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المقدمة:

بإیجابیةاإلنسانوتفاعلاألحیانمنكثیرفياإلنسانتواجھالتيوالمحنالتحدیاتظلفيالحیاةمواصلةإن

دوراًیلعبالذيالشخصیةمتغیراتفيمھماًمتغیراًتمثلحیثالذاتفاعلیةعلىدلیلھوالظروفتلكمع

ھاماً في توجیھ سلوك الفرد بنجاح والذي یستمد من خالل الخبرات االجتماعیة التي یمر بھا الفرد في حیاتھ.

یعانيممنغیرهعنتماماًمختلفةبطریقةالعالمیرىذاتھعنإیجابيلمفھومالفردامتالكأنباندوراویرى

بینالفجوةتتسعكمابالقلقالشعورلدیھویزدادوفاشالمقصراًدائماًنفسھیرىالذيالذاتمفھومتدنيمن

بالتعقیدتتسمالحیاةأن)2001عبدالعظیم،(سیدویضیف)2000هللا،عوض(محمدوالواقعالذات

معالتعاملفيالنجاحفيتساعدهالغموضتحملمندرجةعلىیكونأنالفردعلىیجبلذلكوالغموض

مواجھةعلىالفردتساعدالتيالشخصیةمتغیراتأحدالغموضفتحملوالمتصارعةالمتناقضةالمواقف

تحدیات العصر.

علىتعتمدالذاتیةفاعلیتھفيالفرداعتقادفیھایبدوالجامعيالتعلیممرحلةأن)2002(مخیمرعمادویرى

والصعوباتاألزماتیواجھأنأستطاعكلمافاعلیةأكثروأنھباألخرینوعالقاتھاالجتماعیةخبراتھ
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فيوحیدأنھالفردشعورأمااجتماعیاً،ویدعمھیساعدهمنیجدحینماالغموضویتحملواالحتیاطات

مواجھة الضغوط یجعلھ أكثر عرضھ لإلصابة باإلحباط واالكتئاب ویصبح أكثر قلقاً على مستقبلھ.

دورلھاالتيالشخصیةعواملمنوحیويمھمعاملالغموضتحملأن)2010التواب،عبد(محمدویذكر

مواجھتھایستطیعوالتيالمرغوبةالمواقفإدراكعلىالفردقدرةعلىیدلفھواألكادیمي،األداءتحسینفي

ویرىاالكادیمي.اإلنجازمستوىإلىیصلونحتىالجامعةطالبلدىتتوفرأنیجبھامةقدرةوھي

,Mischel(میتشیل أھدافإشباعتأخیرفيالطالبمحاوالتعنتعبراألكادیمیةالمثابرةأن)1999

المثابرةوترتبطنسبیاًبعیدةولكنھالدیھممرغوبیةأكثرأكادیمیةأھدافتحقیقأجلمنفوریةصغیرة

األكادیمیة بالنجاح واإلنجاز والمسئولیة االجتماعیة.

حیثالمحنمواجھةعندالفردخبراتعلىتدلاألكادیمیةالمثابرةأن)2011:573(عطیةأشرفویذكر

التعرضوقبلبالمحنةالمرورقبلعلیھكانالذيالنفسيالتوازنإلىوالوصولعلیھاالتغلبیستطیع

تحملعلىتساعدهقدثمومنشخصیتھوطبیعةوثقافتھالفردبنشأةالمثابرةوترتبطالضاغطةلألحداث

الغموض الذي یواجھھ في حیاتھ الدراسیة.

الذاتفاعلیةعالقةتناولتالتيالدراساتفيندرةوجدناالذاتفاعلیةمجالفيالبحوثأدبیاتوبمراجعة

تناولتالباحثةعلمحدودفيدراسةأيتوجدفلماألكادیمیةبالمثابرةالتنبؤیةوعالقتھماالغموضیتحمل

طالباتمنعینةلدىالمتغیراتبینالتنبؤیةالعالقةدراسةعلىعالوةالحالیةبالدراسةالثالثةالمتغیرات

التعلیم الجامعي.

الملخص

إلىھدفتكماالذاتوفاعلیةالغموضتحملمنوكلاألكادیمیةالمثابرةالعالقةعلىالتعرفإلىالدراسةھدفت

الجامعة،طالباتمنعینةلدىاألكادیمیةالمثابرةفيالذاتوفاعلیةالغموضلتحملالتنبؤیةالقدرةعلىالتعرف

ومقیاساألكادیمیةالمثابرةمقیاسالباحثةواستخدمتالجامعة،طالباتمنطالبة)110(منالدراسةعینةتكونت

فاعلیةمنكالًبینموجبةارتباطیةعالقةوجودعنالدراسةنتائجوأسفرتالذاتفاعلیةومقیاسالغموضتحمل
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األكادیمیةالمثابرةفيللمتغیرینالتنبؤیةالقدرةإلىالنتائجأشارتكمااألكادیمیةوالمثابرةالغموضوتحملالذات

الباحثةوأوصتالعلمیةاألقسامطالباتلصالحاألكادیمیةالمثابرةمستوىفروقوجودإلىالنتائجأیضاًوأشارت

في آخر دراستھا بعدة توصیات.

الكلمات المفتاحیة : ( فاعلیة الذات – تحمل الغموض – المثابرة األكادیمیة )

Summary

The study aimed to identify the relationship of academic perseverance and each of

those who tolerate ambiguity and self-efficacy, It also aimed to identify the predictive

ability to bear ambiguity and self-efficacy in academic perseverance among a sample

of university (110) students. Tolerance of ambiguity scale and the measure of

self-efficacy and academic perseverance are used. The results of the study revealed a

positive correlation between self-efficacy, tolerance of ambiguity and academic

perseverance. The results also indicated the predictive ability of the variables in

academic perseverance. The results also indicated that there were differences in the

level of academic perseverance in favor of female students of scientific departments.

The researcher recommended in the conclusion study several recommendations.

Keywords:

)Self-efficacy - tolerance of ambiguity - academic perseverance(

مشكلة الدراسة:

الطالباتبعضأنالحظتحیثالجامعيالتدریسمجالفيالباحثةخبرةخاللمنالدراسةمشكلةنبعت

التغلبإلىوالسعيالمرتفعةالذاتوفاعلیةالغموضتحملعلىالقدرةمنھاالنفسیةالسماتببعضیتمیزون

الصعابتخطيیستطیعالالطالباتمناألخروالبعضالجامعیةالدراسةأثناءوالتحدیاتالصعوباتعلى
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فيالدراسةمشكلةتحدیدیمكنالسابقالطرحضوءوفيالدراسةبمشكلةاإلحساسالباحثةلدىتولدلذلك

اإلجابة على التساؤالت اآلتیة:

أفرادلدىالغموضوتحملالذاتفاعلیةمنوكلاألكادیمیةالمثابرةبینإحصائیاًدالةعالقةتوجدھل)1(

عینة الدراسة من طالبات الجامعة.

الدراسة.عینةأفرادلدىالغموضوتحملاألكادیمیةالمثابرةبینالعالقةمنالذاتفاعلیةتعدلھل)2(

الدراسة.عینةأفرادلدىالذاتوفاعلیةالغموضتحملخاللمناألكادیمیةبالمثابرةالتنبؤیمكنھل)3(

األكادیمیةالمثابرةمقیاسعلىالجامعةطالباتدرجاتمتوسطيبینإحصائیاًدالةفروقتوجدھل)4(

ترجع الختالف التخصص (أقسام علمیة – أقسام أدبیة).

أھداف الدراسة:

تھدف الدراسة إلى ما یلي:

الذات.وفاعلیةالغموضوتحملاألكادیمیةالمثابرةمنكلبینالعالقةواتجاهحجممعرفة-1

األكادیمیة.والمثابرةالذاتفاعلیةعالقةفيالغموضلتحملوالوسیطالمعدلالدورعلىالتعرف-2

األكادیمیة.بالمثابرةالتنبؤفيالغموضوتحملالذاتلفاعلیةالتنبؤیةالقدرةعنالكشف-3

أھمیة الدراسة:

تتضح أھمیة الدراسة فیما یلي:

طالباتتمثلالتيالعینةوطبیعةالحداثةحیثمنالدراسةتتناولھاالتيوالمتغیراتالموضوعأھمیة)1(

التعلیم الجامعي مرحلة الشباب التي تمثل شریحة ھامة داخل المجتمع فھي الثروة البشریة للمجتمع.

فاعلیةزیادةإلىتھدفوتوعویةوإرشادیةتدریبیةبرامجبناءفيالدراسةنتائجمناالستفادةیمكن)2(

واإلنجازاألكادیمیةالمثابرةعلىالطالباتقدرةتتحسنثمومنالغموضتحملعلىوالقدرةالذات

األكادیمي.

ومواجھةالغموضتحملعلىوتشجیعھنالطالباتسلوكتوجیھفيالدراسةھذهنتائجتساھمأنیمكن)3(

وھواألكادیمیةالمثابرةإلىویصلناألكادیميتحصیلھنمستوىیتحسنثمومنالجامعیةالحیاةتحدیات

مطلب من مطالب النمو في مرحلة الشباب والتعلیم الجامعي.
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مصطلحات الدراسة:

Self-Efficacyالذاتفاعلیةأوالً:

األفكاروانعكاسمحددهأعمالوتنظیمتنفیذعلىقدراتھحولالفردحكمبأنھا)1997(باندوراعرفھا

الفردیستطیعحیثالذاتيللتأثیرأخرىوأدواتمحددسلوكألداءوالمھاراتللمعارفالتولیديواالستخدام

أن یقرر كیف یتصرف وتعرف اجرائیاً بالدرجة الخام التي تحصل علیھا الطالبة علي مقیاس فاعلیة الذات.

Toleranceالغموضتحملثانیاً: of Ambiguity

یصعبالتيوالمختلفةالجدیدةالمواقفمعالتفاعلعلىالقدرةبأنھ)2010،364(عبدالتوابمحمدعرفھ

مقیاسعلىالطالبةعلیھاتحصلالتيالخامبالدرجةاجرائیاًویعرفالوضوحبعدمتتمیزوالتيبھاالتنبؤ

تحمل الغموض.

Academicاألكادیمیةالمثابرةثالثاً: Perseverance

تدلالتيالمخاطرةعواملوجودرغمالمرتفعالتعلیميالتحصیلبأنھا)2011:577(عطیةأشرفعرفھا

تدلالتيوالنتائجالعملیةأنھاعلىاألكادیمیةالمثابرةتعرفوبذلكالمنخفضاألكادیمياألداءعلىدائماً

على قصة حیاة الفرد الناجح أكادیمیاً رغم العقبات التي تواجھھ.

وتعرف إجرائیاً بالدرجة التي تحصل علیھا الطالبة على مقیاس المثابرة األكادیمیة إعداد / فاروق عبد الفتاح.

حدود الدراسة:

أ) الحدود المكانیة:

تم تطبیق الدراسة في كلیات العلوم واآلداب بجامعة القصیم.

ب) الحدود الزمنیة:

ھـ).1443/م2021(الجامعيالعاممناالولالدراسيالفصلفيالبیاناتوجمعالدراسةأدواتتطبیقتم

ج) الحدود البشریة:

عینة الدراسة ھن طالبات من كلیات العلوم واآلداب بجامعة القصیم.

اإلطار النظري للدراسة:

ویتناول متغیرات الدراسة وھي على النحو التالي:
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أوال فاعلیة الذات:

تحددجوانبأربعخاللمنالفردسلوكعلىویؤثرالذاتفاعلیةفروعمنفرعالذاتياالعتقادأنیاندوریؤكد

أنماطھالىباإلضافةالشخصوانفعاالتمعینةمھمةفيالشخصیبذلھالذىالمجھودومقدارالسلوكاختیارفي

:Carter(سلوكھتالئموالتيالفردبھایقومالتيلالختیاراتمحدداالذاتفاعلیةتعتبركماالفكریة ویذكر)2001

Pajares(باجارس : 2010 صعوبةذاتأشیاءفيالتفكیرإلىیمیلونالمنخفضةالذاتفاعلیةأصحابأن)3

مقارنةأكبربشكلالمشكالتحلطرقحولالقلقمنھؤالءیعانىوربماالواقع،فيعلیھاممابكثیرأكثر

المجھودأنإلىالصعبةالمھامفيالفشلیعزونكمابالنفس،بالثقةیشعرونفھمالمرتفعةالذاتفاعلیةبأصحاب

المبذول غیر كافي.

تعریفات فاعلیة الذات:

محددة.أعمالوتنفیذتنظیمعلىقدراتھحولالفردتحكمبأنھاالذاتفاعلیة)1997(باندوراعرف

خبراتھعلىوتعتمدالفردیمتلكھاالتيالعامةالتنبؤاتمجموعةبأنھاالذاتفاعلیةstralniks)200(ویعرف

السابقة وتؤثر على توقعات النجاح الخاصة بھ.

اعتقاداتھخاللمنواالنجازاألداءعلىالفردقدرةھيالذاتفالیةأن)2017:375(الخزرجيترىكما

المحددة بمستوى الدافعیة لدیھ فكلما زادت الثقة بفاعلیة الذات زادت الجھود المبذولة للوصول للھدف.

والمرتبطةلإلنجازوتوقعاتھموقدراتھمإمكانیتھموحولاألفرادمعتقداتبأنھاالذاتفاعلیةالباحثةوتعرف

بخبراتھم المباشرة والغیر مباشرة للنجاح والفشل.

یرىماویتجنبقدراتھیناسبمافیختارللفردالمناسبةاألنشطةاختیارفيتؤثرالذاتفاعلیةأنالباحثةترىكما

فيواألنشطةالمھامبعضإلىالفردسلوكتوجیھفيھامدورلھاالذاتففاعلیةوبذلكوقدراتھامكانیاتھیفوقأنھ

حیاتھ.

أبعاد فاعلیة الذات:

ھي:الذاتلفاعلیةأبعادثالثةBandura)1997:19(باندوراحدد

الفاعلیة:قدرة)1(

تكونعندماأكبربصورةالفاعلیةقدرةوتتضحإلیھالموكلةللمھامالفردإلدراكطبقاًآلخرفردمنتختلفوھي

ومتشابھةبسیطةومھامالصعوبةمتوسطةوأخرىوصعبةمعقدةمھامفھناكالصعوبةلمستوىوفقاًمرتبةالمھام
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بمختلفعلیھاالحكمویمكنالشخصیةالفاعلیةتواجھالتيالتحدیاتطبیعةإلىباندورایشیرالصددھذاوفي

الوسائل كمستوى اإلتقان وبذل الجھد والدقة واإلنتاجیة والتھدید والتنظیم الذاتي.

العمومیة:)2(

المشابھةالمواقففيبالفاعلیةإحساسھماألفرادیعممافغالباًمشابھةمواقفإلىالفاعلیةتوقعاتانتقالوتعني

عنبھاتعبرالتيوالطرقواألنشطةوالحاالتالمواقفحسبالعمومیةوتختلفلھایتعرضونالتيللمواقف

اإلمكانیات والقدرات المعرفیة والسلوكیة والوجدانیة ومن خالل التفسیرات الوصفیة للمواقف.

القوة:)3(

العملفيالمثابرةمنتمكنھالمرتفعةالفردتوقعاتوأنللموقفومالءمتھاومدىالفردخبرةضوءفيتتحدد

بالفاعلیةالفردشعورمدىإلىالصددھذافيباندوراویشیرالشاقةالمواقفمواجھةفيالجھدمنالمزیدوبذل

القویة وقدرتھ على النجاح في األنشطة المختلفة.

وسائل تحسین فاعلیة الذات:

التالي:النحوعلىھيالذاتفاعلیةلتحسینوسائلعدةBrown)2001:6(براونویحدد

االجتماعیةالمساندة)1(

االجتماعیةالمناقشات)2(

العلمیةالخبرات)3(

الذاتبقیمةاالحساس)4(

بالنموذجالتعلم)5(

اإلیجابیةالذاتقیمةمعتقداتتنمیة)6(

ومما سبق یتضح إن فاعلیة الذات مكون أساسي في شخصیة الفرد ویؤثر في جمیع اختباراتھ وسلوكیاتھ األخرى.

ثانیاً: تحمل الغموض:

المواقفمواجھةفيالفردیساعدفھوالنفسعلماءبھایھتمالتيالشخصیةمتغیراتأحدھوالغموضتحملیعتبر

النفسیةالمصطلحاتقاموسوفيالنفسیةالمعاجمفيوردوقدبشأنھاالسلیمالقرارواتخاذوالمعقدةالغامضة

لیفتویرىمتنوعةوأنواعمتبادلةتفسیراتلھاالتيالموضوعاتتقبلفيالرغبةبأنھالغموضتحملتعریف

Levit (2005: تدلسمةأنھاكمااألفرادبعضیفضلھاإدراكیةمعرفیةعملیةھوالغموضتحملأن)32

على شخصیة الفرد.
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التيوالمختلفةالجدیدةالمواقفمعالتفاعلعلىالقدرةبأنھالغموضتحمل)2010التواب،عبد(محمدویعرف

إلیھاویمیلللفردالتھدیدأوللقلقوكامنةحقیقیةمصادرتمثلوأنھاالوضوحبعدمتتمیزوالتيبھاالتنبؤیصعب

الفرد ویرغب فیھا.

Budnerبودنرویرى (1999: علىیتوقفالغامضةالمواقفإزاءالفردفعلردھوالغموضتحملأن)31

ثمومنفیھومرغوبطبیعيأنھعلىالغامضالموقفالفردأدركفإذاالبدایةمنللمواقفالفردإدراككیفیة

Silverسیلفروعرفھللغموض.متحملبذلكفھوبسھولةمعھتفاعل (1990: قابلةأوغامضةحالةبأنھ)17

ألكثر من تفسیر أو ھي حالة غیر مؤكدة.

ردودفيوالرفضالقبولبینیمتدمتصلأنھالغموضتحملتعریفاتلبعضالسابقالعرضخاللمنویتضح

معتفاعلھعلىتدلالفردلدىخاصیةأنھكماومعقدةمألوفةغیرأنھاعلىالمدركةالمثیراتحولاألفعال

Nortonنورتنوحددالغامضةالجدیدةالمواقف (1995: النحوعلىھيالغامضةللمواقفأنواعأربع)606

التالي:

مألوفة.غیرمثیراتعلىینطويجدیدموقف)1(

المعروفة.غیرالمثیراتمنكثیرعددعلىیحتويمعقدموقف)2(

ومتضادة.مختلفةمثیراتعلىیحتويمتناقضموقف)3(

فجائیة.دالالتولھسریعموقفوھوطارئموقف)4(

Allenآلنحددوقد (2000 : النحوعلىالغموضلتحملالمرتفعةالقدرةذوىلألفرادخصائصعدة)428

التالي:

مرغوبةمواقفأنھاعلىالغامضةالمواقفإلدراكیمیلون)1(

التفكیرفيمرونةلدیھم)2(

البنائيبالتفكیریتمیزون)3(

المتصارعةالمواقفمواجھةعلىقدرةلدیھم)4(

المشكالتحلعلىقدرةلدیھم)5(

المعقدةاالجتماعیةالقضایامواجھةعندباالرتیاحیشعرون)6(

األناقوة)7(

االجتماعيالقبول)8(
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الذاتیةالكفاءةارتفاع)9(

اإلدراكسرعة)10(

والمعلوماتالمعارفعنالبحث)11(

بالنفسالثقة)12(

المواقفتمییزعلىالقدرة)13(

التعصبوعدمباألماناإلحساس)14(

االجتماعیةالمسئولیةتحمل)15(

القراراتاتخاذعلىالقدرة)16(

الغامضالموقفاجتیازبعدبالسعادةالشعور)17(

الحیاةبجودةالشعور)18(

الذاتتحقیق)19(

األكادیمياإلنجازإلىالوصول)20(

الفردقدرةعلىتدلالتيالشخصیةسماتأحدھوالغموضتحملأنالباحثةترىالسابقالعرضخاللومن

سلیمةبصورةوإدراكھامعھاالتفاعلیستطیعثمومنعلیھتؤثرقدالتيالغامضةأوالمھددةالمواقفإدراكعلى

وھوأخرمتغیرتتناولالتالیةالسطوروفيالغامضةالمواقفتلكعلىویتغلبتفكیرهفيمرونةأكثرتجعلھ

المثابرة األكادیمیة.

ثالثاً: المثابرة األكادیمیة:

علىوالقدرةالصعبةالمواقفمواجھةعلىالقدرةلدیھمالذیناألفرادبھایتمیزخاصیةاألكادیمیةالمثابرةتعد

البنیةتماسكعلىالدلیلوھيبلالنفسیةبالصحةالفردتمتعومدىالنفسيالتوافقعلىدلیلفھيمعھاالتكییف

Snapeویعرفواألكادیمیةواالنفعالیةواالجتماعیةوالعقلیةالجسمیةالناحیةمنللفردالداخلیة & miller

(2008: السیاقھذافيویوجدالمحنةخبراترغماإلیجابيالتكییفتعكسعملیةبأنھااألكادیمیةالمثابرة)224

متغیرین ھما (التعرض للمحنة، تحقیق التكییف رغم المحنة).

أكثرأكادیمیةأھدافتحقیقأجلمنفوریةصغیرةأھدافإشباعتأخیربأنھا)2011الفتاح،عبد(فاروقوعرفھا

Moralesمورلزعرفھاكماالحالیةدراستھافيالباحثةتتبناهالتعریفوھذانسبیاً.بعیدةولكنھامرغوبیھ
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(2008: یدلمصطلحفھوالمخاطرة،عواملوجودرغمالمرتفعاألكادیميالتحصیلعلىالقدرةبأنھا)197

على الصحة النفسیة اإلیجابیة رغم الضغوط النفسیة التي یتعرض لھا الفرد.

Hesetelھیستلوعرفھا (2005: إنجازهمناالنتھاءقبلتركھوعدممنھیطلبماألداءالفردحماسبأنھا)9

رغم الصعوبات والعقبات التي تواجھھ.

Costaكوستاوعرفھا (2009: یستسلمأندونتكتملحتىإلیھالموكلةبالمھمةالفردالتزامتعنيبأنھا)22

العلماءنظرةفيتنوعیوجدأنھالباحثةترىاألكادیمیةالمثابرةلتعریفاتالسابقالعرضخاللومنبسھولة.

للمثابرةأنعلىركزاآلخروالبعضللسلوككدافعالمثابرةیرىالعلماءفبعضالعلمیةالخلفیةحسبللمثابرة

دور كبیر في سلوك األفراد والبعض اآلخر من العلماء ركز على أن المثابرة محدد من محددات الذكاء لدى الفرد.

عوامل التنبؤ بالمثابرة األكادیمیة:●

Marteinومارشمارتنمنكالًحدد & Marsh (2006: التالي:النحوعلىھيعواملعدة)27

الذاتیةالفعالیة)1(

النفسضبط)2(

المنخفضالقلق)3(

لإلنجازوالدافعیةالصمود)4(

mukhopadیرىكما (2010: اإلیجابیةالعنایةھياألكادیمیةبالمثابرةمرتبطةخصائصعدةھناكأن)456

الداخليالتكییفیلعبكماالمرتفعةالعقلیةأوالمعرفیةوالقدرةالفعالةالواقعیةاألسریةوالعالقةللفردالداعمة

للمثابرةالشاملللتقییمأساسفھوبالرفاھیةالداخلياإلحساسفيھاماًدوراًالبیئةمعالخارجيوالتكیفللذات

األكادیمیة.

خصائص المثابرون:

Galenحدد (2016: التالي:النحوعلىالمثابرونلألفرادخصائصعدة)59

باالنتماءالشعور)2(الحیاةفيبالھدفاإلحساس)1(

المشكالتحلعلىالقدرة)4(اإلیجابياالنفعال)3(

المرتفعالذاتتقدیر)6(السلبیةالمشاعرتقبل)5(

النفسیةالصالبة)8(اجتماعیةعالقاتإقامةعلىالقدرة)7(
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الضغوطمواجھة)10(الجیدالتواصل)9(

والعقلیةالنفسیةبالصحةالفردتمتععلىتدلسمةأنھاالباحثةترىاألكادیمیةللمثابرةالسابقالعرضخاللومن

دراستھمأثناءالجامعیینالطالبلھایتعرضالتيوالمحنالصعبةالمواقفمواجھةفيالنجاحدلیلوأنھا

األكادیمیةالمثابرةضعفمنیعانونالطالبفبعضالجامعةطالبكلفيمتوفرةغیرسمةوأنھابالجامعة

الحیاةضغوطمواجھةعلىالقدرةوعدمالفعالاالجتماعيالتواصلوضعفالذاتتقدیرضعفإلىویمیلون

متغیراتبدراسةالباحثةاھتمتلذلكالدراسیة،المقرراتبعضفيالغموضتحملعلىالقدرةوعدمالدراسیة،

الباحثةتعرضالتالیةالسطوروفياألكادیمیةالمثابرةوالغموضوتحملالذاتفاعلیةوھيالثالثةالدراسة

الدراسات التي تناولت متغیرات الدراسة.

الدراسات السابقة:

الحالیةالدراسةمتغیراتتناولتالتيواألجنبیةالعربیةالدراساتلبعضعرضالدراسةمنالجزءھذایتناول

وھي على النحو التالي:

)2004(العبدانالرحمنعبددراسة-

الجامعةطلبةلدىاإلنجلیزیةاللغةمادةفياألكادیميوالتحصیلالغموضتحملبینالعالقةعلىالتعرفھدفت

موجبةارتباطیةعالقةوجودعنالدراسةنتائجوأسفرتبالجامعة،وطالبةطالب)100(الدراسةعینةوبلغت

بین تحمل الغموض والتحصیل األكادیمي لمادة اللغة اإلنجلیزیة.

Taganoدراسة- (2005(

الثانویةالمرحلةطالبلدىاإلبداعيللتفكیروالمیلالغموضتحملبینالعالقةعنالكشفإلىالدراسةھدفت

للتفكیرتورانسومقیاسالغموضلتحملإلیزنكمقیاسالباحثوطبقوطالبة،طالبة)120(العینةوبلغت

الفردكانفكلمااإلبداعي،والتفكیرالغموضتحملبینموجبةارتباطیةعالقةوجودعنالنتائجوكشفتاإلبداعي

إحصائیاًدالةفروقتوجدالأنھإلىالنتائجأشارتكمااإلبداع،علىقدرةأكثركانكلماللغموضتحمالًأكثر

تعزي لمتغیر الجنس بین أفراد عینة الدراسة.

Yutserer)2007(دراسة-

وقدالقراراتواتخاذالتفاوضعلىوالقدرةالغموضتحملبینالعالقةطبیعةعنالكشفإلىالدراسةھدفت

إیجابیةعالقةوجودعنالدراسةنتائجوكشفتمدیر،)80(العینةعددبلغمدیرینمجموعةعلىالدراسةطبقت

ذوىالمدراءبینإحصائیةداللةذاتفروقوجودالنتائجأظھرتكماالتفاوض،علىوالقدرةالغموضتحملبین
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ذوىالمدراءمنأفضلالقراراتواتخاذالتفاوضعلىعالیةقدرةولدیھموالمنخفض،المرتفعالغموضتحمل

تحمل الغموض المنخفض.

Martin)2007(دراسة- & Marsh

طبقتوقدوالتربویةالنفسیةالمتغیراتوبعضاألكادیمیةالمثابرةبینالعالقةعلىالتعرفإلىدراستھماھدفت

عواملخمسةوجودالنتائجوأظھرتالثانویة،المرحلةفيوطالبةطالب)402(قوامھابلغعینةعلىالدراسة

منالنتائجأشارتكماالصمود)،–المنخفضالقلق–التخطیط–التحكم–الذات(فاعلیةوھيبالمثابرةتتنبأ

المشاركة–بالمدرسة(االستمتاعتربویةنواتجثالثخاللمنبھایتنبأاألكادیمیةالمثابرةأنالمسارتحلیلخالل

والتفاعل بالصف – تقدیر الذات العام).

Ramisدراسة- & Nichlas (2008(

طالباتمنعینةلدىالنفسیةوالصالبةاألكادیميواإلنجازالذاتفاعلیةبینالعالقةمعرفةإلىالدراسةھدفت

كماالنفسیةوالصالبةاألكادیميواإلنجازالذاتفاعلیةبینموجبدالارتباطوجودالنتائجوأظھرتالجامعة،

أظھرت النتائج عدم وجود فروق دالة إحصائیاً بین اإلناث والذكور على مقیاس الصالبة النفسیة.

)2015(وھماشالبقیعيدراسة-

الجامعةطلبةمنعینةلدىاالستیعابوراءوماالذاتفاعلیةبینالعالقةعنالكشفإلىدراستھماھدفت

مستوىوجودإلىالدراسةنتائجوأشارتاإلنجلیزیة،اللغةقسمالجامعةطلبةمن)151(العینةوبلغتاألردنیة،

لمتغیرتبعاًالذاتفاعلیةفيفروقوجودإلىالنتائجأشارتكمااالستیعاب،وراءوماالذاتفاعلیةمنمتوسط

أفرادلدىالدراسيوالمستوىالجنسلمتغیريتبعاًفروقوجودوعدماألعلى،المعدللصالحالتراكميالمعدل

عینة الدراسة.

)2018(الكفیريوداددراسة-

فيكلیاتعدةفيالجامعةطلبةلدىاألكادیميالتحصیلعلىوأثرھاالذاتفاعلیةعنالكشفدراستھاھدفت

عنالدراسةنتائجوأظھرتطالبة،)300(العینةعددوبلغاألداب)،،الھندسة،التربیة(كلیةحائلجامعة

لفاعلیةإحصائیاًودالموجبأثرعنكشفتكمااألكادیمي،والتحصیلالذاتفاعلیةمنلكلمتوسطمستوى
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سنة)25(فئةسناًاألكبرلصالحالعمرلمتغیرتعزيالفاعلیةفيفروقووجوداألكادیميالتحصیلعلىالذات

فأكثر، ووجود فروق في التحصیل األكادیمي تعزي للتخصص لصالح طالبات كلیة التربیة.

)2018(العنزيدراسة-

اإلعدادیةالمرحلةطلبةلدىالذاتفاعلیةتنمیةفياإللكترونیةاالختباراتدورعنالكشفإلىالدراسةھدفت

أظھرتكماالذات،فاعلیةتنمیةفياإللكترونیةاالختباراتدورعنالنتائجوكشفتالورقیة،باالختباراتمقارنة

أیضاً فاعلیة الذات في أداء االختبارات اإللكترونیة أفضل من الورقیة.

Wright(2013(دراسة- , et.al,.

طالب)401(العینةعددوبلغالجامعیینالطلبةمثابرةفيالذاتفاعلیةدورعلىالتعرفإلىھدفتدراسة

الفصلفيباستمرارھمالفصلنھایةفيالطلبةلدىالذاتفاعلیةارتفاعإلىالدراسةنتائجوأشارتوطالبة،

والمثابرةالذاتفاعلیةبینموجبةارتباطیةعالقةوجودالنتائجأظھرتكمااألكادیمي،ونجاحھمالالحقالدراسي

األكادیمیة.

)2016(الشریدةأملدراسة-

وقدالتربويللبحثوالدافعیةالطموحومستوىالغموضتحملبینالعالقةطبیعةعنالكشفإلىدراستھاھدفت

النتائجوأظھرتالتربیة،بكلیةالعلیاالدراساتطالباتمنطالبة)60(قوامھابلغعینةعلىالدراسةأجریت

أظھرتكماالتربوي،للبحثوالدافعیةالطموحمستوىمنوكلالغموضتحملبینموجبةارتباطیةعالقةوجود

ذويأقرانھمعنللبحثوالدافعیةالطموحمستوىفيأعلىالمرتفعالغموضتحملذويالطالباتأنالنتائج

تحمل الغموض المنخفض.

)2016(منصوروسحرحسننجوىدراسة-

منعینةلدىالغموضوتحملالنفسیةوالصالبةاألكادیمیةالمثابرةبینالعالقةعلىالتعرفإلىدراستھماھدفت

كلیةالطالباتمنطالبة)300(منالدراسةعینةتكونت)،مقارنةدراسة(والسعودیةالمصریةالجامعةطالب

والمثابرةالغموضوتحملالنفسیةالصالبةبینارتباطیةعالقةوجودعنالدراسةنتائجوكشفتالتربیة،

وجودإلىالنتائجوأشارت،0.82األكادیمیةوالمثابرةالنفسیةالصالبةبیناالرتباطمعاملبلغحیثاألكادیمیة

األكادیمیةالمثابرةمقیاسعلىوالسعودیةالمصریةالجامعةطالباتدرجاتمتوسطيبینإحصائیاًدالةفروق

درجاتمتوسطيبینإحصائیةداللةذاتفروقوجودالنتائجأظھرتكماالمصریة،الجامعةطالباتلصالح
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التخصصالختالفترجعاألكادیمیةالمثابرةمقیاسعلىالسعودیةوالجامعةالمصریةالجامعةفيالطالبات

لصالح طالبات األقسام العلمیة.

You)2018(دراسة-

بالمثابرةكمنبئاتاألكادیمیةالذاتوفاعلیةالمھمةوقیمةاألكادیميالضغطبینالعالقةعنالكشفالدراسةھدفت

تأثیرالنتائجوأظھرتطالباً،)483(العینةقواموبلغالجامعةطلبةمنعینةعلىالدراسةوطبقتاألكادیمیة

بالبیئةتأثراًأقلالقويالدافعذوىالطالبأنإلىأیضاًالنتائجأشارتكماالتعلم،فيالمثابرةعلىالثالثيالتفاعل

بعضفيللمثابرةكحافزیعملبلدائماً،سلبیاًعامالًلیساألكادیميالضغطوأنوالمتطلبةالضاغطةالتعلیمیة

الظروف.

Shehzadدراسة- (2020(

المعرفیة،وراءماالقراءةوإستراتیجیاتالذاتفاعلیةمصادربینالعالقةعلىالتعرفالدراسةھدفت

منطالبة)188(قوامھابلغعینةعلىالدراسةوطبقتوسیطكمتغیرالقراءةفيالذاتفاعلیةواستخدمت

القراءة،فيالذاتفاعلیةمعتقداتمعدالبشكلترتبطأربعةالذاتفاعلیةمصادرأنالنتائجوأشارتالجامعات

كما ارتبطت معتقدات فاعلیة الذات في القراءة ارتباطا داالً مع استراتیجیات القراءة ما وراء المعرفیة.

Stephenدراسة- (2020(

السنةطالبمنعینةلدىالذاتيوالتنظیمالذاتيوالتوجیھالذاتفاعلیةبینالعالقةعنالكشفإلىالدراسةھدفت

ارتباطیةعالقةوجودالدراسةنتائجوأظھرتاألمریكیة،المتحدةالوالیاتفياألنترنتعبرالتقلیدینغیراألولى

غیرالمتعلمبإصرارللتنبؤتماماًمناسبالنموذجوأنالذاتيوالتنظیمالذاتيوالتوجیھالذاتفاعلیةبینموجبة

التقلیدي عبر األنترنت.

Wasykiwدراسة- (2020(

بلغتالجامعة،طلبةمنعینةلدىالنموومتطلباتالذاتفاعلیةبینالتنبؤیةالعالقةعنالكشفالدراسةھدفت

النفسبضبطالتنبؤیمكنھاالنموومتطلباتالذاتفاعلیةأنإلىالنتائجوأشارتجامعي،طالب)214(العینة

فياالعتباربعینأخذھایجبالذاتفاعلیةأنالدراسةأكدتلذاالطالب،بتحصیلمفردةالذاتفاعلیةوتنبأت

تصمیم برامج التدخل في تحسین نتائج الطالب.
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Noorallahiدراسة- (2021(

فيالعلیاالدراساتلطالباألكادیميواإلنجازالذاتوفاعلیةالذاتتقدیربینالعالقةفحصإلىالدراسةھدفت

عالقةوجودإلىالنتائجوأشارتوطالبة،طالب)229(منعینةعلىالدراسةوطبقتاإلنجلیزیة،اللغةتدریس

منالذاتفاعلیةأنالنموذجنتیجةأشارتكمااألكادیمي،واإلنجازالذاتوتقدیرالذاتفاعلیةبینإیجابیة

العوامل اإلیجابیة الھامة في التنبؤ باإلنجاز األكادیمي للطلبة.

,Lew)2020(دراسة- et.al

العلیا،الدراساتلطالباألكادیمیةالمثابرةعلىتؤثرالتيالشخصیةالعواملاستكشافإلىالدراسةھدفت

والمنسقینالمشرفینمعإیجابیةعالقاتوبناءاألكادیمیةالبیئةفيالطلبةاندماجأنإلىالنتائجوأشارت

العواملأنالنتائجوأكدتالمثابرة،علىاالجتماعياالندماجتأثیرمنقللالزمالءمعالمحددةوالتفاعالت

الشخصیة الثالثة متداخلة في التأثیر على مثابرة الطلبة في البرامج األكادیمیة.

Halo)2021(دراسة- et.al

األكادیمیة،والمثابرةاألكادیمياألداءعلىالطالبلنجاحاالستباقيالتدریبأثرعنالكشفالدراسةھدفت

وأسفرت النتائج عن أن برنامج التدخل لم یكن لھا تأثیر على المثابرة األكادیمیة والمعدل التراكمي للطلبة.

تعقیب على الدراسات السابقة:

لذلكالجامعةطالبلدىالنفسیةالصحةمقوماتمنأساسمقومالذاتفاعلیةأنعلىالسابقةالدراساتاتفقت-1

التحصیل–النفسیةالصالبة–األكادیمي(اإلنجازمنھاعدیدةمتغیراتمعالسابقةالدراساتمنالعدیدتناولتھ

وجودالدراساتنتائجوأشارتالذاتي)والتنظیمالتوجیھ–االستیعابوراءما–المعرفةوراءما–األكادیمي

ماالجامعةمرحلةعلىالدراساتمعظموأجریتاألخرى،والمتغیراتالذاتفاعلیةبینوارتباطیةإیجابیةعالقة

Nooroallahiودراسةاإلعدادیة،المرحلةعلى)2018(العنزيدراسةعدا الدراساتطالبعلى)2021)

العلیا .

Yutsererدراسةعداماالجامعة،مرحلةعلىالغموضتحملدراساتمعظموأجریت- على)2007)

العلیا.الدراساتطالبعلى)2016(الشریدةأملودراسةالمدیریین

منالباحثةاستفادتوقدالباحثةعلمحدودفيالحالیةالدراسةمتغیراتتناولتأجنبیةأوعربیةدراسةتوجدلم-

علىدراستھافروضصیاغةوفيالدراسةومنھجالدراسةوأدواتالدراسةعینةاختیارفيالسابقةالدراسات

النحو التالي:
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فروض الدراسة:

الغموضوتحملالذاتفاعلیةمنوكلاألكادیمیةالمثابرةبینإحصائیاًدالةارتباطیةعالقةتوجد)1(

الغموضوتحملاألكادیمیةالمثابرةبینللعالقةمعدلبدورالذاتفاعلیةتقوم)2(

الغموضوتحملالذاتفاعلیةخاللمناألكادیمیةبالمثابرةالتنبؤیمكن)3(

ترجعاألكادیمیةالمثابرةمقیاسعلىالجامعةطالباتدرجاتمتوسطيبینإحصائیاًدالةفروقتوجد)4(

الختالف التخصص (أقسام علمیة – أقسام أدبیة)

إجراءات الدراسة:

أوالً: منھج الدراسة:

الدراسةتساؤالتعلىاإلجابةخاللھمنیمكنالذيالمقارناالرتباطيالوصفيالمنھجعلىالدراسةاعتمدت

والتحقق من صدق الفروض.

ثانیاً: عینة الدراسة:

منطالبة)50و(العلمیة،األقساممنطالبة)60(كاالتيموزعینطالبة،)110(بلغتعینةعلىالدراسةأجریت

األقسام األدبیة.

ثالثا: أدوات الدراسة:

اشتملت الدراسة على األدوات التالیة:

)2018(الكفیريوداد/إعدادالذاتفاعلیةمقیاس-1

)2011(التوابعبدمحمد/إعدادالغموضتحملمقیاس-2

)2010(الفتاحعبدفاروق/إعداداألكادیمیةالمثابرةمقیاس-3

العرض التفصیلي ألدوات الدراسة على النحو التالي:

وصف مقیاس فاعلیة الذات:

)1،5،8،9،10،12،17(ھيسلبیةفقرات)7و(إیجابیةفقرة)14(منھافقرة)31(منالمقیاسیتكون

)،درجات5دائماً(التاليالنحوعلىالدرجاتتقدرحیثالتدریجخماسيسلموعلىالفقراتووضعت

أقصىالمفحوصدرجاتوتتراوح)درجةوأبداً()،درجتاننادراً()،درجات3أحیاناً()،درجات4غالباً(

).21(ھيدرجةوأدنى)105(ھيدرجة
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الخصائص السیكومتریة للمقیاس:

الصدق:-1

صدق المحكمین

اتفقحیثالنفسيواإلرشادالنفسوعلمالتربیةفيمتخصصینأساتذة)10(علىبعرضھالمقیاسمعدقام

فقراتعددفبلغمناسبةغیربنود)9(حذفبعدسلیمةصیاغتھابنودهوأنالمقیاسمناسبةمدىعلىاألساتذة

فقرة.)21(الحذفبعدالمقیاس

).0.81(الصدقمعاملبلغحیثللمقیاسالبناءصدقعلىالمقیاسمعدأعتمدكما-

البیئةفيوطبقوسلیمةواضحةعباراتھأنحیثالمقیاسبصدقاكتفتفقدالحالیةدراستھافيالباحثةأما-

السعودیة في حدود علم الباحثة.

الثبات:-2

طالبة،)30(منمكونةعینةعلىاالختبارإعادةثماالختباربطریقةوذلكالثباتبحسابالمقیاسمعدقام

بلغكرونباحالفاوبمعادلة)،0.84(بلغوقدبیرسوناالرتباطمعاملحسابوتمأسبوعینزمنيوبفاصل

تمقدالدراسةلعینةومناسبتھالمقیاسولحداثةالدراسةألھدافمالئمةالقیمھذهالباحثةاعتبرتوقد)،0.74(

اعتماد ثباتھ وتطبیقھ في األبحاث العلمیة.

معاملفبلغطالبة)100(بلغتالطالباتمنعینةعلىالثباتحسابفيأعتمدفقدالحالیةدراستھافيالباحثةأما

الثبات.معاملارتفاعإلىیشیرمما)0.01(مستوىعندككلالمقیاسعلى)0.76(ونباحالفاكربمعادلةالثبات

وصف مقیاس تحمل الغموض:

المتصارعة،المواقفمعالتعاملعلىالقدرةھيعواملأربعةعلىموزعةعبارة)31(منالمقیاسیتكون

جماعیاًأوفردیاًالمقیاسویطبقالمعقدة،المواقفمواجھةعندباالرتیاحوالشعورالمشكالتحلالمعرفیة،القدرة

وتقدیر درجاتھ على النحو التالي:

فيالدرجاتھذهتعكسثمواحدة)،درجة1(ونادراًدرجتان)2(وأحیاناًدرجات)3(وكثیراًدرجات)4(دائماً

یحصلدرجةأقصىتكونوبذلك)،3،8،16،17،22،24،25(أرقامھاعباراتوھيالسالبیةالعبارات

درجة.)31(ھيدرجةوأدنىدرجة)124(ھيالمفحوصعلیھا

الخصائص السیكومتریة للمقیاس:

صدق المقیاس:
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الصدق العاملي:

البیئةفيوطالبة،طالب)320(قوامھابلغعینةعلىالمقیاسلعباراتالعامليالتحلیلالمقیاسمعدأجرى

معاییروضعتالفازیماكسالمتعامدالتدویروبإستخدامطالبة،)140(السعودیةالبیئةوفي)181(المصریة

جوھریةومحك0.35≥والعاملللبندللتشییعومحككامنجذرلھكانماالجوھريالعاملھيثالثةتحكیمیة

جوھریة.تشبعات3≤العامل

- الصدق التالزمي:

االرتباطمعاملفبلغأبوناھیھلصالحالغموضتحملالمقیاسمعالتالزميالصدقبحسابالمقیاسمعدقامكما

البیئةفيطبقالباحثأنحیثالصدقبحسابالباحثةاكتفتوقدإحصائیاً،دالمعاملوھو)0.89(المقیاسبین

السعودیة.

ثبات المقیاس:-

معاملفبلغیوم،)14(زمنيبفاصلالتطبیقإعادةثمالمقیاسبتطبیقالمقیاسمعدقامالمقیاسثباتولحساب

).0.72(االرتباط

فبلغطالبة)100(بلغتعینةعلىوذلكالنصفیةالتجزئةطریقةعلىالمقیاسثباتحسابفيالباحثةواعتمدت-

علیھ.واالعتمادبھالثقةیمكنمرتفعمعاملوھو)،0.80(الثباتمعامل

وصف مقیاس المثابرة األكادیمیة:

الذيالموقفیختارأنالطالبوعلى(ب)،(أ)فقرتینمنمنھاكلیتكونفقرات)10(منالمقیاسیتكون

الموقفھذایأخذسوفبالتأكیدأنھیعنياألولوالبدیلأختار)قد(سأختار)،حتما(ھمابدیلینمنعلیھینطبق

عنتعبرإجابةكلألنخطأأوصوابإجابةتوجدالأنھكماالموقف،ھذایأخذربماأنھفیعنيالثانيالبدیلأما

(أ)لالستجابةیخصص)1،2،3،4(رباعيتدرجعلىالدرجاتتقدیرویتمھو)یقرره(كماالطالبموقف

علىوبناءككلاالختبارفيالمفحوصدرجاتجمعیتمثم)3،4(الدرجتان(ب)واالستجابة)1،2(الدرجتان

).10(ھيدرجةوأدنى)40(ھيدرجةأعلىتكونذلك

الخصائص السیكومتریة للمقیاس:

المقیاس:صدق-1

مدةمنھایتضحبصورةالمقیاسمفرداتصیاغةتمتحیثالظاھريالصدقحسابعلىالمقیاسمعداعتمد

مثابرة الطالب وھو الغرض الذي تم إعداد المقیاس من أجلھ.
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المحكمین:صدق-2

جمیعواتفقوالتقویموالقیاسالتربويالنفسعلمفيمتخصصینأعضاء)5(علىبعرضھالمقیاسمعدقامحیث

المقیاسعلىاتفاقھمنسبةبلغتحیثالعلمیة،األبحاثفياستخدامھویمكنمناسبةعباراتھالمقیاسأنالمحكمین

87.%

)30(بلغتعینةعلىوذلكالتمییزيالصدقطریقعنوذلكالمقیاسصدقبحساباھتمتفقدالباحثةأما-

طالبة، والجدول التالي یوضح ذلك:

متوسطيبینفروقداللةیوضح)1(رقمجدول

درجات الطالبات مرتفعي ومنخفضي المثابرة األكادیمیة

االنحرافالمتوسطنالعینة

المعیاري

مستوى الداللةقیمة (ت)

2036.825.085.040.01مرتفعي المثابرة

1517.968.30منخفضي المثابرة

بصدقیتمتعالمقیاسأنإلىیشیرمما0.01داللةمستوىعندإحصائیاًدالةفروقوجودالجدولمنیتضح

مرتفع.

- ثبات المقیاس:

الثباتمعاملفبلغكرونباحالفابمعادلةالمقیاسثباتمعاملبحسابالمقیاسمعدقامالمقیاسثباتمنوللتأكد

مرتفع.ثباتوھو0.76

یوم)15(قدرهزمنيبفاصلالتطبیقإعادةطریقعنالثباتبحسابالباحثةقامتالمقیاسثباتمنوللتحقق-

إلىیشیرمما،0.01مستوىعندإحصائیاًدالارتباطمعاملوھو)0.78(منالتطبیقینبیناالرتباطمعاملفبلغ

تمتع المقیاس بثبات جید یمكن الثقة بھ واالعتماد علیھ.

- األسالیب اإلحصائیة المستخدمة في الدراسة:

المعیاریةواالنحرافاتالمتوسطات-1

بیرسوناالرتباطمعامل-2

الظروفلداللة(ت)اختبار-3

المتعدداالنحدارتحلیل-4

19



األحاديالتباینتحلیل-5

).spss(برنامجباستخداماإلحصائیةاألسالیبجمیعأجریتوقد

تفسیر نتائج الدراسة ومناقشتھا:

الفرض األول وینص على:

- توجد عالقة ارتباطیة دالة إحصائیاً بین المثابرة األكادیمیة وكل من فاعلیة الذات وتحمل الغموض.

وللتحقق من صحة ھذا الفرض تم حساب معامل االرتباط بیرسون

والجدول التالي یوضح ذلك

)2(جدول

یوضح معامالت االرتباط بین المثابرة األكادیمیة

وفاعلیة الذات وتحمل الغموض

مستوى الداللةمعامل االرتباط بالمثابرة األكادیمیةالمتغیرات

0.530.01فاعلیة الذات

0.490.01تحمل الغموض

الذاتوفاعلیةاألكادیمیةالمثابرةبین0.01مستوىعندموجبةارتباطیةعالقةوجود)2(الجدولمنیتضح

ھوأكادیمیاًالمثابرالفردألنوذلكمنطقیةالنتیجةھذهوتعتبراألولالفرضتتحققوبذلكالغموض،وتحمل

الذاتبفاعلیةیتمتعالطالبكانفكلماالغموضتحملعلىبقدرتھیتمیزأنھكماالذاتبفاعلیةیتمیزشخص

الغموض؛بعضیتطلبالجامعيالتعلمفمواقفاألكادیميالجانبفيمثابرةأكثرأصبحكلماالغموضوتحمل

أكادیمیةالمثابرةكانكلماوالمعوقاتالغامضةالتعلیمیةالمواقفمواجھةعلىقدرةلدیھالطالبكانكلمالذلك

)2006(مخیمرعمادمنكالًإلیھتوصلوماالسیكولوجيالتراثأدبیاتمعالفرضھذانتیجةتتفقكماأعلى.

فيالفعالودورھاالذاتبفاعلیةاھتمحیث)1997(باندوراإلیھتوصلماومع)،2010(عبدالتوابومحمد

تحقیق أھداف الفرد.
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الفرض الثاني وینص على:

تقوم فاعلیة الذات بدور معدل للعالقة بین المثابرة األكادیمیة وتحمل الغموض.

وللتأكد من صحة ھذا الفرض تم تطبیق تحلیل التباین بین أحادي األتجاه الجدول التالي یوضح ذلك:

متوسطيبینالتباینتحلیل)3(جدول

درجات الطالبات على مقیاس المثابرة األكادیمیة باختالف

فاعلیة الذات

مجموعمصدر التباینالمتغیرات

المربعات

درجة

الحریة

متوسط

المربعات

مستوىقیمة (ت)

الدلة

المثابرة

األكادیمیة

27.139127.1397.1740.01بین المجموعات

412.3391093.804داخل المجموعات

439.477110المجموع

تحمل

الغموض

1032.16411032.16415.9230.01بین المجموعات

7065.4710964.82داخل المجموعات

8097.64100المجموع

حیثالفرض،ھذاصحةمننتحققوبذلك0.01مستوىعنددالةقیمة(ف)قیمةأنأعالهالجدولمنیتضح

لھاالذاتفاعلیةوكانتالذاتوتحملاألكادیمیةالمثابرةبینللعالقةومعدلفعالدورلھاالذاتفاعلیةأننجد

النفسعلمأدبیاتمعالفرضھذانتیجةوتتفقالغموض،وتحملاألكادیمیةالمثابرةبینللعالقةكمعدلوسیطدور

التعلم،مواقففيوخاصةوالمحنالصحابتحملعلىالفردقدرةفيالذاتفاعلیةدورحولباندورایعتقدهوما

)2020(شیرزادودراسة)2008(ونیكوالسراموسدراسةمنكلدراسةمعالفرضھذانتیجةتتفقكما

Shehzedنتائجأشارتحیث)2007(ومارشمارتنودراسةالذاتلفاعلیةالوسیطالدورإلىأشارتالتي

دراستھم إلى الدور المعدل لفاعلیة الذات بین عدة متغیرات نفسیة.
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الفرض الثالث وینص على:

- یمكن التنبؤ بالمثابرة األكادیمیة من خالل فاعلیة الذات وتحمل الغموض.

وللتحقق من صحة ھذا الفرض تم استخدام تحلیل االنحدار المتعدد والجدول التالي یوضح ذلك:

)4(جدول

یوضح تحلیل التباین األحادي

الداللةقیمة (ف)متوسط المربعاتمجموع المربعاتدرجة الحریةمصدر التباین

R220.03510.018االنحدار

2.579

دالة عند مستوى

0.001 108419.4223.884البواقي

110439.477المجموع

تنبؤیةداللةلھا)الغموضوتحملالذاتفاعلیة(وھماالتابعینالمتغیرینكالًأنأعالهالجدولمنیتضح

.)0.01(المستوىعنداألكادیمیةبالمثابرة

)5(جدول

تحلیل االنحدار المتعدد للمثابرة األكادیمیة

مع متغیرات الدراسة األخرى

المعامالتالمعامالت غیر المقننةالمتغیر التابعالمنبئات

المقننة

مستوى الداللةقیمة (ت)

العامل البابي

)B(

الخطأ

المعیاري

Betaبیتا

المثابرةالثالث

األكادیمیة

55.2822.422-22.8210.001

0.0220.0250.0930.8570.001فاعلیة الذات

0.0520.0370.1521.4080.001تحمل الغموض
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وتحملالذاتفاعلیةالمتغیرینمنكالًأناالنحدارتحلیلخاللمناتضحأنھ)5(الجدولمنیتضحكما

یتضحكما)،0.01(داللةمستوىعندالجامعةطالباتعینةلدىاألكادیمیةبالمثابرةتنبؤیةقدرةلدیھمالغموض

بالمثابرةإیجابيارتباطلھماالغموضوتحملالذاتفاعلیةالتابعینالمتغیرینمنكالًأنالعرضنتیجةخاللمن

شعورألنذلكیرجعوربماالغموضتحملعناألكادیمیةبالمثابرةاإلسھامفيالذاتفاعلیةوتتقدماألكادیمیة،

نتیجةتتفقكمااألكادیمیة،المثابرةمستوىإلىوالوصولوالمحنالصعابتحديفيیساعدهالذاتبفاعلیةالفرد

یلیھاألكادیمیةبالمثابرةالتنبؤفيالذاتفاعلیةمدىإلىیشیرالذيالسیكولوجيالتراثأدبیاتمنالفرضھذا

Nooroallaودراسة)2018(الكفیريوداددراسةمعالفردنتیجةوتتفقالغموض،تحمل حیث)2021)

أشارت دراستھم إلى دور فاعلیة الذات في دفع المستوى األكادیمي لدى عینة من دور طالب الجامعة.

الفرض الرابع وینص على:

- توجد فروق دالة إحصائیاً بین متوسطي درجات طالبات الجامعة على مقیاس المثابرة األكادیمیة ترجع الختالف

التخصص (أقسام علمیة – أقسام أدبیة).

وللتحقق من صحة ھذا الفرض تم تطبیق تحلیل التباین أحادي االتجاه والجدول التالي یوضح ذلك

)6(جدول

تحلیل التباین لمتوسطي درجات طالبات

الجامعة علي مقیاس المثابرة األكادیمیة باختالف التخصص

متوسطدرجة الحریةمجموع المربعاتمصدر التباین

المربعات

مستوى الداللةقیمة (ف)

24.832124.8326.52800.01بین المجموعات

414.6461093.804داخل المجموعات

439.477110المجموع

العلمیةاألقسامطالباتدرجاتمتوسطيبینإحصائیةداللةذاتفروقتوجدأنھ)6(رقمالجدولمنیتضح

الفرضتحققوبذلكالعلمیة،األقسامطالباتلصالحاألكادیمیةالمثابرةمستوىفياألدبیةاألقسامطالباتعن
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األكادیمیةوالمثابرةالغموضوتحملاالھتماممنمزیدنالحظفدائماًمنطقیةالنتیجةھذهأنالباحثةوترىالرابع،

حسننجوىدراسةنتیجةمعالفرضنتیجةوتتفقاألدبیة،األقسامبطالباتمقارنةالعلمیةاألقسامطالبلدى

األقسامكانتحیثالتخصصباختالفاألكادیمیةالمثابرةاختالفإلىأشارتالتي)2016(منصوروسحر

العلمیة ھي األكثر مثابرة من األقسام األدبیة.

- التوصیات:

في ضوء ما أسفرت عنھ نتائج الدراسة یمكن عرض التوصیات على النحو التالي:

الضغوطآثارمنوتقیھماألكادیمیةالمثابرةمستوىرفععلىتعملالجامعةلطالبإرشادیةبرامجتقدیم-1

الحیاتیة وتجعلھم أكثر مرونة في مواجھة الصعاب والمشكالت األكادیمیة.

بینالذاتفاعلیةمفھومنشرھدفھاالطالباتمنمستنیرةمجموعاتتكوینبضرورةالباحثةتوصيكما-2

طالبات الفرقة األولى.

علیھا.الطالبتدریبأجلمنالغموضتحملتتطلبالتيالتعلممواقففيالتفاعلعلىالطالبتشجیع-3

داخلالطالباتمعالمستمرالتفاعلضرورةعلىالطالبالتدریسھیئةأعضاءالسادةتشجیعضرورة-4

القاعات الدراسیة لتحسین مستوى تحمل الغموض ومن ثم الوصول إلى مستوى المثابرة األكادیمیة.

الذاتفاعلیةمستوىعلىتأثیرمنلھلماأفضلبصورةاالكتشافيالتعلمألسلوبالتدریسھیئةأعضاءتفعیل-5

وتحمل الغموض لدى الطلبة.
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