األجنبية التصد  ،والت يز المعر ي ، الصمود األكاديمي
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يقتصصر األمصر عمصد  إذ تناولت عبلقة بي  ك  متنيري  م  هذ  المتنيرات الثبلثة عمد  دة؛
 Peng et) مث  دراسصة كص  مص   ،دراسات تتناو  إما العبلقة بي  الصمود والت يز المعر ي

al., 2017; Beadel et al., 2016)  كام  زوسات يثام أو العبلقصة بصي  الصصمود واالمتنصا 
,et al., Wu 2018; ,et al. McCanlies 2018; (Palmieri;2017 يااٍ

 ,2008 Thorndike ,2014;et al. Dwiwardani ;2017et al., Vieselmeyer
 ) . 

وال تزا  ال اجة قالمة إلد إجراء مزيد م  الب وث  ي البيلة العربية  و  الصصمود    
ومص  جانصب . هارو ياٍ د َا  األكاديمي والت يصز المعر صي واالمتنصا  لطصبلب المر مصة الثانويصة

بأ بدرجة أكبر بالصصمود األكصاديمي آخر توجد  اجة اديدة إلد الب ث ع  المتنير الذي يتن
 م  خبل  الت يز المعر ي واالمتنا  لطمبة المر مة الثانوية.

 ي  ض ء ي  سبك تح ول وندزوست وإلد  ت عٍ وألسئهت ونت نلت:

االمتنصصا  والت يصصز المعر صصي الصصصمود األكصصاديمي وكصص   مصص  مصصا طبيعصصة العبلقصصة بصصي   .1
 ؟لدراسةعينة ا طمبة المر مة الثانويةلدى وأبعاد  
كص  مص  االمتنصا  وأبعصاد  خصبل  بالصصمود األكصاديمي مص  الد أي مدى يمك  التنبصؤ .2

 ؟عينة الدراسة طمبة المر مة الثانويةلدى الت يز المعر ي 
بالصصمود  صي التنبصؤ   وأبعصاد الت يصز المعر صياالمتنا   ما اإلسمام النسبي لك  م   .3

 سة؟عينة الدرا طمبة المر مة الثانويةلدى األكاديمي 
معر ة وتفسير العبلقة بي  الصمود األكاديمي وكص  مص  االمتنصا  والت يصز  :الب ث أهد 

بالصصمود  ي القدرة التنبؤيصة  أبعاد   اإلسمام النسبي لك  م المعر ي وأبعاد  و مم وتفسير 
 .األكاديمي لدى عينة الدراسة

كص  مص  الصصمود   صو  دراسصةسصد الثنصرة الموجصودة  صي الدراسصات العربيصة  :الب صثأهمية 
جصصراء المزيصد مصص  الب صصوث  األكصاديمي والت يصصز المعر صي واالمتنصصا  لطصصبلب المر مصة الثانويصصة واا

والتأصصصصي  النظصصصري لمصصصصمود األكصصصاديمي والت يصصصز  . صصو  هصصصذ  المتنيصصصرات مصصص  قبصصص  البصصا ثي 
 المعر ي واالمتنا ، وهي متنيرات  ديثة  صي الدراسصات األجنبيصة. كمصا تقصدم الدراسصة ال اليصة
مقياسصصي  لقيصصاس كصص م مصص  الت يصصز المعر صصي واالمتنصصا  مصص  إعصصداد البا ثصصة مصص  خصصبل  مواقصص  

مصص  خصصبل  مواقصص   لمصصصمود األكصصاديمي  Cassidy (2016)ال يصصاة وكصصذل  تعريصصب مقيصصاس
باإل صا ة إلصد ال ياة أي ا. وذل  إلثراء مجا  المقصاييس لمدارسصي   صي مجصا  عمصم الصنفس. 

اسة وهي المر مة الثانوية؛ لما تتعرض له م   نوط وت صديات المر مة العمرية لمدر  أهمية
أكاديمية؛ مما يتطمب دراسة دور االمتنا  لديمم وال د م  الت يز المعر ي لمصم  صي عبلقتصه 
بما يتعر و  إليه م   نوط وت صديات. وقصد تفيصد نتصال  الدراسصة معر صة العبلقصة واإلسصمام 

بالصمود األكاديمي؛ مما يفيصد القدرة التنبؤية  ي  النسبي لك  م  الت يز المعر ي واالمتنا 
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المعممصصي  والمسصصؤلي  بصصوزارة التربيصصة والتعمصصيم والبصصا ثي   صصي مجصصا  عمصصم الصصنفس  صصي تنميصصة 
الصمود األكاديمي لمطبلب، م  خبل  إعداد برام  ُيظمر  يمصا الطصبلب الكثيصر مص  االمتنصا  

  ال صصد مصص  الت يصصز المعر صصي لمطصصبلب لممواقصص  األكاديميصصة التصصد بمصصا ت صصديات و صصنوط، وكصصذل
 والتاوهات اإلدركية  ي المواق  األكاديمية الصعبة. 

 :السابقة والدراسات النظري اإلطار
 صصي بعصصض  أو التعميمصصي األكصصاديمي مصصصطمح الصصصمود : انبسصصاأوال: الصصصمود األكصصاديمي

 اتمع الت صدي القدرة عمد التعام ويمتم الصمود األكاديمي ب، 6م  الصمود النفسي األ يا 
 (Martin, 2013).  ي السياقات التعميمية  والم 
( الصصصمود األكصصاديمي بأنصصه الدا عيصصة األكاديميصصة 2017ويعصصر  كصص  مصص  قرنصصي؛ أ مصصد )  

  Li (2017)عصر يو لمطصبلب لمتوجصه ن صو المصد  وت مص  المسصلولية والمثصابرة األكاديميصة. 

 صي  وال صنوطواإلجمصاد  ،يصة مصع النكسصاتبأنه القصدرة عمصد التعامص  بفعالالصمود األكاديمي 
(  يصصرى أ  الصصصمود األكصصاديمي هصصو النجصصاح 2016)المناصصاوي أمصصا  ة.األوسصصاط األكاديميصص

 Martin وياصير .الدراسي عمد الرمم م  الم   والادالد التد تواجه المتعمم  ي دراسته

 ،المزمنصةو ادة القدرة عمد التنمصب عمصد الاصدالد ال ص الصمود األكاديمي هوإلد أ   (2013)
( 2011) عطيصةكمصا يعصر  . عمد تطور ممارات الطالب وتعممهكبير  يدتمديكو  لما التي 

العصصالي، رمصصم وجصصود عوامصص  تصصد  عمصصد األداء  بأنصصه الت صصصي  األكصصاديمي  الصصصمود األكصصاديمي 
نمصا ياصترط الصص ة النفسصية  المنخفض،  الصمود األكاديمي ال ياترط  قط االداء العالي، واا

جابية لمطالب، رمم وجود عوام  الخطر وال نوط  وله،  الصمود األكاديمي قصة  ياة اإلي
الطالب الناجح أكاديميا، رمم ال نوط التصد يواجممصا، وتعيصا آخصري   صي نفصس ظرو صه مص  

 ،لمت صصديات الطصصبلب ةبأنصصه مواجمصص Masten & Gewirtz (2006)  هويعر صصالنجصصاح. 
سصوء مثص ؛ عمد الرمم م  وجود ت صديات  ،والعقمية الص ة النفسيةو  ،المدرسة ي  والنجاح
 الوالدي .  أ د  قدا أو   قيرة، أ ياء  ي تممناأوالعن  األسري، و  ،المعاممة

وجصصصود  تت صصصم  ميعمصصصاج ياألكصصصاديمتعريفصصصات الصصصصمود  أ  جممصصصا سصصصبا يمكصصص  اسصصصتنتا
مصصص   عمصصصد الصصصرمم ياألكصصصاديمنجصصصاح الو مخصصصاطرة مصصصذ  الالفعالصصصة لالطصصصبلب مخصصصاطر واسصصصتجابة 

 د.الادال
نجصاح التعميمصي الزيصادة ا تمصا  الصمود األكاديمي  د الدراسة ال الية بأنصه مجرسف و       
مصص  ثبلثصصة أبعصصاد هصصد المثصصابرة،  ويتكصصو  الصصصمود األكصصاديمي عمصصد الصصرمم مصص  الاصصدالدلمفصصرد 

 (Cassidy 2016)التأم  والتكيي  لطمب المساعدة، والتأثير السمبي واالستجابة العاطفية

وُيعصصر  الصصصمود األكصصاديمي إجرليصصا بأنصصه تقيصصيم الطصصبلب مصص  خصصبل  االسصصتجابة اإليجابيصصة  .
ت سصصي  و صصعه وتقصدير  إل صصدى المواقصص  ال صصامطة، وهصصو  صصصوله  بمصصاطصرا التصصي يمكصص  لم

                                                           
6
 Psychological Resilience 
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والم اولصة أكثصر مص  مصرة، عمص  الاصاا لم عمد تقدير راسب  ي مقرر، تعكس مثصابرة الطالصب
مراقبصصصة الجمصصصد و  التفكيصصصر  صصصي نقصصصاط القصصصوة وال صصصع اعدة و والتأمصصص  والتكييصصص  لطمصصصب المسصصص

التصأثيرات قبصو  وعصدم اليصأس  ، وعصدم التصأثير السصمبي واالسصتجابة العاطفيصة وعصدمواإلنجازات
لمصصصمود األكصصاديمي ذي  Cassidy (2016)وُتع بِّصصُر عنمصصا درجصصاتمم عمصصد مقيصصاس السصصمبية.

لمسصصاعدة، والتصصأثير السصصمبي واالسصصتجابة ثبلثصصة األبعصصاد: المثصصابرة، والتأمصص  والتكيصص  لطمصصب ا
  العاطفية، وهو م  تعريب البا ثة. 

الطفو   ، 7الطفو األكاديميو األكاديمي الصمود الفرا بي   Martin (2013) ويو ح
، أمصا الصصمود ال يصاة األكاديميصة لمطصبلب كص  يصوم  صيلت صديات المسصتمرة با يصرتبط األكاديمي

 . ي ال ياة األكاديميةالكبيرة  واألزمات الادالدبأكثر  األكاديمي  يرتبط
 Cassidy   (2016): يعتبصر النمصوذج الصذي و صعه  الصصمود األكصاديميوعص  نمصاذج 

لمصمود األكاديمي م  النماذج ال ديثة  ي تفسير ، وو ع ثبلثة أبعاد لمصمود األكاديمي، 
التصصصأثير السصصصمبي ، وُبعصصصد 9، وُبعصصصد التأمصصص  والتكييصصص  لطمصصصب المسصصصاعدة8هصصصي: ُبعصصصد المثصصصابرة

، متعصصدد األبعصصاد  11. وقصصام ببنصصاء مقيصصاس جديصصد لمصصصمود األكصصاديمي10واالسصصتجابة العاطفيصصة
( وتوصصصمت إلصصد 321عصصددهم )طصصبلب المر مصصة الجامعيصصة  عينصصة مصص وطبقصصت الدراسصصة عمصصد 

الت قا مص  الخصصالص السصيكومترية لممقيصاس. وأسصفر الت ميص  العصاممي عص  ثبلثصة عوامص  
. كمصصا توصصصمت الدراسصصة إلصصد عصصدم وجصصود  صصروا  صصد الصصصمود األكصصاديمي لمصصصمود األكصصاديمي

نصاث(، وكصذل  عصدم وجصود  صروا ب سصب سصنوات الدراسصة   ب سب النوع االجتماعي )ذكصور واا
 )الفرقة الثانية والفرقة الثالثة(.

 البعصصد األو  لمصصصمود  ،Cassidyأمصصا عصص  أبعصصاد الصصصمود األكصصاديمي و صصا نمصصوذج  
عص   التخميوالم اولة أكثر م  مرة وعدم العم  الااا  رة، ويعر  بأنهاألكاديمي هو المثاب

 ص  مص  أجص   ؛االسصتفادة مص  ردود الفعص و الخطط واألهدا ، ت قيا عمد واإلصرار ، المد 
الو صصصصع مصصصص  أجصصصص  وت سصصصصي   ،الت صصصصديات ومواجمصصصصة ،الاصصصصدالدمصصصص  والصصصصتخمص ، ماصصصصكمةال

واصصمة الن صا  وممارسصة االن صباط االسصتعداد لمهصد  المثصابرة . (Cassidy, 2016النجصاح
 ,Lamond, Depp, Alllison, Langer) السصصيطرة وتماسصص  الاخصصصيةو الصصذاتي 

Reichstadt, Moore, … Jeste, 2008) هصو. والبعصد الثصاني لمصصمود األكصاديمي 
التفكير  ي نقاط القوة وال ع ، وتنيير نمص  ويعر  بأنه  ,التأم  والتكي  لطمب المساعدة

دارة و طمصصصب المسصصصاعدة والصصصدعم والتاصصصجيع، و ، تعمموالصصص لدراسصصصةا مراقبصصصة الجمصصصد واإلنجصصصازات واا
                                                           

7
 Academic Buoyancy 

8
 Perseverance 

9
 Reflecting and Adaptive Help-Seeking 

10
 Negative Affect and Emotional Response 

11
 The Academic Resilience Scale (ARS-30) 
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لمصصمود األكصاديمي  مصو الثالصث  البعد. أما (Lamond et al., 2008)والعقبات  المكا آت
 بأنصصصهويعصصصر  )ُبعصصصد عكسصصصي لمصصصصمود األكصصصاديمي( العاطفيصصصة التصصصأثير السصصصمبي واالسصصصتجابة 
 .   (Cassidy, 2016)التأثيرات السمبيةقبو  و االستجابات العاطفية واليأس 

ويوجصصصد العديصصصد مصصص  التصصصصورات والنمصصصاذج األخصصصرى لمصصصصمود األكصصصاديمي، منمصصصا تصصصصور 
Ricketts, Engelhard & Chang (2017) الُبعصد األو   ؛ اً   وألكا  مً ون ألبعصاد 

يصة معتقدات الطبلب الاخصية  و  التعامص  مصع الت صديات األكاديملمصمود األكاديمي هو: 
معتقدات الطبلب  و  أهدا مم المستقبمية والبيلة الداعمصة لمصمود األكاديمي والبعد الثاني 

ر كصص  مصص  قرنصصي ( 2017؛ أ مصصد ) أثنصصاء التعامصص  مصصع الت صصديات األكاديميصصة. وهنصصا  تصصصوف
لؤلبعاد األربعة لمصمود األكاديمي  يث كا  الُبعد األو  الدا عيصة األكاديميصة، والُبعصد الثصاني 

توجصصه ن صصو المصصد ، والُبعصصد الثالصصث ت مصص  المسصصلولية، والبعصصد الرابصصع المثصصابرة األكاديميصصة. ال
( خماسصي األبعصاد لمصصمود األكصاديمي  يصث 2013) زهصرا ؛  زهصرا وكصذل  تصصور كص  مص  

كانت األبعاد الخمسة هي: مركز ال بط، والتخطيط لممستقب ، والمثابرة، والفاعميصة الذاتيصة، 
 والقما.

عبلقصة Fallon (2011)  قصد وجصد  واألداء األكاديمي  عما بالصمود األكاديمي و يما يت
توصصصص  كصصص  كمصصصا  .واألداء األكصصصاديمي األكصصصاديمي الصصصصمود صصصصالية بصصصي  إإيجابيصصصة دالصصصة 

ب سصصب  الصصصمود األكصصاديمي  عصصدم وجصصود  صصروا  صصي لصصدإ Ricketts et al. (2017)مصص 
  صصصصصصد األكصصصصصصاديمي  األداء ىمسصصصصصصتو  وكصصصصصصذل  ب سصصصصصصب االجتمصصصصصصاعي واالقتصصصصصصصادي المسصصصصصصتوي
 سصب ب الصمود األكاديمي كانت هنا   روا ذات داللة إ صالية  ي  ومع ذل  ،الريا يات

ناثا(.  عبلقة إيجابية دالة  التد توصمت إلد  Li (2017)دراسة و النوع االجتماعي )ذكورا واا
ذكور. ودراسصة لك  م  عينصة اإلنصاث والص  واألداء األكاديمي األكاديمي  الصمود صالية بي  إ

Weaver (2010)   الصصمود  التنبصؤ بصاألداء األكصاديمي العصالي مص  خصبل  إلصدالتد توصمت
 األكاديمي. 

لمجمس ا الصمود األكاديمي لمطبلب  ي المدرسة  قد و عالبيلية لتعزز وع  العوام  
 ؛لمطصبلب األكصاديمي لر ع الصمود االستراتيجياتمجموعة م   2011عام األمريكي لمتعميم 

تعامصص  مصصع الطصصبلب وتصصو ير الصصدعم والت فيصصز لم المدرسصصي  و صصع اسصصتراتيجية لتصصدريبمنمصصا 
(Foshee, 2014).  األكصاديمي الصصمود لتعزيصزلممدرسصة  خصصالص خمسكما يجب تو ير 

وهي دعم المعممي ، وتو ير بيلة امنصة ومنظمصة، والتوقعصات اإليجابيصة مص  الطصبلب،  لمطبلب
تا صة و  بصصذ  الجمصصود الطصصبلب ماصصاركي  ومنتجصصي ، و  صصصبحيل المدرسصصةداخصص   الفصصرص لمطصصبلباا

كصا  لبيلصة و  .(Borman& Overman, 2004) لبيصت والمدرسصةا بي  لت سي  الاراكات
والصصمود األكصاديمي  األداء األكصاديمي  صيأي ا تأثير كبير  التعمم لئلتقا التعمم القالم عمد 

 (Foshee, 2014).  نظصام  واتبصاع وممارسصة الريا صة سصةالبيصت والمدر و  اآلبصاءدعم  كما أ
 ,Gizir & Aydin).الصمود األكاديمي لمطبلب البيلية المممة لتعزز العوام  م   مذالي
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األمريكيي  م  أص  م  ذوي القدرة العالية األكاديمي بي  المراهقي   الصمودوع   (2009
ؤديصة إلصد الصصمود المالعوامص  الفقيصرة  صإ  مص  أ ريقي الذي  يعياو   صي المنصاطا الريفيصة 

لمطالصصب والتوقعصصات األكاديميصصة العاليصصة  الجيصصدة بصصي  الفصصرد وزمبللصصه العبلقصصاتهصصي  األكصصاديمي 
عاليصة وتوقعصات ال  توقعصات المنصز  إ .(Ellis, 2011) لصه لممنصة معينصةواألهدا  الم صددة 

امصصص  األقصصصرا  هصصصي العو بصصصي  عبلقصصصات الو   بصصصي  المدرسصصصة واألسصصصرةعاليصصصة والعبلقصصصات الالمدرسصصصة 
 .(Gizir& Aydin, 2009) وألكا  مً  الصصمود تؤدي الصيالخارجية البارزة التي  الوقالية
مص  أصص  أ ريقصي  صي  ا لمطصبلب األمريكص   صي الصصمود األكصاديمي  تسممالعوام  التي وم  

 صصي المنظمصصات  وااصصترا  الطصصبلب ألجصصامعيال صصرم و  التواصصص  بصصي  المجتمصصع جامعصصة كنسصصاس
 ,Gardynik)اآلبصصاء والماصصاركة  صصي األناصصطة تقصصداتمم ودعصصم ومع واألناصصطةالطبلبيصصة 

2009) .  
ممصصارات الصصصمود األكصصاديمي لمفصصرد  منمصصا امصصتبل  الفصصرد لالاخصصصية لتعصصزز امصصا العوامصص  

 (Sandler, Wolchik, Davis, Haine & Ayers, 2003) الذاتيصة والفاعميةالتكي  

الاخصصية العوامص  ي  قر أ  م  أهصم  نظر الطمبة الريفيي  الذي  يعياو   وكانت وجمة .
الاصعور . و  (Foster, 2014) تقديم الصدعم الصداخمي لنفسصه الصمود األكاديمي لمفردلتعزيز 
وجعصصص  اآلخصصصري   الصصصذاتيوالصصصوعي  العاليصصصةوالتوقعصصصات الذاتيصصصة  الصصصذاتيالت فيصصصز و  ولية،لبالمسصصص
الصصصصمود عصصصزز الاخصصصصية لتالعوامصصص  والمنظصصصور اإليجصصصابي لماخصصصصية مصصص   ي  بصصصالفرد، خصصصور 

 الداخميصصةالعوامصص  الوقاليصصة كًاا   ٌ يااٍ  . (Gizir & Aydin, 2009) األكصصاديمي لمفصصرد
وجصود هصي   قر  يالذي  يعياو  لممراهقي   األكاديمي  الصمودباك  إيجابي مع  المرتبطة

 يصصصةاألكاديموامصصصتبل  قصصصدرة وا صصصدة عمصصصد االقصصص  مصصص  القصصصدرات تصصصصورات إيجابيصصصة عصصص  الصصصذات 
 &Gizir) ي المستقب  واألم  الداخمية  السيطرةو والفمم  عاليةتطمعات يمم ولدوالتعميمية 

Aydin, 2009). واالتجا  اإليجابي ن و المدرسصة مص   الذاتية اإليجابية تصوراتكما أ  ال
 & Kanevsky, Corke)الصصصصمود األكصصصاديمي لمفصصصرد الاخصصصصية لتعزيصصصز العوامصصص  

Frangkiser, 2008). صي  واإلصصرار عمصد التنيصر والت صو  سصي الت الصدا ع إلصد  ويعتبصر 
 ,Taylor)   الصمود األكاديمي لمفصردالاخصية لتعزيز العوام  م  أهم السمو  األكاديمي 

2007). 

  إلصصد أاصصير العديصصد مصص  النمصصاذج يوالمخصصاطر األكاديميصصة   الصصصمود األكصصاديمي  مصصا عصص أ
مصا عبلقصة متبادلصة وثيقصة   تجمعمي  المتنيصر ي  هصذأالمخاطر تؤثر  ي الصمود األكصاديمي و 

لصديمم  منا  عمميات قابص  لمتنييصر يمكص  تطويرهصا وتعزيزهصا لجميصع الطصبلب يمكص  أ  تعصزز 
ع  طريا بناء القدرة عمد التعام  مصع الاصدالد بمصا  صي  الصمود األكاديمي وتقم  المخاطر

تجصصا  ال صصد مصص  تصصأثير تعصصرض الطصصبلب لمخطصصر وال صصد مصص  ردود الفعصص  السصصمبية لمطصصبلب ا ذلصص 
 صصصرص جديصصصدة لمتقميصصص  مصصص  هصصصذ   المخصصصاطر وت سصصص   عاليصصصة التعامصصص  مصصصع ألمخصصصاطر وخمصصصا

 .(Martin & Marsh, 2009)  المخاطر
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إنا   نموذج المخاطر والصمود األكصاديمي ي   المخاطر Martin (2007) وقد صن  

والتنصصصازع ومخصصصاطر ميصصصر  الخصصصو  مصصص  الفاصصص و  األكصصصاديمي القمصصصا مثصصص    األكاديميصصصة مخصصصاطرال
 والعصابية.  مفموم الذات و عدم االستقرار  أكاديمية مث 

 Lawrenceوعصص  عبلقصصة الصصصمود األكصصاديمي بصصبعض المتنيصصرات النفسصصية  قصصد وجصصد 

تجا  الطصبلب ن صو المدرسصة ودعصم م  خبل  ابالصمود األكاديمي يمك  التنبؤ  هنأ (2011)
إيجابيصصة دالصصة  إلصصد وجصصود عبلقصصة Alvarez (2003)توصصص  . كمصصا الطصصبلب  صصي المدرسصصة

إلصد  Powers (2004) توصص والصصمود األكصاديمي. كمصا  إ صصاليا بصي  االنتمصاء لممدرسصة
( 2011) عطيصة. ووجصد وجود عبل ه إيجابية دالة إ صاليا بي  اإلرادة والصمود األكصاديمي

  بي  درجصات الطصبلب عمصد مقيصاس الصصمود األكصاديمي  إ صالياعبلقة ارتباطية سالبة دالة 
( إلصد وجصود عبلقصة ارتباطيصه 2017ك  م  قرنصي ؛ أ مصد )  تقدير الذات، وتوص ومقياس 

موجبة دالة إ صاليا بي  الصمود األكاديمي وك  م  التنظيم الذاتي والتوجه اإليجابي ن صو 
وجصصود عبلقصصة لصصد ( إ2016) وتوصصص  المناصصاويالمسصصتقب  لصصدى الطصصبلب المتفصصوقي  دراسصصيا، 

د األكاديمي وك  م  الافقة الذاتية واإلرهصاا األكصاديمي، موجبة ودالة إ صاليا بي  الصمو 
 بي  ودالة موجبة ارتباطيه عبلقة وجود ( التد توصمت إلد2013) زهرا ؛ و  زهرا ودراسة 
 . لماخصية الكبرى الخمس العوام و   األكاديمي  الصمود

تنصا س ينصت  الت يصز المعر صي  صي مواقص  وجصود خيصاري  بينممصا ثانيا: الت يز المعر ي: 
 & Mathews)تزيصصد قيمتصصه االنفعاليصصة عصص  اآلخصصر بالنسصصبة لمفصصرد الخيصصاري ولكصص  أ صصد 

MacLeod, 2002) .13االنتبصا  ، وت يصز12ويرتبط بالت يز المعر ي أي صا ت يصز التفسصير ،
15الذاكرة وت يز ،14التفسيري والت يز

 .(Peng et al., 2017)    
 عمميصة ت يصز معالجصة معمومصات ونتحلا  ونًرسيا   هَا  Peng et al. (2017)ويعصر  

ال مصصوري ويعر صصه  اهتمصصام لصصدى الفصصرد. ذلصص  مو صصع يكصصو  مصصا المنبمصصات وعصصادة ن صصو دالفصصر 
ي. ويعصر  العقمص االسصتدال  عمميصات صي  أخطاء نتيجة الفرد  يما يقع خطاءأ بأنه (2017)

Goldstein (2015)  تخصزي   هال يمكنصاألخطصاء؛  صالفرد درا  عممية إونًرسي   هَ   الت يز
 بعصض اإلدرا  والصذاكرةلذل  ي دث لعممية  الد عقمه،التي تنتق  العقمية ك  األ كار والصور 

   ثمثيبلت الفرد لمواقع. يهتاو نما الت يز المعر ي التي يمكما يسمد باألخطاء أو 
الت يز المعر ي إجرليا  د الدراسة ال الية بأنه عمميصة إدرا  واسصتدال  أخطصاء مجرسف و

خصصبل  اختيصصار الطصصبلب ،عينصصة الدراسصصة، اسصصتجابة وا صصدة  صصي مواقصص  وجصصود ثبلثصصة وتقصصيم مصص  
خيارات  يث يزيد قيمة إ دى الخيارات االنفعالية ع  الخياري  اآلخصري  بالنسصيبة لمطالصب. 
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بعد جمع معمومات استنتاجات  وتعكس هذ  االستجابات وصو  الطالب، عينة الدراسة، إلد
دات والتركيصز عمصد مصدماالنتبصا  لموت يصز  المعمومصات،  صي ي والتاك اتالمعتقدخطأ، وجمود 

، خارجيصصة مصصصادر إلصصد أ كصصار  الفصصردوعصصزو  لمعصصزو الخصصارجيالت يصصز معمومصصات مت يصصزة،  و 
وعصدم  الذاتيصة المعر يصة الماصكبلتاالخصري ، و   مصم عصدمو  االجتماعيصة المعر يصة الماصكبلتو 

الخطر. والتد ُتع بِّصُر عنمصا درجصاتمم  ع  تعاداالبو  اآلم  السمو ام، و المم تنفيذ أثناء التركيز
، االسصتنتاجات إلصد القفصزذو السبع أبعصاد وهمصا:  ونتحل  ونًرسي  وعدو  ونب حثتعمد مقياس 

 الماصكبلتلمعصزو الخصارجي، و الت يصز دات، و مصدماالنتبصا  لموت يصز  ،اتالمعتقصدجمود ت يز و 
  . اآلم  السمو و ، الذاتية المعر ية الماكبلت، و االجتماعية المعر ية

داء و األأعصر  بأنصه انخفصاض  صد السصرعة إنمصا يُ  16والت يز المعر ي ليس عجزا معر يا
نمصصاط أتف صصيبلت معر يصصة ناتجصصة عصص   ومصصالت يصصز المعر صصي  مصصا أالعقميصصة،  المممصصةداء أثنصصاء أ

ويمكص   وهصي ليسصت مر صية  صي  صد ذاتمصا. ،و تاوهات تصم بمصا معالجصة المعمومصاتأتفكير 
الثقصصة الزالصصدة  صصي لصصدى الفصصرد ظمصصر وت أ،تصصؤدي إلصصد قصصرارات خطصص 17اختصصصارات عقميصصة اعتبارهصصا

 ,Moritz, Mayer-Stassfurth, Endlich, Andreou)طصصصصأ األ كصصصصام الخ
Ramdani, Petermann & Balzan, 2015) . 

أظمصصرت ولكصص   ،لمصصص ة العقميصصة بصصبعض النتصصال  اإليجابيصصةالمعر صصي وقصصد ارتصصبط الت يصصز 
االكتلصاب  مثص  اال صطرابات النفسصيةارتبصاط الت يصز المعر صي إيجابيصا بصبعض   صديثاالدراسات 

الصصذاكرة  صصي  وت يصصز عتمصصد عمصصد المصصزاج يصصث إ  مر صصد االكتلصصاب لصصديمم ت يصصز معر صصي ي
(Moritz et al., 2015) 

و يه تفسير أسباب الت يصز  Goldstein (2015)نموذج  الت يز المعر ي وم  نماذج
 ، 21القاعصدي المعصد و  ،20والتمثيص   19الصوهمي واالرتبصاط 18لتصوا راالمعر ي الثمانية وهصي: 

. 25الجصانبي الت يصز، و 24التأكيصدي والت يصز ،23الكبيصرة األعصداد وقصانو  ،22االقتصرا  وقاعصدة
بعصصض األ صصداث بسصصمولة، أمصصا  يسصصتدعي يصصث إ  التصصوا ر يجعصص  الفصصرد  صصي بعصصض المواقصص  

يجعص  الفصرد يصربط والتمثي  بي  األ داث، الفرد ُيوجد عبلقات وهمية   يجع  الوهمي االرتباط
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يجعص  الفصرد يفسصر ال صدث بنصاء عمصد مصا القاعدي  المعد بي   دثي ؛ أل  بينمما تاابما، و 
تجعص   االقترا  وقاعدةلديه م  معمومات وليس بناء عمد انتاار هذا ال دث  ي المجتمع، 

 األعصداد قصانو ، و الفرد يصدر  أنصه بمجصرد وجصود  صدث مصا  إنصه سصو  يصؤدي ل صدوث اآلخصر
يجع  الفصرد يفسصر األ صداث بنصاء عمصد  صدوثما مصع عصدد كبيصر مص  النصاس ولكص   صي الكبيرة 

يجعص  الفصرد يركصز  التأكيصدي والت يصزالواقصع إ  هصذ  األعصداد ميصر ممثمصة لممجتمصع االصصمي، 
يجعص   الجصانبي الت يصزعمد بعض المعمومات  ي الموق  دو  ميرها بنصاء عمصد  ر صيته، و 

 يقدم أدلة تتفا مع ميوله واتجاهه الاخصي. الفرد
26نموذج داكويز وأما 

 (DACOBS) ك  م  قام قد إلبعاد الت يز المعر يCombs, 

Penn, Wicher & Waldheter (2007) وصصمموا مقيصصاس تقيصصيم الت يصصز  هباقترا صص
مص  طصبلب ( 322)وكصا  الماصاركو   .وأجريت دراسة لمت قا م  أبعصاد المقيصاس ،المعر ي

وأسصصفر  ،لصصد الت قصصا مصص  الخصصصالص السصصيكومترية لممقيصصاسإ الدراسصصةوتوصصصمت  ،جامعصصاتال
جصصصري العديصصصد مصصص  أالت ميصصص  العصصصاممي االستكاصصصا ي عصصص  عامصصص  وا صصصد لمت يصصصز المعر صصصي. ثصصصم 

 .Van der Gaag et al بعاد النموذج منما دراسة قام بما ك  م أالدراسات لمت قا م  

عمد  (DACOBS)تم تطوير مقياس و  ت يز المعر ي،والالمااك  اإلدراكية ع    (2013)
مري صا  (186)عينصة أخصرى مص  و  ،مر صد طيص  انفصصام الاخصصيةم   (138)عينة م  
العصاممي عص  سصبعة عوامص  ت ميص  الأسصفر م  الخصصالص السصيكومترية لممقيصاس. و لمت قا 

االنتبصا  ز وت يص، 28اتالمعتقصدجمود ت يز و ، 27القفز إلد االستنتاجاتلمت يز المعر ي هي: 
 المعر يصصصصصة ، والماصصصصكبلت31سصصصصمو  األمصصصص الو ، 30لمعصصصصزو الخصصصصصارجيالت يصصصصز و ، 29داتمصصصصدملم

 Van der Gaag et al. (2013)كما قام  .33المعر ية الذاتية والماكبلت، 32ةاالجتماعي

 (250)مص   عينصة م  أبعاد الت يصز المعر صي، وطبقصت الدراسصة عمصد لمت قا اي ا بدراسة  
. وتوصصمت الدراسصة إلصد الصذهانيي  المر د م ( 98)و سوياً  اخصاً  (152بواقع ) مااركاً 

 صصي  المعر صصي لمت يصصز(DACOBS)  مقيصصاسأ  الت قصصا مصص  الخصصصالص السصصيكومترية ل
تابع مفردات المقياس عمصد ثبلثصة أبعصاد بصد  مص   بمجيكا، وأظمر الت مي  العاممي لممقياس

   .سبعة لممقياس األصمي
بعصد جمصع معمومصات بطريقصة اسصتنتاجات  الوصصو  إلصد اتاالسصتنتاج إلد القفزوُيقصد ب
 المعمومات  ي والتاكي  عدم مرونة التفكير ُيقصد به  اتالمعتقدجمود ت يز مت يزة، وأما 
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 عمصد بعصض مص  االنتبصا دات يقصد به تركيصز مدماالنتبا  لموت يز  ،والمصادر الخاصة بما
 أ كصار  الفصردعصزو  بصه يقصصد خصارجيلمعصزو الالت يصز ، و أخصرى معمومصاتوتجاه   المعمومات
  مصم عصدم بمصا يقصصد االجتماعيصة المعر يصة الماصكبلت، و خارجيصة مصصادر إلصدوماصاعر  

الصبطء وعصدم  بمصا يقصد الذاتية المعر ية الماكبلت، و ومااعرهم وأ كارهممم وا عود اآلخري 
الخطصر  عص  االبتعصاد بصه يقصصد اآلمص  السصمو ، و المختمفصة المممصات تنفيصذ أثنصاء التركيصز

 (Van der Gaag et al., 2013) تجنبية سموكيات ممارسةالم تم  و 
عمصصصد النمصصصاذج  النمصصصوذج ويعتمصصصد 34نمصصصوذج تعصصصدي  الت يصصصز المعر صصصيا كمصصصا ظمصصصر  صصصديث

لرسصصم تفسصصيرات سصصمبية لم صصاالت  السصصمبي والميصص  المعر يصصة التصصي تاصصير إلصصد ت يصصز التفسصصير
وتعصدي  . (Cox, Bamford& Lau, 2016)الت يصز المعر صي خفصض جص  أالنام صة مص  

تطصصوير   ويمكصص  عاطفيصصةالصصصعوبات ال وأعصصراض مخصصاطرقمصص  مصص  ييمكصص  أ  الت يصصز المعر صصي 
 & Chan, Lau) .مصص  أجصص  صصصمود األ صصراد لمواجمصصة الاصصدالد أداة عبلجيصصة  باعتبصصار 

Reynolds, 2015) اإلجصصصراءاتمجموعصصصة مصصص  إلصصصد تعصصصدي  الت يصصصز المعر صصصي ياصصصير  كمصصصا 
الفعص  ميصر المرمصوب  التصي تسصمم  صي ال فصاظ عمصد ردود المعالجة المعر يصةلتعدي  مصممة 

 .  (Rabinovitz & Nagar, 2015)اال طرابات العاطفية و  مث  القما  يما

وقصصصد بصصصدأ البصصصا ثو  مصصصؤخرا ثالثصصصا: عبلقصصصة الت يصصصز المعر صصصي بالصصصصمود األكصصصاديمي: 
مصص  تقميصص  ة والسصصمبيالث ا صصداألمواجمصصة المعر يصصة لالتفسصصيرات و  التنميصصة الصصص يةباالهتمصصام ب

 Mackintosh, Mathews, Eckstein) ا تمصا   صدوث أ صداث سصمبية التوقعات  و 

& Hoppitt, 2013) هصصد االت يصصز المعر صصي يمكصص  أ  يكصصو   .  التصصدريب عمصصد ال صصد مصص 
الفصرد معتقصدات   .  (Peng et ai., 2017)األكصاديمي لصدى الطصبلب  لزيصادة الصصمود امممص

 إلصد ، سو  يصؤدياأل داث السمبية عند  دوثما  عمياالتعام  مع و د النجاح عمته  و  قدر 
 ي بدال م  االعتقاد  سيكو  لديمم أدوات إلدارة ال نوطات االاخاصأل   ،التعا يتعجي  

 . (Beadel et al., 2016)األ داث السمبية 
امطه لممواقصصص  ال صصص العاطفيصصصة االسصصصتجابات أ  لمعاطفصصصة المعر يصصصة النظريصصصات وتفتصصصرض

 ,Kleim) العاطفيصصصة اإلثصصصارة ل صصاالت األ صصصراد تفسصصصير كيفيصصصة خصصبل  مصصص  تتاصصصك  أ  يمكصص 

Thörn, Ehler, 2014). والصذكريات ال ديثصة  صي  يصاة الفصرد والتفسصيرات األ صداث وتعصد 
 ال صنوط تصأثير تتوسصط المعر ية،  يصث إ  هصذ  التفسصيرات لمنظريات بما أساًسا الصمة ذات

 مصا  نالًبصا المخصاطر، م  يزيد المعر ي الت يز أ   ي   ي العاطفية، الماكبلت البيلية عمد
 ,Hoorelbeke, Marchetti) معر صصصي صصصصمودا ت يصصز األقصصص  يكصصو  لصصصدى األاصصخاص

Schryver, Koster, 2016)  .  
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 يواجمصصو  التفسصصيرات البديمصصة عنصصدما ذوو الصصصمود المرتفصصع لصصديمم الكثيصصر مصص األ راد  صص
.  (Haglund, Nestadt , Cooper, Southwick, Charney, 2007) الت صديات

عمصصد معصصا   أكثصصر إيجابيصصة  صصي  صصنوط ال يصصاة  لمعثصصور الصصصمود المرتفصصع ذويميصص  األ صصراد  
 ,Tugade) ماصصصصاك  مؤقتصصصصة وليسصصصصت دالمصصصصة ومتفاصصصصية، ويعتبصصصصرو  هصصصصذ  الاليوميصصصصة

Fredrickson, Barrett, 2004). 
 .Peng et al: دراسصة الصصمودو ي الت يصز المعر صالتصد تناولصت دراسصة دراسصات ومص  ال

المعر صي  هصد ت الدراسصة إلصد استكاصا  الت يصزو  والت يصز المعر صي الصصمود عص    (2017)
( مص  312واصار   صد الدراسصة ) .ذوي مستويات مختمفصة مص  الصصمود الجامعةطبلب  لدى

  Connor–Davidsonمقيصصاسطصصبلب الجامعصصة بكميصصة الطصصب  صصد الصصصي ، وطبصصا عمصصيمم 

)إعصداد  العاطفيصةلمصصور  وطبصا عمصيمم اختبصار الت يصز المعر صي، خة الصينينةلمصمود النس
لمصصمود كصا  ت يزهصا المعر صي قمصيبل  المجموعة العاليصة وتوصمت الدراسة إلد أ  البا ثي (.

وقصت اسصتجابة أقصصر ن صو و  لما وقت استجابة أطو  ن و الصور العاطفيصة اإليجابيصةوكا  
كصا  ت يزهصا المعر صي  لمصصمودمنخف ة المجموعة ال  أ  الصور العاطفية السمبية،  ي  ي

وكصصا  هنصصا  عبلقصصة  أطصصو  ن صصو الصصصور العاطفيصصة السصصمبية. تما تصصرة اسصصتجابعاليصصا،  كانصصت 
الصذي  لصديمم مسصتويات  الطصبلبأظمصر و  والت يصز المعر صي. الصمودبي  سالبة دالة إ صاليا 

 . ودراسصصصةالصصصصور العاطفيصصصةالت يصصصز المعر صصصي تجصصصا   مختمفصصصة اختبل صصصات كبيصصصرة  صصصي صصصصمود
Beadel et al. (2016)   األاصخاص الصصمود لصدى الت يصز المعر صي لتعزيصز  اسصتخدامعص

مص  طصبلب  (50بالدراسصة )الماصاریي   وكصا  .الخصو المعر ي  لخطصر اإلصصابة با صطراب 
 & Connorوطبصا عمصيمم مقيصاس ،الخصو  مص  أعصراض القمصاالجامعة مص  ذوي  صاالت 

Davidson   لمصصمود ومقيصاس 8112عا وMathews & Mackintosh   2000عصام 
لتدريب الطبلب عمد ال د مص  الت يصز  أربع جمسات بتطبياوقام البا ثو   .لمت يز المعر ي

انخفاض و  ،عمد الت يز المعر ي بعد التدريب المعر ي. وتوصمت الدراسة إلد زيادة الصمود
 الصمود والت يز المعر ي. القما، كما ُوجدت عبلقة سالبة دالة إ صاليا بي    ي

  قصصصصصط عمصصصصصد أعمصصصصصا  الخيصصصصصر مصصصصص  النربصصصصصاء أواالمتنصصصصصا  ال يقتصصصصصصر رابعصصصصصا: االمتنصصصصصا : 
,Visserman) هو العاطفة التي تعزز النتال  المجزية  ي العبلقات  االمتنا    المعار ؛
2018) Lange, Van & Keltner Impett, Righetti, .  

أو  م عرد لص ةإيجابيص ةعاطفصمتنصا  بأنصه اال ,Naito & Washizu (2015)ويعصر  
هي كممة يابانية تستخدم  ي . و خر نتجت ع  النوايا ال سنةآم  جانب  مقدمةمنفعة  أخذ

 معر صي ميصيتق بأنصه( االمتنصا  2014) ويعر   س  آلخري .اع  اكر  واإلعراباالعتذار 
  نتيجصة إدرا  مص  اآلخصري خصدماتمص   لصه مصنحي مصانتيجصة  الفصرد بصه قومي جابييإ وجدانيو 

 والتصصر  اصكرلتقصديم ال اسصتعداد ممصا يجعص  الفصرد عمصد امصيعم  صص ي التصي فوالصدلم الفصرد
خبصرة  بأنصه االمتنصا  Algoe (2012) ويعر    .ريالن م بةل لمم سني  مما يد عهة يجابيبإ

 .م  اآلخر تقديرية ردا عمد عم  اإليثار
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يتم ال صو  عميما مص  و  ،رتقاء وال بذاتية مع الر مة واإللمام واال  عاطفةواالمتنا  
 كمصا أ  االمتنصا  .(Algoe, Gable  & Maisel, 2010)  خصبل  تقيصيم أعمصا  اآلخصري 

تختمصص  عصص  تمصص   والصصزوجي بصصي  الصصزمبلء واألصصصدقاء وأ صراد األسصصرة  عاطفصة اجتماعيصصة مممصصة
التصصور  مص عاطفصة إيجابيصة االمتنصا  . و (Algoe et al., 2010)  العبلقصات بصي  النربصاء

تصم تو يرهصا عص  قصصد مص  قبص  اصخص آخصر أو مصصادر  نتيجصة إيجابيصة  قصابأ  المرء قصد 
أ  االمتنصصصا  يؤكصصصدو    يالبصصصا ث،  أممصصصب اهلل، الكصصصو  مثصصص ميصصصر باصصصرية  ميصصصر اخصصصصية أو

، ولصيس االمتنصا  بصي  الباصر  قصط، م  النتال  اإليجابيصة الاخصصية ةمستمد ي توي عاطفة
 لبلسصصتجابة الفصصرد المعمصصم وو يتُاا ٌ يلاامبصصي  الفصصرد وربصصه.  صصيمك  أ  يكصصو  االمتنصصا  

 التجصارب  صي اآلخصري  الصذي  قصدمو  لصه لعطصاءمثص  الاصكر والتقصدير  يجابيصةاإل لبلنفعصاالت
 & McCullough, Emmons) الفصرد عميمصا  صص  كص  مصا وأي صا يجابيصةاإل والخبصرات

Tsang, 2002)االستجابة إلصد  س  ي إعادةاالمتنا  هو عاطفة إيجابية ياعر بما النا. و
 ,McCullough)تكصصصو  ذات قيمصصصة بالنسصصصبة إلصصصيمم و عصصص  قصصصصد لمصصصم  الصصصدة مقدمصصصة 

Kilpatrick, Emmons  & Larson, 2001). 

لبلعتصرا  والصرد بماصاعر معمصم ميص  االمتنا  إجرليا  صد الدراسصة ال اليصة بأنصه مرسف و
منمم، ويقيم م   ي ص  عميما المرءالتجارب والنتال  اإليجابية التي نتيجة  ممتنة لآلخري 

خصصبل  اختيصصار الطصصبلب، عينصصة الدراسصصة، السصصتجابة وا صصدة لمواقصص   صصي وجصصود ثبلثصصة خيصصارات. 
مص   خصدماتم   له يمنح ماوتعكس هذ  االستجابات امتنا  الطالب، عينة الدراسة، نتيجة 

يصد مص  عبلقاتصه لمم؛ ممصا يز ة يجابيبإ والتصر  راكلتقديم ال استعداد اآلخري  ويكو  عمد
ذي البعصد الوا صد و يتُا ٌ االجتماعيه مع اآلخري . والتد ُتع بُِّر عنما درجاتمم عمصد مقيصاس 

 . إعدو  ونب حثت م 
عاطفصصة أخبلقيصصة يمكصص  أ  تفسصصر االمتنصصا  باعتبصصار   متنصصا  كعاطفصصة إيجابيصصةونظريصصة اال

مسصصصمو  االجتمصصصاعي معصصصزز لتعمصصص  كتعبيصصصرات االمتنصصصا  ،  تصصصؤدي إلصصصد السصصصموكيات األخبلقيصصصة
  ,.Algoe et al) التفصاعبلت اإليجابيصة والناصطة مصع اآلخصري  إلصد يصؤدياإليجصابي، ممصا 

 ةالرا صص يزيصصدممصصا  ؛مصصع اآلخصصري اإليجابيصصة ؤدي إلصصد التفصصاعبلت تصصتجربصصة االمتنصصا  .  (2010
الم صصددات االجتماعيصصصة  الطصصصبلبإ  تعمصصيم . Naito, & (Washizu (2015 النفسصصية

ولاد ت لام  . (Harris, 2016)تنصا  مصرتبط بزيصادة  صي العواطص  اإليجابيصةالمعر يصة لبلم

(2014) Qian & Chu Jiang, Sun, والر اهصةاالمتنصا  عبلقصة ميصر مبااصرة بصي   إلصد 
كمصا  .كمنيصرات وسصيطةالعبلقصات الاخصصية والصدعم االجتمصاعي ك  مص   م  خبل  يةالمدرس

مصص  خصصبل  الصصدعم  بلقصصات بصصي  األاصصخاصالعو االمتنصصا  توصصص  إلصصد عبلقصصة ميصصر مبااصصرة بصصي  
   .والر اهة المدرسية كمتنيرات وسيطةاالجتماعي 

االمتنصصا  الصصصثبلث: األولصصد أنصصصه وظصصال  تفسصصصر  - كتصصصأثير أخبلقصصي - نظريصصة االمتنصصا و 
وجصصود مسصصتفيد مصص  االمتنصصا  سصصواء بكممصصة أو هديصصة، االمتنصصا  إلصصد   ياصصير ؛مقيصصاس أخبلقصصي
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التصصصصر  مصصص  المسصصصتفيد الاصصصخص  االمتنصصصا  يممصصصم ؛ بلقصصصيأخكصصصدا ع والوظيفصصصة الثانيصصصة لصصصه 
يزيد م  ا تماليصة أ   كونه كمعزز أخبلقي ة، والوظيفة الثالثمباارة تجا  اآلخري  اإليجابي

هصصذ  العمميصصة تصصؤدي إلصصد دوامصصة   صصي المسصصتقب  اآلخصصري  يتصصصر  المسصصتفيد بإيجابيصصة ن صصو
االمتنصا  إلد مستويات عالية م   العبلقات التي تؤدي  ي نماية المطا  تصاعدية متبادلة

(McCullough et al., 2001) . 
 نتصالجمم تعصود صراد الممتنصي    األأ 1986 عصام Weiner قصد بصي  : 35أما نظرية العزو

كاألاخاص، وهذا لصيس معنصا  أ  يقممصوا مص  الجمصود السصببية سباب خارجية ألد إيجابية اإل
نما هم يوسعو  م  أسباب  النجاح وال ظ ال س ؛ ليام  عوام  وخصالصمم الاخصية واا

خارجية وأاخاصا بالفع  ساهموا  ي نجا مم وسعادتمم، وبالتالي يزيصد االمتنصا  مص  خصبل  
خبصصصصراتمم اإليجابيصصصصة إلصصصصد عوامصصصص  مثصصصص  مسصصصصاعدة االاصصصصخاص اآلخصصصصري   الممتنصصصصي عصصصصزو 

 .(McCullough et al., 2002)لمم
بدراسصة  Harris ( 2016)قصام أمصا عص  دراسصة االمتنصا  والت صصي  لصدى الطصبلب  قصد 

طبقصصت  .الطصصبلب والت صصصي  الدراسصصي وال  صصور 36انخصصراط صصي ت سصصي   االمتنصصا دور عصص  
وتوصصمت الدراسصة  (،141) العينصة عصددبمصا الرابصع والخصامس  ي الصصف الدراسة عمصد تبلميصذ

لمطصصبلب وت صصصميمم الدراسصصي  يزيصصد مصص  االنخصصراط المدرسصصي االمتنصصا إلصصد أ  التصصدريب عمصصد 
 دة إقبالمم عمد ال  ور لممدرسة وعم  الواجبات باك  أكبر. وزيا

 ؛ يصصرتبط االمتنصصا  بالعديصصد مصص  النتصصال  اإليجابيصصة لؤل صصراد والعبلقصصات عمصصد سصصبي  المثصصاو 
االكتلصاب  ضوالر اهة النفسية والمزاج اإليجابي والصص ة الجسصدية وانخفصا الر ا ع  ال ياة

2018)et al.,  (Visserman. بالمزيد مص  التفصاؤ  وال يويصة والتصدي   متنا اال يرتبط كما
 وجصد وقصد . ,Patrick, Hicks & Carney Knepple  (Olson  (2018وونسوح َلات

عبلقصصة  جصصودو التعمصصا القمصصا والتجنبصصي و  وأنمصصاطبصصي  االمتنصصا   ا صصصاليإعبلقصصة سصصالبة دالصصة 
ؤ باالمتنصصا  مصص  اآلمصص  كمصصا يمكصص  التنبصصالتعمصصا  وأنمصصاطبصصي  االمتنصصا   ا صصصاليإدالصصة  موجبصصة

(. ووجصود عبلقصة 2017م مصود، خبل  أنماط التعما سصيما أنمصاط التعمصا القمصا والتجنبصي )
  (.2014موجبة ذات داللة إ صالية بي  االمتنا  وك  م  التسامح والسعادة ) س ، 

 صصي كتصصاب  Akhtar (2013) لقصصد اقتصصرح والصصصمود األكصصاديمي:  االمتنصصا  خامسصصا:
السصصمات ، أ  امصصتبل  الفصصرد لمصصذ  النفصصرا  والت صص يةو الكصصرم و متنصصا  االو  والصصصمودالاصصجاعة 
أ  اإلنسصصصا  و تجربصصصة  مصصص  اصصصانما ا  تثصصصري واالمتنصصصا  والصصصصمودالاصصصجاعة مثصصص  اإليجابيصصصة 

سصمم ت تكيفيصهاسصتراتيجية نفسصية  الصصعبة بمثابصة ال يصاةلظصرو  مص  الفصرد استجابة ممتنة 
 ئل راد. زيادة الصمود النفسي والر اهية النفسية ل  ي
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زيصصد مصص  ت لبلمتنصصا  االختصاصصصيي  النفسصصيي  ومسصصلو  الرعايصصةوقصصد ثبصصت أ  ممارسصصات 
ومجموعة كبيرة مص   السموكيات االجتماعية اإليجابية، والمااعر اإليجابية األخرىالصمود و 

وتزيصصد مصص  الصصصمود النفسصصي لصصدى اال صصراد الفوالصصد  صصي العينصصات العامصصة والعينصصات السصصريرية، 
واالمتنصصا  يمكصص  أ   الصصصمود  كصصبل مصص  إ .,Palmieri) 2018( لصصصدماتالنصصاجي  مصص  ا

عم  لمنع النتال  السصمبية ي  الصمود بعد الصدمة أو التعرض لم نوط؛ آليات وقالية يكو 
et al.,  (Vieselmeyer بعصصد الصصصدمة اإليجابيصصةنتصصال  العصصزز ياالمتنصصا  أ    صصي  صصي 

ة العاطفص مصو االمتنصا  أمصا  ،ر أو م نصةوجود خطص التكي  بنجاح  يهو   الصمود .(2017
et al.,  (Vieselmeyer  صصي الم صص   المتصصصورة الفوالصصدواالسصصتجابة اإلدراكيصصة لتقصصدير 

2017). 
بعصد التعصرض ل صنوط  متنا  يؤدي إلصد زيصادة الاصعور ب يصاة المصرءامتبل  الفرد لبل  إ
الصصدمة د  صي مصا بعصد الصصمو  مصعيصرتبط النتال  أ  االمتنا  وقد دلت بعض  المؤلمةال ياة 

ي قا االمتنا  ماية الفرد  ي زيصادة و  .(Vernon et al., 2009) القصيرة والطويمة األج 
الاصصصعور بالر صصصا وزيصصصادة العبلقصصصات االجتماعيصصصة الصصصد تمكصصص  الفصصصرد مصصص  مواجمصصصة ال صصصنوط 

  (.2014) س ، والت ديات التد توجمه الفرد  ي  ياته 
 تأثير  و  تجريبيا منه الت قا تم نظريا امقتر  et al.  Wu(2017)وو ع ك  م  

برنصام  االمتنصا   مات صمنواقتر صوا خمسصة أبعصاد لبلمتنصا  ي والر اهيصة، الصمود  ي االمتنا 
تقصصدير و ، 40المعانصصةتقصصدير و ، 39نممصص بمصصا  واالعتصصزاز، 38اصصكر اهلل، و 37: اصصكر اآلخصصري هصصي

أ  التصصدريب عمصصد  وتصصم الت قصصا مصص  النمصصوذج تجريبيصصا، وتوصصص  البصصا ثو  إلصصد .41الم ظصصة
 يزيد م  صمود الطبلب ور اهيتمم.  االمتنا 

 عص  Palmieri (2018) دراسصة الصمود واالمتنصا التد تناولت دراسة دراسات وم  ال
وكانصصت  النفسصصيي ،المستاصصاري   لصصدىواالمتنصصا   والصصصموداستكاصصا  العبلقصصة بصصي  اإلرهصصاا 

لمزاوله الممنصة، وُطبصا عمصيمم   المرخصيالنفسيي  م  المستااري  ( 498عينة الدراسة )
ذات  43االمتنصا  ةاسصتبانو  ذو المفردات العاصر، 42لمصمود Connor-Davidson مقياُس 

بصصصي  والتصصصأثيرات العبلقصصصات  لدراسصصصة البناليصصصةنمذجصصصة المعادلصصصة وباسصصصتخدام  المفصصصردات السصصصت.
الصصة وجصصود عبلقصصة سصصالبة دنتصصال  تؤكصصد  توصصصمت الدراسصصة إلصصدواالمتنصصا   والصصصموداإلرهصصاا 
بصصصي  االمتنصصصا   والصصصصمود، ووجصصصود عبلقصصصة إيجابيصصصة دالصصصة إ صصصصاليابصصصي  اإلرهصصصاا  إ صصصصاليا
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 Connor-Davidson Resiliency Scale (CD-RISC) 

43 the Gratitude Questionnaire (GQ-6) 
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تصصأثير الصصدعم االجتمصصاعي عصص   et al.  McCanlies(2018)والصصصمود. ودراسصصة كصص  مصص 
اصصار   صصي هصصذ  الدراسصصة  .األعصصراض االكتلابيصصة  صصيوالر صصا عصص  ال يصصاة  والصصصمودواالمتنصصا  

اصارات ،لويزيانصام   باط الاصرطة مص  واليصة ( 86) نتصال  نمذجصة المعادلصة البناليصة إلصد  واا
نتال  عديدة كا  م  أهمما وجود عبلقة إيجابية دالة إ صاليا بي  االمتنا  والصمود، كما 

الصصمود.  مص  خصبل بصي  االمتنصا  واالكتلصاب توصمت الدراسة إلد وجصود تصأثير ميصر مبااصر 
 الر اهصصة  صصي كصص  مصص  لبلمتنصصا   برنصصام أثصصر عصص  et al.,  Wu(2017)ودراسصصة كصص  مصص  

اصصار   صصي و جامعصصة تصصايوا  الوطنيصصة لممعممصصي  ب الجصصامعيي الطصصبلب  والصصصمود واالمتنصصا  لصصدى
كصانوا  صي المجموعصة  (31التجريبيصة و)المجموعصة  م  الطبلب كانوا يمثمصو  (36)الدراسة 

أظمصصرت . و واسصصتبانة الصصصمود الجامعصصة لطصصبلبمتنصصا  الا وطبقصصت عمصصيمم اسصصتبانة ال صصابطة.
ودراسصة  .لصدى الطصبلبر اهيصة الصمود وال كما ارتفعت ،مستوى امتنا  الطبلب زيادةالنتال  
واالمتنصا   صي  صنوط مصا بعصد  الصصموددور عص   et al. Vieselmeyer (2017)كص  مص  

كا  المااركو  و   الصدمة بعد إطبلا النار  ي ال رم الجامعي  ي جامعة سيات  باسيفي .
 الصصمود وتوصمت الدراسة إلصد أ  أع اء هيلة التدريس والموظفي .م  الطبلب و ( 359)

عمصد منصع النتصال  السصمبية  صي   الصصمود يعمص ، بعصد الصصدمةآليات لم مايصة كانا واالمتنا  
et  Dwiwardani. ودراسة ك  م   ي  أ  االمتنا  قد يعزز نتال  إيجابية بعد الصدمة

(2014)al.   عينصة ُطبقصت عمصد  توا صع واالمتنصا  والمنفصرةكمنبلصي  لم والصصمودالتعمصا  ع
التوا صصصع بكصصص  مصصص   والصصصصمودالتعمصصصا  وتوصصصصمت الدراسصصصة إلصصصد تنبصصصؤ ،ماصصصارًكا (245)مصصص  

االمتنصصا  واالزدهصصار الباصصري: عصص    Thorndike (2008) . ودراسصصةواالمتنصصا  والمنفصصرة
راسصصة  يمصصا إذا تب صصث الدو   والر اهيصصة. والصصصمود  الفعصصا  يصصدراسصة  والصصد االمتنصصا  عمصصد التكي

والر اهيصة  صي مواجمصة مطالصب  والصصمودالتكيص  الفعالصة  باستراتيجيات اكا  االمتنا  مرتبط
وجصصود  ، وتوصصصمت إلصصدالكنيسصصة اةراعصص( مصص  92وكانصصت عينصصة الدراسصصة ) .ال يصصاة ال صصامطه

 .  والر اهية والصمود  الفعا  يالتكي وك  م االمتنا  عبلقة إيجابية دالة إ صاليا بي  
 يمك  صيامة الفروض عمد الن و التالي: وض اإل صالية لمب ث: الفر 

ال توجد عبلقة ارتباطية دالة إ صاليا بي  الصصمود األكصاديمي وكص  مص  االمتنصا   .1
 عينة الدراسة. طمبة المر مة الثانويةوالت يز المعر ي وأبعاد  لدى 

الت يصصز  ال يمكصص  التنبصصؤ بالصصصمود األكصصاديمي مصص  خصصبل  كصص  مصص  االمتنصصا  وأبعصصاد .2
 عينة الدراسة. طمبة المر مة الثانويةالمعر ي لدى 

التنبصصؤ  صصد الت يصصز المعر صصي أبعصصاد االمتنصصا  و سصصمام النسصصبي لكصص م مصص  ال يختمصص  اإل .3
 .عينة الدراسة طمبة المر مة الثانويةبالصمود األكاديمي لدى 
جراءاته:  منم  الب ث واا
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وبالت ديصصد  م المصصنم  الوصصصفي، صصد  صصوء أهصصدا  الدراسصصة و رو صصما تصصم اسصصتخداالمصصنم : 
التنبؤي م  أج  ت ديد العبلقة بي  متنيرات الدراسصة، والتنبصؤ بالعبلقصات  االرتباطياألسموب 

 .عينة الدراسةلدى وت ديد اإلسمام النسبي بي  هذ  المتنيرات 
طصصبلب مدرسصصة جينصصيس بالمر مصصة  مصص  (205يمثصص  مجتمصصع الدراسصصة ): المجتمصصع والعينصصة

بالفصصصص   2019/ 2018ظصصصة الجيصصصزة وهصصصم طصصصبلب مقيصصصدو  بالعصصصام الدراسصصصي الثانويصصصة بم ا 
 (79)( طالبصا و36( طالبا وطالبة، بواقع )115عينة الدراسة م  ) وتكونتالدراسي األو . 

( 18( طالبصا وطالبصة بالصص  األو  الثصانوي بواقصع )62طالبة مص  مجتمصع الدراسصة، مصنمم )
( 23( طصبلب و)10بواقصع ) لصص  الثصاني الثصانوي( طالبصا وطالبصة با33طالبة، )( 44)طالبا 

( طالبصصة وهصصم 12( طصصبلب )8( طالبصصا وطالبصصة بالصصص  الثالصصث الثصصانوي بواقصصع )20طالبصصة، و)
الطصصبلب الصصذي  اسصصتجابوا لممقيصصاس،  يصصث تصصم توزيصصع المقصصاييس الكترونيصصا عصص  طريصصا رابصصط 

سصصط واالن صصرا  بمصصا المتو عمصصد مجتمصصع الدراسصصة. هصصذا وقصصد 44)لينصص ( لممقيصصاس اإللكترونصصي
( عامصا 08وكصا  ال صد األعمصد لمصا ) (1.618±06.86)أل راد العينصة  لمُعْمر الزمنيالمعياري 

 ( عاما.  06وال د األدني لما )
لطبلب الص  األو  الثانوي عينصة  لمُعْمر الزمنيالمتوسط واالن را  المعياري كما بما 

لطصصبلب  لمُعْمصصر الزمنصصيلمعيصصاري المتوسصصط واالن صصرا  اكمصصا بمصصا ، (1.218±06.24)الدراسصصة 
المتوسصصصط واالن صصصرا  كمصصصا بمصصصا ، (1.885±06.95)الثصصصانوي عينصصصة الدراسصصصة  الثصصصانيالصصصص  

 .(1.502±07.51)لطبلب الص  الثالث الثانوي عينة الدراسة  لمُعْمر الزمنيالمعياري 
 أدوات الب ث:
  (2016) لقيصصصاس الصصصصمود األكصصصاديمي إعصصصداد مواقصصص  ال يصصصاةأوال: مقيصصصاس 

Cassidy 45البا ثة وتعريب : 
تصصم  صصصر مجموعصصة مصص  المقصصاييس لقيصصاس الصصصمود األكصصاديمي، وذلصص  لبلسصصتقرار عمصصد 

  : ي الدراسة ال الية وم  هذ  المقاييس استخدمهالمقياس الذي سيتم 
 صي  األكصاديمي لمصصمودRicketts, Engelhard & Chang (2017) مقيصاس  .1

 عنصدما يواجمصو  األكصاديمي عص  صصمودهم بطصبلالتصصورات الذاتيصة لم لقيصاس 46الريا يات
. ويتكصصو  المقيصصاس مصص  عصصاممي : العامصص  األو  يقصصيس معتقصصدات الطصصبلب كاديميصصةأت صصديات 

الاخصصصية  صصو  التعامصص  مصصع الت صصديات األكاديميصصة  صصد الريا صصيات وياصصم  أربصصع مفصصردات، 
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 https://goo.gl/forms/jEN5ZhoYS87xlA3w2 
45

 ( 0وَظس يهحك )  
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 Academic Resilience in Mathematics (ARM) 
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الداعمصصة أثنصصاء والعامصص  الثصصاني يقصصيس معتقصصدات الطصصبلب  صصو  أهصصدا مم المسصصتقبمية والبيلصصة 
التعام  مع الت ديات األكاديمية  د الريا يات ويام  خمصس مفصردات. ويسصتجيب الطصبلب 

=  )ال أوا صا باصدة عمد المقياس م  خبل  االختيار م  بي  ست استجابات متدرجة هصي:
 .(6=  ( إلد )أوا ا بادة1
( المكصو  2017) مقياس الصمود األكاديمي لممتفوقي  دراسصيا لكص  مص  قرنصي ؛ أ مصد .2

( مفصردة، والتوجصة ن صو 12( مفصردة تقصيس أربعصة أبعصاد هصي: الدا عيصة األكاديميصة )43م  )
( مفصردات. 10( مفصردات، والمثصابرة األكاديميصة )8( مفردة، وت م  المسصلولية )13المد  )

 ويستجيب الطبلب عمد المقياس م  خبل  االختيار م  بي  ثبلث استجابات متدرجصة هصي:
 (. 1= تنطبا ، ال2=  أ يانا تنطبا، 3 = عمي طباتن)

( مفردة 63( المكو  م  )2013) زهرا و  ؛ زهرا مقياس الصمود األكاديمي لك  م   .3
( 12( مفصصردات، والتخطصصيط لممسصصتقب  )8موزعصصة عمصصد خمسصصة أبعصصاد هصصي: مركصصز ال صصبط )

 ة.( مفصصصرد13( مفصصصردة، والقمصصصا )15( مفصصصردة، والفاعميصصصة الذاتيصصصة )15مفصصصردة، والمثصصصابرة )
 يويستجيب الطبلب عمد المقياس م  خبل  االختيار م  بصي  ثصبلث اسصتجابات متدرجصة هص

 (. 1= تنطبا ، ال 2=  أ يانا تنطبا،  3=  عمي طباتن)
 ،مفصردة (30)يتكو  المقياس مص  و  (2011) عطية إعداد مقياس الصمود األكاديمي  .4

 اسصتجابات متدرجصة هصي ويستجيب الطبلب عمد المقياس م  خبل  االختيار م  بصي  ثصبلث
  ويتكو  المقياس م  بعد وا د. (1=، نادرا2= ياناأ، 3=)دالما
( مفصردة 30المكصو  مص  )Cassidy  (2016)مقيصاس الصصمود األكصاديمي مص  إعصداد  .5

( مفصصردات، والتأمصص  والتكيصص  لطمصصب المسصصاعدة 10موزعصصة عمصصد ثبلثصصة أبعصصاد هصصي: المثصصابرة )
قيصصاس  هالمصصد  منصص( مفصصردات. و 10سصصتجابة العاطفيصصة )( مفصصردات، والتصصأثير السصصمبي واال10)

ردود  ع  الطالب أثناء و عه  د م نة أكاديمية. وتم بناء المقيصاس بنصاء عمصد ذلص   يصث 
تمت صيامة موق  لو ع الطالب بم نة أكاديمية وقياس رد  ع  الطالب  د هذ  الم نة. 

نصصة. ويسصصتجيب الطصصبلب ( مفصصردة لقيصصاس ردود  عصص  الطالصصب  صصي هصصذ  الم 30تمصصت صصصيامة )
 -)الموا قة تمامصا  عمد المقياس م  خبل  االختيار م  بي  خمس استجابات متدرجة هي

( وهي تمثص  1-2-3-4-5مير موا ا تماما( تقاب  ) -مير موا ا  -م ايد  -الموا قة 
لت سي  و ع الطالب وتقدير   ي الموق  المطروح، وذلص  ألبعصاد المثصابرة والتأمص   ريقةالط
تكي  لطمب المساعدة والعكس بالنسبة لُبعد التأثير السمبي واالستجابة العاطفية. وكانت وال

( درجة، وكا  الموق  الذي يعصرض عمصد الطصبلب 150: 30درجات المقياس تترواح بي  )
 كما يمي:
وكصصصا   المقصصصررات الخاصصصصة بصصص  " صصصعي " أي "رسصصصوب"، تقصصصدير   صصصد إ صصصدىتمقيصصصت "

أل  لصدي   ؛جيصدتقصدير  وكصا  هصد   ال صصو  عمصد  صعيفا،تقدير  أي ا  د مقررات أخصرى 
، وقمصصت بمراجعصة الُمعممصصي   صد هصصذا عالمتص أمص  تريصد أ  تخيصصب  وال لمنجصصاحوا ص ة ا أهصدا 

والتعبيصصر ال صصعي  أثنصصاء الكتابصصة  منصص  لؤلسصصلمة أم عصصدم  مصماألمصر لمعر صصة السصصبب: هصص  هصصو 
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أي صا األمصر ي تصاج ولكص  صصرا ة ب اإلجابة. وعر ت السبب وكذل  عر ت رأي المعممي   ي 
   .لت سي  و ع  وتقديرات " أ  تقوم بماالطرا التي يمك  معر ة 

 د هصذا الموقص   مصا هصو ردود  عمص   صي  كطالب تصور نفس من   بواآل  المطمو 
 هذا الموق  م  خبل  اإلجابة ع  المفردات الثبلثي  المكو  منما المقياس.

عميصه وتصم تعريبصه لمبيلصة المصصرية السصتخدامه  وهذ  المقيصاس وقصع اختيصار البا ثصة
 صصصي الدراسصصصة ال اليصصصة؛ ألنصصصه مقيصصصاس قصصصالم عمصصصد المواقصصص  ال ياتيصصصة  صصصي قيصصصاس الصصصصمود 
األكصصاديمي؛ ممصصا يعطصصي مو صصوعية أكثصصر  صصي قيصصاس الصصصمود األكصصاديمي مقارنصصة بمقصصاييس 

 التقرير الذاتي.
عصص  طريصصا البا ثصصة  تمصصت ترجمصصة المقيصصاس مصص  المنصصة األجنبيصصة إلصصد المنصصة العربيصصة

لموصصصو  إلصصد صصصورة أوليصصة مترجمصصة لممقيصصاس. وبعصصد الت قصصا مصص  الخصصصالص السصصيكومترية 
( 26لممقياس المعرَّب عمد البيلة العربية م  قب  البا ثة وص   ي صصورته النماليصة إلصد )

( مفردات، والتأم  والتكي  لطمب المساعدة 8مفردة موزعة عمد ثبلثة أبعاد هي: المثابرة )
( مفصصصردات، وتتصصصرواح درجصصصصات 10( مفصصصردات، والتصصصأثير السصصصمبي واالسصصصتجابة العاطفيصصصة )8)

(، 13(، والمفصردة )5( درجة وذل  بعد استبعاد المفصردة )130: 26المقياس المعرب بي  )
 (.26(، والمفردة )18والمفردة )

تم الت قصا مص  صصدا المقيصاس باسصتخدام عصدة  :الخصالص السيكومترية لممقياس
وليصة المترجمصة مص  منما: صدا الم كمي   يث تم عصرض المقيصاس  صي صصورته األ طرالا 

مصص  المختصصصي   صصي مجصصا   47قبصص  البا ثصصة وتصصم ار صصاا النسصصخة األجنبيصصة معصصه عمصصد خمسصصة
التربية وعمم النفس، وذل  لم كم عمصد مبللمصة مفصردات المقيصاس المتصرجم مص   يصث صص ة 

تفصصاا بصي  السصصادة الم كمصي  عمصصد صصص ة الترجمصة والصصصيامة السصميمة، وقصصد كانصت نسصصب اال 
%( مما يد  عمد ص ة الترجمة، مصع األخصذ 100%: 80ترجمة المفردات تتراوح ما بي  )

  ي االعتبار بعض التعديبلت المنوية والن وية. 
ثم ُطبا المقياس عمد عينة استطبلعية م  طبلب مدرسة جينيس لمنات بالمر مة 

( 102الفص  الدراسصي الثصاني مكونصة مص  ) 2017/2018الثانوية مقيدي  بالعام الدراسي 
( طالبصا وطالبصة بالصص  األو  49( طالبصة وبواقصع )66، و)طالبا( 36طالب وطالبة بواقع )
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 شكس وتمدمس نهس  ة يحكً  ونًم ملس:   

 . س سٍ و سوهلى شهب ،  ست ذ عهى ونُفس ونتس  ي  كهلت وندزوس ث ونرهل  نهتس لت، د يرت ونم هسة 

  وسُ  سون  هنً َل .ضل ء وندمٍ حسُلٍ يدزس ونًُ هج وطسق ونتدزمس  ج يرت  

 . سً ء ت يلك، يدزس عهى ونُفس ونتس  ي  كهلت وندزوس ث ونرهل  نهتس لت، د يرت ونم هسة  

  . يُ ل عبد ونُرلى،  ست ذ يس عد وإلزش   ونُفس   كهلت وندزوس ث ونرهل  نهتس لت، د يرت ونم هسة 

  نهتس لت د يرت ونم هسة.   خه   عبد ونغف ز، يدزس عهى ونُفس ونتس  ي، كهلت وندزوس ث ونرهل 
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( طالبا وطالبة بالص  الثالصث 20( طالبا وطالبة بالص  الثاني الثانوي، و)33الثانوي، و)
المتوسصصط واالن صصرا  المعيصصاري ( عامصصا، و 12: 9الثصصانوي،  يصصث تتصصرواح أعمصصارهم مصصا بصصي  )

لمتأكصصد مصص  الخصصصالص السصصيكومترية . وقصصد كصصا  ذلصص  (1.629±06.89) لمُعْمصصر الزمنصصي لمصصم
 لممقياس ومدى مبلءمته البيلة المصرية.  

وقصصد أجصصرت البا ثصصة لممقيصصاس ت مصصيبًل استكاصصا ييا وكصصذل  ت مصصيبًل توكيصصدييا لمتأكصصد مصص  
مفصردة عمصد األبعصاد الثبلثصة لممقيصاس،  يصث قصام  (30تابع مفردات المقياس المكونة م  )

(2016) Cassidy  صصص  يسصصصتخدم بت ميصصص  استكاصصصا ي لممقيصصصاس  صصصي أو  اسصصصتخدام لصصصه. وم 
المقياس يجب عميه التأكد م  البنية العاممية باستخدام الت ميص  العصاممي التوكيصدي، وكصذل  

تصصي تختمصص  عصص  طبيعصصة التأكصصد مصص  الت ميصص  العصصاممي االستكاصصا ي عمصصد البيلصصة المصصصرية ال
 البيلات االجنبية.

مصصصصفو ة معصصصامبلت لمت قصصصا مصصص  صصصصبل ية ، يالعصصصاممي االستكاصصصا   كصصصا  الت ميصصص 
الصصصمود األكصصاديمي والعوامصص  الثبلثصصة لصصه، وذلصص  باسصصتخدام  مقيصصاسمفصصردات بصصي   االرتبصصاط
مصع ا تصراض ثبلثصة عوامص  كمصا جصاء بالنسصخة 48اال تماالت الكبصرىطريقة و ، SPSSبرنام  

 Promax with Kaiser بطريقصة ، ثصصم أديصرت العوامصص  تصدويًرا مصصالبًل ألصصمية لممقيصاسا

Normalization . ( مفصصردة26إلصد )ووصص  المقيصاس بعصد الت ميص  العصاممي االستكاصا ي 
(، 18(، والمفصصصصصردة )13ة )(، والمفصصصصصرد5بعصصصصصد اسصصصصصتبعاد أربصصصصصع مفصصصصصردات هصصصصصي: المفصصصصصردة )

 (.26)والمفردة
 2كصصصا مؤاصصر أ  الستكاصصا ي بطريقصصصة اال تمصصاالت الكبصصصريالت ميصص  العصصصاممد ا ظمصصرأو 

(
2

 Chi-Square)   (، وكانصصت درجصصات ال ريصصة 902.508) تسصصاوي 2كصصاو  ا صصصاليي إدا
(df) ( إال348تساوي )  ( وهصي قيمصة 2.59كا  ) 2كاالنسبي  49مؤار جودة المطابقة أ

 الخاص لثبلثة األبعاد. أق  م  خمسة؛ مما يد  عمد  س  مطابقة النموذج
ثبلثصصصة عوامصصص   يصصصث كصصصا  التبصصصاي  الكمصصصد  عمصصصدالمقيصصصاس مفصصصردات  كمصصصا تاصصصبعت

التبصاي  الكمصي  صي  مص  (%70.656(، وقد  سر العام  األو  وهو المثابرة )76.541%)
تراو ت تابعات المفردات عمد هصذا العامص  مصا بصي  ( و 17.980)الدرجات بجذر كام  بما 

وهصصصو التأمصصص  والتكيصصص  لطمصصصب المسصصصاعدة  الثصصصانيد  سصصصر العامصصص  (، وقصصص0.709: 0.392)
تراو صصصت (، و 18.016)مصصص  التبصصصاي  الكمصصصي  صصصي الصصصدرجات بجصصصذر كصصصام  بمصصصا  (3.972%)

(، و سر العام  الثالصث وهصو 0.986: 0.341)عمد هذا العام  ما بي   تابعات المفردات
كمصصي  صصي الصصدرجات بجصصذر مصص  التبصصاي  ال (%1.914التصصأثير السصصمبي واالسصصتجابة العاطفيصصة )

                                                           
48

  Maximum Likelihood 
49

  Goodness-of-fit Test 
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: 0.411)تراو صصت تاصصبعات المفصصردات عمصصد هصصذا العامصص  مصصا بصصي  (، و 18.233)كصصام  بمصصا 
0.931.) 

 مواقصص  ال يصصاة( مصصصفو ة البنصصاء العصصاممي بعصصد التصصدوير لمقيصصاس 4مم صصا ) انظصصر           
 الثبلثصصصةالمفصصصردات المكونصصة لممقيصصاس عمصصصد العوامصص   وتاصصبعات ألكصصصاديميالقيصصاس الصصصمود 

 :50ختبار التراكم. انظر الاك  التالي الالمستخرجة
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1اك  )
 عمد ثبلث العوام  المكونة لممقياسالثبلثي  تابعات المفردات لاختبار التراكم يو ح 

مصصع التصصصور النظصصري االستكاصصا ي تطصصابا نتصصال  الت ميصص  العصصاممي يت صصح ممصصا سصصبا 
 لمصمود األكاديمي. Cassidy   (2016)مقياس عميه  ينالذي بُ 

مصص  الدرجصصة األولصصد باسصصتخدام  51تصصم تنفيصصذ الت ميصص  العصصاممي التوكيصصديثصصم بعصصد ذلصص  
( 26)مصصص   ةالمكونصصصالصصصمود األكصصصاديمي مفصصصردات مقيصصصاس ل AMOSالبرنصصام  اإل صصصصالي 

                                                           
50

  Scree Test 
51

  Confirmatory Factor Analysis (CFA) 
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ت ديصصد درجصصة تاصصبع مفصصردات مقيصصاس اال تمصصاالت الكبصصرى وذلصص  بطريقصصة أي صصا باسصصتخدام و 
 والتصدمقيصاس الثبلثصة لمبعصاد األعمصد  52تمثص  المتنيصرات الماصاهدةالصمود األكصاديمي وهصي 

 وذل  لمت قا م  سبلمة نتال  الت مي  العاممي االستكاا ي. 53تمث  المتنيرات الكامنة
 
 

 التوكيدي م  الدرجة األولد:البناء العاممي والرسم التالي يو ح نتال  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

لمقياس  54التوكيدي م  الدرجة األولد وأوزا  االن دار القياسيالبناء العاممي يو ح ( 2اك  )
 ثبلثة العوام عمد  المفردات الثبلثي  لممقياسوتاب عات الصمود األكاديمي 

                                                           
52

  Observed Variables 
53

  Latent Variables 
54

 Standardized Regression Weights 
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الكامنصة الثبلثصة عواممه عمد قيم التشبعات لمفردات المقياس أ   (2ويت ح م  اك  )
(، 0.951: 0.765ا بصصي  )مصصُبْعصصد المثصصابرة مفصصردات  تاصصبعات يصصث تروا صصت  عاليصصة كانصصت

، (0.948: 0.838مصصصا بصصصي  )التأمصصص  والتكيصصص  لطمصصصب المسصصصاعدة ُبْعصصصد وتاصصصبعات مفصصصردات 
 .(0.894: 0.675مصصا بصصي  )التصصأثير السصصمبي واالسصصتجابة العاطفيصصة ُبْعصصد وتاصصبعات مفصصردات 

  (.0.01)عند إ صاليا مفردات دالة ال اتجميع قيم تابع وكانت
باسصصتخدام مؤاصصرات  سصص  لممقيصصاس وأبعصصاد  المقتصصرح  النمصصوذجتصصم الت قصصا مصص  كمصصا 

كانصت مؤارات  س  المطابقة م  قيم يم ق  وقد أظمرت النتال  أ  أكثر م  ثبلث  .المطابقة
( عند درجات  ريصة 870.205بما ) 2كا  عمد الرمم م  أ  مؤار . ي المدى المثالي لما

 2كصصا مؤاصصر(، إال أ  0.00عنصصد مسصصتوى داللصصة ) إ صصصاليادااًل  2كصصا ( وكصصا  مؤاصصر296)
وهي قيمة أق  م  خمسة؛ مما يصد  عمصد  سص  مطابقصة النمصوذج ( 2.94النسبي يساوي )

، RMR (1.142)جصذر متوسصط مربعصات خطصأ البصواقي كمصا كصا   الخاص بالعوام  الثبلثصة.
 PGFIمؤاصصصصر  سصصصص  المطابقصصصصة االقتصصصصصادي ، و GFI (1.9)مؤاصصصصر  سصصصص  المطابقصصصصة و 

، IFI (1.9)مؤار المطابقة التزايدي ، و CFI (1.9)لمقار  مؤار المطابقة ا، و (1.544)
الصصدا الزالص  المتوقصع ، كما كصا  PNFI (1.709)مؤار المطابقة المعياري االقتصادي و 

ECVI   الصصدا الزالص  المتوقصعأصصنر مص   (6.951) لمنموذج ال صالي المسصتقECVI  
سص  تطصابا  ُ  وذلص  يوكصد ، ك  ذل  يد  عمد مطابقصة النمصوذج.(9.715) لمنموذج المستق 

التوكيصصدي مصص  الدرجصصة ممصصا يؤكصصد الصصصدا العصاممي  ؛المقتصصرح لممقيصاس البيانصات مصصع النمصصوذج
 الصمود األكاديمي. لمقياساألولد 

باسصصتخدام طريقصصة مصص  الدرجصصة الثانيصصة تصصم تنفيصصذ الت ميصص  العصصاممي التوكيصصدي هصصذا وقصصد 
تمثصص  عوامصص  الثبلثصصة لممقيصصاس وهصصي الت ديصصد درجصصة تاصصبع اال تمصصاالت الكبصصرى أي صصا. وذلصص  ب

، وذلص  لمت قصا مثص  المتنيصر الكصام ي الصذىمقيصاس العام  العام لمالمتنيرات المااهدة عمد 
مصص  سصصبلمة نتصصال  الت ميصص  العصصاممي االستكاصصا ي والت ميصص  العصصاممي التوكيصصدي مصص  الدرجصصة 

 ة الثانية:التوكيدي م  الدرجالبناء العاممي األولد. والرسم التالي يو ح نتال  
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التوكيدي م  الدرجة الثانية وأوزا  االن دار القياسي البناء العاممي يو ح ( 3اك  )
 لمستخرجالعام  العام اعمد  العوام  الثبلثة الكامنةوتاب عات الصمود األكاديمي لمقياس 
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بعات العوامص  الصثبلث عمصد العامص  العصام مرتفعصة ( أ  قيم تاص3اك  ) ويت ح م 
( ، وتابع ُبْعد التأم  والتكييص  لطمصب المسصاعدة 0.99 يث بما تايع بعد المثابرة بقيمة )

( عمصصد 0.94(، وتاصصبع ُبْعصصد التصصأثير السصصمبي واالسصصتجابة العاطفيصصة بقيمصصة )0.93بقيمصصة )
  (.0.01 صاليا عند )إس كانت دالة لممقيا ةالعام  العام، وجميع قيم تابع العوام  الثبلث

باسصصتخدام لممقيصصاس وأبعصصاد  والعامصص  العصصام المقتصصرح  النمصصوذجتصصم الت قصصا مصص  كمصصا 
مؤارات  سص  م  قيم يم ق  وقد أظمرت النتال  أ  أكثر م  ثبلث  .مؤارات  س  المطابقة

نصد ( ع892.648) 2كصا .  عمصي الصرمم مص  أ  مؤاصر ي المدى المثصالي لمصاكانت المطابقة 
(، إال أ  0.00عنصصد مسصصتوى داللصصة ) إ صصصاليادااًل  2كصصا ( وكصصا  مؤاصصر298درجصات  ريصصة )

وهي قيمة أق  م  خمسة؛ مما يصد  عمصد  سص  ( 2.995النسبي كا  يساوي ) 2كا مؤار
جذر متوسصط مربعصات خطصأ كما كا  مطابقة النموذج الخاص بالعام  العام لمعوام  الثبلثة. 

مؤاصر ، و PGFI (1.542)ار  س  المطابقة االقتصصادي مؤ ، و RMR (1.177)البواقي 
، PNFI (1.709)مؤاصصر المطابقصصة المعيصصاري االقتصصصادي ، و IFI (1.9)المطابقصصة التزايصصدي 

أصصنر مص   (6.951) لمنمصوذج ال صالي المسصتق   ECVIالصصدا الزالص  المتوقصعكمصا كصا  
د  عمصد مطابقصة ، كص  ذلص  يص(9.888) لمنمصوذج المسصتق   ECVIالصدا الزال  المتوقصع 

 النموذج. 
ممصا يؤكصد  ؛المقتصرح لممقيصاس سص  تطصابا البيانصات مصع النمصوذج ُ  وذل  كمه يؤكصد

 الصمود األكاديمي. لمقياسالتوكيدي م  الدرجة الثانية الصدا العاممي 
لمست وعاري  مفصردة المكصو  منمصا مقيصاس تم الت قا م  االتساا الداخمي كما 

ساب معصامبلت االرتبصاط بصي  كص  مفصردة والُبْعصد الفرعصي الصذي م  خبل    الصمود األكاديمي
الدرجصة الكميصة لمُبْعصد الصذي تنتمصي و المفردات بي  تراو ت معامبلت االرتباط قد . و ليهإتنتمي 

( لُبْعصد 0.947: 0.865، وتراو ت ما بصي  )المثابرة( لُبْعد 0.957: 0.821ما بي  ) إليه
التصصصأثير السصصصمبي ( لُبْعصصصد 0.905: 0.720ا بصصصي  )مصصصالتأمصصص  والتكييصصص  لطمصصصب المسصصصاعدة، و 

 الثبلثصصة( معصصامبلت االتسصصاا الصصداخمد لفقصصرات األبعصصاد 5مم صصا )واالسصصتجابة العاطفيصصة، انظصصر 
مص  االتسصاا  عاليصاقصدًرا كمما تعكس  هيو  ألكاديمياالصمود  لقياس مواق  ال ياةلمقياس 
 لممقياس.الداخمي 

األبعاد الثبلثصة المكصو  منمصا والدرجصة بي   الت قا م  االتساا الداخمي وكذل  تم
 : 0.974بصصصي  االبعصصصاد الصصصثبلث والدرجصصصة الكميصصصة )معصصصامبلت االرتبصصصاط  كانصصصتقصصصد . و الكميصصصة لصصصه
التصصصأثير ُبْعصصصد التأمصصص  والتكييصصص  لطمصصصب المسصصصاعدة و ُبْعصصصد المثصصصابرة و ( لُبْعصصصد 0.948: 0.950

مصص  االتسصصاا  عاليصصاقصصدًرا  كممصصاتعكصصس  هصصيو السصصمبي واالسصصتجابة العاطفيصصة عمصصد التصصوالي، 
 .لممقياسالداخمي 



 م 8108، الجزء الثاني( أكتوبر لسنة 081مجمة كمية التربية، جامعة األزهر، العدد: )
 

 -677- 

تصصم  سصصاب معصصامبلت ثبصصات ألفصصا كرونبصصاخ لمفصصردات كصص  ُبعصصد،  صصي  الصصة  صصذ  كمصصا 
التأمص  ُبْعصد المثصابرة و لُبْعصد درجة المفردة مص  الدرجصة الكميصة لمُبعصد، وقصد بمنصت معصامبلت ألف صا 

عمصصصصد الترتيصصصصب: عاطفيصصصة التصصصصأثير السصصصمبي واالسصصصصتجابة الُبْعصصصصد والتكيصصص  لطمصصصصب المسصصصاعدة و 
  ( وهي تت سم بكونما معامبلت ثبات عالية.0.951؛ 0.968؛ 0.972)

وقد تم  ساب ثبات مقياس الصمود األكاديمي كك  ع  طريا  ساب معام  ألفا 
(، وكصصذل  طريقصصة التجزلصصة النصصصفية، وباسصصتخدام معادلصصة سصصبيرما  0.984كرونبصصاخ  بمصصا )

 المفردات وهي تتسم بكونما معامبلت ثبات مرتفعة.(  د  الة تساوي 0.97بروا   بما )
   (2016)وبصصذل  يكصصو  قصصد تصصم الت قصصا مصص  الخصصصالص السصصيكومترية لمقيصصاس

Cassidy  تعريصصصصب البا ثصصصصة عمصصصصد البيلصصصصة المصصصصصرية بعصصصصد الت قصصصصا مصصصص  الصصصصصدا العصصصصاممي
   ا.ولد والثانية وكذل  االتساا الداخمي وثبات الفاالستكاا ي والتوكيدي  م  الدرجة األ 

 : 55عداد البا ثةإت يز المعر ي لقياس المواق  ال ياة ثانيا مقياس 
تم االطبلع عمد أبعاد المقاييس التد تقيس الت يصز المعر صي وذلص  مص  أجص  بنصاء 

  :المقياس ال الي، وكانت هذ  المقاييس هي
لمت يصصز المعر صي وهصصو عبصصارة  Mathews & Mackintosh (2000)مقيصاس  .1

ط. وتتكصصو  كصص  مممصصة مصص  موقصص   صصامط قصصد ي صصدث بمصصا  صصنو عصص  سصصت ممصصام 
لممف صصوص، ثصصم يسصصتجيب المف صصوص لبصصدي  مصص  اثنصصي  أ صصدهما إيجصصابي والثصصاني 

مص  خصبل  االسصتجابة مص  سمبي، ثم يستجيب المف وص لمبدي  الذى تم اختيصار  
إلصصد  لمصصا ي صصدث معصصي اصصديدة االخصصتبل ( 1) بصصي  أربصصع اسصصتجابات متدرجصصة هصصي:

وذلصص   صصي  الصصة اختيصصار المف صصوص البصصدي   صصدث معصصي، لمصصا يماصصابمة جصصدا  (4)
لمصا  اصديدة االخصتبل ( 4السمبي. أما  ي  الة اختيصار البصدي  اإليجصابي  يكصو  )

 وذل  لقياس الت يز المعر ي.  لما ي دث معيماابمة جدا  (1)إلد  ي دث معي
 56الصصصور العاطفيصة الصصصيني لنظصام Lu, Hui & Yuxia (2005) مقيصاس .2

 م ايصصدة، ( صصصورة15) صصصورة مصصنمم (45المكصصو  مصص  ) صصي المعر  لقيصصاس الت يصصز
. وُتعصصرض هصصذ  الصصصور الكترونيصصا سصصمبية ( صصصورة15)، وإيجابيصصة ( صصصورة15و)

ويسصتجيب ثانيصة مص  المممصي  عمد المف وص باك  متتالي ك  صصورة لمصدة ألص 
المف وص عمد المقياس مص  خصبل  االختيصار مص  بصي  ثصبلث اسصتجابات متدرجصة 

صورة م ايدة(، وي ص  عمد درجة إذا كانت  -صورة سمبية  -بية )صورة إيجا
   ( درجة.45اإلجابة ص ي ة  يث إ  ال د األقصد لممقياس )
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( 8وَظس يهحك )    
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 Chinese Affective Picture System (CAPS) 
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57المواقص  النام صة لجصرد Vassilopoulos & Banerjee (2008)مقيصاس  .3
 

، لممف صوصو ًعا اجتماعًيا مامً صا ( موقفا ك  موق  يام  16)عمد  يام و
، سصصمبيوالثصصاني  أ صصدهما إيجصصابي لمموقصص  يري  بصصديمي تفسصصلممف صصوص يقصصدم ثصصم 

ثم يستجيب المف وص لمبصدي  يختار المف وص م  بي  التفسيري  بدي  وا د،  
 (1) م  خبل  االستجابة م  بصي  أربصع اسصتجابات متدرجصة هصيالذى تم اختيار  

وذلص   صي  أعتقصد ذلص  عمصد اإلطصبلا( 5، )ال أعتقد ذل  عمد اإلطبلا تاير إلد
ة اختيصصار المف صصوص البصصدي  السصصمبي، أمصصا  صصي  الصصة اختيصصار البصصدي  اإليجصصابي  الصص

أعتقصصصد ذلصصص  عمصصصد ( 1، )ال أعتقصصصد ذلصصص  عمصصصد اإلطصصصبلا ( تاصصصير إلصصصد5يكصصصو  )
 وذل  لقياس الت يز المعر ي. اإلطبلا

58مقيصصاس .4
 (DACOBS) النسصصخة األصصصمية مصص  إعصصدادCombs, Penn, 

Wicher & Waldheter (2007) ويتكصو  المقيصاس مص  لمت يصز المعر صي .
وُيسصأ  ي صدث لصه، وكأنصه سصيناريو المف وص هذا ال خي يت( سيناريو ب يث 15)

تجصصصصصصا  تصصصصصصصر  الاصصصصصصخص اآلخصصصصصصر بمصصصصصصذ  الطريقصصصصصصة  سصصصصصصبب المف صصصصصصوص عصصصصصص 
وكصا  المؤاصر األو  هصو مؤاصر العصداء، وُيسصأ  المف صوص إذا كصا   .المف وص

لمقيصصاس يسصتجيب المف صصوص عمصصد االاصخص اآلخصصر تصصصر  اتجصا  عصص  قصصصد، و 
 (6)بالتأكيد ال إلد  (1) م  خبل  االختيار م  بي  ست استجابات متدرجة هي

. وكصصا  المؤاصصر الثصصاني هصصو مؤاصصر الاصصعور بالن صصب مصص  الاصصخص بالتأكيصصد نعصصم
اآلخر بأ  يستجيب المف وص عمد المقياس م  خبل  االختيار م  بي  خمصس 

.  وكا  ما ب جًدا (5) ليس ما ًبا عمد اإلطبلا (1) استجابات متدرجة هي
المؤار الثالث هو مؤاصر المصوم عمصد الاصخص اآلخصر بصأ  يسصتجيب المف صوص 

ال  (1) عمد المقياس م  خبل  االختيار م  بي  خمس اسصتجابات متدرجصة هصي
نعصصم بكصص  تاكيصصد. والمقيصصاس يقصصيس الت يصصز المعر صصي عمصصد أنصصه  (5) عمصصد اإلطصصبلا

 ( درجة.150لما ) عام  وا د. وكانت درجات المقياس ال د األعمد
 ,Van der Gaag ونًراادل يااٍ لمت يصصز المعر صصي (DACOBS) مقيصصاس .5

Schütz, ten Napel, Landa, Delespaul, Bak, …, de Hert 

( سصصيناريو موزعصصة عمصصد سصصبعة أبعصصاد هصصي: 45ويتكصصو  المقيصصاس مصص  ) (2013)
دات، والعصصصزو مصصصدماالنتبصصا  لمو  ،اتالمعتقصصصد، وجمصصود االسصصصتنتاجات إلصصصد القفصصز

، الذاتيصصة المعر يصصة الماصصكبلت، و االجتماعيصصة المعر يصصة الماصصكبلتخصصارجي، و ال
ويختصار المف صوص  ( سصيناريوهات،7)، ب يصث اصم  كص  ُبعصد ةاآلمنصيات السموكو 

موا ا نوعصا مصا  -موا ا  –م  بي  سبع استجابات متدرجة هي: )موا ا بادة 
  (. مير موا ا بادة -مير موا ا  -مير موا ا نوعا ما  -م ايد  -
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 Ambiguous Situations Inventory (ASI) 
58

 Davos Assessment of Cognitive Biases Scale (DACOBS) 
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م اولصة ويرجصع السصبب إلصد لمت يصز المعر صي؛ بناء مقياس جديد البا ثة   مت وقد 
يكصصو  المقيصصاس مناسصصبا خصصر اآلجانصصب الهصصذا مصص  جانصصب ومصص   بنصصاء مقيصصاس متعصصدد العوامصص ،

ياصصم  سصصبعة باعتبصصار   تتنصصاو  قيصصاس الت يصصز المعر صصيالدراسصصة ال اليصصة و لمثقا صصة المصصصرية؛ 
دات، مصدماالنتبصا  لموت يصز  ،اتالمعتقصدجمصود ت يصز و ، تنتاجاتاالسص إلصد القفصزهصي:  أبعصاد

، الذاتيصة المعر يصة الماصكبلت، و االجتماعيصة المعر يصة الماصكبلتلمعصزو الخصارجي، و الت يصز و 
المو صح  صي  ونًرادل لمت يصز المعر صي  (DACOBS). وذلص  و صا نمصوذجاآلمص  السصمو و 

قة لمت يصز المعر صي لبلسصتفادة منمصا  صي وقد ترجمت البا ثة المقاييس الساب اإلطار النظري.
( مواقص  لكص  ُبعصد 6( موقفا بواقع )42) وء ذل  تمت صيامة  يو بناء المقياس ال الي 

 لممف صوص،مامً صا   يث يص  الموق  موقفصا  ياتيصا ،م  األبعاد السبعة لمت يز المعر ي
ني إيجصصابي والثالصصث لصصه ثبلثصصة تفسصصيرات أو بصصدال   يصصث إ  منمصصا بصصديبل سصصمبيا والثصصاقصصدم يُ ثصصم 

 :م ايد. ويختار منما المف وص بدي  مث 
مسألة مصا، ل    الجموس  ي أزواج الطبلب إلدالمعمم  طمبالريا يات   صةخبل  

آخصرو  يمكص  أ   طصبلبم يكص  هنصا  أنصه  صدث؟ لصمصاذا تعتقصد  وجعم  أنصت تجمصس لو صد .
هنصا  طصصبلب يريصصدو  (، أل اعمصم إ  كصصا  1، وهصو بصصدي  إيجصابي ي صصص  عمصصد )يجمسصوا معصصي

، وهصو بصدي  يريصد الجمصوس معصي ال أ صد(، 2الجموس معي، وهو بدي  م ايصد ي صص  عمصد )
 (.3سمبي ي ص  عمد )

موزعصة عمصد ، ( موقفصا33وص  مقياس الت يز المعر صي  صد صصورته النماليصة إلصد )
( 5)ات المعتقصدجمصود ت يصز و ، ( مواقص 4) االستنتاجات إلد القفزأبعاد المقياس كما يمي: 

( مواقصصص ، 6لمعصصصزو الخصصصارجي )الت يصصصز ( مواقصصص ، و 4دات )مصصصدماالنتبصصصا  لممواقصصص ، وت يصصصز 
، ( مواقص 6) الذاتيصة المعر يصة الماصكبلتو  ( مواقص ،4) االجتماعيصة المعر يصةت الماصكبلو 
 (.99:  33ب ْي  )وتترواح درجات المقياس ، ( مواق 4)اآلم   السمو و 

م  صدا مقياس الت يصز المعر صي باسصتخدام  ت قاتم ال :الخصالص السيكومترية لممقياس
مص  المختصصي   ولية عمصد خمسصةصدا الم كمي ،  يث تم عرض المقياس  ي صورته األ 

 ي مجا  التربية وعمم النفس، وذل  لم كم عمد المواق  المطرو ة عمصا إذا كانصت مبللمصة 
م   يث الم توي والصيامة، وكانصت نسصب االتفصاا بصي  الم كمصي   المعر يلقياس الت يز 

%(. وتم إجراء بعصض التعصديبلت  صي 100%: 80عمد المواق  المطرو ة تتراوح ما بي  )
الصيامة بنصاء عمصد تعصديبلت السصادة الم كمصي  مصع اإلبقصاء عمصد عصدد المواقص  المطرو صة 

 لممقياس.  لممقياس كما هي دو  تنير موزعة عمد االبعاد السبع
طمبصة المر مصة مص   باسصتخدام عينصةالقسصري، تم إجراء الت مي  العاممي االستكاصا ي 

مصصصفو ة معصصامبلت  لمت قصصا مصص  صصصبل ية(، وذلصص  102بمنصصت )الثانويصصة بمدرسصصة جينصصيس 
باسصتخدام طريقصة  موقفصا (42)، والمكصو  مص   الت يصز المعر صي مقياسمفردات بي   االرتباط
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العوامصص  تصصدويًرا مصصالبل بطريقصصة ثصصم ُأديصصرت عوامصص ،  سصصبعة تصصراض وجصصود او ، الرليسصصةالمكونصصات 
Varimax . عوام . سبعةعمد ( موقفا 33)نتال  تابع الأظمرت و 
موزعصصة موقصص   (33)وصصص  مقيصصاس الت يصصز المعر صصي بعصصد الت ميصص  العصصاممي إلصصد وقصصد 

اقص ، وت يصز ( مو 5ات )المعتقصدجمود ت يز و ، ( مواق 4) االستنتاجات إلد القفزكما يمي: 
 المعر يصة الماصكبلت( مواقص ، و 6لمعزو الخصارجي )الت يز ( مواق ، و 4دات )مدماالنتبا  لم

( 4)اآلمص   السصمو و ، ( مواقص 6) الذاتيصة المعر يصة الماصكبلتو  ( مواقص ،4) االجتماعيصة
، 18، 13، 8، 6، 4وقصصد تصصم اسصصتبعاد تسصصعة مواقصص  وكانصصت هصصذ  المواقصص  أرقصصام )، مواقصص 

28 ،،30 ،37 ،38.) 
عمصد سصبعة عصصوام  تفسصر موقفصا ( 33وقد أظمرت نتال  التدوير المال  ع  تاصبع )

جصذر  الكصام   االسصتنتاجات إلصد القفصز%( م  التباي  الكمي، وكا  العام  األو  68.029)
مواقصصص ، ( 4%( مصصص  التبصصصاي  الكمصصصي، وقصصصد تاصصصبعت عميصصصه ) 19.521( يفسصصصر )8.199)

(، والعامص  الثصاني 0.516: 0.300ُبعصد األو  مصا بصي  )وتراو ت تابعات المفردات عمد ال
%( مص  التبصاي  الكمصي  9.362( يفسصر )3.932جذر  الكصام  ) اتالمعتقدجمود ت يز هو 

وتراو صصت تاصصبعات المفصصردات عمصصد الُبعصصد الثصصاني مصصا بصصي  مواقصص ، ( 5وقصصد تاصصبعت عميصصه )
جصصصذر  الكصصصام   داتمصصصدماالنتبصصصا  لمت يصصصز (. وكصصصا  العامصصص  الثالصصصث هصصصو 0.697: 0.300)
وتراو ت مواق ، ( 4%( م  التباي  الكمي، وقد تابعت عميه ) 9.150( يفسر )3.843)

(. وكصصا  الجصصذر الكصصام  0.419: 0.300تاصصبعات المفصصردات عمصصد الُبعصصد الثالصصث مصصا بصصي  )
%( مصص  التبصصاي  الكمصصي،  9.974( يفسصصر )3.769) لمعصصزو الخصصارجيالت يصصز لمعامصص  الرابصصع 

وتراو صصت تاصصبعات المفصصردات عمصصد الُبعصصد الرابصصع مصصا بصصي  مواقصص ، ( 6) وقصصد تاصصبعت عميصصه
جصذر  الكصام   االجتماعيصة المعر يصة الماصكبلت(. وكا  العامص  الخصامس 0.427: 0.300)
وتراو صت مواقص ، ( 4%( م  التباي  الكمي وقد تابعت عميصه ) 8.034( يفسر )3.374)

(. وكصا  العامص  السصادس 0.642: 0.319تابعات المفردات عمد الُبعد الخامس ما بي  )
%( مص  التبصاي  الكمصي  7.956( يفسصر )3.341جذر  الكام  ) الذاتية المعر ية الماكبلت

وتراو صصت تاصصبعات المفصصردات عمصصد الُبعصصد السصصادس مصصا بصصي  مواقصص  ( 6وقصصد تاصصبعت عميصصه )
( 2.113جصصذر  الكصصام  )السصصمو  االمصص  (. وكصصا  العامصص  السصصابع وهصصو 0.746: 0.300)
وتراو صصت تاصصبعات مواقصص  ( 4%( مصص  التبصصاي  الكمصصي وقصصد تاصصبعت عميصصه ) 5.032فسصصر )ي

 (.0.713: 0.469المفردات عمد الُبعد السابع ما بي  )
 مواقصص  ال يصصاةد التصصدوير لمقيصصاس ْعصصمصصصفو ة البنصصاء العصصاممي بُ ( 6ويو صصح مم صصا )

 السصصصبعة  المفصصصردات المكونصصصة لممقيصصصاس عمصصصد العوامصصص وتاصصصبعات الت يصصصز المعر صصصيلقيصصصاس 
 . كما يو ح الاك  التالي اختبار التراكمالمستخرجة
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 (4اك  )
 اختبار التراكم لمقياس الت يز المعر ي                       

يت ح مما سبا أ  نتال  الت مي  العاممي تطابقصت مصع التصصور النظصري الصذي ُبن صي       
 المكو  م  سبعة عوام .  عميه مقياس الت يز المعر ي

مقيصصاس الت يصصز المعر صصي، وذلصص  مفصصردات تصصم الت قصصا مصص  االتسصصاا الصصداخمي لكمصصا       
ب ساب معامبلت االرتباط بي  ك  مفردة مص  مفصردات المقيصاس والُبعصد الفرعصي الصذي تنتمصي 

 إلصصد القفصصز( لُبعصصد 0.760: 0.683تراو صصت معصصامبلت االرتبصصاط مصصا بصصي  ). وقصصد ليصصهإ
وتراو صت  ات،المعتقصدجمصود ت يز ( لُبعد 0.841: 0.634، وتراو ت ما بي  )االستنتاجات

: 0.672وتراو صصت مصصا بصصي  ) دات،مصصدماالنتبصصا  لمت يصصز ( لُبعصصد 0.772: 0.684مصصا بصصي  )
( لُبعصصصصد 0.885: 0.667وتراو صصصصت مصصصصا بصصصصي  ) لمعصصصصزو الخصصصصارجي،الت يصصصصز ( لُبعصصصصد 0.893

 الماصكبلتعصد ( لبُ 0.793: 0.650وتراو صت مصا بصي  ) ،االجتماعيصة المعر يصة الماصكبلت
وقصد كانصت  .اآلمص  السصمو ( لُبعصد 0.857: 0.748وتراو صت مصا بصي  ) ،الذاتيصة المعر يصة

( معصصامبلت االتسصصاا 7(. ويو صح مم صصا )0.01جميصع هصصذ  التاصصبعات دالصة عنصصد مسصصتوى )
الصصداخمي لمفصصردات األبعصصاد السصصبعة لمقيصصاس مواقصص  ال يصصاة لقيصصاس الت يصصز المعر صصي، وهصصي 

دا م  االتساا الداخمي له. كما تم  ساب االتساا الداخمي بصي  األبعصاد تعكس قدًرا جيًدا ج
السصصبعة لمقيصصاس الت يصصز المعر صصي والدرجصصة الكميصصة لممقيصصاس وقصصد بمنصصت معصصامبلت االرتبصصاط 

( عمصصصصصصصد الترتيصصصصصصصب، 0.789: 0.827: 0.875: 0.926: 0.770: 0.943: 0.767)
 (.0.01وهي جميعما دالة عند مستوى )

قيم معصامبلت ثبصات ألفصا كرونبصاخ لمفصردات كص  ُبْعصد   رعصي، وذلص  عنصد  تم  سابكما     
،  بمنت معصامبلت ألفصا لؤلبعصاد السصبعة لممقيصاس   ذ  درجة المفردة م  الدرجة الكمية لمُبْعد 

دات،  مصدماالنتبصا  لموت يصز  ،اتالمعتقصدجمصود ت يز و ، االستنتاجات إلد القفزعمد الترتيب: 
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، الذاتيصة المعر يصة الماصكبلت، و االجتماعيصة المعر يصة الماصكبلتو  لمعصزو الخصارجي،الت يصز و 
( وهصي معصامبلت 0.82: 0.83: 0.78: 0.88: 0.70: 0.80: 0.71) اآلمص  السمو و 

ثبات جيدة. كما تم أي ا  ساب ثبات مقياس الت يز المعر ي ككص  عص  طريصا إيجصاد قيمصة 
وباسصتخدام معادلصة سصبيرما  بصروا  (، وطريقة التجزلة النصصفية 0.95ألفا كرونباخ،  بما )

 (  د  الة عدم تساوي المفردات وهي معامبلت ثبات عالية.0.92 بما )
   : 59عداد البا ثةإمقياس االمتنا   :ثالثا

GQ-6))االمتنصصا   ةاسصصتبانتصصم االطصصبلع عمصصد     
60

 .McCullough et al عصصدادإ 

-GQ)اسصتبانة االمتنصا   و وذل  م  أج  بناء المقياس ال الد لبلمتنا . وتتكص (2002)

فردتصصا  عكسصصيتا . ويسصتجيب المف صصوص مصصا بصي  سصصبعة بصصدال  منمصا م مفصصرداتسصصت  مص  (6
لقيصصصاس خبصصصرة الفصصصرد  صصصي   ةيوا صصصا باصصصد (7)إلصصصد   ال أوا صصصا باصصصدة (1متدرجصصصة  يصصصث إ  )

( وُطبا عمد طبلب جامعة المنيصا، 2014االمتنا . وقد ترجم المقياس لمنة العربية  س  )
 .المراهقي ( وُطبا عمد عينة م  2017 مود )وكذل  م
م اولصصة بنصصاء ويرجصصع السصصبب إلصصد  .لبلمتنصصا بنصصاء مقيصصاس جديصصد البا ثصصة   صصمت وقصصد     

الدراسصة تتنصاو  و  .وكذل  مقياس مبني عمد مواق  ال ياة المصريةمقياس مناسب لمثقا ة 
 (GQ-6)االمتنصصصا  ة اسصصصتبانباعتبصصصار  أ صصصادي البعصصصد، وذلصصص  و صصصا  قيصصصاس االمتنصصصا ال اليصصصة 

( موقفصا،  يصث 15) وء ذلص  تمصت صصيامة  يو  .McCullough et al. (2002)عدادإ
لممف صوص ثبلثصة بصدال  يختصار منمصا يقدم ثم  يتطمب الاكر واالمتنا ،و ًعا يص  الموق  

 وا دا مث :
    ، األسصرة  أنه السصبب ويسصت ا الاصكر؟تعتقد   م  نج ت بالثانوية العامة بتقدير عا  

(، أنصصت الصصذي تسصصت ا 3المدرسصصو  هصصم مصص  يسصصت قو  الاصصكر والتقصصدير لمصصا قصصدمو  لصص  )و 
   .(1(، ال أ د يست ا الاكر )2) التقدير؛ ألن  كنت مخططا جيدا

وتتصصرواح درجصصات ( موقفصصا، 15االمتنصصا   صصد صصصورته النماليصصة إلصصد ) مقيصصاسووصصص      
 (. 45:15ب ْي  )المقياس 

تصصم الت قصصا مصص  صصصدا مقيصصاس االمتنصصا  باسصصتخدام  :الخصصصالص السصصيكومترية لممقيصصاس
مص  المختصصي   ولية عمصد خمسصةصدا الم كمي ،  يث تم عرض المقياس  ي صورته األ 

 ي مجا  التربية وعمم النفس، وذل  لم كم عمد المواق  المطرو ة عمصا إذا كانصت مبللمصة 
م كمصي  عمصد لقياس االمتنا  مص   يصث الم تصوي والصصيامة، وكانصت نسصب االتفصاا بصي  ال

%(. وقصد تصم إجصراء بعصض التعصديبلت  صي 100%: 70المواق  المطرو ة تتصراوح مصا بصي  )
                                                           

59
(. 2يهحك زلى )    
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 Gratitude Questionnaire-6  
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الصيامة بنصاء عمصد تعصديبلت السصادة الم كمصي  مصع اإلبقصاء عمصد عصدد المواقص  المطرو صة 
 لممقياس كما هي.

 طمبصة المر مصةمص   باسصتخدام عينصةالقسري، تم إجراء الت مي  العاممي االستكاا ي كذل  
مصصصفو ة  لمت قصصا مصص  صصصبل ية( طالصصب وطالبصصة؛ 102)بمنصصت الثانويصصة بمدرسصصة جينصصيس 

وذلص  باسصتخدام موقفصا،  (15)المكصو  مص    االمتنصا  مقيصاسمفردات بي   معامبلت االرتباط
العوامصص  تصصدويًرا مصصالبل ثصصم أديصصرت ، عامصص  وا صصدا تصصراض وجصصود و ، الرليسصصةطريقصصة المكونصصات 

عامصص  وا صصد. وقصصد عمصصد ( مفصصردة )موقفصصا( 15)ال  تاصصبع نتصصالأظمصصرت . Varimaxبطريقصصة 
 . دو  استبعاد أى م  مفرداته( مفردة 15)وص  مقياس االمتنا  بعد الت مي  العاممي إلد 

عمصصصصد عامصصصص  وا صصصصد يفسصصصصر مفصصصصردة  (15)وأظمصصصصرت نتصصصصال  التصصصصدوير المالصصصص  عصصصص  تاصصصصبع 
مفصصردات عمصصد (، وتراو صصت تاصصبعات ال7.588مصص  التبصصاي ، بجصصذر  الكصصام  ) %(50.387)

 (.0.837: 0.561العام  الوا د بي  )
لقيصاس  مواقص  ال يصاةمصفو ة البناء العصاممي بعصد التصدوير لمقيصاس ( 8ويو ح مم ا )

. كمصا يو صح الاصك  جالمسصتخر العامص  المفردات المكونة لممقيصاس عمصد  وتابعات االمتنا 
 التالي اختبار التراكم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (5اك  )
 تنا اختبار التراكم لمقياس االم



 م 8108، الجزء الثاني( أكتوبر لسنة 081مجمة كمية التربية، جامعة األزهر، العدد: )

 

 -684- 

يت صصح ممصصا سصصبا أ  نتصصال  الت ميصص  العصصاممي تطصصابا التصصصور النظصصري الصصذي ُبن صصي  عميصصه  
 المكو  م  عام  وا د.   مقياس االمتنا 

مقياس االمتنا  ب ساب معامبلت االرتبصاط مفردات تم الت قا م  االتساا الداخمي لكما 
بلت االرتبصصاط مصصا بصصي  تراو صصت معصصام. وقصصد بصصي  كصص  مفصصردة مصص  مفرداتصصه والدرجصصة الكميصصة لصصه

(، ويو صصح 0.01( وكانصصت جميصصع هصصذ  التاصصبعات دالصصة عنصصد مسصصتوى )0.820: 0.584)
( معامبلت االتساا الداخمي لمفردات مقياس مواق  ال ياة لقياس االمتنصا  التصي 9مم ا )

 تعكس قدًرا جيًدا م  االتساا الداخمي له. 
ا إيجصاد قيمصة ألفصا كرونبصاخ، كما تصم أي صا  سصاب ثبصات مقيصاس االمتنصا  ككص  عص  طريص

( 0.95(، وبطريقة التجزلة النصفية وباستخدام معادلصة سصبيرما  بصروا  بمصا )0.93 بما )
  د  الة عدم تساوي المفردات وهي معامبلت ثبات مرتفعة.

ال توجصد عبلقصة ارتباطيصه دالصة إ صصاليا بصي  الصصمود األكصاديمي وكص  مص   الفرض األو :
 عينة الدراسة. طمبة المر مة الثانويةر ي وأبعاد  لدى االمتنا  والت يز المع

وذلصص  مصص  أجصص  الت قصصا مصص  صصص ة  61قامصصت البا ثصصة ب سصصاب معامصص  ارتبصصاط بيرسصصو  
بي  الصمود األكاديمي وك  م  المتنيرْي  المنبلْي ، وهمصا: االمتنصا  الفرض الصفري األو  

 االرتباط: والت يز المعر ي وأبعاد . والجدو  التالي يو ح معامبلت 
 (1جدو  )

 الصمود االكاديمييو ح معامبلت االرتباط بي  
بعاد    (115) = وكبل م  االمتنا  والت يز المعر ي واا

 المتنيرات المستقمة
 
 
 

 الصمود االكاديمي
 **0..1 االمتنا 

 0..1-** الت يز المعر ي الدرجة الكمية
       **-1..1 االستنتاجات إلد عد القفزبُ 
 **0..1-  يز جمود المعتقداتعد تبُ 

 **...1- عد ت يز االنتبا  لمممدداتبُ 

 **0..1- لذاتيةاُ  المعر ية عد الماكبلتبُ 
 **1..1- اآلم  بعد السمو 

 **0..1- عد الت يز لمعزو الخارجيبُ 
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 Pearson Correlation 
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 المتنيرات المستقمة
 
 
 

 الصمود االكاديمي
 **0..1- االجتماعية المعر ية عد الماكبلتبُ 
 1..0** 
 
 

المسصصتق  "الصصصمود متنيصصر ال بصصي رتبصصاط ال اأ  جميصصع معصصامبلت  (1جصصدو  )يت صصح مصص   
معصامبلت المتنيرات التابعصة )االمتنصا ، والت يصز المعر صي وأبعصاد ( بينمصا  م األكاديمي" وك  

 :ارتباط  يث 
الصصمود بصي   (0.01) مسصتويإ صاليا عنصد  ةدالموجبة و وجود عبلقة ارتباطية  .1

( ويت صح أي صا أنصه 0.91)معام  االرتباط  ةقيم بما،  يث األكاديمي واالمتنا 
 .معام  ارتباط قوي

الصصمود بصي   (0.01) مسصتوىإ صصاليا عنصد  ةدالصسالبة و وجود عبلقة ارتباطية  .2
 إلصد القفصزاألكصاديمي وكص  مص  الدرجصة الكميصة لمت يصز المعر صي وكصذل  أبعصاد  )

 الماصكبلتدات، و مصدماالنتبصا  لموت يصز  ،اتالمعتقصدجمصود ت يصز و ، االستنتاجات
 المعر ية الماكبلتلمعزو الخارجي، و الت يز ، و اآلم  السمو ، و ذاتيةال المعر ية

-) (0.84-الترتيصصصب )قصصصيم معامصصص  االرتبصصصاط عمصصصد  كانصصصت،  يصصصث (االجتماعيصصصة
0.80( )-0.83( )-0.69( )-0.65( )-0.70( )-0.72( )-0.75 )

 ويت ح أي ا أ  جميع معامبلت االرتباط كانت قوية.
بالصصصمود األكصصاديمي مصص  خصصبل  كصص  مصص  االمتنصصا  وأبعصصاد  ال يمكصص  التنبصصؤ: الفصصرض الثصصاني

 عينة الدراسة. الثانويةطمبة المر مة الت يز المعر ي لدى 
لمت قصا مص  صص ة الفصرض  62المتعصدد التصدريجيالخطصي  ساب ت مي  االن صدار تم 

 القفصز)لمتنبؤ بالصمود األكاديمي م  خبل  االمتنا  وأبعاد الت يز المعر ي الصفري الثاني 
 المعر يصة الماكبلتدات، و مدماالنتبا  لموت يز  ،اتالمعتقدجمود ت يز و ، االستنتاجات إلد

بمصد  ( االجتماعيصة المعر يصة الماصكبلتلمعزو الخارجي، و الت يز ، و اآلم  السمو ، و الذاتية
متنبصصؤ ، لمنبلصصاتالمسصصتقمة أو الالمتنيصصرات و تصصابع المتنيصصر الإيجصصاد معادلصصة خطيصصة تصصربط بصصي  

المتنيصصرات المسصصتقمة بالتصصدري ؛ مصص  خصصبل  إدخصصا   .التصصابع مصص  المتنيصصرات المسصصتقمة بصصالمتنير
بمد  تقييم ك  متنير مسصتق  تصتم إ صا ته إلصد النمصوذج الجديصد؛ لمتوصص  إلصد التنييصر  صي 

 التنبؤ بعد إ ا ة ذل  المتنير المستق  إلد النموذج السابا له. 
 المتعصدد التصدريجيالخطصي الن صدار اوكا  البد أوال م  الت قا م  مسصممات ت ميص  

 اك و  65، وكا  ذل  م  خبل  المدرج التكراري64الخطيةو 63عتدالية ال يث تم الت قا م  ا
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 Stepwise Multiple Linear Regression (SMLR) 

63
 Normality 

64
 Linearity 

65
 Histogrm 
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والتأكصد مص  أنمصا البصواقي  مص  خصبل    صصالتأكد م  االعتداليصة   تم، 66المن ني االعتدالي
تصم الت قصا مص  و  ،الن صدارإلجصراء ا اممصم ااصرطوكصا  ذلص   ،توزيصع االعتصداليلم و قصاتتوزع 

 صو  الخصصط المسصتقيم بتوزيصصع  البصصواقي المعياريصة لبلن صصداربيانصات تجمصصع  مصص  خصبل الخطيصة 
 ( يو ح الخطية.7الذي يو ح االعتدالية واك  )( 6) اك معتد . و يما يمي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( يو ح االعتدالية6اك  )
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 Normal P-P Plot 
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 ( يو ح الخطية7اك  )
ظمصر ي الصذي 67رىك  االنتاصااصال  صص عص  طريصا تم الت قا م  انتاار البصواقي ثم 

 V- Y يكصو  عمصد هيلصة اصك  الال والبصد مص  أ  ة. يصه انتاصار البصواقي مصع القصيم المتوقعص
 ( انتاار البواقي:8ح اك  )ويو . ارط انتاار البواقيم  ت قا لكي يتم ال
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 Scatter plot   
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 ( يو ح انتاار البواقي8اك  )
طريقصصصصة  باسصصصصتخداميجي المتعصصصصدد التصصصصدر الخطصصصصي االن صصصصدار تصصصصم تنفيصصصصذ ت ميصصصص  ثصصصصم           

 تصصصابعكمتنيصصصر  الصصصصمود األكصصصاديميبإدخصصصا   وتصصصم ذلصصص   Stepwise Analysisدخصصصا اإل
 ،اتالمعتقصدجمصود ت يصز و ، االسصتنتاجات إلصد القفصز)وأبعاد الت يز المعر صي وهصي  ،واالمتنا 
لمعصصزو اآلمصص  الت يصصز  السصصمو ، و الذاتيصصة المعر يصصة الماصصكبلتدات، و مصصدماالنتبصصا  لموت يصصز 

 ( النماذج2كمتنيرات مستقمة. ويو ح جدو  ) (االجتماعية المعر ية الماكبلترجي، و الخا
 كما يمي: المتعدد التدريجيالخطي االن دار ت مي  الذي أسفر عنما 

 (2جدو  )
لممتنيرات المنبلة بمتنير الصمود  المتعدد التدريجيالخطي االن دار نماذج ت مي  
 المر مة الثانويةم  طبلب  (115)كاديمي  لعينة الدراسة األ 
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 Fداللة 
df 

 الكمية
 

df 
 المتبقي
 

df 
 االن دار

 
 

F R2 
Adjusted 

الخطأ 
المعياري 
 لمتقدير

R2 R ذجاالنم 

1.111 000 000 0 0.0.010 1..0 ..0. 1..00 1..00a (0)النموذج 
 االو 

1.111 000 000 0 000.1.. 1..0 ...0 1..0. 1..00b (0)النموذج 
 الثاني

1.111 000 000 0 00....1 1... ..01 1.... 1..00c (0)النموذج 
 الثالث

1.111 000 001 0 0...1.. 1... ..0. 1...0 1..00d (0)النموذج 
 الرابع

 (0.01** دا  عند مستوى    ) 
 المتعصصدد التصصدريجيالخطصصي االن صصدار أ  نتصصال  ت ميصص   (2يت صصح مصص  جصصدو  )            

ب سصب المتنيصرات المنبلصة األربعصة،  يصث كانصت المتنيصرات المنبلصة  أسفرت ع  أربعة نماذج
 إلصصد القفصصزبالصصصمود األكصصاديمي هصصي: االمتنصصا  وثبلثصصة أبعصصاد مصص  أبعصصاد الت يصصز المعر صصي )

لمعزو الخارجي(، وتم استبعاد أربعة أبعاد مص  الت يز و  اتالمعتقدجمود ت يز و  االستنتاجات
دات، مصصدماالنتبصصا  لموت يصصز  االجتماعيصصة المعر يصصة تالماصصكبلأبعصصاد الت يصصز المعر صصي وهصصي )

 م  معادلة التنبؤ كما يمي: (اآلم  السمو ، و الذاتية المعر ية الماكبلتو 
 الصصذي تصصم إدخصصا  االمتنصصا   يصصه كمتنيصصر مسصصتق ، وقصصد  سَّصصر االمتنصصا النمصصوذج األو :  .1
م داال %(  قصصصط مصصص  التبصصصاي   صصصي درجصصصات الصصصصمود األكصصصاديمي، وكصصصا  هصصصذا اإلسصصصما83.3)

عنصصد درجصصات  ريصصة  (564.502) (F)( كمصصا بمنصصت قيمصصة 0.000إ صصصاليا عنصصد مسصصتوى )
  R2 وقيمصصصصصة R2  (0.833) ( وقيمصصصصصة0.913)  R(. كمصصصصصا بمنصصصصصت قيمصصصصصة113،  1)

Adjusted (0.83.)  عمصصصد التنبصصصؤ متنيصصصر االمتنصصصا  ويت صصصح مصصص  النمصصصوذج األو  قصصصدرة
 بالصمود األكاديمي.

و  سَّر  المتنيصرا   ،االستنتاجات إلد القفزمتنا  مع ُبعد تم إ ا ة اال النموذج الثاني: .2
درجصات الصصمود األكصاديمي، وكصا  هصذ  اإلسصمام داال إ صصاليا  التباي   ي %( م 84.9)

 (.112،  2 ريصة )عنصد درجصات  (315.087) (F)وبمنت قيمصة  (0.000مستوى )عند 
 R2 Adjusted وقيمصصةR 2 (0.849 )وقيمصصةR  (0.921 )بمنصصت بمنصصت قيمصصةكمصصا 
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عمصد  االسصتنتاجات إلصد القفصزاالمتنصا  وُبعصد يت صح مص  النمصوذج الثصاني قصدرة و ( 0.85)
 التنبؤ بالصمود األكاديمي.

جمود  ت يزوبعد  االستنتاجات إلد القفزتم إ ا ة االمتنا  مع ُبعد  النموذج الثالث: .3
درجات الصمود   يم  التباي  %( 86.6)وقد   سَّر ت هذ  المتنيرات مجتمعة ات. المعتقد

 (F)بمنصصصت قيمصصصة  ( وقصصصد0.000مسصصصتوى )األكصصصاديمي، وهصصصذا اإلسصصصمام دا  إ صصصصاليا عنصصصد 
 R 2وقيمةR  (0.931 )بمنت قيمة كما  (.111،  3 رية )عند درجات  (238.999)
ويت صصح مصص  النمصصوذج الثالصصث قصصدرة كصص م مصص   R2 Adjusted (0.86.) ( وقيمصصة0.866)

عمد التنبصؤ بالصصمود ات المعتقدجمود  ت يزوُبعد  االستنتاجات إلد القفزمع ُبعد االمتنا  
 .األكاديمي

 ت يصزوُبعصد  االسصتنتاجات إلصد القفصزتم إ صا ة االمتنصا  مصع ُبعصد  وقد النموذج الرابع: .4
وقصصصد   سَّصصصر ت هصصصذ  المتنيصصصرات مجتمعصصصة  لمعصصصزو الخصصصارجي.الت يصصصز ات وُبعصصصد المعتقصصصدجمصصصود 

ود األكصاديمي، وهصذا اإلسصمام دا  إ صصاليا عنصد درجصات الصصم م  التبصاي   صي%( 87.2)
كمصا  (،110،  4 ريصة )عنصد درجصات  (187.076) (F)بمنت قيمصة ( و 0.000مستوى )

 R2 Adjusted (0.87.) ( وقيمصصة0.872) R 2وقيمصصةR  (0.934 )بمنصصت قيمصصة 
د وُبعص االسصتنتاجات إلصد القفصزاالمتنصا  مصع ُبعصد ويت ح م  النمصوذج الثالصث قصدرة كص م مص  

 .عمد التنبؤ بالصمود األكاديمي لمعزو الخارجيالت يز ات وُبعد المعتقدجمود  ت يز
 صد الت يصز المعر صي وأبعصاد  االمتنصا سمام النسصبي لكص م مص  ال يختم  اإل: الفرض الثالث

  .عينة الدراسة طمبة المر مة الثانويةبالصمود األكاديمي لدى التنبؤ 
لمت قصا مص  ع  مجموعصة مص  المعصامبلت  عدد التدريجيالمتالخطي االن دار أسفر ت مي  

 كما يو ح الجدو  التالي: الفرض الثالث 
 
 

 (2) جدو 
 كاديميلمتنير الصمود األ  المتعدد التدريجيالخطي االن دار يو ح معامبلت ت مي  

 ( م  طبلب المر مة الثانوية115لعينة الدراسة )

 معام  مصدر االن دار
 االن دار 

الخطأ 
 لمعياريا

معام  
 الداللة قيمة )ت( بيتا

 1.111 ....0  .0..00 .0.10. ثابت االن دار
 1.111 .0... 1.000 1.000 ....0 االمتنا 
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 1.111 0.000- .1.00- 00..1 0...0- االستنتاجات إلد القفز

 1.111 0.0.0- ..1.0- .0..1 .0.10- ت يز جمود المعتقدات

 .1.10 0.000- ..1.0- 1.0.0 .0.10- الت يز لمعزو الخارجي
 (1.10** دال عند مستوى    ) 

ك  متنير عمد  دة م  المتنيرات المنبلة ( إسهام 2كما يتضح من جدول ملحق )           
  ي تفسير تباي  درجات الصمود األكاديمي؛ كما يمي:

يمصة ( وهصد ق6.984يوجد تأثير دا  إ صاليا لمتنير االمتنصا ،  يصث بمنصت قيمصة "ت" ) .0
 (1.524 .) (، وبمنصصت قيمصصة معامصص  بيتصصا1.111دالصصة إ صصصاليا عنصصد مسصصتوى داللصصة )

وتاير هذ  النتيجة إلد أنه  ي  ا  زيصادة االمتنصا  درجصة وا صدة  سصيقابمما زيصادة  صي 
(، وقصصصد  صصصص  هصصصذ  المتنيصصصر عمصصصد المركصصصز األو  1.524الصصصصمود األكصصصاديمي بمقصصصدار )

التبصصاي   صصي الصصصمود األكصصاديمي عنصصد  صصبط أثصصر  مقارنصصة بصصالمتنيرات األخصصرى  صصي تفسصصير
%( مصص  83.3)تفسصصير  يصصث اسصصتطاع بقيصصة المتنيصصرات المسصصتقمة  صصي نمصصوذج االن صصدار 

 (.1.558)درجة التباي  الكمية لمصمود األكاديمي، وكا  معام  االرتباط الجزلي 

-)" يوجد تأثير دا  إ صاليا لمتنير ُبعصد ت يصز جمصود المعتقصدات  يصث بمنصت قيمصة "ت .8
(، وبمنصت قيمصة معامص  1.111( وهد قيمة دالة إ صاليا عنصد مسصتوى داللصة )4.193

(. وتاير هذ  النتيجة إلد أنه  ي  ا  زيادة ت يز جمود المعتقدات 0.388-)  بيتا
( وقصصد 0.388-)بدرجصصة وا صصدة  سصصيقابمما انخفصصاض  صصي الصصصمود األكصصاديمي بمقصصدار 

ارنصة بصالمتنيرات األخصرى  صي تفسصير التبصاي   ص  هصذ  المتنيصر عمصد المركصز الثصاني مق
 ي الصصمود األكصاديمي عنصد  صبط أثصر بقيصة المتنيصرات المسصتقمة  صي نمصوذج االن صدار 

%( مصص  درجصصة التبصصاي  الكميصصة لمصصصمود األكصصاديمي، وكصصا  17)تفسصصير  يصصث اسصصتطاع 
 (.0.371-)معام  االرتباط الجزلي 

-)إلصد االسصتنتاجات  يصث بمنصت قيمصة "ت" يوجد تأثير دا  إ صاليا لمتنير ُبعد القفصز  .2
(، وبمنصت قيمصة معامص  1.111( وهد قيمة دالة إ صاليا عنصد مسصتوى داللصة )4.153

(. وتاير هذ  النتيجة إلد أنه  ي  ا  زيادة القفز إلد االسصتناجات 0.238-)  بيتا
(. وقصد  صص  0.238-)بدرجة وا دة  سيقابمما نقص  ي الصمود األكصاديمي بمقصدار 

ذ  المتنيصصر عمصصد المركصصز الثالصصث مقارنصصة بصصالمتنيرات األخصصرى  صصي تفسصصير التبصصاي   صصي هصص
 يصث  الصمود األكاديمي عند  بط أثر بقية المتنيرات المستقمة  ي نمصوذج االن صدار،

%( مصص  درجصصة التبصصاي  الكميصصة لمصصصمود األكصصاديمي، وكصصا  معامصص  16)تفسصصير اسصصتطاع 
 (.0.368-)االرتباط الجزلي 
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-)ر دا  إ صاليا لمتنير ُبعصد الت يصز لمعصزو الخصارجي  يصث بمنصت قيمصة "ت" يوجد تأثي .4
(، وبمنصت قيمصة معامص  1.186وهد قيمة دالة إ صاليا عنصد مسصتوى داللصة ) (2.251

. وتاير هذ  النتيجة إلد أنه  ي  ا  زيادة الت يز لمعزو الخارجي  (-0.177) بيتا
وقصد  صص   (.0.177-)كصاديمي بمقصدار بدرجة وا دة  ستقابمما زيادة  ي الصصمود األ 

المتنيصصر عمصصد المركصصز الرابصصع مقارنصصة بصصالمتنيرات األخصصرى  صصي تفسصصير التبصصاي   صصي  هصصذ 
 يصث الصمود األكاديمي عند  بط أثر بقية المتنيرات المستقمة  ي نمصوذج االن صدار، 

%( مصص  درجصصة التبصصاي  الكميصصة لمصصصمود األكصصاديمي. وكصصا  معامصص  6)تفسصصير اسصصتطاع 
 (.0.210-)رتباط الجزلي اال 

 صصصي الصصصصمود ( لبلمتنصصصا  1.111يوجصصصد تصصصأثير موجصصصب دا  إ صصصصاليا عنصصصد مسصصصتوى ) وبصصصذل 
،  1.111، وكصصذل  يوجصصد تصصأثير سصصالب دا  إ صصصاليا عنصصد مسصصتوى يتصصرواج بصصي  )األكصصاديمي
القفصصز إلصصد االسصصتنتاجات وُبعصصد متنيصصر ت يصصز جمصصود المعتقصصدات ( لكص  مصص  متنيصصر ُبعصصد 1.186
  كممصا ارتفعصت درجصة االمتنصا   صي الصصمود األكصاديمي. نير الت يصز لمعصزو الخصارجيوُبعد مت

القفصصز إلصصد االسصصتناجات وت يصصز ارتفعصصت درجصصة الصصصمود األكصصاديمي، وكممصصا انخف صصت درجصصة 
يمكصص  وبذلل   ارتفعصصت درجصة الصصصمود األكصاديمي. المعتفصدات والت يصصز لمعصزو الخصارجيجمصود 

والمتنيصصرات  الصصصمود األكصصاديميالمرمصصي المتعصصدد لمتنيصصر صصيامة معادلصصة االن صصدار القياسصصي 
                                                                        التنبؤية عمد الن و التالي:
ت يصصصصصصز جمصصصصصصصود  0.388 -االمتنصصصصصصا   0.534+  72.058الصصصصصصصمود األكصصصصصصاديمي=  

 لمعزو الخارجي لت يزا 0.177 -القفز الد االستناجات  0.238- المعتقدات
 

 : تفسير النتال 
 صص  بصي  االمتنصا  والصصمود األكصاديمي، كمصا  عبلقة إيجابية دالة إ صالياظمرت 

االمتنصصا  عمصصد المركصصز األو ، مقارنصصة بصصالمتنيرات األخصصرى  صصي تفسصصير التبصصاي   صصي الصصصمود 
، ويمكص  إرجصاع هصذ  األكاديمي عند  بط أثر بقية المتنيرات المستقمة  ي نموذج االن دار

لممتنصو ، وجعمصت الطبلب ا بما مرالتي  ،النتال  اإليجابيةو  ،التجاربالنتيجة وتفسيرها إلد 
لمطصبلب  ُيمصنح ما، وكذل  نتيجة والرد بمااعر ممتنة لآلخري  ،لبلعترا معمما  بليْ م  لديمم 

ة يصجابيبإ صر والت ر،اكلتقديم ال استعداد م  اآلخري ، تجعممم عمد خدماتم  لُممتني  ا
لقصصصد أاصصصادت عينصصصة الدراسصصصة مصصص  الطصصصبلب  تجصصصاهمم؛ ممصصصا يزيصصصد مصصص  عبلقصصصاتمم االجتماعيصصصة.

مص  أجص  النجصاح بالمر مصة لمصا قصدمو   ي ؛األسصرة والمدرسصلممتني  بالمر مة الثانوية بصدور ا
، واألم البداية ذمن همألنما هي م  ساعد ،معممة الص  األو بدور ، كما أاادوا اإلعدادية

لمر مصصة  واألب لتوصصصيممم ،مصص  أجصص  تصصو ير وقصصت لممصصذاكرة ،مصص  مسصصاعداتو رتصصه لمصصم  لمصصا
سصصالا و  ،بنظا صصة الفصصص لصصدورها  صصي اسصصتمتاعمم عاممصصة النظا صصة ، و االعتمصصاد عمصصد الصصنفس
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تعميممم ك  سبب  ي ألنمم  وتوصيممم، والمدرسي ك  يوم  معمملتعبه  (توبيساأل ال ا مة )
جصوا لمصم  يصو ر   مصألن   واألخصوات يسصاعدونمم عمصد الفمصم،الصذي   ولصزمبللمم ما هصو جديصد،

نجصصاح الا تمصصا   كصص  ذلصص  مصص  امتنصا  وتجصصارب إيجابيصصة تزيصصد لصصديممعمصصد المصصذكرة. يسصاعدهم 
والمواقصص  ال صصامطة؛ ممصصا يزيصصد صصصمودهم األكصصاديمي.  التعميمصصي عمصصد الصصرمم مصص  الاصصدالد

وية موق  أكاديمي  امط وهو  عندما عرض عمد عينة الدراسة م  الطبلب بالمر مة الثان
عمصص  " صصصوله عمصصد تقصصدير راسصصب  صصي أ صصد المقصصررات"، كصصا  لصصدى الطصصبلب الممتنصصي  مثصصابرة لم

التفكيصر  صي والم اولة أكثر م  مرة، كما كا  لصديمم تأمص  وتكيص  لطمصب المسصاعدة و الااا 
ة العاطفيصة ، وعصدم التصأثير السصمبي واالسصتجابمراقبة الجمصد واإلنجصازاتو  نقاط القوة وال ع 

 التأثيرات السمبية؛ مما جعممم أكثر صمودا أكاديميا.قبو  وعدم اليأس  وعدم
    يعصصزوو راد الممتنصصاأل صص كمصصا يمكصص  تفسصصير هصصذ  النتيجصصة  صصي  صصوء نظريصصة العصصزو

وهصصذا لصصيس معنصصا  أ  يقممصصوا مصص  الجمصصود السصصببية سصصباب خارجيصصة ألصصد إااليجابيصصة  نتصصالجمم
نما هم  يوسعو  م  أسباب النجاح وال ظ ال سص  لياصم  عوامص  وخصالصمم الاخصية واا

 لتقصصدير مصصيبليجعصص  لصصديمم  خارجيصصة وأاخاصصصا سصصاهموا بالفعصص   صصي نجصصا مم وسصصعادتمم؛ ممصصا
تمم واالسصصتجابة بإيجابيصصة  صصي الم صص ؛ ممصصا  يصا صصي الجوانصصب اإليجابيصصة  فوالصد المتصصصورة أوال

. وتتفا هصذ  النتيجصة  (Fagley, 2012; McCullough et al., 2002)يزيد صمودهم 
 ,et al. Wu 2018; ,et al. McCanlies 2018; (Palmieri, ;2017 مصع دراسصات

 ,2008 Thorndike ,2014;et al. Dwiwardani, 2017; ,et al. Vieselmeyer

 والصمود.بي  االمتنا   . التي توصمت إلد وجود عبلقة إيجابية دالة إ صاليا(
 القفصز)بصي  الت يصز المعر صي وكصذل  أبعصاد  صصاليا عبلقة سالبة دالة إ كما ظمرت 

 المعر يصة الماكبلتدات، و مدماالنتبا  لموت يز  ،اتالمعتقدجمود ت يز و ، االستنتاجات إلد
( االجتماعيصصة المعر يصصة الماصصكبلتلمعصصزو الخصصارجي، و الت يصصز ، و اآلمصص  السصصمو ، و الذاتيصصة

المعر صصي مصص  المنبلصصات بالصصصمود  والصصصمود األكصصاديمي، كمصصا كصصا  هنصصا  ثبلثصصة أبعصصاد لمت يصصز
القفصصصز الصصصد و  ،ت يصصصز جمصصصود المعتقصصصدات األكصصصاديمي، وهصصصذ  األبعصصصاد  سصصصب قصصصوة التنبصصصؤ هصصصي:

 .Beadel et al دراسصةواتفقصت هصذ  النتيجصة مصع  لمعصزو الخصارجي. والت يصز ،االسصتناجات

 صي التد توصمت إلد وجد عبلقة سصالبة دالصة إ صصاليا بصي  الصصمود والت يصز المعر  (2016)
 .Peng et alعمصصد تقميصص  الت يصصز المعر صصي، ودراسصصة بعصصد التصصدريب وكصصذل  زيصصادة الصصصمود

والت يصصز  الصصصمودبصصي  التصصد توصصصمت إلصصد وجصصود عبلقصصة سصصالبة دالصصة إ صصصاليا   (2017)
 ويمك  إرجاع هذ  النتال  وتفسيرها إلد:. المعر ي

د المعتقصصصدات ت يصصصز جمصصصو بالنسصصصبة لمنتيجصصصة المرتبطصصصة بالعبلقصصصة السصصصالبة بصصصي  ُبعصصصد 
بالصصصمود األكصصاديمي لطصصبلب المر مصصة الثانويصصة، وقدرتصصه عمصصد تفسصصير جانصصب مصص  التبصصاي   صصي 

 صي المركصز الثصاني مقارنصة بصالمتنيرات الباقيصة  صي  ت يصز جمصود المعتقصداتدرجاته، كصا  ُبعصد 
تفسير التباي   ي الصمود األكاديمي  ي  ا   صبط أثصر بقيصة المتنيصرات المسصتقمة بنمصوذج 

لمطصصصبلب  الخطصصصأسصصصتدال  االدرا  و اإل عمميتصصصين صصصدار، ويمكصصص  إرجصصصاع هصصصذ  النتيجصصصة إلصصصد اال 
ذوي  عينصصة الدراسصة مصص  الطصصبلب  ،المعتقصداتب اجمصصودالمت يصزي  معر يصصا، التصد تجعصص  لصديمم 
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 والمصصادر الخاصصة بمصا المعمومات  ي تاك بالمر مة الثانوية كا  لديمم  جمود المعتقدات
 ،الاصصتالم مصص  بعصصض الصصزمبلءب و المقصصصودبصصأنمم  ا  لصصديمم اعتقصصادكصص ،رعصصدم مرونصصة التفكيصصو 
عمصصد  مموقصصوع و يقصصصد زمبلءهصصمنمم، وأ  اصصاعة ألنمصصم ال ي بصصو هصصم مصصصدر اإل ؤهصصمزمبلو 

، كص  ذلص  مص  جمصود بالمعتقصدات قمص   عي  عمد تقدير يتعمد  صولممالمعمم ، وأ  السمم
األكاديميصة والمواقص  ال صامطة  الاصدالد م  صمودهم األكصاديمي بص  كصا  مصصدرا يزيصد مص 

عميمم.  عندما ُعرض عمد عينة الدراسة موق  أكصاديمي  صامط، كصا  الطصبلب ذوو جمصود 
اسصصصتخدام ردود  عصص  المعممصصصي   صصصمود األكصصصاديمي،  كصصانوا ال يريصصدو أقصص   صصصي الالمعتقصصدات 

  التاصجيع مص وال يريصدو  طمصب ،المساعدة م  المعممي  مم، وال يريدو  طمبلت سي  عمم
عمصد موم بصال كمصا ألقصوا "ربما ي صدث لصد اكتلصابب  قالوا " ء، وكانوا أكثر قمقاصدقااألو  ةعالمال

 .ك  ايء قد ُدمِّر، واتسموا بعدم المرونة  ي التفكير وكأ  المعممي 
جمصصود ت يصصز ز  يصصث إ  نمصصوذج داكصصويويمكصص  أي صصا تفسصصير هصصذ  النتيجصصة  صصي  صصوء 

والمصصادر  المعمومصات  صي والتاصكي  مرونصة التفكيصر عصدملدى الفرد  يجع العالي  اتالمعتقد
عمصد النجصاح تصه  صو  قدر الفصرد معتقصدات ،  (Van der Gaag et al., 2013)الخاصصة

أل   ،التعصصا يتعجيصص   إلصصد ؤديتصص، سصصو  األ صصداث السصصمبية عنصصد  صصدوثما  عميصصاالتعامصص  مصصع و 
أل صصصداث السصصصمبية اببصصصدال مصصص  االعتقصصاد  سصصصيكو  لصصصديمم أدوات إلدارة ال صصنوطات االاصصخاص

(Beadel et al., 2016) . 

بالصصصصمود األكصصصاديمي  القفصصصز إلصصصد االسصصصتنتاجاتبالنسصصصبة لمنتيجصصصة المرتبطصصصة بعبلقصصصة 
القفصز لطبلب المر مة الثانوية، وقدرته عمد تفسير جانب م  التباي   صي درجاتصه، كصا  ُبعصد 

تفسصصير التبصصصاي   صصصي  صصصي المركصصز الثالصصصث مقارنصصصة بصصالمتنيرات الباقيصصصة  صصصي ت إلصصد االسصصصتنتاجا
الصمود األكاديمي  ي  صا   صبط أثصر بقيصة المتنيصرات المسصتقمة بنمصوذج االن صدار. ويمكص  

خطصأ بعصد جمصع معمومصات بطريقصة اسصتنتاجات الوصصو  إلصد  عمميصةإرجاع هذ  النتيجصة إلصد 
 ذوي القفصز إلصد االسصتنتاجات عينصة الدراسصة مص  الطصبلب مت يزة لمطبلب المت يزي  معر يا. 

أ صد  المثص  "، لمر مة الثانوية عندما تعر وا لبعض المواق  كصا  لصديمم اسصتنتاجات خطصأبا
عمصد أنصه  األ  هصذا مؤاصر ؛ بصالخو  ياصعرو  انواك، ودالما "يريد الجموس معيم  زمبللي 
كص  ذلص  مص   .رايصكث ونممال ي بصوأ  زمبلءهصم  مم، ع  ما  ي أجمزة جسم يممقد يكو  لد

مودهم األكصصاديمي.  عنصصدما ُعصصرض عمصصد عينصصة الدراسصصة موقصص  اسصصتنتاجات خطصصأ قمصص  مصص  صصص
 أو مصصمت سصصي  عمم أكصصاديمي  صصامط، كصصا  الطصصبلب ذوو القفصصز إلصصد االسصصتنتاجات ال يريصصدو 

الما صية لممسصاعدة  صي  تمماستخدام نجا صا وال يريدو  ،مذاكرة م  هذ  الم ظة ي ال ءبدال
إيجاد طرا مختمفصة  وال ي اولو  ،ميةاألكادي ممخطط  يات تنيير وال يريدو  أنفسممت فيز 

ممصصصا جعممصصصم أقصصص  صصصصمودا  .طويمصصصة األجصصص  مموطمو صصصات ممأهصصصدا مصصص   ينيصصصروالصصص  و لمدراسصصصة 
 أكاديميا.

الصصذي  Goldstein (2015)نمصصوذج ويمكص  أي صصا تفسصير هصصذ  النتيجصة  صصي  صوء 
ُيوجصد  الصذي يجعص  الفصرد الصوهمي االرتبصاطيفسصر  يصه أسصباب الت يصز المعر صي الثمانيصة منمصا 
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 ي  السمبيةالجوانب لمتركيز عمد  ميبل يجع  لدى الطبلب عبلقات وهمية بي  األ داث؛ مما
 تمم؛ مما يقم  م  الصمود األكاديمي لديمم. يا

ي بالصصصمود األكصصاديمي لمعصصزو الخصصارج الت يصصز وبالنسصصبة لمنتيجصصة المرتبطصصة بعبلقصصة
 تبصصاي   صصي درجاتصصه،  كصصا  ُبعصصدلطصصبلب المر مصصة الثانويصصة، وقدرتصصه عمصصد تفسصصير جانصصب مصص  ال

 صي المركصز الرابصع مقارنصة بصالمتنيرات الباقيصة  صي تفسصير التبصاي   صي  يلمعزو الخارج الت يز
الصمود األكاديمي  ي  صا   صبط أثصر بقيصة المتنيصرات المسصتقمة بنمصوذج االن صدار، ويمكص  

 عينصة ، ةخارجيص مصصادر إلصد مم وماصاعرهمأ كصاره عصزو الطصبلب إرجصاع هصذ  النتيجصة إلصد
بالمر مصصة الثانويصصة أرجعصصوا  اصصممم إلصصد  ذوي الت يصصز لمعصصزو الخصصارجيالدراسصصة مصص  الطصصبلب 

صصصعوبة ، المو صصوع صصصعب والمصصدرس لصصم يسصصتطع توصصصي  المعمومصصةمصصصادر خارجيصصة مثصص : 
بسصصبب  تاصصتت تركيصصزكملممصصادة،  ممعصصدم  صصبلمصصم الفااصصمي ، م اولصصة لتقميصصد زمبل رات، مقصصر ال
لمعصصزو الخصصارجي قمصص  مصص  صصصمودهم األكصصاديمي.  عنصصدما ُعصصرض كصص  ذلصص  مصص  ت يصصز  مم.خصصوتإ

عمد عينة الدراسة موق  أكصاديمي  صامط، كصا  مسصتوى التأمص  والتكيص  لطمصب المسصاعدة 
لصدى الطصبلب ذوي الت يصز لمعصزو  مراقبة الجمد واإلنجازاتو  التفكير  ي نقاط القوة وال ع و 

مم، وال إلصصد ت سصصي  درجصصات وال يتطمعصصو  ،ايً أ  الو صصع يمثصص  ت صصد   وال يصصرو الخصارجي قمصصيبل، 
  .ج  النجاحأمتاجيع م   رصة ل ممنفسأل  ُيعطو 

بالصصصمود  االجتماعيصصة المعر يصصة الماصصكبلتوبالنسصصبة لمنتيجصصة المرتبطصصة بعبلقصصة 
األكاديمي لطبلب المر مة الثانوية، وعدم قدرته عمد تفسير جانب م  التبصاي   صي درجاتصه: 

بالصصصمود  االجتماعيصصة المعر يصصة الماصصكبلتتبصصاط متنيصصر نبل صصظ أنصصه عمصصد الصصرمم مصص  ار 
، األمصر الصذي طصبلب المر مصة الثانويصةاألكاديمي، إال أنه كا   عيفا لدى عينة الدراسة مص  

ترتب عميه عدم اإلسمام  صي تفسصير التبصاي   صي درجصات الصصمود األكصاديمي لصديمم. ويمكص  
التصد تجعص   وماصاعرهم وأ كصارهممصم وا عالفرد لآلخري ، ود  مم عدمإرجاع هذ  النتيجة إلد 

 الماصكبلتذوي عينصة الدراسصة مص  الطصبلب كصا  لصدى   ،اجتماعيصة معر يصة ماصكبلتلصديمم 
ماصاك   صي  مصم اآلخصري  عنصدما تعر صوا لصبعض  -بالمر مصة الثانويصة  االجتماعية المعر ية

 و متمصيال  مأ  يجعموهم يعياصو  أوقاتصا مرعبصة، وانمص و يقصد بلءهمزمالمواق  مث  "أ  
المصدير وأ   مم،إهصانتوا عمصيمم هكصذا، وأ  زمبلءهصم يقصصدو  دتصاع مصمألن بمااعر زمبللمصم

كص  ذلص   معاقبتمم،  المعمم يقصد كمم، وأمراقبة سمو يقصد المار  يقصد عدم تكريممم، و 
قمص  مص  صصمودهم األكصاديمي بدرجصة مصا  تصد لصو  صعيفة.  اجتماعيصة معر يصة ماصكبلتم  

مد عينة الدراسة موق  أكاديمي  امط كا  مستوى التكي  والتأم  لطمب  عندما ُعرض ع
؛ مما جعممصم أقص  إلصد  صد قميبل االجتماعية المعر ية الماكبلتالمساعدة لدى الطبلب ذوي 

 واألصدقاء والزمبلء. المساعدة م  المعممي  يطمبو ما  ي الصمود األكاديمي،  كانوا ال 
 المعر يصصة الماصصكبلتبعبلقصصصة يجصصصة الخاصصصة ويمكصص  تفسصصير هصصصذ  النتيجصصة والنت

لمصمود األكصاديمي،  يصث إ   ،Cassidy ي  وء نموذج بالصمود األكاديمي  االجتماعية
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مص  أهصم أسصباب الصصمود  والصدعم والتاصجيعالتأم  والتكيي  لطمصب المسصاعدة مص  اآلخصري  
 .(Lamond et al., 2008)األكاديمي 

ات بالصصصمود االكصصصاديمي دمصصصدماالنتبصصا  لميصصصز ت بالنسصصبة لمنتيجصصة المرتبطصصصة بعبلقصصة 
لطبلب المر مة الثانوية، وعدم قدرته عمد تفسير جانب م  التباي   ي درجاته، نبل صظ أنصه 

ات بالصصصمود األكصصاديمي، إال أنصصه كصصا  دمصصدماالنتبصصا  لمت يصصز عمصصد الصصرمم مصص  ارتبصصاط متنيصصر 
م  صصي تفسصصير التبصصاي   صصي ، األمصصر الصصذي ترتصصب عميصصه عصصدم اإلسصصماعينصصة الدراسصصة صصعيفا لصصدى 

تركيز الفرد عمد معمومات درجات الصمود األكاديمي لديمم. ويمك  إرجاع هذ  النتيجة إلد 
 عينصة ، أخصرى معمومصاتوتجاهص   المعمومصات عمصد بعصض مص  االنتبصا مت يصزة، أي تركيصز 

 تركيصصزبالمر مصصة الثانويصصة كصصا  لصصديمم  اتدمصصدماالنتبصصا  لمذوي ت يصصز الدراسصصة مصص  الطصصبلب 
مثص  التركيصز عمصد  ،أخصرى معمومصاتوتجاهص   السصمبية المعمومصات إلصد بعصض مص  االنتبصا 

وعصدم   صد الصزمبلء.أمصع  الطالصب بعصد تصصادم ذا كا  انكسصرإما  المات  الم مو  )الموبي (
االنتبصصا  . كصص  ذلصص  مصص  ت يصصز ثنصصاء التصصصادمأالزميصص  بصصه هصصو أو صصصابات إوقصصوع  االنتبصصا  إلصصد

هم األكاديمي إلد  د ما.  عندما عرض عمد عينة الدراسة موق  قم  م  صمودات دمدملم
عصص  التفكيصصر  صصي يتوقفصصو  ال ات دمصصدماالنتبصصا  لمأكصصاديمي  صصامط كصصا  الطصصبلب ذوو ت يصصز 

 تنييصصر وال يريصصدو خيبصصة أمصص   ي مم  لصصدو الصصذعر  وال يسصصتطيعو  التوقصص  عصص األ كصصار السصصمبية 
 .طويمة األج  مموطمو ات ممأهدا 

االنتبصا  ز  يصث إ  ت يصز نمصوذج داكصويفسير هذ  النتيجصة  صي  صوء ويمك  أي ا ت
 أخصرى معمومصاتوتجاهص   المعمومصات إلصد بعصض مص  االنتبصا دات يجعص  الفصرد يركصز مصدملم

(Van der Gaag et al., 2013) يقم  م  الصمود األكاديمي لديمم. مما 
الصصمود األكصاديمي بة الذاتيص المعر يصة الماصكبلتبالنسصبة لمنتصال  المرتبطصة بعبلقصة 

الثانوية، وعدم قدرته عمد تفسير جانب م  التباي   ي درجاته: نبل صظ أنصه  المر مةلطبلب 
الصصمود األكصاديمي، إال أنصه كصا  ة بالذاتيص المعر يصة الماصكبلتعمد الرمم م  ارتباط متنيصر 

 صصي ، األمصصر الصصذي ترتصصب عميصصه عصصدم اإلسصصمام  صصي تفسصصير التبصصاي  عينصصة الدراسصصة صصعيفا لصصدى 
 أثنصاء الفصرد تركيصز درجات الصمود األكاديمي لديمم. ويمكص  إرجصاع هصذ  النتيجصة إلصد عصدم

ذوي  عينصصة الدراسصصة مصص  الطصصبلب  ،المختمفصصة المممصصات تنفيصصذ أثنصصاءام والصصبطء الممصص تنفيصصذ
مثص    ،امالمم تنفيذ أثناء تركيز عدمبالمر مة الثانوية كا  لديمم ة الذاتي المعر ية الماكبلت

ثنصصاء أ التركيصزعصصدم األب صاث، بطء  صي عمصص  أثنصصاء تنفيصذ الممصصام، الص خصرآ بصصأمر لعقص اتاصتت 
بطء  صي التعبيصر عص  ، الصتركيصز  صي تعميمصات المعمصمالعدم ، كرةابطء  ي المذ، الارح المعمم

ة قمص  مص  صصمودهم األكصاديمي إلصد  صد مصا. ذاتيص معر يصة ماصكبلتك  ذل  م   .يريدو ما 
 الماصصكبلتراسصصة موقصص  أكصصاديمي  صصامط كصصا  الطصصبلب ذوو  عنصصدما ُعصصرض عمصصد عينصصة الد

الموقصص  لمصصم يمثصص  وال ،  ظصصةمكرة مصص  هصصذ  الامصصذيريصصدو  البصصدء  صصي الة ال الذاتيصص المعر يصصة
 و كصصا  لصصديمم اعتقصصاد أنمصصم ال يسصصتطعو التفكيصصر  صصي  مصصو  جديصصدة أ وال ي صصاولو  ،ايً ت صصد  

 مم.ت سي  درجات
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 يصصث يعتبصصر أ   ،Cassidyنمصصوذج  ويمكصص  أي صصا تفسصصير هصصذ  النتيجصصة  صصي  صصود
عمصصد واإلصصصرار ، عصص  المصصد  التخمصصيالمثصصابرة والعمصص  الجصصاد والم اولصصة أكثصصر مصص  مصصرة وعصصدم 

مص  ماصكمة والصتخمص ال ص  مص  أجص  االستفادة م  ردود الفع ، و الخطط واألهدا ، ت قيا 
 .  (Cassidy, 2016)الو ع م  أج  النجاح الت ديات وت سي   ومواجمة الادالد 

بالصصصمود األكصصاديمي لطصصبلب  اآلمصص  السصصمو و بالنسصصبة لمنتصصال  المرتبطصصة بعبلقصصة 
المر مة الثانوية، وعدم قدرته عمد تفسير جانب مص  التبصاي   صي درجاتصه: نبل صظ أنصه عمصد 

عينصة بالصصمود األكصاديمي، إال أنصه كصا   صعيفا لصدى  اآلم  السمو الرمم م  ارتباط متنير 
عميصصه عصصدم اإلسصصمام  صصي تفسصصير التبصصاي   صصي درجصصات الصصصمود  ، األمصصر الصصذي ترتصصبالدراسصصة

 الخطصر عص  بتعصادرمبة الفرد أ يانا  صي االاألكاديمي لديمم. ويمك  إرجاع هذ  النتيجة إلد 
بالمر مصصة ذوي السصصمو  اآلمصص   عينصصة الدراسصصة مصص  الطصصبلب ، تجنبيصصة سصصموكيات ممارسصصةو 

مثص  تبريصر الطصبلب لممعمصم عصدم  ،لخطصرا عص  بتعصادلبل تجنبيصة سصموكياتالثانوية كا  لديمم 
مص   يتمكنصوالصم لصذا و  اصصعببدال م  قولمم إ  الواجب كصا   دمر  انواكعم  الواجب بأنمم 

ممصصا قمصص  مصص  صصصمودهم األكصصاديمي إلصصد  صصد مصصا.  عنصصدما عصصرض عمصصد عينصصة الدراسصصة ؛ عممصصه
ما صية ال ممنجا صاتال يسصتخدمو    اآلمص السصمو موق  أكاديمي  امط كا  الطصبلب ذوو 

عقوبصصات عمصصد الصصذات  و فر صصوال ي أنفسصصمم خو صصا مصص  تكصصرار الفاصص لممسصصاعدة  صصي ت فيصصز 
 مم.اعتمادا عمد أدال

 اآلمص  السصمو ز  يصث إ  نموذج داكويويمك  أي ا تفسير هذ  النتيجة  ي  وء 
 Van der Gaag et)  تجنبية سموكيات ممارسةالخطر الم تم  و  ع  يجع  الفرد يبتعد

al., 2013)  األكاديمية ال نوط مواجمةنت ن  مك ٌ غلس ل  ز عه  و . 
بتنميصة الصصمود األكصاديمي لمطصبلب  صي المر مصة الثانويصة مص  البا ثصة توصصي هذا و 

خصصبل  إعصصداد بصصرام  يظمصصر  يمصصا الطصصبلب الكثيصصر مصص  االمتنصصا  لممواقصص  األكاديميصصة التصصد بمصصا 
تاصوهات اإلدركيصة  صي المواقص  ت ديات و نوط وكذل  ال د م  الت يز المعر ي لمطبلب وال

األكاديمية الصعبة، وعم  ورش عم  لممعممي  والمسصلولي  بصوزارة التربيصة والتعمصيم وأوليصاء 
األمصصور لمعر صصة دور االمتنصصا  وال صصد مصص  الت يصصز المعر صصي  صصي الصصصمود األكصصاديمي لمطصصبلب، 

طصبلب بالمر مصة دم  الاعور باالمتنا  وال صد مص  الت يصز المعر صي  صي المصنم  الدراسصي لمو 
اسصصتراتيجية  خصصبل  و صصعمصص  الصصصمود األكصصاديمي لمطصصبلب  صصي المدرسصصة  وتعزيصصزالثانويصصة، 

 خمصصسكمصصا يجصصب تصصو ير  .تعامصص  مصصع الطصصبلب وتصصو ير الصصدعم والت فيصصزلم المدرسصصي  لتصصدريب
دعصم المعممصي ، وتصو ير بيلصة  وهصي: لمطصبلب األكصاديمي الصصمود لتعزيصزلممدرسصة  خصالص

داخصصصصص   الفصصصصصرص لمطصصصصصبلبتا صصصصصة توقعصصصصصات اإليجابيصصصصصة مصصصصص  الطصصصصبلب، واا آمنصصصصة ومنظمصصصصصة، وال
لبيصت ا بصي  بصذ  الجمصود لت سصي  الاصراكاتالطبلب ماصاركي  ومنتجصي ، و  صبحيل؛ المدرسة
 . والمدرسة

توصصي كما توصي البا ثة بإجراء ب وث  ي هذا المجا  عمصد البيلصة العربيصة، كمصا 
ة لمصصا تتعصصرض لصصه مصص   صصنوط وت صصديات المر مصصة الثانويصص بصصإجراء المزيصصد مصص  الب صصوث عمصصد
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نمصوذج بنصصالي لمعبلقصصات السصببية بصصي  الصصصمود  ، وتقتصصرح البا ثصصة إجصراء دراسصصة عصص أكاديميصة
ال صد مصص  برنصصام  لمتصدريب عمصصد ودراسصصة أخصرى عص  األكصاديمي والت يصز المعر صصي واالمتنصا ، 

دريب عمصصصد برنصصصام  لمتصصصودراسصصصة أخصصصرى عصصص   لتنميصصصة الصصصصمود األكصصصاديمي،  الت يصصصز المعر صصصي
بممصارة بالصصصمود األكصاديمي مصص  خصصبل  تنبصصؤ لمدراسصة ، و األكصصاديميلتنميصصة الصصمود   االمتنصا 

دراسصة  االمتنا  والت يز المعر ي لصدى طصبلب الجامعصة وطمبصة التعمصيم الثصانوي الفنصي، وأخيصرا
مقارنصصة االمتنصصا  والت يصصز المعر صصي بصصي  الطصصبلب مصص  ذوي مسصصتويات مختمفصصة  صصي الصصصمود 

 .يمي األكاد
نتصصال   ال  يصصث كانصصت عينصصة صصصنيرة،. ال اليصصة الدراسصصة بقيصصوداالعتصصرا   وأخيصصرا يجصصب

القتصصار تطبيصا  طمبصة المر مصة الثانويصةجميصع  عمصدعمم تال يجب أالتي تم ال صو  عميما 
  مص  ال صروروي . ولصذل عمد طمبصة المر مصة الثانويصة بمدرسصة جينصبس  قصط الدراسةأدوات 

مصص  ت عمصصد هصصذ  المتنيصصرات عمصصد عينصصات أخصصرى لمعر صصة المزيصصد اإجصصراء مزيصصد مصص  الدراسصص
 .عبلقاتال

 
 
البيانصصات  مصص  وجمصصة نظصصر البا ثصصة  كانصصت عصص  جمصصع أمصصا عصص  إيجابيصصات الدراسصصة 

الخاصة بالصمود األكاديمي والت يز المعر ي واالمتنا  مص  خصبل  مقصاييس تقصيس اسصتجابة 
االستجابات. كمصا تمصت ترجمصة مقيصاس الطبلب  ي مواق   ياتية؛ مما يقم  م  الت يز  ي 

عداد البا ثة  الصمودأجنبي إلد المنة العربية لقياس  األكاديمي م  خبل  مواق  ال ياة، واا
لمقياسي  أ دهما لقياس االمتنا  والثاني لقياس الت يز المعر ي م  خبل  مواقص  ال يصاة. 

مص  الصصمود األكصاديمي  صو  دراسصة كص  سصد الثنصرة الموجصودة  صي الدراسصات العربيصة وكذل  
جصراء المزيصد مصص  الب صوث  صو  هصصذ   والت يصز المعر صي واالمتنصصا  لطصبلب المر مصة الثانويصصة واا

والتأصصصصي  النظصصصري لمصصصصمود األكصصصاديمي والت يصصصز المعر صصصي  .المتنيصصصرات مصصص  قبصصص  البصصصا ثي 
 واالمتنا  وهي متنيرات  ديثة  ي الدراسات األجنبية. 
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