
 

  

   

 

 دادإـع

 املـــدرس املســـاعـــد بالقســـم

رافإـش

 أستاذ علم النفس الرتبوي 
 جامعة الزقازيق -كلية الرتبية 

 أستاذ علم النفس الرتبوي املساعد
 جامعة الزقازيق -كلية الرتبية 

 مدرس علم النفس الرتبوي
 جامعة الزقازيق -كلية الرتبية 

 
 حبث مشتق من الرسالة اخلاصة بالباحثة

 
 



2020 (1ج) يوليو (123)العدد    جملة كلية الرتبية ببنها  
 

 373 

دادإـع
 مـــد بالقســـاعـــدرس املســـامل

رافإـش

 أستاذ علم النفس الرتبوي 
 قجامعة الزقازي -كلية الرتبية 

 أستاذ علم النفس الرتبوي املساعد
 جامعة الزقازيق -كلية الرتبية 

 مدرس علم النفس الرتبوي
 جامعة الزقازيق -كلية الرتبية 

هدد ا بحث ددى احددر بحلىددلا قاددر بحىلنددض  ألدددي بحوكددمن بلمددضدة     دد   ددي بح  ددض    
بلمضدة ية بأبىضده ض   دذح  بحلوؤدم  وك دض بدضحوكمن بلمدضدة  ك   حد   بالجل ضعية  فضقاية بحذب 

(  ي طاثة بحجض ىةك  ن  نض ت بحثضحثدة بعقد بد  ايدضل بحوكدمن بلمدضدة   500قار قدوة  ي )
  ايددددضل بح  ددددض    بالجل ضعيددددة   ايددددضل فضقايددددة بحددددذب  بلمضدة يددددةك   ض ددددل  ب   ىض دددد  ب  ثددددض  

 ى دك  م بحلمص  احر بحولضئج بحلضحية:ألدل من    اد  بإل   ب  بح ل
 (  ألدددددي بحوكددددمن 0,01 جددددمد قلنددددض  ب  ثضطيددددة  مجثددددة دبحددددة اح ددددضئيض  قودددد    ددددلم )

 بلمضدة        ي بح  ض    بالجل ضعية  فضقاية بحذب  بلمضدة ية.

  ة كددي بحلوؤددم بددضحوكمن بلمددضدة    ددي بح  ددض    بالجل ضعيددة  ددي بل ددل   بلنددض    ب  ددل يك
 .  ل كم بح   ك  ب  ض  بحقلب  بح مجه  ب يض   أبىضد حفضقاية بحذب  بلمضدة ية  ي بح

 . طاثة بحجض ىة-فضقاية بحذب  بلمضدة ية –بح  ض    بالجل ضعية –بحوكمن بلمضدة   :الكلمات املفتاحية
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Prediction by Academic Buoyancy from Social Support and Academic 

Self-Efficacy among Zagazig University Students 

Abstract 

The aim of the research is identify the relationships between 

academic Buoyancy, social support, and academic self-efficacy with its 

dimensions, and to predict academic Buoyancy from social support, and 

academic self-efficacy among a sample of (500) Zagazig University 

students. The researcher prepared academic Buoyancy scale, social 

support scale, and academic self-efficacy scale. Using Pearson 

Correlation and Multiple Regression Analysis Method, the following 

results were reached: 

 There is a statistically significant positive correlations at (0,01) 

between academic Buoyancy and social support and academic 

self-efficacy. 

 It is possible to predict academic buoyancy from social support 

Family and others, and from perceived control and self-directed 

decision making as a dimension of academic self-efficacy. 

Keywords: Academic Buoyancy - Social Support - Academic Self-

Efficacy - University Students. 
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ُ ّىدد  بح يددض  بلمضدة يددة فلددل   ك ددة جدد ب  بضحو ددثة حا اثددة حدددى  لتددك  فدكددض    دددلكم   ل دد د 
أه بفكمك فكم ة ىمن حاوجضح فدكض ب لى بدب  حا يض  بحى ايةك  حكي ةىدم  هدذب بحوجدضح صدىم ض   قاثدض  

ي يددة   قدد   دد  فدد  طددل قكم   ددم    دد ةض    تددكل  همبجكم كددض بتددك  هددم    ىلندد    دددل كم بحلىا
   قدق أه بفكم بحل  ة ىمن احدكضك   ض همدي احر ضى    لمبهم بحلىاي       داكم بلمضدة  .

م دددض أن بح يدددض  بلمضدة يدددة  اىدددً د  ب   ك دددض  فددد   جدددضح  بحلىاددديم  بحدددلىام بحودددضج   بحفّىدددض  
  بحىا دد ك اال أ كددم همبجكددمن حألفدلبدك حدددى ة  دد  بح اثددة قاددر بح سبةددض  بحل ددكيل  حل قدددق بحلقدد 

بحل دد ةض  بح  لافددةك  بح تدددكل ك بحخددةم  بح ضصددة ألكدددذد بحفلددل   ثدد   ددد    د جددض     دددداكمك 
 (.Reisy et al., 2014, 64 ضى  بحثقة بضحوفس )

  ددي بحخددل  ي بحلددأنام  بإل ددلجضبة  ددي بح اثددة حكددذد بحىاثددض ك  بحل دد ةض ك  بح ددىم ض  
 (.Yu & Martin, 2014, 645ة )بحل   ظكل ف  حيض كم بلمضدة ي
 فكدددم  حددد هى فددد   جدددض  قادددم   هدددم Academic Buoyancyحددذح  ركدددل   ددد ا  

بحوفس بإلةجضأل  ف ي  لحه ة ل يع بح اثة بحل  ي حال  ةض   بح دىم ض   بح  دي بحدم يدة بحلد  
 (.542ك 2014 مبجككم ف  حيض كم بلمضدة ية ) وض     مد     ك 

بى    لج ض   وكض بح فم بلمضدة  ك بإل لىضش بلمضدة  ك   ن   م  لج ة هذب بح   ا 
بح لح بلمضدة  ك بإل  ل  بلمضدة  ك  بحوكمن بلمضدة  ك   دلم  ؤو   لج ة بح  د ا  بأ ده 

ك  هدددم أمثدددل  لئ دددة حالةادددً قادددر اثدددةفىددد  أ   تدددض  ةقدددم  بددده بح بحوكدددمن بلمدددضدة   بضقلثدددض د 
 .أج    قدق بله با بح تكل   بحل  ةض  بحل   مبجككم  ي

( أن بحوكمن بلمضدة   ةىود   ىضحجدة Yun et al., 2018, 807  ل  ةضن  آ ل ن" )
ب  فضع  ب  فضن   لم  بحل  د  بلمضدة   حا اثة ف  بح يض  بلمضدة ية بحدم يدة   يييدة بحلدأنام 

  ع بح ؤلب   بح مبن  بحلىاي ية بح جك   بح لكل  .
( بحوكددمن بلمددضدة   بأ دده ندد    بح اثددة قاددر Gellor, 2019, 102 ُ ىددّلا "جداددم " )

 بحلىض   ألوجضح  ع بحىاثض  بلمضدة ية  بحل  ةض  بحل  همبجكم كض.
فضح اثددة بحقددضد  ي قاددر بحوكددمن بلمددضدة   ةكم ددمن  جكددس ن حالةاددً قاددر قاثددة فددأ ل  

 (.Smith, 2016, 31قار أفخ   جهك    قدق   لم ض   ل فىة  ي بحل  د  بلمضدة   )
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   دض  دؤق هلخد  أه يددة  كدمن بح اثدة أمضدة يدض  أي  ةاددؤكم قادر بح تدكل   بحل دد ةض  
بلمضدة ية بحل   قمد احر حضحة  ي بإل سبن بحوف   ح هكمك  ب  فضع   لم ض     داكم بلمضدة  ك 
  ض همدي احر بحوجضح ف  بح يض  بلمضدة  ك حذح  الأل   ي بحث ى قار قمب     ىدساب  دبق دة 

 اثدددة   دددضق هم قادددر  مبجكدددة  بحل ددد ي حكدددذد بح تدددكل   بحل ددد ةض  بلمضدة يدددة أي  كمضدددكم حا
أمضدة يض ك  أه كض دقدم بح  ي ددي بضح اثدة حكدم  دمبت أ دل كم أ  أندض  كم أ  أصد نضئكم أ  أ د ض  
آ ل ي  ي أ ض ذ  أ  جدلبن أ  ا لت د ب ة    ح ً بحت ص بح قل  حهك فكذب بح قم هس    ي 

 ً ألوف ه   تجعيه قار بلدبت بلمضدة   حل قدق بحوجضح.ثقة بح ضح
م ددض أن بح محفددض  حددم  بحوكددمن بالمددضدة    م دد    ددم ل هددذب بحؤوددضت  ددي أجدد  ا ددضد  ح ددض ة 
بح اثدددة  جدددضد بحقخدددضةض  بحل ددد ةض  بحلددد   ل فدددع فددد  بح يدددض  بلمضدة يدددة بحدم يدددةك حدددذح   دددي أجددد  ا دددضد  

دي  جدلد    هدد  قمب د  بح  ددل  بحخدةم ك ألدد  ةجًد    هدد  بحوكدمن بلمدضدة   فع دده ال هوثةد  حاثددضحث
أةخددض  بحى هدد   ددي بحىمب دد  بل ددل ك   ددض ان  ىاددم هددذد بحىمب دد  بل دددل      دددي ندد    بح ددل  قادددر 
بحوكمن بلمضدة   همدي احر  لضئج اةجضألية   ض ة ضق  بح ل  قار حىًد أد ب ب  فد   و يدة  جدل ىكم 

(Reisy et al., 2014, 64 ك  أهدم) هدذد بحىمب دد  بح  دض    بالجل ضعيدة   د   ب  ثضطكدض بددضحوكمن
 (.Collie et al., 2016, 3بلمضدة   بحذي همدي احر   قدق   لجض  بح ل  بإلةجضألية )

أن بح  دض    بإلجل ضعيدة حظددت بضهل دض   (289 ك2010أألدم هض دمكبح د     د  فدذ ل )
أن بح  دض    بإلجل ضعيدة بحلد  هلاقضهدض بحفدلد مؤدل  ي جض ً بحثضحثدي بقل ضدب  قادر   دا ه  فضدهدض 

 ي بحج ضقض  بح  لافة بحل  هول   احدكض )بل ل ك بلص نضتك بحجددلبنك ا دلت بحى د  أ  بح  ب دة( 
   قم  أل     ؤدل ف   فض ب ثض  بح اؤية حألح بث  بح مبن  بح دئة بحل  هلىلن حكض بحفلد.

بجىدددة بحؤودددضت   بح تدددجىةك فدددعن  حددد  ةجىاكدددم فىوددد   س  ددد  بح اثدددة بضح س ددد   دددي بحلةذةدددة بحل 
ةكضف من  ع بح ىم ض  بلمضدة ية    ض حة بحلةاً قار بح تكل  بلمضدة ية بحل   مبجككم ف  

 (.Rachmayanti & Suharso, 2017, 126حيض كم بلمضدة ية بحدم ية )
حجدددض ى  هلخددد    دددض  دددؤق أن بح  دددض    بالجل ضعيدددة حكدددض أد  ب  فّىضحدددة فددد  حيدددض  بح ضحدددً ب

  وكض  تجيع بح ضحً قار    دي    داه بلمضدة  ك    قدق أه بفه بح وتمد ك   تجيىه قار 
 قض  ددة بح مبندد  بحخددضز ةك  ا ددضد   قدد هلد حددذب ك   قدد ةم حدده بحلقضةددة  بإلهل ددض ك   و يددة قلنض دده 

ث حألفخد ك بالجل ضعية ألدوه   دي بح  ي دي بهك  بحلقاد   ي بحىسحدة بالجل ضعيدةك   ةدددل بلحد ب
   قم له قار    دي بحظل ا بح اؤيةك  بحمنضةة  ي آثض  بحخةم .
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( أن Sabzi & Fooladchang, 2015 ن  أ فل   لدضئج ب دى " دضألسي  فمالد دض ج" )
  ددضد  بح  ددض    بالجل ضعيددة  س دد   ددي ا كض يددة  كددمن بح اثددة أمضدة يددض ك  أركددل   لددضئج ب ددى 

(Collie et al., 2016, 17 أن بح  دلم )  ض  بحىايدض  دي بح  دض    بل دل ة  بح جل عيدة   دذح 
بح  لم ض  بحىايدض  دي بح  دض    بلمضدة يدة  د قم   دلم ض   تدضألكة  دي بحوكدمن بلمدضدة  ك   دض 

( احدددر أن بح  دددض    Fathi & Jamalabadi, 2017 مصددد  ب دددى "فل ددد   جض ضالبدددضدي" )
ثل بتددك  زدددل  ثض ددل قاددر بحوكددمن بالجل ضعيددة لقخددضت هدئددة بحلدد   سك بحمبحدد هيك بلنددلبن هددم 
(ك "ألدلبدي" Putwain et al., 2012بلمدضدة  ك ألدو دض  مصدات  لدضئج ب دى "ألم دم ي  آ دل ي" )

(Brady, 2016.احر ق    جمد قلنة ألدي بحوكمن بلمضدة    بح  ض    بإلجل ضعية ) 
مثل بتدك  ( أ كدض  دLam, 2019, 1  ظلب  له ية بح  ض    بالجل ضعية   ض هذ ل "ال " )

مؤددددل قادددر بح اثدددة    دددضهم فددد     ددددي بحظدددل ا بح ددداؤيةك  بحلةادددً قادددر بحل ددد ةض  بلمضدة يدددة 
بحدم يدددةك   دددض ة قدددق بح ددد ة بحوف دددية  بحىقايدددة حكدددمك حددددى أ كدددض ُ وتدددأ بحظدددل ا بحلددد  ةتدددىل فدكدددض 

ألوددضت بح ضحددً بضل ددضنك  بإلحلددلب ك     اي ددة  ب يددةك   ددض ُة لددع بح ضحددً ب س دد   ددي بإل ددلقلحية فدد  
 حيض ه بح ضصةك    قدق أه بفه   ضحلضح  بح  ضه ة ف  بح جل ع بتك  أفخ . 

 هددذب ألدد   د ة ددضق  قاددر  كددمن بح اثددة أمضدة يددض     ددضق د قاددر حدد   تددكل ه  بحلةاددً 
قار بحل  ةض  بحل   ظكل ف  بح يض  بلمضدة  ك   دض  جد   خدض    لدضئج بحث دمث بح دضبقة  ي دض 

لمدضدة    بح  دض    بإلجل ضعيدة فد  بحؤدئدة بلجوؤيدةك حدذح   ديىل   ة ص بحىلنة ألددي بحوكدمن ب
بحث دى بح دضح  قاددر د ب دة بحىلندة ألدددي بحوكدمن بلمدضدة    بح  ددض    بالجل ضعيدة   دذح  بحلوؤددم 

 بضحوكمن  وكضك ف  بحؤدئة بحىل ية ال للا بحثقضفض  ألدوكض   دي بحؤدئة بلجوؤية.
ية  د  هض فد   ىس دس بحوكدمن بلمدضدة  ك هدذ ل " دض  ي"   ضإلضضفة احر بح  ض    بإلجل ضع

(Martin, 2014, 2 أ ده  دي بح تدجع أن هودضك ب دللب يجيض  ة كدي ب دل  ب كض حلىس دس بحوكدمن )
 بلمضدة   ح   بح ل ك هذد بال للب يجة  ل س قار ق   قمب    ي ض وكض فضقاية بحذب .

   ب فعن فضقاية بحذب  ه  أمثدل بحىمب د  أ ه  فقض  حثض  (Reisy et al., 2014, 65  خيف )
فددد     هددد  بل تددد ة بحلددد  ةتدددللك فدكدددض بح دددل ك   دددض أ كدددض ندددم  دبفىدددة   دددضق  بح اثدددة فددد   مبصددداة 

( أ ده طثقدض  Frydenberg, 2018, 3381أ ت لكم حلر بى  بحتىم  بضإلحثض ك   ذ ل "فل د هوؤدل"" )
 سبه  بإلهل ض  ألكدذب بح فكدم   أ دفل قدي  حد  أ دمبع  حلىل ف فضقاية بحذب  ألمب  ة بض    ب ل    ل ك فق 

   لافة  ي فضقاية بحذب   ه  فضقاية بحذب  بإلجل ضعيةك  بل ل ةك  بحل ضضيةك  بلمضدة ية.
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 ن   م ب ليض  فضقاية بحذب  بلمضدة ية ح وض ؤلكض حىدوة بحث ى بح ضح   ه  طاثة بح لحاة 
 د  قادر   ؤددق  فكدم  فضقايدة بحدذب  فد   ديض  بح مبند  بحجض عية. ففضقايدة بحدذب  بلمضدة يدة  ىل

 (.Dullas, 2018, 3بلمضدة ية )
( فضقايددة 106Arastaman & Özdemir ,2019 , ُيىددّلا "أ  ددل ضن  أ ادة دددل" )

 بحذب  بلمضدة ية بأ كض  ىلق  بح ضحً بق   ه قار بحوجضح ف  بح جض  بلمضدة  .
حد هكم ند    أمؤدل قادر ب دل  ب  ب دللب يجيض  فّىضحدة  فضح اثة   ي فضقاية بحذب  بلمضدة يدة

  (.Xu et al., 2017, 1580حالىض    ع بح تكل  بلمضدة ية )
م ض أن ا ضد  فضقاية بحذب  بلمضدة ية   ل ق   كدمن أمدضدة  و  هدذب ةىود   دع  س د   دي 

مضدة يددة ب س دد   ددي بقلقددضد بح اثددة بقدد  ب كمك فددع كم  دديكم من نددضد  ي قاددر بحلىض دد   ددع بح تددكل  بل
 .(,Reisy et al., 2014 68بحثقة  بح ؤل    ضحلضح    قدق   لم  أقار  ي بحوكمن بلمضدة   )

 هوددضك قدد   ب ددمث  وض حددت بحىلنددة ألدددي بحوكددمن بلمددضدة    فضقايددة بحددذب  بلمضدة يددة 
(ك    ددددى "مددددض  وجلمن" Martin & Marsh, 2008B  وكددددض ب ددددى " ددددض  ي   ددددض ش" )

(Carrington, 2013 ك)(Abdullah, 2017)  بحل  أ فل   لضئجك ض قي  جمد قلنة  مجثة دبحدة
ألدددي فضقايددة بحددذب  بلمضدة يددة  بحوكددمن بلمددضدة  ك حدددى أ دده  ددع ا ددضد  فضقايددة بحددذب  بلمضدة يددة هددسدبد 

 (كMartin & Marsh, 2008Aبحوكددمن بلمددضدة  ك   ددض أ ددفل   لددضئج ب ددى " ددض  ي   ددض ش" )
 (و "  دسي  آ دل ن"Carrington, 2013(و "مدض  وجلمن" )Martin et al., 2010) " دض  ي  آ دل ن"

(Reisy et al., 2014)( "و " يكلم  دض مVictoriano, 2016( "و "ةدضن  آ دلي)Yun et al., 2018) 
 احر أن فضقاية بحذب   ىلؤل  وؤئ حاوكمن بلمضدة  .

ّك   ىلقد ب  بح اثدة  ثقدلكم قادر   ظلب  له ية  لةدل فضقاية بحدذب  بلمضدة يدة حددى ُةتد
بحايم ب ك ة  ضك ة ضق هم   تجىكم قار بحلةاً قار أي قاثة أ   تكاة همبجكم كض ف  حيدض كم 
بلمضدة يددةك حددذح   ددىر هددذب بحث ددى احددر د ب ددة بحىلنددة ألدددي بحوكددمن بلمددضدة    فضقايددة بحددذب  

 بلمضدة ية. بلمضدة يةك   ذح  بحلوؤم بضحوكمن بلمضدة    ي فضقاية بحذب 

ان  فكم  بحوكدمن بلمدضدة    فكدم  ج هد  فد  قادم بحدوفس بإلةجدضأل  فد  بحؤدئدة بحىل يدةك 
أ فل قوه بحث دى فد  نمبقد  بح ىام دض  بحىل يدة  ف  ح  د  ض– مج  أي ب مث قل ية  م ض أ ه ال

 بح  دض    بإلجل ضعيدة  فضقايدة  وض حت بحىلندة ألددي بحوكدمن بلمدضدة    - ف  ح  د قام بحثضحثة
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بحذب  بلمضدة يةك   ظلب  إل للا بحثقضفض  فد  بحؤدئدض  بحىل يدة  بلجوؤيدة  ديىل   بحث دى بح دضح  
قادددر د ب دددة بحىلندددة ألددددي بحوكدددمن بلمدددضدة     ددد   دددي بح  دددض    بإلجل ضعيدددة  فضقايدددة بحدددذب  

 بلمضدة يةك   ذح  بحلوؤم بضحوكمن بلمضدة    ي     وك ض.
 وفي ضوء ذلك تتمثل أسئلة البحث فيما يلي:

هدد   مجدد  قلنددة دبحددة اح ددضئيض  ألدددي بحوكددمن بلمددضدة     دد   ددي بح  ددض    بالجل ضعيددة  -1
  فضقاية بحذب  بلمضدة ية ح   طاثة جض ىة بحسنضا ق؟

هدد  ة كددي بحلوؤددم بددضحوكمن بلمددضدة    ددي  دد   ددي بح  ددض    بالجل ضعيددة  فضقايددة بحددذب   -2
 ىضده ض ح   طاثة جض ىة بحسنضا ق؟بلمضدة ية بأب

 :يلي ماتتمثل أهداف هذا البحث في 
ب دددى بحىلندددة ألددددي بحوكدددمن بلمدددضدة     ددد   دددي بح  دددض    بالجل ضعيدددة  فضقايدددة بحدددذب   -1

 بلمضدة ية ح   طاثة جض ىة بحسنضا ق.

جل ضعية  فضقاية بحدذب  بحلىلا قار ا كض ية بحلوؤم بضحوكمن بلمضدة    ي بح  ض    بال -2
 بلمضدة ية بأبىضده ض ح   طاثة جض ىة بحسنضا ق.

 ة:ــــريــــة النظــــأواًل: األهمي
 دددمفدل  اييدددة  ظل دددة قدددي أدأليدددض  بحث دددى بحلددد   كتددد   لةددددلب  بحوكدددمن بلمدددضدة  ك  -1

 -حدد  د قاددم بحثضحثددة فدد –بح  ددض    بإلجل ضعيددةك فضقايددة بحددذب  بلمضدة يددةك  ضصددة أ دده 
 لةدددلب    بحوكددمن بلمددضدة   ىلنددة ألدددي ُ جدد   دد    فدد  بحث ددمث بحىل يددة بحلدد   وض حددت بح

 بحث ىك  هذب بحجست ن  ة لفد   وه بحثضحثدي ف  هذب بح جض .

 طاثة بح لحاة بحجض عية.   ا  بد بح كلثة بحىل ية ب ايضل ج ه  حاوكمن بلمضدة   ح -2

 ة:ـــقية التطبيـــثانيًا: األهمي
ندد   فددد   لددضئج هددذب بحث ددى فدد   مجيدده  ظددل بحقددضئ دي قاددر بحى ايددة بحلىاي يددة بأه يددة بحوكددمن  -1

بلمضدة   ف   جضح بحى اية بحلىاي يةك   ض ةجى  بح ضحًد    دية  لس دة ندضد   قادر بحلةاًد 
 قار بحىاثض   بحل  ةض  بلمضدة ية بحدم يةك   ض ةىمد بضحوفع قار    داه بح  ب  .
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  قاددر أه يدة بحدد    بإلةجدضأل  حا  ددض    بإلجل ضعيدة بحلدد    ثاكدض بل ددل ك بلصدد نضتك أي بحلأمدد -2
لتدجيع طاثددة بحجض ىدة فدد  بحلةاًد قاددر بحىاثدض  بح  ب ددية بحلدد  ح د ص آ ددل  قدل  حا ضحدًد 

 .ك  بحل  ي حاظل ا  بلح بث بح اؤية بحل  ة ل ألكض مبجككم ف  بح يض  بلمضدة ية بحدم ية

فدد   ىلفلودض ح د   اد بك طاثدة بح لحاددة بحجض عيدة حفدضقادلكم بحذب يدة فدد   ند    دضق  بحولدضئج -3
 بح مبن  بلمضدة ية حدى ه  بح  لك بل ض   ف  دفىكم حاايض  بضح كض  بح  لافة.

 وثدددع أه يدددة بحث دددى  دددي أه يدددة بحىدودددة  هددد  طاثدددة بح لحادددة بحجض عيدددة بحلددد  فدكدددض  لتدددك   -4
 مضدة   ب لى بدب  حا يض  بحى اية.   دلكم   ل  د أه بفكم  ي أج  بحوجضح بل

 

  :ضحوكمن بلمددضدة    ددي بح  ددض    بالجل ضعيددة  فضقايددة بحددذب  بحلوؤددم بددالحددد الموضددو ي
  بلمضدة ية.

  :بحلل ية  ب دب   بحىام   بحل دل ض( بدضحفل   بىض  ايض  جض ىة بحسنضا قالحد المكاني(
 .بح  ب ية بل  ىة

  2019/2020بحف   بح  ب   بل   ماني: الحد الز.  
  :قدوة  ي طاثة بح لحاة بحجض عية.الحد البشري 

 :Academic Buoyancyالنهوض األكادميي 
 كض ب  بح ضحً ف  بحلةاً قار بح تكل   بح دىم ض   بحىاثدض   بحل د ةض  بلمضدة يدة 

بحجض ىدةك   دض هدمدي احدر   قددق حضحدة  دي بحلدمبان بحوف د  بحدم ية بحل   مبجكده أثودضت د ب دله فد  
 .  لضئج أفخ     لم ض   ل فىة  ي بحل  د  بلمضدة  "

 ُ  ددد د بحوكدددمن بلمدددضدة   اجلبئيدددض  بضح  جدددة بحلدددر ة  ددد  قادكدددض بح ضحدددً قادددر  ايدددضل 
-ةاي ددة بح ك دد -بحوكددمن بلمددضدة   بأبىددضدد  هدد  )بحل  ددين  ددي أجدد  ا جددضا بح كددض  بلمضدة يددة

 بإل لىض ة بضحس لت(.-بح ثضألل 

 :Social Supportاملساندة االجتماعية 
هلاقددضد بح ضحددً  ددي بل ددل   بلنددض   أ  بلصدد نضت أ  ب  ددل يك  ل ددثل  فدد  بحدد قم  مدد   ددض

 .بح ىومي  بح ضدي   ح  قو  ض ةكمن ف  بحليض" حك ض
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بح ضحددً قاددر  ايددضل  ُ  دد د بح  ددض    بالجل ضعيددة اجلبئيددض  بضح  جددة بحلددر ة  دد  قادكددض 
بح  ددددض     -بح  ددددض    بالجل ضعيددددة بأبىضدهددددض  هدددد  )بح  ددددض    بالجل ضعيددددة  ددددي بل ددددل   بلنددددض  

 بح  ض    بالجل ضعية  ي ب  ل ي(. -بالجل ضعية  ي بلص نضت

 :Academic Self-Efficacyفاعلية الذات األكادميية 
  دددض  نلب ب ددده ألوف ددده د ن  ىلقددد ب  بح ضحدددً حدددم  ن   ددده قادددر بحدددل كم فددد   دددام يض هك  ب

 .بحاجمت حآل ل يك  ثقله ف  ا جضا  كض ه بلمضدة ية
 ُ   د فضقاية بحذب  بلمضدة ية اجلبئيض  بضح  جة بحلر ة  د  قادكدض بح ضحدً قادر  ايدضل 

بحثقددة فدد   -ب  ددض  بحقددلب  بح مجدده  ب يددض   -بحددل كم بح دد  كفضقايددة بحددذب  بلمضدة يددة بأبىضدهددض  هدد  )
 (.بلمضدة يةا جضا بح كض  

 ي:ـــادميـــوض األكـــأواًل: النه
 ظددلب  حالةدددلب  بح ل ددض قة بحلدد  ةتددك هض بحى ددل بح ددضح ك أصددث ت بح يددض  أمثددل  ىقددد ب ك 
  سبه   بح ىم ض   بحىاثض  بحل   مبجه طلألوض فد  حيدض كم بلمضدة يدةك  هدذد بحىاثدض  أصدث ت 

طددل قكم   ددم   قدددق بلهدد با بحلدد  ة ددىمن بحدكددضك   ددمثل قاددر    ددداكم بلمددضدة     ددض  ىددم  
 همدي احر بحفت  بلمضدة  .

حذح  الأل   ي  ىضحجة ب  فضن   لم  بحل  د  بلمضدة   حا اثة ف  بح يض  بلمضدة ية 
ثددة أمضدة يددض   بحلددأنام  ددع بح ؤددلب   بح مبندد  بحلىاي يددة بح جكدد   بح لكددل  ك  هددذب ةىودد   كددمن بح ا

(Yun et al., 2018, 807.) 
  ى  بحوكدمن بلمدضدة    لةددلب   ك دض  فد   جدض  قادم بحدوفس بإلةجدضأل  فداىدً د  ب   ؤددلب  
  فد ب  ف     دي بح  لجض  بإلةجضألية أثوضت بحى اية بحلىاي يدةك فضح اثدة   ي بحوكدمن بلمدضدة   

 (. Datu & Yuen, 2018, 209بح ل فع ةظكل ن  جضحض  أمضدة يض   ل فىض  )
حدذح  الألدد   ددي بإلهل ددض  ألوكددمن بح اثدة أمضدة يددض   ددي بح تددكل   بحل دد ةض   بح ددىم ض  
بحل  همبجكم كض بتك  هم   حلر ة ققمن بحوجضح بلمضدة  ك    مصض  طاثة بح لحادة بحجض عيدة 

   بح  لقؤ .حدى أ كض  ل  ة  ك ة ف  بح جل ع   م  ن  ب   إ كض يض  بح اثة  أهيل  حاى   ف



 د. أمحد جماهد ، د. شريي حليم،أمحد عثماند.  أ/ مروة هالل،أ/ 
 

 382 

 النهدددوأل اديددداي مي فدددي ممهومدددل  دددا ممهدددو  ال دددموي اديددداي ميم دددض ة لاددد  

Academic Resilience ( ك فددذ لMartin, 2014, 1 أن بحوكدمن بلمدضدة      صداة )
بضحل  ةض  بحدم ية    بح  لم  بح و فض     صاة بك  بح اثدة لن بح دىم ة بحدم يدة  و فخدة 

  فدد   لحاددة  دض فدد  بل دؤمع أ  بحف دد  بح  ب د ك ألدو ددض بح دد مد بح  دلم  ة ددل ألكدض ج يددع بح دل
بلمدددضدة      صددداة بضح لضقدددً بحكؤددددل   بح س ودددة  بح دددضد   ثددد  صدددىم ض  بحدددلىام  نخدددضةض بح ددد ة 

 بحىقاية  بحؤ  يةك  أمثل صاة بأناية  ي بح اثة بحذي ة لضجمن بح  ضق  .
   ه ددددض  فكم ددددضن  للبب ددددضن أن بحوكدددمن بلمددددضدة    بح دددد مد بلمدددضدة فيتضددددا ممددددا سدددد  

 حكوك دددض   لافدددضنو حدددددى أن بحوكدددمن هددددم بحمجددده بإلةجدددضأل  حا دددد مد   دددض أن بحوكددددمن هدددم بح دددد مد 
بلمددضدة   بحدددم   ل دده ة ددض   فكددم  بحل دد ي   مبجكددة بحل دد ةض  بلمضدة يددة بحدم يددة ألدو ددض بح دد مد هددم 

هي ةىض من  دي صدىم ض  زددل قضدةدة بحل  ي حا  ي بح س وة   ت   فئة  ىدوة  ي بح اثة أ  بح اثة بحذ
 دمبت بقضنددض  أ  صددىم ض   ىادم أ  صددىم ض  بنل ددضدةة  ثد  بحفقددل بحتدد ه  أ  صدىم ض  بجل ضعيددة  ثدد  
 فض    ص  قل  أ  بحىو  بح جل ى ك ف  حددي أن بحوكدمن ةتد    د  فئدض  بح اثدة بحدذهي همبجكدمن 

صدددىم ة فددد  حددد   بجددًد  صدددىم ض  هم يدددة ب دددي ة  ثددد  بح  دددم  قادددر د جدددض   و فخدددة أ   مبجكدددة
 وسحدد  هددم   أ  ب لثددض  أ ددؤمق  أ  ب لثددض  ف دد  د ب دد   ىددديك  أ دددلب   ددمبت بحلةادًد قاددر بح ددىم ض  

 فذح  ة قق   لم ض  قايض  ي بحل  د    س    ي بإل جضا بلمضدة  . بحث ي ة أ  بح س وة
ض د  ( بحوكمن بلمضدة   بأ ده بحقد    قادر بحلىDatu & Yuen, 2018, 207) وُيعّرف

 دددددع بحل ددددد ةض  بحدم يدددددة فددددد  بحجض ىدددددة    ضصدددددة بحلددددد   ل ددددد  بدددددضلدبت بلمدددددضدة  ك  بحل  دددددد  
 بلمضدة  ك  بحمبجثض  بح وسحيةك  بال لثض ب  بحوكضئية.

( بأ ده ند    بح اثدة بحلىض د  ألوجدضح  دع Colmar et al., 2019, 2 ُ ىّلفده "ممح دض " )
 دلجضبة حال د ةض  بلمضدة يدة بحدم يدة  بحلد  ب  فضع  هؤم    لم ض  بحل  د  بلمدضدة   حكدم  بإل

 حكض  أثدل اةجضأل  قار  ؤلب  بح اثة بحلىاي ية   ىس س   لجض  بحلىام ف  بح يض  بلمضدة  .
 ضحدً ُ  كوده  ديبح ة لاككدض  ب  كدض  ة كي  ىل ف بحوكدمن بلمدضدة   بأ ده: " ومما س  

أثوددضت مضدة يددة بحدم يددة بحلدد   مبجكدده بحلةاددً قاددر بح تددكل   بح ددىم ض   بحىاثددض   بحل دد ةض  بل
 د ب له بحجض عية".

 لى النموذج النظري  (Martin & Marsh, 2006, 268 ن  أطاق " ض  ي   دض ش" )
 Martin's Motivation andالممسدر للنهدوأل اديداي مي ل  لدة الدافويدة واجنددماجل 

Engagement Wheel ، ددي بح بفعيددة حدددى  ددم  ق دديم بحىمب دد  احددر قمب دد  بىخددكض  ىددسا 
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 بل ددل   خددىفكضك   لخدد ي هددذب بحو ددم " أ  ىددة قمب دد   ئي ددية هدد  بحىمب دد  بحلكيييددة بح ىل يددة 
)فضقايددددة بحددددذب    مجدددده هدددد ا بإل قددددضن  اي ددددة بح ك ددددة(ك  بحىمب دددد  بحلكيييددددة بح ددددام ية )بح ثددددضألل  

   بحلأمد   دي  بحل  ين  إدب   بح ك ة(ك  بحىمب   زدل بحلكييية بح ىل ية )بحقاق   جودً بحفتد   قد
 بحق    قار بحل كم(ك  بحىمب   زدل بحلكييية بح ام ية )بحىجس بحذب     جوً بح تض  ة(.

 وفيما يلي شرح لكل ربع ما   لة الدافوية واجندماج كما يلي:

 : Adaptive Cognitive Dimensionsالعوامل التكيفية المعرفية  -1

  بحلكيييددة بح ىل يددة  لخدد ي ثلثددة ( أن بحىمب ددMartin, 2007, 414هددذ ل " ددض  ي" )
قمب    ه  فضقاية بحذب    مجه ه ا بإل قضن  اي ة بح ك ةو فضح اثة   ي فضقاية بحذب  ةكم من 

ك   ض أن بح اثة بحدذهي (Carrington, 2013, 116) أمثل ن    قار بحلوؤم بضحوكمن بلمضدة  
 منىدددض  بةجضأليدددة بضحوجدددضحك   دددض أن ةىلقددد  ن بقددد   كم قادددر ب قدددضن بح دددمبد بح  ب دددية ة دددث  حددد هكم 

ك Martin, 2001, 5)) منىددض  بح اثددة حاولددضئج بلمضدة يددة  ددل ثن أل بفعيددة بح اثددة     ددداكم 
أن بح اثة   ي  مجده هد ا بحدلىام (Locke & Latham, 2002, 710)   خيف "حم    الثض "

 لدددددددضئج  أ  بإل قدددددددضن هولجدددددددمن أمثدددددددل أي ةكم دددددددمن   ي  كدددددددمن أمدددددددضدة    ل فدددددددعك فقددددددد  أ دددددددفل 
(Carrington, 2013)  قدي  جدمد ب  ثضطدض  دبال  ألددي  مجده هد ا بإل قدضن  بحوكدمن بلمدضدة  ك

( احر أن بح اثة بحذهي ة دل ن ب ؤدلب  د ب دية  ثددل  Martin & Marsh, 2006, 270  تدل )
   ددث  حدد هكم  ؤددل  ألكددض  بحددذهي هؤددذحمن  دد  جكدد هم لدبت بح ك ددة بحاّي ددة حدد هكم ةفلددلن أن ةكددمن 

هكم بحقددد    قادددر بحلىض ددد  بفضقايدددة  دددع بحل ددد ةض   بح  دددي  بحىاثدددض  فددد  بح مبنددد  بح  ب ددديةو أي حددد 
 ةكم من   ي  كمن أمضدة    ل فع.

 : Adaptive Behavioral Dimensionsالعوامل التكيفية السلوكية  -2

( أن بحىمب دد  بحلكيييددة بح ددام ية  لخدد ي ثلثددة قمب دد  Martin, 2007, 414هددذ ل )
ضألل ك بحل  ددينك  إدب   بح ك ددةك فضح ثددضألل   ىودد  بإلحلددسب   بإلصددلب  بددأدبت  ددض أ  ق دد   ددضك  هدد  بح ثدد

 بحل  دددين ةىوددد  بحلو ددددق   ضدددع بلهددد با بح وتدددمد   دددي أجددد    قددددق بح  لجدددض  بلمضدة يدددة   دددض 
 (كMartin et al., 2010, 491 مصد  احدر أن بحل  دين هدل ثن ب  ثضطدض  دبال  بدضحوكمن بلمدضدة   )

ن بح اثدة بحدذهي ة دلةامن ب كض يدض كم  ند  ب كم فدد  ا  دض  بح ك دة قادر أم د   جدهك  يىلؤددل ن م دض أ
   ي  كمن أمضدة    ل فع.
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( أن بحىمب دد  زدددل بحلكيييددة بح ىل يددة  لخدد ي  دد   ددي Martin, 2007, 414هددذ ل )
 Putwain دىر "ألم دم ي   بحد " )بحفت ك  ق   بحلأم   ي بحق    قار بحل كمك فق  بحقاقك  جوً 

& Daly, 2013, 157 بحكتد  قدي بحىلندة ألددي بحقادق  بحوكدمن بلمدضدة   فقد  بقل د  ( بحدر
 ل فى    ه  ثلث  ج مقض  قار  ج مقض    لافة  ي بح اثةك  ن  أ فل   لضئجه قي  جمد

ةكم ددددمن    بحوكددددمن بلمددددضدة  ك  لم دددد   ناددددق بال لثددددض / و فخددددة ددددث من  ناددددق بال لثددددض /
ك  ل فى  بحوكمن بلمدضدة  ة ث من  لم    بحوكمن بلمضدة  ك   و فخ  ناق بال لثض / 

( أن  جوً بحفت  )بحذي ة اق قايه  جودً Brdar et al., 2006, 57  ذ ل "بض دب   آ ل ي" )
بنددد  بحل  دددد    قادددد  بحجكددد   بحمندددت بحى دد  أ   جودددً بلدبت( ةىكدددس  بثدددة بح دددل  حلجودددً  م 

( Martin, 2007, 417بح ؤذ حدي ف  بح  ب ةك   ضحلضح  ال ةكم مب     كمن أمدضدة  ك   دذ ل )
 ,.Martin et alأن بحل كم ألوضت  كم حدلم  خ دوه ف    م " بح بفعية  بال   ض"و حددى ة ادق )

فضن ن    بح ل  قار بح ي ل ك ( قار ق   بحلأم   ي بحق    قار بحل كم بأ ه ب  473 ,2010
( أن قد   بحلأمد   دي بحقد    قادر بحدل كم ةىود  Martin & Marsh, 2008A, 65  خديف )

 ,Martinق   بحلأم   ي  ييية بحايض  بى   جد  أ   ييية  جوً بلدبت بتك   ئك  ن   مص  )

 ضحوكمن بلمضدة  .( ف   لضئجه احر ب  ثض  بحقاق  بحل كم زدل بح م   ب  ثضطض   اؤيض  ب2006
 :  Maladaptive Behavioral Dimensionsالعوامل غير التكيفية السلوكية  -4

( أن بحىمب د  زددل بحلكيييدة بح دام ية  لكدمن  دي بحىجدس Martin, 2007, 414هدذ ل )
بحذب     جوً بح تض  ةك فضحىجس بحذب   أ  بحفت  ال ةىو  ب  فضن ند    بلفدلبد قادر أدبت ق د  

 & Martin(ك   ددض  جد  )Martin et al., 2003, 20كدمن ألد بفع  ب دد   دوكم ) دض  حكدي ة

Marsh, 2008A, 69 .  جمد قلنة  مجثة ألدي بح تض  ة  بحوكمن بلمضدة  ) 
أن بح اثة بحدمبثقدي بقد  ب كمك  بحدذهي ة دىمن إلمل دض  بح ىلفدة  يتضا ما النموذج الساب 

ألكدددض  دددي  حدددة بإلحل دددض  بضح ك دددة  بحلةاددًد قادددر  دددض بحدددل كي  وكدددضك  إ قدددضن بل تددد ة بح دددعثةك    ض  
قاثض ك  بحدذهي ة دل ن قادر حد   تدكل كم  صدىم ض كم   خدىمن    دض    دمد ن  ك دلكم قادر 
بحو م بلفخ  هل لىمن بأ كم  ضهخدي أمضدة يدض ك  حكدي  مجد   ىمندض   ىلند   دي ند    بح اثدة قادر 

 ب  أ  بحقاددق  ددي صددىم ة بإل ل ددضن أ  بحوكددمن بلمددضدة    هدد  ناقكددم بح  ددل ل  ددمبت فدد  بإل لثددض
بحقاق  ي ق   بح  م  قار بح  جة بحوكضئية أ  بحقاق  ي قد   ب كدضت بحمبجثدض  بح وسحيدة فد  بحمندت 
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بح   دك   زؤلكم ف   جوً بح  م  ف  ب ل ضن  ض   جوً بحايدض  ب ك دة   جوًد أدبت  بجًد  وسحد  
بضإلضدضفة احددر قد   بحقد    قادر بحددل كم  نكم  ض حدة حلقادد  بحفتد  بح  ب د    وىدده فد  بىدض بلحيدض

ف  ن  ب كم  إ كض يض كمك   ض أن ب  فضن بحل  د  بح  ب   حا اثة ف  بىض بلحيضن ةكدمن  ليجدة 
حلبثة بح اثدة حدذح    دض أن  جوًد بح تدض  ة فد  بلق دض  بح  ب دية   زؤدلكم فد  قد   أدبت بحمبجثدض  

    ي ن    بح اثة قار بحوكمن بلمضدة  .بح وسحية  ق   بحايض  بضح ك ض  بح  ام ةك ةقا
( Martin & Marsh, 2008Aو فقد  بقل دد  )أبعدداي النهددوأل اديدداي مي  دي حدددى 

قادر بحوكدمن بلمدضدة   أحدضدي بحثىد ك حددى هدم أ   بحثدضحثدي بحدذهي  لؤدمب  يدهك  ند  ب فدق  ىدده 
(ك Putwain et al., 2012(ك )Martin et al., 2010زضحؤيدة بحث دمث  ثد  ب دى  د   دي )

Reisy et al., 2014)( و)Collie et al., 2016( ك)Brady, 2016( ك)Victoriano, 

 (.Rohinsa et al., 2019, 1337ك ) (Datu & Yuen ,2018)(ك 2016
( ثلثددددة أبىددددضد حايددددضل بحوكددددمن 71ك 2015ألدو ددددض ب ددددل   ت ) م ددددي األددددلبهيم  دددداؤ ك 
 مبجكة بحخةم   بحىاثض  بح  ب ية بحدم يةك بلمضدة    ه  )بحل  ين ح ىض د  بحوجضح بح  ب  ك 

 بحلمجددده بإلةجدددضأل   زدددم بح تدددكل (ك حددددى ب دددلقت هدددذد بلبىدددضد  دددي بحلىل دددف بحوظدددلي ح فكدددم  
 (.Martin & Marsh, 2008Aبحوكمن بلمضدة   حد " ض  ي   ض ش" )

  لحددأ أن زضحؤيددة بحث ددمث بقل دد   قاددر بحوكددمن بلمددضدة   قاددر أ دده أحددضدي بحثىدد ك 
( أبىدددددضد  لىاقدددددة بضإلطدددددض  بحوظدددددلي حاوكدددددمن 2015ب دددددلولجت ) م دددددي األدددددلبهيم  ددددداؤ ك   حكدددددي

بلمددضدة      فكم ددهك حددذح  هوددضك  ظددل  ح هثددة  وض حلدده   لىدد د بلبىددضدك   ضحلددضح   ددي أجدد  هددذب 
بحلخدددض   نض دددت بحثضحثدددة ألؤودددضت  ايدددضل حاوكدددمن بلمدددضدة   هلودددض   بح  جدددة بحكايدددة   دددما هدددلم 

 أ   لى د.  ب لولض" ا ب  ضن أحضدي

 ة:ـــاعيـــدة االجتمـــانـــثانيًا: املس
 ظددلب  حاخددةم  بحلدد  ة ددل ألكددض بح اثددة  بحلدد   ىلؤددل  ك هدد ب  قادددكمك   ددمثل  دداؤيض  قاددر   ددلم  
   داكم   جضحكم بلمضدة  ك أصث  هوضك حضجة  ا ة حلق ةم بح  دضق    بحد قم حكدم  دي نؤد  بلفدلبد 

 ية ح  ضق  كم ف  ح   تكل كم   مجدككم ف    ض  حيض كم.بح  ي دي ألكم ف  ألدئلكم بالجل ضع
فضح ضحدًد  كددضئي بجل ددضق  ح ةدده ب  ددض   ددع   لادد  بلفددلبد  ثدد  بل ددل   بلنددض  ك  بح مرفددمنك 

 (.Zhang & McNamara, 2018, 34 بلص نضت ف  بحجض ىةك  ا لت بح  ب ة بح ضبقدي )
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 يددة بح  ددض    بالجل ضعيددة  ددمبت ( احددر أه287ك 2010  تدددل )بح ددد     دد  أألددم هض ددمك 
 ددي نؤدد  بل ددل  أ  بلصدد نضت أ  بحجدددلبن أ  ا ددلت بح  ب ددة حدددى  قادد   ددي بح مبندد   بلحدد بث 

 بح دئة بحل  همبجككض بح ضحً.
أن حا  ددض    بالجل ضعيددة أد  ب  فّىضحددة فدد  حيدددض  بح ضحددً بحجددض ى  فكدد   قدد   حددده  فددنظ  

ل ضعيددة ألدودده   دددي بح  ي دددي بددهك   و يددة بحللب دده   قدد هلد بحلقضةددة  بالهل ددض    و يددة قلنض دده بالج
حذب هك فكذب ةتجىه قادر  قض  دة بح مبند  بحخدضز ة     ددي بحظدل ا بح داؤية   ةدددل بلحد بث 

 حألفخ ك   ضحلضح  هل  ي    داه بلمضدة      قدق بحوجضح بلمضدة  .
بل دد ض  ب  ددل ي ( احدكددض بأ كددض   ددضق   209ك 2011 ُ ىددّلا )   دد   دد ض ة   يددعك 

حا اثددة   ددذ  بحجكدد   ددي أجدد    ييددف بح لضقددً  بح  ددي بحلدد  همبجكم كددضو أ  ب ىوددر آ ددل  ددامك 
اةجددضأل  ةقدد    يدده أحدد  بل دد ض     ددة  ضدةددة أ   ىوم ددة ضددل   ة حتدد ص آ ددلك   كددمن هددذد 

 بح   ة طمبعية د ن املبد.
 ضةة بح ق  ة  ي ب  ل ي.( بأ كض بح  ضق    بحلقSifers, 2018, 3708 ُ ىّلفكض " يفلل" )

هلاقدضد بح ضحًد  دي بل دل   بلندض    ة كي  ىل ف بح  ض    بالجل ضعية بأ كض: "م   دض مما س  
 أ  بلص نضت أ  ب  ل يك  ل ثل  ف  بح قم بح ىومي  بح ضدي   ح  قو  ض ةكمن ف  بحليض" حك ض".

النمداذج ر ( احدMcmahon & Felix, 2014, 6169  تددل " ضم دضهمن  فداديس" )
 بحل      بح  ض    بالجل ضعية  ه :

 هدم ةقلدلح أن بح  دض    بالجل ضعيدة  :The Main-effect Modelنموذج التأثير الرئيسي  -1
( Kim et al., 2018, 127حكض  أثدل بةجضأل  قار بح  لجض  بحوف يةك   م   "مديم  آ دل ن" )

    جمد ضةم  حلق ةم بح  ض   .قار أه ية بح  ض    بالجل ضعية ف  بحو م "  ال ةتلل 
ةفللن هذب بحو م " أن  :The Stress-buffering modelنموذج تخفيف الضغوط  -2

بح  دددددض    بالجل ضعيدددددة حكدددددض آثدددددض  هض دددددة  ي دددددض هلىادددددق ب  دددددلم  بحخدددددةم و فضح اثدددددة   ي 
  ددددلم ض   ل فىددددة  ددددي بحخددددةم   ي ددددلفد  ن أمثددددل  ددددي بح  ددددض     قض  ددددة بضح اثددددة   ي 

( أن بح  دددض    Kim et al., 2018, 127و فخدددة  وكدددضك   دددل  )بح  دددلم ض  بح 
بالجل ضعيدة  وتددأ قودد  ض همبجدده بحفددلد بجكددضدك حدددى  كددمن ألدددي بحفددلد    دد   بإلجكددضد أ  

( أن بح  ض    بالجل ضعية   فد  بحلدأثدلب  بحخدض   Lam, 2019, 32بحلم لك   خيف )
كددة أ  ايضد دده إلقددضد   ف دددل حإلجكددضدك ا ددض قددي طل ددق  ىس ددس ب ددللب يجية بح ضحددً حا مبج

 بح من  حيكمن أن   اؤية ب ؤً بح  ض    بح ق  ة حه.
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 ل ث  ف    م جدي ه ض  التي فسرت المساندة االجتماعية مما س   يتضا أن النماذج
  ددم " بحلدددأثدل بحلئي دد  حددددى ةفلددلن أن بح  دددض    بالجل ضعيددة حكدددض آثددض  هض دددة قاددر   لجدددض  

قي  جمد ضةم  أ  اجكضدك أ ض   م "   ييف بحخةم  ةتلل   بح ضحً بإلةجضألية بةض بحوظل
 جمد ضةم  أ  اجكضد ح  ضق  ه قار  مبجكة بحفلد حكض أ  اقضد   ف دل بح مند  حلدر ةقاد   دي 

  اؤدله  جضد هذب بح من .
( Talwar & Rahman, 2013, 2فددذ ل )ومدا  يدث أبعداي المسداندة االجتماعيدة  

 ل ث  ف  بح  ض    بحىضطييةك  بح  دض    بلمضدة يدةك  بح  دض    بح ضحيدة  أن أبىضد بح  ض    بالجل ضعية
أبىدضد  (Mcmahon & Felix, 2014, 6169بحلد   دمثل قادر  جدضح بح ضحًد بحجدض ى ك   ىد د )

بح  ض    بالجل ضعية ف  بح  ض    بحىضطييةك  بح  ض    بح ضدةةك  بح  ض    بح ىام ض يةك ألدو ض ةتدل 
(Lam, 2019, 36)  احر أن أبىضدهض ه  بح  ض    بحىضطييةك    ض    بإلحللب ك    ض    بحتدثكة

 بالجل ضعيةك  بح  ض    بح ىام ض يةك  بح  ض    بح ضدةة.
ب دددللا بحث دددمث بح دددضبقة فددد     هددد  أبىدددضد بح  دددض    بالجل ضعيدددةك   حددد   ممدددا سددد   نسدددتنت 

جل ضعيددةك اال أ كدض ب فقددت ج يىكدض قاددر إل دللا طؤيىدة  دد  ب دى  ب ددللا طؤيىدة  فكددم  بح  دض    بال
أن بح  دض    بحىضطييدة  بح  دض    بح ىام ض يددة  بح  دض    بح ضدةدة أبىدضد أ ض ددية  دي أبىدضدهمك اال أن   ددض    

 بالحللب ك أ    ض    بحتثكة بالجل ضعية فمج   بتك  ناد  ف  ب ى قار ح   ض ي أبىضدهض.
  ب  ددل ي أي  بلصدد نضتك بحىضئاددةك  ددع  ثيقددض   ب  ثضطددض  يمددا تددرتبم المسدداندة االجتماعيددة 

  بحىوضةدةك  بالهل دض ك بحلىدضط ك  بحذهي ةقد  من  بل  ض  بحذهي ةق  هم بح ضحً أمثل  ي زدلهمك
( أن Sifers, 2018, 3709ك   دذ ل )(Talwar & Rahman, 2013, 1) بحثقدة   بح دًك

ت بح  ب ددددة  بلصدددد نضت بح قددددل ديك بح اثددددة هلاقددددمن بح  ددددض     ددددي نؤدددد  بحمبحدددد هيك  بلنددددلبن أي ا ددددل
أن  (Lam, 2019, 101 ب  دل ي  دض " بح ودس  أي بح كودددي  بل دض ذ   بحجددلبنك  أ ددلب  هدل  )

بحىلنددة بح قل ددة  ددي ب  ددل ي  ددس د بح  ددض    بإلجل ضعيددةك  حل  ددض  ددس د بح  ددي فدد   فددس بحمنددت. 
 حذح  الأل   ي ب ليض  بحت ص بح ق   حا  ض    بىوضةة.

بحلد   دمفل  فد   ىظدم بحث دمث  م اير المساندة االجتماعيدةهلخ  أن أهدم    مما س
بح ضبقة ه  بل ل   بلنض  ك  بلص نضتك  ب  ل ي )أي فلد    أه ية   أثدل قار بح ضحً  دمبت 

 جدلبن أ  ا لت بح  ب ة أ  أ ض ذ (ك    كي  مضي كض قار بحو م بحلضح :
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ح دم  بح ضحدً قادر بحد قم  ن األس ةة واألا اة :  البعد األول: المساندة االجتماعية م  
 بح  ددضق   بح ضدةددة أ  بح ىوم ددة  ددي نؤدد  أفددلبد بل ددل   بلنددض   قودد  ض ةكددمن فدد  حضجددة 

 حذح  أ  ف   نت بحت     ض ة كم ف   ىس س أدبئه  ا ضد  ثقله ألوف ه.
 ضق   ح م  بح ضحً قار بح قم  بح  البعد الثاني: المساندة االجتماعية من األصدااء:

 بح ضدةة أ  بح ىوم ة  ي بلص نضت   تض  له بهل ض ض ه لج   اؤية بحليضجض ه.
ح م  بح ضحدً قادر بحد قم  بح  دضق    البعد الثالث: المساندة االجتماعية من اآلخةين:

 -ا دددددلت بح  ب دددددة -بح ضدةدددددة  بح ىوم دددددة  دددددي نؤددددد  أفدددددلبد آ دددددل ي  ل ثاددددددي فددددد  )بحجددددددلبن
بل ددل   بلنددض    بلصدد نضت   ددض هددمثل قايدده  ددأثدلب  اةجضأليددض   بل ددض ذ ك......(  ددض "   ددض 
 ف  حيض ه بحىض ة أ  بح  ب ية.

  ما هلم اق بد  ايضل حا  ض    بالجل ضعية ف  بحث ى بح ضح  ةايس   ضد  بح  ض    
بالجل ضعيددددة  ددددي ثلثددددة   ددددضد   ئي ددددية  هدددد  بح  ددددض     ددددي بل ددددل   بلنددددض  ك  بح  ددددض     ددددي 

  ض     ي ب  ل ي ألوضت قار ب فض  بحث دمث بح دضبقة قادر هدذد بح  دضد    دض أ كدض بلص نضتك  بح
 وض دددثة حىدودددة بحث دددى بح دددضح   هددد  طاثدددة بحجض ىدددةك   دددض   قددد  صددديضزة  فدددلدب    قدددق أبىدددضد 

 بح  ض    بالجل ضعية أ ف         .
 ة:ـــادمييـــذات األكـــة الـــاعليـــثالثًا: ف

 ددية  اىددً د  ب  فدد   يييدة  ىض دد  بح اثددة  ددع نخددضةض بح يددض ك فضقايدة بحددذب    لةدددل حات 
  مثل قار      ب ع  ي بح جدضال ك حدذح  فدعن بيضألكدض ة دؤً بحفتد  بلمدضدة     بحل دل   دي 

 .(,Reisy et al., 2014 65بل ظ ة بحلىاي ية )

( احدكددض بأ كددض  ىلقددد  بح اثددة قددي نددد  ب كم حلوفدددذ بلهددد با Lam, 2019, 87  تدددل )
زم    ايقكضك  ه   مثل ف     ه    ية بحجك  بح ؤذ   ف  ق اكم  ه   ل اة بضإل جدضاب  بح ل 

 بلدبئية ف  بح يض   بح  ة بحىقاية.
أن فضقايدة بحدذب  هد   ىلقد  بح ضحدً حدم  ن   ده بحلد    كوده  دي أدبت  يتضا مما سد  

ث ى بح ضح  ه  بح لحاة ألوجضحك    قدق بحولضئج بح لزم ةك  إ جضا أه بفهك  لن قدوة بح  ك ة  ض
 بحجض عية ف ما هلم ب ليض  فضقاية بحذب  بلمضدة ية  ي ض ي أ مبقكض حلوض ً هذد بحىدوة.

( فضقايدة بحدذب  بلمضدة يدة بأ كدض  ىلقد ب  بح اثدة بقد   كم Dullas, 2018, 2 ُيىدّلا )
قادددر  قادددر   ض  دددة بح دددي ل  قادددر أدبئكدددم بلمدددضدة   بح دددض  ألكدددم  قادددر بلحددد بث بحلددد   دددمثل

( بضحكييية بحل  هل  ألكض بح ضحدً ن  ب ده فد  Frydenberg, 2018 , 3382حيض كمك   ض ُةىّلفكض )
 .بح مبن  بلمضدة ية
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ة كدي ب دلولض"  ىل دف حفضقايدة بحدذب  بلمضدة يدة بأ كدض: " د   اد بك بح ضحدً  ومما سد  
 .حق   ه قار بحل كمك  ب  ض  نلب ب هك  ثقله ف  ا جضا  كض ه بلمضدة ية"

  Social Cognitive Theoryويمكدا اجشدارة ىلدى النظريدة المعرفيدة االجتماعيدة 
بل ددددس بحوظل ددددة حفضقايددددة بحددددذب  بلمضدة يددددة  ل ثدددد  فدددد  ق دددد  بض دددد   ب حفضقايددددة بحددددذب   يددددث أن 

(Sachitra & Bandara, 2017, 2320  ك  ب لكل أحؤل  بض    ب ب  دضه له بحكؤددل  فد   جدض)
 ضعيدددةك حددددى ة ددد د    دددم    دددس د بحددد قم بحلجل ؤددد  حؤودددضت فضقايدددة بحدددذب  بحوظل دددة بح ىل يدددة بإلجل

(Frydenberg, 2018, 3381.) 
فضحوظل ددة بح ىل يددة بإلجل ضعيددة  لل ددس قاددر أن بلفددلبد هددم أ دد ض  ةتددض  من فدد   و يددة 
أ ف كم بتك    ؤق    كي أن ة  ثمب بل يضت  ي  ل  بلفىض ك فف  هذد بحوظل دة الهدلم  مجيده 

د ألمب  ة ندم  دب ايدة  ال هدلم  تدكداكم  بحدل كم ألكدم  اقضئيدض  ألمب د ة   فدسب   ض جيدةك  إ  دض بلفلب
همج    م " ثلث  ةى    يه بح امك  بحىمب   بحت  ية  بح ىل يةك  بلحد بث بحؤدئيدة    د دب  

 (.Sharma & Nasa, 2014, 58 فضقاية حثىخكض بحثىض )
 ضعيددددة أللفضقدددد   دددد   ددددي بحؤدئددددةك   لةدددددل بحفددددلدك م ددددض  كددددلم  ظل ددددة بض دددد   ب بح ىل يددددة بالجل

 بح ام يض  ف  بحت  ية  بحدلىامك فدم د    دم " بح ل يدة بحلثضدحيدة أن أدبت بإل  دضن هدم  فضقد  ألددي 
(و حددى أن بقلقدضد بح اثدة بفدضقادلكم بحذب يدة بلمضدة يدة E(ك  بحؤدئدة )P(ك   لةدل بحفدلد )Bبح امك )

ك   دئددلكم )أي بح ددمبد بلمضدة يددة فدد  بحجض ىددة(ك  حددذح  فددعن هددل ثن ب ددام كم )أي  لم ددن د جددض كم(
 (.Dullas, 2018, 4, 9 فضق  بحؤدئةك   لةدل بحفلدك  بح ام يض   كم ف  بحلىام بلمضدة   )

هلخدددد    ددددض  ددددؤق أن بحىمب دددد  بحثلثددددة  هدددد  )بحؤدئددددةك  بحفددددلدك  بح ددددامك( هددددمثلبن قاددددر بىددددض 
لب  بح ضحدددًد )بحفددددلد( هددددمثلبن قاددددر  تددددض  ة بح ضحدددًد فدددد  بضحلثددددضد و فوجدددد  أن بح  ضضددددل  )بحؤدئددددة(   ؤدددد

بح  ضضل  )بح امك( بأي فى   مبت بح تدض  ة فد  بل تد ة بحج ضعيدة أ  بح وضنتدض  أ   د   ي بحكلضبدض ك 
 أةخددض  ا ب أقدد د  بح  ضضددل  )بحؤدئددة( بتددك  جددد    مجدد   تددض  )بح ددامك(   لددع  جددذب  حافددلد ة ددل يع 

 ده   ؤلب ده  بحايدض  بضحوتدض  قادر أم د   جدهك  أ ددلب  ا ب ب دلى  بح ضحدًد بح ضحًد )بحفدلد( أن ة ل خدل ن  ب
)بحفلد( حاايض  بكضفة بل تد ة )بح دامك( دب د  بح  ضضدل  فدعن  حد  هدمثل قادر بح  ضضدل  )بحؤدئدة(  جىاكدض 

   ضضل   يقة   لىة  فد   ألكض  م  ي بح ىض ا بحجد        ح  همدي احر    د  جد .
ك 2010 دلا بحد هيك   ؤدد  فخد  ي د د ) فا ليدة الدذات ادياي ميدةبأبعاي   ي ض هلىادق 

( أبىدددددضد فضقايدددددة بحدددددذب  بلمضدة يدددددة فددددد  بح ثدددددضألل  بلمضدة يدددددة أي بإلصدددددلب  قادددددر بحل ددددد ي 435
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حال ددد ةض  بح  ب ددديةك    قددددق بحكددد اك  بحثقدددة بع كض يدددض  ا جدددضا بح كدددض  بلمضدة يدددة أي بإلقلدددسبا 
 بح ؤلب  بح ضبقة بح  ق ة أي بحل لع ب ؤدلب  أمضدة يدة  تدلفة  بضإل كض يض   بح كض ب  بلمضدة يةك

 دد قم حإلقلددسبا  يتددىل بح اثددة بضحثقددة  بحددل كي  ددي   قدددق   ب كددم بلمضدة يددةك  بح وددض  بحلىاي دد  
 بح  فس أي بحثقة ف    قدق بحؤدئة بحلىاي ية بحل       بضحلق   بلمضدة  .

فضقايدة بحدذب  بلمضدة يدة احدر ( (Sagone & De Caroli, 2014, 225ألدو دض ُ  دو  
أي نددد    بح ضحدددً قادددر بحلةادددً قادددر  Self-Engagementأ  ىدددة أبىدددضد  هددد  بإل ددد  ض" بحدددذب   

 Self-oriented decision makingبح ىم ض  قي طل دق  ب دهك  ب  دض  بحقدلب  بح مجده  ب يدض  
  بح تدكاة أللمجيده أي ن    بح ضحً قار ح  بح تكل  بض ل  ب  أ ف كم       حا  ضق  ك  حد

أي ن    بح ضحً قار ح  بحقخدضةض بح لجدة  Others- oriented problem solvingب  ل ي 
 Interpersonal climateبض ل  ب  ب  ل ي       حا  ضق  ك   وض  بحىلنض  بحؤدوت  ية 

 أي ن    بح ضحً قار  اق جم بجل ضق    ىض     ي ض هلىاق بضحىلنض  بحت  ية.

( قاددر أ  ىددة أبىددضد  هدد  بحددل كمك  بحكفددضت ك  بح ثددضألل ك Dullas, 2018, 1  )م ددض بقل دد
  بحلىام بح وظم  ب يض .

أن فضقايدة بحدذب   ( قادرArstaman & Ozdemir, 2019, 110)فد  حددي أقل د  
 بلمضدة ية أحضدةة بحثى .

ي  نددد   دددم ب دددلقض  أبىدددضد فضقايدددة بحدددذب  بلمضدة يدددة بحلددد   وض دددً قدودددة بحث دددى بح دددضح   ددد
بحث مث بح ضبقةك   م بال لقلب  قار ثلثة أبىضد ه  بحل كم بح   كك  ب  ض  بحقدلب  بح مجده  ب يدض ك 
 بحثقة ف  ب جضا بح كض  بلمضدة يدة حددى أ كدض  وض دثة حاث دى بح دضح   زددل  ل ب ادة  دع  لةددلب  

 بحث ى بح ضح    دلم ألوضت  ايضل فضقاية بحذب  بلمضدة ية ف  ضمئكض   ض ها :
 بلحد بث   دي ل  بح ضحًد قادر  دام يض هك :Perceived controlبعد األول التحكم المدرك ال

 بحل  ة ل ألكضك  إ كض ية اح بث  ةددل  لزم  ف  بحولضئج بح ل ث ة بضح جض  بلمضدة  .

 :Self-oriented decision makingالبعددد الثدداني اتخدداذ اللددرار الموًدد  ذاتيددا    
ادددر اصددد ب  ندددلب  ب  دددم  بح مبنددد  بحلددد   مبجكددده فددد   كدددض ب  بح ضحدددً حدددم  بحقددد    ق

 حيض ه بح  ب ية  ب يض  د ن بال لىض ة حآل ل ي.

 Confidence inالبعددددد الثالددددف الثلددددة فددددي انًددددا  الم ددددام األكاديميددددة      

accomplishing academic tasks:  ددى  بح ضحددً احددر   قدددق أه بفدده ألثقددة 
م جمب ددً بحقددم   قددل" جمب ددً بحخددى  ك  فكددقضحيددةك  ثقلدده بق  ب دده   كض ب دده بلمضدة يددة

 بلمضدة    ي أج  ا جضا بح كض  بلمضدة ية.
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 رابعًا: العالقة بني النهوض األكادميي وكل من املساندة االجتماعية وفاعلية الذات األكادميية:
احدر بحلوؤدم بدضحوكمن بلمدضدة    دي بحىمب د   Carrington, 2013)ب ى )حدى  ىر 
ض فضقايدة بحدذب  بلمضدة يدة  أةخدض  ب دى بحىلندة ألدوك دضك   كم دت بحىدودة  دي بحوف ية بحلل م ة   وك

(  دي طدل  بح لحاددة بحجض عيدةك  طؤدق قادددكم  ايدضل فضقايدة بحددذب  بلمضدة يدة  دي اقدد بد 147)
(ك   ايدضل بحوكدمن بلمدضدة    دي اقد بد " دض  ي Pintrich t al., 1993"ألدولدل    آ دل ي" )

  ع ل  ب   ىض   بإل  ثض     ادد  بإل  د ب  بح لىد دك  (كMartin & Marsh, 2006  ض ش" )
أركل  بحولضئج  جمد ب  ثض   مجً ألدي فضقاية بحذب  بلمضدة ية  بحوكمنك   ض أ ه ة كي بحلوؤدم 

 بضحوكمن بلمضدة    ي فضقاية بحذب  بلمضدة ية.
 بح  ض    قي بحىلنة ألدي بحوكمن بلمضدة    (Brady, 2016ب ى "أللبدي" )  كت  

بالجل ضعيدددةك    دددى د   بح  دددض    بالجل ضعيدددة  م دددين فددد  بحلدددأثدل قادددر بحوكدددمن بلمدددضدة  ك 
( طضحثدددة ك 51( طضحثددض ك )16( طضحثددض   طضحثدددة بضح لحاددة بحجض عيددة  دددوكم )67 دددي )   كم ددت بحىدوددة
 ,Martin & Marsh ايدضل بحوكدمن بلمدضدة    دي اقد بد " دض  ي   دض ش" ) طؤدق قاددكم 

 & Procadino  ايدددضل بح  دددض    بالجل ضعيدددة  دددي اقددد بد "ألل  دددضدهوم  هداادددل" )(ك 2008

Heller, 1983 ك   ع ددل  ب   ىض دد  بإل  ثددض     اددد  بإل  دد ب  بح لىدد دك أركددل  بحولددضئج أن)
 ىض   بإل  ثض  ألدي بح  ض    بإلجل ضعية  بحوكمن بلمضدة    ضحً  زدل دب و  ال ة كدي بحلوؤدم 

  ي بح  ض    بالجل ضعية. بضحوكمن بلمضدة   
( بحؤدل  يل  بح ىل د   قادر  ؤدلب  بح اثدة فد  Collie et al., 2016 ف دص ب دى )

( طضحثددض   طضحثددة  ددي طاثددة 249بحوكددمن بلمددضدة    بح  ددض    بإلجل ضعيددةك   كم ددت بحىدوددة  ددي )
من قض دددض ك  طؤدددق قاددددكم  ايدددضل بحوكددد 20احدددر  16بح ددد ب ل بحثض م دددة بحلددد    لددد  أق دددض هم  دددي 

ك   ايدددضل بح  دددض    (Martin & Marsh, 2008 دددي اقدد بد " دددض  ي   دددض ش" )بلمددضدة   
(ك   ع دل  ب  بحل ادد  Liebenberg et al., 2012بإلجل ضعيدة  دي اقد بد "حدؤدوؤدل"  آ دل ي" )

بحىوقددمديك  مصددات بحولددضئج احددر أن بح  ددلم ض  بحىايددض  ددي بح  ددض    بل ددل ة  بح جل عيددة   ددذح  
 ىايض  ي بح  ض    بلمضدة ية   قم   لم ض   تضألكة  ي بحوكمن بلمضدة  .بح  لم ض  بح

قادددر بحىلنددة ألدددي بحوكدددمن بلمددضدة    فضقايدددة  (Abdullah, 2017ب ددى )  ىددّلا 
 16احدر  13(  ي بح لبهقدي بحل    لد  أق دض هم  دي 450بحذب  بلمضدة يةك   كم ت بحىدوة  ي )

دكم  ايددضل ح ىلفددة   ددم ب    ىلقدد ب  بح ددل  قددي (     ددة ثض م ددةك  طؤددق قادد11 ددوة  ددي )
أ ف كم ةت   فضقاية بحذب  بلمضدة ية  بحوكمن بلمضدة    ي اق بد بحثضحىك   ض ل  ب   ىض   
 بإل  ثض  أ ض   بحولضئج احر  جمد قلنة دبحة ألدي بحوكمن بلمضدة    فضقاية بحذب  بلمضدة ية.
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قددي  ددأثدل بح  ددض    بلمضدة يددة  (Fathi & Jamalabadi, 2017ب ددى )م ددض هدد ا 
(  دي طاثدة بحجض ىدةك  طؤدق قاددكم  ايدضل 140قار بحوكمن بلمدضدة  ك   كم دت بحىدودة  دي )

بحوكددددمن بلمددددضدة    ددددي اقدددد بد بحثضحثددددضنك   ايددددضل بح  ددددض    بلمضدة يددددة  ددددي اقدددد بد بحثضحثددددضنك 
ا  دض    بلمضدة يدة  دي   ع ل  ب    ادد  بح  دض ك أ دفل  بحولدضئج قدي  جدمد  دأثدل زددل  ثض دل ح

 )أقخضت هدئة بحل   سك  بحمبح هيك  بلنلبن( قار بحوكمن بلمضدة  .

ب لافت بحث مث بح ضبقة  ي حدى بحك اك حدى هد فت بىدض بحث دمث احدر بحلوؤدم بالنسبة للهدف: 
فضقاية بحذب  بلمضدة ية  ثد  ب دى بضحوكمن بلمضدة    ي     ي بح  ض    بإلجل ضعية   

  تدددفت بىدددض بحث دددمث قدددي  (كBrady, 2016(و )Carrington, 2013) مددد   دددي
بحىلنددة ألدددي بحوكددمن بلمددضدة     دد   ددي بح  ددض    بالجل ضعيددة  فضقايددة بحددذب  بلمضدة يددة 

(ك Collie at al., 2016(و )Brady, 2016(و )Carrington, 2013) ثددد  
(Abdullah, 2017.) 

ب ق  ت بحث مث بح ضبقة احر ب مث ب لقت بحىدودة  دي طاثدة بح لحادة بحجض عيدة  لنسبة للعينة:با
 & Fathi(و )Brady, 2016(و )Carrington, 2013) ثددد  ب دددى  ددد   دددي 

Jamalabadi, 2017دمث أ ددل  ب دلقت بحىدوددة  دي طاثدة بح لحاددة بحثض م دة  ثدد   (ك   
 (.Abdullah, 2017(ك )Collie at al., 2016) ب ى     ي

النهدوأل   ومقت بح قضهيس بح  ل   ة ف  بحث مث بح ضبقةك فيي ض هلىادق ب لةددل بالنسبة لألدوات:
( Martin & Marsh, 2008فمجد  أن  ىظدم بحث دمث ب دل   ت  ايدضل حدد ) اديداي مي

( ك ألدو دض ب دل    ب دى Collie at al., 2016(و )Brady, 2016 ثد  ب دى  د   دي )
(Carrington, 2013ا  )( يدضل حددMartin & Marsh, 2006   ك فد  حددي بقل د)

( قادر  ايدضل  دي اقد بد بحثدضحثديك   ي دض هلىادق Fathi & Jamalabadi, 2017ب دى )
فمجدد  أ دده  ومقددت بح قددضهيس بح  ددل   ة فدد  بحث ددمثك فقدد   المسدداندة اججتماعيددةب لةدددل 

بقل د  (ك   Procadino & Heller, 1983(  ايدضل حدد )Brady, 2016ب دل    ب دى )
(ك فد  حددي Liebenberg et al., 2012(  ايدضل حدد )Collie et al., 2016ب دى )

( قادر  ايدضل  دي اقد بد بحثدضحثديك أ دض Fathi & Jamalabadi, 2017بقل د   ب دى )
( Carrington, 2013فقدد  ب ددل    ب ددى ) فا ليددة الددذات ادياي ميددة ي ددض هلىاددق  لةدددل 



2020 (1ج) يوليو (123)العدد    جملة كلية الرتبية ببنها  
 

 393 

قادر  (Abdullah, 2017ب دى )(ك  بقل   Pintrich et al., 1993 ايضل  ي اق بد )
  ايضل ح ىلفة   م ب    ىلق ب  بح ل   ي اق بد بحثضحى.

 ومقت بل ضحدً بإلح ضئية بحل  ب ل   ت ف  بحث مث بح ضبقة  بالنسبة لألساليب اإلحصائية:
 ثدد   ىض دد  بإل  ثددض ك   اددد  بح  ددض ك بحل اددد  بحىوقددمديك   اددد  بإل  دد ب  بح لىدد د  ثىددض  

  ؤيىة بحك ا  ي    ب ى.ح
 ي ددض ة ددص بحىلنددة ألدددي بحوكددمن بلمددضدة     دد   ددي بح  ددض    بالجل ضعيددة بالنســبة للنتــائ : 

قدي أن ( Collie et al., 2016)  فضقايدة بحدذب  بلمضدة يدةو فقد  أ دفل   لدضئج ب دى
كة بح  دلم ض  بحىايددض  دي بح  ددض    بل دل ة  بح جل عيددة  بلمضدة يدة  دد قم   دلم ض   تددضأل

قددي قدد    جددمد ( Brady, 2016) ددي بحوكددمن بلمددضدة  ك ألدو ددض أ ددفل   لددضئج ب ددى 
ب  ثددض  دب  اح ددضئيض  ألدددي بحوكددمن بلمددضدة    بح  ددض    بالجل ضعيددةك  ندد   مصدد  ب ددى 

احدددر  جدددمد قلندددة دبحدددة  (Abdullah, 2017(ك )Carrington, 2013مددد   دددي )
صياغة المرأل لمضدة ية.   ضحلضح   دم اح ضئيض  ألدي بحوكمن بلمضدة    فضقاية بحذب  ب

ك   ي ددض ة ددص بحلوؤددم بحوكددمن بلمددضدة    ددي  دد   ددي بح  ددض    بالجل ضعيددة  فضقايددة ادول
أن بح  دض    بالجل ضعيدة حي دت  (Brady, 2016)بحذب  بلمضدة يةو فق  أ فل   لضئج ب ى 

احدر  (Fathi & Jamalabadi, 2017) وثأ دب  بضحوكمن بلمضدة  ك ألدو دض  مصد  ب دى 
 جددمد  ددأثدل زدددل  ثض ددل حا  ددض    بالجل ضعيددة قاددر بحوكددمن بلمددضدة  ك   ددض أ ددفل  

قدددي أن فضقايدددة بحدددذب  بلمضدة يدددة  وثدددأ دب   Carrington, 2013)) لدددضئج  ددد   دددي 
 .صياغة المرأل الثانيبضحوكمن بلمضدة  .   ضحلضح   م 

 البحوث السابقة  مكا اشتقاق فروأل البحث كما يلي:انطظقَا ما اجطار النظري و 
 مجددددد  قلندددددض   مجثدددددة دبحدددددة اح دددددضئيض  ألددددددي بحوكدددددمن بلمدددددضدة     ددددد   دددددي بح  دددددض     -1

 بالجل ضعية بأبىضدهض  فضقاية بحذب  بلمضدة ية بأبىضدهض ح   طاثة جض ىة بحسنضا ق.

 فضقايددة بحددذب   ال ة كددي بحلوؤددم بددضحوكمن بلمددضدة    ددي  دد   ددي بح  ددض    بالجل ضعيددة -2
 بلمضدة ية بأبىضده ض ح   طاثة جض ىة بحسنضا ق.
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 ث:ــــ  البحــــمنه
بقل   بحث ى بح ضح  قار بح وكج بحمصف  )بإل  ثدضط   بحلوؤدمي( حاكتد  قدي بحىلندة ألددي 

 بحوكمن بلمضدة        ي بح  ض    بالجل ضعية  فضقاية بحذب  بلمضدة ية ح   طاثة بحجض ىة.

 ث:ــــالبحة ــــعين
( طضحثددض   طضحثددة بجض ىددة بحسنددضا ق  لم ددن 492 كم ددت قدوددة بحث ددى بال ددل لعية  ددي )

( حال قدق  دي بح  دضئص بح ديكم لل ة لد ب  1,33(  وة   ض  لبا  عيض ي )19,81أق ض هم )
( طضحثدددض   طضحثدددة بجض ىدددة بحسندددضا ق  لم دددن أق دددض هم 500بحث دددىك ألدو دددض ألاةدددت بحىدودددة بحوكضئيدددة )

( حال قق  ي ص ة فل ن بحث ى  ي بحف   بح  ب   1,21 وة   ض  لبا  عيض ي ) (19,83)
 ك   مض  بحج    بحلضح   ما ع حاىدودة بإلج ضحيدة  فقدض  حاودمع 2019/2020بل   حاىض  بحجض ى  

  بحفلنة بح  ب ية  بحكاية:
 (992اإلمجالية وفقًا للنوع والفرقة الدراسية والكلية )ن= ( توزيع العينة1جدول )

 اجلنس الكلية
 الفرقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

 اإلمجالي اجملموع الرابعة الثالثة الثانية األوىل

 الرتبية
 113 3 13 26 71 طالب

310 
 197 31 41 47 78 طالبات

 اآلداب
 91 16 24 25 26 طالب

232 
 141 13 33 70 25 طالبات

 العلوم
 98 15 41 22 20 طالب

237 
 139 56 31 42 10 طالبات

 التمريض
 63 18 27 5 13 طالب

213 
 150 39 52 32 27 طالبات

 992 992 191 262 269 270 اجملموع

 ث:ـــــــأدوات البح
دق أه ا بحث ى بقل د   بحثضحثدة قادر ثلثدة  قدضهيس  دل ثن ب لةددلب  بحث دى  هد  حل ق

  ايضل بحوكمن بلمضدة  ك   ايضل بح  ض    بالجل ضعية   ايضل فضقاية بحذب  بلمضدة ية.
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 ي:دداديمددوض األكدداس الن ددأوال : ملي
ث ددمث بح دددضبقة ندد  نض ددت بحثضحثددة ألؤوددضت  ايددضل حاوكددمن بلمددضدة   بىدد  بإلطددلع قاددر بح

بحوكددمن بلمددضدة     بإلطددض  بحوظددلي بح ددل ثن ألكددذب بح لةدددل  بحلى ددق  يددهك  ثدد  ب ددمث  ىض اددت  ددع
 ,.Martin et al(ك )Martin & Marsh, 2008)قادر أ ده أحدضدي بحثىد   ثد  ب دى  د   دي 

 ,.Collie et al)(ك 2014(ك ) وددض     ددمد    دد ك Putwain et al., 2012(ك )2010

 لىد د بلبىدضد  ك    مث  ىض ات  ع بحوكمن بلمضدة   قار أ ده(Yun et al., 2018(ك )2016
(ك   ددما هددلم ألوددضت  ايددضل حاوكددمن بلمددضدة  ك   وددضت 2015) م ددي األددلبهيم  دداؤ ك   ثدد  ب ددى

(  فلد   ىؤل قي بحوكمن بلمضدة   حد   طاثدة بح لحادة بحجض عيدةك   دم 31قار  ح   م صيضزة )
ح دددضد  أقخدددضت هدئدددة بحلددد   س  دددي ن دددم قادددم بحدددوفس بحلل دددمي  ن دددم قلضدددكض قادددر بح  ك ددددي  دددي ب

ك  فدد  ضددمت آ بت بح ددضد  بح  ك دددي  قىدد هم  ددثىة   ك ددديو  ددم  ىدد ه  صدديضزة )*(بح دد ة بحوف ددية
بحلىل ددف بإلجلبئدد  ح فكددم  بحوكددمن بلمددضدة    حددثىض بح فددلدب ك  ندد   ددم حددذا بىددض بح فددلدب  

ضل بحوكددمن بلمددضدة   بىدد  بحل كدديم  كم ددة  ددي (ك  أصددث ت صددم    ايدد31ك 27ك 26ك 3أ نددض  )
(  فلد ك   لم طل قة بال لجضبة قار  ايضل بحوكمن بلمضدة    ي  ل   ايدضل  لد  "  دي 27)

-4-5أألد ب (ك   أ دذ د جدض  )- دضد ب  -أحيض دض  -زضحثدض  -أ  ع  قض  قار  ك   ايضل حيكل  ه  )دبئ دض  
 ً  ال همج   فلدب   ضحثة.(ك  ج يع بح فلدب       ف  بال جضد بح مج3-2-1

 صدق مقياس النهوض األكاديمي:أ( 

 الصدق العاملي )التحليل العاملي االستكشايف(:
   م ب ل  ب  بحل اد  بحىدض ا  بال لكتدضف  ح ايدضل بحوكدمن بلمدضدة   ب ل قدة بح كم دض 

ك  أركدل  بحولدضئج أن  ايدضل  فضةددة Principal Component Analysisبل ض دية 
 هم نل ً  ي بحمبح  بح  ي ك   ض هد   قادر أن بحىدودة  0,872ة ض ي  KMOبحىدوة 

 وض دددثة حال ادددد  بحىدددض ا ك   دددض أن بح  دددفمفة   ضثددد    دددفمفة بحمحددد  ك  ب   دددل  اددديم 
 (  ج يىكدض  ل فىدة   دض هد   قادر ب  فدضع ثثدض  بح فدلدب ك0,701: 0,334بحتدمع ألدي )

 تدثىض   (2  مضد  بحجد     ندم ) كVarimaxبحىمب د  ب ل قدة "فض   دضمس"    م  د   ل
 بح فلدب   بحجذ   بحكض وة    ثة بحلثضهي حاىمب   بى  بحل   ل:

                                           

د/  د/ قؤدد  س  دداي ضن بألدددلبهيمك أ. بح ددد  قؤدد  بحدد بةم  دددكلبنك أ.د/  ك أ.أألددم بح جدد  األددلبهيم بحتدددم  ج د/  أ. )*(
 د/ بح د       أألم هض م د/      بح د  قؤ  بحلح يك أ. د/      أح    ىفضنك أ. أ. فضط ة حا   فل لك
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 ( تشبعات املفردات واجلذور الكامنة ونسبة التباين للعوامل بعد التدوير2جدول )

 العامل السابع لسادسالعامل ا العامل اخلامس العامل الرابع العامل الثالث العامل الثاني العامل األول رداتـــــــاملف

1  0,477      
2  0,637      
3  0,581      
4      0,798  
5 0,614       
6       0,625 
7 0,577       
8 0,465       
9  0,504      
10  0,515      
11  0,422      
12  0,445      
13    0,736    
14 0,551       
15   0,502     
16     0,628   
17    0,711    
18 0,609       
19 0,743       
20  0,434      
21   0,677     
22   0,706     
23       0,396 
24 0,463       
25    0,702    
26   0,619     
27   0,687     

 1,290 1,504 1,636 1,813 2,014 2,489 3,237 اجلذر الكامن
 %4,779 %5,571 %6,061 %6,717 %7,460 %9,217 %11,989 نسبة التباين
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أن بحل ادددد  بحىدددض ا  أ دددفل قدددي  جدددمد  دددثىة قمب ددد   ف دددل  يتضدددا مدددا ال ددددول السددداب 
%(  ددي بحلثددضهي بحكادد  ح فددلدب  بح ايددضلك  بحجددذ   بحكض وددة حاىمب دد  بىدد  بحلدد   ل 51,79 جل ىددة )

ك   ف ددل هدذد 1,290ك 1,504ك 1,636ك 1,813ك 2,014ك 2,489ك 3,237ه  قادر بحلل دًد 
%ك 6,717%ك 4,6, 7%ك 9,217%ك 11,989بحىمب   حك ية بحلثضهي بى  بحلد   ل قادر بحلل دًد 

%و   ددضن  دد   ددي بحىمب دد  )بح ددض س  بح ددضدل  بح ددضبع( ندد   تددثع 4,779%ك 5,571%ك 6,061
حدذا  فدلدب  (  فدلدب  أي  دم 3قايه  فلد ضن فقن حدذح   دم ب دلثىضدهم إلحلدمبئكم قادر أند   دي )

 (  فلد   تثىت قار أ  ىة قمب  .23(.  أصث  ق د بح فلدب  بحكا  )23ك 16ك 6ك 4أ نض  )

   ثم جضت    ه     ر  د  قض د و حددى أن بحىض د  بل   أقادر  فدلد   تدثىت قايده هد   فدلد
( قدي  وظديم بحمندت 24-18-14-8-7-(ك   كت   خ من بح فلدب  بح لتثىة قايه )19)

جدد ب   بحس ويددةك   ضحلددضح  ة كددي   دد ية بحىض دد  بل   ألددددددددد "بحل  ددين إل جددضا   ضددع بح  ددن  بح
(   كتد   خد من 2بح كض  بلمضدة ية"ك  بحىض   بحثض   أقادر  فدلد   تدثىت قايده هد   فدلد  )

( قدددددددي بحل فددددددددس باي دددددددة بحوجدددددددضح 20-12-11-10-9-3-1بح فدددددددلدب  بح لتدددددددثىة قايددددددده )
  إلح ض ددكم باي ددة بح كددض  بلمضدة يددةك   ضحلددضح  ة كددي  ب ددلىض لكم بددضح لبجع   ا دديص بح قددل ب

  دد ية بحىض دد  بحثددض   ألدددددد "اي ددة بح ك ددة"ك   ددض أن بحىض دد  بحثضحددى أقاددر  فددلد   تددثىت قايدده هدد  
(قايده قدي اقدضد  ندلبت  26-22-21-15(   كتد   خد من بح فدلدب  بح لتدثىة )27 فلد  )

ذبمل ك حدذح  ة كدي   د ية بحىض د  بحثضحدى ألددددد بح مضمع أمثل  ي  ل  حفك ه   كثيف بحجك  فد  بح د
(   كتدددد   خدددد من 13"بح ثددددضألل "ك  بحىض دددد  بحلببددددع أقاددددر  فددددلد   تددددثىت قايدددده هدددد   فددددلد  )

( قي بإل لىض ة بضحس لت قود   مبجكدة صدىم ة  دضك   ضحلدضح  25-17بح فلدب  بح لتثىة قايه )
 ة كي    ية بحىض   بحلببع ألدددد "بإل لىض ة بضحس لت".

 ردات:ـــــدق املفـــــص

 ددم ح ددض   ىددض ل  بال  ثددض  ألدددي د جددة  دد   فددلد   بح  جددة بحكايددة حاثىدد  بحفلقدد  بحددذي 
 ول ددد  احيددده )فددد  حضحدددة حدددذا د جدددة بح فدددلد   دددي بح  جدددة بحكايدددة حاثىددد  بحفلقددد  بحدددذي  ول ددد  احيددده 

 بح فلد (   ض هم  مض  ف  بحج    بحلضح :
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 ل مفردة والدرجة الكلية للبعد الفرعي الذي تنتمي إليه ( معامالت االرتباط بني درجة ك3جدول )
 )يف حالة حذف درجة املفردة من الدرجة الكلية للبعد الفرعي الذي تنتمي إليه املفردة(

 اإلستعانة بالزمالء املثابرة قيمة املهمة التخطيط إلجناز املهام األكادميية
 معامل االرتباط رقم املفردة معامل االرتباط رقم املفردة رتباطمعامل اال رقم املفردة معامل االرتباط رقم املفردة

5 0,477** 1 0,444** 15 0,322** 13 0,459** 
7 0,530** 2 0,388** 21 0,479** 17 0,436** 
8 0,388** 3 0,336** 22 0,275** 25 0,333** 
14 0,546** 9 0,373** 26 0,382**   
18 0,480** 10 0,414** 27 0,383**   
19 0,604** 11 0,470**     
24 0,468** 12 0,385**     

  20 0,445**     

 (0,01)**( يال ى  ائيًا  ند مستوى )

أن ج يددع  ىددض ل  بال  ثددض  دبحددة اح ددضئيض  قودد    ددلمي  يتضددا مددا ال دددول السدداب 
 ( ك   ض ه   قار ص   ج يع  فلدب   ايضل بحوكمن بلمضدة  .0,01)

 ي:ــاديمــوض األكــس النهاــات مقيـثب

 م ح ض   ىض   بحثثدض  ح ايدضل بحوكدمن بلمدضدة   بض دل  ب  طل قدة أحفدض حدد "مل  ثدض " 
ح فلدب     بىد  فلقد  قادر حد   )فد  حضحدة حدذا د جدة بح فدلد   دي بحثىد  بحفلقد  بحدذي  ول د  

 حلضح :(ك   ض هم  مض  ف  بحج    ب522ك 2011احيه بح فلد ( )قس  قؤ  بح  د      ك 
 ( معامالت ثبات ألفا لـ "كرونباخ" ملقياس النهوض األكادميي 4جدول )

 )يف حالة حذف درجة املفردة من البعد الفرعي الذي تنتمي إليه املفردة( 
 اإلستعانة بالزمالء املثابرة قيمة املهمة التخطيط إلجناز املهام األكادميية

 معامل ألفا رقم املفردة معامل ألفا رقم املفردة لفامعامل أ رقم املفردة معامل ألفا رقم املفردة
5 0,751 1 0,676 15 0,586 13 0,420 
7 0,738 2 0,686 21 0,486 17 0,455 
8 0,766 3 0,695 22 0,590 25 0,599 
14 0,738 9 0,690 26 0,537   
18 0,748 10 0,681 27 0,546   
19 0,723 11 0,668     
24 0,750 12 0,686     

  20 0,677     
معامل ألفا 
معامل ألفا  0,773 للبعد

معامل ألفا  0,711 للبعد
معامل ألفا  0,604 للبعد

 0,599 للبعد
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ك 0,420أن  ىض ل  ثثض  أحفض حد "مل  ثض " ب   ل  ألدي ) يتضا ما ال دول الساب 
بح فدلد ك  هدذب ةىود  (  ه  أن   ي أ  ة ض ي  ىض   أحفدض حاثىد  بحفلقد  بحدذي  ول د  احيده 0,766

أن ج يددع  فددلدب  بح ايددضل ثضأللددةو حدددى أن  دد    بح فددلد  ال هددمدي احددر  فددض  ىض دد  بحثثددض  
 بحكا  حا ايضلك   ضحلضح   م بإلبقضت قار ج يع  فلدب   ايضل بحوكمن بلمضدة  .

قددي طل ددق ح ددض   ثبددات ادبعدداي المرعيددة لمليددا  النهددوأل اديدداي ميم دض  ددم ح ددض  
  ألدي د جة بحثى   بح  جة بحكاية ح ايضل بحوكمن بلمضدة  ك   ض هم  مضد  فد   ىض   بال  ثض

 بحج    بحلضح :
  ( معامالت ارتباط أبعاد مقياس النهوض األكادميي بالدرجة الكلية5جدول )

 اطــــالت االرتبــــامــــمع يــــادميــــوض األكــــالنه
 **0,849 التخطيط إلجناز املهام األكادميية

 **0,847 قيمة املهمة
 **0,695 املثابرة

 **0,378 االستعانة بالزمالء

 (0,01)**( يال ى  ائيًا  ند مستوى )
( 0,849ك 0,378أن  ىددددض ل  بال  ثددددض  ب   ددددل  ألدددددي ) يتضددددا مددددا ال دددددول السدددداب 

 .(ك   ض ه   قار ثثض  أبىضد  ايضل بحوكمن بلمضدة  0,01 ج يىكض دبحة اح ضئيض  قو    لم  )
 االتساق الداخلي لمقياس النهوض األكاديمي: ( 

 ددم ح ددض   ىددض ل  بال  ثددض  ألدددي د جددة  دد   فددلد   بح  جددة بحكايددة حاثىدد  بحفلقدد  بحددذي 
  ول   احيه بح فلد ك   ض هم  مض  ف  بحج    بحلضح :

 ( معامالت االرتباط ملقياس النهوض األكادميي بني درجة كل مفردة 6جدول )
 للبعد الفرعي الذي تنتمي إليهوالدرجة الكلية 

 اإلستعانة بالزمالء املثابرة قيمة املهمة التخطيط إلجناز املهام األكادميية
 معامل االرتباط رقم املفردة معامل االرتباط رقم املفردة معامل االرتباط رقم املفردة معامل االرتباط رقم املفردة

5 0,659** 1 0,585** 15 0,661** 13 0,779** 
7 0,687** 2 0,580** 21 0,701** 17 0,776** 
8 0,568** 3 0,512** 22 0,532** 25 0,676** 
14 0,669** 9 0,571** 26 0,645**   
18 0,646** 10 0,614** 27 0,587**   
19 0,730** 11 0,622**     
24 0,617** 12 0,569**     

  20 0,577**     

 (0,01))**( يال ى  ائيًا  ند مستوى 
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أن  ىددض ل  بال  ثددض  ألدددي د جددة  دد   فددلد   بحثىدد  بحفلقدد   يتضددا مددا ال دددول السدداب 
(  ج يىكدددددض دبحدددددة اح دددددضئيض  قوددددد    دددددلم  0,779ك 0,512بحدددددذي  ول ددددد  احيددددده ب   دددددل  ألددددددي )

 (ك   ض ه   قار بال  ض  بح ب ا  حج يع  فلدب   ايضل بحوكمن بلمضدة  .0,01)
ح دددض   ددد   دددي بح ددد    بحثثدددض   بال  دددض  بحددد ب ا   بىددد ال دددورة النهائيدددة للمليدددا : 

(  فدلد  23ح ايضل بحوكمن بلمضدة  ك  ص  ق د  فدلدب  بح ايدضل فد  صدم  ه بحوكضئيدة احدر )
(ك 20-16-15-12-6-5-4) التخطدديم جن ددام المهددا  ادياي ميددة ماقددة قاددر أ  ىددة أبىددضد 

اجسددتعانة (ك 23-22-19-18-13) المثددابرة(ك 17-10-9-8-7-3-2-1) قيمددة المهمددة
 (.21-14-11) بالزمظء

 ة:دداعيدددة االًتمدداندداس المسددثانيا : ملي
أقدد   بحثضحثددة هددذب بح ايددضل بىدد  بالطددلع قاددر بىددض بحث ددمث بح ددضبقةك  ثدد  ب ددى  دد   ددي 

ك   ظدلب  ل ده حدم    د  بحثضحثدة (Talwar & Rahman, 2013)(ك 2010)بح دد     د  أألدم هض دمك 
ة بحث دى بح دضح   بحؤدئدة بحىل يدة حددى أن  ىظدم بحث دمث بحىل يدة بقل د   قادر قار  ايضل هوض ًد قدود

(ك  ندد   ددم    هدد    ددضد  بح  ددض    Zimet et al., 1988 لج ددة  ايددضل بح  ددض    بالجل ضعيددة حددد )
بالجل ضعيددة فدد  ثلثددة   ددضد   ئي ددية  هدد  بح  ددض     ددي بل ددل   بلنددض  ك  بح  ددض     ددي بلصدد نضتك 

ب  ل ي ألوضت قار ب فض  بحث مث بح ضبقة قار هذد بح  ضد ك   وضت قادر  حد   دم صديضزة  بح  ض     ي 
حدد   طاثددة بح لحاددة بحجض عيددة حي ددث  بحثىدد  بل   ة لددمي  (  فددلد   ىؤددل قددي بح  ددض    بالجل ضعيددة31)

(  فددلدب ك 8(  فدلدب ك  بحثىدد  بحثضحدى ة لددمي قادر )10(  فددلد ك  بحثىد  بحثددض   ة لدمي قاددر )13قادر )
  دددم قلضدددكض قادددر بح  ك ددددي  دددي بح دددضد  أقخدددضت هدئدددة بحلددد   س  دددي ن دددم قادددم بحدددوفس بحلل دددمي  ن دددم 
بح دد ة بحوف دديةك  فدد  ضددمت آ بت بح ددضد  بح  ك ددديو  ددم  ىدد ه  صدديضزة بىددض بح فددلدب ك  بإلبقددضت قاددر 

ي ج يع بح فلدب ك  طل قة بال لجضبة قار  ايضل بح  ض    بالجل ضعيدة  دلم  دي  دل   ايدضل  لد  "  د
-3-4-5أألد ب (ك   أ دذ د جدض  )- دضد ب  -أحيض دض  -زضحثدض  -أ  ع  قدض  قادر  دك   ايدضل حيكدل  هد  )دبئ دض  

 (ك  ج يع بح فلدب       ف  بال جضد بح مجً  ال همج   فلدب   ضحثة.2-1
 صدق مقياس المساندة االجتماعية:أ( 

بحفلقدد  بحددذي   ددم ح ددض   ىددض ل  بال  ثددض  ألدددي د جددة  دد   فددلد   بح  جددة بحكايددة حاثىدد 
 ول ددد  احيددده )فددد  حضحدددة حدددذا د جدددة بح فدددلد   دددي بح  جدددة بحكايدددة حاثىددد  بحفلقددد  بحدددذي  ول ددد  احيددده 

 بح فلد (ك   ض هم  مض  ف  بحج    بحلضح : 
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 ( معامالت االرتباط بني درجة كل مفردة والدرجة الكلية للبعد الفرعي الذي تنتمي إليه 7جدول )
 لدرجة الكلية للبعد الفرعي الذي تنتمي إليه املفردة()يف حالة حذف درجة املفردة من ا

 املساندة االجتماعية من اآلخرين املساندة االجتماعية من األصدقاء املساندة االجتماعية من األسرة واألقارب
 معامل االرتباط رقم املفردة معامل االرتباط رقم املفردة معامل االرتباط رقم املفردة

1 0,621** 14 0,678** 24 0,684** 
2 0,689** 15 0,728** 25 0,674** 
3 0,666** 16 0,735** 26 0,732** 
4 0,398** 17 0,599** 27 0,758** 
5 0,488** 18 0,796** 28 0,695** 
6 0,708** 19 0,762** 29 0,756** 
7 0,702** 20 0,568** 30 0,731** 
8 0,423** 21 0,673** 31 0,714** 
9 0,619** 22 0,564**   
10 0,671** 23 0,739**   
11 0,614**     
12 0,670**     
13 0,644**     

 (0,01)**( يال ى  ائيًا  ند مستوى )

ك 0,398أن ج يددددع  ىددددض ل  بال  ثددددض  ب   ددددل  ألدددددي ) يتضددددا مددددا ال دددددول السدددداب 
لدب  (ك   دددض هددد   قادددر صددد   ج يدددع  فددد0,01 ج يىكدددض دبحدددة اح دددضئيض  قوددد    دددلمي ) (0,796

  ايضل بح  ض    بالجل ضعية.

 ثبات مقياس المساندة االجتماعية: ( 

 م ح ض   ىض   بحثثض  ح ايضل بح  ض    بالجل ضعية بض دل  ب  طل قدة أحفدض حدد "مل  ثدض " 
ح فلدب     بىد  فلقد  قادر حد   )فد  حضحدة حدذا د جدة بح فدلد   دي بحثىد  بحفلقد  بحدذي  ول د  

 (ك   ض هم  مض  ف  بحج    بحلضح :522ك 2011د      ك احيه بح فلد ( )قس  قؤ  بح  
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 ( معامالت ثبات ألفا لـ "كرونباخ" ملقياس املساندة االجتماعية 8جدول )
 )يف حالة حذف درجة املفردة من البعد الفرعي الذي تنتمي إليه املفردة( 

 املساندة االجتماعية من اآلخرين ءاملساندة االجتماعية من األصدقا املساندة االجتماعية من األسرة واألقارب
 معامل ألفا رقم املفردة معامل ألفا رقم املفردة معامل ألفا رقم املفردة

1 0,888 14 0,904 24 0,905 
2 0,885 15 0,901 25 0,906 
3 0,886 16 0,901 26 0,900 
4 0,901 17 0,909 27 0,898 
5 0,895 18 0,897 28 0,904 
6 0,884 19 0,899 29 0,898 
7 0,884 20 0,913 30 0,900 
8 0,896 21 0,904 31 0,902 
9 0,888 22 0,911   
10 0,887 23 0,901   
11 0,889     
12 0,887     
13 0,887     

 0,913 معامل ألفا 0,913 معامل ألفا 0,897 معامل ألفا

ض " أن   ي أ  ة ض ي أن ج يع  ىض ل  ثثض  أحفض حد "مل  ث يتضا ما ال دول الساب 
(ك  هذب ةىو  0,913ك 0,885 ىض   أحفض حاثى  بحفلق  بحذي  ول   احيه بح فلد   ب   ل  ألدي )

أن ج يددع  فددلدب  بح ايددضل ثضأللددةو حدددى أن  دد    بح فددلد  ال هددمدي احددر  فددض  ىض دد  بحثثددض  
( فدد  4لد   ندم )بحكاد  حا ايدضلك   ضحلددضح   دم بإلبقددضت قادر ج يددع  فدلدب  بح ايدضلك  ي ددض قد ب  فدد

بحثى  بل   بح  ض    بالجل ضعية  ي بل ل   بلنض  ك فق   ج  أن  د    هدذد بح فدلد  هدمدي احدر 
  فض  ىض   بحثثض  بحكا  حاثى  بحذي  ول   احيه هذد بح فلد ك   ي ثم  م حذفكض.

قدي طل دق ح دض   ثبات ادبعاي المرعيدة لمليدا  المسداندة االجتماعيدةم ض  م ح ض  
  بال  ثددض  ألدددي د جددة بحثىدد   بح  جددة بحكايددة ح ايددضل بح  ددض    بالجل ضعيددة   حدد  بىدد  حددذا  ىض دد

 (  ي بحثى  بل  ك   ض هم  مض  ف  بحج    بحلضح :4بح فلد   نم )
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 ( معامالت ارتباط أبعاد مقياس املساندة االجتماعية بالدرجة الكلية 9جدول )
 اطــــــــــالت االرتبـــــامـــــمع ةـــــاعيـــــدة االجتمـــــانـــــاد املســـــابع

 **0,711 األسرة واألقارب
 **0,781 األصدقاء
 **0,793 اآلخرين

 (0,1)**( يال ى  ائيًا  ند مستوى )

( 0,793ك 0,711أن  ىدددض ل  بال  ثدددض  ب   دددل  ألدددددي ) يتضدددا مدددا ال ددددول السدددداب 
   قار ثثض  أبىضد  ايضل بح  ض    بالجل ضعية.(ك   ض ه 0,01 ج يىكض دبحة اح ضئيض  قو    لم  )

 االتساق الداخلي لمقياس المساندة االجتماعية:ج( 

 ددم ح ددض   ىددض ل  بال  ثددض  ألدددي د جددة  دد   فددلد   بح  جددة بحكايددة حاثىدد  بحفلقدد  بحددذي 
م دددض هدددم  مضددد  فددد  ، (  دددي بحثىددد  بل  4 ول ددد  احيددده بح فدددلد ك   حددد  بىددد  حدددذا بح فدددلد   ندددم )

 لضح :بحج    بح
 ( معامالت االرتباط ملقياس املساندة االجتماعية بني درجة كل مفردة 10جدول )

 والدرجة الكلية للبعد الفرعي الذي تنتمي إليه
 املساندة االجتماعية من اآلخرين املساندة االجتماعية من األصدقاء املساندة االجتماعية من األسرة واألقارب

 معامل االرتباط رقم املفردة معامل االرتباط املفردة رقم معامل االرتباط رقم املفردة

1 0,684** 14 0,745** 24 0,770** 
2 0,748** 15 0,785** 25 0,765** 
3 0,736** 16 0,792** 26 0,801** 
5 0,545** 17 0,677** 27 0,823** 
6 0,781** 18 0,842** 28 0,763** 
7 0,776** 19 0,816** 29 0,817** 
8 0,505** 20 0,670** 30 0,797** 
9 0,705** 21 0,741** 31 0,787** 
10 0,733** 22 0,652**   
11 0,690** 23 0,796**   
12 0,741**     
13 0,732**     

 (0,01)**( يال ى  ائيًا  ند مستوى )
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 )0,863ك 0,505أن  ىددض ل  بال  ثددض  ب   ددل  ألدددي ) يتضددا مددا ال دددول السدداب 
(ك   ددض هدد   قاددر بال  ددض  بحدد ب ا  حج يددع  فددلدب  0,01ة اح ددضئيض  قودد    ددلم  ) ج يىكددض دبحدد

  ايضل بح  ض    بالجل ضعية.
بىددد  ح دددض   ددد   دددي بحثثدددض   بال  دددض  بحددد ب ا   بح ددد   ال دددورة النهائيدددة للمليدددا : 

ح ايضل بح  ض    بالجل ضعية  حذا عثض    بح   حى   دالحلكضك  صد  قد د  فدلدب  بح ايدضل فد  
المسدداندة االجتماعيددة مددا ادسددرة (  فددلد   ماقددة قاددر ثلثددة أبىددضدك 30ه بحوكضئيددة احددر )صددم  
 المسدداندة االجتماعيدة مددا ادصدددقاء(ك 12-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1) وادقدار 

-23) المساندة االجتماعية ما اآلخريا(ك 13-14-15-16-17-18-19-20-21-22)
24-25-26-27-28-29-30.) 

 اعلية الذات األكاديمية:ثالثا : ملياس ف
أق   بحثضحثة  ايضل فضقاية بحذب  بلمضدة ية بى  بالطلع قار بحث مث بح دضبقة  بإلطدض  
بحوظددلي بح ددل ثن ألكددذب بح لةدددل  بحلى ددق  يددهك  ندد  بقل دد   بحثضحثددة فدد     هدد  أبىددضد فضقايددة بحددذب  

(ك Dullas, 2018)(ك 2010بلمضدة يدة قاددر بحث ددمث بح ددضبقة  ثدد  ب ددى  دد   ددي ) ؤددد  فخدد ك 
  ددم بال ددلقلب  قاددر ثلثددة أبىددضد هدد  بحددل كم بح دد  كك  ب  ددض  بحقددلب  بح مجدده  ب يددض ك  بحثقددة فدد  ب جددضا 

(  فلد   ىؤل قدي فضقايدة بحدذب  بلمضدة يدة حد   30بح كض  بلمضدة يةك   وضت قار  ح   م صيضزة )
قاددر بح  ك دددي  ددي بح ددضد   (  فددلدب  حكدد  بىدد ك   ددم قلضددكض10طاثددة بح لحاددة بحجض عيددة ألمبنددع )

أقخدضت هدئدة بحلدد   س  دي ن دم قاددم بحدوفس بحلل دمي  ن ددم بح د ة بحوف ديةك  فدد  ضدمت آ بت بح ددضد  
بح  ك دددديو  دددم  ىددد ه  صددديضزة بىدددض بح فدددلدب ك   دددم حدددذا  فدددلد  ب ددددى أصدددث  قددد د  فدددلدب  

 دددي  دددل   (  فدددلد ك  طل قدددة بال دددلجضبة قادددر  ايدددضل فضقايدددة بحدددذب  بلمضدة يدددة  دددلم29بح ايدددضل )
أأل ب (ك   أ ذ - ضد ب  -أحيض ض  -زضحثض  - ايضل  ل  "  ي أ  ع  قض  قار  ك   ايضل حيكل  ه  )دبئ ض  

 (ك  ج يع بح فلدب       ف  بال جضد بح مجً  ال همج   فلدب   ضحثة.1-2-3-4-5د جض  )
 صدق مقياس فاعلية الذات األكاديمية:أ( 

 فددلد   بح  جددة بحكايددة حاثىدد  بحفلقدد  بحددذي  ددم ح ددض   ىددض ل  بال  ثددض  ألدددي د جددة  دد  
 ول ددد  احيددده )فددد  حضحدددة حدددذا د جدددة بح فدددلد   دددي بح  جدددة بحكايدددة حاثىددد  بحفلقددد  بحدددذي  ول ددد  احيددده 

 بح فلد (ك   ض هم  مض  ف  بحج    بحلضح :
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 ( معامالت االرتباط بني درجة كل مفردة والدرجة الكلية للبعد الفرعي الذي تنتمي إليه 11جدول )
 حالة حذف درجة املفردة من الدرجة الكلية للبعد الفرعي الذي تنتمي إليه املفردة()يف 

 الثقة يف إجناز املهام األكادميية اختاذ القرار املوجه ذاتيًا التحكم املدرك
 معامل االرتباط رقم املفردة معامل االرتباط رقم املفردة معامل االرتباط رقم املفردة

1 0,498** 2 0,477** 3 0,582** 
4 0,473** 5 0,424** 6 0,603** 
7 0,500** 8 0,541** 9 0,523** 
10 0,572** 11 0,521** 12 0,517** 
13 0,567** 14 0,509** 15 0,537** 
16 0,609** 17 0,377** 18 0,591** 
19 0,543** 20 0,459** 21 0,619** 
22 0,433** 23 0,434** 24 0,667** 
25 0,470** 26 0,525** 27 0,549** 
28 0,379** 29 0,448**   

ك 0,377أن ج يدددع  ىدددض ل  بال  ثدددض  ب   دددل  ألددددي )يتضدددا مدددا ال ددددول السددداب  
( ك   ددض هدد   قاددر صدد   ج يددع  فددلدب  0,01(  ج يىكددض دبحددة اح ددضئيض  قودد    ددلمي )0,667

  ايضل فضقاية بحذب  بلمضدة ية.
 ثبات مقياس فاعلية الذات األكاديمية: ( 

 م ح ض   ىض   بحثثض  ح ايضل فضقاية بحذب  بلمضدة ية بض ل  ب  طل قة أحفض حد "مل  ثض " 
ح فلدب     بى  فلق  قار ح   )ف  حضحة حذا د جة بح فلد   ي بحثىد  بحفلقد  بحدذي  ول د  احيده 

 (ك   ض هم  مض  ف  بحج    بحلضح :522ك 2011بح فلد ( )قس  قؤ  بح  د      ك 
 امالت ثبات ألفا لـ "كرونباخ" ملقياس فاعلية الذات األكادميية ( مع12جدول )

 )يف حالة حذف درجة املفردة من البعد الفرعي الذي تنتمي إليه املفردة( 
 الثقة يف إجناز املهام األكادميية اختاذ القرار املوجه ذاتيًا التحكم املدرك

 معامل ألفا فردةرقم امل معامل ألفا رقم املفردة معامل ألفا رقم املفردة
1 0,805 2 0,779 3 0,836 
4 0,808 5 0,785 6 0,833 
7 0,805 8 0,771 9 0,843 
10 0,797 11 0,773 12 0,842 
13 0,797 14 0,775 15 0,840 
16 0,793 17 0,791 18 0,834 
19 0,801 20 0,781 21 0,831 
22 0,812 23 0,783 24 0,828 
25 0,808 26 0,774 27 0,838 
28 0,817 29 0,782   

 0,852 معامل ألفا 0,797 معامل ألفا 0,821 معامل ألفا
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ك 0,771أن  ىض ل  ثثض  أحفض حد "مل  ثض " ب   ل  ألدي ) يتضا ما ال دول الساب 
(ك  ج يىكدض أندد   ددي أ  ة ددض ي  ىض د  أحفددض حاثىدد  بحفلقدد  بحدذي  ول دد  احيدده بح فددلد ك  هددذب 0,843

ب  بح ايدددضل ثضأللدددةو حددددى أن  ددد    بح فدددلد  ال هدددمدي احدددر  فدددض  ىض ددد  ةىوددد  أن ج يدددع  فدددلد
 بحثثض  بحكا  حا ايضلك   ضحلضح   م بإلبقضت قار ج يع  فلدب  بح ايضل.

قددي طل ددق  ثبددات ادبعدداي المرعيددة لمليددا  فا ليددة الددذات ادياي ميددةم ددض  ددم ح ددض  
فضقاية بحذب  بلمضدة يةك   ض هدم ح ض   ىض   بال  ثض  ألدي د جة بحثى   بح  جة بحكاية ح ايضل 

  مض  ف  بحج    بحلضح :
  ( معامالت ارتباط أبعاد مقياس فاعلية الذات األكادميية بالدرجة الكلية13جدول )
 اطــــــالت االرتبـــامـــمع ةـــادمييـــذات األكـــة الـــاعليـــف
 **0,940 التحكم املدرك

 **0,910 اختاذ القرار املوجه ذاتيًا
 **0,901 الثقة يف إجناز املهام األكادميية
 (0,1)**( يال ى  ائيًا  ند مستوى )

ك 0,901أن  ىددددددض ل  بال  ثددددددض  ب   ددددددل  ألدددددددي ) يتضددددددا مددددددا ال دددددددول السدددددداب 
(ك   ددددددددض هددددددد   قاددددددددر ثثدددددددض  أبىددددددددضد 0,01(  ج يىكدددددددض دبحددددددددة اح دددددددضئيض  قودددددددد    دددددددلم  )0,940

  ايضل فضقاية بحذب  بلمضدة ية.
 اخلي لمقياس فاعلية الذات األكاديمية:االتساق الد ج(

 ددم ح ددض   ىددض ل  بال  ثددض  ألدددي د جددة  دد   فددلد   بح  جددة بحكايددة حاثىدد  بحفلقدد  بحددذي 
  ول   احيه بح فلد ك   ض هم  مض  ف  بحج    بحلضح :

 ( معامالت االرتباط ملقياس فاعلية الذات األكادميية بني درجة كل مفردة 14جدول )
 لبعد الفرعي الذي تنتمي إليهوالدرجة الكلية ل

 الثقة يف إجناز املهام األكادميية اختاذ القرار املوجه ذاتيًا التحكم املدرك
 معامل االرتباط رقم املفردة معامل االرتباط رقم املفردة معامل االرتباط رقم املفردة

1 0,610** 2 0,595** 3 0,675** 
4 0,581** 5 0,556** 6 0,698** 
7 0,622* 8 0,653** 9 0,656** 
10 0,689** 11 0,649** 12 0,641** 
13 0,676** 14 0,622** 15 0,648** 
16 0,706** 17 0,530** 18 0,689** 
19 0,645** 20 0,594** 21 0,722** 
22 0,569** 23 0,560** 24 0,741** 
25 0,573** 26 0,630** 27 0,656** 
28 0,515** 29 0,576**   
 (0,01ال ى  ائيًا  ند مستوى ))**( ي
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( 0,741ك 0,515أن  ىددض ل  بال  ثددض  ب   ددل  ألدددي )يتضددا مددا ال دددول السدداب  
(ك   ددض هدد   قاددر بال  ددض  بحدد ب ا  حج يددع  فددلدب  0,01 ج يىكددض دبحددة اح ددضئيض  قودد    ددلم  )

  ايضل فضقاية بحذب  بلمضدة ية.
 بال  دددض  بحددد ب ا   بح ددد   بىددد  ح دددض   ددد   دددي بحثثدددض   ال دددورة النهائيدددة للمليدددا :

 بإلبقددضت قاددر ج يددع  فددلدب  بح ايددضلك   ضحلددضح  فضح ايددضل فدد   ح ايددضل فضقايددة بحددذب  بلمضدة يددة
-13-10-7-4-1) التحكم المددر (  فلد   ماقة قار ثلثة أبىضد  ه  29صم  ه بحوكضئية )

-23-20-17-14-11-8-5-2) اتخددداذ القدددرار الموجدددل ذاتيددداً (ك  16-19-22-25-28
 (.27-24-21-18-15-12-9-6-3) الثقة في ىن ام المها  ادياي مية(ك  26-29

 نتائ  الفرض األول وتفسريها ومناقشتها:
توجدددد  ظقدددات موجبدددة يالدددة ى  دددائيًا بددديا النهدددوأل " :يدددنل المدددرأل ادول  لدددى

ة الذات ادياي مية بأبعايها لدى طلبة ادياي مي وكل ما المساندة االجتماعية بأبعايها وفا لي
ك Pearson ال لثض  صد ة هدذب بحفدلن  دم ب دل  ب   ىض د  ب  ثدض  "ألدل دمن"  جامعة الزقامي ل.

 ( بحلضح :1  ل ث   ىض ل  بال  ثض  ف  بحج     نم )
 االجتماعية  ( معامالت االرتباط بني درجات النهوض األكادميي ودرجات كل من املساندة15جدول )

 طالبًا وطالبة( 500وفاعلية الذات األكادميية )األبعاد والدرجة الكلية( )ن=
 معامالت االرتباط مع درجات فاعلية الذات األكادميية معامالت االرتباط مع درجات املساندة االجتماعية رياتـــــاملتغ

الدرجة الكلية 
ملقياس النهوض 
 األكادميي

املساندة من األسرة 
 واألقارب

ندة من املسا
 االصدقاء

املساندة من 
 اآلخرين

الدرجة 
 الكلية

التحكم 
 املدرك

اختاذ القرار 
 املوجه ذاتيًا

الثقة يف إجناز 
 املهام األكادميية

الدرجة 
 الكلية

0,462** 0,256** 0,333** 0,448** 0,677** 0,653** 0,550** 672** 

 0,001)**( يال ى  ائيًا  ند مستوى 

( 0,01 جددمد قلنددض  ب  ثضطيددة دبحددة اح ددضئيض  قودد    ددلم  ) ب يتضددا مددا ال دددول السددا
 ألدي بحوكمن بلمضدة   بك   ي بح  ض    بالجل ضعية بأبىضدهض  فضقاية بحذب  بلمضدة ية بأبىضدهض.

بحدذي أ دفل قدي  جدمد قلندض  ب  ثضطيدة دبحدة اح دضئية  ويمكن تفسير نتائج الفدرض ادألول:  
بالجل ضعيدة  فضقايدة بحدذب  بلمضدة يدةو حددى أ ده  دي ألدي بحوكمن بلمضدة    بح  دض    

بح و قد  قودد   دمبفل هدد  بح  دضق    ددي نؤد  أ ددل  بح ضحدً بحددذهي ةقد  من حدده بحد قم بح ددضدي 
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 بح ىوددمي  ددي حدددى  تددجيىه قاددر بح ددذبمل     ددضق  ه فدد   ضددع بح  ددن بح  ب ددية  أدبت 
ق    دددددي نؤددددد  أي أق ددددض  فددددد  بح وددددس   أةخدددددض    دددددضق  ه فدددد  حددددد   تدددددكل هك أ  بح  ددددض

بلصدد نضت حا ضحددً  هددذد بح  ددضق    كددمن   ؤثددة حا ضحددً    ددلجدً حكددض جددد ب  حدددى أ كددم 
 قددل دي حدده أ   ددي نؤدد  أ دد ض  آ ددل ي  ددمبت ا ددلت د ب ددله أ  جدلب دده أ  أ ددض ذ هو فددعن 
هدددذب بحددد قم بحدددذي ةقددد   طمبعيدددة  دددي ندددؤاكم د ن طادددً ةىلؤدددل ب ثضبدددة ندددم  دبفىدددة حا ضحدددً 

ةض   بحىاثض  بلمضدة يدة    ض حدة حد  بح تدكل  بحلد   ىلدلن حال  ي   مبجكة بحل  
طل قه  ي أج    قدق    د  أمضدة   أفخ    ضحلضح  بحوجضح بلمدضدة  ك   دي جض دً 
آ دددل فدددعن بقلقدددضد بح ضحدددً بق  ب ددده  إ كض يض ددده  ثقلددده ألوف ددده ةجىاددده ة دددي ل قادددر بح دددامك 

كه د ن   دضق   أحد  فدوجدس بح ضد   وه  بلدبت بتك  جد     ض حة ح  أي قاثة  مبج
بح كض  بح  ام ة  وه   كث   ذبمل ه ب لى بدب  حإل ل ض دض ك   د   حد  ُة ّكوده  دي    د  
أي صددىض     دد ةض   ىلدددلن طل قدده أثوددضت هم ددده بلمددضدة     ددي ثدددم ة ددل يه بح ضحدددً 

 بحوكمن أمضدة يض     قدق بحلفم  بلمضدة  .
ن   قدق  ايدض ك   لفدق هدذد بحوليجدة  دع ب دمث هلخد  أن بحفدل  ولمناقشة نتائج الفرض ادألول: 

(Collie et al., 2016 و)(Fathi & Jamalabadi, 2017 ) حددى أ دفل   لضئجك دض
قددي  جددمد  ددأثدلب   دقددم  ددي بح  ددض    بالجل ضعيددة قاددر بحوكددمن بلمددضدة     ددض هدد   

 ,Carrington))قار  جمد قلنة ألدوك ضك  ب فقت هذد بحوليجة أةخض   ع ب ى     ي 

 بحل  أركل   لضئجك ض  جدمد قلندة دبحدة اح دضئيض  ألددي  (Abdullah, 2017)و 2013
بحوكدددمن بلمدددضدة    فضقايدددة بحدددذب  بلمضدة يدددةك ألدو دددض ب لافدددت هدددذد بحوليجدددة  دددع ب دددى 

(Brady, 2016)  بحددددذي أ ددددفل قددددي  جددددمد قلنددددة  ددددضحثة  زدددددل دبحددددة ألدددددي بحوكددددمن
 بلمضدة    بح  ض    بالجل ضعية.

 ض الثاني وتفسريها ومناقشتها:نتائ  الفر
لال  مكا التن ؤ بالنهوأل اديداي مي مدا كدل مدا المسداندة : هوص بحفلن بحثض   قار

 ال لثدض  صد ة االجتماعية وفا لية الذات ادياي ميدة بأبعايهمدا لددى طلبدة جامعدة الزقدامي ل. 
قددددددة ب ل  Multiple Regressionهدددددذب بحفددددددلن  ددددددم ب ددددددل  ب    اددددددد  بال  دددددد ب  بح لىدددددد د 

Stepwise( ك  نددد  أ دددفل قدددي أن اي دددة  ىض ددد  بإل  ثدددض  بح لىددد دR( ة دددض ي )ك  اي دددة 0,490)
(  هدذب ةىود  أن )بح  دض    0,240ة دض ي ) (R²) ىض   بحل  ه  ) ل ع  ىض   بال  ثض  بح لى د( 
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  ددي%( 24)   ددم بالجل ضعيدة  ددي بل ددل   بلنددض    بح  ددض    بالجل ضعيددة  ددي ب  ددل ي(  ف ددلبن
بحوكدمن بلمدضدة  ك   ضحو دثة حفضقايدة بحدذب  بلمضدة يدة فقد  أ دفل قدي  د جدض  ف  بحكا  يبحلثضه

(ك  اي ددة  ىض دد  بحل  هدد  ) ل ددع  ىض دد  0,694( ة ددض ي )Rأن اي ددة  ىض دد  بإل  ثددض  بح لىدد د )
(  هددذب ةىودد  أن )بحددل كم بح دد  ك  ب  ددض  بحقددلب  بح مجدده 0,481ة ددض ي ) (R²) بال  ثددض  بح لىدد د(

بحوكدددمن بلمدددضدة  ك   مضددد   د جدددض  فددد  بحكاددد  بحلثدددضهي  دددي%( 48,1)   دددم  ف دددلبن  ب يدددض (
 بحج    بحلضح   لضئج   اد  بإل   ب  حك   وك ض:

 (: نتائ  حتليل تباين اإلحندار عند التنبؤ بالنهوض األكادميي 16جدول )
 من كل من املساندة االجتماعية وفاعلية الذات األكادميية بأبعادهما

 مستوى الداللة قيمة "ف" متوسط املربعات درجات احلرية جمموع املربعات مصدر التباين تاملتغريا

 املساندة االجتماعية
 املنسوب إىل اإلحندار

 البواقي
16178,466 
51291,126 

2 
497 

8089,233 
103,201 

78,383 0,01 

 فاعلية الذات األكادميية
 املنسوب إىل اإلحندار

 البواقي
32470,330 
34999,262 

2 
497 

16235,16 
70,421 

230,544 0,01 

( حددد )بح  ددض    0,01 جددمد  ددأثدل دب  اح ددضئيض  قودد    ددلم  ) يتضددا مددا ال دددول السدداب 
بالجل ضعية  دي بل دل   بلندض    ب  دل ي( قادر بحوكدمن بلمدضدة  ك  حدد )بحدل كم  ب  دض  بحقدلب  

 بح مجه  ب يض ( قار بحوكمن بلمضدة  . 
 ئ  حتليل تباين لتحليل اإلحندار عند التنبؤ بالنهوض األكادميي (: نتا17جدول )

 من كل من املساندة االجتماعية وفاعلية الذات األكادميية بأبعادهما

 املعامل البائي لــــــري املستقــــــاملتغ رياتــــــاملتغ
 اخلطأ املعياري
مستوى  قيمة "ت" Bبيتا  للمعامل البائي

 الداللة

 جتماعيةاملساندة اال
 الثابت

 املساندة االجتماعية من األسرة
 املساندة االجتماعية من اآلخرين

47,44 
0,55 
0,27 

2,94 
0,06 
0,06 

- 
0,39 
0,18 

16,16 
9,17 
4,16 

0,01 
0,01 
0,01 

 فاعلية الذات األكادميية
 الثابت

 التحكم املدرك
 اختاذ القرار املوجه ذاتيًا

26,24 
0,86 
0,57 

2,70 
0,12 
0,12 

- 
0,44 
0,28 

9,69 
7,21 
4,66 

0,01 
0,01 
0,01 

أن اي دة " " حاثضألدت   ىدض ل  بإل  د ب  بح لىد د بح  دض     يتضا مدا ال ددول السداب 
بالجل ضعية  ي بل ل   بلنض    بح  ض    بالجل ضعية  دي ب  دل ي دبحدة اح دضئيض ك   دض أن اي دة 
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ك  ب  ض  بحقلب  بح مجه  ب يض  دبحة اح ضئيض ك " " حاثضألت   ىض ل  بإل   ب  بح لى د حال كم بح    
   ي ثم ة كي بحلوؤم  وكم بضحوكمن بلمضدة  ك    كي صيضزة  ىضدال  بحلوؤم   ض ها :

 )المسددددددداندة مدددددددا ق دددددددل ادسدددددددرة وادقدددددددار (  0,55+  47,44 = النهدددددددوأل اديددددددداي مي
 )المساندة ما ق ل اآلخريا( 0,27+ 

 )اتخاذ القرار الموجل ذاتيًا( 0,57التحكم المدر ( + ) 0,86+  26,34النهوأل ادياي مي= 
بحدددذي أ دددفل قدددي قددد   ا كض يدددة بحلوؤدددم بدددضحوكمن  ويمكدددن تفسدددير نتدددائج الفدددرض الثددداني: 

بلمددضدة    ددي   ددض    بلصدد نضت لن هددذد بح  ددض    حكددض جض ددً  دداؤ  حدددى أن أصدد نضت 
قايدددده فللفددددضنم  بح ددددمت هدددد فىمن بح ضحددددً احددددر بإله ددددض   قدددد   بح ددددذبمل     ددددىؤمن بل ددددل

 تكل ه   لىثل ف  د ب له   كثل بحل  ةض  بلمضدة ية بحلد   ىلدلن طل قده   ضحلدضح  ال 
ة ل يع بحوكمن أمضدة يض و ألدو ض أ فل أةخض  قي ا كض ية بحلوؤم بضحوكمن بلمضدة    ي 
  ددض    بل ددل     ددض    ب  ددل ي  ل ثادددي فدد  ا ددلت بح  ب ددة  بحجدددلبن  بل ددض ذ  حدددى 

امن جض ً بةجدضأل  حا ضحدً  يقد  من حده بح  دضق   بح ضدةدة  بح ىوم دة   تدجعيه   قد ةم ة ث
بحلقضةددة  بالهل ددض  حدده حلكدئددة ألدئددة  ددم ة بةجضأليددة ةكددمن نددضد  قاددر بحل دد ي حا ددىم ض  

  بحىاثض   بح تكل  بلمضدة ية بحل   مبجكه  بحلةاً قادكض.
   ددي بحددل كم بح دد  ك  ب  ددض  بحقددلب    ضحو ددثة حلف دددل ا كض يددة بحلوؤددم بددضحوكمن بلمددضدة 

فضح ضحددً بحددذي ةىلقدد  أن بع كض دده بح ددي ل  قاددر بح مبندد   بلحدد بث بحلدد  ة ددل ألكددضك ، بح مجدده  ب يددض  
أي ُةةدددل بحظددل ا بحلدد  ة ددل ألكددض حألفخدد  أ  هؤلىدد  قددي بحظددل ا بحلدد  ال هلزددً ألكددض ل دده ألددذح  

ىلدددلن طل قددده   مبجكلكدددض هدددل كم فددد  بح منددد    كدددمن   دددت   دددلفه  ي دددل يع فكدددم أي قاثدددة  
 بحل دد ي حكددضك   ددض أن بح ضحددً  ل  دد  بح  ددمحيةك  ىل دد  قاددر  ب ددهك  نددضد  قاددر ب  ددض  نلب ب دده 
بحدم ية ألوف هك  بثق ألذب هك ة ل يع  مبجكة  بحل  ي  ح  بح تكل  بحل   ىلدلن طل قده د ن 

بحل ددد ةض  أي   دددضق    دددي بح  ي دددديو حدددذح  ة دددل يع أن هدددوكض أمضدة يدددض    لةادددً قادددر ج يدددع 
بحدم ية بحل   مبجكه ف  هم ه بح  ب  ك أ ض  ي دض ة دص قد   ا كض يدة بحلوؤدم بدضحوكمن بلمدضدة   
 ي بحثقة ف  ا جضا بح كض  بلمضدة يةو حددى أن بح ثضحةدة فد  بقلدسبا بح ضحدً بق  ب ده  دي أجد  أن 

 دئ  يتدىل  ة    تدكل ه ةىلضده حاةدل   لن بحةدل   ة ثد  بح ثضحةدة فد  بحثقدة بضحدذب  فد  فىد 
أ دددده بلفخدددد   ال دبقدددد  حل قدددددق بلهدددد با  أدبت بح كددددض  بلمضدة يددددة فدددددو فض   ددددلم     ددددداه 

  بلمضدة     لىلن حافت  بلمضدة   أي ال ة ل يع أن هوكض أمضدة يض .
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هلخ  أن بحفلن   قق جسئيض  حدى أ دفل قدي أ ده ال ة كدي  ولمناقشة نتائج الفرض الثاني:
 ,Brady)    ي   ض    بلص نضت   لفق هذد بحوليجة  ع ب ى بحلوؤم بضحوكمن بلمضدة

ك   ض أ فل قي أ ه ال ة كي بحلوؤم بضحوكمن بلمضدة    ي بى  بحثقة ف  ا جضا (2016
بح كض  بلمضدة ية  بح  جدة بحكايدة حفضقايدة بحدذب  بلمضدة يدةك ألدو دض أ كدي بحلوؤدم بدضحوكمن 

 ددددل   بلنددددض    ب  ددددل يو  أ كددددي بحلوؤددددم بلمددددضدة    ددددي بح  ددددض    بالجل ضعيددددة  ددددي بل
بددضحوكمن بلمددضدة    ددي  ددل  بحددل كم بح دد  ك  ب  ددض  بحقددلب  بح مجدده  ب يددض    لفددق هددذد 

 .Carrington, 2013))بحوليجة  ع ب ى 

   بحى دد  قاددر  ددمفدل ألدئددة جض عيددة ألكددض  ضفددة بإل كض يددض   بح ددمب د   ددذح  بحلكومحمجيددض بحلدد
   ضق  بح اثة قار ح  أي  تكاة أ  قاثة  مبجككم  ل  هم كم بلمضدة  .

  اقددد بد  ددد  ب  حأل دددل   بلصددد نضت  بل دددض ذ   بح  ي ددددي بضح ضحدددً حلىدددل فكم بأه يدددة  قددد ةم
بح قم بإلةجضأل  حا ضحً ح  ضق  ه قار بحلأنام  ع بحخدةم   بح تدكل  بلمضدة يدة بحلد  

  مبجكه ف  بحجض ىة.

      ش ق دددد   ددددي نؤدددد  بحجض ىددددة حلدددد   ً بح اثددددة قاددددر  يييددددة بحلةاددددً قاددددر ققدددد  د  ب 
 بحىاثض  بلمضدة ية  بحوكمن أمضدة يض .

   ضددل     معيددة بح اثددة بأه يددة بال دد  ض" بحجددض ى   ددي نؤدد  بل ددض ذ  بضحجض ىددة لن  حدد
هددددمثل قاددددر د ب ددددلكم     ددددداكم بلمددددضدة    ندددد   كم قاددددر حدددد   تددددكل كم بلمضدة يددددة 

 يض .  كمضكم أمضدة 

  ا لبك بح اثة ف  بح كض   بحلكايفض  بلمضدة ية  بل ت ة بحثقض يدة  بحل ضضدية  بالجل ضعيدة
حلو ية ثقلكم بأ ف كم   ىس س ن  ب كم  إ كض يض كم  ي أجد  بلدبت بتدك  جدد    دض هدوىكس 
بتددك  اةجددضأل  قاددر    دد  أي قاثددة  ىلددلن طددل قكم  حدد  أي  تددكل   ددمبجككم فدد  

 ي بحوكمن بلمضدة  .هم دكم بلمضدة   أ

 بحوكمن بلمضدة   ف  ضمت بحومع  بح لحاة بح  ب ية. -1

 بحوكمن بلمضدة   ح   بحىضدهدي    ي صىم ض  بحلىام  ي طاثة بح لحاة بحثض م ة. -2

 بحىمب   بح   ة بحكؤل  حات  ية  قلنلكض بضحوكمن بلمضدة   ح   طاثة بحجض ىة. -3

 نة ألدي بح  ض    بلمضدة ية  بحلفضهية ح   طاثة بح لحاة بحثض م ة.بحىل -4

 بال   ض" بحجض ى   قلنله بفضقاية بحذب  بلمضدة ية ح   طاثة بحجض ىة. -5
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 ة:ـــــربيـــــع العـــــراجـــــأواًل: امل
 SPSSل  ب  ألل ض ج بإلح ضت بحوف    بحلل مي   ؤيقض  بض (. 2011قس  قؤ  بح  د  ح ي )

 بحقضهل ك دب  بحفكل بحىل  . .18
(. ألدددددل  يل  بحوكدددددمن بح  ب ددددد   نادددددق بال لثدددددض  فددددد  قلنلكدددددض 2015 م دددددي األدددددلبهيم  ددددداؤ  )

بضإل تةض  بح       بحل  د  بض ل  ب  بحل اد  بحىوقمدي ح   طل  بح لحاة بحثض م دة. 
 .97-29(ك 2) 23ك قضهل  جاة بحىام  بحلل م ةك  اية بح  ب ض  بحىايضك جض ىة بح

(. بحو ددددم " بحؤوددددضئ  حاىلنددددض  ألدددددي بح ددددىضد  بحوف ددددية  بحىمب دددد  2010بح ددددد     دددد  أألددددم هض ددددم )
بح   ددة بحكؤددل  حات  ددية   قدد هل بحددذب   بح  ددض    بالجل ضعيددة حدد   طددل  بحجض ىددة. 

 .350-268(ك 81) 20ك  جاة  اية بحلل يةك جض ىة ألوكض
  ل  حاوتل  بحلما ع.د. ق ضنك دب  بح  حوفس بإلجل ضق قام ب(. 2011       ض ة   يع )

(. بحو م " بحؤوضئ  حاىلندض  بح دؤؤية ألددي بح فدم بح  ب د   أهد با 2014 وض     مد    فر )
بحت  دددية بح ثادددر  بحلمجكدددض  بح  ب دددية بح  دددضه ة فددد  بحل  دددد  بح  ب ددد  حددد   طدددل  

 .633-533ك (4) 13ك د ب ض  قل ية ف  قام بحوفسبح لحاة بحثض م ة. 

(.   دددم ل   دددم "  ىاي ددد   دددمبفق    دددأثدلد فددد  فضقايدددة بحدددذب  2010 ؤدددد  فخددد   دددلا بحددد هي )
بح م  ل بحىا د  بح دومي بحىل د  بلمضدة ية بح    ة ح   طل  بح  ب ض  بحىايض بحلل م ة. 

بح  ح  بحثض   )بال جضهض  بح  هثة ف    م ل بلدبت بح م     بالمضدة   ف   -بح ض س
 .449-412ك 1ك   ل -بحلىايم بحىضح  بحومق  ف    ل  بحىضحم بحىل  (  م  ض 

 ة:ـــــزيـــــع اإلجنليـــــراجـــــثانيًا: امل
Abdullah, N. A. (2017). Academic buoyancy, academic self-efficacy and 

the linking role of goal valuation. Master Thesis, National Institute 

of Education, Nanyang Technological University. 

Arastaman, G., & Özdemir, M. (2019). Relationship Between Academic 

Aspiration, Academic Self-Efficacy and Cultural Capital as 

Perceived by High School Students. Education and 

Science, 44(197), 105-119. 



2020 (1ج) يوليو (123)العدد    جملة كلية الرتبية ببنها  
 

 413 

Brdar, I., Rijavec, M., & Loncaric, D. (2006). Goal Orientations, coping 

with school failure and school achievement. European Journal of 

Psychology of Education, 21(1), 53-70. 

Carrington, C. C. (2013). Psycho - educational factors in the prediction 

of academic buoyancy in second life. PH. D. Thesis, Harold Abel 

School of Social and Behavioral Sciences, Capella University. 

Collie, R. J., Martin, A. J., Bottrell, D., Armstrong, D., Ungar, M., & 

Liebenberg, L. (2016). Social support, academic adversity and 

academic buoyancy: A person-centered analysis and implications 

for academic outcomes. Educational Psychology, 37(5), 550-564. 

Colmar, S., Liem, G. A. D., Connor, J., & Martin, A. J. (2019). 

Exploring the relationships between academic buoyancy, 

academic self-concept, and academic performance: a study of 

mathematics and reading among primary school 

students. Educational Psychology, 39(8) 1-22. 

Datu, J. A. D., & Yuen, M. (2018). Predictors and Consequences of 

academic buoyancy: a Review of literature with implications for 

educational psychological research and practice. Contemporary 

School Psychology, 22(3), 207-212. 

Dullas, A. R. (2018). The Development of Academic Self-Efficacy Scale 

for Filipino Junior High School Students. Frontiers in Education, 

3(19), 1-14. 
Fathi, D. & Jamalabadi, M. (2017). The study of examined mediating role 

of resiliency in the perception of academic support and academic 

buoyancy. Education Strategies in Medical, 10(4), 263-269. 

Frydenberg, E. (2018). Self-efficacy. In R. J. Levesque (Ed.), 

Encyclopedia of Adolescence (3380-3386(. New York: Springer 

International Publishing. 

Gellor, J. P. (2019). A structural model of academic buoyancy, aptitude, and 

school environment on the mathematics achievement of pre-service 

teachers. Journal of Education in Black Sea Region, 4(2), 96-115. 

Kim, B., Jee, S., Lee, J., An, S., & Lee, S. M. (2018). Relationships 

between social support and student burnout: A meta-analytic 

approach. Stress and Health, 34(1), 127-134. 



 د. أمحد جماهد ، د. شريي حليم،أمحد عثماند.  أ/ مروة هالل،أ/ 
 

 414 

Lam, B. H. (2019). Social support, well-being, and teacher development. 

Singapore: Springer. 

Locke, E. A., & Latham, G. P. (2002). Building practically useful theory 

of goal setting and task motivation: A 35-year odyssey. American 

Psychologist, 57(9), 705–717. 

McMahon, S. D., & Felix, E. (2014). Social Support and Self-Worth Among 

African-American Youth. In A. C. Michalos (Ed.). Encyclopedia of 

Quality of Life and Well-Being Research (6169-6174). 

Martin, A. J. (2001). The Student Motivation Scale: A tool for measuring 

and enhancing motivation. Journal of Psychologists and 

Counselling in Schools, 11, 1-20. 

Martin, A.J., Marsh, H.W., & Debus, R.L. (2003). Self-handicapping and 

defensive pessimism: A model of self-protection from a 

longitudinal perspective. Contemporary Educational Psychology, 

28, 1-36. 

Martin, A, J. (2007). Examining a multidimensional model of student 

motivation and engagement using a construct validation approach. 

British Journal of Educational Psychology, 77(2), 413-440. 

Martin, A. J. (2014). Academic buoyancy and adaptability: How to help 

students deal with adversity and change. In H. Street & N. Porter 

(Eds.). Better than OK: Helping young people to flourish at school 

and beyond (51-55). Fremantle, WA: Fremantle Press. 

Martin, A. J., & Marsh, H. W. (2006). Academic resilience and its 

psychological and educational correlates: A construct validity 

approach. Psychology in The Schools, 43(3), 267-281. 

Martin, A. J., & Marsh, H. W. (2008A). Academic buoyancy: Towards 

an understanding of students' everyday academic resilience. 

Journal of School Psychology, 46(1), 53-83. 

Martin, A. J., & Marsh, H. W. (2008B). Workplace and academic 

buoyancy: Psychometric assessment and construct validity among 

school personnel and students. Journal of Psychometric 

Assessment, 26(2), 168-184. 



2020 (1ج) يوليو (123)العدد    جملة كلية الرتبية ببنها  
 

 415 

Martin, A. J., Colmar, S. H., Darey, L. A., & Marsh, H. W. (2010). 

Longitudinal modeling of academic buoyancy and motivation: Do 

the 5CS' hold up over time. British Journal of Educational 

Psychology, 80(3), 473-496. 

Putwain, D. W., & Daly, A. L. (2013). Do clusters of text anxiety and 

academic buoyancy differentially predict academic performance?. 

Learning and Individual Differences, 27, 157-162. 

Putwain, D. W., Connors, L., Symes, W., & Douglas-Osborn, E. (2012). 

Is academic buoyancy anything more than adaptive coping?. 

Anxiety stress & Coping, 25(3), 349-358. 

Rachmayanti, D., & Suharso, P. L. (2017). Relation between academic 

buoyancy and career adaptability in 9th Grade students. Advances in 

Social Science, Education and Humanities Research, 139, 124-129. 

Reisy, J., Dehghani, M., Javanmard, A., Shojaei, M., & Naeimian, P. M. 

(2014). Analysis of the mediating effect of academic buoyancy on 

the relationship between family communication pattern and 

academic buoyancy. Journal of Educational and Management 

Studies, 4(1), 64-70. 

Rohinsa, M., Cahyadi, S., Djunaidi, A., & Iskandar, Z. (2019). The Role 

of Personality Traits in Predicting Senior High School Students’ 

Academic Buoyancy. The journal of Social Sciences Research, 

5(9), 1336-1340. 

Sabzi, N., Fooladchang, M. (2015). The mediating role of motivational 

beliefs in the relationship between perceived social support and 

academic buoyancy. Journal of Education Studies, 1(2), 26-51. 

Sachitra, V., & Bandara, U. (2017). Measuring the academic self-

efficacy of undergraduates: The role of gender and academic year 

experience. World Academy of Science, Engineering and 

Technology, 11(11), 2320-2325. 

Sagone, E., & De Caroli, M. E. (2014). Locus of control and academic 

self-efficacy in university students: the effects of Self-

concepts. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 114, 222-228. 

Sharma, H. L., & Nasa, G. (2014). Academic self-efficacy: a reliable 

predictor of educational performances. British Journal of 

Education, 2(3), 57-64. 



 د. أمحد جماهد ، د. شريي حليم،أمحد عثماند.  أ/ مروة هالل،أ/ 
 

 416 

Sifers, S. K. (2018). Social Support. In R. J. Levesque (Ed.), 

Encyclopedia of Adolescence (3708-3714(. New York: Springer 

International Publishing.  

Smith, M. (2016). Forget Resilience, it's about academic buoyancy. 

Essential Weekly Intelligence for the education professional, 

(5190), 28-34. 

Talwar, P., & Rahman, M. F. A. (2013). Perceived Social Support 

among University Students in Malaysia: A Reliability 

Study. Malaysian Journal of Psychiatry, 22(1),1-9 . 
Victoriano, J. R. (2016). An Investigation of generalizability of 

buoyancy from academics to athletics. Master Thesis, Agricultural 

and Mechanical College, Louisiana State University. 

Xu, X., Lou, L., Wang, L., & Pang, W. (2017). Adolescents' perceived 

parental psychological control and test anxiety: Mediating role of 

academic self-efficacy. Social Behavior and Personality: an 

international journal, 45(9), 1573-1583. 
Yu, K., & Martin, A. J. (2014). Personal best (PB) and ‘classic’ 

achievement goals in the Chinese context: Their role in predicting 

academic motivation, engagement, and buoyancy. Educational 

Psychology: An International Journal of Experimental 

Educational Psychology, 34(5), 635-658. 

Yun, S., Hiver, P., & Al-Hoorie, A. H. (2018). Academic buoyancy: 

Exploring learners’ everyday resilience in the language 

classroom. Studies in Second Language Acquisition, 40(4), 805-830. 

Zhang, Z., & McNamara, O. (2018). Undergraduate student engagement 

Theory and Practice in China and the UK. Singapore: Springer. 

 ة:ــــرتونيــــع اإللكــــراجــــثالثًا: امل
Brady, C. (2016). The role of social support on academic buoyancy and 

academic stress. 1-35. http://hdl.handle.net/11021/33424 6/2/2020 

http://hdl.handle.net/11021/33424%206/2/2020

