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 ة األكادمييةمفهىم الذات األكادميي وعالقته باملزون
 لذي طالب وطالبات جامعة الطائف

 ذادـــــإع
 د. عطية حممذ راجح املالكي

 أستار عهى انُفس انًساعذ

 وسئُس قسى انعهىو انتشبىَت بانكهُت انجايعُت بتشبت جايعت انطائف

 
 ص لخستامل

األكادًٚٛح نذٖ  ْذفد انذساسح انحانٛح إنٗ انكشف عٍ انعاللح تٍٛ يفٕٓو انزاخ األكادًٚٙ ٔانًشَٔح

جايعح انطائف، حٛس لاو انثاحس تاسرخذاو انًُٓج انٕصفٙ طالب ٔطانثاخ انكهٛح انجايعٛح ترشتح، 

طانثاً ٔطانثح تانكهٛح انجايعٛح ترشتح ذى اخرٛاسْى تطشٚمح  103انًسحٙ. ٔلذ ذكَٕد عُٛح انذساسح يٍ 

ٕٖ عانٙ عهٗ يمٛاس يفٕٓو انزاخ عشٕائٛح. ٔلذ كشفد َرائج انذساسح أٌ أفشاد انعُٛح أظٓشٔا يسر

األكادًٚٙ، ٔيسرٕٖ عانٙ يٍ انًشَٔح األكادًٚٛح، كًا كشفد انُرائج ٔجٕد فشٔق دانح إحصائٛاً تٍٛ أفشاد 

انعُٛح فٙ يفٕٓو انزاخ األكادًٚٙ ٔفماً نًرغٛش انعًش نصانح انطهثح األكثش سُاً، ٔٔجٕد فشٔق دانح 

نزاخ األكادًٚٙ ٔفماً نًرغٛش انًعذل انرشاكًٙ نصانح انطهثح رٔ٘ إحصائٛاً تٍٛ أفشاد انعُٛح فٙ يفٕٓو ا

إحصائٛح تٍٛ أفشاد انعُٛح فٙ فشٔق راخ دالنح  انًعذل انرشاكًٙ األعهٗ، تًُٛا نى ذظٓش انُرائج ٔجٕد

 يفٕٓو انزاخ األكادًٚٙ ٔفماً نًرغٛش انُٕع )ركٕس/ إَاز(،يكاٌ انسكٍ، انًسرٕٖ انذساسٙ، أٔ انرخصص. 

ٓشخ انُرائج ٔجٕد فشٔق دانح إحصائٛاً تٍٛ أفشاد انعُٛح فٙ انًشَٔح األكادًٚٛح ٔفماً نًرغٛش كًا أظ

انًسرٕٖ انذساسٙ نصانح طهثح انًسرٕٖ انثاَٙ يماسَح تطهثح انًسرٕٖ انثايٍ، ٔٔجٕد فشٔق دانح 

ل انرشاكًٙ نصانح إحصائٛاً تٍٛ أفشاد انعُٛح فٙ انًشَٔح األكادًٚٛح )تعذ انًثاتشج( ٔفماً نًرغٛش انًعذ

انطهثح رٔ٘ انًعذل انرشاكًٙ األعهٗ، تًُٛا نى ذظٓش انُرائج ٔجٕد فشٔق دانح إحصائٛاً تٍٛ أفشاد 

انعُٛح فٙ انًشَٔح األكادًٚٛح ٔفماً نًرغٛشاخ يكاٌ انسكٍ، انعًش، انرخصص، أٔ انُٕع )ركٕس/ 

تٍٛ يفٕٓو انزاخ األكادًٚٙ إَاز(. ٔكشفد انُرائج ٔجٕد عاللح اسذثاطٛح يٕجثح دانح إحصائٛاً 

ٔأتعادِ يٍ جٓح ٔانًشَٔح األكادًٚٛح ٔأتعادْا يٍ جٓح أخشٖ. ٔفٙ ضٕء يا ذٕصهد إنّٛ انذساسح 

يٍ َرائج أٔصٗ انثاحس ترٕعٛح انمائًٍٛ عهٗ انعًهٛح انرعهًٛٛح تأًْٛح يفٕٓو انزاخ األكادًٚٙ حٛس 

انذساسٙ ٔاألداء انجٛذ، ٔذجُة انعذٚذ يٍ ٚساعذ عهٗ انًشَٔح األكادًٚٛح ٔانرٙ ذسٓى فٙ انرٕافك 

 انًشكالخ انرشتٕٚح ٔانسهٕكٛح يثم اَخفاض انرحصٛم انذساسٙ ٔانرسشب يٍ انجايعح.

 : يفٕٓو انزاخ األكادًٚٙ، انًشَٔح األكادًٚٛح، جايعح انطائف، اإلسشاد كهًاث يفتاحُت

 0202/ 22/ 21:  انبحجستالو إتاسَد 

 
 3030:    /     /  انبحجإستالو تاسَد 

 0202 /20/  21انبحج :  قبىلتاسَد 

 
 3030:    /     / انبحج قبىلتاسَد 
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Abstract 

The current study aimed to reveal the relationship between academic self-

concept and academic rsilience among students of the University College in 

Turabah, Taif University. The researcher used the online survey approach to 

collect the data. The sample of the study consisted of 302 male and female 

students from the University College in Turabah, who were randomly 

selected. The results of the study revealed that the sample showed a high 

level on the academic self-concept scale, and a high level of academic 

resilience. The results also revealed statistically significant differences 

between the students in the academic self concept according to the age 

variable in favor of the older students, and statistically significant 

differences between students in the academic self concept according to the 

GPA variable in favor of students with higher GPA, while the results did not 

show statistically significant differences between the samples in the 

academic self concept according to the gender, place of residence, academic 

level, or study major . 

The results also showed that there are statistically significant differences 

between the students in the academic resilence according to the academic 

level variable in favor of the second level students compared to the eighth 

level students, and statistically significant differences the students in the 

academic resilence (Perseverance dimension) according to the GPA variable 

in favor of the students with a higher GPA. While the results did not show 

statistically significant differences between the samples in academic 

resilience according to place of residence, age, study major, or gender. The 

results revealed a positive correlation between academic self-concept and its 

dimensions on one hand, and the academic resilience and its dimensions on 

the other hand. In light of the results of the study, the researcher 

recommends those who are in charge of the education to insist the 

importance of academic self-concept as it helps with academic resilience 

that contributes to academic adjustment and performance, and avoids many 

educational and behavioral problems such as low academic achievement and 

dropout from the university. 

Key words: Academic Self-Concept, Academic Resilience, Taif University, 

University Conselling. 
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:البحث  مقدمة   

لمعوقات التي تعترض طريقو أثناء يواجو اإلنساف في حياتو اليومية بعض المشكالت والتحديات وا   
سعيو الحثيث نحو تحقيؽ أىدافو، مما قد يصيبو باإلحباط ويضعو تحت الضغوط النفسية التي قد 
تؤثر سمبًا عمى تكيفو وصحتو النفسية فتعيؽ أداءه أو تؤدي بو إلى التخمي عف تحقيؽ ىذه 

أثناء مواجية  Resilienceة األىداؼ، وقد يعتمد ذلؾ عمى مدى اتصاؼ الفرد بالمرونة النفسي
( إلى أف المرونة ىي القدرة عمى التكيؼ 1990) .Masten et alالتحديات والضغوط. حيث أشار 

الناجح عمى الرغـ مف وجود الظروؼ الصعبة أو الميددة، ولذا تعتبر المرونة صفة مرغوبة، قد 
نجازاتو ورفاىيتو وصحتو )  (.Bartley et al., 2010تؤثر إيجابيًا عمى جوانب أداء الفرد وا 

ولممرونة أنواع منيا ما لو صمة بالجوانب األكاديمية والدراسية لمطالب وىو ما يطمؽ عميو    
، حيث ترتبط ارتباًطا وثيًقا بالمرونة النفسية، وُتعرؼ  Academic Resilienceالمرونة األكاديمية

ظر إلييا الطالب عمى أنيا تيديد كبير عمى أنيا: القدرة عمى التغمب عمى المحف والتحديات التي ين
 (. Martin, 2013لتطوره التعميمي واألكاديمي )

والمرونة األكاديمية ىي: قدرة الطالب عمى التعامؿ بشكؿ فعاؿ مع االنتكاسات، والتوتر وضغوط    
لمعوقات البيئة األكاديمية، فالطالب المرنوف أكاديميًا قد يتمتعوف بقدرة أكبر عمى مواجية الفشؿ وا

األكاديمية التي تعترضيـ والنجاح، بينما ينتيي األمر بالطالب اآلخريف إلى الفشؿ وضعؼ األداء 
(Martin & Marsh, 2006  .) 

وترجع أىمية المرونة األكاديمية إلى أنيا عامؿ ميـ لمتنبؤ بمدى مواجية الطالب لضغوط الحياة    
(، فقابمية اإلصابة باألمراض العقمية قد McLafferty et al., 2012الجامعية والتكيؼ معيا )

 & Chengيشير إلى ضعؼ المرونة لدى طالب الجامعة في التعامؿ مع الضغوط األكاديمية )
Catling, 2015 .) 

(، ودراسة اليجيف 2000) Thomas(، و 1999) Eagleوقد أظيرت نتائج دراسة كؿ مف:    
عد الطالب عمى الصمود أماـ الضغوط والمشكالت، ( أف المرونة األكاديمية ليست فقط تسا8108)

لى تحسيف التحصيؿ  بؿ تؤدي إلى التغمب عمى ىذه الضغوط والمشكالت والتفكير في حموؿ ليا، وا 
(، وتمكنيـ مف إدارة األزمات وتقبؿ التغيير Catteral, 1998; Fallon, 2010الدراسي لمطالب )

(Simon, 2016 .) 
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الثقة بالنفس والتحكـ والمثابرة لدى الطالب قد يزيد مف قدرتيـ عمى إف تعزيز مفيـو الذات و    
التكيؼ والتعامؿ بشكؿ أكثر فعالية مع االنتكاسات والتوتر والضغوط الدراسية، حيث يعتبر مفيـو 
الذات مف البناءات الميمة في الشخصية، ويشير إلى مجموعة العمميات العقمية التي تعمؿ بانتظاـ 

(، وليا أثر كبير عمى تصرفات المتعمـ وسموكو 0985افع الفرد الداخمية )جالؿ، لخدمة إشباع دو 
جزء مف مفيـو  Academic Self Concept(. وُيعتبر مفيوـ الذات األكاديمي 0985)حسيف، 

الذات العاـ، ويرتبط بالحياة األكاديمية وأداء الطالب في مجاؿ التحصيؿ الدراسي، ويشير مفيـو 
إلى الرؤية التي ينظر بيا الطالب إلى نفسو مف حيث قدرتو عمى التحصيؿ  الذات األكاديمي

دراكو ألبعاد القوة لديو، وقدرتو عمى  األكاديمي، وأداء الواجبات الدراسية، والرؤية المستقبمية لو، وا 
(. ومفيـو 8101تحمؿ مسؤولياتو الدراسية بالمقارنة مع زمالئو اآلخريف مف الطالب )أبو زيد، 

األكاديمي يرتبط بالمكانة األكاديمية التي يرسميا الفرد لنفسو بيف زمالئو ومدى ثقتو في إنجاز الذات 
 (.8115المياـ األكاديمية مقارنة بزمالئو )الكحالي، 

وقد يؤدي مفيـو الذات األكاديمي اإليجابي إلى مساعدة الطالب عمى إتقاف مجموعة متنوعة مف    
يـ التعميمية، في حيف أف مفيـو الذات السمبي قد يسبب مجموعة مف الميارات التي تفيدىـ في حيات

(، Russel & Ouvier, 2002االنفعاالت السمبية لمطالب والتي قد تمنعيـ مف تحقيؽ أىدافيـ )
كما يؤدي إلى انخفاض ثقة الفرد في قدرتو عمى التعمـ، وشعوره بالنقص، وقمة الفيـ واالستيعاب، 

 (. Olorunfemi-Olabisi & Akomolafe, 2013ئة )والعادات الدراسية السي
وربما ينعكس مفيـو الذات األكاديمي عمى المرونة األكاديمية لمطالب والتي ىي خاصية مرغوبة    

تمعب دورًا ميمًا لمواجية المشاعر السمبية كاإلحباط والغضب لدى الطالب، وتساعدىـ عمى التكيؼ 
يـ في التقميؿ مف ظاىرتي الغياب أواالنقطاع عف الدراسة مع ظروؼ البيئة الجامعية، مما قد يس

الجامعية، لذا فقد جاءت فكرة ىذه الدراسة لمتعرؼ عمى مستوى المرونة األكاديمية وعالقتيا بمستوى 
مفيـو الذات األكاديمي، والتعرؼ عمى طبيعة العالقة بيف مفيـو الذات األكاديمي والمرونة 

لطائؼ ممثمة في الكمية الجامعية بتربة عمى وجو الخصوص، وذلؾ األكاديمية لدى طمبة جامعة ا
لموقوؼ عمى المستوى الحقيقي لممرونة األكاديمية لدى الطالب وكيفية تحسينيا وتطويرىا لما لو مف 
أثر كبير في تحسيف حياتيـ الدراسية والعممية في المستقبؿ، باإلضافة إلى تحديد الدور الذي يمعبو 
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كاديمي عمى مساعدة الطمبة في الوصوؿ إلى مستويات عالية مف المرونة مفيـو الذات األ
األكاديمية، ومف ثـ الخروج بتوصيات قد تسيـ في زيادة مستوى وعي الطالب والقائميف عمى 
 تعميميـ في جامعة الطائؼ خصوصًا والجامعات السعودية عمومًا بأىمية مفيـو الذات األكاديمي. 

 :مشكمة الدراسة وأسئمتها
إف حاجة الطالب إلى المرونة األكاديمية أصبح ضروريًا وممحًا بيدؼ الوصوؿ إلى التكيؼ مع 
ظروؼ البيئة األكاديمية ومواجية ضغوطيا، واالستمرار والنجاح في الدراسة الجامعية باإلضافة إلى 

التي المحافظة عمى مستوى عاؿ مف األداء والتميز خصوصًا في ظؿ الظروؼ والتغيرات السريعة 
 يعيشيا العالـ في الوقت الحاضر.

وىذه الدراسة تبحث في العوامؿ التي قد يكوف ليا ارتباط وثيؽ بالمرونة األكاديمية، ومف ىذه 
العوامؿ مفيـو الذات األكاديمي وىنا تكمف مشكمة الدراسة الحالية في محاولة التعرؼ عمى مفيـو 

يا بمستوى المرونة األكاديمية لدييـ، ويمكف تحديد الذات األكاديمي لدى طمبة جامعة الطائؼ وعالقت
 باألسئمة التالية:مشكمة الدراسة الحالية 

ىؿ توجد عالقة ارتباطية بيف مفيـو الذات األكاديمي والمرونة األكاديمية لدى طمبة جامعة  .0
 الطائؼ؟

صص، ىؿ يختمؼ مفيـو الذات األكاديمي تبعًا الختالؼ النوع )ذكور/ إناث(، العمر، التخ .8
 المعدؿ، المستوى، ومكاف السكف؟

ىؿ تختمؼ المرونة األكاديمية تبعًا الختالؼ النوع )ذكور/ إناث(، العمر، التخصص، المعدؿ،  .3
 المستوى، ومكاف السكف؟

 أهداف الدراسة:
 ىدفت الدراسة الحالية إلى:

ور/ إناث(، التعرؼ عمى االختالؼ في مستوى مفيـو الذات األكاديمي تبعًا الختالؼ النوع )ذك .0
 العمر، التخصص العممي، المعدؿ التراكمي، المستوى الدراسي، ومكاف السكف.

التعرؼ عمى االختالؼ في مستوى المرونة األكاديمية تبعًا الختالؼ النوع )ذكور/ إناث(،  .8
 العمر، التخصص العممي، المعدؿ التراكمي، المستوى الدراسي، ومكاف السكف.
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ذات األكاديمي بمستوى المرونة األكاديمية لدى طمبة جامعة التعرؼ عمى عالقة مفيـو ال .3
 الطائؼ. 

 أهمية الدراسة:
 تتحدد أىمية الدراسة في جانبيف أساسييف ىما:

 أواًل األهمية النظرية: وتشمل: 
الكشؼ عف مستوى مفيـو الذات األكاديمي لدى طمبة جامعة الطائؼ وبياف عالقتو بمستوى  .0

 ، األمر الذي يعزز المعرفة النظرية في ىذا المجاؿ.المرونة األكاديمية لدييـ
تزويد المكتبة التربوية والنفسية العربية والعالمية بالمزيد مف األبحاث والدراسات في  .8

 موضوعي مفيـو الذات األكاديمي والمرونة األكاديمية لدى طمبة الجامعات.
 ثانيًا األهمية التطبيقية: وتشمل:

ى العمؿ في ميداف التعميـ واإلرشاد الجامعي، لموقوؼ عمى ما خدمة الطالب والقائميف عم .0
 يؤثر عمى طمبة الجامعات.

تناوليا لعينة ميمة مف منظومة التعميـ الجامعي في المممكة العربية السعودية، وىي فئة طمبة  .8
 الجامعات، حيث يمثموف أحد أىـ عناصر تطور األمة وتقدميا.

ديمية لمساعدة طمبة الجامعات، مف خالؿ تقديـ قد تسيـ ننائجيا في وضع سياسات أكا .3
 برامج تعميمية معينة لتحسيف مستوى مرونتيـ األكاديمية.

إفادة القائميف عمى التعميـ الجامعي بضرورة االىتماـ بمفيـو الذات األكاديمية لدى طمبة  .4
 الجامعات.

ب، وتخطيط برامج إفادة الدراسة في كؿ مف: بناء برامج اإلرشاد األكاديمي الجامعي لمطال .5
 التدريب الميني ألعضاء ىيئة التدريس بالجامعات.

 حدود الدراسة:
 تتحدد الدراسة الحالية بالحدود التالية:

مجموعة مف طالب وطالبات الكمية الجامعية بتربة جامعة الطائؼ. الفصؿ الدراسي  .0
 ىػ.0440 – 0441األوؿ مف العاـ الجامعي 
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(، 8104مقياس مفيـو الذات األكاديمي إعداد مطر ) األدوات البحثية المستخدمة وىي: .8
( The Adademic Resilience Scale ARS-30ومقياس المرونة األكاديمية )

 .Cassidy, S (2016) إعداد 
 األساليب اإلحصائية المستخدمة في النتائج. .3

 مصطمحات الدراسة: 
 : Academic Self Concept. مفهوم الذات األكاديمي: 1
( مفيـو الذات األكاديمي بأنو معتقدات، ومشاعر الطالب نحو قدراتو 8104طر )يعرؼ م   

األكاديمية، ونحو أدائو األكاديمي، وما يبذلو مف جيد في المياـ األكاديمية مقارنة بزمالئو اآلخريف. 
 ويعرؼ البحث الحالي مفيـو الذات األكاديمي إجرائيًا بالدرجة التي يحصؿ عمييا الطالب في مقياس

 مفيـو الذات األكاديمي المستخدـ في البحث.
 : Academic Resilience. المرونة األكاديمية: 2
( بأنيا قدرة الطالب عمى التوافؽ الدراسي، والتعافي مف التأثيرات السمبية 8109يعرفيا السيد )   

خالؿ خمسة الناتجة عف عدـ بموغ األىداؼ األكاديمية واإلحباطات والمشكالت الدراسية وذلؾ مف 
مكونات ىي )فاعمية الذات والمثابرة والتخطيط والضبط والقمؽ األكاديمي(، فيكوف قادرًا عمى إيجاد 
أىداؼ وأساليب بديمة، والتحكـ في أدائو بشكؿ إيجابي يمكنو مف مواصمة الدراسة بفعالية واقتدار، 

اديمية المستخدـ في الدراسة والتي تقاس بالدرجة التي يحصؿ عمييا الطالب في مقياس المرونة األك
الحالية. وتعرؼ المرونة األكاديمية إجرائيًا بالدرجة التي يحصؿ عمييا الطالب في مقياس المرونة 

 األكاديمية المستخدـ في الدراسة الحالية.
 اإلطار النظري والدراسات السابقة: 

  Academic Self Conceptأواًل: مفهوم الذات األكاديمي: 
نظرية الذات، حيث يرى  Carl Rogersمح مفيـو الذات عندما قدـ كارؿ روجرز ظير مصط    

أف مفيـو الذات ىو تصور كمي يتكوف مف إدراؾ الفرد لذاتو وعالقاتو باألشخاص اآلخريف واألشياء 
(، ومفيـو 0994الموجودة في البيئة، باإلضافة إلى القيـ واألحكاـ المتصمة بيذا اإلدراؾ )الشناوي، 

ىو مكوف معرفي منظـ ومتعمـ لممدركات والتقييمات والتصورات الخاصة بالذات حيث يبمور  الذات
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(. ويشير كذلؾ إلى تصور الفرد عف 8117الفرد ىذا المفيـو ويعتبره تعريفًا نفسيًا لذاتو )الزعبي، 
فيـو (، ويسيـ مLiu, 2009نفسو، والذي يتشكؿ مف خالؿ الخبرة والتفاعؿ مع البيئة المحيطة بو )

(. ومفيـو Deborah et al., 2003الذات في تحسيف وعي الفرد بما يمتمكو مف قدرات وميارات )
الذات األكاديمي ىو إدراؾ المتعمـ لمكانتو األكاديمية بيف زمالئو، ومعتقداتو المتعمقة بقدرتو عمى 

(. 8110وآخروف، إنجاز الواجبات األكاديمية المتنوعة بالمقارنة مع الطالب اآلخريف )الينداوي 
( بأف مفيـو الذات األكاديمي ىو نظرة الفرد لقدراتو وكفاياتو ومياراتو 8114بينما يرى أبو زيتوف )

األكاديمية، واحترامو لذاتو، وقدرتو عمى مواجية المشكالت بطرؽ تتالئـ مع إمكانياتو ومياراتو 
 العممية والعممية. 

يـو الذات األكاديمي ركز عمى تقدير المتعمـ ( أف بعض تعريفات مف8104وقد ذكر مطر )    
لدرجاتو في االختبار، واتفقت معظميا عمى أف مفيـو الذات األكاديمي يتضمف فكرة الطالب عف 
   ذاتو فيما يتعمؽ بالجانب األكاديمي، مف خالؿ مقارنة نفسو بزمالئو اآلخريف في ىذا الجانب. 

وؿ تقييـ الفرد لذاتو، والثاني أف ىذا التقييـ لمذات يتركز ويتضمف مفيـو الذات األكاديمي جانبيف، األ
(. كما يقـو مفيـو الذات األكاديمي عمى Ball, 2012عمى الجوانب المتعمقة بالكفاءة األكاديمية )

مكانات أكاديمية وما لدى اآلخريف )مطر،  (، حيث 8104مقارنة الطالب بيف ما لديو مف قدرات وا 
ديمي بكؿ مف المقارنات الداخمية والخارجية، فالمقارنة الداخمية تعني مقارنة يتأثر مفيـو الذات األكا

نجازه في مجاؿ معيف بأدائو في المجاالت آخرى، بينما المقارنة  الطالب بيف أدائو األكاديمي وا 
نجاز وقدرات الطالب اآلخريف  نجازه وقدراتو بأداء وا  الخارجية تعني مقارنة الطالب أداءه وا 

(McCoach & Siegle, 2003 وقد يعتمد مفيـو الذات األكاديمي عمى خبرات النجاح والفشؿ .)
 (.8114التي واجييا الطالب في السنوات األولى مف دراستو، وعمى تقييـ األخريف لذلؾ )المغازي، 

( أف أسباب تدني مفيـو الذات األكاديمي تكوف في أربع 8103وقد ذكر ىياجنة والشكيري )    
(، والتسمط والعقاب 8118األوؿ: الحماية الزائدة أو اإلىماؿ )شيفر وميمماف، مجاالت ىي، 

(، والثاني: التوقعات 8110والضغوطات والنقد السمبي وعدـ االستحساف مف قبؿ الوالديف )بدر، 
العالية مف الطالب وذلؾ بتعريضو لخبرات أكبر مف قدراتو، أو مطالبتو بالوصوؿ إلى أعمى مف 

و مما قد ينعكس عميو سمبيًا، بسبب شعوره بالعجز عف الوصوؿ إلى المستوى الذي مستوى إمكانات
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(، والثالث: األساليب الخاطئة Van et al., 2009(، )8114يناسب إمكاناتو وقدراتو )المغازي، 
لممعمميف، كالتسمط وضعؼ التفاعؿ االجتماعي مع الطالب، واستخداـ العقاب، وعبارات السخرية، 

(، أما 8100، شيفر وميمماف، 8118إلى خفض تقدير الذات لدى الطالب )الريموني،  مما قد يؤدي
الرابع: فيو الخبرات المؤلمة لدى الطالب مثؿ تكرار الفشؿ الدراسي وتدني المستوى التحصيمي لو 

 Nagy etفيشعر الطالب بالعجز وعدـ الكفاءة، مما يؤدي إلى تكويف مفيومًا سمبيًا عف الذات )
al., 2006; Ireson & Hallam, 2009 .) 

ومف النظريات النفسية التي اىتمت بمفيـو الذات األكاديمي ىي نظرية اإلرشاد المتمركز حوؿ    
وتشير ىذه النظرية إلى أف اإلحباط الذي يعيؽ وييدد إشباع  Carl Rogersالعميؿ لكارؿ روجرز 

ذات يعد مف أسباب تدني مفيـو الذات الحاجات األساسية لمفرد والذي قد يؤدي إلى تقييـ سيئ لم
(، وتيدؼ ىذه النظرية إلى الوصوؿ بالمسترشد إلى حالة 8114لدى الطالب )الخطيب والحديدي، 

لى مساعدة المسترشد عمى  مف الوعي والفيـ، واالستبصار بمشاكمو وصراعاتو والتغمب عمييا، وا 
لى زيادة ثقتو بنفسو وزيادة 8101، تغيير مفيـو الذات لديو بما يتطابؽ مع الواقع )السفاسفة (، وا 

دارتو شؤونو بنفسو ليصبح أكثر اتزانًا وواقعية )أبو أسعد،   (.8101فاعمية الذات لديو وا 
( النماذج النظرية والتطويرية 2003) Guay, Marsh, and Boivinفقد اختبرت دراسة     

كاديمي، وكشفت عف وجود تأثيرات لمترتيب السببي بيف المفيـو الذاتي األكاديمي والتحصيؿ األ
متبادلة بينيما، مما يشير إلى أف مفيـو الذات األكاديمي لو تأثير عمى التحصيؿ، وأف التحصيؿ 

( إلى الكشؼ عف عالقة 8117األكاديمي لو تأثير عمى مفيـو الذات. وىدفت دراسة أبو زنيد )
مبة المدارس الحكومية، حيث دافعية التحصيؿ بمركز الضبط ومفيـو الذات األكاديمي لدى ط

أظيرت النتائج عدـ وجود عالقة دالة إحصائيًا بيف كؿ مف دافعية التحصيؿ ومفيـو الذات 
األكاديمي، وأظيرت عدـ وجود عالقة دالة إحصائيًا بيف كؿ مف مركز الضبط ومفيـو الذات 

ـ الذات األكاديمي األكاديمي، كما أظيرت النتائج عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في مفيو 
تعزى لمتغير الجنس، أو لمتغير منطقة السكف، وقد أوصت الدراسة بتوعية المربيف باألساليب 

 التربوية المناسبة لتنمية مفيـو الذات األكاديمي لدى الطالب. 
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( إلى تقييـ تأثير مفيوـ الذات األكاديمي عمى التحصيؿ 2014) Matovuكما ىدفت دراسة    
إذا كانت الثقة األكاديمية والجيد األكاديمي يقيساف مفيـو الذات األكاديمي، وقد  الدراسي، وما

كشفت النتائج أف مفيـو الذات األكاديمي لو أثر عمى التحصيؿ األكاديمي، وأف الثقة األكاديمية 
والجيود األكاديمية يقيساف مفيـو الذات األكاديمي، كما كشفت عدـ وجود أثر لمجنس ومستويات 

 Rady, Kabeer andراسة والتخصص عمى مفيـو الذات األكاديمي. وأشارت نتائج دراسة الد
El-Nady  (2016 إلى وجود عالقة ذات داللة إحصائية بيف مفيـو الذات األكاديمي وأداء )

الطالب، وأف مفيـو الذات األكاديمي لمطالب يمكف أف يؤثر عمى أدائيـ، كما أشارت النتائج إلى 
اسعة في كيفية تطوير الذكور مف أفراد العينة لمفيـو ذواتيـ مقارنة بالطالبات. كما وجود فجوة و 
( تأثيرات القمؽ ومفيـو الذات عمى التحصيؿ 2016) Suresh and Vendhanبحثت دراسة 

األكاديمي لطالب المدارس الثانوية في اليند. وكشفت الدراسة بشكؿ أساسي أف القمؽ ومفيـو الذات 
مرحمة الثانوية يؤثراف عمى تحصيميـ األكاديمي في االتجاىيف السمبي واإليجابي عمى لدى طالب ال

التوالي. كما كشفت النتائج أف مفيـو الذات ال يتأثر بالتخصص الدراسي، بينما يتأثر اإلنجاز 
 األكاديمي بمنطقة السكف. 

مي باإلبداع لدى طمبة ( إلى معرفة عالقة مفيـو الذات األكادي8109وىدفت دراسة الطراونة )   
الجامعات األردنية، حيث أظيرت النتائج أف تصورات أفراد العينة ألبعاد مفيـو الذات األكاديمي 
جاءت بدرجة متوسطة، وأف ىناؾ عالقة دالة إحصائيًا بيف مفيـو الذات األكاديمية بكؿ أبعاده 

ألكاديمية لدى طمبة الجامعات مف واإلبداع بكؿ أبعاده. أوصت الدراسة بتعزيز مستوى مفيـو الذات ا
خالؿ إقامة الدورات والورش التوعوية حوؿ أىمية مفيـو الذات األكاديمي ودوره في تحسيف مستوى 

( عدـ وجود عالقة 8109التحصيؿ األكاديمي والتفكير اإلبداعي. وأظيرت نتائج دراسة زينب )
وؾ االندفاعي لدى الطمبة، بينما أظيرت ارتباطية دالة إحصائيًا بيف مفيـو الذات األكاديمي والسم

وجود فروؽ في مستوى مفيـو الذات األكاديمي تعزى لمتغير الجنس لدى الطمبة. وىدفت دراسة 
( إلى تحديد العالقة بيف مفيـو الذات والتَّسويؼ األكاديمي لدى عينة مف طمبة 8109تالحمة )

التسويؼ األكاديمي ومفيـو الذَّات،  جامعة الخميؿ، حيث أظير أفراد العينة درجة متوسطة مف
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وكشفت النَّتائج عف وجود عالقة ارتباطيَّة سالبة ذات داللة إحصائيَّة بيف مفيـو الذَّات والتَّسويؼ 
 األكاديمي لدى عِينة الدراسة.

كما تناولت الدراسات السابقة ارتباط بعض العوامؿ وتأثيرىا عمى مفيـو الذات األكاديمي كسموؾ    
ر، والدروس عبر اإلنترنت والدروس التقميدية، والمقارنات االجتماعية، واليقظة الذىنية، وفاعمية التنم

( إلى 8108بعض البرامج اإلرشادية والتدريبية في تنمية مفيـو الذات، فقد ىدفت دراسة جرايسي )
، وأظيرت الكشؼ عف عالقة سموؾ التنمر بمفيـو الذات األكاديمي والتحصيؿ الدراسي لدى الطمبة

النتائج وجود عالقة ارتباطية سالبة بيف سموؾ التنمر ومفيـو الذات األكاديمي لدى أفراد العينة، 
حيث أنو كمما زاد مستوى سموؾ التنمر انخفض مفيـو الذات األكاديمي لدى الطمبة، كما أظيرت 

متغير النوع النتائج عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في مفيـو الذات األكاديمي تعزى ل
االجتماعي، في حيف أظيرت وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في مفيـو الذات األكاديمي تبعًا 

 Flowers, Raynor andلمتحصيؿ الدراسي لصالح فئة التحصيؿ األعمى. وحاولت دراسة 
White (2013 عمى مفيـو )( اختبار أثر الدروس عبر اإلنترنت والدروس التقميدية )وجًيا لوجو

لذات األكاديمي، وأشارت النتائج إلى أف الطالب الذيف درسوا عبر اإلنترنت كانوا أعمى في مفيـو ا
الذات األكاديمي مف الطالب الذيف درسوا بالطريقة التقميدية، وأوصت الدراسة بمزيد مف البحث في 

 العوامؿ التي تدعـ مفيـو الذات األكاديمي لمطالب. 
( إلى التعرؼ عمى فعالية برنامج تدريبي عمى ميارات إدارة 8104كما ىدفت دراسة مطر )    

الذات في الحد مف السموؾ الصفي المشكؿ وأثر ذلؾ عمى تحسيف مفيـو الذات األكاديمي، حيث 
أشارت النتائج إلى وجود فروؽ دالة إحصائيًا بيف المجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية في 

ات األكاديمي بعد تطبيؽ البرنامج لصالح المجموعة التجريبية، السموؾ الصفي المشكؿ، ومفيـو الذ
وأشارت النتائج كذلؾ إلى وجود فروؽ دالة إحصائيًا بيف القياسيف القبمي والبعدي لممجموعة التجريبية 

 في السموؾ الصفي المشكؿ، ومفيـو الذات األكاديمي لصالح القياس البعدي.
( أف الطالب الذيف يقارنوف أنفسيـ بأقرانيـ ذوي 2016) Kadir and Yeungوأشارت دراسة    

القدرات العالية الذيف يتفوقوف عمييـ أكاديميًا، فإنو مف المحتمؿ أف يشعروا أنيـ غير مؤىميف 
أكاديمًيا، مما يؤدي إلى انخفاض مفيـو الذات األكاديمي لدييـ، وقد أوصت الدراسة بضرورة أف 
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الضارة لمثؿ ىذه المقارنات االجتماعية خاصة في البيئات يكوف المعمموف عمى دراية باآلثار 
التعميمية االنتقائية لمغاية مثؿ بيئات الموىوبيف، والمدارس االنتقائية، وقد يحتاج الطالب في مثؿ 

رشاد خاصيف. وىدفت دراسة  ( إلى الكشؼ 2018) .Hoferichter et alىذه األماكف إلى توجيو وا 
ي تشكيؿ مفيـو الذات األكاديمي، والتعرؼ عمى مدى ارتباط مفيـو عف دور السياؽ االجتماعي ف

الذات األكاديمي االجتماعي والفردي لمطالب باإلنجاز، حيث وجدت الدراسة أف جميع جوانب مفيـو 
الذات األكاديمي كانت مرتبطة ارتباًطا دااًل بمتوسط إنجاز الطبقة المتوسطة، كما كشفت النتائج أف 

متوسطة يرتبط ارتباًطا دااًل بعمميات المقارنة االجتماعية. وحاولت دراسة بالؿ إنجاز الطبقة ال
( التعرؼ عمى العالقة بيف اليقظة الذىنية وكؿ مف مفيـو الذات األكاديمي، والتفكير 8109)

اإليجابي والتوافؽ النفسي لدى طالب المرحمة الجامعية، وقد توصمت الدراسة إلى وجود ارتباطات 
لة إحصائيًا بيف درجات أفراد العينة عمى اليقظة الذىنية ودرجاتيـ عمى مفيـو الذات موجبة ودا

األكاديمي، كما توصمت إلى أف المتغيرات التي تتنبأ بيا اليقظة الذىنية ىي التوافؽ النفسي يميو 
 مفيـو الذات األكاديمي، يميو التفكير اإليجابي. 

االختالفات في مفيـو الذات تبعًا لبعض المتغيرات كما أشارت بعض الدراسات السابقة إلى     
( إلى 8115كنوع الجنس والمستوى الدراسي والتخصص، فقد ىدفت دراسة البطاينو وغوانمة )

التعرؼ عمى مستوى مفيـو الذات لدى طمبة ذوي صعوبات التعمـ والعادييف باألردف، حيث كشفت 
عوبات التعمـ كاف منخفضًا، وكشفت أيضًا وجود النتائج أف مستوى مفيـو الذات لدى الطمبة ذوي ص

فروؽ دالة إحصائيًا في مفيـو الذات بيف الطمبة ذوي صعوبات التعمـ )حيث أظيروا مستوى أدنى( 
مقارنة بالطمبة العادييف، وكذلؾ أظيرت النتائج عدـ وجود فروؽ دالة إحصائيًا في مستوى مفيـو 

( إلى التعرؼ عمى 8104ىدفت دراسة القيسي وخمؼ )الذات لدى الطمبة تعزى الختالؼ الجنس. و 
مستوى مفيـو الذات األكاديمية لدى طالب اإلعدادية )العممي واألدبي(، والتعرؼ عمى الفروؽ في 
مستوى مفيـو الذات األكاديمية وفؽ متغير التخصص )عممي وأدبي(. أظيرت النتائج أف مستوى 

عالي، كما أظيرت وجود فروؽ دالة إحصائيًا في مستوى مفيـو الذات األكاديمية لدى أفراد العينة 
مفيـو الذات األكاديمية وفؽ متغير التخصص ولصالح التخصص األدبي. وكشفت دراسة العتيبي 
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( عف عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات درجات مفيـو الذات والتحصيؿ 8105)
 األكاديمي بحسب الجنس.

بقة تشير إلى أىمية دراسة الذات األكاديمية عند الطالب وتدعيميا، نظًرا وىذه الدراسات السا    
 ألف ذلؾ ينمي جوانب التعمـ باإلضافة لمجوانب االجتماعية في الشخصية. 

 Academic Resilienceثانيًا: المرونة األكاديمية: 
مجموعة المرونة األكاديمية بأنيا صفة تتضمف  Simon (2016)و  Martin (2012)يعرؼ    

مف السموكيات اإليجابية التي تساعد الطالب عمى التعامؿ بفعالية مع الضغوط والتحديات والمحف 
 Azlinaالتي تواجيو في البيئة األكاديمية مما قد يزيد مف احتمالية نجاحو األكاديمي، كما عرفيا 

and Schahrir (2010) تجة عف العقبات بأنيا القدرة عمى التعافي مف التأثيرات السمبية النا
 والتحديات والظروؼ الصعبة التي تواجو الطالب، والقدرة عمى تخطييا بشكؿ إيجابي وفعاؿ. 

والمرونة األكاديمية مف العناصر التي يتحقؽ النجاح مف خالليا، حيث إف الطالب الذيف يتمتعوف 
موح األكاديمي رغـ بمرونة أكاديمية مرتفعة يكوف لدييـ مستويات عالية مف دافعية اإلنجاز والط

(، وذلؾ يرجع إلى Alva, 1991وجود معوقات وعقبات أكاديمية تواجييـ في دراستيـ الجامعية )
قدرتيـ عمى إيجاد حموؿ ألىدافيـ المعطمة التي لـ يستطيعوا تحقيقيا أو إيجاد بديؿ ليا، فيـ ال 

ف بالمرونة األكاديمية والتي يقفوف أماـ المشكالت التي تعترضيـ في مسيرتيـ األكاديمية، بؿ يتصفو 
ىي استجابة انفعالية وعقمية تمكنيـ مف التكيؼ اإليجابي مع مواقؼ الحياة الدراسية المختمفة 

 (.  8118)األحمدي، 
إف درجة المرونة األكاديمية لدى الطالب تختمؼ مف طالب إلى آخر، وىذا االختالؼ ينعكس    

يديد في البيئة األكاديمية، فأصحاب المرونة األكاديمية عمى استجابات الطالب لعوامؿ التوتر والت
المرتفعة يستجيبوف بطريقة إيجابية، بينما يتأثر سمبيًا أصحاب المرونة المنخفضة، حيث تساعد 
يجاد أىداؼ بديمة وتنظيـ األفكار  المرونة األكاديمية المرتفعة الطالب عمى تغيير طريقة تفكيرىـ، وا 

(Getrude et al., (2016  . 
أف ىناؾ خمسة عوامؿ فردية مرتبطة بالمرونة األكاديمية  Martin and Marsh (2006)ويرى    

ىي: الثقة )الكفاءة الذاتية(، والتنسيؽ )التخطيط(، والتحكـ )الضبط(، ورباطة الجأش )القمؽ 
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تعامؿ مع المنخفض( وااللتزاـ )المثابرة(، وأف ىذه المكونات قادرة عمى تعزيز قدرة الطالب عمى ال
العقبات والتحديات التي تواجيو في البيئة األكاديمية، وىو ما يعرؼ بنموذج المرونة األكاديمية ذو 

 C Model of Academic Resilience-5المكونات الخمسة 
إلى أف المرونة األكاديمية تشمؿ اإليماف بالذات  Martin and Marsh (2003)وأشارت دراسة    

لسيطرة، وانخفاض القمؽ )رباطة الجأش(، والمثابرة )االلتزاـ(. وىدفت دراسة )الثقة(، والشعور با
( إلى محاولة التعرؼ عمى طبيعة العالقة بيف المرونة األكاديمية وقمؽ االمتحاف 8103أبوبكر )

لدى عينة مف طالب جامعة المنيا، وأظيرت النتائج أف ىناؾ عالقة ارتباطية سالبة دالة إحصائيًا 
نة األكاديمية وقمؽ االمتحاف، كما أظيرت وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف طالب بيف المرو 

الفرقة األولى وطالب الفرقة الرابعة في المرونة األكاديمية لصالح طالب الفرقة الرابعة، بينما 
 أظيرت عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف الذكور واإلناث في المرونة األكاديمية. 

إلى تحديد العالقة بيف المرونة األكاديمية والتحصيؿ  Mwangi et al. (2015)راسة وسعت د   
األكاديمي لدى طمبة المدارس الثانوية، حيث أظيرت النتائج وجود عالقة إيجابية ذات داللة 

( عالقة ارتباطية 8108إحصائية بيف المرونة األكاديمية والتحصيؿ الدراسي. ووجدت دراسة عمي )
ئيًا بيف سعة الذاكرة العاممة والمرونة المعرفية األكاديمية، كما وجدت عالقة ارتباطية دالة دالة إحصا

إحصائيًا بيف المرونة المعرفية األكاديمية والتحصيؿ الدراسي، وأظيرت وجود فرؽ داؿ إحصائيًا في 
كف التنبؤ إناث(، وخمصت الدراسة إلى أنو يم –المرونة األكاديمية وفقًا لمتغير النوع )ذكور 

بالتحصيؿ الدراسي مف خالؿ سعة الذاكرة العاممة والمرونة المعرفية األكاديمية. وتوصمت دراسة 
( إلى وجود عالقة ارتباطية موجبة دالة بيف المرونة األكاديمية وبيف الطموح 8109السيد )

طالب مرتفعي األكاديمي ودافعية اإلنجاز، كما توصمت إلى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف ال
المرونة األكاديمية ومنخفضي المرونة األكاديمية في الطموح األكاديمي لصالح ذوي المرونة 
لى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف الطالب مرتفعي المرونة األكاديمية  األكاديمية المرتفعة، وا 

يمية المرتفعة، بينما ومنخفضي المرونة األكاديمية في دافعية اإلنجاز لصالح ذوي المرونة األكاد
أظيرت النتائج عدـ وجود فروؽ دالة إحصائيًا بيف الطالب والطالبات في المرونة األكاديمية، 
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وأظيرت عدـ وجود فروؽ بيف طالب في الشعب العممية وطالب الشعب األدبية في المرونة 
 األكاديمية.

عمى المرونة األكاديمية  كما تناولت الدراسات السابقة عالقة بعض المتغيرات وتأثيرىا   
كالخصائص الشخصية، والعالقات االجتماعية، والعوامؿ البيئية المختمفة لألفراد واألسرة، وبيئة 

 Smithالتواصؿ األسري، واليوية النفسية، والكفاءة الذاتية االجتماعية واالنفعالية، فقد وجدت دراسة 
et al. (2008) والعالقات االجتماعية لدى أفراد العينة،  أف المرونة مرتبطة بالخصائص الشخصية

كما كانت المرونة مرتبطة ارتباًطا سالًبا دااًل بالقمؽ واالكتئاب والمشاعر السمبية واألعراض الجسدية. 
أف المتغيرات المرتبطة بالبعد  Sandoval-Hernandez and Cortes (2012)ووجدت دراسة 

ظير الطالب الذيف يتصفوف بالثقة بالنفس والدافعية الشخصي ىي األىـ في توقع درجة المرونة، وأ
تجاه أنشطة القراءة ارتباطات إيجابية دالة ومتسقة مع المرونة األكاديمية، وأشارت الدراسة إلى أنو 
يمكف تعزيز المرونة األكاديمية مف خالؿ تطوير البرامج التي تعزز بعض الجوانب مثؿ التوقعات 

ة نحو التعمـ لدى الطالب المحروميف اجتماعيًا؛ ومف خالؿ تطوير بيئات األكاديمية العالية والدافعي
إلى تحديد كيفية تعزيز وتطوير  Rojas (2015)مدرسية إيجابية والمحافظة عمييا. وىدفت دراسة 

المرونة األكاديمية، حيث وجدت النتائج أف عوامؿ الحماية المختمفة مف األسرة، مثؿ التوجيو 
ة، وفرص المشاركة األسرية اليادفة قد تعزز بشكؿ واضح المرونة األكاديمية األسري، ودعـ األسر 

لدى الطالب، كما وجدت أف الخصائص الفردية مثؿ التفاؤؿ والمثابرة، يمكف أف تعزز المرونة 
 األكاديمية.  

ة وبعد استعراض ىذه الدراسات، فقد استفاد الباحث منيا في: دراسة المرونة األكاديمية، أىمي    
المرونة األكاديمية وتأثيرىا عمى بعض المتغيرات الشخصية كالثقة، وتخفيؼ القمؽ، والمتغيرات 

 الدراسية كالتحصيؿ الدراسي، والطموح األكاديمي، ودافعية اإلنجاز، والكفاءة الذاتية األكاديمية.
 ثالثًا: عالقة مفهوم الذات األكاديمي بالمرونة األكاديمية:

الذات األكاديمي لدى الطالب عمى سموكيـ وقدرتيـ عمى التكيؼ مع البيئة  قد ينعكس مفيـو    
(، حيث إف تدنى مفيـو الذات األكاديمي قد يرتبط بالمشكالت 8119الجامعية )عبد الرءوؼ، 

السموكية، وانخفاض الدافعية نحو الدراسة، كما قد يؤثر سمبًا في تكيفيـ األكاديمي )أبو زيد، 
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إلى اإلحباط، والقمؽ، وعدـ التوافؽ؛ األمر الذي قد يؤدي بيـ إلى الغياب أو (، ويؤدي بيـ 8101)
(، في حيف قد يؤدي مفيـو الذات األكاديمي اإليجابي 8110ترؾ الدراسة )الينداوي وآخروف، 

لمطالب إلى قدرتيـ عمى التكيؼ مع البيئة الجامعية وحؿ المشكالت ومواجية العقبات والضغوط 
وا أكثر مرونة أكاديمية، حيث قد يرتبط مفيـو الذات األكاديمي اإليجابي بمستوى الدراسية أي يكون

عالي مف الثقة، والتنسيؽ، والتحكـ، والقمؽ، وااللتزاـ، والتي ىي العوامؿ األساسية لممرونة 
 األكاديمية.

( إلى التعرؼ عمى العالقة بيف حاالت اليوية النفسية 8106حيث ىدفت دراسة العارضة )    
والمرونة المعرفية لدى طمبة المرحمة الثانوية، حيث أظيرت النتائج وجود ارتباط موجب داؿ 
إحصائيًا بيف تحقيؽ اليوية والمرونة، ووجود ارتباط سالب داؿ إحصائيًا بيف حاالت تشكؿ اليوية 

فروؽ  )التشتت، واالنغالؽ، والتعميؽ( في مجاؿ اليوية والمرونة، بينما أظيرت النتائج عدـ وجود
دالة إحصائيًا في المرونة، تعزى لمتغيرات الجنس، والمستوى الدراسي، أو التخصص األكاديمي. 

( التعرؼ عمى القدرة التنبؤية لبيئة التواصؿ األسري، 8107وحاولت دراسة الفريحات ومقابمة )
رت النتائج إلى وجود والكفاءة الذاتية االجتماعية واالنفعالية واألكاديمية بالمرونة المعرفية، حيث أشا

فروؽ دالة إحصائيًا في مستوى المرونة المعرفية وفي الكفاءة الذاتية االجتماعية واالنفعالية 
واألكاديمية تعزى لمتغير الجنس ولصالح اإلناث، كما أشارت إلى أف الكفاءة الذاتية األكاديمية 

نة المعرفية. وىدفت دراسة العبيدي واالنفعالية، ونمط الحوار، وبيئة التواصؿ األسري تتنبأ بالمرو 
( إلى التعرؼ عمى المرونة اإليجابية وعالقتيا بمفيـو الذات األكاديمية وفقًا لمتغيري الجنس 8107)

والتخصص، حيث أظيرت النتائج أف المرونة اإليجابية ومفيـو الذات كانت عالية لدى أفراد العينة، 
تعوف بمفيـو ذات أكاديمي أعمى مف الذكور، كما يوجد وأظيرت أف اإلناث أكثر مرونة إيجابية ويتم

فروؽ في المرونة اإليجابية تبعًا لمتغير التخصص لصالح التخصصات اإلنسانية، بينما أظيرت 
النتائج عدـ وجود فروؽ في المرونة اإليجابية تبعًا لمتغير المستوى الدراسي، كما أف مفيـو الذات 

 لمتغير المستوى الدراسي أو التخصص.األكاديمي لـ يظير فروقًا تبعًا 
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 تعقيب عمى الدراسات السابقة:
 بعد العرض السابؽ لمدراسات السابقة تبيف لمباحث ما يمي:

 ىناؾ ندرة في الدراسات العربية التي تناولت موضوع المرونة األكاديمية.  .0
 ىناؾ ندرة في المقاييس العربية لممرونة األكاديمية. .8
العربية التي تناولت تأثير متغيرات كالنوع )ذكور/ إناث( والعمر  ىناؾ ندرة في الدراسات .3

 والتخصص العممي والمستوى الدراسي والمستوى التحصيمي عمى المرونة األكاديمية.
ىناؾ ندرة في الدراسات التي تناولت العالقة بيف بعض المتغيرات النفسية ومنيا مفيـو الذات  .4

 والمرونة األكاديمية. 
حث عمى أي دراسة تناولت العالقة بيف مفيـو الذات األكاديمي والمرونة لـ يطمع البا .5

 األكاديمية. 
يتضح مف خالؿ العرض السابؽ وجود عالقة محتممة بيف بعض المتغيرات النفسية والمرونة  .6

األكاديمية، االتجاه الذي تدعمو الدراسة الحالية وتقـو عمى أساسو، مع مجموعة مف 
 مممكة العربية السعودية. طالب جامعة الطائؼ بال

لقد استفاد الباحث مف خالؿ ىذا العرض لألدبيات النظرية التي تناولت المرونة األكاديمية  .7
ومفيـو الذات األكاديمي، والدراسات والبحوث السابقة التي تناولت كشؼ بعد الجوانب التي 

ر مجموعة الدراسة، تيتـ بأىداؼ الدراسة الحالية، في تحديد منيجية البحث، وطريقة اختيا
 وأسموب اختيار أدوات الدراسة، وصياغة فروضيا البحثية.

 فروض الدراسة:
توجد عالقة ارتباطية موجبة ذات داللة إحصائية بيف مفيـو الذات األكاديمي والمرونة  .0

 األكاديمية لدى طمبة جامعة الطائؼ.
ًا الختالؼ النوع )ذكور/ ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في مفيـو الذات األكاديمي تبع .8

 إناث(، العمر، التخصص العممي، المعدؿ التراكمي، المستوى الدراسي، ومكاف السكف.
ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في المرونة األكاديمية تبعًا الختالؼ النوع )ذكور/  .3

 إناث(، العمر، التخصص العممي، المعدؿ التراكمي، المستوى الدراسي، ومكاف السكف.
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 ثالثًا: الطريقة واإلجراءات  
 منهج الدراسة: 

(، لمكشؼ عف Online Surveyفي ىذه الدراسة تـ استخداـ المنيج الوصفي المسحي )     
العالقة بيف مفيـو الذات األكاديمي والمرونة األكاديمية لدى طالب وطالبات جامعة الطائؼ وذلؾ 

 لمرونة األكاديمية.باستخداـ مقياس مفيـو الذات األكاديمي ومقياس ا
 :سةراذلوعينة ا مجتمع
طالب وطالبات جامعة الطائؼ )الكمية الجامعية بتربة( خالؿ الفصؿ  ٍممجتمع الدراسة  تكوف

( طالبًا وطالبة تـ إرساؿ رابط 318) ٍمىػ، وتكونت عينة الدراسة 0440/ 0441الدراسي األوؿ 
 فيزيع العينة عمى متغيرات الدراسة كما يظير االستبياف اإللكتروني ليـ بطريقة عشوائية، وكاف تو 

 ( التالي:0الجدوؿ )
 (1) جدول

 توزيع أفراد العينة حسب متغيرات الدراسة

 انعذد انُسبت
يستىَاث 

 انًتغُش
 انًتغُش

 ركش 96 0.30%
 انُىع )ركىس/ إَاث(

 أَخً 006 1937%

 سُت فأقم 02 212 1235%
 انعًش

 سُت فأكخش 02 250 5739%

 أو أقم 0 65 131%.
 انًعذل انتشاكًٍ

 0أكخش يٍ  212 9531%

 انخاٍَ 91 630%.

 انًستىي انذساسٍ
 انشابع .5 0132%

 انسادس 1. 0231%

 انخايٍ 09 2130%

 طفىنت يبكشة 1. 2031%

 انتخصص انعهًٍ
 نغت عشبُت 229 50%

دساساث  91 %.053

 إساليُت
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 كًُُاء 00 7%

 سَاضُاث .2 531%

 أحُاء .0 %.73

 يذَُت 19 0137%

 قشَت 021 %1230 يكاٌ انسكٍ

 بادَت 20 532%

 :سةراذلا أدوات
 تم استخدام المقاييس التالية: 

(، حيث يتكوف 8104: )انظر المالحؽ( مف إعداد مطر )مفهوم الذات األكاديمي مقياس .0
عبارات(، والجيد  9عبارة موزعة عمى بعديف ىما: الثقة األكاديمية ) 09المقياس مف 
 & Liuعبارات(، حيث قاـ بترجمة مقياس مفيـو الذات األكاديمي لػ  01األكاديمي )

Wang (2005 ومراجعة بنوده لغو )،وصياغتيا بما يتالئـ وخصائص عينة دراستو،  يًا
الثقة األكاديمية   -( فقرة، تتوزع عمى بعديف: األوؿ 09والمقياس يتكوف مف )

Academic Confidence ،دراؾ الطالب لكفاءتيـ األكاديمية ، ويقيس مشاعر وا 
الجيد  -(، والثاني08، 06، 04، 00،  9، 7، 5، 3، 0( فقرات، ىي: )9ويتضمف )
، ويقيس مدى التزاـ، وانشغاؿ، واىتماـ الطالب بالمياـ Academic Effort األكاديمي

،  05، 03، 01،08،  8،  6،  4،  8( فقرات، ىي:)01الدراسية، ويتضمف ىذا البعد )
( نقاط، 5(، وتكوف اإلجابة عمى فقرات المقياس بناء عمى مقياس ليكرت مف )09،  07

(، وذلؾ لمفقرات اإليجابية، وتعكس 5( إلى موافؽ بشدة )0تتراوح مف غير موافؽ بشدة )
 07، 06، 03، 00، 9، 7، 8( فقرات، ىي )8الدرجات بالنسبة لمفقرات السمبية وعددىا )

 ( بحساب صدؽ المقياس مف خالؿ:8104قد قاـ مطر )(، و 09،
: لمتأكد مف صدؽ المضموف لممقياس تـ عرضو عمى مجموعة مف صدق المحتوي (0)

 المحكميف، وتـ إجراء التعديالت التي أشاروا إلييا ومراعاة مقترحاتيـ.
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: بحساب معامؿ االرتباط بيف درجات العينة االستطالعية عمى المقياس صدق المحك (8)
(، 8115يـ عمى مقياس مفيـو الذات لتالميذ المرحمة اإلعدادية، إعداد: العطار )ودرجات

 ( بحساب ثبات المقياس مف خالؿ:8104(. كما قاـ مطر )1.71وكانت قيمتو )
عادة طريقة إعادة التطبي (3) ؽ: مف خالؿ تطبيؽ المقياس عمى العينة االستطالعية، وا 

 (.1.77اط )التطبيؽ بعد أسبوعيف، حيث كاف معامؿ االرتب
( لبعد الجيد 1.80( لبعد الثقة األكاديمية، و)1.89: وكانت قيمتو )معامل ألفا كرونباخ (4)

( لممقياس الكمي. وفي الدراسة الحالية، قاـ الباحث بحساب معامؿ 1.81األكاديمي، و)
 ( التالي: 8الثبات لممقياس، وكانت قيـ معامؿ ألفا كرونباخ، والنتائج كما بجدوؿ )

 (2) جدول
 معامالت الثبات لمقياس مفهوم الذات األكاديمي وأبعاده في الدراسة الحالية قيم

 يعايم االستباط )أنفا كشوَباخ( األبعاد

 2311 انخقت األكادًَُت

 2372 انجهذ األكادًٍَ

 .237 انًقُاس انكهٍ

                                                     
( مف إعداد The Adademic Resilience Scale ARS-30: )يمية. مقياس المرونة األكاد8

Cassidy (2016)  وترجمة الباحث، حيث يحتوي مقياسARS-30  فقرة موزعة عمى  31عمى
ثالثة أبعاد ىي: األوؿ ىو بعد المثابرة، والثاني ىو بعد طمب المساعدة االنعكاسي التكيفي، والثالث 

يوضح توزيع الفقرات عمى األبعاد الثالثة.  3العاطفية، جدوؿ السمبي واالستجابة  أثيرىو بعد الت
يختار المشاركوف في الدراسة )أفراد العينة( االستجابات عمى فقرات المقياس والتي أعطيت قيمة مف 

(، وذلؾ بعد قراءتيـ 0، محتمؿ جدًا = 5)مستبعد جدًا =  Likertعمى مقياس ليكرت  5 – 0
رضية تعرضيـ لو كمثاؿ عمى مشكمة أو أزمة أكاديمية، تمثؿ تخيمي قصير مبني عمى ف ؼلموق
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( بحساب 2016) Cassidyتحديًا وصراعًا أكاديميًا كبيرًا لطالب الجامعة )انظر المالحؽ(. وقد قاـ 
 (، والتأكد مف صدقو مف خالؿ:3ثبات المقياس مف خالؿ معامؿ ألفا كرونباخ )جدوؿ 

( مف 538بنائي لممقياس بعد تطبيقو عمى ): تـ التحقؽ مف الصدؽ الالبنائي الصدق -0
 طالب الجامعة. 

: لمتأكد مف صدؽ المضموف لممقياس تـ عرضو عمى مجموعة مف المحتوى صدق -8
 المحكميف، وتـ إجراء التعديالت التي أشاروا إلييا ومراعاة مقترحاتيـ

بيف مقياس  r= 0.49: تـ التحقؽ منو حيث يوجد ارتباط داؿ إحصائيًا المحك صدق -3
ARS-30  ومقياس الكفاءة الذاتية األكاديميةGASE - Global Academic Self-

Efficacy Scale (Cassidy & Eachus, 2002.) 
حيث تـ التأكد مف أف المقياس غير مرتبط بأي محكات  التمييزي )التباعدي(: الصدق -4

 ARS-30أخرى غير مالئمة مف خالؿ حساب الفروؽ بيف نسختيف مختمفتيف مف مقياس 
ووجد فرؽ داؿ إحصائيًا بيف االستجابات عمى نسختي المقياس وىذا االختالؼ بسبب 

 عرض الموقؼ المستخدـ في المقياس.
 (3) جدول

 عمى األبعاد الثالثة وقيمة ألفا كرونباخ ARS-30فقرات مقياس المرونة األكاديمية  توزيع

 أنفا كشوَباخ انفقشاث األبعاد

 انًخابشة
2 ،0 ،. ،5 ،1 ،7 ،6 ،22 ،22 ،2. ،21 ،

29 ،21 ،.2 
237. 

طهب انًساعذة االَعكاسٍ 

 انتكُفٍ
27 ،02 ،02 ،00 ،05 ،01 ،09 ،01 ،06 2317 

انتأحُش انسهبٍ واالستجابت 

 انعاطفُت
9 ،1 ،20 ،25 ،26 ،0. ،07 2372 

 2362 2. -2 انًقُاس انكهٍ
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تحقؽ مف الخصائص السيكومترية لو إلى المغة العربية وال ARS-30قاـ الباحث بترجمة مقياس  وقد
 عمى البيئة السعودية متبعًا االجراءات التالية:

(: The Adademic Resilience Scale ARS-30مقياس المرونة األكاديمية ) ترجمة .0
قاـ الباحث بترجمة المقياس مف المغة االنجميزية إلى المغة العربية بمساعدة أربعة مف 

كمية الجامعة بتربة، ثـ ترجمتيا إلى المغة االنجميزية مرة أخرى أساتذة المغة االنجميزية بال
(Back translation لمتأكد مف سالمة الترجمة، تـ عرض المقياس المترجـ إلى المغة )

 العربية عمى ثالثة مف أساتذة المغة العربية لمتأكد مف سالمة السياؽ والصياغة.
 The Adademicاألكاديمية ) االستطالعية: تـ تطبيؽ مقياس المرونة الدراسة .8

Resilience Scale ARS-30 ،عمى مجموعة استطالعية مف طالب الكمية الجامعية )
 وتـ حساب معامالت االرتباط بيف الفقرات والدرجة الكمية لممقياس، وكانت دالة إحصائيًا. 

 ؾلوذ ،قيطلمنا دؽلصا اللةد داـستخا ـتالمقياس  دؽص فم دلمتأكالمقياس:  صدؽ .3
 دىمعباراتيا، و ئمةمال فم دلمتأك تخصصيف،لما فييوبرلتا فم فمحكمي عمى ياضربع
 فلمحكميآراء ا عمى ءبناالعبارات  ضبعالمغة فييا، وقد تـ تعديؿ  سالمةو حياوضو
 . ـحاتيرمقتو

حساب معامؿ االتساؽ الداخمي لممقياس: تـ حساب معامؿ االتساؽ الداخمي لممقياس مف  .4
كؿ مفردة بالدرجة الكمية لممقياس، وتـ حساب ذلؾ باستخداـ  خالؿ حساب معامؿ ارتباط

)فؤاد البيي السيد،  Point Biserial Correlationمعادلة االرتباط الثنائي األصيؿ 
 (.1.10إحصائيًا عند مستوى ) دالة(، وتبيف أنيا 351، 0979

لفا كرونباخ أ يقةحساب االتساؽ الداخمي بطر ـت ؾلذ فم ؽلمتحقالمقياس:  ثبات .5
Cronbach's alpha  وىي قيمة مقبولة لالعتماد عمييا في الدراسة 1.78الذي بمغ ،

الحالية. وفي الدراسة الحالية، قاـ الباحث بحساب معامؿ الثبات لمقياس المرونة 
 ( التالي:  4والنتائج كما بجدوؿ ) ونباخ،األكاديمية، وكانت قيـ معامؿ ألفا كر 
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 (4) جدول
 وأبعاده في الدراسة الحالية ARS-30ت لمقياس المرونة األكاديمية معامالت الثبا قيم

 معامل االرتباط )ألفا كرونباخ( األبعاد
 0386 المثابرة

 0387 طمب المساعدة االنعكاسي التكيفي
 0392 التأثير السمبي واالستجابة العاطفية

 0392 الدرجة الكمية

 الدراسة: إجراءات
 التالية: البحث وفقًا لإلجراءات سار

الباحث بإرساؿ رابط االستبياف اإللكتروني لعينة عشوائية مف أعضاء وعضوات ىيئة  قاـ .0
التدريس بالكمية الجامعية بتربة وطمب منيـ إرسالو بشكؿ عشوائي لمطالب والطالبات في 

 الشعب التي يقوموف بتدريسيا، وتـ إرساؿ رسائؿ تذكيرية مف حيف آلخر.
مى مقاييس الدراسة، تـ توجيو أفراد العينة إلى عدـ كتابة االسـ أو صدؽ االستجابة ع لزيادة .8

 كتابة أي معمومة تدؿ عمى ىويتيـ حفاظًا عمى السرية.
إخبار الطالب والطالبات )عينة الدراسة( أف االستجابة اختيارية وطوعية، وليـ حرية  تـ .3

 االنسحاب وعدـ إكماؿ استجاباتيـ.
كاف المجموع الكمي لالستجابات المكتممة  8181مف عاـ  فترة شيريف )مارس وأبريؿ( خالؿ .4

 ( استجابة.318المرسمة مف الطالب والطالبات )
اإلحصائي بعد إجراء عمميات  SPSSإلى برنامج  Excelنقؿ ىذه االستجابات مف ممؼ  تـ .5

 الالزمة، ومف ثـ تحميميا وفؽ األساليب اإلحصائية المشار إلييا سابقًا.   Codingالترميز 
 النتائج. كتابة .6
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 : نتائج الدراسة ومناقشتها:رابعاً 
نتائج حساب المتوسطات واالنحرافات المعيارية أف أفراد العينة أظيروا مستوى عالي عمى  أوضحت

، ومستوى عالي مف المرونة األكاديمية  M= 70.90, SD= 9.88مقياس مفيـو الذات األكاديمي 
M= 114.43, SD= 15.75  ( التالي: 5بجدوؿ ) ، والنتائج كما 

 (5) جدول
الحسابية واالنحرافات المعيارية لمتغيرات مفهوم الذات األكاديمي والمرونة األكاديمية  المتوسطات

 وأبعادهما
انًتىسط  انعذد انًتغُشاث

 انحسابٍ

االَحشاف 

 انًعُاسٌ

 6377 12362 011 يفهىو انزاث األكادًٍَ

 5355 2360. 077 ت(: انخقت األكاد2ًَُيفهىو انزاث )انبعذ

 9320 7316. 072 : انجهذ األكادًٍَ(0يفهىو انزاث )انبعذ

 21311 .22535 055 انًشوَت األكادًَُت

 1350 153.1 099 : انًخابشة(2انًشوَت )انبعذ

 1371 7359. 012 طهب انًساعذة االَعكاسٍ انتكُفٍ(: 0انًشوَت )انبعذ

 9301 02327 092 جابت انعاطفُت(: انتأحُش انسهبٍ واالست.انًشوَت )انبعذ

 
: توجد عالقة ارتباطية موجبة ذات داللة إحصائية بيف نتائج الفرض األول الذي ينص عمى -0

مفيـو الذات األكاديمي والمرونة األكاديمية لدى طمبة جامعة الطائؼ، استخدـ الباحث معامؿ 
ة قوية موجبة دالة إحصائيًا عند ( وجود عالقة ارتباطي6ارتباط كارؿ بيرسوف، حيث يشير جدوؿ )

، بيف مفيـو الذات األكاديمي والمرونة األكاديمية لدى أفراد العينة مف r= 0.71، 1010 ستوىم
، 1010طالب وطالبات الكمية الجامعية، كما يوجد عالقة ارتباطية موجبة دالة إحصائيًا عند مستوى 
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والنتائج  يةالمرونة األكاديمية وأبعادىا مف جبيف كؿ مف مفيـو الذات األكاديمي وأبعاده مف جية و 
 ( التالي:6كما بجدوؿ )

 (6) جدول
 معامالت ارتباط بيرسون بين مفهوم الذات األكاديمي والمرونة األكاديمية قيم

                  
 (0.05(، )*( عالقة ارتباطية دالة عند مستوى )0.01)**( عالقة ارتباطية دالة عند مستوى ) 

( السابؽ أنو:  توجد عالقة ارتباطية موجبة بيف مفيـو الذات األكاديمي 6مف جدوؿ ) تبيفوي   
 Smithوأبعاده مف جية والمرونة األكاديمية وأبعادىا مف جية أخرى، وىذا يتفؽ مع دراسة كؿ مف 

et al (2008) ودراسة ،(Sandoval-Hernandez and Cortes (2012  ودراسة العبيدي ،
أف زيادة مفيـو الذات األكاديمي يزيد مف المرونة األكاديمية لدى الطمبة، وىذا يعني (، أي 8107)

أنو كمما كاف مفيـو الذات األكاديمي مرتفعًا لدى الطالب كمما زادت المرونة األكاديمية لديو 
واستطاع التغمب عمى العقبات التي تواجيو سواء كانت عقبات شخصية أو دراسية أو جامعية أو 

يجاد أىداؼ وحموؿ بديمة عف تمؾ التي ضاعت فيسعى  بميةقمست وما ينتج عنيا مف مشاعر سمبية وا 
لتحقيقيا. ليصؿ إلى تحقيؽ أىدافو الدراسية واألكاديمية والمينية والمستقبمية، حيث يعتبر مفيـو 

الباحث الذات األكاديمي أحد العوامؿ الميمة التي تسيـ في رفع مستوى المرونة األكاديمية. ويرى 
أف المعتقدات اإليجابية لمطالب حوؿ ذكائو ومياراتو األكاديمية ومشاعره تجاه قدراتو األكاديمية، 
وأدائو األكاديمي، وما يبذلو مف جيد في المياـ األكاديمية مقارنة بزمالئو اآلخريف، قد يزيد مف 



 

 د / ْانح سعٛذ عثذ ا ر

 

 

 

 
 

 

 0202  ياسس  – األولانعذد                             جايعت انًُىفُت                                        –يجهت كهُت انتشبُت 

311 
 عطُت يحًذ ساجح انًانكٍد/                                                                                           

مف التأثيرات السمبية  افيعقدرتو عمى التوافؽ الدراسي، والمثابرة، وطمب المساعدة التكيفي، والت
الناتجة عف عدـ بموغ األىداؼ األكاديمية واإلحباطات والمشكالت الدراسية، فيكوف قادرًا عمى إيجاد 
أساليب وأىداؼ بديمة، والتحكـ بشكؿ إيجابي في أدائو األكاديمي مما يمكنو مف مواصمة الدراسة 

 فقد تحقؽ الفرض األوؿ مف فروض الدراسة.  جالجامعية بفعالية والنجاح فييا. وفي ضوء ىذه النتائ
: ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في مفيـو الذات نتائج الفرض الثاني الذي ينص عمى -8

األكاديمي تبعًا الختالؼ النوع )ذكور/ إناث(، العمر، التخصص العممي، المعدؿ التراكمي، المستوى 
واختبار  t-test independent samples)ت( الدراسي، ومكاف السكف، استخدـ الباحث اختبار 

لقياس الفروؽ بيف  One-way Analysis of Variance (ANOVA)التبايف األحادي  حميؿت
 المتوسطات.

عدـ  t-test independent samplesأظيرت نتائج اختبار )ت(  )ذكور/ إناث(: النوع     
 ,t(275)= 0.25ـو الذات األكاديمي وجود فرؽ ذي داللة إحصائية بيف الذكور واإلناث في مفي

p= 0.80 كما ال يوجد فرؽ ذو داللة إحصائية بيف الذكور واإلناث في بعد الثقة األكاديمية ،
t(286)= 0.73, p= 0.47 أو بعد الجيد األكاديمي ،t(279)= 0.39, p= 0.70 والنتائج كما ،

 ( التالي:7بجدوؿ )
 (7) جدول

 روق في مفهوم الذات األكاديمي تبعًا لمتغير النوع )ذكور/ إناث(لداللة الف  t-test)ت(  اختبار

 انذالنت انقًُت االحتًانُت دسجت انحشَت قًُت ث انًتغُشاث

 غُش دال 23725 015 23056- يفهىو انزاث األكادًٍَ

 غُش دال 23591 071 231.2- يفهىو انزاث )انخقت األكادًَُت(

 غُش دال 23969 017 23.62 يفهىو انزاث )انجهذ األكادًٍَ(

وجود فرؽ ذي داللة  t-test independent samples: أظيرت نتائج اختبار )ت( العمر
سنة فأقؿ( واألكبر سنًا )الفئة العمرية أكبر  81إحصائية بيف أفراد العينة األصغر سنًا )الفئة العمرية 

كانت الفئة العمرية  ، حيثt(270)= 2.19, p= 0.03سنة( في مفيـو الذات األكاديمي  81مف 
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( مف الفئة M= 72.37, SD= 10.14)سنة أعمى في مفيـو الذات األكاديمي  81مف  كبرأ
( ، كما يوجد فرؽ ذو داللة إحصائية بيف أفراد (M= 69.75, SD= 9.56سنة فأقؿ  81العمرية 

سنة( في  81بر مف سنة فأقؿ( واألكبر سنًا )الفئة العمرية أك 81العينة األصغر سنًا )الفئة العمرية 
سنة  81، حيث كانت الفئة العمرية أكبر مف t(274)= 2.48, p= 0.01األكاديمي  الجيدبعد 

 =Mسنة فأقؿ 81( مف الفئة العمرية M= 39.80, SD= 6.26)أعمى في بعد الجيد األكاديمي 
38.02, SD= 5.68سنًا  ( (، بينما ال يوجد فرؽ ذو داللة إحصائية بيف أفراد العينة األصغر

سنة( في بعد الثقة األكاديمية  81سنة فأقؿ( واألكبر سنًا )الفئة العمرية أكبر مف  81)الفئة العمرية 
t(281)= 1.67, p= 0.10( التالي:8، والنتائج كما بجدوؿ ) 

 (8) جدول
 لداللة الفروق في مفهوم الذات األكاديمي تبعًا لمتغير العمر  t-test)ت(  اختبار

 

وجود فرؽ ذي  t-test independent samples: أظيرت نتائج اختبار )ت( كميالترا المعدل
 =t(246)داللة إحصائية بيف أفراد العينة تبعًا لمتغير المعدؿ التراكمي في مفيـو الذات األكاديمي 

3.37, p= 0.001كمي، حيث كاف مفيـو الذات األكاديمي أعمى عند أفراد العينة ذوي المعدؿ الترا 
، كما يوجد فرؽ ذو داللة إحصائية بيف 8(، مقارنة بذوي المعدؿ التراكمي األقؿ مف 4 - 8األكبر )

، t(257)= 4.34, p= 0.000أفراد العينة تبعًا لمتغير المعدؿ التراكمي في بعد الثقة األكاديمية 
أعمى  اديمي، حيث كاف مفيـو الذات األكt(250)= 2.68, p= 0.008وفي بعد الجيد األكاديمي 

، 8(، مقارنة بذوي المعدؿ التراكمي األقؿ مف 4 - 8ند أفراد العينة ذوي المعدؿ التراكمي األكبر )ع
 ( التالي:9والنتائج كما بجدوؿ )

 



 

 د / ْانح سعٛذ عثذ ا ر

 

 

 

 
 

 

 0202  ياسس  – األولانعذد                             جايعت انًُىفُت                                        –يجهت كهُت انتشبُت 

310 
 عطُت يحًذ ساجح انًانكٍد/                                                                                           

 (9) جدول
 لداللة الفروق في مفهوم الذات األكاديمي تبعًا لمتغير المعدل التراكمي t-test)ت(  اختبار

 One-way Analysis ofميؿ التبايف األحادي : أظيرت نتائج اختبار تحالسكن مكان   
Variance ((ANOVA  عدـ وجود فرؽ ذي داللة إحصائية بيف أفراد العينة تبعًا لمتغير مكاف
، وكذلؾ F(274)= 1.31, p= 0.27بادية( في مفيـو الذات األكاديمي  –قرية  –السكف )مدينة 

 –قرية  –لمتغير مكاف السكف )مدينة  إحصائية بيف أفراد العينة تبعاً  لةعدـ وجود فرؽ ذي دال
 =F(274)، والجيد األكاديمي F(274)= 0.56, p= 0.57بادية( في بعدي الثقة األكاديمية 

2.21, p= 0.11( التالي:01، والنتائج كما بجدوؿ ) 
 (10) جدول

 ان السكنتحميل التباين األحادي لداللة الفروق في مفهوم الذات األكاديمي تبعًا لمتغير مك اختبار

 
 One-way Analysis of: أظيرت نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادي الدراسي المستوى    

Variance (ANOVA)  عدـ وجود فرؽ ذي داللة إحصائية بيف أفراد العينة في مفيـو الذات
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، وكذلؾ عدـ وجود فرؽ ذي F(274)= 2.23, p= 0.09األكاديمي تبعًا لمتغير المستوى الدراسي 
 =F(274)أفراد العينة تبعًا لمتغير المستوى الدراسي في بعد الثقة األكاديمية  يفداللة إحصائية ب

2.54, p= 0.06 وبعد الجيد األكاديمي ،F(274)= 1.98, p= 0.12 والنتائج كما بجدوؿ ،
 ( التالي:00)

 (11) جدول
 ديمي تبعًا لمتغير المستوى الدراسيالتباين األحادي لداللة الفروق في مفهوم الذات األكاتحميل  اختبار

 
 One-way Analysis ofالعممي: أظيرت نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادي  التخصص

Variance (ANOVA)  عدـ وجود فرؽ ذي داللة إحصائية بيف أفراد العينة تبعًا لمتغير التخصص
 يوجد فرؽ ذو داللة ، كما الF(280)= 1.89, p= 0.10العممي في مفيـو الذات األكاديمي 

 =F(280)العينة تبعًا لمتغير التخصص العممي في بعد الجيد األكاديمي  دإحصائية بيف أفرا
1.37, p= 0.24 بينما يوجد فرؽ ذو داللة إحصائية بيف أفراد العينة تبعًا لمتغير التخصص ،

اختبار شيفيو  (، وحسب08، )جدوؿ F(280)= 2.46, p= 0.03العممي في بعد الثقة األكاديمية 
Scheffe  البعدي فقد كاف أفراد العينة في تخصص المغة العربية ىـ األقؿ في بعد الثقة األكاديمية

مقارنة بأفراد العينة في تخصصات الطفولة  4.85وانحراؼ معياري  31.87بمتوسط حسابي 
 =Mسالمية )(، والدراسات اإلM= 32.83(، واألحياء )M= 33.5(، والكيمياء )M=33.3المبكرة )

 (.M= 32.38(، والرياضيات )32.5
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 (12) جدول
 تحميل التباين األحادي لداللة الفروق في مفهوم الذات األكاديمي تبعًا لمتغير التخصص العممي اختبار

 
، أنو يوجد فروؽ دالة إحصائيًا بيف أفراد العينة في مفيـو الذات األكاديمي ما سبق وممخص     

ر لصالح الطمبة األكبر سنًا، ويرى الباحث في تفسيره ليذه النتيجة أف مفيمـو الذات وفقًا لمتغير العم
األكاديمي وخصوصًا ما يتعمؽ بالثقة األكاديمية، والجيد األكاديمي لدى الطالب قد يزداد وضوحًا 

ي وفقًا مع تقدمو في العمر. كما يوجد فروؽ دالة إحصائيًا بيف أفراد العينة في مفيـو الذات األكاديم
لمتغير المعدؿ التراكمي لصالح الطمبة ذوي المعدؿ التراكمي األعمى، وىذا يتفؽ مع نتيجة دراسة 

تبعًا لمتحصيؿ الدراسي  كاديمي(، والتي تشير إلى وجود فروؽ في مفيـو الذات األ8108جرايسي )
لمستويات المرتفعة لصالح فئة التحصيؿ األعمى، ويرى الباحث أف اإلنجازات األكاديمية السابقة وا

مف األداء األكاديمي لمطمبة باإلضافة إلى أفكارىـ اإليجابية عف إمكانياتيـ وقدراتيـ قد ترتبط 
 )الثقة األكاديمية، والجيد األكاديمي(.  هبمستويات مرتفعة مف مفيـو الذات األكاديمي وأبعاد

لذات األكاديمي وفقًا لمتغير النوع ال يوجد فروؽ دالة إحصائيًا بيف أفراد العينة في مفيـو ا بينما
(، 8115(، البطاينة وغوائمة )8105)ذكور/ إناث(، وىذا يتفؽ مع نتيجة دراسة كؿ مف العتيبي )

 في(، والتي تشير إلى عدـ وجود فروؽ 8108، جرايسي ) Matovu (2014)(، 8117أبو زنيد )
(، والتي 8109ة دراسة زينب )مفيـو الذات األكاديمي تبعًا لمتغير الجنس، وتختمؼ مع نتيج

أظيرت وجود فروؽ في مفيـو الذات األكاديمي تبعًا لمتغير الجنس، وكذلؾ ال يوجد فروؽ دالة 
إحصائيًا بيف أفراد العينة في مفيـو الذات األكاديمي وفقًا لمتغير مكاف السكف، وىذا يتفؽ مع نتيجة 

وؽ في مفيـو الذات األكاديمي تبعًا لمتغير (، والتي تشير إلى عدـ وجود فر 8117دراسة أبو زنيد )
مكاف السكف، كما ال يوجد فروؽ دالة إحصائيًا بيف أفراد العينة في مفيـو الذات األكاديمي وفقًا 

، والعبيدي Matovu(2014)لمتغير المستوى الدراسي، وىو ما يتفؽ مع نتيجة دراسة كؿ مف  
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ـو الذات األكاديمي تبعًا لمتغير المستوى (، والتي تشير إلى عدـ وجود فروؽ في مفي8107)
الدراسي، وأخيرًا، ال يوجد فروؽ دالة إحصائيًا بيف أفراد العينة في مفيـو الذات األكاديمي وفقًا 

، والعبيدي  Matovu (2014) لمتغير التخصص العممي، وىو ما يتفؽ مع نتيجة دراسة كؿ مف
والتي تشير إلى عدـ وجود فروؽ في ، Suresh and Vendhan  (2016) (، ودراسة8107)

مفيـو الذات األكاديمي تبعًا لمتغير التخصص العممي، وتختمؼ ىذه النتيجة مع نتيجة دراسة 
(، والتي تشير إلى وجود فروؽ في مفيـو الذات األكاديمي تبعًا لمتغير 8104القيسي وخمؼ )

قة األكاديمية، والجيد األكاديمي( العممي. وىذا يدؿ عمى أف مفيـو الذات األكاديمي )الث التخصص
لدى أفراد العينة ال يتأثر بجنس الطالب، أو بمكاف سكف الطالب، أو بالمستوى الدراسي لمطالب، كما 

 لمستوىال يتأثر بتخصص الطالب. )تحقؽ الفرض الثاني في متغيرات النوع )ذكور/ إناث(، ا
 العمر والمعدؿ التراكمي(. الدراسي، مكاف السكف، والتخصص العممي، ولـ يتحقؽ في 

: ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في المرونة نتائج الفرض الثالث الذي ينص عمى -3
األكاديمية تبعًا الختالؼ النوع )ذكور/ إناث(، العمر، التخصص العممي، المعدؿ التراكمي، المستوى 

واختبار  t-test independent samplesالدراسي، ومكاف السكف، استخدـ الباحث اختبار )ت( 
( لقياس الفروؽ بيف ANOVA) One-way Analysis of Varianceالتبايف األحادي  ؿتحمي

 المتوسطات.
 (13) جدول

 لداللة الفروق في المرونة األكاديمية تبعًا لمتغير النوع )ذكور/ إناث(  t-test)ت(  اختبار
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عدـ وجود  t-test independent samples أظيرت نتائج اختبار )ت( )ذكور/ إناث(: النوع
، t(242)= 0.15, p= 0.88فرؽ ذي داللة إحصائية بيف الذكور واإلناث في المرونة األكاديمية 

 =t(264)= 0.25, pكما ال يوجد فرؽ ذو داللة إحصائية بيف الذكور واإلناث في بعد المثابرة 
، وبعد التأثير السمبي t(268)= 0.02, p= 0.98طمب المساعدة االنعكاسي التكيفي  بعد، و 0.80

 (.03، )جدوؿ t(258)= 0.35, p= 0.73واالستجابة العاطفية 
عدـ وجود فرؽ ذو داللة  t-test independent samples: أظيرت نتائج اختبار )ت( العمر

عمرية أكبر سنة فأقؿ( واألكبر سنًا )الفئة ال 81إحصائية بيف أفراد العينة األصغر سنًا )الفئة العمرية 
 ة، كما ال يوجد فرؽ ذو داللt(281)= 1.67, p= 0.10سنة( في المرونة األكاديمية  81مف 

، t(260)= 0.58, p= 0.56إحصائية بيف أفراد العينة األصغر سنًا واألكبر سنًا في بعد المثابرة 
مبي ، وبعد التأثير السt(263)= 0.56, p= 0.58وبعد طمب المساعدة االنعكاسي التكيفي 

 (. 04، )جدوؿ t(256)= 1.15, p= 0.25واالستجابة العاطفية 
 (14) جدول

 لداللة الفروق في المرونة األكاديمية تبعًا لمتغير العمر  t-test)ت(  اختبار
 
 
 
 
 
 

عدـ وجود فرؽ  t-test independent samples: أظيرت نتائج اختبار )ت( التراكمي المعدل
 =t(219)العينة تبعًا لمتغير المعدؿ التراكمي في المرونة األكاديمية  ذي داللة إحصائية بيف أفراد

1.77, p= 0.08اً ، كما أظيرت النتائج عدـ وجود فرؽ ذي داللة إحصائية بيف أفراد العينة تبع 
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، t(240)= 0.28, p= 0.78لمتغير المعدؿ التراكمي في بعد طمب المساعدة االنعكاسي التكيفي 
، بينما أظيرت وجود فرؽ ذي t(233)= 1.48, p= 0.14واالستجابة العاطفية  وبعد التأثير السمبي

 =t(240)= 2.84, pداللة إحصائية بيف أفراد العينة تبعًا لمتغير المعدؿ التراكمي في بعد المثابرة 
(، مقارنة 4 - 8، حيث كانت المثابرة أعمى عند أفراد العينة ذوي المعدؿ التراكمي األكبر )0.005
 (. 05، )جدوؿ 8المعدؿ التراكمي األقؿ مف بذوي 

 (15) جدول
 لداللة الفروق في المرونة األكاديمية تبعًا لمتغير المعدل التراكمي t-test)ت(  اختبار

 One-way Analysis of: أظيرت نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادي السكن مكان 
Variance (ANOVA) يف أفراد العينة تبعًا لمتغير مكاف عدـ وجود فرؽ ذو داللة إحصائية ب

، كما ال يوجد F(274)= 1.88, p= 0.16بادية(  في المرونة األكاديمية  –قرية  –السكف )مدينة 
 ,F(274)= 2.97بيف أفراد العينة تبعًا لمتغير مكاف السكف في بعد المثابرة  حصائيةفرؽ ذو داللة إ

p= 0.053في ، وبعد طمب المساعدة االنعكاسي التكيF(274)= 0.67, p= 0.51 وبعد التأثير ،
 (.06، )جدوؿ F(274)= 0.93, p= 0.40السمبي واالستجابة العاطفية 
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 (16) جدول
 تحميل التباين األحادي لداللة الفروق في المرونة األكاديمية تبعًا لمتغير مكان السكن اختبار

 
 One-way Analysis ofاألحادي  : أظيرت نتائج اختبار تحميؿ التبايفالدراسي المستوى   

Variance (ANOVA)  وجود فرؽ ذي داللة إحصائية بيف أفراد العينة في المرونة األكاديمية تبعًا
البعدي  Scheffe، وقد أظير اختبار شيفيو F(274)= 3.76, p= 0.01لمتغير المستوى الدراسي 

أكاديمية مف أفراد العينة في ( أقؿ مرونة M= 105.96العينة في المستوى الثامف ) دأف أفرا
. كذلؾ أظيرت النتائج وجود فرؽ ذي p= 0.03( عند مستوى داللة M= 118المستوى الثاني )

داللة إحصائية بيف أفراد العينة تبعًا لمتغير المستوى الدراسي في بعد طمب المساعدة االنعكاسي 
البعدي أف أفراد العينة  Scheffe، وقد أظير اختبار شيفيو F(274)= 5.85, p= 0.00التكيفي 

( أقؿ في بعد طمب المساعدة االنعكاسي التكيفي مف أفراد العينة M= 34.17في المستوى الثامف )
، وأقؿ مف أفراد العينة في المستوى p= 0.01( عند مستوى داللة M= 38.73في المستوى الثاني )

فرؽ ذي داللة إحصائية بيف  . بينما ال يوجدp= 0.001( عند مستوى داللة M= 40.19الرابع )
، وبعد F(274)= 2.19, p= 0.09أفراد العينة تبعًا لمتغير المستوى الدراسي في بعد المثابرة 

 (. 07، )جدوؿ F(274)= 1.79, p= 0.15التأثير السمبي واالستجابة العاطفية 
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 (17) جدول
 ية تبعًا لمتغير المستوى الدراسيتحميل التباين األحادي لداللة الفروق في المرونة األكاديم اختبار

 
 One-way Analysis of: أظيرت نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادي العممي التخصص    

Variance (ANOVA)  عدـ وجود فرؽ ذي داللة إحصائية بيف أفراد العينة تبعًا لمتغير التخصص
يوجد فرؽ ذو داللة إحصائية  ، كما الF(280)= 0.31, p= 0.91العممي في المرونة األكاديمية 

، وبعد F(280)= 0.75, p= 0.58تبعًا لمتغير التخصص العممي في بعد المثابرة  لعينةبيف أفراد ا
، وفي بعد التأثير السمبي F(274)= 0.77, p= 0.57طمب المساعدة االنعكاسي التكيفي 

 (.08، )جدوؿ F(274)= 1.00, p= 0.42واالستجابة العاطفية 
 (18) جدول

 تحميل التباين األحادي لداللة الفروق في المرونة األكاديمية تبعًا لمتغير التخصص العممي اختبار

 
: أنو توجد فروؽ دالة إحصائيًا بيف أفراد العينة في المرونة نتائج الفرض الثالث في وتتمخص    

   بطمبة المستوى الثامف،  األكاديمية وفقًا لمتغير المستوى الدراسي لصالح طمبة المستوى الثاني مقارنة
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أف طمبة  ي(، وىذا يعن8106(، ويختمؼ مع دراسة العارضة )8103وىذا يتفؽ مع دراسة أبو بكر )
المستوى الثامف أقؿ مرونة أكاديمية مف نظرائيـ في المستوى الثاني، ويرى الباحث أف ذلؾ ربما 

ط األكاديمية وخبرات الفشؿ الدراسية يرجع إلى أف طالب المستوى الثامف قد واجيوا كثيرًا مف الضغو 
التخرج وانخفاض  تحيث قضوا فترة زمنية أطوؿ بالجامعة، وكذلؾ ربما يقعوف تحت ضغط متطمبا

المعدؿ التراكمي مقارنة بطمبة المستوى الثاني، مما ينعكس سمبًا عمى مرونتيـ األكاديمية وأبعادىا 
تأثير السمبي واالستجابة العاطفية( وىنا تجدر اإلشارة )المثابرة، طمب المساعدة االنعكاسي التكيفي، ال

زالت محدودة بالمقارنة مع طمبة المستوى  اإلى أف الخبرة المتراكمة لدى طمبة المستوى الثاني م
الثامف، إذ مف المنظقي أف تزيد المرونة األكاديمية لدييـ. كما توجد فروؽ دالة إحصائيًا بيف أفراد 

ة وفقًا لمتغير المعدؿ التراكمي لصالح الطمبة ذوي المعدؿ التراكمي األعمى، العينة في بعد المثابر 
في المعدؿ التراكمي ىـ أكثر مثابرة مقارنة بالطمبة األقؿ في  ألعمىوىذه النتيجة تعني أف الطمبة ا

ع المعدؿ التراكمي، ويفسر الباحث ىذه النتيجة بكوف المرونة األكاديمية وخصوصًا المثابرة ربما يرف
مف المعدؿ التراكمي لمطمبة، ويرى الباحث كذلؾ أف اإلنجازات األكاديمية واألداء األكاديمي المرتفع 

 ربما يزيد مف المثابرة لدييـ.  ةلمطمب
ال توجد فروؽ دالة إحصائيًا بيف أفراد العينة في المرونة األكاديمية وفقًا لمتغيرات مكاف  بينما    

مي، والنوع )ذكور/ إناث(، وىذا يتفؽ مع نتيجة دراسة كؿ مف أبو السكف، والعمر، والتخصص العم
 ي(، والعبيد8108(، وتختمؼ مع دراسة عمى )8106(، العارضة )8109(، السيد )8103بكر )

(. وىذا يدؿ عمى أف المرونة األكاديمية وأبعادىا )المثابرة، طمب المساعدة االنعكاسي 8107)
ابة العاطفية(، لدى أفراد العينة ال تتأثر بجنس الطالب، أو عمره، أو التكيفي، التأثير السمبي واالستج

في المرونة  وؽبمكاف سكف الطالب، كما ال يتأثر بتخصص الطالب، ويرى الباحث أف عدـ وجود فر 
األكاديمية تبعًا لممتغيرات السابقة قد يرجع إلى أف الطمبة يعيشوف في نفس البيئة الثقافية 

وف في بيئة تعميمية واحدة بنفس المياـ التعميمية المطموبة، ويمروف بنفس واالجتماعية، ويدرس
بينيـ في المرونة  فرؽالمرحمة الجامعية ويتعرضوف لنفس المحف والضغوط األكاديمية، مما يجعؿ ال

األكاديمية غير واضح. )تحقؽ الفرض الثالث في متغيرات النوع )ذكور/ إناث(، العمر، التخصص 
 السكف، ولـ يتحقؽ في متغيرات المستوى الدراسي والمعدؿ التراكمي(. العممي، ومكاف
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 الدراسة: توصيات
 يقترح التوصيات التالية: ضوء نتائج الدراسة فإف الباحث  في

ندوات توعوية لمطالب الممتحقيف بجامعة الطائؼ حوؿ أىمية المرونة األكاديمية  عقد .0
 لمتمتع بجو دراسي صحي.

تيدؼ إلى رفع مستوى المرونة األكاديمية لدى طالب الجامعة، برامج إرشادية  تصميـ .8
وتدريبيـ عمى التنظيـ الذاتي والتخطيط، فيما ووسيمة ميمة لتعزيز المرونة األكاديمية 

دارة الدراسة واالستمرار في مواجية التحديات األكاديمية.   والمثابرة وا 
لدى طالبيـ، وتعويدىـ عمى تقبؿ أعضاء ىيئة التدريس لتنمية المرونة األكاديمية  توعية .3

 االخفاقات الدراسية، واالستفادة منيا، وتدريبيـ عمى إيجاد خطط بديمة. 
المقررات الدراسية الجامعية بعض الموضوعات التي تنمي المرونة األكاديمية  تضميف .4

 بصفة خاصة نظرًا ألىميتيا في حياتيـ بشكؿ عاـ ودراستيـ بشكؿ خاص.
تيدؼ إلى رفع مستوى مفيـو الذات األكاديمي لدى طالب الجامعة،  برامج إرشادية تصميـ .5

وعقد ورش وندوات لتعزيز المعتقدات اإليجابية لدى الطالب عف أنفسيـ وقدراتيـ 
عداد البرامج التثقيفية والندوات التي توضح طرؽ تنمية مفيـو الذات  األكاديمية، وا 

 األكاديمي. 
ى استخداـ األساليب واإلجراءات واألنشطة والفنيات العامميف في مجاؿ اإلرشاد عم تدريب .6

المختمفة في تنمية مفيـو الذات األكاديمي لطمبة الجامعة، وذلؾ ألىميتيا في زيادة المرونة 
 األكالديمية عندىـ. 

القائميف عمى العممية التعميمية بأىمية مفيـو الذات األكاديمي حيث يساعد عمى  توعية .7
تي تسيـ في التوافؽ الدراسي واألداء الجيد، وتجنب العديد مف المرونة األكاديمية وال

 المشكالت التربوية والسموكية مثؿ انخفاض التحصيؿ الدراسي والتسرب مف الجامعة. 
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عمى المرشديف النفسييف واألخصائييف االجتماعييف واإلرشاد الجامعي العمؿ عمى  ينبغي .8
مبة، ومساعدتيـ عمى التعافي مف أي تنمية مفيـو إيجابي لمذات األكاديمية لدى الط

مشاعر سمبية ناتجة عف دراستيـ السابقة سواء في التعميـ الجامعي أو ما قبؿ الجامعي، 
 عمى العقبات التي تواجييـ في الحياة الجامعية. والتغمبومساعدتيـ عمى التكيؼ 

 الدراسة: مقترحات
لدراسات عمى أعضاء ىيئة التدريس في المقترحات البحثية لتؤكد أىمية إجراء المزيد مف ا جاءت

 : ومنهاجانب الشخصية واالتصاؿ، وذلؾ لتطوير العمؿ األكاديمي وتحسينو، 
 أثر برنامج إرشادي لتنمية المرونة األكاديمية.  دراسة .0
أثر بعض المتغيرات الشخصية عمى المرونة األكاديمية كالذكاء، وسمات الشخصية،  دراسة .8

 والفروؽ الفردية. 
أثر المرونة األكاديمية عمى متغيرات مثؿ التعمـ والقمؽ الدراسي، ودافعية التحصيؿ  دراسة .3

 وغيرىا.
 المرونة األكاديمية لدى عينات أخرى بمراحؿ دراسية مختمفة.  دراسة .4
 مفيـو الذات األكاديمي لدى عينات أخرى بمراحؿ دراسية مختمفة.  دراسة .5
قصي فاعمية البرامج اإلرشادية في تنمية مفيـو المزيد مف الدراسات التي تيدؼ إلى ت إجراء .6

 الذات األكاديمي لدى الطمبة بشكؿ عاـ وطمبة الجامعات بشكؿ خاص.
 العالقة بيف مفيـو الذات األكاديمي والمرونة األكاديمية في مراحؿ دراسية مختمفة.  دراسة .7
بعض المتغيرات الدراسية القدرة التنبؤية لمفيـو الذات األكاديمي والمرونة األكاديمية ب دراسة .8

 والمعرفية واالنفعالية.
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 :المراجع
 : المراجع العربية:أواًل 

 (. عمـ النفس اإلرشادي. عماف: دار المسيرة.8101أسعد، عبد المطيؼ أحمد ) أبو 
 (. عالقة دافعية التحصيؿ بمركز الضبط ومفيـو الذات 8117زنيد، أحمد عطية طمب ) أبو

مة الثانوية في محافظة الخميؿ. رسالة دكتوراه، جامعة السوداف األكاديمي لدى طمبة المرح
 لمعمـو والتكنولوجيا. 

 (. أثر برنامج تدريبي في تنمية الميارات الدراسية 8114زيتوف، جماؿ عبد اهلل ) أبو
والتحصيؿ ومفيـو الذات األكاديمي لدى الطمبة ذوي صعوبات التعمـ. أطروحة دكتوراه، 

 ألردف. الجامعة األردنية، ا
 (. مفيـو الذات األكاديمي لدى األطفاؿ ذوي صعوبات التعمـ 8101زيد، ىيثـ يوسؼ ) أبو

داخؿ غرؼ المصادر والطمبة العادييف في محافظة عجموف باألردف: دراسة مقارنة.  مجمة 
 .004 - 88، ص ص 87اإلرشاد النفسي، ع 

 ،قتيا بقمؽ االمتحاف لدى عينة (. المرونة األكاديمية وعال8103أحمد سمير صديؽ ) أبوبكر
مف طالب كمية التربية. المؤتمر اإلقميمي التاسع لعمـ النفس "عمـ النفس اإليجابي 

 جامعة طنطا.  –وتطبيقاتو"، كمية اآلداب 
 ،(. المرونة. الرياض، مؤسسة األمة لمنشر والتوزيع.8118أنس سميـ ) األحمدي 
 ،قتو بمفيـو الذات وأثره عمى التحصيؿ (. الرفض الوالدي وعال8110فائقة محمد ) بدر

الدراسي لدى عينة مف تمميذات المرحمة االبتدائية بمدينة جدة. مجمة رسالة الخميج العربي، 
 .76 -53، ص ص 80عدد 
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 ،(. دراسة مقارنة بيف مفيـو الذات لدى طمبة ذوي 8115أسامة، وغوانمة، مأموف ) البطاينو
محافظة إربد باألردف. المجمة األردنية في العمـو  صعوبات التعمـ والطمبة العادييف في

 . 034 – 083(، ص 8(، عدد )0التربوية، مجمد )
 ،(. اليقظة الذىنية وعالقتيا بكؿ مف مفيـو الذات 8109بشرى محمود عمي ) بالؿ

األكاديمي والتفكير اإليجابي والتوافؽ النفسي لدى طالب المرحمة الجامعية. رسالة 
 يف شمس، جميورية مصر العربية.  ماجستير، جامعة ع

 ،(. التسويؼ األكاديمي وعالقتو بمفيـو الذات لدى عينة مف 8109إجباره عبد ) تالحمة
طمبة جامعة الخميؿ. مجمة جامعة القدس المفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية، 

 . 58 -51(، ص ص 88(، عدد )01مجمد )
 ،التنمر وعالقتو بمفيـو الذات األكاديمي والتحصيؿ (. سموؾ 8108طرب عيسى. ) جرايسي

 الدراسي لدى الطمبة. جامعة عماف العربية، األردف.
 ،(. المرجع في عمـ النفس. القاىرة، مطبعة الدجوى.0985سعد ) جالؿ 
 ،(. مفيـو الذات وعالقتو بالكفاية والتحصيؿ الدراسي والتخصص في 0985محمود ) حسيف

ة رسالة الخميج العربي، مكتب التربية لدوؿ الخميج، الرياض، السنة المرحمة اإلعدادية، مجم
 (. 06(، العدد )5)

 ،(. التدخؿ المبكر في التربية الخاصة في الطفولة 8114جماؿ والحديدي، منى ) الخطيب
 المبكرة. عماف: دار الفكر. 

 ،ي اإلنجاز (. أثر البرامج التدريبية لذوي صعوبات التعمـ ف8118ىيثـ يوسؼ ) الريموني
 الدراسي ومفيـو الذات. عماف: دار الحامد. 

 ،(. مدخؿ إلى عمـ النفس. الرياض. مكتبة الرشد.8117أحمد محمد ) الزعبي 



 ...ألكادًٍَ وعالقته بانًشوَت األكادًَُتيفهىو انزاث ا 

 

 

 

 

 0202  ياسس  – األولانعذد                                     جايعت انًُىفُت                                          –يجهت كهُت انتشبُت 

 

311 

 ،(. مفيـو الذات األكاديمي وعالقتيا بالسموؾ االندفاعي. رسالة 8109معيزه ) زينب
 ماجستير، جامعة محمد بوضياؼ، المسيمة، الجزائر. 

 ،(. أساسيات في اإلرشاد والتوجيو النفسي والتربوي. الطبعة 8101إبراىيـ )محمد  السفاسفة
 الثانية، الكويت: مكتبة الفالح لمنشر والتوزيع. 

 ،(. المرونة األكاديمية وعالقتيا بالطموح األكاديمي ودافعية 8109أحمد محمود ) السيد
غبيف في االلتحاؽ بيا. اإلنجاز لدى الطالب المستجديف بكمية التربية الراغبيف وغير الرا

 . 388 -879(، ص ص 0(، العدد )89مجمة كمية التربية، جامعة اإلسكندرية، المجمد )
 ،(. نظريات اإلرشاد والعالج النفسي. القاىرة، دار غريب 0994محمد محروس ) الشناوي

 لمطباعة والنشر والتوزيع. 
 ،اىقيف وأساليب المساعدة (. مشكالت األطفاؿ والمر 8118شارلز وميمماف، ىوارد ) شيفر

 فييا. ترجمة نزيو حمدي، ونسمة داود، عماف: دار الفكر. 
 ،(. مفيـو الذات األكاديمية وعالقتو باإلبداع لدى طمبة 8109ىويدا نايؼ ) الطراونة

الجامعات األردنية. شبكة المؤتمرات العربية. المؤتمر العممي الدولي العاشر تحت عنواف 
 86 – 85ية واالجتماعية والالإنسانية والطبيعية في بيئة متغيرة، التحديات الجيوفيزيائ

 تركيا.  ،يوليو، اسطنبوؿ
 ،(. حاالت اليوية النفسية وعالقتيا بالمرونة المعرفية 8106محمد عبد اهلل جبر ) العارضة

(، 069(، عدد )35لدى طمبة المرحمة الثانوية. مجمة كمية التربية، جامعة األزىر، مجمد )
579 – 636 . 

 (. أثر تعميـ بعض ميارات التفكير لبرنامج كورت بطريقتي 8119الرؤوؼ، عزت ) عبد
دراؾ العالقات بيف المفاىيـ  الدمج مقابؿ الفصؿ في مادة األحياء عمى التفكير الناقد وا 
ومفيـو الذات األكاديمي لدى طالب الصؼ األوؿ الثانوي. المؤتمر العممي الحادي 



 

 د / ْانح سعٛذ عثذ ا ر

 

 

 

 
 

 

 0202  ياسس  – األولانعذد                             جايعت انًُىفُت                                        –يجهت كهُت انتشبُت 

314 
 عطُت يحًذ ساجح انًانكٍد/                                                                                           

 - 984، ص ص 3بيف األصالة والمعاصرة(، مج  دراسيةناىج الوالعشروف )تطوير الم
0183. 

 ،(. المرونة اإليجابية وعالقتيا 8107عفراء إبراىيـ خميؿ والجبوري، سيناء مجيد ) العبيدي
(، عدد 88بمفيـو الذات األكاديمية لدى طمبة الجامعة. مجمة كمية التربية لمبنات. مجمد )

 .796 – 780(، ص ص 3)
 ،(. التنافر المعرفي وعالقتو بكؿ مف مفيـو الذات والتحصيؿ 8105سميرة محارب ) العتيبي

األكاديمي لدى طالب جامعة أـ القرى وطالباتيا. مجمة العمـو االجتماعية، جامعة 
 . 010 -53(، ص ص 8(، العدد )43الكويت، المجمد )

 ،تعديؿ مفيوـ (. فعالية اإلرشاد المتمركز حوؿ الشخص في 8115لميس محمد ) العطار
الذات األكاديمي لممتأخريف دراسيًا لطالب المرحمة اإلعدادية. رسالة ماجستير، كمية 

 التربية، جامعة الزقازيؽ.
 ،(. سعة الذاكرة العاممة وعالقتيا بالمرونة المعرفية 8108أحمد رمضاف محمد ) عمي

التحصيؿ  األكاديمية لدى الطالب الناطقيف بغير المغة العربية مرتفعي ومنخفضي
 . 80 -87، ص ص 8(، جػ 8الدراسي. مجمة العمـو التربوية، جامعة أسيوط، العدد )

 ،(. القدرة التنبؤية لبيئة التواصؿ 8108عفاؼ متعب، ومقابمة، نصر يوسؼ ) الفريحات
األسري، والكفاءة الذاتية االجتماعية واالنفعالية واألكاديمية بالمرونة المعرفية لدى طمبة 

شر في محافظة عجموف. مجمة جامعة القدس المفتوحة لألبحاث والدراسات الصؼ العا
 . 081 -063(، 84(، عدد )8) المجمدالتربوية والنفسية، 

 ،(. قياس مفيـو الذات األكاديمية لدى 8104رؤوؼ محمود، وخمؼ، محمد أحمد ) القيسي
تكريت لمعمـو  طمبة المرحمة اإلعدادية وعالقتو بمتغير التخصص الدراسي. مجمة جامعة

 . 358 – 387(، ص ص 8(، العدد )80اإلنسانية، المجمد )
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 ،(. مفيـو الذات األكاديمي وقمؽ االختبار وعالقتيما بالتحصيؿ 8115سالـ ناصر ) الكحالي
الدراسي لدى طمبة الصؼ الحادي عشر بسمطنة عماف. رسالة ماجستير، جامعة السمطاف 

 قابوس، عماف.
 (: عمـ النفس اإلحصائي وقياس العقؿ البشرى، القاىرة: دار الفكر 0979البيي السيد ) فؤاد

 العربي.
 ،(. فعالية التدريب عمى ميارات إدارة الذات في الحد 8104عبد الفتاح رجػب عمي ) مطر

مف السموؾ الصفي الُمشكؿ وأثره في تحسيف مفيـو الذات األكاديمي لدى تالميذ المرحمة 
 -0(، ص ص 7اصة، كمية التربية جامعة الزقازيؽ، عدد )اإلعدادية. مجمة التربية الخ

87 . 
 ،(. مفيـو الذات بيف التربية والمجتمع. المنصورة )جميورية 8114إبراىيـ محمد ) المغازي

 مصر العربية(، مكتبة جزيرة الورد. 
 ،(. مناخ المرح في الفصوؿ الدراسية وعالقتو 8108عادؿ عبد الفتاح محمد ) اليجيف

ألكاديمية لدى طالب المرحمة الثانوية. مجمة كمية التربية، جامعة أسيوط، مجمد بالمرونة ا
 . 409 – 383(، ص ص 7(، عدد )34)

 ،(. الفروؽ بيف 8110عمي فالح والزغموؿ، رافع عقيؿ، والبكور، نائؿ محمود ) الينداوي
يـو الذات الطالب العدوانييف وغير العدوانييف في أساليب التنشئة الوالدية المدركة ومف

 .014 - 67، ص ص 04األكاديمي. رسالة التربية وعمـ النفس، ع 
 ،(. فاعمية برنامج إرشاد جمعي في 8103أمجد محمد، والشكيري، فتحية محمد ) ىياجنة

تنمية مفيـو الذات األكاديمي لذوي صعوبات التعمـ األكاديمية. مجمة الجامعة اإلسالمية 
 . 885 -089(، ص ص 0(، العدد )80د )لمدراسات التربوية والنفسية، مجم
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