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 الملخص: 

هدفت الدراسة الحالية إلى التعرف على مستوى الصمود األكاديمي لدى طالبات الدراسات      
العليا، كما هدفت إلى التعرف على العالقة بين الصمود األكاديمي والكفاءة الذاتية لديهم طبًقا 

اتية للطالبات، للفئة العمرية، وكذلك امكانية التنبؤ بالصمود األكاديمي من خالل الكفاءة الذ
( طالبة 033واتبعت الدراسة المنهج الوصفي االرتباطي المقارن، تكونت عينة الدراسة من )

من طالبات الدراسات العليا بجامعتي الملك سعود واإلمام، قسمت عينة الدراسة طبًقا للفئة 
كفاءة العمرية إلى ثالث مجموعات، واستخدمت الباحثة مقياس الصمود األكاديمي ومقياس ال

الذاتية )إعداد الباحثة(، وتوصلت نتائج الدراسة إلى وجود مستوى مرتفع من الصمود 
األكاديمي لدى الطالبات عينة الدراسة، كما توصلت الدراسة إلى وجود عالقة ارتباطية طردية 
قوية بين الصمود األكاديمي والكفاءة الذاتية لدى الطالبات، ووجود فروق في مقياس الصمود 

اديمي بين مجموعات الطالبات لصالح الفئة العمرية األكبر، وكذلك وجود فروق في األك
مقياس الكفاءة الذاتية بين مجموعات الطالبات لصالح الفئة العمرية األكبر، كما توصلت 

 . الدراسة إلى امكانية التنبؤ بالصمود األكاديمي من خالل الكفاءة الذاتية للطالبات .

 . طالبات الدراسات العليا  -الكفاءة الذاتية -الصمود األكاديمي: المفتاحيةالكلمات 
 
 
 
 
 
 

 
  



 الصمود األكادميي ...                                                                   عدد يوليو-ج3- )78( 3232م

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                             - 888 - 

 

Academic Resilience and its Relationship to Self-Efficacy 

to Female Postgraduate Students 

 

DR. Rasmiah Falah Qaid Alotaibi 

Assistant Professor of Psychology 

Princess Nourah Bint Abdulrahman University (PNU) 

 Abstract: 

The current study aimed to identify the level of academic resilience of 

graduate students, and it also aimed to identify the relationship between 

academic resilience and self-efficacy according to the age group, as well as the 

possibility of predicting academic resilience through the self-competence of 

female students, and the study followed the descriptive comparative approach. 

The study consists of (300) female graduate students at King Saud University 

and the Imam University. The study sample was divided according to the age 

group into three groups, and the researcher used the Academic Resilience Scale 

and the Self-Efficiency Scale (the researcher's preparation), and the results of 

the study concluded that there is a high level of academic steadfastness among 

the students. The study sample, and the study found a strong positive 

correlation between the academic steadfastness and the self-efficacy of female 

students, and the existence of differences in the measure of academic resilience 

between groups of students in favor of the older age group, as well as the 

existence of differences in the scale of self-efficacy between groups of students 

in favor of the older age group, as well as The study found the possibility of 

predicting academic resilience through the students' self-efficacy.  

Keywords: Academic Resilience - Self-Efficacy- Female Postgraduate 

students.  
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 : مقدمة
أحد عوامل الشخصية التي تنمي الشعور بالرفاهية والرضا لدى األفراد الصمود ُيعد   

حيث ُيشكل الصمود  ،وبات والمشكالت والضغوط المختلفةعلى الرغم من تواجد بعض الصع
 المشاعر اإليجابية التي ًتمكن الفرد من التعامل مع الضغوط والسيطرة عليها. 

بناء  أحد إسهامات علم النفس اإليجابي، الذي يتجه إلىهو الصمود األكاديمي ويعتبر  
وقائية والحماية في إدارة على العوامل ال الفرد وينميها، من خالل التركيز نقاط القوة لدى

متعلم على تخطي المحن لل مساعد   وعامل  من الصمود النفسي،  جزء   األزمات، كما أنه
  .ومواجهة الضغوط داخل الموقف التعليمي

التحديات  رغمفالصمود األكاديمي أحد القوى النفسية التي تشير لتحقيق المتعلم نجاًحا   
  ((Jowkar, Kohoulat & Zakeri, 2011الشخصية واالجتماعية. 

كونه يتضمن مفهوم االعتقاد في الذات الذي يترجم من خالل ثقة المتعلم بذاته، وضبط 
 ((Martin & Marsh, 2006 االنفعال.
ة المعرفية لعملية تنمية وتحسين من خالل التوجهات اإليجابي خضوعهكما يمكن   

ويتميز بالمرونة في مواجهة المشكالت، والظروف المحيطة بالمتعلم  ،والسلوكية والوجدانية
 Chamberrlain, William, Stanley, Mellor, Cross)والمتعلقة بالبيئة التعليمية. 

& Siegloff, 2016)  
عوامل المخاطرة التي تتمثل في المتغيرات البيئية  عناصر الصمود األكاديمي،تتضمن و 

والعوامل الوقائية التي تتمثل في اإلمكانيات  ،علم لبعض المخاطرالتي يمكن أن تعرض المت
الفعلية المتاحة للمتعلم ومن شأنها تقليل الخطر، وكذلك مجاالت استهداف الخطر التي تتمثل 

االستيراتيجيات التعويضية  حدد، كما تتضمنفي المشكالت التي تعترض المتعلم في موقف م
وتنشأ عملية الصمود من خالل  ،تخدمها المتعلم للحمايةالتي تتمثل في األساليب التي يس

 (Morales, 2008تفاعل هذه العناصر مع بعضها البعض. )
 & Martin)  من خالل الكفاءة الذاتية. بالصمود األكاديمييمكن التنبؤ فأنه  وبالتالي

Marsh, 2006) 
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إحدى المفاهيم التي تستخدم في تفسير السلوك وتحديد السمات  والكفاءة الذاتية هي 
)صادق والنجار  الشخصية، كما تعمل على تمكين الفرد من السعي والمثابرة لتحقيق أهدافه.

،6302)، 
حيث يؤثر إدارك المتعلم لكفاءته الذاتية على وضعه خطط بلوغ األهداف المرجوة.  

لمتعلمين ذوو الكفاءة الذاتية المرتفعة هم من يؤدون يتضح أن ا وبالتالي (6300)إبراهيم ،
 ,Bandura, Barbaranelliالمتطلبات التعليمية الموكلة إليهم بثقة ونجاح. )

Caprara& Pastorelli, 2001 )  
باإلضافة إلى القدرة على اختيار األنشطة التعليمية المناسبة التي يمكنهم تحقيق ذواتهم 

 (Santrock,2008من خاللها. ) 
وفي ضوء ما سبق تأتي الدراسة الحالية كمحاولة من جانب الباحثة للتعرف على 
مستوى الصمود األكاديمي وعالقته بالكفاءة الذاتية لدى طالبات الدراسات العليا بجامعتي 

 الملك سعود واإلمام . 
 مشكلة الدراسة: 

، الباحثات العليا والتعامل مع طالبات تبنع مشكلة الدراسة من خالل مجال عمل الباحثة      
ليات ئو تلك المرحلة التي تتداخل فيها مسوإدراك الباحثة ألهمية الصمود األكاديمي في 

 الضغوطلديهن  ، ومن ثم تكثركما قد تكون زوجة وأم الطالبات، كطالبة دراسات عليا ومعلمة
لدى المتعلم  عوامل الشخصيةوهذا ما يتطلب توافر بعض ، والمشكالت األكاديمية والتحديات

متالك اته، كءيل طاقته، وثقته بذاته، ومدى كفاعفتعزيز الصمود األكاديمي وت منتمكنه 
 ,Sandler, Wolchik, Davis, Haine & Ayers)مهارات التكيف والكفاءة الذاتية. 

2003) 
لدى المتعلم التي تمكنه من تفعيل  ةبعض الصفات االجتماعية والمعرفي توافر كما يتطلب

 ته الذاتية.ءوثقته بذاته، ومدى كفا طاقته،
القدرة الفعلية للمتعلم على مواجهة التحديات والمصاعب هو الصمود األكاديمي وُيعد      

 (6302)زكي وحلمي،  التي تتعلق بالموقف التعليمي والبيئة التعليمية ككل.
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مما يساعد على  ،مشكالت الخاصة بالبيئة التعليميةمواجهة الكما أنه ُيعد أحد أساليب  
 ,Sonتحقيق معدالت مرتفعة من الدافعية واإلنجاز والنجاح، ومقاومة الفشل والضغوط. )

Lee & Kim,2015). 
( على فاعلية الصمود األكاديمي في تحسين 6302وقد أكدت دراسة )مرزوق،   

 .اائقين أكاديميً استيراتيجيات المواجهة لدى الطالب الف
نخفاض الصمود األكاديمي لدى الطالب هو ما ا( أن UCL, 2013وكما ورد في )    

 يتسبب في العديد من اإلصابات النفسية والعقلية، نتيجة التعرض للضغوط األكاديمية. 

( على فاعلية الصمود األكاديمي في تحسين 6302وقد أكدت دراسة )مرزوق،    
وهذا ما يتطلب توافر بعض الصفات ، اهة لدى الطالب الفائقين أكاديميً استيراتيجيات المواج

ته ءيل طاقته، وثقته بذاته، ومدى كفااالجتماعية والمعرفيه لدى المتعلم التي تمكنه من تفع
 الذاتية.

الكفاءة الذاتية هي تلك المتغير المعرفي االجتماعي الذي يتضمن اعتقادات الفرد نحو وُتعد    
وقدرته على إنجاز قدٍر من األداء الذي يؤثر على مستقبله، وهو ما يتطلب إدارك ذاته، 

، افتراضات لتدعيم هذا المفهوم Banduraوقد وضع  المتعلم بطريقة تفكيره وماهية دافعه،
عملية إدارك الذات في صورة ي و شخصي معرف متغير هين الكفاءة الذاتية تتمثل في أ

متغير  ، كما أنهاالظروف المحيطة ،باإلدارك السليمتتطور و  ،هنية واجتماعيةإمكانات ذ
 (Lyncy,2002عملية تتم وفق عمليات ذهنية. ) ، و نمائي

 إلى وجود( Dominguez, pegalajar & Uriarte, 2020) دراسة توصلت وقد   
بالجامعات لدى عينة من أعضاء هيئة التدريس  عالقة ارتباطية بين الصمود والكفاءة الذاتية

    األسبانية.
تنمية من خالل  الذاتية الفاعلية( إلى إمكانية تحسين 6302)قناوي، كما توصلت دراسة   

 . لدى الطالب الصمود األكاديمي
لدى  وتحاول الدراسة الحالية التعرف على العالقة بين الصمود األكاديمي والكفاءة الذاتية   

  .طالبات الدراسات العليا
 ومن خالل صياغة المشكلة توصلت الدراسة إلى التساؤالت التالية: 
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 ما مستوي الصمود األكاديمي لدي أفراد عينة الدراسة من طالبات الدراسات العليا؟ 
  ما العالقة بين الصمود األكاديمي والكفاءة االتية لدي أفراد عينة الدراسة من طالبات

  الدراسات العليا؟
  الصمود األكاديمي لدي أفراد عينة الدراسة من طالبات الدراسات العليا ما داللة الفروق في

 باختالف الفئة العمرية؟
  ما داللة الفروق في الكفاءة الذاتية لدي أفراد عينة الدراسة من طالبات الدراسات العليا

 باختالف الفئة العمرية؟
  اد عينة الدراسة من طالبات ما اسهام الكفاءة الذاتية في التنبؤ بالصمود األكاديمي لدي أفر

 الدراسات العليا؟
 أهداف الدراسة: 

  طالبات الدراسات العليا. أفراد عينة الدراسة من الصمود األكاديمي لدى  مستوي الكشف عن 
 طبية العالقة بين الصمود األكاديمي والكفاءة الذاتية لدي أفراد عينة الدراسة عن  الكشف

 من طالبات الدراسات العليا.
 لدي أفراد عينة الدراسة من طالبات الدراسات  الصمود األكاديمي فيفروق الكشف عن ال

 العليا باختالف الفئة العمرية
 الكفاءة الذاتية لدي أفراد عينة الدراسة من طالبات الدراسات العليا  فيفروق الكشف عن ال

 باختالف الفئة العمرية.
 الصمود األكاديمي لدي أفراد عينة الدراسة الكشف عن اسهام الكفاءة الذاتية في التنبؤ ب

 من طالبات الدراسات العليا.
 أهمية الدراسة: 
 األهمية النظرية :

 ثري الدراسات العربية قي هذا المجال.يُ في متغيري الدراسة  تقديم إطار نظري  -
الصمود األكاديمي كونه متغيرات  عدحيث يُ  متغيراتها،كما ترجع أهيمية الدراسة ألهميتة  -

علم النفس اإليجابي الذي يُحث الفرد على النظرة التفاؤلية للمستقبل وإدراك األحداث 
فعاله تجاه ما يعترضه أكعامل هام في تشكيل سلوك المتعلم، و  كما يعملبصورة إيجابية، 

 (Roy,2017من أحداث في المواقف التعليمية المختلفة. )
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فاءة الذاتية من المفاهيم المعرفية االجتماعية التي ال تقف عند إدارك عتبر الكتُ  كما
كيفية ترجمة هذه تمتد إلى  ، بلفحسب الطالب لقدراته وتصوراته لما يريد تحقيقه

 ( Choi,2005)  التصورات إلى إنجازات فعلية.
لما لهن من دور حيوي  من احدى الفئات الهامة داخل المجتمع، ،الدراسة كما ُتعد عينة -

من طالبات مستقبلي  حالي ومستقبلي في البحث العلمي، وإثراء المجتمع، وإعداد جيل
 ستكمال مسيرتهن التعليمية.الالجامعات للتخرج وااللتحاق بسوق العمل، أو 

 األهمية التطبيقية : 

والتحقق من ، لكفاءة الذاتيةاآلخر لو  األكاديميين جديدين أحدهما للصمود سبناء مقيا -
 خصائصهما السيكومترية على عينة الدراسة من طالبات الدراسات العليا بالرياض.

الجامعات، وخاصة في ضوء معايير الجودة ورؤية  إليهتتواكب الدراسة مع ما تسعى  -
من االهتمام بطالبها وبمشكالتهم المختلفة، وتخفيف الضغوط الواقعة  6303المملكة 

 فاهية األكاديمية. عليهم من اجل تحقيق الر 
يمكن االستفادة من النتائج والتوصيات في االهتمام بالجانب الوقائي واالهتمام بالبرامج  -

لمساعدة طالبات الدراسات العليا على التعامل مع المواقف الضاغطة من االرشادية 
خالل تنمية الكفاءة الذاتية لديهن، وتنمية الصمود األكاديمي رغم الضغوط التي 

 هن. تواجه
لكفاءة الذاتية لدى ن في االهتمام بتنمية ايكما قد تفيد الدراسة المرشدين األكاديمي

هتها وتحمل الضغوط، والعمل على مواج يتمكن من التغلب على الصعاب الطالبات، حتى
 لتحقيق األهداف األكاديمية.  ،وحلها

 مصطلحات الدراسة:

       Academic Resilience :الصمود األكاديمي .1
نفعالي، لتحقيق للطالبات على التمتع بالثبات اال  كاديمي هو القدرة الفعليةالصمود األ  ُيعد

 الفاعلية األكاديمية والتمتع األكاديمي. 
  .الدرجة التي تحصل عليها الطالبة على مقياس الصمود األكاديميب وتقاس
                    Self-Efficacy الكفاءة الذاتية: .6
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التغلب على االضطرابات االنفعالية  والمشكالت  المدركة لدى الطالبات علىالقدرة  هي
 جتماعية واألكاديمية التي تواجههن، والقدرة على استغالل القدرات المعرفية بشكل سليم،اال

  ستفادة من الحداثة والتكنولوجيا.واال
 الدرجة التي تحصل عليها الطالبة على مقياس الكفاءة الذاتية.ب وتقاس
  Female Studies Postgraduate  طالبات الدراسات العليا: .0

هن الطالبات الالوتي اجتزن المرحلة الجامعية البكالوريوس، وتم إلحقهن بالبرامج المعتمدة 
 بالجامعات السعودية من برامج ماجستير ودكتوراه.

 الدراسة:  محددات 

األكاديمي وعالقته بالكفاءة تحددت الدراسة الحالية بموضوعها، المتمثل في الصمود 
الذاتية كما تحددت بعينتها التي اقتصرت على طالبات الدراسات العليا، وبمكان إجرائها في 

 هـــ.  0110جامعتي الملم سعود وجامعة اإلمام، وبزمن تطبيق أدواتها خالل العام الدراسي 
 اإلطار النظري:

 محور الصمود األكاديمي:

 تعريف الصمود األكاديمي: -1
ُيعرف الصمود األكاديمي بأنه القدرة على تخطي الصعاب والمستمرة والمؤقتة، التي تهدد     

 ( Cassidy, 2016التقدم والنجاح األكاديمي للمتعلم. ) 
في  وتعمل على دعمه، المتعلميمثل القدرة على التعامل بفاعلية مع المشكالت  كما    

 (Fallion, 2010الظروف المحيطة. )  رغمالحفاظ على مستوى متميز من اإلنجاز 
السلوك اإليجابي الذي يتمكن من خالله المتعلم من التقدم والمحافظة على  ذلككما ُيعد    

 (Chamberrlain et al,2016) النجاح الذي سبقه بعض التعسرات.
( أنه قدرة المتعلم على استرداد أدائه Hoge, Austin & Pollack, 2007يرى )و    

 السابق، والعودة إلى مستوى األداء المرتفع متحدًيا الصعوبات األكاديمية. 
مكون شخصي يتضمن الجوانب المعرفية  ( أن الصمود األكاديمي6302كما يرى عطية )    

ت األكاديمية والشخصية والعاطفية والسلوكية، التي تتفاعل بشكل إيجابي في مواجهة المشكال
 التي تعترض المتعلم وقدراته على التغلب عليها وإيجاد الحلول المناسبة لها. 

 مكونات الصمود األكاديمي  -2
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 -العالقات –القدرة على وضع األهداف -الدافعية  -الشعور بالهناء -الثقة بالنفس
 (Roy, 2017)  إدارة الضغوط.

 سمات الطالب ذوي الصمود األكاديمي -3
 –توظيف استراتيجيات مواجهة الضغوط  -التكيف مع المواقف الضاغطة  القدرة على

الثقة  –التفاؤل  –تقدير واحترام الذات  -قوة اإلرادة  –ضبط النفس  –المهارات االجتماعية
 ((Benada & Chowdhry, 2017 الصالبة النفسية –بالنفس 

 محور الكفاءة الذاتية: 

 تعريف الكفاءة الذاتية:  -1
( أن الكفاءة الذاتية هي مصدر التفاعل المتبادل بين العوامل البيئية 0223)جابر،يرى      

 والسلوكية، حيث تقود األفراد إلى بلوغ الهدف المرجو.
القدرة الفعلية للمتعلم على أداء المهام وكيفية مواجهة  ( بأنها6302محمد ) ويعرفها    

 الصعاب والتغلب عليها، من خالل التحكم في السلوك.
كما تعرف بأنها القدرة المدركة التي تشير إلى ثقة الفرد بقدرته وإمكانيته على تحقيق     

 & ,Mahyuddin, Elias, Lohاإلنجاز النجاح بالمهام المخولة إليه. )
Cheong,2006 ) 

 العوامل المؤثرة في الكفاءة الذاتية:  -2
التأثيرات الشخصية: والتي تتمثل في إدراك المتعلم لكفاءته من خالل المعرفة المكتسبة 

 واألهداف والمؤثرات الذاتية. وعمليات ما وراء المعرفة
التأثيرات السلوكية: وتشتمل على المالحظة، والحكم على الذات، ورد فعل الذات على 

 ألفعال السلوكية والشخصية والبيئية.ا
إدارك المتعلم لقدراته وكفاءته، من خالل  التأثيرات البيئية: وهي ما يتعلق بتغير
 (Payne,2000الظروف المحيطة كأساليب النمذجة والوسائط. )

 مصادر تطوير الكفاءة الذاتية:  -3
 م الموكلة إليه.مدى نجاحه في المهال اإلتقان : حيث يساهم ذلك في إدارك المتعلم

 الخبرات البديلة: المرحلة التي يستعين فيها المتعلم باآلخرين الكتساب بعض اآلراء. 
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اإلقناع االجتماعي: المرحلة التي تفعل بها المشورات غير الرسمية التي يمكن أن تفيد المتعلم 
 وتمكنه من تحسين األداء أو بدء استراتيجيات وطرائق جديدة.

 ية والفسيولوجية: وتساهم في استشعار المتعلم بالنجاح والفشل.العوامل االنفعال
(Bandura,1997) 

 دراسات سابقة:
جتماعية محور الدراسات التي تناولت الصمود األكاديمي وعالقته ببعض المتغيرات اال

 والنفسية والتربوية لدى الطالب:

( هدفت الدراسة إلى الكشف عن العالقة بين الصمود 6300دراسة عطية )   
( من طالب التعليم 650) تكونت العينة مناألكاديمي وتقدير الذات لدى طالب الجامعة، 

الصمود األكاديمي و تقدير الذات، وتوصلت  سيستخدام مقيااالمفتوح بجامعة الزقازيق، تم 
سالبة بين الصمود األكاديمي وتقدير الذات لدى الطالب  نتائج إلى وجود عالقة ارتباطيةال

لصالح  األكاديميعينة الدراسة، كما وجود فروق ذات داللة إحصائية على مقياس الصمود 
 مقياس تقدير الذات.الطالبات، بينما ال توجد فروق ذات داللة إحصائية على 

ة بين العوامل الخمس ( هدفت الدراسة إلى تحري العالق6300دراسة زهران وزهران ) 
للشخصية وكل من الصمود األكاديمي واالستغراق الوظيفي لدى طلبة الدراسات العليا، طبقت 

( من طالب الدراسات العليا العاملين بالتدريس، ومن األدوات 613الدراسة على عينة قوامها )
واالستغراق والصمود األكاديمي  تم استخدام مقياس العوامل الخمس الكبرى للشخصية

الوظيفي، وتوصلت نتائج الدراسة إلى وجود عالقة ارتباطية موجبة بين االستغراق الوظيفي 
وكٍل من الصمود األكاديمي واالستغراق الوظيفي، وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تبًعا 

ل للجنس على جميع متغيرات الدراسة، كما تبين إمكانية التنبؤ بالصمود األكاديمي من خال 
العوامل الخمس الكبرى للشخصية، بينما ال يمكن التنبؤ باالستغراق الوظيفي من خالل العوامل 

 الكبرى للشخصية.  الخمس
( هدفت الدراسة إلى الكشف عن العالقة بين Cassidy, 2015دراسة كاسيدي )

د الصمود األكاديمي والكفاءة الذاتية األكاديمية، والكشف عن العوامل المنبئة للصمو 
( طالًبا من طالب الجامعات البريطانية، تم استخدام 105األكاديمي، تكونت عينة من )

مقياسي الكفاءة الذاتية األكاديمية والصمود النفسي، وتوصلت النتائج إلى وجود عالقة 
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ارتباطية موجبة بين الصمود األكاديمي والكفاءة الذاتية، كما توصلت الدراسة إلى إمكانية 
 ود األكاديمي من خالل متغير الكفاءة الذاتية األكاديمية.التنبؤ بالصم

( هدفت الدراسة إلى استكشاف العوامل Li & Yeung, 2019دراسة لي وينغ )  
المؤدية إلى تنمية الصمود األكاديمي لدى عينة من الطالب، طبقت الدراسة على عينة 

ستخدام استبيان الصمود ( من الطالب الريفيين بالصين، ومن األدوات تم ا0263قوامها)
األكاديمي، وتوصلت النتائج إلى وجود أثر فعال ألسلوب المعاملة الوالدية على تنمية الصمود 

 . األكاديمي لدى الطالب
جتماعية المحور الدراسات التي تناولت الكفاءة الذاتية وعالقته ببعض المتغيرات ا

 والنفسية والتربوية لدى الطالب:

( هدفت الدراسة إلى استكشاف مستوى Taylor & Reyes,2012وريز ) ردراسة تيلو   
 ا( طالبً 002الكفاءة الذاتية والصمود لدى طالب كلية التمريض، تكونت عينة الداسة من )

من طالب كلية التمريض، ومن األدوات تم استخدام مقياسي الكفاءة الذاتية والصمود، 
 وتوصلت النتائج إلى وجود تدني في مستويات الكفاءة الذاتية والصمود لدى الطالب. 

التحري عن العالقة بين الدافعية  إلىهدفت الدراسة  (Bong,2013دراسة بونج )  
تكونت عينة نجاز لدى طالب المدارس، ءة الذاتية والقيم واإل من الكفا األكاديمية وبين كلٍ 

كوريا، دولة المتوسطة والثانوية ب بتدائية واال من طالب المدارس اطالبً  (161) الدراسة من
نجاز، كاديمية والكفاءة الذاتية والقيم واإل الدافعية األ  مقايسستخدام ادوات تم ومن األ

من الكفاءة الذاتية  متوسط بين الدافعية األكاديمية وكلٍ رتباط اإلى وجود  النتائجوتوصلت 
نجاز لدى الطالب عينة الدراسة، كما تبين وجود فروق بين درجات الطالب على والقيم واإل 

 .المجموعة الثالثة متغيرات الدراسة لصالح طالب 
لدى ( هدفت الدراسة إلى التحري عن مستوى الكفاءة الذاتية 6302دراسة صاق والنجار )

تكونت عينة  طالب الدراسات العليا، والكشف عن الفروق في مستوى التفكير الناقد لديهم
التفكير  سيستخدام مقياانية، تم يمن طالب الجامعات الفلسط وطالبةً  ا( طالبً 23) الدراسة من

ة نخفاض مستوى التفكير الناقد لدى الطالب عيناإلى  النتائجالناقد والكفاءة الذاتية، وتوصلت 
الدراسة، كما تبين تمتع الطالب بمستوى متوسط من الكفاءة الذاتية، وأنه يمكن التنبؤ 

 بالكفاءة الذاتية من خالل التفكير الناقد. 
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( هدفت الدراسة إلى تحري العالقة بين الدافع األكاديمي 6302والنبهاني ) دراسة شيب 
تكونت عينة الدراسة من والكفاءة الذاتية واالتجاهات نحو التدريس لدى الطالب المعلمين، 

 سيستخدام مقيااقابوس، ومن األدوات تم  الملكمن طالب كلية التربية جامعة  اطالبً  (600)
رتباطية موجبة بين اإلى وجود عالقة  النتائجفاءة الذاتية، وتوصلت الدافع األكاديمي والك

 الدافع األكاديمي والكفاءة الذاتية نحو مهنة التدريس لدى الطالب عينة الدراسة. 
 التعقيب على الدراسات السابقة: 

من خالل عرض الدراسات السابقة تبين للباحثة أنه يوجد تنوع بالدراسات الصمود     
حيث قامت بعض الدراسات  ؛الموضوع وربطه بالمتغيرات األخرى األكاديمي من حيث تناول 

؛ 6300بتحري العالقة بين الصمود األكاديمي وبعض المتغيرات النفسية، كدراسة )عطية،
(، كما قامت Cassidy,2015) ةلمتغيرات المعرفية كدراسبعض ا ( أو6300زهران وزهران،

 .( بالتحري عن العوامل المؤدية للصمود األكاديميLi & Yeung,2019دراسة ) 
كما تبين للباحثة من خالل عرض الدراسات التي اهتمت بالكفاءة الذاتية أنها بنيت إما     

على تحري العالقة بين الكفاءة الذاتية وبعض المتغيرات األخرى سواء كانت نفسية أو 
أو قائمة  (Bong,2013؛ 6363؛ الربيع 6302معرفية، كدراسات ) الشهيب والنبهاني،

لفعلي للصمود األكاديمي لدى الطالب، كدراسات ) صادق ا ى على التعرف على المستو 
 (.Taylor& Reyes,2012؛ 6302والنجار، 

 ومن خالل عرض الدراسات السابقة توصلت الدراسة لصياغة الفروض التالية: 

فروق ذات داللة إحصائية بين المتوسط التجريبي المتوسط الفرضي للصمود توجد  .0
  .ة من طالبات الدراسات العليااألكاديمي لدي أفراد عينة الدراس

عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين درجات أفراد عينة الدراسة من طالبات توجد  .6
 .الدراسات العليا علي مقياس الصمود األكاديمي درجاتهن علي مقياس الكفاءة الذاتية

لدي طالبات الدراسات العليا تعزي  الصمود األكاديميذات داللة إحصائية في توجد فروق  .0
 .لمتغير الفئة العمرية

ذات داللة إحصائية في الكفاءة الذاتية لدي طالبات الدراسات العليا تعزي توجد فروق  .1
 .لمتغير الفئة العمرية

 تسهم الكفاءة الذاتية في التنبؤ بالصمود األكاديمي لدي طالبات الدراسات العليا. .5
 منهج الدراسة:
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 المقارن(  –استخدمت الباحثة المنهج الوصفي )االرتباطي 
 عينة الدراسة:

كليات التربية ( من طالبات الدراسات العليا 53) تكونت عينة الدراسة االستطالعية من
اختيارهن ، تم اعامً  02: 66أعمار تتراوح بين جامعتي الملك السعود وجامعة اإلمام، من 

أثر التقدم في  ا للتعرف علىت الباحثة علي المتغير الزمني نظرً ، وقد اعتمدبالطريقة العشوائية
 .التنبؤ بالصمود األكاديمي والكفاءة الذاتية العمر على

كليات ( من طالبات الدراسات العليا 033تكونت عينة الدراسة النهائية من عدد: )
 بالسعودية، مقسمة إلى:  جامعتي الملك السعود وجامعة اإلمامالتربية من 

 . ا( عامً 62:66من) نتتراوح أعماره( من طالبات الدراسات العليا 033) -
 .ا( عامً 06:62)من  نتتراوح أعماره( من طالبات الدراسات العليا 033) -
 .ا( عامً 02:00) من نتتراوح أعماره( من طالبات الدراسات العليا 033) -

 إلى ثالثتم اختيارهن بالطريقة العشوائية الطبقية، عن طريق تقسيم مجتمع الدراسة 
  .مجموعات

 مقياس الصمود األكاديمي لدى طالبات الدراسات العليا:
 :خطوات إعداد المقياس

الدراسة االستطالعية: تتضمن جمع مصادر المعرفة المرتبطة بالمقياس، سواء كان 
 :ي، ويمكن الكشف عن ذلك فيما يلوالدراسات والمقاييسذلك من خالل تحليل النظريات، 

القياس النفسي على نظريات  حيث يعتمددراسة وتحليل النظريات والبحوث السابقة: 
تفسره، وبحوث ميدانية تختبر صالحيته وكفاءته، ومن ثم جاءت ضرورة تحليل النظريات 

تفسير  يوالبحوث المرتبطة بالصحة النفسية، وذلك بهدف معرفة وجهات النظر المختلفة ف
 . يائجر مما يساعد على استخالص مجاالت ومكونات الظاهرة وتحديد التعريف اإل ،المفهوم

االطالع على المقاييس واالختبارات السابقة: تم االطالع على المقاييس السابقة التي 
فحصت الصمود األكاديمي بهدف االستفادة منها فى تحديد مكونات المقياس، والتعرف على 

) زكي ، (6302،عطية، )(6300زهرانو  زهران) كمقياس كٍل من، كيفية كتابة بنود المقياس
 (6302وحلمي، 

 وضوء مصادر المعرفة السابقة،  يف تمتتكوين المفردات وصياغة عبارات المقياس: 
 واضحة.و عبارات سهلة الجرائية الخاصة بكل مكون، وصيغت التعريفات اإل
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علم النفس  ين في( من االختصاصي03تحكيم المقياس: عرض المقياس على )ن= 
 والصحة النفسية بهدف الوقوف على مدى مالءمتها بما يتناسب مع العينة المدروسة.

الخصائص السيكومترية لمقياس الصمود األكاديمي لدى طالبات الدراسات 

 العليا:
الثبات ( للمقياس  –قامت الباحثة بالتحقق من توافر الشروط السيكومترية ) الصدق 

 كاآلتي :
 المقياس : صد  أواًل 

صدق المحكمين: قامت الباحثة بعرض المقياس في صورته األولية على مجموعة من 
مة العبارات ءالمتخصصين في علم النفس والصحة النفسية؛ وذلك إلبداء الرأي حول مدى مال

على وتم البقاء تداخل أو تكرار،للظاهرة موضع القياس، والعبارات وما قد يوجد بها من 
فأكثر، وفيما يلي جدول  %23بنسبة  ن وفق على صالحيتها السادة المحكمالعبارات التي ات

 ( يوضح نسب اتفاق المحكمين على المقياس وما يتضمنه من أبعاد :0)
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 ( 8جدول )

 نسب االتفاق بين المحكمين على مقياس الصمود األكاديمي

 أبعاد المقياس م

 االتفاق بين المحكمين

 نسبة االتفاق
 موافق

غير 

 موافق

 %88 8 8 الثبات االنفعالي األكاديمي 8

 %88 8 8 المتعة األكاديمية 8

 %888 8 88 األكاديمية الفاعلية 8

 %88 8 88 المجموع

( وهي % 23( أن نسبة االتفاق على المقياس ككل وصلت إلى )0يتضح من جدول )
التعديالت التي أشار إليها ذلك وبعد إجراء تدل على صالحية المقياس للتطبيق نسبة مرتفعة 

 .السادة المحكمون 
 ب. االتسا  الداخلي :

تم التحقق من االتساق الداخلي لمقياس الصمود األكاديمي من خالل التطبيق الذي تم     
( طالبة، ثم بعد ذلك تم حساب معامالت االرتباط 53على العينة االستطالعية التي قوامها )

 الكلية للمقياس كما يلي :بين عبارات المقياس والدرجة 
 ( 8جدول )

 معامالت االرتباط بين عبارات مقياس الصمود األكاديمي

 والدرجة الكلية للمقياس 

 العبارة

معامل ارتباط 

العبارة بالدرجة 

 الكلية للمقياس

 العبارة

معامل ارتباط 

العبارة بالدرجة 

 الكلية للمقياس

 العبارة

معامل ارتباط 

العبارة بالدرجة 

 الكلية للمقياس

8 88888** 88 88888** 88 88888** 

8 88888** 88 88888** 88 88888** 

8 88888** 88 88888** 88 88888** 

8 88888** 88 88888** 88 88888** 

8 88888** 88 88888** 88 88888** 

8 88888** 88 88888** 88 88888** 

8 88888** 88 88888** 88 88888** 

8 88888** 88 88888**  

8 88888** 88 88888** 

 (8888** دالة عند مستوى )
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أن معامالت االرتباط بين عبارات المقياس والدرجة الكلية له  (6جدول )يتضح من     
وهذا  ،(3.30( وجميعها دالة إحصائية عند مستوى)3.222و) ( ،3.221تراوحت ما بين )

يدل على ترابط وتماسك العبارات والمقياس ككل؛ مما يدل على أن المقياس يتمتع باتساق 
 داخلي .

وتقوم في جوهرها على مقارنة المجموعات التي حصلت على  صدق المقارنة الطرفية :
قل الدرجات ثم حساب داللة الفروق بين هذه أأعلى الدرجات بالمجموعات التي حصلت على 

، وعندما تصبح لتلك الفروق داللة إحصائية واضحة يمكن القول بأن المقياس المتوسطات
  .ا لصدق المقياسمطمئنً  احقق قدرً 

 ( 8جدول )

 ( لداللة الفروق بين متوسطات رتب المجموعات الطرفيةUقيم )

 لمقياس الصمود األكاديمي 

ير
تغ

لم
ا

 

 رباعي األعلىاإل

 88ن = 

 رباعي األدنىاإل

 قيمة 88ن = 

(U) 

 

 قيمة

(W) 

 

 قيمة

(Z) 

مستوى 

متوسط  الداللة

 الرتب

مجموع 

 الرتب

متوسط 

 الرتب

مجموع 

 الرتب

د 
و
صم

ال

ي
يم

اد
ألك

ا
 

88888 888888 8888 888888 88888 8888888 -88888 

دالة عند 

مستوى 

8888 

( للدرجة الكلية للمقياس؛ 3.30( دالة عند مستوى )Uأن قيمة ) (0جدول )يتضح من       
يدل على التمييز بين طالبات الدراسات العليا مرتفعي ومنخفضي الصمود األكاديمي؛ وهذا  مما

 يدل على تمتع المقياس بدرجة عالية من الصدق.
 : ا : ثبات المقياسثانيً 

وذلك  ،لفا كرونباخ: استخدمت الباحثة هذه الطريقة في حساب ثبات المقياسأمعامل  
لفا كرونباخ للمقياس ككل أ( طالبة، وقد بلغت قيمة معامل 53بتطبيقه على عينة قوامها )

3.226.  
-Testتم حساب ثبات المقياس بطريقة التطبيق وإعادة التطبيق  إعادة التطبيق:

retest( وقد وصلت  53، حيث قامت الباحثة بإعادة تطبيق المقياس على عدد ،)طالبة
 3.230ات إلى قيمة معامل الثب
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وتدل هذه القيم على أن المقياس يتمتع بدرجة مناسبة من الثبات لقياس الصمود 
األكاديمي لدى طالبات الدراسات العليا، ومن ثم ثبات المقياس ككل، وهذا يعني أن القيم 

 مناسبة يمكن الوثوق بها وتدل على صالحية المقياس للتطبيق .
ي ، تعطاأحيانً  –اغالبً  –ا ثالثة بدائل هي: دائمً  يعتمد المقياس علىتصحيح المقياس: 

( على التوالي في حالة الفقرات ذات االتجاه الموجب، أما في حالة الفقرات 0-6-0القيم )
( حسب 0 -0م تخصيص درجة تتراوح بين )ثذات االتجاه السالب، يتم عكس األوزان، 

 .(25 – 65، ومدى الدرجات من )اختيارات الفرد أمام كل بند
( عبارة 65أصبح المقياس في صورته النهائية مكوًنا من ) الصورة النهائية للمقياس:
 موزعةً على ثالثة أبعاد كالتالي:

  عبارات(2نفعالي األكاديمي يتضمن اإل )الثبات  :البعد األول -
وهوما ُيمثل درجة من الظبط الذاتي االنفعالي  للطالبات والتناسب بين االستجابة والمثير 

 لمواقف التعليمية.في ا
 عبارات( 2)المتعة األكاديمية يتضمن  :البعد الثاني -

 وهو الحالة اإليجابية التي تنتاب الطالبات اثناء العملية التعليمية.
 عبارات( 2)الفاعلية األكاديمية يتضمن  :البعد الثالث -

وهو ما يتضمن أعتقاد الطالبات وثقتهن في قدرتهن على إنجاز متطلبات العملية 
 التعليمية.

 لدى طالبات الدراسات العليا: مقياس الكفاءة الذاتية
 :خطوات إعداد المقياس

الدراسة االستطالعية: تتضمن جمع مصادر المعرفة المرتبطة بالمقياس، من خالل  
 :ي، ويمكن الكشف عن ذلك فيما يلالدراسات والمقاييستحليل النظريات، 

ن القياس النفسي يعتمد على إ حيثدراسة وتحليل النظريات والبحوث السابقة: 
تحليل النظريات  يجب، وبحوث ميدانية تختبر صالحيته وكفاءته، ومن ثم ةمفسر نظريات 

تفسير  يوالبحوث المرتبطة بالصحة النفسية، وذلك بهدف معرفة وجهات النظر المختلفة ف
 . يجرائالتعريف اإلالظاهرة وتحديد المفهوم مما يساعد على استخالص مجاالت 
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االطالع على المقاييس واالختبارات السابقة: تم االطالع على المقاييس السابقة التي 
تحديد مكونات المقياس، والتعرف على  يفحصت الكفاءة الذاتية بهدف االستفادة منها ف

 .(6302،والنبهاني شيب)، (6300،إبراهيم )من قياس كلٍ كم، كيفية كتابة بنود المقياس
ضوء  يتكوين المفردات وصياغة عبارات المقياس: تم صياغة مفردات المقياس ف

 واضحة.و مصادر المعرفة السابقة، وصيغت عبارات المقياس سهلة 
علم النفس  ي( من االختصاصين ف03تحكيم المقياس: عرض المقياس على )ن=

والصحة النفسية بهدف الوقوف على مدى مالءمتها وصقل الصياغة بما يتناسب مع العينة 
 المدروسة.

 الخصائص السيكومترية لمقياس الكفاءة الذاتية : 

( لمقياس الثبات –وط السيكومترية )الصدق قامت الباحثة بالتحقق من توافر الشر 
 العليا، وذلك كاآلتي :الكفاءة الذاتية لدى طالبات الدراسات 

  : صد  المقياساًل أو

( 03صدق المحكمين : قامت الباحثة بعرض المقياس في صورته األولية على عدد )
؛ وذلك إلبداء الرأي حول مدى ي مجال علم النفس والصحة النفسيةمن المتخصصين ف

على  البقاءوتم مة العبارات لألبعاد، ءمة األبعاد للظاهرة موضع القياس، ومدى مالءمال
( 1فأكثر، وفيما يلي جدول ) %23ن بنسبة والعبارات التي اتفق على صالحيتها المحكم

 يوضح نسب اتفاق المحكمين على المقياس وأبعاده:
 ( 8جدول )

 نسب االتفاق بين المحكمين على مقياس الكفاءة الذاتية

 لدى طالبات الدراسات العليا 

 م
 أبعاد المقياس

 

 المحكميناالتفاق بين 
 نسبة االتفاق

 غير موافق موافق

 %88 8 8 نفعاليالبعد اال 8

 %88 8 8 البعد المعرفي 8

 %888 8 88 البعد األكاديمي 8

 %888 8 88 جتماعيالبعد اال 8

 %88 8 8 البعد التكنولوجي 8

 %88 8 88 المجموع
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: وتقوم في جوهرها على مقارنة متوسطات التمييزي( الطرفية )الصدقصدق المقارنة 
ثم  ،قل الدرجاتأالمجموعات التي حصلت على أعلى الدرجات بالمجموعات التي حصلت على 

حساب داللة الفروق بين هذه المتوسطات، وعندما تصبح لتلك الفروق داللة إحصائية 
م ترتيب الدرجات ا لصدق المقياس، فقد تا مطمئنً واضحة يمكن القول بأن المقياس حقق قدرً 

من  %62 ىوأدن ىا وأخذ أعلا تنازليً الكلية لكل من أساليب التقديم وأساليب التقويم ترتيبً 
من  %62 ىاألفراد المرتفعين، وتمثل مجموعة أدن %62 ىالدرجات لتمثل مجموعة أعل

في المقارنة  Mann-Whitneyالدرجات األفراد المنخفضين، وباستخدام اختبار مان وتيني 
ن المتوسطات لمعرفة معامالت التمييز بين األفراد المرتفعين والمنخفضين كما هو موضح بي

 (:5بالجدول التالي )
 (8جدول )

رباعي األدنى( في مقياس الكفاءة رباعي األعلى، واإلداللة الفروق بين رتب المجموعات الطرفية )اإل 

 الذاتية

 المتغير

رباعي مجموعة اإل

 األعلى

 88ن = 

مجموعة 

 رباعي األدنىاإل

 88ن = 
 قيمة

(U) 

 

 قيمة

(W) 

 

 قيمة

(Z) 

مستوى 

 الداللة
متوسط 

 الرتب

مجموع 

 الرتب

متوسط 

 الرتب

مجموع 

 الرتب

الكفاءة 

 الذاتية
88888 888888 8888 88888 88888 888888 

-

88888 

دالة عند 

مستوى 

(8888) 

( بين 3.30) ى أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستو  (5يتضح من جدول )
في مقياس الكفاءة  ىرباعي األدنرباعي األعلى ومتوسطات مجموعة اإل متوسطات مجموعة اإل 

( عند الدرجة 3.30( دالة عند مستوى )Uكما أن قيمة ) ،الذاتية لطالبات الدراسات العليا
التمييزي للمقياس، وهذا يعني تمتع المقياس بدرجة الكلية للمقياس؛ مما يدل على الصدق 

 عالية من الصدق.
 ج. االتسا  الداخلي ) التكوين الفرضي ( :

تم التحقق من االتساق الداخلي لمقياس الكفاءة الذاتية من خالل التطبيق الذي تم 
وذلك كما سات العليا ، ( طالبة من طالبات الدرا53على العينة االستطالعية التي قوامها )

 :يلي
حساب معامالت االرتباط بين عبارات المقياس والدرجة الكلية لألبعاد كل على 

 : ةحد
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  (8جدول )

 لذاتية معامالت االرتباط بين عبارات مقياس الكفاءة ا

 ةودرجات األبعاد كل بعد على حدلطالبات الدراسات العليا 

 البعد التكنولوجي جتماعيالبعد اال البعد األكاديمي البعد المعرفي نفعاليالبعد اال

 العبارة

معامل 

ارتباط 

العبارة 

بالدرجة 

 الكلية للبعد

العبا

 رة

معامل 

ارتباط 

العبارة 

بالدرجة 

 الكلية للبعد

العبا

 رة

معامل 

ارتباط 

العبارة 

بالدرجة 

 الكلية للبعد

 العبارة

معامل 

ارتباط 

العبارة 

بالدرجة 

الكلية 

 للبعد

 العبارة

معامل 

ارتباط 

العبارة 

بالدرجة 

الكلية 

 للبعد
8 88888** 8 88888** 8 88888** 8 88888** 8 88888** 

8 88888** 8 88888** 8 88888** 8 88888** 8 88888** 

8 88888** 8 88888** 8 88888** 8 88888** 8 88888** 

8 88888** 8 88888** 8 88888** 8 88888** 8 88888** 

8 88888** 8 88888** 8 88888** 8 88888** 8 88888** 

8 88888** 8 88888** 8 88888** 8 88888** 8 88888** 

8 88888** 8 88888** 8 88888** 8 88888** 8 88888** 

  8 88888**   

8 88888** 

88 88888** 

88 88888** 

88 88888** 

 (8888** دالة عند مستوى )

أن معامالت االرتباط بين عبارات المقياس والدرجة الكلية لكل  (2جدول )يتضح من 
( وجميعها دالة إحصائية عند مستوى 3.226، و)( 3.226تراوحت ما بين ) ةبعد على حد

(3.30.) 
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 حساب معامالت االرتباط بين الدرجة الكلية لكل بعد والدرجة الكلية للمقياس:
 (8جدول )

 معامالت االرتباط بين الدرجة الكلية لكل بعد من أبعاد مقياس الكفاءة الذاتية والدرجة الكلية للمقياس 

 مستوى الداللة معامل االرتباط أبعاد المقياس م

 8888 88888 نفعاليالبعد اال 8

 8888 88888 البعد المعرفي 8

 8888 88888 كاديمي البعد األ 8

 8888 88888 جتماعيالبعد اال 8

 8888 88888 البعد المعرفي 8

أن معامالت االرتباطات بين العبارات والدرجة الكلية لكل  (2، 2)يتضح من الجدولين 
، وكذلك بين الدرجة الكلية لكل بعد والدرجة الكلية للمقياس كلها دالة عند ةبعد على حد

يدل على أن المقياس ( هذا يدل على ترابط وتماسك العبارات واألبعاد؛ مما 3.30مستوى )
  .يتمتع باتساق داخلي

 ا : ثبات المقياسثانيً 

هذه الطريقة في  ةالباحث ت(: استخدمCronbach's Alphaلفا كرونباخ )أمعامل 
طالبات الدراسات ( طالبة من 53وذلك بتطبيقه على عينة قوامها ) ،حساب ثبات المقياس

( معامالت 2، ويوضح الجدول التالي )سعود وجامعة اإلمام بالرياض الملكالعليا من جامعة 
 لفا كرونباخ.أ، وكذلك الدرجة الكلية باستخدام معامل بعاد المقياسالثبات لكل بعد من أ

: كما تم حساب معامل ثبات المقياس بطريقة التجزئة Split Half التجزئة النصفية
( طالبة، ثم قسمت الدرجات في كل بعد 53البالغ عددها )النصفية، إذ تم تفريغ درجات العينة 

نصفين )الفقرات الفردية والزوجية(، وتم بعد ذلك استخراج معامالت االرتباط البسيط  ىإل
 -)بيرسون( بين درجات النصفين في كل بعد، تم تصحيحها باستخدام معادلة )سبيرمان

 ( :2ل )براون(، ثم استخدام معادلة جوتمان كما هو في الجدو
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 ( 8جدول )

 قيم معامل الثبات لكل بعد من أبعاد مقياس الكفاءة الذاتية

 وللمقياس ككل 

 األبعاد
عدد 

 األبعاد

لفا أمعامل 

 كرونباخ

معامل الثبات 

باستخدام التجزئة 

 النصفية

معامل 

الثبات بعد 

 التصحيح

معامل 

 جوتمان

 88888 88888 88888 88888 8 نفعاليالبعد اال

 88888 88888 88888 88888 8 المعرفيالبعد 

 88888 88888 88888 88888 88 البعد األكاديمي

البعد 

 جتماعياال
8 88888 88888 88888 88888 

البعد 

 التكنولوجي
8 88888 88888 88888 88888 

 88888 88888 88888 88888 88 المقياس ككل

من الثبات، ويمكن الوثوق وتدل هذه القيم على أن المقياس يتمتع بدرجة مناسبة 
 به، كما أنه صالح للتطبيق .

-Testج. إعادة التطبيق: تم حساب ثبات المقياس بطريقة التطبيق وإعادة التطبيق 
retest، 53قياس بعد ثالثة أسابيع على عدد )حيث قامت الباحثة بإعادة تطبيق الم 

في العام  اإلماموجامعة سعود  الملك ةمن جامع( من طالبات الدراسات العليا طالبة
 .0110-0113الدراسي 

 (8جدول )

 يوضح معامالت ثبات أبعاد مقياس الكفاءة الذاتية بطريقة إعادة االختبار 

 م
 

 أبعاد المقياس
 الثبات بإعادة التطبيق

 **88888 نفعاليالبعد اال 8

 **88888 البعد المعرفي 8

 **88888 البعد األكاديمي 8

 **88888 جتماعيالبعد اال 8

 **88888 البعد التكنولوجي 8

 **88888 المقياس ككل

  8888** دالة عند مستوى داللة 

وتدل هذه القيم على أن المقياس يتمتع بدرجة عالية من الثبات لقياس الكفاءة الذاتية 
 لطالبات الدراسات العليا، ومن ثم ثبات المقياس ككل .
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، اأحيانً  –اغالبً  –ا ثالثة بدائل هي: دائمً يعتمد المقياس على تصحيح المقياس: 
( على التوالي في حالة الفقرات ذات االتجاه الموجب، أما في حالة 0-6-0القيم )ي تعط

( 0 -0م تخصيص درجة تتراوح بين )ثالفقرات ذات االتجاه السالب، يتم عكس األوزان، 
 .(063:  13، ومدى الدرجات من )حسب اختيارات الفرد أمام كل بند

( 13أصبح المقياس في صورته النهائية مكوًنا من ) الصورة النهائية للمقياس:
 ( أبعاد كالتالي :5عبارة موزعة على )

 عبارات( 2) البعد اإلنفعالي ويتضمن: البعد األول -
يشمل اإلتجاهات والميول والقيم والتذوق والتوافق وتتصل بدرجة قبول وهو كل ما 

 التعليمية. للمواقف هنأو رفض الطالبات 
 ( عبارات 2)البعد المعرفي ويتضمن : البعد الثاني -

 وهو كل ما يشتمل على ادارك الطالبات للمحتوى واألنشطة، وقدرتهن على إستعابها. 
 عبارة( 06)البعد األكاديمي ويتضمن : البعد الثالث -

 وهو مدى تقبل الطالبات للبيئة التعلمية بما تتضمنه من عوامل بشرية ومادية.
 (عبارات2 يتضمن وجتماعيال)البعد ا :البعد الرابع -
وهو مدى توافق الطالبات مع البيئة المحيطة، وعالقتهم بالزمالء واألساتذة والمرشدين   

 األكاديمين.
 عبارات( 2يتضمن و )البعد التكنولوجي : البعد الخامس -

مدى قدرتهن على وهو مدى قدرة الطالبات بالتعامل مع التكنولوجيا الحديثة والتقنيات و  
 توظيفها في العملية التعليمية. 
  :مناقشة وتحليل نتائج الدراسة
 التحقق من صحة الفرض األول:

فروق ذات داللة إحصائية بين المتوسط التجريبي المتوسط نه: " توجد أوالذي ينص على  -
  الفرضي للصمود األكاديمي لدي أفراد عينة الدراسة من طالبات الدراسات العليا.

تم حساب التوسطات واالنحرافات المعيارية لدرجات أفراد العينة والختبار صحة هذا الفرض 
علي مقياس الصمود األكاديمي، وتم حساب المتوسط الفرضي علي المقياس نفسه من خالل 
جمع بدائي االستجابة علي المقياس الثالثي، وقسمتها علي عددها، ثم ضرب الناتج في عدد 
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وعند  (0)، وعددها (2وعها )م( يكون مج0، 6، 0)فإن أوزان البدائل  الفقرات، وبالتال
يكون عبارة(، 65)(، وعند ضرب عدد فقرات المقياس 6يصبح متوسط أوزان البدائل )القسمة 

(، والبعد الثاني 02والبعد األول = )(، 53ضي للدرجة الكلية علي المقياس = )المتوسط الفر 
، وتم استخدام اختبار"ت" لعينة واحدة للتحقق من داللة الفوق بين (02(، والبعد الثالث )02)

المتوسط الفرضي والمتوسط التجريبي علي مقياس القدرة علي الصمود األكاديمي ويوضح 
 نتائج ذلك.( 03)جدول 

 ( 88جدول )

 نتائج اختبار لعينة واحدة للفروق بين المتوسط الفرضي والمتوسط التجريبي علي مقياس الصمود

 (888األكاديمي لدي طالبات الدراسات العليا )ن = 

عدد  األبعاد

 العبارات

المتوسط 

 التجريبي

االنحراف 

 المعياري

المتوسط 

 الفرضي

 مستوي قيمة )ت(

الثبات 

االنفعالي 

 األكاديمي

 مرتفع 8888 88 88888 88888 8

المتعة 

 األكاديمية
 مرتفع 88888 88 88888 88888 8

الفاعلية 

 األكاديمية
 مرتفع 8888 88 88888 88888 8

المقياس 

 ككل
 مرتفع 88888 88 888888 88888 88

( وجود فروق دالة إحصائية بين المتوسط الفرضي والمتوسط 03يوضح جدول )
ليا عالدراسات ال تجريبي علي مقياس الصمود األكاديمي لدي أفراد عينة الدراسة من طالباتال

 .التجريبيلصالح المتوسط 
وتفسر الباحثة ذلك في ضوء طبيعة الطالبات الالوتي يحرصن على االلتحاق 
بالدراسات العليا، وطموحهن في أنجاز برنامجي الماجستير والدكتوراه، ومدى استعدادهن 
لتخطى المشكالت والضغوطات األكاديمية واالجتماعية والشخصية التي قد تعترض مسيرتهن 

  .العلمية
بر استكمال برامج الماجستير والدكتوراه من المشاريع العلمية التي تحتاج إلى حيث أن يعت

الدافعية والقدرة على وضع األهداف، والثقة بالنفس، وتكوين العالقات الطيبية مع الزمالء 
واألساتذة، وإدارة الضغوط. المختلفة التي تواجه الطالبات، وهدا ما يتفق مع مكونات الصمود 

 .Roy (2017)ي وضعها األكاديمي الت
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 :الثانيالتحقق من صحة الفرض  -

عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين درجات أفراد عينة توجد نه: " أوالذي ينص على  -
الدراسة من طالبات الدراسات العليا علي مقياس الصمود األكاديمي ودرجاتهن علي 

 ".مقياس الكفاءة الذاتية
 Pearsonوللتحقق من صحة هذا الفرض قامت الباحثة باستخدام معامل ارتباط بيرسون 

سعود وجامعة  الملكبجامعة لتحديد العالقة االرتباطية بين درجات طالبات الدراسات العليا 
عينة الدراسة في مقياس الصمود األكاديمي ودرجاتهن في مقياس الكفاءة الذاتية، كما اإلمام 

  ( :00بالجدول التالي )هو مبين 
  (88جدول )

في مقياسي الصمود من طالبات الدراسات العليا  الدراسةاإلحصاء الوصفي لدرجات أفراد مجموعة 

 الذاتيةاألكاديمي والكفاءة 

 االنحراف المعياري المتوسط العدد األبعاد المقياس

س
يا

مق
د  

و
صم

ال

ي
يم

اد
ألك

ا
 

 88888 88888 888 الثبات االنفعالي األكاديمي

 88888 88888 888 المتعة األكاديمية

 88888 88888 888 األكاديمية الفاعلية

 888888 88888 888 المقياس ككل

س
يا

مق
 

ية
ات
لذ

 ا
ءة

فا
لك

ا
 

 88888 88888 888 نفعاليالبعد اال

 88888 88888 888 البعد المعرفي

 88888 88888 888 البعد األكاديمي

 88888 88888 888 جتماعيالبعد اال

 88888 88888 888 البعد التكنولوجي

 888888 88888 888 المقياس ككل

 ( أن:00يتضح من جدول )
في مقياس الصمود األكاديمي  الدراسةمتوسط درجات طالبات الدراسات العليا عينة 

 (. 00.353( بانحراف معياري قدره )56.26ككل )
في مقياس الكفاءة الذاتية ككل  الدراسةمتوسط درجات طالبات الدراسات العليا عينة 

 (. 63.632( بانحراف معياري قدره )25.12)
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 ( 88جدول )

 دراسة العالقة االرتباطية بين درجات طالبات الدراسات العليا في مقياس 

 مقياس الكفاءة الذاتية ىعل نودرجاته الصمود األكاديمي

 المتغيرات

 مقياس الكفاءة الذاتية

د 
بع

ال ال
ا

ي
ال
فع

ن
ي 
رف

مع
 ال

عد
لب

ا
 

د 
بع

ال

ي
يم

اد
ألك

ا
 

د 
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ال

ال
ا

ي
ع
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جت

 

د 
بع

ال

ي
ج

و
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كن
لت

ا
كل 

 ك
س

يا
مق

ال
 

ي
يم

اد
ألك

 ا
ود

صم
 ال

س
يا

مق
 

الثبات االنفعالي 

 األكاديمي

8888

8** 

88888

** 

88888

** 

8888

8** 

88888

** 

8888

8** 

المتعة 

 األكاديمية

8888

8** 

88888

** 

88888

** 

8888

8** 

88888

** 

8888

8** 

 الفاعلية

 األكاديمية

8888

8** 

88888

** 

88888

** 

8888

8** 

88888

** 

8888

8** 

 المقياس ككل
8888

8** 

88888

** 

88888

** 

8888

8** 

88888

** 

8888

8** 

 ( 8888)**( دالة عند مستوى )

 (:06يتضح من جدول)
( بين 3.30داللة ) ى ا عند مستو إحصائيً قوية دالة  وجود عالقة ارتباطية طردية

المتعة األكاديمية، و  نفعالي األكاديميال الثبات ا) أبعاد درجات طالبات الدراسات العليا في
بمقياس الصمود األكاديمي وبين أبعاد مقياس الكفاءة الذاتية، والدرجة  األكاديمية( الفاعليةو 

 الكلية لمقياس الكفاءة الذاتية ككل.
( بين 3.30داللة ) ى ا عند مستو قوية دالة إحصائيً  ارتباطية طرديةوجود عالقة 

درجات طالبات الدراسات العليا في مقياس الصمود األكاديمي ككل وبين أبعاد مقياس الكفاءة 
 الذاتية، والدرجة الكلية لمقياس الكفاءة الذاتية ككل.

وجود عالقة ، ويشير هذا إلى الدراسةويعني هذا قبول الفرض األول من فروض 
 ."طالبات الدراسات العليامود األكاديمي والكفاءة الذاتية ارتباطية طردية قوية بين الص

للصمود ( 6300عطية )تعريف  وتفسر الباحثة نتيجة هذه الفرضية في ضوء
يتضمن الجوانب المعرفية والشخصية والعاطفية رى أنه مكون شخصي األكاديمي الذي ي

بشكل إيجابي في مواجهة المشكالت األكاديمية التي تعترض المتعلم والسلوكية، التي تتفاعل 
 (6302)عطية،يها وإيجاد الحلول المناسبة لها.وقدراته على التغلب عل



 الصمود األكادميي ...                                                                   عدد يوليو-ج3- )78( 3232م

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                             - 888 - 

، وقدرته نحو ذاته أن يكون على قدر من الثقة بنفسه، واعتقاده الطالبوهذا ما يتطلب من  
 (Bandura, 1997)  اإلنجاز.على 

القدرة الفعلية على أداء المهام وكيفية مواجهة الصعاب والتغلب  وأن يكون لديه
 (6302عليها، من خالل التحكم في السلوك. ) محمد،

( أنه يمكن Martin & Marsh, 2006وهذا ما ُيعرف بالكفاءة الذاتية، والتي يرى )
 من خاللها بالصمود األكاديمي. بها التنبؤ

المرتفعة هم من يؤدون المتطلبات التعليمية الموكلة ذوو الكفاءة الذاتية  فالطالب
 ( Bandura, Barbaranelli, Caprara, & Pastorelli, 2001إليهم بثقة ونجاح. )

 ،في تحسين استيراتيجيات المواجهة كما تري الباحثة أن فاعلية الصمود األكاديمي
التي ال تقف عند إدارك الطالب لقدراته وتصوراته لما يريد  الكفاءة الذاتية هو ما يعود إلى

 (Choi,2005تحقيقه، بل كيفية ترجمة هذه التصورات إلى إنجازات فعلية. ) 
تفاق بين مكونات الصمود األكاديمي والتي أوردها اكما ترى الباحثة أن هناك أوجه 

Roy, 2017) وبين ما أورده القدرة على وضع األهداف الدافعية و ( في الثقة بالنفس
(Bandura,1997 من حيث أن الكفاءة الذاتية هي ما يتطلب إدارك المت ) علم لطريقة

إدارك الذات في صورة إمكانات ذهنية  هية دافعه، وأن الكفاءة الذاتية هيتفكيره وما
 نها متغير نمائي. كما تتطور باإلدارك السليم، حيث إواجتماعية 

 ;Dominguez, 2020)دراسات جع الباحثة تفسير النتيجة إلى االتفاق معكما تر 
Cassidy,2015) ثبتت الدراسات وجود عالقة ارتباطية موجبة بين الصمود حيث أ

  .األكاديمي الكفاءة الذاتية لدى الطالب
 *** التحقق من صحة الفرض الثاني.

توجد فروق ذات داللة إحصائية في الصمود األكاديمي لدي  والذي ينص على أنه: "
 "طالبات الدراسات العليا تعزي لمتغير الفئة العمرية 

وللتحقق من صحة هذا الفرض تم استخدام أسلوب تحليل التباين أحادي االتجاه 
one way ANOVA  ويوضح الجدول التالي داللة الفروق بين المجموعات الثالثة في ،

 ياس الصمود األكاديمي وذلك بالنسبة للمتوسطات واالنحرافات المعيارية، كما يلي:درجات مق
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 ( 88جدول )

 الدراسةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجموعات 

 في مقياس الصمود األكاديمي

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العينة المجموعة

طالبات الدراسات العليا 

 البلوماتبرنامج 
888 88888 88888 

طالبات الدراسات العليا 

 برنامج الماجستير
888 88888 88888 

طالبات الدراسات العليا 

 برنامج الدكتوراة
888 88888 88888 

( أن متوسطات المجموعات الثالثة في مقياس الصمود 00) جدوليتضح من 
وقد ظهر ذلك بشكل واضح بين متوسطات درجات كل مجموعة  ،األكاديمي جاءت متفاوتة

على متوسط  ىبالمجموعة األولعلى حدة، فقد حصلت مجموعة طالبات الدراسات العليا 
(، بينما حصلت مجموعة طالبات الدراسات العليا 0.161( بانحراف معياري قدره )13.20)

(، في حين حصلت 0.250ره )( بانحراف معياري قد53.25على متوسط ) المجموعة الثانية
( بانحراف معياري 25.22على متوسط ) المجموعة الثالثةمجموعة طالبات الدراسات العليا 

  (1.220قدره )
 one wayولتأكيد النتيجة السابقة تم استخدام تحليل التباين أحادي االتجاه

ANOV  ًالدراسات ا بين متوسطات درجات طالبات ، لتحديد مدى وجود فروق دالة إحصائي
العليا في المجموعات الثالثة في مقياس الصمود األكاديمي حيث تم تحديد مصدر التباين 

 وحساب قيمة )ف( والجدول التالي يوضح ذلك:
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 (88جدول )

 " one way ANOVAداللة الفروق بين المجموعات في مقياس الصمود األكاديمي "  
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دالة عند 

(8888) 

ل 
خ

دا

ت
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و
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ا

 

88888888 888 888888 

  888 888888888 الكلي 

( وهي قيمة دالة 0330.263)( أن قيمة )ف( كانت 01) جدوليتضح من 
(، مما يدل على وجود فروق بين متوسطات درجات كل من 3.30ا عند مستوى )إحصائيً 

 طالبات الدراسات العليا المجموعات الثالثة في مقياس الصمود األكاديمي.
 الدراسةويعني هذا قبول الفرض الثاني من فروض 

طالبات المقياس الصمود األكاديمي بين مجموعات  ، ويشير هذا إلى وجود فروق في
 .(للفئة العمرية اطبقً )

وبالبحث عن موضع الفروق بين المجموعات نتيجة الختالف المرحلة التعليمية، فقد 
 " للمقارنات البعدية يوضحها الجدول التالي : Tukeyتم استخدام أسلوب " توكي 
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 ( 88جدول )

 بين مجموعات طالبات الدراسات العليا الثالثة في مقياس الصمود األكاديمي Tukeyاختبار توكي 
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88888 
طالبات الدراسات العليا 

 ىالمجموعة األول
 *88888 *88888 ـــــــ

88888 
طالبات الدراسات العليا 

 المجموعة الثانية
 *88888 ـــــــ 

88888 
طالبات الدراسات العليا 

 المجموعة الثالثة

 

 

 

 ـــــــ 

 8888)*( دالة عند مستوى 

 (:05) جدوليتضح من 
المجموعة  و المجموعة األولى( بين 3.30ا عند مستوى )وجود فرق دال إحصائيً 

  من طالبات الدراسات العلياالمجموعة الثانية لصالح مجموعة الثانية 
المجموعة الثالثة ( بين مجموعة 3.30ا عند مستوى )وجود فرق دال إحصائيً 

 .من طالبات الدراسات العليا المجموعة الثالثةلصالح  المجموعة األولى
المجموعة  والمجموعة الثالثة ( بين 3.30ا عند مستوى )وجود فرق دال إحصائيً 

  من طالبات الدراسات العليا المجموعة الثالثةلصالح مجموعة الثانية 
لتزامات الجديدة واال ليات نتيجة هذا الفرض إلى المسئو  وترجع الباحثة تفسير

تي لم يسبق لهن الخبرة والمعرفة او حديثات التخرج والل والمتعددة، التي تستجد على الطالبات
ك من حيث رتباواال  التشوشلمي، حيث تكون لدى الطالبات بعض لتزامات البحث العا ماهيةب

وتقديم البحوث العلمية والبحث بالمكتبات وهي أعباء إعداد الخطط البحثية والتوصل لنتائج، 
 لبكالوريوس، باإلضافة إلى األعباء الحياتية فقد تكون تكن بهذا الكم والكيف في برامج الم 

حالة تخبط ستعداد للزواج، وهو ما يجعلهن في الطالبات في فترات الزواج األولى أو اال
هم المستقبلية في حالة طخطمهام الموكله لهم، كما قد تتغير نجاز الوارتباك، وعدم ثقة في إ

اإلنجاب، فترى الطالبه أنها غير قادرة على تحديد أهدافها، أو التعامل مع الضغوط والتكيف 
 معها.
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لعمرية لصالح بين المراحل ا األكاديميفي درجة الصمود  ترجع الباحثة االختالفكما 
على إلى الخبرات التي تكتسبها الطالبات من خالل الممارسة والتعلم، المرحلة العمرية األ

واتضاح الرؤية لديهن عن المهام األكاديمية من حيث طرق البحث واختيار الموضوعات، كما 
لمرحلة من االستقرار األسري، والقدرة على الموازنة بين الدراسة  لطالبةبلوغ اقد يكون هناك 

والمهام الزوجية واألسرية، مما يمكنها من تحديد أهدافها بصورة أدق، ومقدرتها على بلوغ 
لعامل الخبرة التي تكتسبها الطالبات بمرور المراحل  ايًض هذه األهداف، وترجع الباحثة ذلك أ

يمكن أن  أنه من المتغيرات التي إلىمكانية تحسين الصمود إما ترجع الباحثة ك ،األكاديمية
مع  ا، وهذا ما يتفق أيًض (Chamberrlain et al,2016يخضع لعملية تنمية وتحسين. ) 

 (6302قناوي، دراسات )
 .*** التحقق من صحة الفرض الثالث 

توجد فروق ذات داللة إحصائية في الكفاءة الذاتية لدي طالبات والذي ينص على: " 
 " . الدراسات العليا تعزي لمتغير الفئة العمرية 

 oneوللتحقق من صحة هذا الفرض تم استخدام أسلوب تحليل التباين أحادي االتجاه 
way ANOVA ويوضح الجدول التالي داللة الفروق بين المجموعات الثالثة في درجات ،

 ياس الكفاءة الذاتية وذلك بالنسبة للمتوسطات واالنحرافات المعيارية، كما يلي:مق
 (88)جدول 

 الدراسةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجموعات  

 الذاتية في مقياس الكفاءة

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العينة المجموعة

طالبات الدراسات العليا 

 األولىالمجموعة 
888 88888 88888 

طالبات الدراسات العليا 

 المجموعة الثانية
888 88888 88888 

طالبات الدراسات العليا 

 المجموعة الثالثة
888 888888 88888 

( أن متوسطات المجموعات الثالثة في مقياس الكفاءة الذاتية 02) جدوليتضح من 
جاءت متفاوتة؛ وقد ظهر ذلك بشكل واضح بين متوسطات درجات كل مجموعة على حدة، 

( 26.22على متوسط ) المجموعة األولىفقد حصلت مجموعة طالبات الدراسات العليا 
المجموعة الدراسات العليا (، بينما حصلت مجموعة طالبات 1.262بانحراف معياري قدره )
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(، في حين حصلت مجموعة 2.120( بانحراف معياري قدره )21.01على متوسط ) الثانية
 ( بانحراف معياري قدره 032.02على متوسط )المجموعة الثالثة طالبات الدراسات العليا 

 one way ANOVولتأكيد النتيجة السابقة تم استخدام تحليل التباين أحادي االتجاه
ا بين متوسطات درجات طالبات الدراسات العليا في لتحديد مدى وجود فروق دالة إحصائيً ، 

في مقياس الكفاءة الذاتية حيث تم تحديد مصدر التباين وحساب قيمة  ةالمجموعات الثالث
 )ف( والجدول التالي يوضح ذلك:

 (88جدول )

 " one way ANOVAداللة الفروق بين المجموعات في مقياس الكفاءة الذاتية "  
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( وهي قيمة دالة 0005.613أن قيمة )ف( كانت ) (02جدول )يتضح من 
(، مما يدل على وجود فروق بين متوسطات درجات كل من 3.30ا عند مستوى )إحصائيً 

 .الذاتيةطالبات الدراسات العليا المجموعات الثالثة في مقياس الكفاءة 
، ويشير هذا إلى وجود فروق في الدراسةويعني هذا قبول الفرض الثالث من فروض 

 . للفئة العمرية( ا)طبقً مقياس الكفاءة الذاتية بين مجموعات طالبات الدراسات العليا 
تعليمية، فقد وبالبحث عن موضع الفروق بين المجموعات نتيجة الختالف المرحلة ال

 التالي :" للمقارنات البعدية يوضحها الجدول Tukeyتوكي تم استخدام أسلوب "
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 (88جدول )

 الذاتيةبين مجموعات طالبات الدراسات العليا الثالثة في مقياس الكفاءة  Tukeyاختبار توكي  

 المجموعات المتوسط

طالبات 

الدراسات 

العليا 

المجموعة 

 ىاألول

طالبات 

الدراسات 

العليا 

المجموعة 

 الثانية

طالبات 

الدراسات 

العليا 

المجموعة 

 الثالثة

88888 
طالبات الدراسات العليا 

 ىالمجموعة األول
 *88888 *88888 ـــــــ

88888 
طالبات الدراسات العليا 

 المجموعة الثانية 
 *88888 ـــــــ 

888888 
طالبات الدراسات العليا 

 المجموعة الثالثة
 ـــــــ  

 8888)*( دالة عند مستوى 

 (:02) جدوليتضح من 
المجموعة  و المجموعة األولى( بين 3.30) مستوى عند ا يً وجود فرق دال إحصائ

 .من طالبات الدراسات العليا المجموعة الثانيةلصالح الثانية 
المجموعة  والمجموعة الثالثة ( بين 3.30ا عند مستوى )وجود فرق دال إحصائيً 

 .من طالبات الدراسات العليا المجموعة الثالثةلصالح  األولى
المجموعة  والمجموعة الثالثة ( بين 3.30ا عند مستوى )وجود فرق دال إحصائيً 

 .من طالبات الدراسات العليا المجموعة الثالثةلصالح الثانية 
في ضوء مصادر تطوير الكفاءة الذاتية والتي تحدد  الفرضوتفسر الباحثة نتيجة 

، ومن خالل العوامل االنفعالية رمباإلتقان الذي يحدث من خالل تراكم الخبرات والع
 (Bandura,1997) الفشل  وفي االستشعار بالنجاح أ اتوالفسيولوجية التي تساعد الطالب

بالدراسات العليا  المقيدات ،للدراسات العليا افترى الباحثة أن الطالبات المتقدمات حديثً 
التقدير المرتفع لمدى أهمية سالمة  نالسنوات الدراسية الجامعية، ال يكون لديه مهنتماابعد 

وبالتالي ال نظرًا ألختالف طبيعة المتطلبات األكاديمية بين المرحلتين،  خطوات البحث العلمي،
الموضوعات  ختياركيفية امن حيث ، مهارات البحث العلميقان تنسبة كبيرة من إ حققنيُ 

علمية  لى وجود تفسيراتإ المناسبة وباإلضافة األدواتستخدام البحثية والقدرة على ا
تي او بات األعلى بالفئة العمرية، والل، وهذا ما يتطلب الخبرة التي تتواجد لدى الطالومنطقية
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الفشل القدرة على استشعار النجاح أو  ول بالبحث العلمي، حيث تكون لديهنقضين مدة أط
 ، فالكفاءة الذاتية هي ما يكتسب من خالل تراكم الخبرات. بمراحل متقدمة من العمل

 التحقق من صحة الفرض الرابع .
بؤ بالصمود األكاديمي لدي طالبات سهم الكفاءة الذاتية في التنتُ " والذي ينص على:

 الدراسات العليا " . 
 وللتحقق من صحة هذا الفرض قامت الباحثة بما يلي:

 )المجموع( على الصمود األكاديمي للطالباتتأثير الكفاءة الذاتية  -1
 Multiple linear regressionتم استخدام تحليل االنحدار الخطي المتعدد 

لدراسة تأثير الكفاءة الذاتية على الصمود األكاديمي، وجاءت النتائج كما هو موضح بالجدول 
(02 .) 

 ( 88جدول )

 الصمود األكاديمينموذج االنحدار لتأثير الكفاءة الذاتية على 
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( بداللة إحصائية قدرها 6253.662( أن قيمة الفاء بلغت )02يتضح من الجدول )
( وهو 3.222النموذج، كما بلغت قيمة معامل التحديد )( وهو ما يشير إلى معنوية 3.33)

( من التباين في الصمود األكاديمي للطالبات يمكن تفسيره بناء %22.2ما يشير إلى أن )
 على التباين في الكفاءة الذاتية.
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كما يشير اختبار )ت( إلـى أن معـامالت االنحـدار المقـدرة جـاءت دالـة إحصـائيا عنـد     
( للكفـاءة الذاتيـة، وبالتـالي يمكـن صـياغة عالقـة االنحـدار علـى الصـورة 3.30مستوى داللة )

 التالية:
 

 
ــإن الصــمود  ــدار درجــة واحــدة ف ــة بمق ــادة الكفــاءة الذاتي ــه بزي ــي هــذه العالقــة أن وتعن

 ( درجة عند ثبوت باقي المتغيرات. 3.502األكاديمي للطالبات يرتفع بمقدار )
وفي ضوء ذلك يمكن رفض الفرض الصـفري "ال يوجـد تـأثير إيجـابي للكفـاءة الذاتيـة علـى      

ول الفـرض البـديل" يوجـد تـأثير إيجـابي للكفـاءة الذاتيـة علـى الصمود األكاديمي للطالبـات" وقبـ
 الصمود األكاديمي للطالبات" وقبول الفرض البديل "

 تأثير الكفاءة الذاتية )األبعاد( على الصمود األكاديمي للطالبات
 Multiple linear regressionتم استخدام تحليل االنحدار الخطي المتعدد 

ءة الذاتية اإلنفعالي والمعرفي واألكاديمي واالجتماعي والتكنولوجي لدراسة تأثير أبعاد الكفا
 (. 63على الصمود األكاديمي، وجاءت النتائج كما هو موضح بالجدول )

  

الكفاءة الذاتية × 88888+  88888الصمود األكاديمي للطالبات=   
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 ( 88جدول )

نموذج االنحدار لتأثير كل من أبعاد الكفاءة الذاتية )اإلنفعالي والمعرفي واألكاديمي واالجتماعي 

 األكاديمي(والتكنولوجي على الصمود 
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( بداللة إحصائية قدرها 551.532( أن قيمة الفاء بلغت )63يتضح من الجدول )
( وهو 3.231( وهو ما يشير إلى معنوية النموذج، كما بلغت قيمة معامل التحديد )3.33)

الصمود األكاديمي للطالبات يمكن تفسيره بناء ( من التباين في %23.1ما يشير إلى أن )
على التباين في كل من أبعاد الكفاءة الذاتية اإلنفعالي والمعرفي واألكاديمي واالجتماعي 

 والتكنولوجي على الصمود األكاديمي.
كما يشير اختبار )ت( إلى أن معامالت االنحدار المقدرة جاءت دالة إحصائيا عند    

 البعداألكاديمي و البعد  والمعرفي والبعد  لكل من البعد اإلنفعالي  (3.30مستوى داللة )
التكنولوجي، بينما كان معامل االنحدار للبعد االجتماعي غير دال إحصائيا عند مستوى داللة 

 (، وبالتالي يمكن صياغة عالقة االنحدار على الصورة التالية:3.35)
 
 

بمقدار درجة واحدة فإن الصمود  ياإلنفعال البعد وتعني هذه العالقة أنه بزيادة
( درجة عند ثبوت باقي المتغيرات، كما أنه بزيادة 3.262األكاديمي للطالبات يرتفع بمقدار )

( 3.522المعرفي بمقدار درجة واحدة فإن الصمود األكاديمي للطالبات يرتفع بمقدار )البعد 
بمقدار درجة واحدة فإن  البعد األكاديميدرجة عند ثبوت باقي المتغيرات، كما أنه بزيادة 

( درجة عند ثبوت باقي المتغيرات، كما أنه 3.52الصمود األكاديمي للطالبات يرتفع بمقدار )
التكنولوجي بمقدار درجة واحدة فإن الصمود األكاديمي للطالبات يرتفع بمقدار  البعد  بزيادة

االجتماعي فإن تأثيره غير دال البعد  ( درجة عند ثبوت باقي المتغيرات ، أما3.232)
 إحصائيا على الصمود األكاديمي للطالبات. 

( 6302ده محمد )وتفسر الباحثة ذلك في ضوء ما تعريف الكفاءة الذاتية الذي أور 
أنها القدرة الفعلية للمتعلم على أداء المهام وكيفية مواجهة الصعاب والتغلب عليها، من خالل 

  .التحكم في السلوك
للصمود األكاديمي بأنه القدرة على  (Cassidy,2016) وهو ما ينفق مع تعريف

 األكاديمي للمتعلمتخطي الصعاب والمستمرة والمؤقتة، التي تهدد التقدم والنجاح 

البعد × 88888البعد اإلنفعالي + × 88888+  88888الصمود األكاديمي للطالبات= 

البعد التكنولوجي ×  88888البعد األكاديمي+×  8888المعرفي +   
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مثل القدرة على التعامل بفاعلية مع المشكالت المتعلم،  (Fallion,2010) وأيًضا مع
  .وتعمل على دعمه في الحفاظ على مستوى متميز من اإلنجاز رغم الظروف المحيطة

(  التي توصلت إلى إمكانية التنبؤ بالصمود Cassidy,2016) دراسة  كما يتفق مع
 ل متغير الكفاءة الذاتية األكاديمية.األكاديمي من خال 

وترى الباحثة أنه كلما كانت الطالبة تتمتع بقدر مرتفع من المهارات المعرفية، ولديها 
الطموح الكافي بتطوير الذات من خالل التعلم الذاتي، ولديها القدرة على استخدام التقنيات 

ونية بسهولة ويسر، وكلما أيًضا كان التكنولوجية الحديثة والبحث العلمي عبر المواقع اإللكتر 
لدى الباحثة توافق مع البيئة التعليمية واتجاهات إيجابية نحو المقررات الدراسية ومكان التعُلم 

عال وتحمل الصعاب، كانت األقرب لما كانت لديها ضبط للنفس واألنفوالزمالء واألساتذة، وك
 .إلى الشخصيات ذوي الصمود األكاديمي

حثة عدم تأثير البعد االجتماعي على الصمود األكاديمي، في ضوء كما تفسر البا
من عدم االختالط والتباعد االجتماعي الذي فرض على  الوضع الحالي جراء جائحة كورونا

 الطالبات المنصات التعليمية، والتواصل عبر البرامج االلكترونية.
 توصيات الدراسة:  

 بتوعية الطالبات بماهية وأهمية التمتع بالكفاءة الذاتية األكاديميينالمرشدين  اهتمام -
 .خاصتًا الطالبات الجدد بالدراسات العليا

 الذاتية.  الطالباتالجامعات باألنشطة التي تعزز من كفاءة  اهتمام -
عقد دورات تدريبة لتدريب  .بتنمية الصمود األكاديمي لدى الطالبات الجامعاتاهتمام  -

 مواجهة الفشل واإلحباط بالمواقف التعليمية.كيفية الطالبات على 
 مقترحات الدراسة :

 تقترح الدراسة الحالية إجراء البحوث التالية: 
مواجهة الضغوط كمدخل لتحسين الصمود  استراتيجياتفاعلية برنامج إرشادي لتنمية  -

 األكاديمي لدى طالب الجامعة.
 بالمملكة العربية السعودية. األجنبياتمستوى الصمود األكاديمي لدى الطالبات  -
 التفوق األكاديمي وعالقته بالكفاءة الذاتية لدى طالب الجامعات. -
 العالقة بين الكفاءة الذاتية والتوافق االجتماعي لدى طالب الجامعة.  -
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االختبار واإلنجاز األكاديمي  (. الكفاءة الذاتية وعالقتها بكل من قلق2111إبراهيم، نجاح عبد الشهيد.)
 .112-5،77، مجلة الطفولة التربيةعة القصيم، لدى الطالبة المعلمة بجام

(. النموذج البنائي للعالقات بين الدافع األكاديمي والكفاءة الذاتية 2115)والنبهاني، هالل ، أحمدشيب، 
جامعة السلطان قابوس بسلطنة واالتجاه نحو التدريس والتحصيل األكاديمي لدى طلبة كلية التربية 

 .271-222(،2)152، مجلة كلية التربية، جامعة األزهر .ُعمان
(. فعالية برنامج تدريبي قائم على اليقظة العقلية في تحسين الصمود 2112و حلمي أمينة. ) زكي، هناء،

 . 114 -22، المجلة المصرية للدراسات النفسيةاألكاديمي لدى طالب الجامعة، 
(. العوامل الخمسة الكبرى للشخصية وعالقتها بكل من الصمود 2113وزهران، سناء ) ،زهران، محمد 

مجلة اإلرشاد األكاديمي واالستغراق الوظيفي لدى طالب الدراسات العليا العاملين بالتدريس. 
 .421-32،323، النفسي

وعالقته بالكفاءة الذاتية البحثية لدى (. مستوى التفكير الناقد 2112) صادق، محمد ، و النجار، يحيى
، مجلة جامعة القدس المقترحة لألبحاث .طلبة الدراسات العليا بكليات التربية بمحافظات غزة

2(12 ،)131-147 . 
 .(. الصمود األكاديمي وعالقته بتقدير الذات لدى عينة من طالب التعليم المفتوح2115عطية، أشرف )
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الصمود األكاديمي مدخل لتحسين استيراتيجيات المواجهة للطلبة الفائقين  (.2112مرزوق، سومية محمد )

 رسالة دكتورة غير منشورة، كلية البنات لآلداب والعلوم والتربية، جامعة عين شمس. ، اأكاديمي  
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