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االستقالل  مستوىل طبًقافى استراتيجيات المواجية األكاديمية وأساليب اتخاذ القرار  التباين
 لدى عينة من طالب المرحمة الثانوية.والصمود األكاديمى 

 إعداد
 د/ كمال إسماعيل عطية حسن
 أستاذ عمم النفس التربوى المساعد

 جامعة بنها -كمية التربية
 :مقدمة

 ها،وتتنددوع مدددادر  ،األكاديميددة مددر أبددرز الودد وط التددا يتعددرض لهددا الطدد  ُتعددد الودد وط      
معممددير والددزم   مددر ، وُتعددد اتمتتانددات ونتا جهددا وتوآلعددات ا بددا  والوتختمددم مددر تيددر ت  يرهددا

خاددة لددى طد   المرتمدة ال انويدة، تيدر تدولا األسدرس والمدرسدة بد  والدولدة  ،مدادر الو وط
هددذا المرتمددة اهتماًمددا كبيددًرا باعتبارهددا بوابددة التعمدديم الجددامعا، والتخدددص األكدداديما، لددذل  تتولددد 

وتتقيد  التوافد .  ،التاجة إلى مواجهة الط   لمو وط فا هدذا المرتمدة مدر أجد  إعدادس التدوازر
بعدض  وينبد ا لمتوافد  النفسدا، لبات ير إلى ورورس بنا  استراتيجيات مواجهة تتقيقً يشير بعض او 

عددددرض الفددددرد إلددددى اتكت ددددا ، البددددات ير إلددددى أر عدددددم بنددددا  اسددددتراتيجيات مواجهددددة مناسددددبة ربمددددا يُ 
 ,Recklitis & Noam) ت اتنفعاليددة، والمشددك ت النفسدديةواوددطرا  السددمو ، والدددعوبا

1999; Sadowski, Moore & Kelley, 1994) 2102نتا ج دراسدة مسدعد ربيد    تشير، و )
 ا تسددتراتيجية المواجهددة القا مددة عمددى تدد  المشددكمة فدداوجددود تدد  ير مباشددر وموجدد  ودا  إتدددا يً 

 & Devonport & Lane, 2006; Tunde)كمدا يشددير ،التوافد  النفسددا  بعددد اييجابيددة(

Adesokan,  2013) يعتمدد اسدت مار و  ،إلدى تد  ير اسدتراتيجيات المواجهدة فدا األدا  األكداديما
جهد الط   فا تتقي  ناتج معير عمى الكيفية التا يواجهدور بهدا اتنفعداتت السدالبة، والعقبدات 
والمددداع ، وأر الطددد   الدددذير ت يواجهدددور الخبدددرات األكاديميددة السدددمبية بطريقدددة جيددددس هدددم ذوو 

طددورور اسدتراتيجيات مواجهددة مناسددبة، ولددذل  تهددتم الدراسددة التاليددة رانهم الددذير يُ دافعيدة أآلدد  مددر أآلدد
 المباشددرس، والتجندد ، والدددعم اتجتمدداعا( لدددى شددريتة  وهددى  باسددتراتيجيات المواجهددة  األكاديميددة

مهمدددددة  طددددد   الددددددم األو  ال دددددانوي العدددددام( بت ًدددددا عدددددر دور بعدددددض مدددددر مت يدددددرات الشخددددددية 
ا فدا كاديما( فا هذا اتستراتيجيات، تير يعكدس اتسدتق   تتكًمدا ذاتًيد اتستق   والدمود األ

رادس تماسددددية لمفعدددد ، ويتوددددمر الدددددمود األكدددداديما سدددديطرس عمددددى المعاندددداس، وتكييددددم  السددددمو ، واة
 أسالي  موجبة فا مواجهة الشدا د فا السيا  األكاديما. 

ذا كانت استراتيجيات المواجهة األكاديمية ذات أهمية، فإر أسمو  اتخداذ القدرار       مهدم أيًودا،واة
 تير يهتم البات ير بكيفية اتخاذ القرار تجاا أتددار ييدر مدكددس، ومواآلدم تتسدم بالددراع، فودً  

 إلدى ُينظدرو  .(2112 عر إمكانية التعرم عمى مدى عق نية آلرارات الفرد  متمد متمدود نجيد ،
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عمميددة عقميددة مووددوعية ل ختيددار بددير ا نددير أو أك ددر مددر البدددا  ،  عمددى أندد نشدداط اتخدداذ القددرار 
تخددذ القددرار باعتبددار البدددا   تشددك  مواآلددم متنافسددة، وتتوددمر وتعتمددد هددذا العمميددة عمددى مهددارات مُ 

وتنددا  أسددالي  اتخدداذ  .(60 ،2117  مجدددي عبددد الكددريم تبيدد ، آلدددًرا مددر عدددم اليقددير والمجازفددة
مدددر اتهتمدددام سدددوا  عمدددى مسدددتوى الدراسدددات األجنبيدددة أو العربيدددة، تيدددر تدددرتبط  اكبيدددرً  ارً القدددرار آلدددد

ر تباينددت طبيعددة هددذا اترتبدداط -أسددالي  اتخدداذ القددرار   Need forبالتاجددة إلددى المعرفددة  -واة

cognition (Bouckenooghe, Vanderheyden, Mestdagh & Van Laethem, 

ومركددز ، (Gambetti, Fabbri, Bensi & Tonetti, 2008) وأسددالي  التفكيددر ،(2007
واألسدالي  المعرفيدة ، (Baiocco, Laghi  & D'Alessio, 2009) التتكم والتتدي  الدراسدا

 والعوامدددد  الخمسددددة الكبددددرى لمشخدددددية ،(2117 ،متمددددد تسددددانير؛ 2112،  لطفددددا عبددددد الباسددددط
(Wood, 2012)،  المواجهدددةواسدددتراتيجيات(Tekin, 2011; Pellerone, 2013; 

Parameswari, 2015)  ،اتخاذ القرار دالة  أسالي ( أر 2102. ويستنتج  أتمد تسر عاشور
يد تا اهتمدام  كد  مدا سدب تخدذ القدرار، وبنداً ا عمدى لبعض الخدا ص الشخددية والمعرفيدة لددى مُ 

ا عدددر دور بعدددض مت يدددرات الشخددددية  اتسدددتق   بت ًددد  ،الدراسدددة التاليدددة ب سدددالي  اتخددداذ القدددرار
 والدمود األكاديما( فا هذا األسالي .  

 : مشكمة الدراسة
أر تتقيدددد   Psychological needs theoryتفتددددرض نظريددددة التاجددددات النفسددددية     

مطمًبدددا أساسدددًيا  Relatednessوالع آلدددات ، Competenceوالكفدددا س ، Autonomyاتسدددتق   
تكتسددا  واتتتفدداظ بالتوجدد  نتددو دافعيددة  المنمددو النفسددا لمفددرد، وُيعددد تتقيدد  هددذا التاجددات أساًسدد

اتسدددتق  ، وتشدددير هدددذا النظريدددة إلدددى الريبدددة العامدددة الطبيعيدددة لددددى الفدددرد ل رتبددداط مددد  ا خدددرير 
الدددذات وايرادس أ ندددا   تقريدددر(   الكفدددا س(، وتتديدددد  الع آلدددات(، والتفاعددد  بشدددك  كدددم  مددد  البي دددة

 ,Deci & Ryan, 2000 as cited in Ntoumanis)  اتسددتق  ( األنشددطة المختمفددة

Edmunds & Duda, 2009)إدارس  . ويشدير اتسدتق   إلدى الريبدة فدا خبدرس ايشدرام الدذاتا 
، Endorsement in the initiationوالتددددي  عمددى المبددادأس ، Self-directionالددذات( 
 .(Deci & Ryan, 1985) سمو  الفردوتنظيم 
الكشددم عددر دور  Coping process ويتطمدد  فهددم الدددور الدددافعا فددا عمميددة المواجهددة  

فدددا السدددعا نتدددو تتقيددد   Choiceواتختيدددار  Volitionالعوامددد  الشخددددية التدددا تهدددتم بدددايرادس 
 ,Deci & Ryan) الهدم، ومر  م ت تا الدعوس إلدى دراسدة دور اتسدتق   فدا عمميدة المواجهدة

 & Compas, Connor-Smith, Saltzman,  Thomsen)ا يشددير أيًود ، كمدا(2002

Wadsworth, 2001)  إلددى أهميددة دراسددة اسددتراتيجيات المواجهددة سددوا  عمددى المسددتوى البتددر
النظددري أو التطبيقددا، ويعرفددور اسددتراتيجيات المواجهددة عمددى أنهددا الجهددود ايراديددة الواعيددة لتنظدديم 
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نفعاليددة والمعرفيددة والسددموكية والفسدديولوجية والبي يددة فددا اتسددتجابة ل تدددار والظددروم الجواندد  ات
تشدير نتدا ج دراسددة   الع آلدة بدير اتسدتق   واسددتراتيجيات المواجهدة( وفدا هدذا الدددددالودايطة. 

(Amiot, Gaudreau & Blanchard, 2004; Fecteau,2011)  إلددى ارتبدداط الدافعيددة
ا باستراتيجيات المواجهة القا مة عمدى المهمدة، فدا تدير تدرتبط الدافعيدة ييدر المتدددس المتددس ذاتيً 

، وكددار مددر Disengagement-oriented copingذاتًيددا باسددتراتيجيات التوجدد  نتددو التتددرر 
ا بدددير الدددتتكم الشخددددا  وجدددود ع آلدددة موجبدددة دالدددة إتددددا يً  (Sullivan, 2010)نتدددا ج دراسدددة 

القا مدددددة عمدددددى المباشدددددرس، وعددددددم دتلدددددة الع آلدددددة بدددددير الدددددتتكم الشخددددددا واسدددددتراتيجيات المواجهدددددة 
 Deci & Ryan, 2002 as) واسدتراتيجيتا التجند  والددعم اتجتمداعا. واسدتناًدا إلدى دعدوس

cited in Ntoumanis et al., 2009)  ومدا أسدفرت عند  نتدا ج بعدض الدراسدات األجنبيدة التدا
دراسددددات مدددددرية تناولددددت دور اتسددددتق   فددددا  تددددم ايشددددارس إليهددددا، وعدددددم تدددددو  الباتددددر عمددددى

 اسددتراتيجيات المواجهددة األكاديميددة، فددار الدراسددة التاليددة تسددعى إلددى الكشددم عددر دور اتسددتق  
 منخفض( فا استراتيجيات المواجهة األكاديمية. – مرتف  
نظددًرا لتزايددد األتدددار الوددايطة عامددة، والمددرتبط منهددا بالجواندد  األكاديميددة بدددفة خادددة، و

والتاجدددة الممتدددة لمواجهدددة تمددد  األتددددار الودددايطة، زاد اتهتمدددام فدددا السدددنوات القميمدددة الماودددية 
يهما فدا اسدتراتيجيات المواجهدة، وتنوعدت بالدراسات التا تتناو  الدمود النفسا واألكاديما ودور 

تيجيات طبًقا لتباير أبعاد الددمود مدر ناتيدة، واسدترا األبتار فا اهتماماتها، وتباينت فا أهدافها
المواجهددة، سددوا  كانددت مواجهددة ودد ط نفسددا أو ودد ط أكدداديما مددر ناتيددة أخددرى، تيددر تتندداو  

 & Kalangestani)، وتركز دراسة الدمود وع آلت  بتقييمات الو ط (Gody, 2013)دراسة 

Fadhirpoor, 2016)  د عمى ع آلة الدمود بمهارات المواجهة، وتتناو  دراسات أخدرى الددمو
 ;McMillan, 2016; Son, Lee & Kim, 2015)تيجيات المواجهددةوع آلتدد  باسددترا

Gonzalez-Torres & Artuch-Gard, 2014; Sagone & DeCaroli, 2014; 

Smith, Dalen, Wiggins, Tooley, Christopher & Bernard, 2008) ،   وتتنداو
الع آلة بير أبعاد الدمود وأبعاد التواف  م  التياس الجامعية،  (Rahat & Ilhan, 2016) دراسة

وتشدددير نتددددا ج هددددذا الدراسددددات بدددددفة عامددددة إلددددى ارتبدددداط المسددددتوى المرتفدددد  فددددا الدددددمود النفسددددا 
واألكاديما باستراتيجيات المواجهة القا مدة عمدى مباشدرس المشدكمة، ويدرتبط المسدتوى المدنخفض فدا 

التدددا تهدددتم بددد  ر  العربيدددة تدددظ الباتدددر نقًددددا فدددا الدراسدددات الددددمود باسدددتراتيجيات التجنددد ، وي
المباشدرس،   مدنخفض( فدا اسدتراتيجيات المواجهدة األكاديميدة – مرتفد   مسدتوى الددمود األكداديما

 والتجن ، والدعم اتجتماعا( ومر  م يتم تناو  ذل  باعتبارا أتد متاور الدراسة. 
كاديميدة فدا تخطدا العقبدات ومواجهدة التتدديات، وبالريم مر أهمية اسدتراتيجيات المواجهدة األ

فددإر الفددرد عميدد  أر يتخددذ آلددرارات،  ددم يتتمدد  ويواجدد  مددا يترتدد  عمددى اختياراتدد ، واتختيددار عمميددة 
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معرفيددة معقدددس يودد   فيهددا الفددرد كدد  اتختيددارات الممكنددة موودد  دراسددة واهتمددام. وتددرتبط أسددالي  
اتج تنفيدددددذ المهدددددام المعقددددددس م ددددد  تددددد  المشدددددك ت، وأسدددددالي  المواجهدددددة و اتخددددداذ القدددددرار بقيدددددود ونددددد
(Pellerone, 2013)  وهنا تشير نتدا ج دراسدة نتدا ج دراسدة(Tekin, 2011)  وجدود ع آلدة إلدى
 القدددرار القدددا م عمددى اتهتمدددام، تجنددد  القدددرار،   ا بددير مسدددتويات اتخددداذ القددرارموجبددة ودالدددة إتددددا يً 

فا اتخاذ القرار( وأبعاد مواجهدة الود ط وهدا  التخطديط  Panicلهم  الت خير فا اتخاذ القرار، وا
( وآلدد كدار دور الجاند  اتنفعدالاو النشط، والبتدر عدر الددعم الخدارجا، والتددير الددينا كمد ذ، 

باسددتراتيجيات المواجهددة  المنبدد هددو األسددمو   Vigilantأسددمو  اتخدداذ القددرار القددا م عمددى التددذر 
عددادس التركيددز عمددى التخطدديط( ، التخطدديط  ، وتوجددد ع آلددة موجبددة (Parameswari, 2015) واة

 ، كمدا كاندت الع آلدة سدالبةعمى التجند  واسدتراتيجيات التجند  دالة بير أدسمو  اتخاذ القرار القا م
ا لنتدددا ج دراسدددة واسدددتراتيجية المواجهدددة القا مدددة عمدددى تددد  المشدددكمة وفقًددد ودالدددة بدددير هدددذا األسدددمو 

(Pellerone,2013)  وانط آلًددا مدددر أهميددة هدددذير المت يددرير وعددددم تددوافر معمومدددات كافيددة تدددو .
فددإر الدراسددة التاليددة تعتبددر  -فددا تدددود عمددم الباتددر – العربيددةطبيعددة الع آلددة بينهمددا فددا البي ددة 

بير استراتيجيات المواجهة األكاديميدة وأسدالي  اتخداذ القدرار أمدًرا مهًمدا  لكشم عر طبيعة الع آلةا
 ر اتهتمام فا الدراسة التالية.ريقا، وُيعد ذل  أتد متاو يتويير النظري وايمبعمى المس

الي  وتجدددر ايشددارس إلددى ندددرس الدراسددات فددا إطددار ع آلددة اتسددتق   والدددمود األكدداديما ب سدد
وتشددددير نتا جهددددا إلددددى أر  (Bubic', 2016) اتخددداذ القددددرار، وآلددددد تتددددد  الباتددددر عمددددى دراسددددة

 وتشدددير نتدددا ج دراسدددة ،ا ب سدددمو  القدددرار القدددا م عمدددى تددد  المشدددكمةدا  إتددددا يً  منبددد اتسدددتق   
(Bashir, Shafi, Ahmed, Jahangir, Saeed & Zaigham, 2013)  إلدى عددم دتلدة

ر أشدددارت نتدددا ج  ;Reza, 2010) دراسدددتى الع آلدددة بدددير الددددمود وأسدددالي  اتخددداذ القدددرار، واة

Ahmed, 2015)   تشدير و ، بدير الددمود وأسدمو  القدرار السدموكا دالدةإلدى وجدود ع آلدة سدالبة و
تباير الع آلة بير العوام  الخمسة الكبرى لمشخدية وأسالي  إلى  (Wood, 2012)نتا ج دراسة 
 اتخاذ القرار.

 ومر العرض المتقدم يمكر م تظة 
  ،البتر فدا مجدالا اسدتراتيجيات المواجهدة األكاديميدة وأسدالي  اتخداذ القدرار بتدر متجددد

لطبيعدة وأهميدة هدذير المت يدرير بددفة عامدة، ولددى طد   المرتمدة ال انويدة بددفة نظًرا 
 خادة.

 ض الدراسات األجنبية إلى  دور الدافعيدة المتدددس ذاتًيدا والدتتكم الشخدداعتشير نتا ج ب 
 وهدددددا مت يدددددرات تعكدددددس مودددددمور اتسدددددتق  ( والددددددمود األكددددداديما فدددددا اسدددددتراتيجيات 

 هذا الدور بتباير استراتيجيات المواجهة.المواجهة األكاديمية، ويتباير 
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 ر اتسددتق   والددمود األكدداديمايوجدد نقدص فددا الدراسدات التددا اهتمدت بالكشدم عددر أ د 
فدا اسدتراتيجيات المواجهدة األكاديميدة، وكدذل  فيمدا يتعمد  ب سدالي   -العربيةفا البي ة  -

 اتخاذ القرار.
  بدير اسدتراتيجيات المواجهدة وأسدالي  يعتقد الباتر فا التاجة إلدى تبددر طبيعدة الع آلدة

سددب  كددار ايتسدداس  اتخداذ القددرار، وخادددة لددى طدد   المرتمددة ال انويدة، وفددا وددو  مدا
 ، وتتتدد فا متاولة ايجابة عمى التسادتت ا تية بمشكمة الدراسة

 ه  توجد ع آلة دالة إتدا ًيا بير اتستق   والدمود األكاديما؟ .0
ا بددددير اسددددتراتيجيات المواجهددددة األكاديميددددة  المباشددددرس، هدددد  توجددددد ع آلددددة دالددددة إتدددددا يً  .2

 العق نددا، والتدسددا، والمعتمددد،  والدددعم اتجتمدداعا( وأسددالي  اتخدداذ القددرار ،والتجندد 
 والتجنبا، والعفوي(؟

 ، المباشدرس، والتجند األكاديميدة  ه  تختمم متوسطات درجدات اسدتراتيجيات المواجهدة .3
 "مرتف /منخفض"؟ تستق  والدعم اتجتماعا( باخت م مستوى ا

 ، المباشدرس، والتجند األكاديميدة  ه  تختمم متوسطات درجدات اسدتراتيجيات المواجهدة .4
 "مرتف /منخفض"؟ والدعم اتجتماعا( باخت م مستوى الدمود األكاديما

 ، المباشدرس، والتجند األكاديميدة  ه  تختمم متوسطات درجدات اسدتراتيجيات المواجهدة .5
مسددتوى  × بدداخت م تفاعدد  مسددتوى اتسددتق   "مرتفدد  /مددنخفض"والدددعم اتجتمدداعا( 
 "مرتف /منخفض"؟ الدمود األكاديما

هدد  تختمددم متوسددطات درجددات أسددالي  اتخدداذ القددرار  العق نددا، والتدسددا، والمعتمددد،  .6
 "مرتف /منخفض"؟ والتجنبا، والعفوي( باخت م مستوى اتستق  

القرار العق نددا، والتدسددا، والمعتمددد، هدد  تختمددم متوسددطات درجددات أسددالي  اتخدداذ  .7
 "مرتف /منخفض"؟ والتجنبا، والعفوي( باخت م مستوى الدمود األكاديما

 العق نددا، والتدسددا، والمعتمددد،  هدد  تختمددم متوسددطات درجددات أسددالي  اتخدداذ القددرار .8
مسددتوى  ×مرتفدد / مددنخفض" " والتجنبددا، والعفددوي( بدداخت م تفاعدد  مسددتوى اتسددتق  

 كاديما" مرتف /منخفض"؟الدمود األ
   تهدم الدراسة إلى  ىدف الدراسة

  الكشدددم عددددر أ ددددر كدددد  مددددر اتسددددتق   والدددددمود األكدددداديما فددددا اسددددتراتيجيات المواجهددددة
 األكاديمية وأسالي  اتخاذ القرار.
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  التتقدددد  مددددر عمددددا إذا كددددار هنددددا  تفاعدددد  دا  إتدددددا ًيا لمت يددددري اتسددددتق   والدددددمود
 المواجهة وأسالي  اتخاذ القرار.جيات ياألكاديما فا استرات

   الكشدددم عدددر طبيعدددة الع آلدددة بدددير اسدددتراتيجيات المواجهدددة وأسدددالي  اتخددداذ القدددرار، وكدددذل
 بالنسبة ل ستق   والدمود األكاديما.

إلقدا  الودو   يدتم مر أهمية مت يراتها، تيدر لنظريةتستمد هذا الدراسة أهميتها ا:  أىمية الدراسة
م ومعمومدددات مهمدددة تدددو  العمميدددات األك دددر عموميدددة لمتنظددديم الدددذاتا عمدددى مت يدددرات تدددزود بمعدددار 

ربمدددا تفيدددد األدوات المسدددتخدمة فدددا جمددد   وتطبيقًياااااتنفعدددالا، والددددافعا، والمعرفدددا، والسدددموكا، 
 عددددر إمكانيددددة تتعمدددد  بددددالمت يرات آليددددد الدراسددددة. فوددددً   -بطريقددددة مووددددوعية -معمومددددات مهمددددة 

برامج  تدميم  وأ ،  باستراتيجيات مواجهة أكاديمية مناسبةالنتا ج فا تزويد الط  اتستفادس مر
تدريبيدددة. ومتاولدددة اتسدددتفادس مدددر التعدددرم عمدددى الكيفيدددة التدددا تدددرتبط بهدددا اسدددتراتيجيات المواجهدددة 

 ب سالي  اتخاذ القرار فا بتور مستقبمية ترتبط بالتدري  عما أي مر هذير المت يرير. 
    مصطمحات الدراسة

  االفددرد سددموك  عمددى أندد  ُمدددد  ذاتًيدد ، تيددر يخُبددرإلددى التنظدديم الددذاتا لمسددمو ويشددير   االسااتقالل
Self- endorsed  وُمنسدددجمCongruent تدد ، وُمتتكًمدددا فيدد  مدددر آلبدد  الفدددرد مدد  آليمددد  واهتماما

(Ryan & Deci, 2000; Deci & Ryan, 2000).  ويدتم التعبيدر عدر ذلد  بالدرجدة التدا
تعريد  ، Weinstein et al.,  2012   مدر إعدداد فدرد فدا مقيداس اتسدتق   يتدد  عميهدا ال

 .(روتقنير البات
تتكامددد  فيددد  بعدددض الجوانددد   -مكدددور شخددددا ويعرفددد  الباتدددر عمدددى أنددد   الصااامود األكااااديم 

يجابيدددة فدددا مواجهدددة وتدددذلي  إأسدددالي   تكييدددم يعكدددس –المعرفيدددة والدافعيدددة والوجدانيدددة والسدددموكية 
ويقدداس بالدرجددة التددا يتددد  عميهددا  ا.األكاديميددة التددا تم دد  تهديددًدا لنمددو الطالدد  تعميمًيددالعقبددات 

  .الطال  فا مقياس الدمود األكاديما مر إعداد الباتر
  وتشدير إلدى الجهدود ايراديدة الواعيدة لتنظديم الجواند  اتنفعاليدة والمعرفيدة المواجياةاستراتيجيات 

ر  اسددتراتيجية المباشددرس، وتتوددم لمظددروم واألتددار الوددايطة.والسدموكية والبي يددة فددا اتسددتجابة 
وتقدددداس بمقيدددداس اسددددتراتيجيات المواجهددددة األكاديميددددة مددددر إعددددداد  ،، والدددددعم اتجتمدددداعاوالتجندددد 

(Sullivan, 2010) .ترجمة وتقنير الباتر 
ويشير إلى نمط اتستجابة المتعممة بشك  اعتيادي وتظهر فا سمو  الفرد    أسموب اتخاذ القرار

وتشم  أسالي  اتخاذ القرار  ،(Scott & Bruce,1995, 820) اتينما يواج  بموآلم يتطم  آلرارً 
وتقداس بمقيداس  .األسمو  العق نا، والتدسا، والمعتمدد، والتجنبدا، والعفدوي فا الدراسة التالية 
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متمدددد تسدددانير متمدددد،   ترجمدددة (Scott & Burce,1995 دأسدددالي  اتخددداذ القدددرار مدددر إعددددا
2117.) 
 : الدراسة حدود
ام  لمعددام الدراسددا العددالدددم األو  ال ددانوي ب المقيدددير طدد  التتخددذ الدراسددة مددر بعددض  .0

التعميميددة بمتافظددة القميوبيددة  بنهددا وكفددر شددكر م( بمدددارس تابعددة يدارتددى2107/ 2106 
 ا.عينة له

جريددت الدراسددة الميدانيددة مدد  بدايددة األسددبوع األو  الفددد  الدراسددا ال ددانا لمعددام الدراسددا أ .2
 .*واست رآلت شهرا تقريًبام( 2106/2107 
 تتتدد الدراسة بالمت يرات آليد البتر واألدوات المستخدمة.  .3

  اإلطار النظري ودراسات سابقة
 :Autonomy االستقالل
أتددد النظريددات المهمددة فددا  Self-determination theoryُتعددد نظريددة تقريددر المدددير    

بشدددك  خددداص عمدددى ، وتركدددز النظريدددة Well-beingة الدافعيدددة ونمدددو الشخددددية والرفاهيدددة النفسدددي
ايرادس أو التتديدددد الدددذاتا لمسدددمو ، والظدددروم اتجتماعيدددة وال قافيدددة التدددا تدددددي إلدددى تتسدددير هدددذا 
السدددمو . وتفتددددرض النظريدددة مجموعددددة مددددر التاجدددات النفسددددية األساسدددية والعامددددة ها اتسددددتق  ، 

شدبا (Ryan, 2009)، ويذكر Relatedness، والع آلات  Competenceوالكفا س  ع أر دعم واة
والدافعيددة  Vitalityهددذا التاجددات داخدد  السدديا  اتجتمدداعا يددددي إلددى شددعور األفددراد بالتيويددة 

  .Self-motivationالذاتية 
، تيدر ت ا لمسدمو تإلى التنظيم الدذا Volitionalيشير السمو  اتستق لا أو ايرادي و     
عمم اتبتكار، واتندماج اتستق لا بتويرتبط السمو  ، تدار الخارجية يير المتوآلعة دوًراتددي األ

التددددا تتسددددر األدا  وتددددددي إلددددى السددددعادس  ةوالمخرجددددات الموجبددددالدراسددددا، والودددد ط المددددنخفض، 
 & Roth, Assor, Kant-Maymon & Kaplan, 2007; Weinstein, Deci)المرتفعدة 

Ryan, 2011; Vansteenkiste, Ryan, & Deci, 2008)،    ويختمدددم اتسدددتق
"Autonomy"    عددر اتسددتق"Independence" أي بمعنددى اتعتمدداد عمددى الددذات Self- 

reliance  ًوي ددد   ، ذو إرادس ومدد  ذلدد  يعتمددد عمددى ا خددرير، تيددر يمكددر أر يكددور الفددرد مسددتق
  .(Ryan, La Guardia, Solky-Butzel, Chirkov & Kim, 2005)فيهم

                                                 
يتقدم الباحث بالشكر لكل من د. سيد محمدي أستاذ مساعد بقسم عمم النفس التربوي، د. سامح حسن حرب  مدرس بقسم عمم النفس التربوي  *

 عمى تعاونيما أثناء تطبيق أدوات الدراسة.
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الفدرد بواسدطة الفدرد نفسد ، تيدر يخُبدر  Regulation ُينظر إلدى اتسدتق   عمدى أند  تنظديمو    
مدد  آليمدد  واهتماماتدد ،  Congruentوُمنسددجم  Self-endorsedسددموك  عمددى أندد  ُمدددد  ذاتًيددا 
سوا  كار سمو  الفدرد يدتم تنظيمد  مدر  Juxtaposed to controlواتستق   ادطفام لمتتكم 

والود وط اتجتماعيدة( أو  ييدر المتوآلعدة، م د  األتددار الخارجيدة ت  ير آلوى دخيمدة عميد  خ   
 ,Ryan & Deci, 2000; Deci & Ryan) ت القدا م عمدى أتددار داخميدة طار دةتقددير الدذا

وعمدددى الدددريم مدددر اتسدددتق   النسدددبا لممواآلدددم الدافعيدددة لمفدددرد التدددا تتددد  ر بشدددك  مباشدددر  ،(2000
إت إن  عبر الوآلت ُتشك  الخبرات الفرديدة والخبدرات بدير األفدراد مسدارات  ،بعوام  السيا  الخادة

تددي إلى استقرار الفرو  الفردية فدا نزعدة الفدرد نتدو  Developmental trajectoriesنما ية 
ذو اتسدتق لية المرتفعدة فدالفرد ؛ (Weinstein et al., 2012) ،""مرتفعدة/ منخفودة اتسدتق  

ا مدد   ومتجانًسددخمددم أفعالدد ، ويبدددو سددموك  متكددامً   لديدد  إرادس تماسددية لمفعدد ، وتقددم هددذا ايرادس 
أي تعمدد  ايرادس كمتددر  داخمددا لمسددمو ، كمددا يهددتم الفددرد .(Deci & Ryan, 2000) ذاتدد 

، ويعمددددددد  ب سدددددددمو  منسدددددددجم مددددددد  مشددددددداع را المسدددددددتق  باتكتشدددددددام، ويوظدددددددم آليمددددددد  بشدددددددك  واع 
الفددرد المسددتق  بإتسدداس تددام بددايرادس  يتسددم، ولددذل  ( (Weinstein et al., 2012وتاجاتدد 
 .(Deci & Ryan, 2008)واتختيار
ر أشار بعدض المنظدرير ، عدم اتتفا  عمى مكونات متددسإلى آلياس اتستق    ويشير    واة

سدتق   وتتم د  فدا ل األساسدية  إلى إسهامات بعدض المكوندات فا إطار نظرية تقرير المدير( 
 ا تية  العوام 

   اتنسجام م  الذات  "المدلم"الناشا /Authorship / self- congruence تير يخبر  
 عدر اآلتناعد  التدام بمسددوليت  عدر أفعالد ، ، فوً   مدلم" السمو "  الفرد نفس  عمى أن  ُمنش
تيدر  كمظهدر مدر مظداهر اتسدتق  ، ("المدلدم" الناشد   هذا المكدور وتدعم بعض البيانات

 ,.Weinstein et al)وخددا صتجاهدات ا ومدا لديد  مدر  بير سموك ا كبيًرايبدي الفرد اتساآلً 

2012; Ryan & Deci , 2006).   

 اتستتواذ عمى اتهتمام  Enterested-taking  فري  بعمر : يظهر في الميل العفىي للتفكيرر

ذلد   ، وييسدرInner and outer events) يدةوالخارج األتددار الظداهرس والباطندة  الداخميدة
 لررا الترري  رر  ي فرري سفررن انسورررا و، را رر    Insight نافددذس عمميددة الددوعا والددذها  ببددديرس

  كمرر Hmel & Pincus, 2002 ; Ryan & Deci,2006)) فا التتكم الذاتا ًرا مهًمر و

ات الموجبدة الخبدر  اتنتباا المدفوع تير يستقب  الفدرد "اتستتواذ عمى اتهتمام"مكور يتضمن 
 Threaten.  (Hodgins  & Knee, 2002; Weinstein et اوتمد  التدا تم د  تهديددً 

al., 2011) 
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 التتكم فدا القابميدة لمتد  ير Susceptibility to control   ويعكدس هدذا المظهدر عددم وجدود
 & Deci, Eghrari, Patrick) وددد ط أو تددد  ير داخمدددا أو خدددارجا  فدددا السدددمو 

Leone,1994) . ويتم اتعتماد فا آلياس اتستق   فا الدراسدة التاليدة عمدا المقيداس الدذي
  .(Weinstein et al., 2012)أعدا 

 Academic resilience:الصمود األكاديم 

أتددد المت يددرات المهمددة فددا تفسددير  Psychological resilience ُيعددد الدددمود النفسددا    
الفددددرو  الفرديددددة بددددير األفددددراد فددددا المواآلددددم المختمفددددة، ويشددددير هددددذا المدددددطم  إلددددى الخدددددا ص 

 & ,Wagnild)الشخدددية التددا تتوسددط بددير ا  ددار السددمبية لمودد وط وتتسددر عمميددة التكيددم

Young, 1993) كمدا يتودمر القددرس عمدى اتتتفداظ بدالتوازر الدداخما أو الخدارجا تتدت تد  ير ،
ا تدددي إلدى  وأفكدارً ، وذل  مر خ   األنشطة اينسانية التا تتودمر أفعداًت التهديدات ذات الدتلة

 ,Smith & Carlson,1997; Rew & Harner)تتقيد  ندواتج موجبدة فدا مواجهدة المتدر

ندد  القدددرس عمددى اتتتفدداظ بالرفاهيددة الشخدددية وُينظددر إلددى الدددمود بمعندداا العددام عمددى أ، (2003
 ,McCann , Beddoe , McCormick, Huggard)لمهنيدة فدا مواجهدة المتدر والود وطوا

Kedge, Adamson & Huggard, 2013).   
ويعتبددددر الدددددمود النفسددددا خادددددية شخدددددية تمكددددر األفددددراد مددددر السدددديطرس عمددددى المعاندددداس،     

 ;Bartone, Ursano, Wright & Ingraham, 1989) والنجددداي فدددا مدددواجهتهم

Richardson, 2002)،  لنفسددا عمددى أندد  يشددير إلددى تكيددمالدددمود اولددذل  ينظددر الددبعض إلددى 
 Riley & Masten, 2005 as cited in)موجبدة فددا مواجهدة المتددر أو الشددا دأسدالي  

Cassidy, 2016). الموجبددة لدديس مددر الوددروري أر تقددوم سددالي األ ويعتقددد الباتددر التددالا أر 
تندد ر تددس  لمخمدم، إلدى أرا أخدذ خطدوس جانبيدة، أو عمى اآلتتام المشدكمة، بقددر مدا تتودمر أتياًند

 Bounceالمشدكمة، وهندا يدتم النظدر إلدى الددمود عمدى أند  إمكانيدة اترتدداد لمخمدم "اتنكمداش" 

back  واسددتعادس العافيددة مددر األتدددار الوددايطة تتددى يمكددر أر تددتم عمميددة التوافدد  مدد  الظددروم
 & Ryff & Singer, 2003; Tusaie & Dyer,2004; Ahern, Kiehl, Sole)البي يدة

Byers, 2006; Ryff, 2012).  ويشدددير ذلددد  إلدددى أر الددددمود يتتددددد بمواجهدددة األتددددار
والتفدداع ت  ،االوددايطة فددا البي ددة الخارجيددة ، كمددا يعتقددد الباتددر فددا أهميددة مت يددرات الفددرد أيًودد

عادس التوازر.  التا تتم بير الفرد والبي ة بما فيها مر أتدار، ومر  م إمكانية المواجهة واة
تدددرتبط بالمقددددرس عمدددى تخطدددا  النفسدددا الددددمود األكددداديما تالدددة خاددددة مدددر الددددمودوُيعدددد  

  Martin)تيدر يدرى  ،الدعوبات والتتديات والتهديدات التدا تم د  جدزً ا مدر التيداس األكاديميدة

& Marsh, 2006; Martin, 2013)  أر الددمود األكداديما هدو القددرس عمدى تخطدا المتدر
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الشديدس والمزمنة التا تم   تهديًدا لنمو الطال  تعميمًيا، والتعام  الفعا  م  ايخفاآلات والتتديات 
والمتر واألتدار الوايطة فا السيا  األكاديما. وت يتوآلم األمر عمى تخطا المتر فتس ، 

 فدددا المدرسدددة عمدددى الدددريم مدددر المتدددر والنكبدددات البي يدددة بددد  أيودددا اتتتمدددا  المتدددداعد لمنجددداي

(Wang, Haertal & Walberg, 1994 as cited in Martin & Marsh, 2006). 
توجددد العديددد مددر مقدداييس الدددمود فددا البي ددات األجنبيددة، وتتبدداير األبعدداد المكونددة أبعاااد الصاامود: 

 ,Bartone, Ursano) دراسددات بمراجعددةوآلددد آلددام الباتددر ، مبددات يرل التوجهددات النظريددة بتبداير

Wright & Ingraham, 1989; Wagnild & Young, 1993; Connor –Davidson, 

2003; Martin & March, 2003; Friborg, Hjemdal, Rosenvinge & 

Martinussen, 2006; Hjemdal, Fiborg, Stiles, Rosenvinge & Martinussen, 

2006; Khalaf, 2014; Oliveira, Matos, Pinhero & Oliveira, 2015) لمتعرم عمى 
واتجتماعيدددة، تقبددد  الدددذات الكفدددا س الشخددددية (ا ويمكدددر إجمالهدددا فدددا تدددواترً أبعددداد الددددمود األك دددر 

الموجهددة نتددو الهدددم، تددد   ، اتسددتراتيجياتذات، التوجدد  نتددو الفعددد ، التكيفيددة، تقدددير الددوالتيدداس
 التماس  األسري( .التخطيط لممستقب ،  مركز الوبط،، المشك ت، الدعم اتجتماعا

أدى إلدى إلى أر عدم اتتفا  تدو  مفهدوم الددمود بمعنداا العدام  (Cassidy, 2016)ويشير 
تمدد تامدد زهدرار م  ا عمى الدمود األكاديما، وُيعد، وينطب  ذل  أيوً عدم اتتفا  عمى األبعاد

مركددز الوددبط، األبعدداد ا تيددة   األكدداديما توددمرا لمدددمود ( مقياًسدد2103 ،وسددنا  تامددد زهددرار
 ,Martin & Marsh) ، الفاعمية الذاتية والقم (، وتشير نتا ج دراسةطيط لممستقب ، الم ابرسالتخ

إلدددى أر المت يدددرات  فاعميدددة الدددذات والتخطددديط والم دددابرس، والقمددد  والدددتتكم مت يدددرات منب دددة  (2006
تددد  ير الددددمود األكددداديما فدددا  ا نتدددا ج تتميددد  المسدددار عدددروتكشدددم أيًوددد ،األكددداديما بالددددمود

ا لمددمود مقياًسد (Cassidy, 2016)ستمتاع بالمدرسة والمشاركة الدفية وتقدير الذات، وُيعدد تا
 األكددداديما وكشدددفت دراسدددة البنيدددة العامميدددة لممقيددداس عدددر تشدددب  عبارتددد  عمدددى    دددة عوامددد  هدددا 

ار السدددال  واتسدددتجابة رد الفعددد  وطمددد  المسددداعدس التكيفدددا، والوجدددد، و Perseveranceالددددأ    
ينظااار  ،والددددمود األكددداديما خاددددة ،اتنفعاليدددة( وفدددا ودددو  التعريفدددات السدددابقة لمددددمود عامدددة

تتكامال فياو بعال الجواناب المعرفياة  -نو مكون شخص لباحث إلى الصمود األكاديم  عمى أا
العقباات يجابياة فا  مواجياة وتاذليل إأسااليب تكيياف يعكاس  –والدافعية والوجدانية والساموكية 

 ويتومر األبعاد  ا،األكاديمية الت  تمثل تيديًدا لنمو الطالب تعميميً 
   الشخددددا ويشدددير إلدددى الكفدددا س الشخددددية والسدددموكية  ويبددددو فدددا القددددرس عمدددى اتتتمدددا

 والم ابرس وطم  العور.
 .إعادس التقييم القا م عمى الت ذية الراجعة 
 . وبط اتنفعا 
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ا لمدددمود األكدداديما وتتقدد  مددر خدا ددد  ا التدددور مقياًسددوآلددد أعددد الباتددر بندداً  عمددى هددذ   
 السيكومترية ."يتم عرو  فا أدوات الدراسة".

  Academic coping strategies  استراتيجيات المواجية األكاديمية
 Psychological Processesلقدد كدار ل بتدار والدراسدات التدى تناولدت العمميدات النفسدية 

 Richard Lazarus, 1966كتا  مهدم مدر تد ليم  الداعمة لعممية المواجهة أ ر بالغ فى ظهور
، Psychological stress and Copping Processبعنوار الو ط النفسى وعممية المواجهة 

 .د رد فع  الفرد فى مواجهدة الود وطيتير تم إلقا  الوو  عمى دور التقييمات المعرفية فى تتد
لممواجهدة  مقترًتدا نظرًيدا(Lazarus,1991 as cited in Ntoumanis et al., 2009)  ويقددم
ة م إلقا  الوو  عمى تمايز دور اتنفعاتت الموجبدت تير ،الدافعية –عمى الع آلة المعرفية  اآلا مً 

ف ، باعتبددار اتنفعدداتت ويددربط هددذا التدددور اتنفعدداتت بالدددوا ،والسددالبة فددى عمميددة تقيدديم الودد ط
لنهايدددة السدددعى النشدددط نتدددو الهددددم، كمدددا أر التدددزام الفدددرد بالسدددعى نتدددو أهددددام مهمدددة  أفعدددا  ردود

لمتقددددم نتدددو الهددددم، أو  Smoothيجعمددد  يعدددايش انفعددداتت موجبدددة مدددر خددد   تقييمدددات ممهددددس 
ة ل ما ، وت خير تتقيد  األهددام، بتتقيق ، أو يعايش انفعاتت سالبة مر خ   التقييمات المخي

 Cognitiveمفهدددم المناسددد  لمتقييمدددات المعرفيدددة ل اأساسدددكمفهدددوم  مدافعيدددةلشدددارس وهندددا يدددتم اي

appraisals .واستجابات المواجهة فى اوطرا  ع آلات الشخص بالبي ة  
إلدى الود ط ت عمدى  (Folkman & Lazarus as cited in Lazarus, 1993)وينظدر 
 التددددى تدددددر  عمددددى أنهددددا تم دددد  إرهاآلًددددا بدددد  هددددو ع آلددددة الشددددخص بالبي ددددة ،أو اسددددتجابة ،أندددد  م يددددر
Taxing، أو تجداوًزا excedding   لمدوارد الفدرد. تيدر يقديم الفدرد إمكانياتد  عندد مواجهدة موآلدم

. ويميدزار بدير نمطدير وايط، وأهمية ذل  فدى تددود التد  ير فدى األهددام الشخددية ذات القيمدة
  مامر التقييمات ه

، Lassخسدددارس ال، الفقدددد أو Harm م ددد  الودددرر   Primary appraisalالتقيددديم المبدددد ى .0
 ذى(، وتشدددير تقييمدددات الودددرر أو الخسدددارس إلدددى األChallenge، التتددددى Threatالتهديدددد 

الدددذى تددددر بالفعددد ، فدددى تدددير تشدددير تقييمدددات التهديدددد إلدددى إمكانيدددة تددددور الودددرر، وتشدددير 
ت عبددددر هدددددذا ع اتنفعدددداتتقييمددددات التتدددددى إلددددى الفردددددة لمنمددددو الشخددددددى وايتقددددار، وتتنددددو 

 التقييمات.
وذل  عنددما يدتم إدرا  الود وطات عمدى أنهدا ذات  Secondary appraisalالتقييم ال انوى  .2

 مددواردا،و دددمة و يقددة بعوددها الددبعض، وهنددا يقددوم الفددرد بتقيدديم   آلابميددة الودد وطات لمددتتكم، 
هدذا تدددى ، و Situational appraisal of control)تقييمدات الدتتكم الموآلفيدة   وخيارتد 

فة لمو وطات إلدى تندوع اسدتجابات المواجهدة، وتشدير اسدتراتيجيات المواجهدة متالتقييمات المخ
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إلددى الجهددود ايراديددة الشددعورية لتنظدديم الجواندد  اتنفعاليددة والمعرفيددة والسددموكية والفسدديولوجية 
 ,Campas, Connor – smith)الودايطة والبي يدة فدى اتسدتجابة ل تددار أو الظدروم

Saltzman, Thomsen & Wadsworth, 2001, 89) ويميددز .(Lazarus  & 

Folkman, 1984 as cited in Lazarus, 1993)  بدير نمطدير ر يسدير فدى اسدتراتيجيات
   المواجهة هى

ووظيفتهدا  (تتديدد األولويدات.... –زيادس الجهدد  –التخطيط م      التمركز تو  المشكمة . أ
 د والبي ة وذل  بالتدرم م  البي ة أو الفرد نفس . ت ير الع آلة الموطربة بير الفر 

والتفكير المرتبط بالريبة  األمانى(  Isolationالتمركز تو  اتنفعاتت  م    اتنعزا   .  
Wishful thinking ) ت ييددر طريقددة اتهتمددام بع آلددة الودد وط ( 0   ووظيفتهددا هددى

لمددا  Relational meaningت ييددر المدددلو  الع آلددى  (2  التجندد (، –بالبي ددة  التددردد 
كدر أر ميتدر، وكيفية تخفيم الود ط تتدى خد   الظدروم التقيقيدة لمع آلدة التدى ت ي

 .تت ير فى إطار استراتيجيات مواجهة الو وط األكاديمية
   متمايزس مر اتستراتيجيات ومنها إلى وجود أنماط (Sullivan, 2010)يشير و     
وتتشداب  مد   Approach coping strategiesت المواجهة القا مة عمى المباشرس يااستراتيج .0

وتشددددددير إلددددددى اتسددددددتجابات النشددددددطة والمباشددددددرس  –اتسددددددتراتيجيات المرتكددددددزس تددددددو  المشددددددكمة 
، أو ت ييدر رد الفعد  اتنفعدالا المدرتبط بالمشدكمة أو ايعدداد لمو وطات فدى متاولدة لت ييرهدا

   الذاتا لمتعام  م  المشكمة.
وتتودددمر  Avoidant coping strategiesاسدددتراتيجيات مواجهدددة آلا مدددة عمدددى التجنددد   .2

 مددر المواآلددم الوددايطة  Disengageالتتددرر وأ المتدداوتت المعرفيددة والسددموكية لمهددرو  
 بدور متاولة ت  المشكمة، ويتمركز اتهتمام تو  تجن  التفكير فا المشكمة.

 وتتعمد  بالبتدر عدر Social supportتراتيجية المواجهدة القا مدة عمدى الددعم اتجتمداعا سا .3
، أو التعامد  مد  المشدك ت المترتبدة عمدى لممساعدس فا التعامد  مد  المشدكمة ا خرير مساندس

  استجابة الو ط سوا  كار هذا الدعم إجرا ًيا أو انفعالًيا.
  عددرض "تقددديم" اديميددة مددر خدد كالودد وط األ مقيدداس مواجهددة (Sullivan, 2010)ويطددور    

   التفكير فدى ذات مدرس تددمت عمدى درجدات منخفودة بشدك  ممتدوظ فدى وايط أكاديمى متدد
لتزويدد  Promptوآلدد تدم اسدتخدام هدذا التدر  أتد اتختبارات المهمة عدر مدا تتدد  عميد  عدادس،

س،  دددم بعدددد ذلددد  يسدددتجي  الطددد   بالسددديا  العدددام المشدددتر  عندددد اتسدددتجابة عمدددى عبدددارات المقيدددا
عمى الكيفيدة التدى يتددرفور بهدا عندد مواجهدة  عبارس( اعتماًدا 56ارات المقياس  الط   عمى عب

وكددد  عبدددارس تشدددير إلدددى اسدددتراتيجية معرفيدددة أو سدددموكية متدددددس،  ،هدددذا الوددد ط األكددداديمى المتددددد
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أو وكشفت نتا ج التتمي  العاممى اتستكشدافى والتوكيددى عمدى تشدب  العبدارات عمدى    دة عوامد  
 Socialوالدعم اتجتمداعى ، Avoidanceوالتجن  ، Approach المباشرس   هىاستراتيجيات 

support) عبدددارس( وتدددم التتقددد  مدددر البنيدددة  34مدددر المقيددداس  ،  دددم تدددم اسدددتخدام ددددورس مختددددرس
 وسوم يتم اتعتماد عمي  فا الدراسة التالية.ممقياس. لالعاممية ومعام ت الفا واتتسا  الداخمى 

   :واستراتيجيات المواجية األكاديمية والصمود األكاديم  االستقالل
ووعدى الفدرد بالتاجدات،  Choiceعمدى ايتسداس باتختيدار  قوم السمو  الموجد  باتسدتق  ي

ا أو تخيمديً ، ًيدويعتمد السمو  الموج  بالوبط  التتكم( عمى ايجبار سوا  كار هذا ايجبدار تقيق
لدتتكم(. عمدى خبدرس اتختيدار وييدا  الودبط  النظرية تقرير المددير(  ويعتمد النمو النفسى  وفًقا
، جددات النفسددية األساسددية  اتسددتق  إشددباع التاب –نتددو مباشددر عمددى –وتتدد  ر تقييمددات الودد ط 

 التقييمات ومواجهة الو وط، ووفًقافى تشكي  وُتعد هذس الجوان  ذات أهمية  ،الكفا س(الع آلات، 
يددرتبط اتسددتق   ب سددالي  المواجهددة الدفاعيددة  (Knee & Zckeman, 1998)لنتددا ج دراسددة 

تفعددددة، كمددددا تشددددير نتددددا ج دراسددددة المنخفوددددة، فددددى تددددير يددددرتبط  الددددتتكم( باألسددددالي  الدفاعيددددة المر 
(Fecteau, 2011) ق  بددير التاجدات النفسددية  اتسددتى وجدود ع آلددة موجبددة دالدة إتدددا ًيا إلدد، 

 المواجهدددة  Task-oriented Copingهدددة القا مدددة عمدددى المهمدددة والع آلدددات( والمواج ،والكفدددا س
د ع آلدددة سدددالبة دالدددة ا توجددد، كمددد(زيدددادس الجهدددد واتسدددترخا النشدددطة، التخطددديط، التقيددديم الموجددد ، 

وكدد  مددر لددوم الددذات واينكددار  (والع آلددات ،والكفددا س ،اتسددتق  بددير التاجددات النفسددية   إتدددا ًيا
 .والتترر السموكى

إلددى  دد ر مددر  عمددى أندد  يشددير –فددى إطددار نظريددة تقريددر المدددير –وينظددر إلددى اتسددتق   
وتشدير إلدى   Perceived Locus of control  مركدز السدببية المدركدة الخبدرات الشخددية هدى

وتشير إلى عدم ايكدراا عمدى اتنددماج فدى  Volitionايرادس و  ،فهم الفرد لمدادر أفعال  وسموك 
وفدى  .(Ntoumanis et al., 2009) "مروندة القدرار الشخددى"اتختيدار المددر  ، و نشداط معدير

 اموجبدة ودالدة إتددا يً  وجدود ع آلدة  إلدى (Sullivan , 2010)هدذا ايطدار تشدير نتدا ج دراسدة 
س والدددعم اتجتمدداعى(، وعدددم دتلددة كدد  مددر اسددتراتيجتى المواجهددة  المباشددر و يددة مبددير السددببية الداخ

بدير الدتتكم  لدة إتددا ًياوجود ع آلة موجبدة ودا ،ع آلة بير السببية الداخمية واستراتيجية التجن ال
وعددم دتلدة الع آلدة بدير الدتتكم الشخددى  باشرس،المواجهة القا مة عمى الم الشخدى واستراتيجية

 & Amoit, Gaudreau)كمدا تشدير دراسدة ، اتيجيتى التجند  والددعم اتجتمداعىمدر اسدتر  وك 

Blanchard, 2004) داخميددة"  اس ذاتًيددإلددى وجددود ع آلددة ارتباطيددة موجبددة بددير الدافعيددة المتدددد"
كمدا توجدد  Task – oriented copingالمهمدةة القا مدة عمدى التوجد  نتدو استراتيجيات المواجهو 

واسددتراتيجات المواجهددة  ذاتًيددابددير الدافعيددة ييددر المتددددس  آلددة ارتباطيددة موجبددة ودالددة إتدددا ًياع 
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ذا مدا أكدتد  وهد  As engagement – oriented copingالقا مدة عمدى التوجد  نتدو التتدرر 
 ج تتمي  المسار فى هذا الدراسة. انت أيًوا

يمكددددر اسددددتخ ص أر اتسددددتق   مددددر المت يددددرات التددددا ربمددددا تددددددي دوًرا فددددا وبدددددفة عامددددة 
سدددتراتيجيات هدددذا اتويفسدددر التبددداير بدددير األفدددراد فدددا اسدددتخدام  ،اسدددتراتيجيات المواجهدددة األكاديميدددة

ونظرا لتزايد األتدار الوايطة بدفة عامة، وتم  المتعمد  منهدا بالجواند  األكاديميدة عمدى وجد  
الخدددوص، تظهددر أهميددة الدددمود سددوا  بمعنددداا العددام أو األكدداديما فددا اسددتراتيجيات المواجهدددة 

إلدددى وجدددود ع آلدددة موجبدددة دالدددة  (McMillan, 2016)األكاديميدددة، تيدددر تشدددير نتدددا ج دراسدددة 
لدددمود األكدداديما والمواجهددة التكيفيددة، فددا تددير كانددت ع آلددة الدددمود األكدداديما إتدددا يا بددير ا

أك ر  والسالبة( ، الموجبة ا، وآلد كانت طر  المواجهةبالمواجهة يير التكيفية سالبة ودالة إتدا يً 
، وتشدير (Son et al., 2015)ا لنتدا ج دراسدة ا فدا الددمود األكداديما وذلد  وفقًدالعوامد  إسدهامً 

 المواجهددةإلررا ار  رررا مهررررا   (Kalangestani & Faghirpoor, 2016)راسددة نتددا ج د
، كمددا تشددير نتددا ج ا بالدددمود إتدددا يً ا وداًت ا موجًبددواألكاديميددة( ارتباًطدد ،واتجتماعيددة ، اتنفعاليددة
موجددد   عمدددى نتددوإلددى ارتبددداط أبعدداد الدددمود  (Sagon, & De Caroli, 2014)دراسددة 

، وكاندددت الع آلدددة سدددالبة ودالدددة اتددددا ًيا التفسدددير الموجددد  وتددد  المشدددك تادس باسدددتراتيجيات إعددد
 باستراتيجية التجن .

   Decision making styles اتخاذ القرارأساليب 
، وتتندددوع هدددذا آلدددراًراك يدددر مدددر المواآلدددم التدددى تتطمددد  الفدددرد فدددى تياتددد  اليوميدددة العاديدددة يواجددد      

مر تتديات، فقد يختار ما يتومن   لطبيعة الموآلم، ومقدار إلى المعقد تبًعا القرارات مر البسيط 
يدددرتبط  لقددديم السدددا دس، كمدددا آلدددد ي خدددذ آلدددراًرا عق نًيدددا مهًمددداوا ،بالعدددادات استرشددداًدا، الفدددرد فعدددً  متددددًدا
بودددف  الوسدديمة  يعمددد إليدد  الفددرد القددرار فعددً  ُيعددد  ياتدد ، وتأو اجتماعيددة فددى  ،بنددواتى اآلتدددادية
وعمددى الددريم مددر التنددوع الكبيددر فددى القددرارات إت أر  ،ألهدددام التددى يسددعى إليهدداالمناسددبة ينجدداز ا

واجهدددددة  أو مباشدددددرس( تفدددددرد لمابعدددددض المتخدددددددير يعتقددددددور فدددددى وجدددددود ميدددددو  اعتياديدددددة لددددددى 
 ,Dane & Pratt, 2009; Scott & Druce)مفدة بطدر  متشدابهة ومتسدقةتالمشدك ت المخ

القرارات األفراد بتمو  لممشك ت، ب  وتواجد  المشدكمة مدر بددايتها، واتخداذ القدرار  وتزود ،(1995
عرفية أساسية فى السمو  اينسانى، يتم فيها تفوي  اختيدار مدا، أو اختيدار أفعدا  متدددس م عممية

نظدر يمكدر الو  ،(Wang & Ruhe, 2007)وذل  فى وو  معدايير معيندة ، مر بير عدس بدا   
 وربمدددا المشدددك ت،، ة منظمدددة يواجددد  بهدددا الفدددرد المواآلدددماذ القدددرار باعتبارهدددا طريقدددعمميدددة اتخددد إلدددى

يات الفرعية تتباير مر تير العدد لدى البات ير مد  اتتسدا  وتتومر هذا العممية عدد مر العمم
إلدى عمميدة اتخداذ القدرار  (Boon & Kurtz, 1992, 93)فدى المعندى أو المودور، وهندا يشدير 
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تتديدد البددا   المتاتدة يفها، و   إدرا  المشكمة وتعر بير بديمير أو أك ر مر خ  تيار عمى أنها اخ
 .اختيار البدي  األك ر مناسبة لتتقي  الهدم وتنفيذا، و وتتميمها

   و التالىإلى النماذج النظرية المفسرس لعممية اتخاذ القرار عمى النت (Sari, 2008)يشير و     

 لقدرس عمى اتختيار األفو  بير البدا  .   تير انماذج اتختيار العق نى 
 لتعددرم، ا  اذ القددرار فددى وددو  التتدداب  التددالىنمدداذج العمميددة  تيددر النظددر إلددى فعاليددة اتخدد

البتدر عدر المعمومدات، والتكدم و ، وتوليدد البددا  ، Formulation  التشكي  أو التكويرو 
 والت ذية الراجعة. actionأو اتختيار والفع  

  ذاتى الد  وترتكدز عمدى تد  ير عوامد   م د  الدوعى المعرفيدة السدموكية تتخداذ القدرارالنماذج
Self – awareness  ، تنظديم الدذات وSelf – regulation ، تد  المشدكمة والدافعيدة و

 فى اتخاذ القرار. 

 تيددر التددذر فددى اتخدداذ القددرار، والكيفيددة التددى يتخددذ بهددا األفددراد نمدداذج اتختيددار السددببى  
 ى ت  الدراعات. آلراراتهم ف

 تيددددر الت كيدددد عمددددى العدددادس وجددد   اتسترشددددادى فدددى اتخدددداذ القدددرارالت  Habit واتختيددددار ،
مدددد  ايشددددارس إلددددى فعاليددددة أو تدددد  ير القدددديم  Stereotypicالتقميدددددى "نمطددددى" ييددددر الفريددددد 

 األخ آلية واتنفعاتت فى اتخاذ القرار. 

اتخداذ القدرار  مميدةالعمميدات الفرعيدة المتودمنة فدى عوعمى الريم مر التباير بير البات ير فدى     
بمدددا يجدد  أر يفعمددد  الفددرد فددى موآلدددم معددير، ويتودددمر هددذا التكدددم  بإدددددار تكددم تتعمدد إت أنهددا 
بتتقيدد   د بدد ر هددذا اتختيددار أك ددر ارتباًطددامدد  اتعتقددا ،لمعددايير معينددة بدددي  متدددد وفقًددال ااختيددارً 
إلددى أسددمو   (Magnano, Paolillo & Giacominellie, 2015)ويشددير ،       الهدددم

لمميدددو  الشخددددية، ويعكدددس هدددذا  إلدددى التعامددد  مددد  اتختيدددارات طبقًدددا اتخددداذ القدددرار باعتبدددارا نزعدددة
مقارندددة ب يدددرا مدددر  أسدددمو  شخددددى عمدددى نتدددو أك دددر تكدددراًرا التعريدددم ميددد  األفدددراد إلدددى اسدددتخدام

رار عمى أن  نمط اتسدتجابة إلى أسمو  اتخاذ الق (Scott & Bruce, 1995)وينظر  ،األسالي 
نزعدة إلدى وهدو ، اارً ر آلد يتطم  ندما يواج  بموآلمع -عمى نتو اعتيادى مر آلب  الفرد  -المتعممة 
 & Singh)فددى القددرارات المختمفدة، وهددذا مددا أكددد عميد  المدكدددس   اتعمددى العداد تعتمدددالتددرم 

Greenhaus, 2004)،  ويددنم(Dnuovo & Magnano, 2013) أسدالي  اتخداذ القددرار 
ويشدير إلدى اتنفعداتت المتداخمدة م د  اتودطرا  والقمد  المتعمقدار  Doubtfulnessالش   إلى 

التفويودى ، و Uncertaintyعدر ال يقدير  ل  إلى تالدة انفعاليدة سدالبة فودً  باتختيار. ويشير ذ
Delagation الدتتكم الخدارجىخدرير ويدرتبط بمركدز ا   ويتومر المي  إلى مساهمة ومشداركة ،

وتشير إلى تجن  أو ت خير البد  أو التقدم خ   عمميدة  Procrastinationالت جي  "ايرجا "  و
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ويتودمر القددرس عمدى تتديدد األهددام، والتخطديط  No Problemت مشدكمة  ، وأخيدرااتخداذ القدرار
 ل فعا  والبتر عر المعمومات وتقويم البدا   بدآلة. 

 بير خمسة أسالي  هى   (Scott & Bruce, 1995)وفى دراستهما المبكرس يميز     
 ويتتدد بالبتر عر والتقويم المنطقى لمبدا  .   Rational styleاألسمو  العق نى  .0
تيدر اتهتمدام بالتفاددي  والميد  إلدى اتعتمداد عمدى    Intuitive Styleاألسدمو  التدسدى .2

 المشاعر. 
 تير البتر عر واتعتماد عمى نديتة ا خرير.   Dependent styleد األسمو  المعتم .3
 كمما أمكر ذل .  ارر ويشير إلى تجن  الق  The avoidant styleاألسمو  التجنبى  .4
ريبدددة فدددى إكمدددا  عمميدددة اتخددداذ القدددرار والتيدددر ايتسددداس بالفوريدددة   Spontaneousالعفدددوى  .5

   بسرعة كمما أمكر.
 :القرار االستقالل والصمود وأساليب اتخاذ

ع آلددة اتسددتق   والدددمود األكدداديما ب سددالي  شددارس إلددى ندددرس الدراسددات فددا إطددار تجدددر اي    
وتشير نتا جها إلى أر اتستق    (Bubic',2016) ، وآلد تتد  الباتر عمى دراسةراراتخاذ الق

 ,Bashir, Shafi) ويتبندددى، القدددا م عمدددى تددد  المشدددكمةا ب سدددمو  القدددرار منبددد  دا  إتددددا يً 

Ahmed, Jahangir, Saeed & Zaigham, 2013) إلدى  تددوًرا ألسدالي  القدرار يددنفها
 مددر أشدددكا  ، والتتميمددا، والتدددوري، والسدددموكا( ويعكددس أسددمو  القددرار المباشدددر شددكً   المباشددر

الجمددود، وددداتب  شددخص عممددا وييددر شخدددا، ويتسددم األسددمو  التتميمددا بالمنطقيددة والعق نيددة 
وتتديد البددا   واختيدار البددي  األك در منطقيدة، ويشدير األسدموبى التددوري إلدى وجم  المعمومات 

عمدددى  اتبتكاريدددة وتتمددد  ال مدددوض، والتعقدددد المعرفدددا، ويركدددز دددداتب و المخددداطرس،  التوجددد  نتدددو
إلدددى التمدددو   ويميددد  ددددات  األسدددمو  السدددموكا ، واتتددددا  بدددا خرير،اتهتمامدددات اتجتماعيدددة

ويتجندد  القددرار إذا كددار نمطددا فددا تمقددا المقترتددات، ر كوندد   عددفوددً   Compromiseالوسددط 
، وتكشددم نتددا ج دراسددتهم عددر عدددم وجددود ع آلددة دالددة إتدددا ًيا بددير الدددمود وهددذا تتددت ودد ًطا
ر أشارت نتا جاألسالي ،  إلى وجود ع آلة سدالبة  (Reza,2010; Ahmed , 2015) دراستى واة

إلدى وجدود  (Wood,2012)ودالة بير الدمود وأسمو  القرار السموكا ، كما تشير نتا ج دراسدة 
وك  مر العوام  اتنبساط،  (والتدسا ،العق نادالة إتدا ًيا بير أسموبا القرار  ع آلة موجبة و 

وهدددذير  بدددير العددددابية الع آلدددة تفدددا تدددير كاندددويقظدددة الودددمير،  ،اتنفتددداي عمدددى الخبدددرس، التقبددد 
األسددموبير سددالبة ودالددة إتدددا ًيا، وكانددت الع آلددة موجبددة ودالددة بددير األسددمو  التجنبددا وكدد  مددر 

، فدا تدير وي وعام  اتنبساطية موجبة ودالدةالعدابية والتقب ، وكانت الع آلة بير األسمو  العف
 ا.كانت ع آلة هذا األسمو  ببقية العوام  الخمسة سالبة ودالة إتدا يً 
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إلدى وبالنظر إلى أسالي  اتخاذ القرار كمدا وردت فدى بعدض التددورات السدابقة يمكدر ايشدارس     
إت أر بعدض عمدى الدريم مدر هدذا التبداير و  ،فى هذا األسالي  مر باتدر  خدر لتباير كًما ونوًعاا

التددا اهتمددت ب سددالي   الدراسدداتتدد  ر  فددى ويعتقددد الباتددر   مددر هددذا األسددالي  ذات دتلددة واتدددس.
ام مقياسدهما شديوع اسدتخدوربما يرجد  ذلد  إلدى  (Scott & Bruce, 1995اتخاذ القرار بتدور  
سدالي  إلدى تمتد  مقيداس أ (Bavol ar & Orosova , 2015)ويشدير ، فدا ك يدر مدر الدراسدات
بخدددا ص سدديكومترية جيدددس عبددر أآلطددار  (Scott & Bruce,1995)اتخدداذ القددرار الددذي أعدددا 

 ومر  م تعتمد عمي  الدراسة التالية. ختمفةم
فدددروض  فدددا ودددو  اتطدددار النظدددري وبعدددض الدراسدددات السدددابقة يمكدددر ددددياية :فااارول الدراساااة

 الدراسة عمى النتو التالا 
 توجد ع آلة ارتباطية دالة اتدا ًيا بير اتستق   والدمود األكاديما. ت .0
المباشدددرس،   اسدددتراتيجيات المواجهدددة األكاديميدددةتوجدددد ع آلدددة ارتباطيدددة دالدددة إتددددا ًيا بدددير  ت .2

ار  العق ندددددا، والتدسدددددا، والمعتمدددددد، وأسدددددالي  اتخددددداذ القدددددر  والددددددعم اتجتمددددداعا( ،والتجنددددد 
 والعفوي(والتجنبا، 

المباشددرس، التجندد ، والدددعم تراتيجيات المواجهددة األكاديميددة  تختمددم متوسددطات درجددات اسددت  .3
 ."مرتف  / منخفض" اتجتماعا( باخت م مستوى اتستق   

المباشددرس، التجندد ، والدددعم تراتيجيات المواجهددة األكاديميددة  تختمددم متوسددطات درجددات اسددت  .4
 ."مرتف  / منخفض"اتجتماعا( باخت م مستوى الدمود األكاديما 

المباشددرس، التجندد ، والدددعم تراتيجيات المواجهددة األكاديميددة  تختمددم متوسددطات درجددات اسددت  .5
مسدددددتوى الددددددمود  ×م تفاعددددد  مسدددددتوى اتسدددددتق   "مرتفددددد / مدددددنخفض" اتجتمددددداعا( بددددداخت 

 األكاديما "مرتف  / منخفض".
تختمددم متوسددطات درجددات أسددالي  اتخدداذ القددرار  العق نددا، التدسددا، المعتمددد، التجنبددا، ت  .6

 والعفوي( باخت م مستوى اتستق   "مرتف / منخفض".
عق نددا، التدسددا، المعتمددد، التجنبددا، تختمددم متوسددطات درجددات أسددالي  اتخدداذ القددرار  الت  .7

 والعفوي( باخت م مستوى الدمود األكاديما "مرتف / منخفض".
تختمددم متوسددطات درجددات أسددالي  اتخدداذ القددرار  العق نددا، التدسددا، المعتمددد، التجنبددا، ت  .8

مسدتوى الددمود األكداديما  ×والعفوي( باخت م تفاع  مسدتوى اتسدتق   "مرتفد / مدنخفض 
 منخفض"."مرتف / 

 تعتمد الدراسة عمى المنهج الودفا لكون  يتناس  وأهدام الدراسة.: المنيج والطريقة
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( طالدد  وطالبددة مددر بددير طدد   الدددم األو  531تكونددت عينددة الدراسددة مددر   :عينااة الدراسااة
وانتددرام معيدداري  05,8ال ددانوى بمدددارس إدارتددى بنهددا وكفددر شددكر التعميميددة، بمتوسددط عمددر آلدددرا 

 ( يبير ذل 0والجدو    ( مر اينار.300( مر الذكور و 209سنة، منهم   1,43آلدرا 
 .عينة الدراسة النيائية :(1جدول )

 انًذسصح
 اإلداسج انتؼهًُُح

 انًجًىع إَاث ركىس 

 811 191 111 تُها  تتًذج انخاَىَح انًشتشكح

 83 - 83 تُها انخاَىَح تٍُُ

 11 81 81 انشيهح انخاَىَح انًشتشكح

 111 38 83 كفش شكش انشمش انخاَىَح انًشتشكح

 881 811 919  انًجًىع

 ا تية  األدواتاستخدم الباتر  :أدوات الدراسة
 ترجمة وتقنير الباتر. (Weinstein et al.,2012)مر إعداد  مقياس االستقاللأواًل: 

    دة أبعداد موزعدة عمدى ( عبدارس05يتكدور المقيداس فدا ددورت  النها يدة مدر   وصف المقياس:
 ها  
 .(5 -0  اتتسا  م  الذات  العبارات مر .0
 (.01-6اتستتواذ عمى اتهتمام  العبارات مر   .2
ا لمقيدداس اسددتجابة يجددا  عميهددا وفقًددو  ،(05-00الددتتكم فددا القابميددة لمتدد  ير  العبددارات مددر   .3

 (.  ل نطبا  التام5  لعدم اتنطبا  التام  إلى 0  خماسا بطريقة ليكرت
 معدو المقياس مر ددآل  مر خ   وتتق  
% مدر 51.8الكشم عر البنية العاممية لممقياس وأسفر ذل  عر    ة عوام  تفسر نتو  .0

 التباير فا الظاهرس موو  القياس.
يددد  العدددامما التوكيددددي عمدددى باسدددتخدام أسدددمو  التتم تتقددد  مدددر البنيدددة العامميدددة لممقيددداسال .2

فدددا المرتمدددة  المقيددداس ب   دددة عوامددد  ب  عبدددارات، وكشدددم هدددذا ايجدددرا  عدددر تشدددمدددرتمتير
 1,89إلدددددى  1,53، لعبدددددارات البعدددددد األو  1,91إلدددددى 1,64بقددددديم تراوتدددددت مدددددر  األولدددددى 

وكشدددفت نتدددا ج المرتمدددة  ،لعبدددارات البعدددد ال الددر( 1,83إلددى  1,57، لعبددارات البعدددد ال دددانا
 ال انية عر تشب  األبعاد ال   ة بسمة كامنة واتدس  اتسدتق  ( وكاندت آلديم التشدبعات هدا

 دالة إتدا ًيا.م يلم بعاد ال   ة عمى الترتي ( وها آل 1,32، 1,50، 1,58 

                                                 


 (: يمُاس االصتمالل.1يهذك ) 
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ذي وآلد تتق  معددو المقيداس مدر  باتد  مدر خد   تسدا  معدام ت ارتبداط العبدارات بالبعدد الد    
( وهدا آلديم دالدة عندد مسدتوى 1,80إلدى  1,51ام ت اترتبداط مدر  تنتما إلي ، وتراوتدت آلديم معد

 1,89،1,83،1,84،1,80، كمددا تددم تسددا  معددام ت ألفددا ل بعدداد والمقيدداس ككدد  وكانددت 1,10
 ودالة إتدا ًيا. وجميعها آليم مرتفعة عمى الترتي .

مدددر أدددتا  الخبدددرس فددا الم دددة     ددةبترجمددة المقيددداس، وعددرض الترجمدددة عمددى  وقااام الباحاااث   
العربيددة واتنجميزيددة ومتخددددير فددا عمددم الددنفس التربددوي وطددر  تدددريس الم ددة اتنجميزيددة لمتتقدد  
مددر التعبيددر بدآلددة عددر مدددلو  عبددارات المقيدداس. وآلددد تددم تطبيدد  المقيدداس عمددى عينددة اسددتط عية 

  بات  عمى النتو التالا  ددآل  و  بة(، وتم تسا طالًبا وطال 035مر  مكونة 
أو دددد   اتددم التتقدد  مددر دددد  مقيدداس اتسددتق   عددر طريدد  الدددد  العددامم: مقياااسالصاادق 

 Confirmatoryالبندددا  الكدددامر لممقيددداس وذلددد  باسدددتخدام أسدددمو  التتميددد  العدددامما التوكيددددي

Factor Analysis   طالًبدا وطالبددةً  035مدر الدرجدة ال انيددة لددى عيندة الدراسددة اتسدتط عية ،)
 التتمي  العامما التوكيدي عمى مرتمتير، تير  إجرا  آلد تمو 
 التتمي  العامما مر الدرجة األولى(  تم افتراض أر جمي  عبارات مقياس  المرحمة األولىفا  -

اتسددددتتواذ عمددددى و تسددددا  مدددد  الددددذات، اتسددددتق   تنددددتظم تددددو     ددددة عوامدددد  كامنددددة هددددا   ات
 التتكم فا القابمية لمت  ير(.و اتهتمام، 

تدددم افتدددراض أر العوامددد  الكامندددة يددد  العدددامما مدددر الدرجدددة ال انيدددة(   التتم المرحماااة الثانياااةفددا  -
Latent Factors   ال   ددة الناتجددة مددر التتميدد  العددامما التوكيدددي مددر الدرجددة األولددا تتشددب

 .بعام  كامر واتد مر الدرجة ال انية هو  اتستق لية(
عمدى مدشدرات تسدر  لممقيداسوآلد تظا نموذج التتمي  العامما التوكيددي مدر الدرجدة ال انيدة     

وكيدي مدر الدرجدة ال انيدة أر نموذج التتمي  العامما الت (2 مطابقة جيدس كما يتو  مر الجدو  
آلددد تظددا عمددى آلدديم جيدددس لمدشددرات تسددر المطابقددة، تيددر إر آلدديم مربدد  كدداي  اتسددتق  لمقيدداس 

يير دالة، وأر آليم جمي  المدشرات وآلعت فا المددى الم دالا لكد  مدشدر، ممدا يدد  عمدى مطابقدة 
-374 ،أ2106، ت عبدددد التميدددد متمدددد تسدددر عدددز النمدددوذج الجيددددس لمبياندددات مووددد  اتختبدددار 

375.) 
 لمقياس االستقالل.مؤشرات حسن المطابقة لنموذج التحميل العامم  التوكيدي من الدرجة الثانية : (2جدول )

 انًذي انًخانٍ نهًؤشش لًُح انًؤشش اصى انًؤشش و

1 

كا
9

     X
2

 

 دسجاخ انذشَح

 يضتىي انذالنح

111033 

18 

1019 

يشتغ أٌ تكىٌ لًُح 

 كاٌ  غُش دانح

َضثح كا 9
9

      X
2
 / df 1019 ( ًإن )(8)صفش 

 (1)صفش( إنً ) GFI 1091يؤشش دضٍ انًطاتمح     8
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 انًذي انًخانٍ نهًؤشش لًُح انًؤشش اصى انًؤشش و

 (1)صفش( إنً ) AGFI 1013يؤشش دضٍ انًطاتمح انًصذخ     3

 (101)صفش( إنً ) RMSR 1013جزس يتىصظ يشتؼاخ انثىالٍ    8

 (101)صفش( إنً ) RMSEA 1013جزس يتىصظ خطأ االلتشاب     3

 (1)صفش( إنً ) NFI 1011يؤشش انًطاتمح انًؼُاسٌ     3

 (1)صفش( إنً ) NNFI 1093يؤشش انًطاتمح غُش انًؼُاسٌ     1

ماسٌ     9 ًُ  (1)صفش( إنً ) CFI 1098يؤشش انًطاتمح ان

 (1)صفش( إنً ) RFI 1033يؤشش انًطاتمح انُضثٍ     11

 (1)صفش( إنً ) IFI 1093يؤشش انًطاتمح انتزاَذٌ     11

والجددو  التدالا يوود  تشددبعات العبدارات بالعوامد  الكامندة ال   ددة مدر الدرجدة األولدا، وتشددب  
العوامددد  الكامندددة ال   دددة مدددر الدرجدددة األولدددا بالعامددد  الكدددامر الواتدددد مدددر الدرجدددة ال انيدددة لمقيددداس 

 .والدتلة ايتدا ية لمتشب  المعياري لتقدير التشب ، اتستق  ، مقرونة بقيم  ت( والخط 
تشدددبعات العبدددارات بالعوامددد  الكامندددة ال   دددة مدددر الدرجدددة األولدددا، وتشدددب  العوامددد   (3جددددو   

الكامنددة ال   ددة مددر الدرجددة األولددا بالعامدد  الكددامر الواتددد مددر الدرجددة ال انيددة لمقيدداس اتسددتق  ، 
 .لتقدير التشب ، والدتلة ايتدا ية لمتشب  مقرونة بقيم  ت( والخط  المعياري

 انؼثاسج
انؼايم انكايٍ يٍ 

 انذسجح األونٍ
 ر انتشثغ

 لًُح )خ(

 ودالنتها

 انؼايم انكايٍ انىادذ يٍ انذسجح انخاَُح

 ر انتشثغ
لًُح )خ( 

 ودالنتها

1 

انتجاَش يغ 

 انزاخ

1033 1011 3033** 

1088 1013 8098** 

9 1081 1013 8039** 

8 1038 1018 8019** 

3 1083 1018 8031** 

8 1083 1018 8031** 

3 

االصتذىار ػهً 

 االهتًاو

1031 1011 3089** 

1011 1019 3033** 

3 1033 1019 8091** 

1 1033 1011 3019** 

9 1098 1011 9081* 

11 1089 1019 3099** 

11 

انتذكى فٍ انماتهُح 

 نهتأحٍ

1039 1019 3088** 

1098 1019 3098** 

19 1081 1011 9033** 

18 1083 1019 3081** 

13 1031 1018 3018** 

18 1089 1011 9019** 

 (0,01** دال إحصائًيا عند مستوى )  (0,00ال إحصائًيا عند مستوى )* د لخطأ المعياري لتقدير التشبعخ = ا

 ما يما  ( 3 يتو  مر الجدو  

  أر كدد  معددام ت الدددد  أو تشددبعات عبددارات المقيدداس بالعوامدد  الكامنددة ال   ددة مددر الدرجددة
( ممددا يدددد  عمدددى ددددد  جميددد  عبدددارات 1,15أو  1,10األولددا دالدددة إتددددا ًيا عندددد مسدددتوى  

 المقياس. 
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   أر كددد  معدددام ت الددددد  أو تشدددبعات العوامددد  الكامندددة ال   دددة مدددر الدرجدددة األولدددا بالعامددد
( ممدا يدد  عمدى 1,10الكامر الواتد مدر الدرجدة ال انيدة لممقيداس دالدة إتددا ًيا عندد مسدتوى  

 دد  جمي  العوام  الكامنة مر الدرجة األولا لممقياس.

آلوًيددددا عمددددى دددددد  البنددددا  التتتددددا أو الكددددامر  تميدددد  العددددامما التوكيدددددي آلدددددم دلدددديً  أي أر الت
لممقيدداس، وأر اتسددتق    عبددارس عددر عامدد  كددامر واتددد مددر الدرجددة ال انيددة تنددتظم تولدد  العوامدد  
الكامنة ال   ة مر الدرجة األولا، وهذا العوام  الكامندة ال   دة مدر الدرجدة األولدا يندتظم تولهدا 

 .( عبارس05عبارات مقياس اتستق   وعددها  

 :تم تسا   بات عبارات مقياس اتستق   بطريقتير هما :ثبات المقياس 

لكدد  ُبعددد مددر أبعدداد المقيدداس عمددى تدددا  Alpha-Cronbachتسددا  معامدد  ألفددا لددد كرونبددا   . أ
 بعدددد عبددارات كدد  ُبعددد(، وفددا كدد  مددرس يددتم تددذم درجددات إتدددى العبددارات مددر الدرجددة الكميددة 
لمُبعد الذي تنتما ل  العبارس، وأسفرت تم  الخطوس عر أر جمي  العبارات  ابتة، تير ُوجد أر 

ي معامدد  ألفدا العددام لمُبعددد الددذي معامد  ألفددا لكدد  ُبعدد فددا تالددة ييدا  العبددارس أآلدد  مدر أو يسدداو 
تنتمددا إليدد  العبددارس فددا تالددة وجودهددا، أي أر تدددخ  عبددارات كدد  ُبعددد ت يددددي إلددى انخفدداض 

فددا  بددات الُبعددد  معامدد   بددات ذلدد  الُبعددد، وهددذا يشددير إلددى أر كدد  عبددارس تسددهم بدرجددة معقولددة
 .(507،  2106، عزت عبد التميد تسر  الذي تنتما إلي 

اترتباط بير درجات العبارس والدرجات الكمية لمُبعدد الدذي تنتمدا إليد  العبدارس، تسا  معام ت  .  
جمي  معام ت اترتباط دالة إتدا ًيا، مما يد  عمدى اتتسدا  الدداخما و بدات جميد   وكانت

اتسددتق    ( يوودد  معددام ت  بددات عبددارات مقيدداس4والجدددو    اتسددتق  . مقيدداسعبددارات 
 .يربالطريقتير السابقت

 .(035 ر =  اتستق   سمعام ت  بات عبارات مقيا (4دو   ج
 انؼثاساخ األتؼاد

 يؼايم أنفا 

 نـ كشوَثار 

يؼايم االستثاط تٍُ دسجح انؼثاسج 

 وانذسجح انكهُح نهثُؼـذ

 انتجاَش يغ انزاخ

  13631معرمل ألفر العرم لل ُعد = 

1 10311 1031** 

9 10838 1033** 

8 10319 1033** 

3 10839 1033** 

8 10833 1033** 

  االصتذىار ػهً االهتًاو
 13549معرمل ألفر العرم لل ُعد = 

3 10331 1038** 

3 10319 1031** 

1 10398 1083** 

9 10839 1088** 
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 انؼثاساخ األتؼاد
 يؼايم أنفا 

 نـ كشوَثار 

يؼايم االستثاط تٍُ دسجح انؼثاسج 

 وانذسجح انكهُح نهثُؼـذ

11 10318 1031** 

  انتذكى فٍ انماتهُح نهتأحُش
 13611معرمل ألفر العرم لل ُعد = 

11 10831 1038** 

19 10311 1083** 

18 10811 1033** 

13 10339 1033** 

18 10838 1088** 

 .(1,10** دا  عند مستوى  

 

 يتو  مر الجدو  الساب  ما يما 
   أر جمي  معام ت ألفا لد كرونبا  لك  ُبعد فا تالة ييدا  العبدارس أآلد  مدر أو يسداوي معامد

ألفددا العددام لمُبعددد الددذي تنتمددا إليدد  العبددارس فددا تالددة وجودهددا، أي أر تدددخ  عبددارات كدد  ُبعددد ت 
يددي إلى انخفاض معام   بات ذل  الُبعد، وهذا يشير إلى أر ك  عبارس تسهم بدرجة معقولة 

  بات الُبعد الذي تنتما إلي .  فا
  أر جمي  معام ت اترتباط بير درجة ك  عبارس والدرجة الكمية لمُبعد الدذي تنتمدا إليد  العبدارس

 فددا تالددة وجددود درجددة العبددارس فددا الدرجددة الكميددة لمُبعددد الددذي تنتمددا إليدد ( دالددة إتدددا ًيا عنددد 
 .المقياس( مما يد  عمى اتتسا  الداخما و بات جمي  عبارات 1,10مستوى  

 لممقياس:ثبات األبعاد والثبات الكم  
معامددد  ألفدددا لدددد كرونبدددا ، تدددم تسدددا   بدددات األبعددداد الفرعيدددة وال بدددات الكمدددا لممقيددداس بطريقدددة 

( ل بعاد ال   ة والمقياس كك  1,737، 1,610 ،1,549، 1,63  وكانت آليم معام ت ألفا ها
، ومددر  ددم مقيدداس اتسددتق  مددر ايجددرا ات السددابقة ت كددد لمباتددر  بددات ودددد  و عمددى الترتيدد . 

لددددى طددد   الددددم األو  ال دددانوي العدددام. وتتكدددور الددددورس النها يدددة  اتسدددتق  دددد تيت  لقيددداس 
لددى  اتسدتق  اس إلدى ارتفداع عبارس، بتير تشير الدرجة العالية عمى هذا المقي 05لممقياس مر 

لديد ، وأآلددى درجدة (، بينما تشير الدرجة المنخفوة إلدى انخفداض اتسدتق   الطال   أو الطالبة
( 05( درجددة، بينمددا  75يمكددر أر يتددد  عميهددا المسددتجي  عمددى جميدد  عبددارات المقيدداس هددا  

 ها أآل  درجة يمكر أر يتد  عميها.
 (:إعداد الباحث) مقياس الصمود األكاديم  ثانًيا:
 -مدا أمكند  ايطد ع عميد  -فا سبي  إعداد مقياس الدمود األكاديما، آلام الباتدر بمراجعدة    
التدددا ُأعددددت لهدددذا  اييسبعدددض المقددديتعمددد  بالددددمود النفسدددا واألكددداديما، و الدددذى نفسدددا التدددرار ال

آلدام الباتددر تيددر ا إلددى تعريدم الددمود األكدداديما الدذي تتبندداا الدراسدة التاليدة، ال درض، واسدتنادً 
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عددرض عمددى يُ  -ا لسدديناريو افتراوددا واسددتمهامً تددرتبط بالدددمود األكدداديما،  عبددارس (24  بدددياية
وكانددت درجاتدد  فددا اختبددارير  خددرير  ، فددا اختبددار مددا مدددداا كانددت درجاتدد  منخفوددة -الطالدد 

هددذا ا إلددى نقددص الفهددم لدددي ، وتتوددمر أيًودد تولدد  تشدديرتعميقددات المنخفوددة أيًوددا، وآلددد كانددت 
والمطمدو  مدر الطالد  أر يتددور نفسد  فدا هدذا الظدرم، ، تتسير العم ل ممكنة طر  التعميقات

، وذل  ا  دا مً  5أبًدا إلى  0  ا لطريقة ليكرتوفقً  فا وو  مقياس استجابة خماسا نفس قدر  م يُ 
 (.السالبةلمعبارات  0 إلى 5، ومر لمعبارات الموجبة

 
 التتق  مر دد  المقياس مر خ     تم الصمود األكاديم  صدق مقياس

دددد  البنددا   التكددوير(  وذلدد  مددر خدد   التتميدد  العددامما اتستكشددافا، لمكشددم عددر العوامدد   .0
( يبدير 5بعداد التدا تنتمدا إليهدا والجددو   اتساآلها مد  األتشبعات العبارات بالعوام  و المكونة، و 
 نتا ج ذل .

 (.051ر= ت األساسية بعد التدوير ( نتا ج التتمي  العامما بطريقة المكونا5جدو   
 انؼايم انخانج انؼايم انخاًَ انؼايم األول

 انتشثغ انؼثاسج انتشثغ انؼثاسج انتشثغ انؼثاسج

1 10399 11 10391 19 10388 

3 10391 13 10318 98 10383 

11 10838 18 10838 99 10391 

3 10833 18 10811 93 10889 

11 1031 13 10389 91 1031 

3 10398 19 10831 91 1033 

9 1089     

13 10839     

 1089  9011  8038 انجزس انكايٍ

 11039  11099  18093 انتثاٍَ انؼايهً

 83019 انتثاٍَ انكهً

وفددد  متددد  كيدددزر  اتددددا يً إ  ( أر عددددد العبدددارات التدددا تشدددبعت تشدددبًعا دا5ويووددد  جددددو   
، وذلدد  % 37,12تبدداير عددامما كميددة بم ددت ( عبددارس موزعددة عمددى    ددة عوامدد  بنسددبة 21 

 عمى النتو التالا 
آلديم التشدب  مدر  ( عبدارس وامتددت8  بمغ عدد العبارات التا تشبعت بهذا العامد   العامل األول

وبفتددص موددمور هددذا العبددارات يتودد  أنهددا  (07لمعبددارس   1,349( إلددى 0  لمعبددارس 1,629
س عمدى التتمد  والم دابرس فدا إنجداز األعمدا  تتدى تتعم  ببذ  الجهد والريبة فا التتدي والقدر 

                                                 


 (: يمُاس انصًىد األكادًًَ. 9يهذك ) 
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 عدددر البتدددر عدددر المسددداعدس بشدددك  تكيفدددا ومدددر المدددددر تتدددت الظدددروم الودددايطة، فودددً  
 .بالكفاءة الشخصية والسموكيةالمناس ، ويقتري الباتر تسمية هذا العام  

التشدب  مدر  (عبارس، وامتددت آلديم6  بمغ عدد العبارات التا تشبعت بهذا العام   العامل الثان 
( وبفتص هدذا العبدارات يتود  أنهدا تتعمد  بدرد 02لمعبارس   1,340( إلى 08 لمعبارس  1,62

الفع  الذاتا القا م التقييم الذاتا، والت ذية الراجعة، ويقتدري الباتدر تسدمية هدذا العامد  بعامد  
 .رد الفعل الذات  القائم عمى التغذية الراجعة

، وامتدددت آلدديم التشددب  س( عبددار 6العبددارات التددا تشددبعت بهددذا العامدد     بمددغ عدددد العاماال الثالااث
(  وبفتص مومور هذا العبدارات تبدير أر 20لمعبارس   1,47( إلى 09لمعبارس   1,755مر 

الدرجددة المرتفعدددة عميهدددا تشددير إلدددى عددددم الوددبط اتنفعدددالا تيدددر أر جميدد  العبدددارات عكسدددية 
إلددى أندد  آلددد تددم  . وتجدددر ايشددارسضاابط االنفعااال بالوعميدد  يقتددري الباتددر تسددمية هددذا العامدد  

ومدر  دم أددب   لدم تتشدب  عمدى نتدو دا  عمدى أي مدر عوامد  المقيداس. ( عبارات4استبعاد  
 ( عبارس. 21مر   فا دورت  النها ية المقياس يتكور

تددم التتقدد  مددر دددد  البنددا  الكددامر لممقيدداس عددر طريدد  اسددتخدام التتميدد  العددامما التوكيدددي  .2
Confirmatory Factor Analysis  مدر الدرجدة ال انيدة لددى عيندة الدراسدة اتسددتط عية

 (، وآلد تم إجرا  التتمي  العامما التوكيدي عمى مرتمتير هما  طالًبا وطالبةً  051 
  المرتمدددة األولدددى  التتميددد  العدددامما مدددر الدرجدددة األولدددى(  تدددم افتدددراض أر جميددد  عبدددارات

الكفددا س الشخدددية  امدد  كامنددة تم دد  أبعدداد لممقيدداس وهدداالمقيدداس تنددتظم تددو     ددة عو 
 الوبط اتنفعالا.و رد الفع  الذاتا القا م عمى الت ذية الراجعة، و والسموكية، 

   الكامنددة المرتمددة ال انيددة  التتميدد  العددامما مددر الدرجددة ال انيددة(   تددم افتددراض أر العوامدد
رجة األولا تتشب  بعام  كدامر واتدد ال   ة الناتجة مر التتمي  العامما التوكيدي مر الد

  .مر الدرجة ال انية يم   الدمود األكاديمى

وآلد تظدا نمدوذج التتميد  العدامما التوكيددي مدر الدرجدة ال انيدة لممقيداس عمدى مدشدرات تسدر 
مطابقدددة جيددددس تيدددر إر آلددديم مربددد  كددداي ييدددر دالدددة، وأر آلددديم جميددد  المدشدددرات وآلعدددت فدددا المددددى 
الم الا لك  مدشر، مما يدد  عمدى مطابقدة النمدوذج الجيددس لمبياندات موود  اتختبدار  عدزت عبدد 

 ( يوو  ذل . 6(. والجدو   375-374، أ2106ر، تسالتميد متمد 

 (  مدشرات تسر المطابقة لنموذج التتمي  العامما التوكيدي مر الدرجة ال انية6جدو   

 (.051لمقياس الدمود األكاديمى  ر= 
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 اصى انًؤشش و
لًُح 

 انًؤشش
 انًذي انًخانٍ نهًؤشش

1 

االختثاس اإلدصائٍ كا
9   

 X
2

 

 dfدسجاخ انذشَح   

يضتىي دالنح كا
9

 

118038 

138 

10193 

أٌ تكىٌ لًُح كا
9
غُش دانح  

 إدصائًُا

َضثح كا 9
9

      X
2
 / df 1018 ( ًإن )(8)صفش 

 (1)صفش( إنً ) GFI 1019يؤشش دضٍ انًطاتمح     8

 (1)صفش( إنً ) AGFI 1013يؤشش دضٍ انًطاتمح انًصذخ     3

 (101)صفش( إنً ) RMSR 10139جزس يتىصظ يشتؼاخ انثىالٍ    8

 (101)صفش( إنً ) RMSEA 10199جزس يتىصظ خطأ االلتشاب     3

3 

يؤشش انصذق انزائف انًتىلغ نهًُىرد انذانٍ 

ECVI 

 يؤشش انصذق انزائف انًتىلغ نهًُىرد انًشثغ

1013 

9019 

أٌ تكىٌ لًُح انًؤشش نهًُىرد 

انذانٍ ألم يٍ َظُشتها نهًُىرد 

 انًشثغ

 (1)صفش( إنً ) NFI 1033يؤشش انًطاتمح انًؼُاسٌ     1

ماسٌ     9 ًُ  (1)صفش( إنً ) CFI 1093يؤشش انًطاتمح ان

 (1)صفش( إنً ) RFI 1038يؤشش انًطاتمح انُضثٍ     11

(  تشبعات عبارات مقياس الدمود األكاديمى بالعوام  الكامنة مر الدرجة األولى، وتشب  العوام  7جدو   
مر الدرجة األولى بالعام  الكامر الواتد مر الدرجة ال انية، مقرونة بقيم  ت( والخط  المعياري لتقدير  الكامنة

 التشب ، والدتلة ايتدا ية لمتشب .
انؼايم 

 انكايٍ
 انتشثغ انؼثاسج

انخطأ 

انًؼُاسٌ 

نتمذَش 

 انتشثغ

 لًُح )خ(

انؼايم 

 انكايٍ
 انتشثغ انؼثاسج

انخطأ 

انًؼُاسٌ 

نتمذَش 

 انتشثغ

 لًُح )خ(

انكفاءج 

انشخصُح 

 وانضهىكُح

تاتغ سد  **8018 10193 10833 1

 انفؼم 

13 10811 10199 80118** 

9 10933 10193 9088* 11 10838 10199 8033** 

انضثظ  **8093 10199 10831 3

 االَفؼانً

19 10333 10191 30813** 

3 10818 10191 30891** 91 10383 10193 30311** 

3 10883 10199 30138** 91 10398 10193 30819** 

11 10983 10193 90338* 99 10838 10199 80118** 

11 10398 10193 30333** 98 10311 10191 30318** 

13 10993 10193 80133**  93 10831 10199 30999** 

سد انفؼم 

انزاتٍ انمائى 

ػهً انتغزَح 

 انشاجؼح

انذسجح  **9033 10193 10939 19

 انخاَُح

 **80133 1081 10988 األول

 *9081 1099 10399 انخاًَ **30133 10191 10333 18

 **80989 1013 10331 انخانج **80331 10191 10883 13

18 10881 10191 80389**      

 (.1,10(   ** دا  عند مستوى  1,15* دا  عند مستوى  
 ( ما يما  7يتو  مر الجدو   

  أر ك  معام ت الدد  أو تشبعات عبارات المقياس بالعوام  الكامنة ال   ة مر الدرجدة األولدا
( مما يد  عمى دد  جمي  عبارات مقياس الدمود 1.15أو  1,10دالة إتدا ًيا عند مستوى  

 األكاديمى. 
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 ولدا بالعامد  الكدامر أر ك  معدام ت الددد  أو تشدبعات العوامد  الكامندة ال   دة مدر الدرجدة األ
( ممددا يدددد  عمدددى ددددد  1.15أو  1,10الواتددد مدددر الدرجدددة ال انيدددة دالددة إتددددا ًيا عندددد مسدددتوى  

 جمي  العوام  الكامنة مر الدرجة األولا لممقياس.
أي أر التتميدد  العددامما التوكيدددي آلدددم دلدديً  آلوًيددا عمددى دددد  البنددا  التتتددا أو الكددامر لهددذا 

اديمى عبددارس عددر عامدد  كددامر واتددد مددر الدرجددة ال انيددة تنددتظم تولدد  المقيدداس، وأر الدددمود األكدد
العوام  الكامنة ال   ة مر الدرجة األولا، وهذا العوام  الكامنة ال   ة مدر الدرجدة األولدا يندتظم 

 عبارس. 21تولها عبارات المقياس البالغ عددها 

 ريقتير هما تم تسا   بات عبارات مقياس الدمود األكاديمى بط ثبات المقياس:
تسا  معامد  ألفدا لدد كرونبدا  لكد  ُبعدد عمدى تددا  بعددد عبدارات كد  ُبعدد(، وفدا كد  مدرس يدتم ( أ)

 تذم درجات إتدى العبارات مر الدرجة الكمية لمُبعد الذي تنتما ل  العبارس.

  ( تسا  معام ت اترتباط بير درجات العبارس والددرجات الكميدة لمُبعدد الدذي تنتمدا لد  العبدارس. 
 .الدمود األكاديمى( يوو  معام ت  بات عبارات مقياس 8 والجدو  

 (  معام ت ارتباط  درجات عبارات مقياس الدمود األكاديمى بالبعد8جدو   
 (.051الذي تنتمى إلي   ر = 

 انثؼذ
 انؼثاسج

يؼايم 

 أنفا

يؼايم االستثاط 

 تانثُؼذ 

 انثؼذ
 يؼايم أنفا انؼثاسج

يؼايم االستثاط 

 تانثُؼذ 

انكفاءج انشخصُح 

 وانضهىكُح

  

يؼايم أنفا انؼاو نهثُؼذ  

 =10388 

سد تاتغ:  **1083 10893 1

 انفؼم انزاتٍ 

 

13 10883 1.83** 

9 10383 1.31** 18 10889 1.31** 

3 10898 1083** 13 10883 1.88** 

3 10833 1.31** 11 10833 1031** 

انضثظ  **1.38 10838 3

 االَفؼانٍ

يؼايم أنفا 

انؼاو نهثُؼذ  

 =10313 

19 10383 1031** 

11 10318 1.88** 91 10331 1039** 

11 10893 1.88** 91 10338 1039** 

13 10393 1.93** 99 10391 1089** 

 سد انفؼم انزاتٍ 

 10318يؼايم أنفا = 

19 10813 1.33** 98 10338 1031** 

18 10833 1089** 93 10331 1033** 

 (1011** دال إدصائًُا ػُذ يضتىي )  

 يتو  مر الجدو  الساب  ما يما 
  يسداوي أر معام  ألفا لد كرونبا  لك  ُبعد فدا تالدة تدذم كد  عبدارس مدر عباراتد  أآلد  مدر أو

معام  ألفا العام لمُبعد الذي تنتما إليد  العبدارس فدا تالدة وجدود جميد  العبدارات، أي أر تددخ  
 العبارس ت يددي إلى انخفاض معام   بات الُبعد الذي تنتما إلي .
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  أر جميدد  معددام ت اترتبدداط بددير درجددة كدد  عبددارس مددر العبددارات والدرجددة الكميددة لمُبعددد الددذي
 .1,10دالة إتدا ًيا عند مستوى تنتما إلي  العبارس 

 ل بعدداد 1,74، 1,71،  1,61،  1,63 ت ألفددا ألبعدداد المقيدداس وكانددت  تددم تسددا  معددام )
 ال   ة  والدرجة الكمية عمى الترتي .

 Academic coping strategies scale  مقيااس اساتراتيجيات المواجياة األكاديمياةثالثًاا: 

(ACSS)   من إعدا(Sullivan, 2010) .ترجمة وتقنير الباتر 

يبدددأ المقيدداس بعددرض موآلددم أكدداديما وددايط يتعمدد  بددالتفكير تددو   ذات مددرس  وصااف المقياااس:
معتداد التددو  فا اختبار ما بخ م ما أندت  –بشك  واو   -تُدمت عمى درجات منخفوة 

اس ويقددوم الطالدد  بتقدددير الكيفيددة التددا يسددتخدم بهددا اسددتراتيجيات المواجهددة فددا وددو  مقيددعميدد ، 
 34، ويتكددور المقيدداس مددر (ل ختيددار دا ًمددا  5ل ختيددار أبددًدا إلددى  0يمتددد مددر   اسددتجابة خماسددا

عبددارس  00ويقدديس اسددتراتيجية المباشددرس،  عبددارس لمبعددد األو  05موزعددة عمددى    ددة أبعدداد   عبددارس
الدددددعم عبددددارات لمبعددددد ال الددددر ويقدددديس اسددددتراتيجية  8لمبعددددد ال ددددانا ويقدددديس اسددددتراتيجية التجندددد ، 

 اتجتماعا(.

وأشددارت  العامميددة باسددتخدام التتميدد  التوكيدددي،  تددعددد المقيدداس مددر بني  تتقدد  مُ صاادق المقياااس
، وتراوتددت تشددبعات عبددارات البعددد األو  مددر   عبددارات المقيدداس بالعوامدد  ال   ددةنتددا ج إلددى تشددب  ال

 .1,79إلى  1,49 والبعد ال الر مر، 1,88إلى  1,43والبعد ال انا مر  ،1,82إلى  1,5

، التنظدديم الددذاتا ، آلمدد  اس باسددتخدام مقدداييس فاعميددة الددذاتا مددر دددد  المقيددوتددم التتقدد  أيًودد 
 اتختبار، والتتكم الشخدا كمتكات، وتشير المدشرات ايتدا ية إلى دد  المقياس. 

،  1,90 مددر ال بددات بتسددا  معددام ت ألفددا ل بعدداد وكانددتتتقدد  ُمعددد المقيدداس ثبااات المقياااس: 
 ل بعاد ال   ة عمى الترتي .  1,70،  1,80

وتطبيقدد  عمدددا عينددة مددر طدد   الددددم األو   بعدددد ترجمددة المقيدداس –وفددا الدراسددة التاليددة     
  بات المقياس عمى النتو التالا  تم تسا  دد  و  -(وطالبةً  اطالبً  051ال انوي العام  

 تم التتق  مر دد  المقياس عر طري   صدق المقياس:

                                                 


 (: يمُاس اصتشاتُجُاخ انًىاجهح األكادًَُح.8يهذك ) 
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تم التتق  مدر ددد  البندا  الكدامر  أو التتتدا( لممقيداس باسدتخدام أسدمو   لعامما الدد  ا .0
، وذلد  عدر طريد  اختبدار Confirmatory Factor Analysisالتتميد  العدامما التوكيددي 

وفددا هددذا النمددوذج تددم افتددراض أر  ،نمددوذج العوامدد  الكامنددة ال   ددة لدددى العينددة اتسددتط عية
لمقيداس اسدتراتيجيات المواجهدة تندتظم تدو   Observed Factorsجميد  العوامد  المشداهدس 

 ، واسدددتراتيجية الددددعم    دددة عوامددد  كامندددة هدددا   اسدددتراتيجية المباشدددرس ، واسدددتراتيجية التجنددد
 . اتجتماعا(

وآلد تظا نموذج العوامد  الكامندة ال   دة لمقيداس اسدتراتيجيات المواجهدة عمدى مدشدرات تسدر 
ييدر دالدة إتددا ًيا، وآليمدة مدشدر الددد   2( أر آليمة كا9الجدو   ابقة جيدس كما يتو  مر مط

الزا م المتوآل  لمنموذج التدالا أآلد  مدر نظيرتهدا لمنمدوذج المشدب ، وأر آلديم بقيدة المدشدرات وآلعدت 
فدا المدددى الم ددالا لكد  مدشددر، ممددا يددد  عمدى مطابقددة النمددوذج الجيددس لمبيانددات موودد  اتختبددار 

 (. 370-371أ، 2106  عزت عبد التميد متمد تسر،
 (.051(  مدشرات تسر المطابقة لنموذج العوام  الكامنة ال   ة لمقياس استراتيجيات المواجهة  ر = 9جدو   

 اصى انًؤشش و
لًُح 

 انًؤشش
 انًذي انًخانٍ نهًؤشش

1 

االختثاس اإلدصائٍ كا
9   

 X
2

 

 dfدسجاخ انذشَح   

يضتىي دالنح كا
9

 

391019 

331 

1011 
لًُح كاأٌ تكىٌ 

9
 غُش دانح إدصائًُا 

َضثح كا 9
9

      X
2
 / df 10193 ( ًإن )(8)صفش 

 (1)صفش( إنً ) GFI 1018يؤشش دضٍ انًطاتمح     8

 (1)صفش( إنً ) AGFI 1011يؤشش دضٍ انًطاتمح انًصذخ     3

 (101)صفش( إنً ) RMSR 10139جزس يتىصظ يشتؼاخ انثىالٍ    8

 (101)صفش( إنً ) RMSEA 10198جزس يتىصظ خطأ االلتشاب     3

3 
    ECVIيؤشش انصذق انزائف انًتىلغ نهًُىرد انذانٍ 

 يؤشش انصذق انزائف انًتىلغ نهًُىرد انًشثغ        

3083 

3019 

أٌ تكىٌ لًُح انًؤشش نهًُىرد انذانٍ 

 ألم يٍ َظُشتها نهًُىرد انًشثغ

 (1)صفش( إنً ) NFI 1031يؤشش انًطاتمح انًؼُاسٌ     1

ماسٌ     9 ًُ  (1)صفش( إنً ) CFI 1093يؤشش انًطاتمح ان

1

1 
 RFIيؤشش انًطاتمح انُضثٍ    

1033 
 (1)صفش( إنً )

، استراتيجيات المواجهةتشبعات عبارات المقياس بالعوام  الكامنة ال   ة لمقياس   (01جدو   
 والخط  المعياري لتقدير التشب ، والدتلة ايتدا ية لمتشب .مقرونة بقيم  ت( 
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انؼايم 

 انتشثغ انؼثاسج انكايٍ

انخطأ 

انًؼُاسٌ 

 نتمذَش انتشثغ

 لًُح )خ(

انؼايم 

 انتشثغ انؼثاسج انكايٍ

انخطأ 

انًؼُاسٌ 

 نتمذَش انتشثغ

 لًُح )خ(

 انًثاششج

1 10311 10111 8099** 

 تاتغ:

 انتجُة

19 10898 10191 8033** 

8 10333 10118 8038** 91 10883 10119 8033** 

3 10911 10118 8031** 91 10331 10119 8093** 

8 10899 10133 3018** 99 10399 10111 8033** 

3 10388 10139 8039** 98 10813 10113 3033** 

3 10891 10139 3089** 93 10993 10119 9088* 

1 10839 10111 3031** 98 10311 10113 8033** 

9 10883 1011 3031** 93 10331 10198 3038** 

11 10831 10111 3011** 

انذػى 

 االجتًاػً

93 10333 10113 8088** 

11 10319 10139 3083** 91 10393 10111 3033** 

19 10311 10139 3039** 99 10311 10118 3081** 

18 10813 10118 3011** 81 10938 10113 9039** 

13 10838 10111 3018** 81 10398 10113 3013** 

18 10833 10139 3091** 89 10918 10118 8083** 

 انتجُة
13 10898 10111 8039** 88 10331 10118 8038** 

11 10319 1019 3088** 83 10331 10119 9011** 

 (. 1,10(      ** دا  إتدا ًيا عند مستوى  1,15* دا  إتدا ًيا عند مستوى  

أر كدد  التشددبعات أو معددام ت الدددد  دالددة إتدددا ًيا عنددد مسددتوى  (01 يتودد  مددر الجدددو  
فيمددا عدددا  ( ممددا يددد  عمددى دددد  جميدد  عبددارات مقيدداس اسددتراتيجيات المواجهددة1,15أو  1,10 

، أي أر التتميدددد  العددددامما انددددت آليمددددة ت ييددددر دالددددة إتدددددا ًيا( تيددددر ك07، 2العبددددارتير أرآلددددام  
التوكيدددي آلدددم دلدديً  آلوًيددا عمددى دددد  البنددا  التتتددا أو الكددامر لهددذا المقيدداس، وأر اسدددتراتيجيات 

 .( عبارس32وعددها   المواجهة عبارس عر    ة عوام  كامنة تنتظم تولها عبارات المقياس

  تم التتق  مر  بات مقياس استراتيجيات المواجهة بطريقتير هما  ثبات المقياس: 
 أ( تسا  معامد  ألفدا لدد كرونبدا  لكد  ُبعدد عمدى تددا  بعددد عبدارات كد  ُبعدد(، وفدا كد  مدرس يدتم 

 تذم درجات إتدى العبارات مر الدرجة الكمية لمُبعد الذي تنتما ل  العبارس.

لدذي تنتمدا لد  العبدارس. عبارس والددرجات الكميدة لمُبعدد ا  ( تسا  معام ت اترتباط بير درجات ال
 ( يوو  معام ت  بات عبارات مقياس استراتيجيات المواجهة.00والجدو   

 (  معام ت ارتباط  درجات عبارات مقياس استراتيجيات المواجهة بالبعد00جدو   
 (.051الذي تنتمى إلي  آلب  وبعد تذم العبارس  ر = 

 انثؼذ
 انؼثاسج

يؼايم 

 أنفا
 9س 1س

 انثؼذ
 انؼثاسج

يؼايم 

 أنفا
 9س 1س
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 انثؼذ
 انؼثاسج

يؼايم 

 أنفا
 9س 1س

 انثؼذ
 انؼثاسج

يؼايم 

 أنفا
 9س 1س

 انًثاششج

 

يؼايم 

أنفا انؼاو 

نهثُؼذ  = 

10131 

1 10188 1083** 1033** 
 تاتغ:

 انتجُة

 

يؼايم 

أنفا انؼاو 

نهثُؼذ  = 

10338 

19 10331 1.81** 1083** 

8 10188 1.89** 1033** 91 10331 1.31** 1099** 

3 10189 1.89** 1098** 91 10399 1.83** 1089** 

8 10191 1.31** 1089** 99 10383 1.88** 1083** 

3 10183 1.89** 1031** 98 10313 1.31** 1033** 

3 10193 1.39** 1088** 93 10339 1.33** 1099** 

1 10181 1.83** 1031** 98 10389 1.83** 1081** 

9 10181 1.81** 1039** 93 10333 1.31** 1081** 

11 10191 1.31** 1081** 
انذػى 

 االجتًاػً

  

يؼايم 

أنفا انؼاو 

نهثُؼذ  = 

10313 

93 10399 1.88** 1083** 

11 10193 1.38** 1083** 91 10331 1.33** 1081** 

19 10193 1.38** 1081** 99 10311 1.39** 1038** 

18 10181 1.83** 1031** 81 10313 1.38** 1093** 

13 10193 1.38** 1083** 81 10338 1.31** 1088** 

18 10193 1.39** 1088** 89 10398 1.31** 1093** 

 انتجُة
13 10381 1.38** 1093** 88 10393 1.83** 1081** 

11 10388 1.81** 1083** 83 10331 1.39** 1083** 

يؼايم االستثاط تانثؼذ تؼذ دزف دسجح انؼثاسج يٍ دسجح انثؼذ                                                            9انؼثاسج          سيؼايم االستثاط تانثؼذ فً دانح وجىد   1س

 (1011** دال ػُذ يضتىي )

 

 يتو  مر الجدو  الساب  ما يما 

  عباراتد  أآلد  مدر أو أر معام  ألفا لدد كرونبدا  لكد  ُبعدد فرعدا فدا تالدة تدذم كد  عبدارس مدر
يساوي معام  ألفا العام لمُبعد الفرعا الذي تنتما إلي  العبارس فا تالة وجود جميد  العبدارات، 
أي أر تدخ  العبارس ت يددي إلى انخفاض معام   بدات الُبعدد الفرعدا الدذي تنتمدا إليد ، وأر 

 .بعادها يددي إلى خفض هذا المعام است

  درجددة كدد  عبددارس مددر العبددارات والدرجددة الكميددة لمُبعددد الددذي أر جميدد  معددام ت اترتبدداط بددير
 .1,10تنتما إلي  العبارس دالة إتدا ًيا عند مستوى 

 بطريقددة معامدد  ألفددا لددد كرونبددا ، وآلددد  حساااب ثبااات األبعاااد لمقياااس اسااتراتيجيات المواجيااة
س، ( ألبعددددداد اسدددددتراتيجية المباشدددددر 1,72، 1,69، 1,84بم دددددت آلددددديم معدددددام ت ألفدددددا كرونبدددددا   

مرتفعددة ممددا يددد  واسددتراتيجية التجندد  واسددتراتيجية الدددعم اتجتمدداعا عمددى الترتيدد ، وهددى آلدديم 
 عمى  بات المقياس.

1039 
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ترجمددة متمددد تسددانير  (Scott & Burce,1995)إعددداد مقياااس أساااليب اتخاااذ القاارار  رابًعااا:
 (.2117متمد،  

،  العق ندا أسدالي  هدا( عبارس وودعت لقيداس خمسدة 25يتكور المقياس مر   المقياس: وصف
ا ، يجددا  عميهددا وفقًددسددمو بواآلدد  خمددس عبددارات لكدد  أ والتدسددا، والمعتمددد ، والتجنبددا، والعفددوي(

لعددم الموافقدة التامدة إلدى الدرجدة  0لطريقة ليكرت عمى مقياس استجابة خماسا  يمتد مر الدرجة 
عينددات متنوعددة مددر خدد   وآلددد تتقدد  معدددا المقيدداس مددر ددددآل  و باتدد  عمددى  الموافقددة التامددة(. 5

كمدا مدر التبداير الكمدا،  % 59الكشم عر بنيتد  العامميدة، وأسدفر ذلد  عدر خمسدة عوامد  تفسدر 
إلددى  1,68مددر  اتددم التتقدد  مددر  بددار اتتسددا  الددداخما ألبعدداد المقيدداس وتراوتددت معددام ت ألفدد

ة مددر لبي ددة المدددرية وعمددى عينددفددا امددر  بددات المقيدداس ( 2117تتقدد  متمددد تسددانير  و  1,94
 قدديري وكانددت آلدديم معددام ت اترتبدداط بددير التطبباسددتخدام طريقتددا إعددادس التطبيدد  الجامعددة  طدد  
، 1,76،  1,78وكاندت    معام ت ألفدا وبم ت آليم، (1,76،  1,83،  1,79،  1,80،  1,82
 ( ل سالي  العق نا والتدسا والمعتمد والتجنبا والعفوي عمى الترتي .1,72،  1,81،  1,74

العدام آلام الباتر فا الدراسة التالية بتطبي  المقياس عمى عينة مر ط   الدم األو  ال انوي 
 تق  مر دد  المقياس و بات  عمى النتو التالا تلم

 صدق المقياس:   

دد  عبارات المقياس عر طري  تسا  معام  تتق  الباتر مر ( دد  العبارات  0 
لكمية لمُبعد الذي تنتما إلي  العبارس فا تالة تذم درجة اترتباط بير درجة العبارس والدرجة ا

والجدو  التالا العبارس مر الدرجة الكمية لمُبعد باعتبار أر بقية عبارات الُبعد الفرعا متًكا لمعبارس. 
 .يوو  معام ت دد  عبارات المقياس

 (.051تخاذ القرار  ر = مقياس أسالي  ا(  معام ت دد  عبارات 02جدو   

 انؼثاسج انثؼذ
ػُذ يؼايم االستثاط تانثُؼذ 

 دزف دسجح انؼثاسج
 انؼثاسج انثؼذ

يؼايم االستثاط تانثُؼذ 

 ػُذ دزف دسجح انؼثاسج

 ػمالًَ

 

 

 تاتغ: **1089 1

 يؼتًذ

13 1039** 

9 1033** 18 1033** 

8 1033** 

 تجُثً

 

13 1083** 

3 1081** 13 1031** 

8 1083** 11 1039** 

 دذصً

 

3 1031** 19 1098** 

3 1031** 91 1089** 
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 انؼثاسج انثؼذ
ػُذ يؼايم االستثاط تانثُؼذ 

 دزف دسجح انؼثاسج
 انؼثاسج انثؼذ

يؼايم االستثاط تانثُؼذ 

 ػُذ دزف دسجح انؼثاسج

1 1083** 

 ػفىي

 

 

91 1031** 

9 1031** 99 1088** 

11 1033** 98 1088** 

 يؼتًذ

 

11 1039** 93 1033** 

19 1091** 98 1093** 

18 1031**    

 (1011** دال إدصائًُا ػُذ يضتىي )                  (                  1018* دال إدصائًُا ػُذ يضتىي )

 يتو  مر الجدو  الساب  ما يما 

  أر جميدد  معددام ت اترتبدداط بددير درجددة كدد  عبددارس مددر العبددارات والدرجددة الكميددة لمُبعددد الفرعددا
الددذي تنتمددا إليدد  العبددارس  فددا تالددة تددذم درجددة العبددارس مددر الدرجددة الكميددة لمُبعددد الفرعددا الددذي 

( ممددا يددد  عمددى دددد  جميدد  عبددارات مقيدداس 1,10إتدددا ًيا  عنددد مسددتوى تنتمددا إليدد ( دالددة 
 أسالي  إتخاذ القرار التا تم ايبقا  عميها.

تم التتق  مر دد  البنا  الكامر  أو التتتا( لممقياس باستخدام أسمو   ( الصدق العامم :2)
، وذل  عر طري  اختبار Confirmatory Factor Analysisالتتمي  العامما التوكيدي 

(، وفا هذا النموذج طالًبا وطالبةً  051نموذج العوام  الكامنة الخمسة لدى العينة اتستط عية  
تخاذ القرار  أسالي  المقياس  Observed Factorsتم افتراض أر جمي  العوام  المشاهدس 

 ، التجنبى، العفوى( عوام  كامنة هى األسمو   العق نى، التدسى، المعتمدخمسة تنتظم تو  

تخاذ القرار عمى مدشرات تسر   الكامنة الخمسة لمقياس أسالي  اوآلد تظا نموذج العوام
يير دالة إتدا ًيا، وآليمة مدشر  2( أر آليمة كا03مطابقة جيدس كما يتو  مر الجدو   

الدد  الزا م المتوآل  لمنموذج التالا أآل  مر نظيرتها لمنموذج المشب ، وأر آليم بقية المدشرات 
وآلعت فا المدى الم الا لك  مدشر، مما يد  عمى مطابقة النموذج الجيدس لمبيانات موو  

 (. 370-371أ، 2106اتختبار  عزت عبد التميد متمد تسر، 

تخاذ أسالي  امدشرات تسر المطابقة لنموذج العوام  الكامنة الخمسة لمقياس   (03   جدو 
 (.051القرار  ر = 

 انًذي انًخانٍ نهًؤشش لًُح انًؤشش اصى انًؤشش و

1 
االختثاس اإلدصائٍ كا

9   
 X

2
 

 dfدسجاخ انذشَح   

919019 

988 

10113 

أٌ تكىٌ لًُح كا
9
غُش دانح  

 إدصائًُا
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 انًذي انًخانٍ نهًؤشش لًُح انًؤشش اصى انًؤشش و

يضتىي دالنح كا
9

 

َضثح كا 9
9

      X
2
 / df 1011 ( ًإن )(8)صفش 

 (1)صفش( إنً ) GFI 1013يؤشش دضٍ انًطاتمح     8

 (1)صفش( إنً ) AGFI 1018يؤشش دضٍ انًطاتمح انًصذخ     3

 (101)صفش( إنً ) RMSR 10131جزس يتىصظ يشتؼاخ انثىالٍ    8

 (101)صفش( إنً ) RMSEA 10193جزس يتىصظ خطأ االلتشاب     3

3 

يؤشش انصذق انزائف انًتىلغ نهًُىرد انذانٍ 

ECVI    

 يؤشش انصذق انزائف انًتىلغ نهًُىرد انًشثغ        

9018 

3083 

أٌ تكىٌ لًُح انًؤشش 

نهًُىرد انذانٍ ألم يٍ 

 َظُشتها نهًُىرد انًشثغ

 NFIيؤشش انًطاتمح انًؼُاسٌ     1
1031 

 (1)صفش( إنً )

ماسٌ     9 ًُ  CFIيؤشش انًطاتمح ان
1093 

 (1)صفش( إنً )

 RFIيؤشش انًطاتمح انُضثٍ     11
1033 

 (1)صفش( إنً )

تخاذ أسالي  اوالجدو  التالا يوو  تشبعات عبارات المقياس بالعوام  الكامنة الخمسة لمقياس 
 القرار 

 

 
لمقياس أسالي  إتخاذ القرار، تشبعات عبارات المقياس بالعوام  الكامنة الخمسة   (04جدو   

 مقرونة بقيم  ت( والخط  المعياري لتقدير التشب ، والدتلة ايتدا ية لمتشب .
انؼايم 

 انكايٍ
 انتشثغ انؼثاساخ

انخطأ 

انًؼُاسٌ 

نتمذَش 

 انتشثغ

 لًُح )خ(

انؼايم 

 انكايٍ
 انتشثغ انؼثاساخ

انخطأ 

انًؼُاسٌ 

نتمذَش 

 انتشثغ

 لًُح )خ(

 ػمالًَ

 تاتغ: **8091 10198 10398 1

 يؼتًذ

13 10831 10199 3013** 

9 10311 10193 3018** 18 10399 10199 3018** 

8 10383 10193 3083** 

 تجُثً

13 10383 10111 8013** 

3 10318 10198 3098** 13 10811 10113 8011** 

8 10319 10198 8019** 11 10311 10119 3038** 

 دذصً

3 10339 1019 8011** 19 10818 10113 3089** 

3 10899 10113 3013** 91 10839 10118 3033** 

 **3039 10113 10811 91 ػفىي **3039 10191 10399 1
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انؼايم 

 انكايٍ
 انتشثغ انؼثاساخ

انخطأ 

انًؼُاسٌ 

نتمذَش 

 انتشثغ

 لًُح )خ(

انؼايم 

 انكايٍ
 انتشثغ انؼثاساخ

انخطأ 

انًؼُاسٌ 

نتمذَش 

 انتشثغ

 لًُح )خ(

9 10831 10119 3083** 99 10838 10113 3033** 

11 10333 10113 3031** 98 10399 10119 8039** 

 يؼتًذ

11 10813 10191 8083** 93 10399 10193 8089** 

19 10998 10198 9083* 98 10831 10119 3093** 

18 10331 10119 3019**      

 1018دال ػُذ يضتىي  *                   1011** دال ػُذ يضتىي 

يتو  مر الجدو  الساب  أر ك  التشبعات أو معام ت الدد  دالة إتدا ًيا عند مستوى 
تخاذ القرار، أي أر عبارات مقياس أسالي  ا( مما يد  عمى دد  جمي  1,15أو  1,10 
آلوًيا عمى دد  البنا  التتتا أو الكامر لهذا المقياس، وأر  تمي  العامما التوكيدي آلدم دليً  الت

 عبارس عر خمسة عوام  كامنة تنتظم تولها عبارات المقياس.  تخاذ القرارأسالي  ا

 ثبات المقياس:

 تم حساب ثبات عبارات مقياس أساليب إتخاذ القرار بطريقتين ىما: .1

عمى تدا  بعدد عبارات ك  ك  ُبعد ل Alpha-Cronbach أ( تسا  معام  ألفا لد كرونبا  
العبارات مر الدرجة الكمية لمُبعد الذي تنتما ل   ُبعد(، وفا ك  مرس يتم تذم درجات إتدى

 العبارس.

العبارس والدرجات الكمية لمُبعد الذي تنتما ل  العبارس.  تسا  معام ت اترتباط بير درجات   (
 ( يوو  معام ت  بات عبارات مقياس أسالي  إتخاذ القرار.05والجدو   

 
 

 (.051القرار  ر =  (  معام ت  بات مقياس أسالي  إتخاذ05جدو   

 يؼايم أنفا انؼثاسج انثؼذ

يؼايم 

االستثاط 

 تانثُؼذ 

 انؼثاسج انثؼذ
يؼايم 

 أنفا

يؼايم 

االستثاط 

 تانثُؼذ 

 ػمالًَ

 

يؼايم أنفا انؼاو 

 10338نهثُؼذ  = 

 تاتغ: **1031 10833 1

 يؼتًذ 

13 10833 1033** 

9 10899 1039** 18 10833 1033** 

 تجُثً **1033 10891 8

يؼايم أنفا انؼاو 

 10399نهثُؼذ  = 

13 10813 1089** 

3 10381 1089** 13 10881 1033** 

8 10333 1039** 11 10818 1038** 

 **1081 10398 19 **1038 10331 3 دذصً
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 يؼايم أنفا انؼثاسج انثؼذ

يؼايم 

االستثاط 

 تانثُؼذ 

 انؼثاسج انثؼذ
يؼايم 

 أنفا

يؼايم 

االستثاط 

 تانثُؼذ 

  

يؼايم أنفا انؼاو 

 10318نهثُؼذ  = 

3 10313 1039** 91 10831 1033** 

 ػفىي **1083 10338 1

 

يؼايم أنفا انؼاو 

 10333نهثُؼذ  = 

91 10893 1033** 

9 10318 1039** 99 10313 1031** 

11 10391 1033** 98 10881 1033** 

 يؼتًذ

يؼايم أنفا انؼاو 

 10331نهثُؼذ  = 

11 10838 1031** 93 10833 1039** 

19 10381 1083** 98 10383 1083** 

18 10833 1031**     

 (1011** دال إدصائًُا ػُذ يضتىي )                  (                  1018إدصائًُا ػُذ يضتىي )* دال 

 يتو  مر الجدو  الساب  ما يما 
  لد كرونبا  لك  ُبعد فرعا فا تالة تذم ك  عبارس مر عبارات  أآل  مر أو أر معام  ألفا

فا تالة وجود جمي  العبارات،  إلي  العبارسيساوي معام  ألفا العام لمُبعد الفرعا الذي تنتما 
أي أر تدخ  العبارس ت يددي إلى انخفاض معام   بات الُبعد الفرعا الذي تنتما إلي ، وأر 

 .استبعادها يددي إلى خفض هذا المعام 

  أر جمي  معام ت اترتباط بير درجة ك  عبارس مر العبارات والدرجة الكمية لمُبعد الذي
 .1,10عبارس دالة إتدا ًيا عند مستوى تنتما إلي  ال

معام  ألفا لد كرونبا ، وآلد بم ت  بطريقة حساب ثبات األبعاد لمقياس أساليب إتخاذ القرار .2
( ل سمو  1,647، 1,622، 1,641، 1,683، 1,663آليم معام ت ألفا كرونبا   

عة مما يد  عمى العق نى، والتدسى، والمعتمد، والتجنبى، والعفوى عمى الترتي  وهى مرتف
  بات المقياس.
   تم إتباع ايجرا ات ا تية إجراءات الدراسة :

 عمى العينة المستهدفة.  –بعد التتق  مر ددآلها و باتها  –تطبي  أدوات الدراسة  .0

تسا  بعض المدشرات ايتدا ية الودفية لعينة الدراسة فى ك  مر استراتيجيات المواجهة  .2
 ،وأسالي  اتخداذ القدرار  عق ندى، وتدسدى، ومعتمدد ،اتجتماعى( الدعم، و والتجن  ، المباشرس
 ر ذل .يوالجدو  التالا يبالية التوزي  فى هذا المت يرات، وعفوى( لمتتق  مر اعتد ،وتجنبى

 ( مدشرات إتدا ية ودفية لعينة الدراسة فى استراتيجيات المواجهة06جدو   
  (.531ر =  وأسالي  اتخاذ القرار  

 االنتىاء ع و انًتغُشاخ

انخطأ 

انًؼُاسي 

 نالنتىاء

 انتفشطخ

انخطأ 

انًؼُاسي 

 نهتفشطخ
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اصتشاتُجُاخ 

 انًىاجهح

 انًثاششج. -1

 انتجُة. -9 

 انًضاَذج. -8

83013 

93031 

9803 

10118 

30318 

80389 

-10333 

10191 

-10833 

10113 

10113 

10113 

10111 

10318 

10183 

10919 

10919 

10919 

أصانُة 

 انمشاساتخار 

 انؼمالًَ. -1

 انذذصً. -9

 انًؼتًذ. -8

 انتجُثً. -3

 انؼفىي. -8

19088 

13038 

11031 

13019 

18083 

-10833 

-10931 

-10888 

-10919 

10191 

 

-10833 

-10931 

-10888 

-10919 

10191 

 

10113 

10113 

10113 

10113 

10113 

10399 

-10189 

-10938 

-10898 

-10313 

10919 

10919 

10919 

10919 

10919 

إلددى مرتفعددى ومنخفوددى اتسددتق   فددى وددو   (531ر =  تدددنيم عينددة الدراسددة األساسددية  .3
 درجة الوسيط  تم استبعاد الط   التادمور عمى درجة الوسيط(. 

تددنيم عيندة الدراسددة األساسدية إلدى مرتفعددى ومنخودى الددمود األكدداديمى فدى ودو  درجددة  .4
 الوسيط  تم استبعاد الط   التادمور عمى درجة الوسيط(. 

 –منخفض( مد  مسدتويات الددمود األكداديمى  مرتفد   –مزاوجة مستويات اتستق    مرتف   .5
يجددرا  تتميدد  التبدداير. والجدددو   مددنخفض( لتكددوير مجموعددات التفاعدد  ال نددا ى وذلدد  تمهيددداً 

الددمود األكداديمى( والتفاعد  ال ندا ى  –التالى يوو  متوسطات مدادر التباير  اتسدتق   
 فى ك  مر استراتيجيات المواجهة وأسالي  اتخاذ القرار. 

الدمود األكاديمى( والتفاع  ال نا ى فى  -(  متوسطات مدادر التباير  اتستق  07جدو   
 استرتيجيات المواجهة وأسالي  اتخاذ القرار.ك  مر 

 يصذس انتثاٍَ

 أصانُة اتخار انمشاس اصتشاتُجُاخ انًىاجهح

 انتجُة انًثاششج
انذػى 

 االجتًاػً
 ػفىي تجُثً يؼتًذ دذصً ػمالًَ

 االصتمالل

 يشتفغ

  = ٌ931 
83011 93038 93093 91039 13013 19019 13033 18031 

 يُخفض

  = ٌ988 
81031 93018 93083 11011 18091 13033 18081 18018 

انصًىد 

 األكادًًَ

 يشتفغ

  = ٌ931 
83011 93038 93013 91091 13019 11091 18093 13031 

 يُخفض   

  = ٌ988 
81033 81018 98081 11038 13098 13091 13019 13089 

األكاديمى( والتفاع  ال نا ى الدمود  -(  متوسطات مدادر التباير  اتستق  07تاب  جدو   
 فى ك  مر استرتيجيات المواجهة وأسالي  اتخاذ القرار.

 يصذس انتثاٍَ

 أصانُة اتخار انمشاس اصتشاتُجُاخ انًىاجهح

 انتجُة انًثاششج
انذػى 

 االجتًاػً
 ػفىي تجُثً يؼتًذ دذصً ػمالًَ

  ىدــــــــصً× مالل ـــــاصت   

 18081 13013 13031 13093 13091 93033 91083 39019 يُخفض يُخفض
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ٌ= 189 

 يشتفغ

ٌ= 93 
83038 93088 93031 91011 18031 11091 1303 13088 

 يشتفغ

 يُخفض

ٌ= 91 
89089 89081 93039 19093 13093 11031 11011 13038 

 يشتفغ

ٌ= 181 
89033 93091 93013 91038 13031 19089 18019 13033 

 

 Multivariateتم استخدام معام ت ارتباط بيرسور وتتمي  التباير متعدد المت يرات التابعة  .6

analysis of variance (MANOVA)  باسدتخدام تزمدة البدرامج ايتددا ية(SPSS) 
 لمعالجة بيانات الدراسة، والتتق  مر فرووها، والجز  التالى يعرض لنتا ج ذل .

 : نتائج الدراسة
بدددير  وجدددد ع آلدددة ارتباطيدددة دالدددة إتددددا ًيات ت "يدددنص الفدددرض األو  عمدددى: األولنتاااائج الفااارل 

واتسددتق لية والدددمود األكدداديما" ولمتتقدد  مددر هددذا الفددرض تددم تسددا  معددام ت ارتبدداط بيرسددور 
 والجدو  التالى يوو  نتا ج ذل . 

  (.531ر =  معام ت اترتباط بير مت يرات الدراسة   (08  جدو 
 11 9 1 3 3 8 3 8 9 1 انًتغُشاخ

          - انصًىد 1

         - **1.331 االصتمالنُح 9

        - **1.899 **1.388 انًثاششج 8

       - **1.883- **1.131 **1.139 انتجُة 3

8 
 انًضاَذج

 

1.931** 

 

1.913** 

 

-1.183 

 

1.981** 

 

- 

 
     

3 
 انؼمالًَ

 

1.833** 

 

1.883** 

 

1.831** 

 

-1.191** 

 

1.183** 

 
-     

3 
 انذذصً

 

1.939** 

 

1.919** 

 

1.138 

 

-1.883** 

 

1.918** 

 

1.111 

 
-    

1 
 انًؼتًذ

 

1.839** 

 

1.998** 

 

1.81** 

 

-1.89** 

 

1.933** 

 

1.198** 

 

1.181** 

 
-   

9 
 انتجُثً

 

1.998** 

 

1.133** 

 

-1.13** 

 

-1.311** 

 

1.191** 

 

-1.98 

 

1.993** 

 

1.113* 

 
-  

 - **1.313 *1.111 **1.899 **1.199- **1.199 **1.338- **1.119- **1.119 **1.913 انؼفىي 11

بدير  1,10مسدتوى  ( يتود  وجدود ع آلدة ارتباطيدة موجبدة ودالدة إتددا ًيا عندد08ومر الجددو   
، ويمكددر تفسددير هددذا النتيجددة ، وعمددى ذلدد  لددم يتتقدد  الفددرض األو اتسددتق   والدددمود األكدداديما

ا فدا سدموك ، زس لممت يرير، تير يشدير اتسدتق   إلدى تتكدم الفدرد ذاتًيديوو  الخدا ص الممفا 
وعددم وددبط سدمو  الفددرد بفعدد  آلدوى خارجيددة، واتعتمدداد عمدى الددذات والتدددرم بطريقدة تتسدد  مدد  
آلدديم الفددرد واهتماماتدد ، أك ددر مددر السددماي لممددد رات الخارجيددة، وتددرتبط هددذا التوددمينات بالدددمود 
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والسموكية التا تتم   فا الم ابرس، وبذ  الجهد،  ،ذي يعكس شعوًرا بالكفا س الشخديةال األكاديما
وهددا  الددذاتا والتتمد  فددا سدبي  األهدددام، كمدا تتوددمر أيًوددا رد الفعد  الددذاتا القدا م عمددى التقيديم

 مر العمميات المهمة فا التنظيم الذاتا لمسمو . 
 بدير وجد ع آلدة ارتباطيدة دالدة إتددا ًيات ت "أن   ينص الفرض ال انى عمى: نتائج الفرل الثانى

اتخدداذ القددرار  الدددعم اتجتمدداعا( وكدد  مددر أسددالي اسددتراتيجيات المواجهددة  المباشددرس، والتجندد ، و 
 ( ما يما  08د، التجنبى، العفوى(". ويوو  جدو   مت العق نى، التدسى، المع

 الع آلة بير استراتيجية المباشرس وأسالي  اتخاذ القرار    أوًت 
بدددير اسدددتراتيجية   1,15، 1,10عندددد مسدددتوى  آلدددة ارتباطيدددة موجبدددة دالدددة إتددددا ًياتوجدددد ع  .أ 

 المباشرس وأسالي  اتخاذ القرار  العق نى والمعتمد والعفوي(. 
 التدسى والتجنبى(. عدم دتلة الع آلة بير استراتيجيات المباشرس وكً  مر األسموبير   .  

 الع آلة بير استراتيجية التجن  وأسالي  اتخاذ القرار  :ا انيً 
ة التجند  وكد  يبدير اسدتراتيج 1,10عند مسدتوى  آلة ارتباطية موجبة ودالة إتدا ًياتوجد ع  .أ 

 مر األسمو  التدسى والتجنبى والعفوى.  
بدددير اسدددتراتيجية التجنددد  واألسدددمو   1,10عندددد مسدددتوى  توجدددد ع آلدددة سدددالبة دالدددة إتددددا ًيا .  

 العق نى. 
 عدم دتلة الع آلة بير استراتيجيات التجن  واألسمو  المعتمد.  .ج 

توجددد ع آلددة موجبددة دالددة  الع آلددة بددير اسددتراتيجية الدددعم اتجتمدداعى وأسددالي  اتخدداذ القددرار    ال ًددا
تشااير و اذ القددرار المختمفددة. بددير اسددتراتيجية الدددعم اتجتمدداعا وأسددالي  اتخدد 1,10عنددد  إتدددا ًيا

. تيدر تبايندت الع آلدة بدير اتسدتراتيجيات جزئًيااإلى عدم تحقق ىذا الفارل  ىذه النتائج إجمااًل 
 ويمكر  تفسير ذل  عمى النتو التالا  المختمفة وأسالي  اتخاذ القرار،

ا عمددى نتددو بالنسددبة تسددتراتيجية المواجهددة القا مددة عمددى المباشددرس  أشددارت النتددا ج إلددى ارتباطهدد
والعفددددوي( ويمكددددر فهددددم هددددذا النتيجددددة فددددا وددددو   ،العق نددددا، والمعتمدددددموجدددد  ودا  باألسددددالي   

متاولدة البتدر عدر فدى الخدا ص السموكية تسدتراتيجية المواجهدة القا مدة عمدى المباشدرس وتتم د  
مشدك ، ليجابا تو  الموآلم اإالخبرات السابقة، والتفكير بشك  اتستفادس مر و األخطا  المرتكبة، 

 عدددر بدددذ  الجهدددد اتودددافا، وايددددرار عمدددى إيجددداد تددد  فودددً   وجمددد  معمومدددات إودددافية عنددد ،
لممشدددكمة، وووددد  خطدددة عمددد  ذات أهددددام واسدددتراتيجيات متدددددس، ولعددد  هدددذا الخددددا ص تبددددو 

  ألفو  آلدرار،ورورية لمقرار العق نا الذي يعتمد عمى العمميات المنطقية ودراسة البدا   ودوًت 
ى اتسدتفادس مدر نددا   ا خدرير واتسترشداد مدألسمو  القرار المعتمد الذي يقوم ع بالنسبةوكذل  

بهدددم، كمدددا يمكدددر فهدددم الع آلدددة الموجبدددة والدالدددة بدددير اسدددتراتيجية المواجهدددة القا مدددة عمدددى المباشدددرس 
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س والسرعة فا اتخاذ القرار فا وو  الريبدة والتمدا ،لعفوي ،الذي يعتمد عمى التمقا يةواألسمو  ا
الشديدير لذوي الددرجات المرتفعدة فدا اسدتراتيجية المباشدرس فدا التعامد  مد  الموآلدم المشدك  سدعًيا 
نتددو الودددو  لتدد ، أمددا فيمددا يتعمدد  بعدددم دتلددة الع آلددة بددير اسددتراتيجية المواجهددة القا مددة عمددى 

التدسدا منطقًيا تير يعتمدد األسدمو   بير التدسا والتجنبا فيبدو األمرالمباشرس وك  مر األسمو 
عمدددى المشددداعر واتنطباعدددات الشخددددية، ويعتمدددد األسدددمو  التجنبدددا عمدددى متاولدددة الهدددرو  مدددر 

وتتفد  هدذا النتدا ج مد  يعدة أددتا  اسدتراتيجية المباشدرس. تتف  وطب موآلم القرار، وها م م  ت
 .(Tekin, 2011; Pellerone, 2013; Parameswari, 2015)بعض مر نتا ج دراسات 

 اج إلدددى ارتباطهدددا بشدددك  دا  إتددددا يً تسدددتراتيجية التجنددد   فقدددد أشدددارت النتدددا  أمدددا بالنسدددبة   
المددآل  فدا خددا ص المتجنبدير ي تدظ أنهدم يتسدمور  التدسا، والتجنبا، والعفدوي( و  باألسالي 

تجندد  التفكيددر فيهددا، وهددا  ، أو اتنسددتا  مددر الموآلددم، أوبتجاهدد  المشددكمة أو اتندددرام عنهددا
كممدددا ارتفعدددت درجدددة الطالددد  فدددا  أنددد   سدددالي  القدددرار السدددابقة تيدددرخددددا ص يمكدددر أر تدددرتبط ب
  ألسمو  القرار التدسا الذي يعتمد عمى المشاعر الداخميدة لمفدرد، أوالتجن  كمما كار أك ر ميً  

التجنبا الذي يتو  فا الريبة فا الهرو  مر المواجهة النشطة، أو متاولدة اتسدتجابة السدريعة 
جابة بقدر ما تسعى إلى التخمص مر الموآلدم. وأشدارت النتدا ج أيًودا إلدى التا ت تعب  بدآلة اتست

وجددددود ع آلددددة سددددالبة بددددير اسددددتراتيجية التجندددد  واألسددددمو  العق نددددا وهددددا نتيجددددة تبدددددو منطقيددددة، 
، ا فدددا جمددد  المعمومدددات المرتبطدددة بدددالموآلم المشدددك ف ددددتا  األسدددمو  العق ندددا يبدددذلور جهددددً 

ا   دختيدار أتدد البدامهيدا لعم  استنتاجات معيندة تسداعد فدا وترتي  هذا المعمومات وتدنيفها، ت
 تستراتيجية التجن . كمدا يمكدر األك ر ميً   تتف  وطبيعة الط   جرا ات تإكت  مقتري، وها 

فهم عدم دتلة الع آلة بير اسدترتيجية التجند  واألسدمو  المعتمدد الدذي يسترشدد بنددا   ا خدرير 
، واتنعزا  عر ا خرير ومر  م تجاه  المشكمة أو اتندرام عنها فا وو  ريبة المتجنبير فا

 ;Tekin, 2011) م  بعض مر نتا ج دراسات  ج إجماًت اتعدم دتلة هذا الع آلة. وتتف  هذا الن

Pellerone, 2013; Jurisova  & Sarmany- Schuller,2013; Parameswari, 

2015).  
جددا ت النتددا ج هنددا لتشددير إلددى ارتباطهددا عمددى  جتمدداعا بة تسددتراتيجية الدددعم اتأمددا بالنسدد   
ة ايتددا ية لمعدام ت اترتبداط لدتدال، وعمدى الدريم مدر موج  بجمي  أسدالي  اتخداذ القدرار نتو

التجندد ، والدددعم اتجتمدداعا( وأسددالي  اتخدداذ و المباشددرس ،   بددير اسددتراتيجيات المواجهددة األكاديميددة
ا عمدددى الدددريم مدددر ، وت يمكدددر التعويددد  عميهدددا ك يدددرً منخفودددة ت أر هدددذا المعدددام ت كاندددتالقدددرار إ

دتلتهدا. ويمكددر فهدم هددذا الع آلددة فدا وددو  عددم التندداآلض بددير هدذا األسددالي  والبتدر عددر الدددعم 
  اختيار بدي ( يعد ت  لمشكمة ما.، وا نتو اتخاذ آلراراتجتماعا سعيً 
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اسددتراتيجيات  متوسددطات درجدداتتختمددم ت ل الددر عمددى " يددنص الفددرض ا :نتااائج الفاارل الثالااث
المواجهة األكاديمية  المباشرس، والتجن  و الدعم اتجتماعى( باخت م مستوى اتستق   "مرتف / 
مدددددنخفض". ولمتتقددددد  مدددددر هدددددذا الفدددددرض تدددددم اسدددددتخدام تتميددددد  التبددددداير متعددددددد المت يدددددرات التابعدددددة 

(MAVOVA)    يوو  نتا ج ذل . 09والجدو ) 

 لتباير متعدد المت يرات التابعة لت  ير اتستق   ( نتا ج تتمي  ا09جدو   
  .وطم  الدعم اتجتماعى( ،والدمود فى استراتيجيات المواجهة  المباشرس، والتجن 

يصذس 

 انتثاٍَ
 انًتغُشاخ انتاتؼح

يجًىع 

 انًشتؼاخ
 ح1د

يتىصظ 

 انًشتؼاخ
 ف

يضتىي 

 انذالنح

يشتغ إَتا 

 انجزئُح

 االصتمالل

 10111 1011 380311 91830381 1 91830381 انًثاششج

 1098 1011 110989 8330999 1 8330999 انتجُة

 10139 1011 910831 3130199 1 3130199 انذػى االجتًاػً

 انصًىد

 10139 1011 1190311 33890331 1 33890331 انًثاششج

 10139 1011 190311 83380333 1 83380333 انتجُة

 - - 10981 30919 1 30919 انذػى االجتًاػً

االصتمالل 

 ×

 انصًىد

 10118 غُش دانح 10318 330919 1 330919 انًثاششج

 10119 1011 80983 9390188 1 9390188 انتجُة

 1011 غُش دانح 101198 10138 1 10138 انذػى االجتًاػً

 انخطأ

   380813 380813 331 918890838 انًثاششج

   380319 380319 331 918980399 انتجُة

   810193 810193 331 131390881 انذػى االجتًاػً

 كهً

     338 1391319 انًثاششج

     338 839813 انتجُة

     338 881819 انذػى االجتًاػً

   (09يتو  مر جدو   
منخفوى بير متوسطى درجات مرتفعى و  1,10عند مستوى  توجد فرو  دالة إتدا ًيا
اتجتماعى( وبالرجوع  الدعمألكاديمية  المباشرس، والتجن ، و المواجهة ااتستق   فى استراتيجيات 

( متوسط مجموعات الدراسة يتو  أر هذا الفرو  لدال  مرتفعى اتستق   07إلى جدو   
. ويمكر التماس تفسيًرا لمفرو  ذات الدتلة بير مرتفعا يتحقق ىذا الفرللم ومر  م 

، والتا تتو  فا عمى المباشرس ومنخفوا اتستق   فا استراتيجية المواجهة األكاديمية القا مة
يجابا الخبرات السابقة، والتفكير بشك  إاتستفادس مر و متاولة البتر عر األخطا  المرتكبة، 

 عر بذ  الجهد اتوافا، وايدرار فوً  شك ، وجم  معمومات إوافية عن ، تو  الموآلم الم
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مى إيجاد ت  لممشكمة، ووو  خطة عم  ذات أهدام واستراتيجيات متددس، تير تشير هذا ع
الخدا ص إلى سمو  ُمنظم ذاتًيا، يعكس الخدا ص النفسية والسموكية لذوي اتستق   المرتف  
مكانيات  التا تجعم  ليس فقط  تير اتدطفام لمتتكم بمعنى متاولة الفرد التذرع بمقومات  واة

رادس تماسية لمفع  متتكًما ف ا الموآلم ولكر أيًوا تشير إلى كون  ذو تتكم ذاتا فا السمو  واة
(Deci & Ryan, 2000) ، وتتف  هذا النتيجة م  نتيجة دراسة(Sullivan, 2010)  التا

مركز التتكم الداخما واستخدام و تشير إلى الع آلة الموجبة والدالة بير التتكم الشخدا، 
 ,.Amiot et al)عمى المباشرس، وأيوا نتيجة دراسةألكاديمية القا مة استراتيجية المواجهة ا

2004; Fecteau, 2011)  التا تشير إلى الع آلة اترتباطية الموجبة بير الدافعية المتددس ذاتًيا
 عمى المهمة. واستراتيجية المواجهة القا مة

أر الفدددرو  لددددال  أمدددا بخددددوص النتيجدددة المرتبطدددة باسدددتراتيجية التجنددد  التدددا أشدددارت إلدددى 
ريبددة فددا اتسددتتواذ عمددى إلددى المرتفعددا اتسددتق   يمكددر تفسدديرها فددا وددو  أر اتسددتق   يشددير 

اتهتمام، ويبدو ذلد  فدا التفكيدر ممًيدا فدا األتددار الظداهرس والباطندة، ويدنعكس هدذا التفكيدر عمدى 
ومدر  ددم آلدد يددددي  (Hmel & Pincus, 2002; Ryan & Deci, 2006)الدتتكم الدذاتا 

، وذلدد  خشددية العواآلدد  ييددر  ج إلددى التدد خير إر لددم يكددر التجندد اتسددت را  فددا التفكيددر فددا النتددا
، ونتدا ج كد  مدر (Sullivan, 2010) النتيجدة مد  مدا أشدارت إليد  دراسدة المريوبة. وتختمم هذا

(Amiot et al., 2004; Fecteau, 2011).  
تماعا إلى وجود فرو  دالة فا هذا ية الدعم اتجالمرتبطة باستراتيج النتيجةوتشير    

ب  المستق  مر اتستراتيجية لدال  مرتفعا اتستق  ، ويمكر أر يفهم ذل  فا وو  ما يتسم 
م ومر  ، (Ryan et al., 2005)عمى ا خرير وي   فيهم  ، وم  ذل  يعتمدتير كون  ذو إرادس

ا لتتقي  المستوى ايجرا ا، أو اتنفعالا سعيً  عمى اتجتماعا منهم سوا  مكانية التماس الدعمإ
 ، سوا  فا ت  المشكمة، أو تخفيض ا  ار المترتبة عميها. األهدام

استراتيجيات تختمم متوسطات درجات ت " ينص الفرض الراب  عمى: نتائج الفرل الرابع
الدمود األكاديما الدعم اتجتماعى( باخت م مستوى ، و المواجهة األكاديمية  المباشرس، والتجن 

   ( إلى09وتشير النتا ج بجدو    .""مرتف / منخفض
بير متوسطى درجات مرتفعى ومنخفوى  1,10عند مستوى  توجد فرو  دالة إتدا ًيا .0

( 07جوع إلى جدو   الدمود األكاديمى فى استراتيجيتا المواجهة  المباشرس، والتجن ( وبالر 
   متوسطات مجموعات الدراسة يتو  أر

ة القا مة عمى هرو  بير مرتفعى ومنخفوى الدمود األكاديمى فى استراتيجية المواجالف .أ 
 المباشرس لدال  مجموعة مرتفعى الدمود األكاديمى. 



- 42 - 

 

الفرو  بير مرتفعى ومنخفوى الدمود األكاديمى فى استراتيجية المواجهة القا مة عمى  .  
 التجن  لدال  مجموعة منخفوى الدمود األكاديمى. 

بير متوسطى درجات مرتفعى ومنخفوى الدمود األكاديمى  رو  دالة إتدا ًيات توجد ف .2
 فى استراتيجية الدعم اتجتماعى. 

. ويمكر تفسير دتلة الفرو  تحقق الفرل الرابع بشكل جزئىعدم إلى  هذا النتا ج وتشير
ذوي األكاديما فا استراتيجية المباشرس فا وو  ما يتسم ب   بير مرتف  ومنخفوا الدمود

مى ع يةالدمود األكاديما المرتف  مر ريبة فا السعا نتو المتافظة عمى الشعور بالرفاه
ا نتو دراكهم أر تتقي  ذل  يتطم  جهًدا، وم ابرس، وسعيً المستوى الشخدا واألكاديما، واة 

متاولة ت يير الموآلم الوايط مر خ   وو  تمو  لما يتومن  مر مشك ت، وهو ما ُيعرم 
الفع  اتنفعالا المرتبط  د م م  استراتيجية المباشرس( أوت يير ردأت  آلم المشك بت يير المو 

  .بالموآلم األكاديما الوايط
أما النتيجة المرتبطة بالفرو  بير مرتفعا ومنخفوا الدمود األكاديما فا استراتيجية 

م ب  ذوي عزا  ذل  إلى ما يتسمنخفوا الدمود األكاديما، يمكر إ التجن  التا كانت لدال 
 و قة فا آلدرتهم عمى اتتدا  الدمود األكاديما المنخفض، تير يبدو أنهم أآل  م ابرس وتتمً  

، لذل  يبدو أنهم أك ر ميً  ة بذوي الدمود األكاديما المرتف بالمشكمة ووو  تمو  لها مقارن
األآل . وبدفة  لمتجن  كطريقة فا التعام  وتجنبهم هذا اتستراتيجية تعمي  الشعور باتمكانيات

تير اتستراتيجيتير بير مرتفعا التالية فيما يتعم  بالفرو  فا هاعامة تتف  نتا ج الدراسة 
-Gonzalez-Torres, Artuch)ومنخفوا الدمود األكاديما م  بعض مر نتا ج دراسات 

Grade, 2014; Sagone & De Caroli, 2014; Kalangestani & Faghirpoor, 

أما فيما يتعم  باستراتيجية الدعم اتجتماعا فقد أشارت النتا ج إلى عدم دتلة الفرو   .(2016
فا هذا اتستراتيجية بير مرتفعا ومنخفوا الدمود األكاديما، ويعتقد الباتر فا منطقية هذا 

لطال  إلى مساندس ودعم ا خرير ا يتتاج في  االنتيجة، فالموآلم األكاديما الذي يم   و طً 
عمي ، وربما ت يختمم الط    الرفا ( لمت م  عمي  أو عمى ا  ار المترتبة –المعممير -با ا  

، بقدر ما تسهم عوام  أخرى ترتبط ببعض ا لمستوى الدمود األكاديمافا هذا الجان  طبقً 
ا فا الكيفية التا ينظم بها الط   سموكهم النواتا اتجتماعية واألسرية التا تددي دورً 

 تهم وتوجهاتهم، خادة تتت الظروم الدراسية الوايطة. وانفعات
استراتيجيات س عمى " ت تختمم متوسطات درجات ينص الفرض الخام: نتائج الفرل الخامس

مستوى اتستق   باخت م تفاع  ، والدعم اتجتماعى( المواجهة األكاديمية  المباشرس، والتجن 
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( 09وتشير النتا ج بجدو    .مستوى الدمود األكاديما "مرتف / منخفض ×"مرتف / منخفض" 
 إلى 

الدعم اتجتماعى( المواجهة األكاديمية  المباشرس، و  استراتيجياتت تختمم متوسطات درجات  .أ 
ما "مرتف / مستوى الدمود األكادي ×باخت م تفاع  مستوى اتستق   "مرتف / منخفض" 

 .منخفض
م تفاع  مستوى اتستق   "مرتف / استراتيجية التجن  باخت ت تختمم متوسطات درجا .  

ولمكشم عر اتجاا الفرو  بير  ."مستوى الدمود األكاديما "مرتف / منخفض ×منخفض" 
  كولز لممقارنات البعدية لممتوسطات، والجدو  –لدراسة تم استخدام اختبار نيومارمجموعات ا

   ا تى يوو  نتا ج ذل 

 ، والقيم الترجة أمام ك  خطوس متوسطات المجموعات مرتبة تنازلًيا( آليم 21جدو   
 .مر خطوات المقارنات المتعددس بالنسبة تستراتيجية المواجهة القا مة عمى التجن 

 انًجًىػاخ
1 

88081 

9 

91083 

8 

93091 

3 

93088 

يشتفؼى االصتمالنُح يُخفضى انصًىد    -1

89081 
- 31038 1088 1091 

ضى انصًىد  فاالصتمالنُح يُخيُخفضى  -9

91083 
 - 8081 3098 

يشتفؼى االصتمالنُح يشتفؼى انصًىد      -8

93091 
  - 1038 

يُخفضى االصتمالنُح يشتفؼى انصًىد    -3

93088 
   - 

 انمًُح انذشجح
1018 

1011 

1033 

9099 

9011 

903 

9099 

9033 

 ( يتو  21ومر الجدو   
 بدددير مجموعدددة مرتفعدددا اتسدددتق   منخفودددا  1,10عندددد مسدددتوى  توجددد فدددرو  دالدددة إتددددا ًيا

ومرتفعدا  الدمود وبقية مجموعات الدراسة ال  ر  منخفوا اتستق   منخفودا الددمود،
منخفوا اتستق   مرتفعا الدمود( لدال  مجموعة مرتفعا اتستق   مرتفعا الدمود، و 

مقارندددددة ببقيدددددة  ك دددددر تجنًبددددداأي أر هدددددذا المجموعدددددة هدددددا األ اتسدددددتق   منخفودددددا الددددددمود،
 المجموعات.

 بددير مجموعددة منخفوددا اتسددتق   منخفوددا  1,10عنددد مسددتوى  توجددد فددرو  دالددة إتدددا ًيا
منخفوددا اتسددتق   مرتفعددا و ، الدددمودالدددمود والمجمددوعتير  مرتفعددا اتسددتق   مرتفعددا 
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ة نخفوددا الدددمود، أي أر هددذا المجموعددسددتق   مالدددمود( لدددال  مجموعددة منخفوددا ات
 ير. تجنًبا مقارنة بالمجموعتير األخرتها األك ر 

 ومنخفودا مرتفعدا اتسدتق   مرتفعدا الددمود بدير مجمدوعتا  ت توجد فرو  دالدة إتددا ًيا
 اتستق   مرتفعا الدمود فا استراتيجية التجن .

 تاالمدددرتبط باسددددتراتيجيرض الخدددامس إلددددى تتقددد  جانًبدددا منددد   وتشدددير النتدددا ج المرتبطدددة بدددالف     
بالنسدددبة تسدددتراتيجية التجنددد ، وتجددددر ايشدددارس إلدددى تتققددد  ، والددددعم اتجتمددداعا(، وعددددم المباشدددرس

تفسددير دور كدد  مددر اتسددتق   والدددمود األكدداديما فددا اسددتراتيجيتا المباشددرس والدددعم اتجتمدداعا 
تيجية ا لمتكددرار، أمددا بالنسددبة لدتلددة تفاعدد  مت يددري اتسددتق   والدددمود األكدداديما فددا اسددترانًبددتج

 ب دض النظدر عدرأر مجمدوعتا الددمود المرتفد  إلدى التجن  فقد أشارت نتا ج المقارنات البعدية 
 ب دض النظدر عدر، وأر الدمود المدنخفض ا"مرتف  / منخفض" ها األآل  تجنبً  وى اتستق  تمس

ويشدددير ذلددد  إلدددى أر مت يدددر الددددمود ، مسدددتوى اتسدددتق   "مرتفددد  / مدددنخفض" هدددا األك دددر تجنًبدددا
ا فددا اسددتراتيجية التجندد  تيددر بارتفدداع مسددتوى ديما ربمددا يم دد  المت يددر األك ددر دتلددة وتدد  يرً األكددا

الددددمود األكدددداديما يقدددد  التجندددد ، وبانخفدددداض الددددمود األكدددداديما يرتفدددد  التجندددد ، وهنددددا تجدددددر 
موكية اايشدارس إلدى الدددمود باعتبدارا مكوًنددا شخددًيا يتودمر جواندد  معرفيدة ودافعيددة وانفعاليدة وسدد

بما تتومن  مر الشعور بالفاعمية والقدرس عمى التتم  والم دابرس وبدذ  إلى الكفا س الشخدية تشير 
 عدر رد الفعد  الدذاتا، والودبط اتنفعدالا، الدذي يتدافظ عمدى الجهد ومر  م التجن  األآل ، فوً  

تجنبهدا  مدر رت  عمى مباشرس المشكمة بددًت دتالة مر التوازر تتى تتت الو ط بما ت يفقد الفرد آل
 نكارها.أو إ

ت تختمددم متوسددطات درجددات أسددالي   يددنص الفددرض السددادس عمددى "نتااائج الفاارل السااادس : 
مستوى اتسدتق   "مرتفد  / باخت م اتخاذ القرار  العق نى، التدسى، المعتمد، التنبى، والعفوى( 

بعددة ويوودد  مددنخفض". ولمتتقدد  مددر هددذا الفددرض تددم إجددرا  تتميدد  التبدداير متعدددد المت يددرات التا
 ( نتا ج ذل . 20الجدو   

نتا ج تتمي  التباير متعدد المت يرات التابعة، ت  ير اتستق   والدمود األكاديمى (  20جدو   
  (.475ر =  فى أسالي  اتخاذ القرار  العق نى ، التدسى،  المعتمد، التجنبى، والمعتمد( 

انًتغُشاخ  يصذس انتثاٍَ

 انتاتؼح

يجًىع 

 انًشتؼاخ

يتىصظ  ح1د

 انًشتؼاخ

يضتىي  ف

 انذالنح

يشتغ إَتا 

 انجزئُح
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 األصهىب انؼمالًَ االصتمالل

 األصهىب انذذصً 

 األصهىب انًؼتًذ 

 األصهىب انتجُثً 

 األصهىب انؼفىي  

919.933 

983.339 

188.188 

891.933 

183.911 

1 

1 

1 

1 

1 

919.933 

983.339 

188.188 

891.933 

183.911 

99.138 

98.818 

13.333 

93.139 

11.83 

1.11 

1.11 

1.11 

1.11 

1.11 

1.13 

1.181 

1.181 

1.183 

1.191 

 األصهىب انؼمالًَ انصًىد األكادًًَ 

 األصهىب انذذصً 

 األصهىب انًؼتًذ 

 األصهىب انتجُثً 

 األصهىب انؼفىي  

883.193 

193.133 

33.189 

313.139 

383.339 

1 

1 

1 

1 

1 

883.193 

193.133 

33.189 

313.139 

383.339 

31.919 

19.39 

3.188 

83.933 

83.993 

1.11 

1.11 

1.11 

1.11 

1.11 

1.138 

1.193 

1.118 

1.131 

1.31 

× االصتمالل 

 انصًىد

 األصهىب انؼمالًَ

 األصهىب انذذصً 

 األصهىب انًؼتًذ 

 األصهىب انتجُثً 

 األصهىب انؼفىي

1.193 

3.881 

1.998 

3.891 

113.831 

1 

1 

1 

1 

1 

1.193 

3.881 

1.998 

3.891 

113.831 

1.113 

1.383 

1.111 

1.331 

3.191 

 غُش 

 غُش

 غُش

 غُش

1.11 

11 

1.111 

111 

1.111 

1.113 

 األصهىب انؼمالًَ انخطأ 

 األصهىب انذذصً 

 األصهىب انًؼتًذ 

 األصهىب انتجُثً 

 األصهىب انؼفىي

81999.913 

3393.938 

3919.113 

8313.381 

3913.983 

331 

331 

331 

331 

331 

3.331 

9.939 

11.831 

11.811 

18.833 

   

 األصهىب انؼمالًَ انكهً

 األصهىب انذذصً 

 األصهىب انًؼتًذ 

 األصهىب انتجُثً 

 األصهىب انؼفىي

111139 

188133 

133891 

193188 

191881 

338 

338 

338 

338 

338 

    

بدددير متوسدددطا  1,10عندددد مسدددتوى  ( يتوددد    وجدددود فدددرو  دالدددة إتددددا ًيا20مدددر جددددو   و    
مرتفعى ومنخفوى اتستق   فى أسالي  اتخاذ القرار  العق نى، والتدسى، والمعتمدد، والتجنبدى، 

مجموعات الدراسة، يتو  أر هذا الفرو  لدال   ( متوسطات07والعفوى( وبالرجوع إلى جدو   
. ويمكددر فهددم وتفسددير هددذا النتددا ج فددا وددو  لاام يتحقااق ىااذا الفاارلمرتفعددى اتسددتق  ، وبددذل  

ص األساسدددية المميدددزس لكددد  مدددر أسدددالي  اتخددداذ القدددرار مدددر ناتيدددة واتسدددتق   مدددر ناتيدددة الخددددا 
 ألفودد  آلددرار، أخددرى، فاألسددمو  العق نددا يعتمددد عمددى العمميددات المنطقيددة ودراسددة البدددا   ودددوًت 

 ,.Roth et.al)سددمو ، وأك ددر اندددماًجا فددا األنشددطةك ددر تنظيًمددا لمق لية هددو أتوالفددرد األك ددر اسدد
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وآلددد يمكندد  ذلدد  مددر وودد  بدددا   واختيددار البدددي  األفودد  ومددر  ددم  آلددد يددددي ذلدد  إلددى ، (2007
  األسمو  العق نا. تبنا الط   األك ر استق ًت 

فدددا اتخددداذ القدددرار، وفدددا ذات  يعتمدددد األسدددمو  التدسدددا عمدددى المشددداعر واتنطبددداع الشخدددداو    
ببة المددددر ، تيدددر فهدددم مددددادر يتسدددم الفدددرد األك دددر اسدددتق لية بخبدددرات تتعمددد  بمركدددز السددد الوآلدددت
 عددر مرونددة ، فوددً  مدلفدد ر الفددرد هددو مددددر السددمو  و ا  والسددمو ، والريبددة فددا الشددعور بدد األفعدد

، كمدا يتسدم الشدخص المسدتق  بالريبددة فدا اتكتشدام وتوظيدم القديم الخاددة بدد  القدرار الشخددا
 عمدى مشداعرا اسدتق ًت ومدر  دم اعتمداد الفدرد األك در  ،( (Weinstein et al., 2012بشدك  واع

ألخدذ بنددا   ، واألسدمو  المعتمدد يميد  إلدى ا األسمو  التدسدا( وانطباعات  الخادة عند القرار
مكانيددددة ا ذوي اتسددددتق   المرتفدددد  مددددر تيددددر إ، ولعمهددددا خادددددية يتسددددم بهددددا خددددرير، وتوجيهدددداتهم

 ,Ryan)افى معهددا  مددر اسددتق ليتهم أو يتنداعتمدادهم عمددى ا خددرير وال قددة بهددم دور أر ينددا  ذلدد

et.al., 2005)،  ويميددد  ذوي األسدددمو  العفدددوي إلدددى السدددرعة فدددا اتخددداذ القدددرار، كمدددا آلدددد يعكدددس
 مددر أشددكا  التددذر أك ددر مددر كوندد  األسددمو  التجنبددا الددذي اتسددم بدد  ذوو اتسددتق   المرتفدد  شددكً  

مقا يددة فددا اتخدداذ تجنًبددا بمعنددى الهددرو  مددر القددرار، وربمددا تدددف  اتسددتق لية المرتفعددة الفددرد إلددى الت
األسدمو  العفدوي(. وباختددار يتسدم الشدخص فا ار إنجاز المطمدو  مند  بسدرعة  القرار والريبة 

المسددتق  بددبعض مددر الخدددا ص النفسددية، والسددموكية التددا ربمددا تددددي دوًرا فددا أسددموب  فددا اتخدداذ 
 .   فا مواآلم متددس بطريقة اعتيادية القرار، باعتبارا نمط استجابة متعممة يمارسها الفرد أو يقرها

" ت تختمدم متوسدطات درجدات أسدالي  اتخداذ  يدنص الفدرض السداب  عمدى: نتائج الفارل الساابع
باخت م مستوى الدمود األكاديما "مرتف  دسى، المعتمد، التنبى، والعفوى( القرار  العق نى، الت

بدير  1,10مسدتوى عندد  ( إلى وجود فدرو  دالدة إتددا ًيا20/ منخفض". وتشير النتا ج بجدو   
متوسدددطى درجدددات مرتفعدددى ومنخفودددى الددددمود األكددداديمى فدددى أسدددالي  اتخددداذ القدددرار  العق ندددى، 

   يتو  أر( 07والتدسى، والمعتمد، والتجنبى، والعفوى( وبالرجوع إلى جدو   

 الفرو  فى األسمو  العق نى والمعتمد لدال  مرتفعى الدمود األكاديمى.  .أ 
الفددرو  فددى األسددالي   التدسددى، والتجنبددى، والعفددوى( لدددال  منخفوددى الدددمود األكدداديمى.  .  

. ويمكددر تفسددير ذلدد  فددا وددو  الخدددا ص النفسددية المرتبطددة لاام يتحقااق ىااذا الفاارلوبددذل  
ب سددالي  القددرار مددر ناتيددة والدددمود األكدداديما مددر ناتيددة أخددرى، فاألسددمو  العق نددا يعتمددد 
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دراسددددة البدددددا  ، وهنددددا يتدددداو  الباتددددر أر يمددددتمس تفسدددديًرا يددددرتبط  عمددددى العمميددددات المنطقيددددة و 
التنظديم الدذاتا لتا تركز عمدى دور الدوعا الدذاتا و بالنماذج المعرفية السموكية تتخاذ القرار وا
ممتمًسدا  مدة ع آلدة بدير هدذا التوجد   (Sari, 2008)وت  المشدكمة والدافعيدة فدا اتخداذ القدرار 

النظدر إلددى الددمود عمددى أند  مكددور شخددا يعكددس أسددالي  والددمود األكدداديما مدر خدد   
، تددو خدداص فددا المواآلددم الوددايطةالتكيددم الموجبددة التددا يطورهددا الفددرد كددا تسدداعدا وعمددى ن

وبالنظر إلى عممية اتخاذ القرار عمى أنها أختيار بير بديمير أو أك ر يعتقد الباتر أر عممية 
بدد  الفددرد ذو الدددمود اتكدداديما المرتفدد  مددر اتختيددار ذاتهددا تم دد  آلددراًرا يعتمددد عمددى مددا يتسددم 

 ددابرس والمهددا إلدى بددذ  الجهددد تيدر الكفددا س الشخدددية والسدموكية التددا ربمددا تشددير فدا جاندد  من
ومددر  ددم ارتبدداط  ا لمقددرار،، وترتيبهددا عمددى نتددو منطقددا تمهيدددً فددا جمدد  المعمومددات وتدددنيفها

فددا ربمددا لمسدداعدس عمددى نتددو تكيالدددمود األكدداديما المرتفدد  بددالقرار العق نددا، والبتددر عددر ا
 وتوجيهاتهم. ي يمي  إلى األخذ بندا   ا خريرالذترتبط باألسمو  المعتمد 

ا إلددى الفددرو  ذات الدتلددة ايتدددا ية فددا أسددالي  وتشددير النتددا ج المرتبطددة بهددذا الفددرض أيًودد    
ديما لدددال  د األكددا التدسددا، والتجنبددا، والعفددوي( بددير مرتفعددا ومنخفوددا الدددمو  اتخدداذ القددرار

، أي أر اددددتا  الدددمود األكددداديما المددنخفض يعتمدددور فدددا آلددراراتهم عمدددى منخفوددا الدددمود
ا، أو يسددددعور يتدددداولور تجندددد  القددددرار أو تدددد خير وانطباعدددداتهم الشخدددددية  التدسددددا( أو مشدددداعرهم 

التددا إمددا تدددف  إلددى تجندد  ذلدد  إلددى ايتسدداس بالكفددا س األآلدد  ، وربمددا يشددير تتخدداذ القددرار بسددرعة
 أو كفا ت .و التخمص مر الموآلم باختيار ما ب ض النظر عر دآلة اتختيار رار،  أالق

ت  تختمدم متوسدطات درجدات أسدالي  اتخداذ  "   ينص الفرض ال امر عمدى نتائج الفرل الثامن
، والعفددددوى( بدددداخت م تفاعدددد  مسددددتوى اتسددددتق   القددددرار  العق نددددى، التدسددددى، المعتمددددد، التجنبددددى

( 20مستوى الدمود األكاديما "مرتفد  / مدنخفض". وتشدير النتدا ج بجددو    ×/ منخفض "مرتف 
الددددمود × لمتفاعددد  ال ندددا ى لمت يدددرى الدراسدددة  اتسدددتق    دا  إتددددا ًياإلدددى عددددم وجدددود تددد  ير 

 دا  إتددا ًيا األكاديمى( وذل  فى أسالي  اتخاذ القرار ما عدا األسمو  العفوى تير يوجد ت  ير
ا الفدددرو  فدددى بدددير مت يدددرى الدراسدددة فدددى هدددذا األسدددمو . ولمكشدددم عدددر اتجدددالمتفاعددد   1,10عندددد 

كدولز  –الدمود األكاديمى  م استخدام اختبار نيومدار × لتفاع  اتستق    األسمو  العفوى وفًقا
 لممقارنات البعدية والجدو  التالا يبير نتا ج ذل .
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لترجة أمام ك  خطوس فا آليم متوسطات المجموعات مرتبة تنازلًيا، والقيم ا  (22  جدو 
 .األسمو  العفوي

 1 المجموعات

13038 

9 

18081 

8 

13033 

3 

13088 

يشتفؼى االصتمالنُح يُخفضى انصًىد    -1

13038 

 

- 9018 9093 801 

يُخفضى االصتمالنُح يُخضى انصًىد   -9

18081 

 

 - 1099 1018 

يشتفؼى االصتمالنُح يشتفؼى انصًىد      -8

13033 

 

  - 1018 

يُخفضى االصتمالنُح يشتفؼى انصًىد    -3

13088 
   - 

 انمًُح انذشجح
1018 

1011 

1093 

1093 

1013 

1033 

1093 

1083 

 ( يتو  22ومر الجدو   
  ًبدددير مجموعدددة مرتفعدددا اتسدددتق   منخفودددا  1,10عندددد مسدددتوى  اتوجددد فدددرو  دالدددة إتددددا ي

مرتفعددا اتسددتق   مرتفعددا ،  منخفوددا اتسددتق   منخوددا الدددمود الدددمود والمجموعددات
  الدمود، منخفوا اتستق   مرتفعا الدمود( لدال  المجموعة األولى.

 وتفيدددد هدددذس النتدددا ج تتقددد  هدددذا   .بدددير بقيدددة مجموعدددات التفاعددد اددددا يً ت توجدددد فدددرو  دالدددة إت
  الفرض فيما عدا الجان  الخاص باألسمو  العفوى.
  منخفودا الدددمود هدا األك در عفويدة فددا وتشدير النتدا ج إلدى أر مجموعددة مرتفعدا اتسدتق 

، وعميدد  فددار هددذا النتددا ج موداتخدداذ القددرار، ويميهددا مجموعددة منخفوددا اتسددتق   منخفوددا الددد
ا دددتي ، دور الدددمود األكدداديما الددذي بارتفاعدد  يددنخفض األسددمو  العفددوي والعكددس أيًودد تبددرز

أر األسمو  العفوي يعكس الريبة فا سرعة اتخاذ القرار، وآلدد سدب  ايشدارس إلدى أر  القو ويمكر 
السرعة هنا آلد تكور عمى تسا  دآلة وكفا س القرار، فها سرعة تسعى إلى التخمص مدر الموآلدم 

التددرم الددآلي  عددم ا فدا الكفدا س الشخددية والسدموكية، و المشك  ب ي طريقة ممدا يعندا انخفاًود
جمدداًت  ذيددة الراجعددة، فوددً  القددا م عمددى الت  انخفدداض الدددمود  عددر انخفدداض الوددبط اتنفعددالا واة
 األكاديما.

بددفة عامدة إلدى وجدود ع آلدة ارتباطيدة دالدة إتددا ًيا بدير وختاًما فقد أشارت نتاائج الدراساة 
اتستق   والدمود األكاديما، كما أشارت النتدا ج إلدى التبداير فدا ندوع الع آلدة بدير اسدتراتيجيات 

ا فدددددا نتدددددو دا  إتدددددا يً  ر، ويددددد ر اتسدددددتق   عمددددىمواجهددددة األكاديميددددة وأسدددددالي  اتخدددداذ القدددددراال
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ا فدددددا اسددددتراتيجيات المواجهدددددة األكاديميدددددة،  كمدددددا يدددددد ر الدددددمود األكددددداديما بشدددددك  دا  إتددددددا يً 
اسدددتراتيجيتا المباشدددرس والتجنددد  فقدددط، وأشدددارت النتدددا ج إلدددى عددددم دتلدددة التفاعددد  بدددير اتسدددتق   

 فدددا تدددير كدددار التفاعددد  داًت جيتا المباشدددرس والددددعم اتجتمددداعا كددداديما فدددا اسدددتراتيوالددددمود األ
ا فددا أسددالي  ا عددر وجددود فددرو  دالددة إتدددا يً بالنسددبة تسددتراتيجية التجندد ، وكشددفت النتددا ج أيًودد

ر كدار التفاعد  بدير اتخاذ القرار المختمفة طبقً  ا لمستوى ك  مر اتستق   والدمود األكداديما، واة
 مت يرير يير دا  فا أسالي  اتخاذ القرار باست نا  األسمو  العفوي. هذير ال

فدددا ودددو  ايطدددار النظدددري ومدددا أسدددفرت عنددد  الدراسدددة مدددر نتدددا ج يددددعو التوصااايات والمقترحاااات: 
الباتددددر القددددا مير عمددددى العمميددددة التعميميددددة إلددددى متاولددددة تخفيددددم تدددددس الودددد وط األكاديميددددة لدددددى 

لوآلددوع تتددت الودد وطات أي متاولددة تجنيدد  الطدد   االوآلايددة   ، وذلدد  فددا طددور عمميددة الطدد 
وذلد  اسدتراتيجيات المواجهدة المناسدبة  مر خ   ورش عم  لمتدري  عمدى اسدتخدام المختمفة( أو 

امكانيداتهم كيفية استخدام مواردهم الذاتيدة  فا طور الوآلاية ال انوية(، وكذل  تدري  الط   عمى 
( فدددا التعامددد  مددد   ددد   اتسدددتق   والددددمود األكددداديماالمختمفدددة موآلددددراتهم وخدا ددددهم النفسدددية 

األتددددار البي يدددة الودددايطة. وعمددد  ورش عمددد  تدددو  أسدددالي  اتخددداذ القدددرار، والتركيدددز عمدددى دآلدددة 
 وكفا س القرار. ويقتري الباتر إجرا  البتور ا تية  

 .أ ر تفاع  اتستق   وأسمو  اتخاذ القرار عمى دآلة وكفا س القرار 

 النسبا ألبعاد الدمود األكاديما وأسمو  اتخاذ القرار فا دآلة وكفا س القرار. ام اتسه 

  النمدددوذج البندددا ا لمع آلدددات بدددير العوامددد  الخمسدددة الكبدددرى لمشخددددية وفاعميدددة الدددذات ومركدددز
 التتكم واستراتيجيات المواجهة األكاديمية.
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ايتدا  النفسا والتربوي  تطبيقات باستخدام برنامج (.  2106عزت عبد التميد تسر  
SPSS18 .القاهرس  دار الفكر العربا . 
. ايتدا  المتقدم لمعموم التربوية والنفسية واتجتماعية(. أ2106عزت عبد التميد متمد تسر  

 .القاهرس  دار الفكر العربا



- 51 - 

 

 -(. أ ر تفاع  األسمو  المعرفا وو ط الوآلت وسهولة2112لطفا عبد الباسط ابراهيم  
دعوبة المهمة عمى دآلة وأسمو  اتخاذ القرار لدى عينة مر ط   

 . 58-0(،2  07مجمة البتور النفسية والتربوية، الجامعة، 
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