
املثابرة األكادميية وعالقتها بالصالبة النفسية وحتمل الغموض لدى 
 عينة من طالب اجلامعة املصرية والسعودية

  ققايية عرب)دراسة مقارنة 
 

 علىد/ جنوى حسن  القطاوى منصور  د/ سحر
 النفسية املساعدأستاذ الصحة 

 جبامعة السويـس
 أستاذ علم النفس الرتبوى املشارك

 جبامعة األمرية نوره بالرياض
                      

 :ملخص الدراسة
تهدف الدراسة إلى استكشاف طبيعة العالقة بين المثابرة االكادييمية والصالبة النفسية      

( 300المصرية والسعودية بلغ قوام العينة )وتحمل الغموض لدى عينة من طالبات الجامعة 
واشتملت  ألميرة نورة بالرياضالسويس وبجامعة اثالثة بكلية التربية بجامعة طالبة بالفرقة ال

أدوات الدراسة على مقياس المثابرة االكاديمية ومقياس الصالبة النفسية ومقياس تحمل 
موجية بين المثابرة األكاديمية  الغموض وأسفرت نتائج الدراسة عن وجود عالقة إرتباطية

والصالبة النفسية وتحمل الغموض وباستخدام اختبار )ت( وجد أن هناك فروقًا دالة إحصائيًا 
بين متوسطى درجات الطالبات على مقياس المثابرة االكاديمية والصالبة  النفسية وتحمل 

 الغموض لصالح طالبات الجامعة المصرية . 
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األكادميية وعالقتها بالصالبة النفسية وحتمل الغموض لدى املثابرة 
 عينة من طالب اجلامعة املصرية والسعودية

 )دراسة مقارنة عرب ققايية 
[ 

 علىد/ جنوى حسن  القطاوى منصور  د/ سحر
 أستاذ الصحة النفسية املساعد

 جبامعة السويـس
 أستاذ علم النفس الرتبوى املشارك

 بالرياضجبامعة األمرية نوره 
 

 :ةمقدم
نسان فى إلزمات والمحن التى تواجه ااألو  فى ظل الظروف القاسيةة الحيا ةن مواصلإ

مع تلك الظروف هو دليل على المثابرة والصمود  ةنسان بايجابيإلحيان وتفاعل األكثير من ا
االكاديمية لى هدفه المنشود وتعد المثابرة إكي يصل   كي يحافظ على توازنه ويبقى مثابراً 

والقدرة على مواجهه  ةللفرد فاالشخاص المثابرون يتصفون بالمرون ةعلى القوة النفسي دليالً 
 . الصعوبات والمعوقات

كاديمية تدل على خبرات الفرد عند ألن المثابرة اأ( 573: 2011شرف عطيه )أويذكر 
من التوازن النفسى ة لى حالإحيث يستطيع التغلب عليها والوصول  ائدالشدو مواجهه المحن 

 ةوترتبط المثابر  ةحداث الضاغطألوقبل التعرض  ل ةالتى كان عليها قبل المرور بالمحن
 الميكانزيماتالبيولوجى وهذه  و تركيبهأالفرد وثقافته وطبيعه شخصيته  بنشأةكاديمية األ

لدى الفرد وتساعده على تحمل الغموض  ةالنفسية تزيد من الصالب ةجتماعإلوا ةيالنفس
 ةبصف ةيوفى حياته الدراسمة عا ةيمر بها فى حياته بصف يوتحمل المحن والشدائد الت

 .ةخاص
( أن المثابرة تشمل اتجاهات معرفية وسلوكية 2010  :528) Burns Bansteويرى 

تعكس سمات الشخصية كما ترتبط بالنواتج اإليجابية للصحة النفسية والبدنية ويتميز األفراد 
المثابرون بمركز التحكم الداخلى وصورة الذات اإليجابية  والتفاؤل والقدرة على التكييف 

 والمرونه عند مواجهه المعوقات .
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( أن الحياة تتسم بالتعقيد والغموض وهى 79: 2000يضيف سيد عبد العظيم ) كما
تتطلب من الفرد أن يكون على درجه من تحمل الغموض تساعده على النجاح فى التعامل 
مع المواقف الغامضة والمتصارعه فتحمل الغموض هو أحد متغيرات الشخصية التى تساعد 

 الفرد على مواجهه تحديات العصر.
( أن مرحله التعليم الجامعى يبدو فيها إعتقاد الفرد 26: 1996ف عماد مخيمر )ويضي

فى صالبته النفسية يعتمد على عمق عالقاته مع اآلخرين فان الفرد يصبح أكثر صحة 
نفسية كلما استطاع أن يواجه األزمات والصعوبات واإلحباطات ويتحمل الغموض حينما يجد 

ما شعور الفرد أنه وحيد فى مواجهه الضغوط فسوف يجعل من يساعده ويدعمه اجتماعيًا  أ
 الفرد يشعر باإلكتئاب واإلحباط ويصبح أكثر قلقًا على مستقبله.

لديهم  ةالمرتفع ةالنفسي ةبشخاص ذوى الصالاألن أKobassa  (1983 :18 )كما ترى 
هداف أ ن لديهم أضطراب النفسي كما إلنحراف واإلنظام قيمى ودينى يقييهم من الوقوع فى ا

فى الحياة يتمسكون بها ويسعون لتحقيقها ولديهم قدرة على الصمود والمثابرة والمقاومة 
كاديمى المرتفع مع التقدم فى العمر فهى ألالعمل والتحصيل ا بإتقانلتحقيق الذات ويتسمون 

 نمو مستمر. ةفى حال
خير أوالت الطالب تكاديمية تعبر عن محاألن المثابرة اأMischel (1981 :3 )ويرى  

كثر مرغوبيه لديهم ولكنها بعيدة أاديمية كأهداف أ جل تحقيق أهداف صغيرة فورية من أ اشباع 
 والمسئوليةنجاز إلكاديمى ودافع األكاديمية بكل من النجاح األنسبيا وترتبط المثابرة ا

عامل نه ألى تحمل الغموض حيث إ( 348: 2010ويشير محمد عبد التواب )،  جتماعيةإلا
كاديمى فهو ألداء النفسي واألدور فى تحسين ا ال الشخصية التى لديهممهم وحيوى من عوا

يجب  ةيستطيع مواجهتها وهى قدرة هامو  ةمرغوبالدراك المواقف إيدل على قدرة الفرد على 
كثر المواقف أالدراسة فما  ةثناء مراحل دراستهم لقدرتهم على مواصلأن تتوفر لدى الطالب أ

دراستهم  ةدراكها لمواصلإالتى تتطلب من الطالب المثابرة والقدرة على  الغامضة ةيالدراس
 .  الجامعية

حد المتغيرات النفسية أكاديمية هى ألن المثابرة اأويتضح من خالل العرض السابق 
ن أللمحن والشدائد  حنسان لحاله المثابرة عندما اليسمإلسلوك الفرد ويصل ا على التى تؤثر 

وتحمل  ةالنفسي ةن للصالبألى حالة الضعف والوهن وال شك إتفتت بنائه المتكامل فتصل به 
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كاديمية لدى الفرد لذلك ترى الباحثتان منطقيه للعالقه ألفى المثابرة ا مهماً   الغموض دوراً 
 الحالية. ةومن هنا نبعت مشكلة الدراس قةكاديمية والمتغيرات السابألبين المثابرة ا

 :ةالدراسمشكلة 
 ةالدراسة من خبره الباحثتان فى مجال التدريس الجامعى ومن خالل المعايش ةمشك نبعت    
ن بعض الطالبات أفى بلدين مختلفين )مصر ، السعودية( فقد الحظت كالهما  الطالبمع 

والسعى والمثابرة األكاديمية  على تحمل الغموض منها القدرةيتمتعون ببعض السمات النفسية 
نحو التغلب على الصعوبات والمحن والبعض يتميز بالصالبه النفسية والقدرة على تخطى 

ثناء الحياة الدراسية الجامعية والبعض ال يستطيع ذلك ومن ذلك تولد لدى أالصعاب 
وفى ضوء الطرح السابق يمكن تحديد مشكله الدراسة فى  ةحساس بمشكلة الدراسإلالباحثتان ا

 :ة تيآللتساؤالت اعلى ا ةجابإلا
كاديمية وكل من الصالبة ألبين المثابرة ا إرتباطية دالة  إحصائياً  عالقة هل هناك -1 

 وتحمل الغموض؟ ةالنفسي
 –هل توجد فروق دالة إحصائيًا بين متوسطى درجات طالبات الجامعة )المصرية  -  2

 ؟السعودية( على مقياس المثابرة االكاديمية
 –إحصائيًا بين متوسطى درجات طالبات الجامعة )المصرية هل توجد فروق دالة  -3

 السعودية( على مقياس الصالبة النفسية؟
 –توجد فروق دالة إحصائيًا بين متوسطى درجات طالبات الجامعة )المصرية هل  -4

 السعودية( على مقياس تحمل الغموض؟
 –صرية هل توجد فروق دالة إحصائياً  بين متوسطي درجات طالبات الجامعة )الم -5

السعودية ( على مقياس المثابرة األكاديمية ترجع الختالف التخصص )أقسام 
 أقسام أدبية(؟  –علمية 

 هداف الدراسة:أ
 : تىألى ما يإ ةالحالي ةتهدف الدراس       
 وتحمل الغموض. ةيالنفسة بكاديمية والصالاأل( الكشف عن طبيعه العالقة بين المثابرة 1
، المصريةكاديمية لدى عينه من طالبات الجامعه )ألالمثابرة ا( التعرف على مستوى 2

 .السعودية(
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 ةمستوى الصالب ةمن خالل معرف ةالجامعي ةالبات فى المرحلخصائص الطالتعرف على ( 3
 .وتحمل الغموض ةالنفسي

 بةكاديمية والصالألالسعودية فى مستوى المثابرة اة المصري ةطالبات الجامع( المقارنه بين 4
   (.مقارنة عبر ثقافيه دراسةفسية وتحمل الغموض )الن

 :ةالدراس ةهميأ
 ظرى والتطبيقى على النحو التالى:على المستويين النة الحالي ةالدراس ةهميأ ح تتض    

 :ةالنظري يةهمألأ( ا     
هتمام الباحثين فى إ نها شغلت أهميتها من حيوية الظاهرة التى تتناولها و أ  ة( تستمد الدراس1

 وتحمل الغموض. ةالنفسي ةكاديمية وعالقتها بالصالبألخيرة وهى المثابرة األا اآلونة
الشباب هى  ةن شريحأيضا من تناولها لمرحله التعليم الجامعى و أهميتها أ  ةتستمد الدراس (2

 ةبعده خصائص نفسي ةفى بناء المجتمع كما تتميز هذه المرحل جداً  ةمها ةشريح
 تمكن الفرد من تحقيق التوافق النفسي. يةجتماعية وعقلإو 
 :ةالتطبيقي ةهميألب( ا    

لمساعدة   واجتماعياً   فى توفير الظروف المالئمه نفسياً  ةستفادة من هذه الدراسإل( يمكن ا1
السلوكيات المرتبطة بالمثابرة االكاديمية مما  ةعلى تنمي ةالطالب فى المرحلة الجامعي

يجعلهم مؤهلين لمواجهه العديد من المحن والصعوبات والشدائد التى تقابلهم فى مراحل 
 حياتهم التعليمية.

ومن خالل ما نقترحه من توصيات فى عمل دورات  ةستفادة من نتائج الدراسإل( يمكن ا2
 الصالبة النفسيةعلى بدوره مما ينعكس  كاديميةالمثابرة األ عن وإرشادية ةوبرامج تنموي

 وتحمل الغموض.
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 مصطلحات الدراسة:
 عدة مصطلحات هى: ةتتناول الدراس 
 Perseverance Academyالمثابرة االكاديمية:  -
التحصيل التعليمى المرتفع رغم وجود عوامل  بأنها( 577: 2011شرف عطيه )أيعرفها   

تعرف المثابرة االكاديمية  المنخفض وبذلك داء االكاديمى ألالمخاطرة التى تدل دائما على ا
كاديميا رغم العقبات التى أحياه الفرد الناجح  ةوالنتائج التى تدل قص ةنها العمليأعلى 

على مقياس  ةالتى تحصل عليها الطالب ةبالدرج  جرائياً إكاديمية األالمثابرة  وتعرفتواجهه، 
 عداد/ فاروق عبد الفتاح.إ كاديمية ألالمثابرة ا
 Psychological Hardiness: ةالنفسي ةالصالب

 يالت ةيجابيإلحد خصائص الشخصية ابأنها أ( 13: 1996عرفها عماد مخيمر )
التعرض للضغوط داء النفسي والجسمى فى حاله أللى المحافظة على سالمة اإتؤدى 

على مقياس  ةالخام التى تحصل عليها الطالب ةبالدرج جرائياً إوتعرف  ةوالمواقف الشاق
 عداد/عماد مخيمر.إ الصالبه النفسيه تعريب و 

 Tolerance of Ambiguityتحمل الغموض 
نه مقدرة الفرد على مواجهه الضغوط والمواقف بأيعرف فى قاموس ذخيرة علم النفس     

وما  ةمور بما فيها من تفسيرات بديلألرادة وتقبل اإنفسيه و آالم  و المعقدة بغيرأ عةالمتصار 
نه القدرة على أ( ب364: 2010)محمد عبد التواب( ) عرفهكما  متكافئةتحتمل من نتائج 

 لتى تتميز بعدم الوضوحبها وا التنبؤالتفاعل مع المواقف الجديدة والمختلفه التى يصعب 
يها إلو التهديد النفسي للفرد بل يميل أللقلق  ةال تمثل مصادر حقيقة وكامن بأنها ةوالمتناقض
 ويرغبها.

عداد/ إ على مقياس تحمل الغموض  ةتحصل عليها الطالب التي بالدرجة جرائياً إويعرف      
 )محمد عبد التواب(.
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 :ةطار النظرى للدراسإلا
 :ةالحالي ةحول متغيرات الدراس ةنظرية هو خالص    

 كاديمية:أل : المثابرة اوالا أ
المواقف  ةفراد الذين لديهم قدرة مواجهأليتميز بها ا ةة خاصيتعد المثابرة االكاديمي

 ةوالقدرة على التكييف معها فهى دليل على التوافق النفسي ومدى تمتع الفرد بالصح ةالصعب
 ةوالعقلي ةللفرد من الناحيه الجسمي ةالداخلي ةبل هى دليل على تماسك البني يةالنفس

 كاديمية.ألوا ةنفعاليإلوا ةجتماعيإلوا
ظاهرة وعمليه  بأنهاكاديمية أل( المثابرة ا2008 :224) Snape: millerويعرف 

ويوجد فى هذا السياق متغيرين هما )التعرض  ةيجابى رغم خبرات المحنإلتعكس التكيف ا
 (.ةم المحن، تحقيق التكيف رغةللمحن

 كاديمية:ألتعريف المثابرة ا
رغم وجود المحن والشدائد  ايجابياً  فراد تكييفاً ألحيث يظهر ا ةديناميعمليه  فالمثابرة

 يواجهها. التي
( بأنها استمرار الطالب ومواظبته غلى االستذكار 2011)فاروق عبد الفتاح،  عرفهاف

والنشاط األكاديمي وتأخيره إلشباع أهداف صغيرة فورية من أجل تحقيق أهداف أكاديمية 
 أكثر مرغوبية ولكنها بعيدة نسبياً  . وهذا التعريف تتبناه الباحثتان . 

المرتفع ألكاديمي القدرة على التحصيل ا بأنهاmorales (2008  :197 )عرفها و 
رغم  ةيجابيإلا ةالنفسي ةللفرد رغم وجود عوامل المخاطرة فهو مصطلح يدل على الصح

 التى يتعرض لها الفرد. يةالضغوط النفس
بأنها تعبر عن حماس الفرد ألداء ما يطلب منه وعدم  Hesetel (2005 :9)ويعرفها 

الصعوبات والعقبات التي  تعرضه وبذل كل جهد إلنجاز تركه قبل اإلنتهاء من إجازه رغم 
 المهام وإن كانت غير محببة  له.

( بأنها تعنى التزام الفرد بالمهمة الموكلة إليه حين 2003: 22) Costaكما عرفها 
 تكتمل دون أن يستسلم بسهولة.
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محاولة الفرد وحرصه على  بأنهاكاديمية ألالمثابرة ا  Good (6 :2001) هاعرفو 
ويناضل فى  نسبياً  ةم التى تكون بعيدألههدافه اأ جل تحقيق أهدافه الفورية من أ جيل اشباع أت

 ى كل ما يقابله من عقبات.سبيل ذلك ويعمل على تخط
تناولها  فبعض العلماء ةالعملي ةلى المثابرة حسب الخلفيإوقد تنوعت نظرة العلماء 

فراد ألثير الكبير للمثابرة على سلوك اأكدافع للسلوك حيث ركز بعض العلماء على الت
خر ركز على آلالسلوك واتجاهه والبعض ا ةفراد فى شدألختالف بين اإلوا باينالت االحظو 

 لدى الفرد. حد محددات الذكاءأالمثابرة ك
 بؤ بالمثابرة االكاديمية:نعوامل الت

 هى على النحو التالى: ( عدة عوامل 2006  :27) martein &marshحددت     
 .( الفعالية الذاتية1
 ( القدرة على التخطيط.2
 ( ضبط النفس.3
 ( القلق المنخفض.4
 لالنجاز. ( الصمود والدافعية 5

بالمثابرة  أن هناك عدة خصائص مرتبطةmukhopad.hyay (2010 :456 )ويذكر      
ومزاج الفرد  ةالعوالوالديه الف ةسريألا ةللفرد والعالق العناية االيجابية  الداعمةألكاديمية هى ا

أو العقليه المرتفعة  كما يلعب التكيف الداخلي للذات والتكيف الخارجي  مع والقدرة المعرفيه 
للتقييم الشامل للمثابرة  سساأفهو  لداخلي بالرفاهيةحساس اإلفى ا هاماً  دوراً  البيئة

 مية.كاديألا
ى المثابرة هى على عدة عوامل تساعد علSnape: miller (2008 :224 )حدد      

 النحو التالى:
جتماعية والقدرة على إلالذكاء المرتفع والمهارات ا لدى الفرد وهى نسبة ة:عوامل شخصي( 1

الحماس لدى الفرد بالصحة والنشاط و  وجداني والمرونةخرين والذكاء الآلالتفاعل مع ا
 والعقلية.  النفسية

جتماعية والعالقات الجدية داخل إلسرة ووجود المساندة ااألوهى : ( عوامل اجتماعية2
 سرة.ألا
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 ةجماعوالتشجيع ودرو نوى والمساندة فى الدعم المع ةمدرسل: وهى دور ا( عوامل بيئية3
مؤثر ن يكون عضو فعال فى مجتمعه وله دور أصدقاء كما عوامل تساعد الفرد على ألا

 خرين.آلمع ا
تساعد  ة التيويمرغمن الصفات ال ة( مجموع1996 :179) Dyer, Mc وقد حدد     

 :فى مواقف المحن وهذه الصفات هي  ن يكون مثابراً أالفرد على 
 نجاز:إلرتداد الصدى والتنفيذ واإل( ا1

 :ةالحيا أخرى ومواصلةتداد مرة ر ل ا وتمثل صفة    
 بعد تلك المواقف. والشدائد وسهولة التكيف المرونةن بعد المرور بالمح     

 حساس بالذات:ل( ا2
داء الفعال للشخص فى ألحساس باإلحساس بتقدير الذات المرتفع ولكنه اإلليس مجرد ا    

والمواقف  ةحياه وخبرات الفرد وقدرته على تحمل ضغوط الحياللنه منظور متوازن أالحياه و 
 يمر بها. المحيطة والغامضة التي

 :ة( التصميم والعزيم3
 ن يكمل مهمته وتحيقأحتى يستطيع  م الفرد المثابر بالصمود والعزيمةن يتسأوهو       
ن العقبات والمعوقات مجرد حواجز البد من تخطيها للوصول لتحقيق الهدف أهدافه ويرى أ 

 .بعدة طرق  لى حل لهاإن صعوبات الحياه يجب توقعها والتعامل معها بل الوصول أحيث 
 االتجاه الموالى للمجتمع:( 4
خرين واالندماج والتفاعل آلتشجع على التعلق با التي ةتمثل فى عالقات الود والمحبوي     

هم السلوكيات أ  لها هى من  يتعرضون  أوقات المحن التيخرين فى آلمعهم ومساندة ا
 .كاديمى لدى الفردألتدعم المثابرة والصمود ا إلجتماعية التيا

 :خصائص المثابرون 
ألفراد المثابرون ( عدة خصائص ل2006 :6)  GalenB.Grabe,S.Wells,Bحدد     
 على النحو التالى: هي

 حساس بالهدف فى الحياه.إل( ا1
 نتماء.إل( الشعور با2
 ( االنفعال االيجابى.3
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 ( القدرة على حل المشكالت.4
 .ة( القدرة على تقبل المشاعر السلبي5
 الضغوط.( القدرة على مواجهة 6
 ( تقدير الذات المرتفع.7
 خرين.آلمع ا ةقامة عالقات جيدإالقدرة على ( 8
 .ةالنفسي ة( الصالب9

 ( التواصل الجيد.10
 النظريات المفسرة للمثابرة االكاديمية:

  Atekenson Theory( نظريه اتكسون 1
ن مخاطرة ألى إشار أالقائم على المخاطرة و  لإلنجازالدافعية  ةنظر  Atekensonوضع 

بخصائص الفرد وعامالن  نعوامل منها عامالن يتعلقا أربعةفى عمل ما تحددها  اإلنجاز
ن أالعمل المراد انجازه وفيما يتعلق بخصائص الفرد فقد حدد  أو بخصائص المهمة يرتبطان

 حو االنجاز:فى مجال التوجه ن ألفراد يعمالن بطريقة مختلفةهناك نمطان ل
كبر من أنجاز بدرجه إلشخاص الذين يتسمون بارتفاع الحاجة نحو األهم ا النمط االول:

 الخوف من الفشل.
 إلى الحاجة نةشخاص الذين يتسمون بارتفاع الخوف من الفشل بالمقار ألهم ا النمط الثانى:

 لالنجاز.
خذ متغيرين فى االعتبار هما )احتماليه النجاح، أفيجب  إلى خصائص المهمة وبالنسبة    

تمام المهم )احمد عبد الخالق، إتؤثر على  أحد محددات المخاطرة التيالباعث للنجاح( فهى 
 .(2003النيال، مايسه 

النفسية  ألكاديمية تعد سمة تدل على التمتع بالصحةن المثابرة اأومما سبق يتضح     
يتعرض  اح والقدرة على مواجهة المواقف الصعبة والمحن التيوالعقلية للفرد وهي دليل النج

 .ةثناء دراستهم الجامعيألها الطالب الجامعيين 
 :يةالنفس ةثانيا: الصالب

 ةزمات والمشكالت والضغوط النفسيألمن ا لى العديدإ إلنسان فى حياته اليوميةيتعرض ا    
حباط، ال إلشكال الفشل واأتؤثر على الفرد فواقع الحياه محفوف بالعقبات والصعوبات و  التي
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حباط لذلك ظهر اتجاه جديد فى إلتستطيع الهروب من هذه المشكالت وتجنب الفشل وا
ة  الضغوط والوقاية من ويدعم القدرة على مواجه ال علم النفس يهتم بالصحة النفسيةمج

 .ةالنفسية الصالب ةيجابى والذى يهتم بدراسإلعلم النفس اوهو  اإلضطرابات النفسية
 :ةالنفسية تعريف الصالب

 التي تؤدي الشخصيةحد الخصائص أ بأنها( 52: 1996عرفها عماد مخيمر )     
 فى حاله التعرض للضغوط والمواقف ألداء النفسي  والجسميا ةالمحافظة على سالم

 هذا التعريف تانوتتبى الباحث الشاقة.
ه على اعتقاد عام لدى الفرد بفاعليته وقدرت بأنهاPines (1995 :13 )وعرفها      

حداث الحياه أ يةكى يدرك ويفسر ويواجه بفاعلاستخدام كل المصادر النفسية والبيئية المتاحة 
 الضاغطة.

( بأنها متغير نفسي يساعد على تحمل الضغوط 1991 : 239) Cozziوعرفها      
 يواجهها الفرد بنجاح حتى يتم تحقيق األهداف. واالحباطات التى

( بأنها مجموعة من خصائص الشخصية وظيفتها 1983  :11) Kobasaكما عرفتها      
 .مساعدة الفرد فى المواجهه الفعالة  للضغوط والتي  تتكون من االلتزام والتحكم والتحدي

رة لديه و قدأفرد للالنفسية خاصية  ةن الصالبأويتضح من خالل عرض التعريفات      
و أبالفشل  روالخروج منه بنجاح دون الشعو  ات والتحدياتوالعقب تمكنه من مواجهه الضغوط

 داء النفسي والتمتع بالصحة النفسيةألا أن الصالبة النفسية تدل على سالمةحباط كما إلا
 لدى الفرد.

 :مكونات الصالبة النفسية
هى على  إلى ثالثة مكونات للصالبة النفسيةخالل عدة دراسات  منتوصلت كوبازا     

 النحو التالى:
  Commitmentتزام للا( 1

خرين من آله واهدافه وقيمأ وهو نوع من التعاقد النفسي يلتزم به الفرد تجاه نفسه و       
 حوله.
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   Control( التحكم 2
حداث أن يكون له تحكم فيما يواجهه من أنه بامكانه أعتقاد الفرد إ لى مدى إويشير     

الشخصية عما يحدث له ويتضمن الحكم القدرة على اتخاذ  وقدرته على تحمل المسئوليه
 حداث والقدرة على المواجهه الفعاله للضغوط.ألالقرارات والقدرة على تفسير ا

  Callenge( التحدى 3
جوانب حياته هو أمر مثير أن يطرأ من تغيير على لى مدى اعتقاد الفرد إويثير     

بيئة ومعرفة ه واستكشاف الأ له مما يساعده على المباد كثر من كونه تهديداً أ وضروري 
شارت كوبازا إالضغوط بفاعليه ك إلجتماعية التى تساعده على مواجهةوا لمصادر النفسيةا
 تعمل كمتغير وسيط يخفف من وقع األحداث الضاغطة على الصحةن هذه المكونات ألى إ

غوط وال يمرضون، ويتضح من ضيتعرضون لل النفسية للفرد فاالشخاص األكثر صالبة
 من خالل المشاعر والسلوكيات التي عامة تظهرصفة صالبة النفسية ن الأالعرض السابق 

هذا يقود و لى الرضا إتدعو  كم والتحدى وتعنى الشعور التام بأن البيئةلتزام والتحتتصف باإل
أهم  لفضول والحماس وبهذا تمثل الصالبة النفسيةلمواقف بنوع من ان ينظر لألى إالفرد 

حباطات فهى من إلزمات والصدمات واار السلبية للضغوط واألثآلل متغيرات الوقاية النفسية
على استخدام المصادر  وقدرته الشخصية فى اعتقاد عام فى فاعلية السمات االيجابيه فى

 الضاغطة. ةالحيا حداثأ رك ويفسر ويواجه بفاعليةإلجتماعية المتاحة لكى يدواالنفسية 
 النفسية: العوامل المؤثرة فى الصالبة

لدى  ( عدة عوامل تؤثر فى الصالبة النفسية1989 :17) Scheier carver حدد      
 الفرد هى على النحو التالى:

 جتماعية.إلا التنشئة( 1
 جتماعية.إل( المساندة ا2
 .ة( الوراث3
 الطفولة.( خبرات 4
 ( متغيرات الشخصية.5
 زمات والمحن.أل( التعرض للضغوط وا6
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 النفسية المرتفعة: خصائص ذوى الصالبة
( عدة خصائص لذوى الصالبة النفسية المرتفعة 1983  :18) Kobasa حددت 

 :وهى على النحو التالي 
 جتماعيةإلالتنشئة ا( 1)
 جتماعيةإل( المساندة ا2)
 ( الوراثة3)
 الطفولة ( خبرات4)
 ( متغيرات الشخصية5)
 نألزمات والمحالتعرض للضغوط وا( 6)

 :صالبة النفسية المرتفعةخصائص ذوي ال
وهي  الصالبة النفسية المرتفعة عدة خصائص لذوي  Kobasa (1983  :18) حدد    

 علي النحو التالي:
 ة والنشاطأ ( المباد1)
 ( المثابرة والقدرة علي تحمل الغموض2)
 للقيادة والزعامة ( الميل3)
 ديميكادألالقدرة علي الصمود ا (4)
 ( القدرة علي اتخاذ القرارات5)
 ( إتقان العمل6)
 إدراك التحكم الداخل (7)
 الشعور بالثقة بالنفس وتقدير الذات المرتفع (8)
 ( القدرة علي تحقيق الذات9)
 ( الطموح المرتفع10)
 ( توقع المشكالت واالستعداد لحلها11)
 واإلبداع( القدرة علي تجديد 12)
 ( دافعية االنجاز13)
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مركب هام من مركبات الشخصية التي  ن الصالبة النفسيةأ للباحثتانومما سبق يتضح    
فاؤاًل كثر مرونة وتأتجعل  الفرد  والتية آثار الضغوط الحياتية المختلفنسان من إلتقي ا

مراض ألة ضد االصالبة النفسية عامل حمايوقابلية للتغلب علي المعوقات والمحن كما تمثل 
 .الجسدية واالضطرابات النفسية

 ثالثاا: تحمل الغموض:
فهو يساعد  بها علماء النفس يهتمحد المتغيرات الشخصية التي أيعتبر تحمل الغموض       

في المعاجم  وقد وردالقرار السليم بشأنها  واتخاذ والمعقدة الفرد في مواجهة المواقف الغامضة
ه الرغبة في تقبل الموضوعات أنالنفسية وفي قاموس المصطلحات النفسية تحمل الغموض 

 . تفسيرات متبادلة انواع متنوعة التي لها
معالجة المعلومات الخاصة  فهملي طريقة الفرد في إ تحمل الغموض يشيركما      

و أالمألوفة, والمعقدة  , غيررائنالقو المثيرات الغامضة عندما تواجه بمجموعة من أبالمواقف 
يسمي ماويشمل تحمل الغموض   (1995  :7)(  fur ham & Chester) غير المتطابقة

الغامضة ويري   داء المهامأفي  فراد للبحث والسعي نحو الغموض بل التفوق األميل  فقط
Levitt  )2005  :32 )معرفية ادراكية يفضلها بعض االفراد كما  عمليةالغموض  ن تحملأ

 .تمثل سمة شخصية للفرد أنها
في محاولة الزيادة فهم  جريت العديد في الدراسات حول مصطلح تحمل الغموضأو      
لي تحمل إقف الغامضة فالبعض ينظر افراد مع المو ألدراك وتفسير وتأويل وتفاعل اإ كيفية 

نه خاصية مرتبطة بالمؤسسات ألشخصية فضاًل من نه متغير من متغيرات اأالغموض علي 
 .بالفروق الفردية الذي يستحوذ علي اهتمام علي علم النفس والمنظمات التي تعني

 تحمل الغموض : تتعريفا
( تحمل الغموض بأنه القدرة على التفاعل مع المواقف 2010)محمد عبد التواب،يعرف     

الجديدة والمختلفة التي يصعب التنبؤ بها والتي تتميز بعدم الوضوح والاليقينية والمتناقضة 
بأنها ال تمثل مصادر حقيقية وكامنة للقلق أو التهديد النفسي للفرد بل يميل اليها ويرغبها . 

 ثتان هذا التعريف. وتتبني الباح
أن رد فعل الفرد إزاء المواقف الغامضة يتوقف علي   Budner (1962 : 31)يري 

كيفية إدراكه لهذه المواقف من البداية فإذا أدراك الموقف الغامض علي أنه طبيعي ومرغوب 
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فيه فإنه في هذه الحالة سينقل عليه ويتفاعل معه بسهولة وهو بذلك متحمل الغموض أما إذا 
 أدركه على أنه مصدر للتهديد فإن استجابته تأخذ مستويين هما:

المستوي الظاهري الذي يحدث في عالم اإلدراكات المشاعر الطبيعية واإلجرائي الذي في     
 عالم األشياء الطبيعية واإلجتماعية ومن ثم تأخذ االستجابة شكلين:

 ( الخضوع:1)
 يغيرها. بلة للتوضيح وال يستطيع الفرد أنوهو إدراك الموقف حقيقة وجودية غير قا    

 ( الرفض:2)
 وهو أداء فعل ما يتغير به الواقع الموضوعي لكي يالئم رغبات الفرد.     

التي يكون  المواقف و الرغبة في تناولأبأنه القدرة  : Lolman (1973 : 6)وعرفها       
 Silver (1996 : 27) بدون صعوبة كما عرفه و التفسيرات متبادلةأو انواتج أبها صراع 

 .  و هي حالة غير مؤكدةأكثر من تفسير واحد ألبأنه حالة غامضة او قابلة 
تحمل الغموض حين عرف بأنه بحث الفرد عن الغموض  مفهومثم وسع بعد ذلك اطار     

 . داء المهام لغامضةأوتمتعه به وتفوفه في 
 نه متصل يمتد بين القبول والرفض في ردرد أ الغموض ويتضح من عرض تعريفات تحمل

نه خاصية لدي الفرد تدل أة ومعقدة كما فنها غير مألو أعلي  األفعال للمثيرات المدركة 
 نواع المواقف الغامضة:أنه يصعب التنبؤ به أتفاعله مع المواقف الجديدة الغامضة كما 

  Norton (1975 :66) حددكما 
 التالي: على النحونواع للمواقف الغامضةهي أربع أ
 ر مألوفة ومهمة موقف جديد: ينطوي علي مثيرات غي (1)
خذها في أ موقف معقد: يحتوي علي عدد كبير من المثيرات وعلي الشخص (2)

  االعتبار
 مثيرات مختلفة فنية بناءات مختلفموقف متناقض: يحتوي علي  (3)
 .طارئ: حدث دالاللته فجأة وتمر بسرعة موقف (4)

 خصائص ذوي القدرة المرتفعة الغموض :
ذوي القدرة المرتفعة لتحمل لألفراد عدة خصائص  Allen(2000 : 428) حدد        

 الغموض هي علي النحو التالي:
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 .نها مرغوبةإالغامضة علي دراك المواقف إليميلون  (1)
 .لديهم مرونة في التفكير (2)
 .يتميزون بالتفكير البنائي (3)
 .المواقف المتصارعةلديهم قدرة علي مواجهه  (4)
 .القدرة علي حل المشكالت (5)
 .جتماعية المعقدةإلباالرتياح عند مواجهه القضايا ا الشعور (6)
 .ناألقوة ا (7)
 .جتماعيإلالقبول ا (8)
 . ارتفاع الكفاءة الذاتية (9)
 .داركيةإلالسرعة ا (10)
 . عن المعرفةالبحث  (11)
 .الثقة بالنفس (12)
 .قطابآلالقدرة علي التمييز ل (13)
 . التعصبمان وعدم ألحساس باإلا (14)

 حدأهو  ن تحمل الغموضأ للباحثتاندبيات السابقة يتضح ألومن خالل مراجعه ا     
والتفوق في  و الغامضةأدراك المواقف المهددة إعند  سمات الشخصية التي تدل عل التحمل

الغامضة والمهددة  كثر مرونة وقابلية لتغلب علي المواقفأالغامضة ويجعل الفرد  داء المهامأ
 له.
 سابقة:سات ادر

جنية التي األمن الدراسة تعرض الباحثتان بعض الدراسات العربية و  في هذا الجزء     
 -حدث :ألقدم لألتناولت متغيرات دراستهم وهي علي النحو التالي من ا

لي التعرف علي العالقة إالتي هدفت (  Pattohlp Goldenberg,2000)  ففي دراسة -
جامعيًا  ( طالباً 41) عينية االكاديمي والقلق فقد تكونتبين الصالبة النفسية واالنجاز 

لديهم ويعتبر المشاركون  (BsN) او جزئي ومسجلون في برنامج كلي يعملون بدوام
حصائيًا إ دالة ظهرت نتائج الدراسة وجود عالقةأو  معتدلة من الصالبة النفسية مسويات
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نجاز إلبالقلق بل يؤثر القلق في اال يتأثر  واإلنجاز األكاديمي، بين الصالبة النفسية
 .كاديمي ولكن بنسبة منخفضةألا
دراسة هدفت إلي فحص التأثيرات   (Micheal & Hubert : 2001)جري كل من وأ -

المدمجة لدافعية تعلم الطالب والصالبة النفسية وامكانية زيادة مخرجات التعلم وقد 
أحريت الدراسة علي عينة من طالب الجامعة وتوصلت نتائج الدراسة إلي وجود عالقة 

 ة . ارتباطية موجبة ودالة احصائيًا بين دافعية المشاركين للتعلم وصالبتهم النفسي
علي العالقة بين  لي التعرفإهدفت  دراسة (Simon , et . al ,2003) جري أكما  -

كل لدي عينة ألراب اطواض يجتماعي والشخصإلكاديمي واألالنفسية والتكييف ا الصالبة
وضحت أو  طالب وطالبة من الجامعة (122الجامعة تكونت عينة الدراسة من ) من طلبة

ة علي مقياس التكييف عالذين حصلوا علي درجات مرتفن الطلبة أ نتائج الدراسة
قد حصلوا علي درجات مرتفعة علي مقياس الصالبة  ي جتماعي والشخصإلكاديمي واألا

 كل.ألنهم ال يعانون من اضطراب اأالنفسية كما 
لي الكشف عن العالقة بين دافعية إدراسة هدفت ) (Cole & field,2003)وأجري  -

 لبة بالجامعة منهم ( طالبًا وطا356النفسية وتكونت عينة الدراسة من )التعلم والصالبة 
ة ية موجباطإلي وجود عالقة ارتبناث وتوصلت النتائج إل% من ا41من الذكور,  59%

 لي عدم وجود فروق بينإشارت النتائج أبين دافعية التعلم والصالبة النفسية كما 
 . صالبة النفسيةلالجنسيين في ا

( التي هدفت التعرف علي العالقة بين تحمل 2004عبدالرحمن العبدان )وفي دراسة  -
كاديمي في مادة اللغة االنجليزية لدي طلبة بالجامعة وتكونت ألالغموض والتحصيل ا

 سفرت نتائج الدراسة عن وجود عالقةأ( طالب وطالبة بالجامعه و 100عينة الدراسة من )
 . نجليزيةاإلاالكاديمي لمادة اللغه  ارتباطية موجبة بين تحمل الغموض والتحصيل

حمل الغموض لي الكشف في العالقة بين التإدراسة هدفت  ((Tagano,2005جري أو  -
( 120لدي طالب المرحلة الثانوية وتكونت عينة الدراسة من ) والميل للتفكير اإلبداعي 

وقياس باحث مقياس تحمل الغموض اليرنك في المرحل الثانوية وطبق ال طالب وطالبة
بين تحمل  عن وجود عالقة ارتباطية موجبة لتوارنس وكشفت النتائجبداعي إلالتفكير ا

للغموض كلما كان الفرد اكثر  كثر تحمالً أالغموض والتفكير االبداعي فكلما كان الفرد 
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فراد العينة الدراسة من أابداعًا ولم توجد فروق دالة احصائيًا تغزي لمتغير الجنسيين بين 
 ناث.إلواالذكور 

لي التعرف علي طبيعة العالقة بين إ( دراسة هدفت 2005جري سيد عبدالعظيم )أو  -
( 340من ) يل الدراسي وقد تكونت عينة الدراسةتحمل الغموض والكفاءة الذاتية والتحص
ظهرت نتائج الدراسة وجود عالقة ارتباطية موجبة أطالب وطالبة من المرحلة الجامعية و 

والكفاءة الذاتية وبين تحمل  الغموض والتحصيل الدراسي المرتفع بين تحمل الغموض 
 راد عينة الدراسة.ألنا لدي أفعالقة سالبة بين تحمل الغموض وقوة ا  ووجود

بين  لي الكشف عن طبيعة العالقةإالتي هدفت  (Yurtserer , 2006) دراسة وفي  -
طبقت الدراسة علي مجموعة تخاذ القرارات وقد إاوض و التف تحمل الغموض والقدرة على 

النتائج عن وجود  دراية وكشفتإلعمال ااألمديرين  (80من المديرين بلغ قوام العينة )
لي إيضًا أشارت النتائج أيجابية بين تحمل الغموض والقدرة علي التفاوض كما إعالقة 

 وجود فروق ذات داللة احصائية بين المديرين ذوي تحمل الغموض المرتفع ومدراء ذوي 
فضل من أعلي التفاوض واتخاذ القرارات  فع لديهم قدرة عالية المرت تحمل الغموض

 .المنخفض ذوي تحمل الغموض المدراء
رتباطها إكاديمية و ألدراسة في المثابرة ا (Martin & Marsh , 2007)  جري أكما  -

ظهرت النتائج أ( طالب و 402بلغت ) الدراسة علي عينة حيث طبقت نفسية والتربوية، ال
ات والتحكم والتخطيط والقلق بالمثابرة هي فعالية الذ نه توجد خمسة عوامل تنبأأ

من خالل ثالثة نواتج  هانبأن المثابرة يتأشارت نتائج تحليل المسار أالمنخفض والصمود و 
و الصف الدراسي وتقدير  أستمتاع بالمدرسة والمشاركة بالفصل إلونفسية هي ا تربوية
 .العامالذات 

لصالبة لي معرفة العالقة بين اإالتي هدفت  (Ramis & Nichlas ,2008)وفي دراسة  -
 ألكاديمي لدي عينة من طالب وطالبات الجامعة نجاز االنفسية وفاعلية الذات واإل

نجاز إلذات والدال موجب بين الصالبة النفسية وفاعلية ا إرتباطظهرت النتائج وجود أو 
ناث والذكور من إلالنتائج عدم وجود فروق دالة احصائيًا بين اظهرت أكاديمي كما ألا

 مقياس الصالبة النفسية.
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لي اختيار ماذا كان العمر, النوع إهدفت  ( دراسةSheard , 2009)جري أكما  -
جريت الدراسة أالصالبة النفسية تنبأ بالمعدل التراكمي لدرجات النهائية بالجامعه وقد 

ن الطالب أطالب وطالبة بالجامعه وتوصلت النتائج الي  (134علي عينة بلغ قوامها )
مع الطالب  علي بالمقارنةأ كاديمي نهائي أمعدل تحصييلي النضج احرزوا  في عمر

ذكور في التحصيل الدراسي والصالبة لناث يتفوقن علي اإلن اأ كما في الجامعته دالجد
ارتباطًا بشكل ايجابي ودال مع كثر أن الصالبة النفسية ألي إشارت النتائج أنفسية كما لا

التراكمي بواسطة الصالبة  كاديمي وبذلك تم التنبؤ بداللة بمعدل التحصيلألالتحصيل ا
 . النفسية والنوع معاً 

لي التعرف علي طبيعة العالقة بين إ( دراسة هدفت 2009جرت سهام خلقيفة )أكما  -
ختالف التخصص الدراسي اوبين االنزان االنفعالي ب وعدم تحمل الغموض( –)تحمل

 الرابعة(. –وليألوالفرقة الدراسية )ا دبي(أ)علمي, 
ات جامعه عين شمس نب( طالبة من طالبات كلية ال148ن )وتكونت عينة الدراسية م -

زان واالت دالة موجبة بين تحمل الغموض ظهرت نتائج الدراسة وجود عالقة ارتباطيةأو 
طالبات الفرقة االولي والفرقة الرابعة  بيناحصائية  االنفعالي ووجود فرق ذات داللة

في تحمل الغموض واالتزان االنفعالي وعدم تأثير قة الرابعة لصالح طالبات الفر 
 . التخصص الدراسي علي كل من تحمل الغموض واالتزان االنفعالي

من نبؤ بالتحصيل الدراسي مكانية التإلي إهدفت  ( دراسة2010واجري )سعيد عبدالحميد, -
مستوي الضغوط النفسية بالجنس واجريت و مل ألصالبة النفسية والشعور باخالل ال

 بين ايجابية  وجود عالقة  ظهرت النتائج أوطالبة بالجامعه و  ( طالب205الدراسة علي )
مل وعالقة سالبة ودالة علي مستوي األالصالبة النفسية والتحصيل الدراسي والشعور ب

بة وجود تأثير مباشر لكل من الصال ظهرت النتائجأكما الضغوط والتحصيل الدراسي 
 النفسية والتخصص علي المعدل التراكمي للطالب. وطغضألمل والالنفسية والشعور با

العالقة بين الصالبة النفسية لي فحص إهدفت  بدراسة (ThoDet ,2011) كما قام -
دارة إالدراسة علي عينة حتي طلبة الجامعه في  جريتأدة الحياة الدراسية وقد وجو 

لي وجود تأثير ايجابي ودال احصائيًا لكل من إ بجامعه فيتنام وتوصلت النتائج عمالألا
 .الصالبة الصالبة النفسية وجودة الحياة الدراسية لصالح الطالب مرتفعي
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بة لي التعرف علي عالقة الصالإ( دراسة هدفت 2011جرت غادة الشواف )أكما  -
السعودية وتوصلت نتائج  بداع لدي طالب المرحلة الثانوية بالمملكة العربيةإلبا الننفسية
 : ليإالدراسة 

إلى أهمية الصالبة النفسية فى مرحلة المراهقة وأشارت أيضًا إلى وجود عالقة إيجابية  -
 بداع إلبين الصالبة والقدرة على ا

استكشاف طبيعة العالقات ( دراسة هدفت إلى 2012كما أجرى أشرف عطية ) -
الجامعه المفتوحة  بالطكاديمى وتقدير الذات لدى عينة من ألرتباطية من الصمود اإلا

( طالبًا وطالبة وأشهرت نتائج الدراسة فى وجود عالقة إرتباطية 253بلغ قوام العينة )
ما كاديمى ودرجات الطالب على مقياس تقدير الذات كألمقياس الصمود ابة لكالً من سال

بين درجات الطالب والطالبات على  ةأشارت النتائج إلى وجود فروق دالة إحصائى
كاديمى لصالح الطالبات فى حين لم تستقر النتائج فى وجود فروق ألمقياس الصمود ا

 بين متوسطى درجات الطالب والطالبات على مقياس تقدير الذات. 
بيعة العالقة بين تحمل ( دراسة هدفت إلى كشف ط2016ة )كما أجرت أمل الشريد -

الغموض ومستوى الطموح والدافعية للبحث التربوى وأجريت الدراسة على عينة فى 
( طالبة من 60طالبات الجامعة بالمملكة العربية السعودية تكونت عينة الدراسة من )

يجابية بين تحمل إظهرت النتائج وجود عالقة أطالبات الدراسات العليا بكلية التربية و 
ض وكل من مستوى الطموح والدافعية للبحث التربوى فقد كانت الطالبات ذوى الغمو 

فعية للبحث التربوى عن أقرانهم على فى مستوى الطموح والداأ تحمل الغموض المرتفع 
 ل فى تحمل الغموض . ألقا

  عقيب عام على الدراسات السابقة:ت
ساسى من مقومات أكاديمية هى مقوم ألا ةن المثابر أاتفقت الدراسات السابقة على     

الصحة النفسية لدى طالب الجامعة لذلك تناولتها الدراسات السابقة ولكن بمسميات مختلفة 
كاديمى ولكن ألمنها االنجاز االكاديمى والتحصيل االكاديمى والتوافق الدراسى والصمود ا

 , Martin & Marsh)ةلحداثة مصطلح المثابرة االكاديمية تناولته دراسة واحدة هى دراس
فقد تناولته دراسات عديدة ولكن ال  ،غير الصالبة النفسية وتحمل الغموضما متأ   (2007

جنبية تناولت متغيرات الدراسة الحالية فى حدود علم الباحث وقد أو أتوجد دراسة عربية 
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إستفادت الباحثتان من الدراسات السابقة فى تحديد حجم عينة دراستهما كما استفادت من 
 تحديد أدوات الدراسة وصياغة الفروض الخاصة بدراستهم الحالية وهى على النحو التالى . 

 ض الدراسة:يرو
توجد عالقة إرتباطية دالة  إحصائيًا بين المثابرة األكاديمية وكل من الصالبة  -1

 .لدى عينة الدراسة  النفسية وتحمل الغموض
 –توجد فروق دالة إحصائيًا بين متوسطى درجات طالبات الجامعة )المصرية  -2

 السعودية( على مقياس المثابرة االكاديمية .
 –توجد فروق دالة إحصائيًا بين متوسطى درجات طالبات الجامعة )المصرية  -3

 السعودية( على مقياس الصالبة النفسية .
 –توجد فروق دالة إحصائيًا بين متوسطى درجات طالبات الجامعة )المصرية  -4

 السعودية( على مقياس تحمل الغموض .
 –توجد فروق دالة إحصائياً  بين متوسطي درجات طالبات الجامعة )المصرية  -5

السعودية ( على مقياس المثابرة األكاديمية ترجع الختالف التخصص )أقسام علمية 
 أدبية ( .أقسام  –

 إجراءات الدراسة: 
 :منهج الدراسة : أوالا      
رتباطى والمقارن الذى أمكن من خالله إلاعتمدت الدراسة على المنهج الوصفى بشقيه ا   

 جابة على تساؤالت الدراسة والتحقق من صدق فروضها . إلا
 : ةعينة الدراس: ثانياا 
من الجامعة المصرية والجامعة  ( طالبة300جريت الدراسة على عينة قوامها )أ    

 لفرقة الثالثة بجامعة السويس ة التربية ا( طالبة من كلي150النحو التالى ) السعودية على
( طالبة من كل تخصص 50جتماعية بواقع )إلمن أقسام الرياضيات والعلوم والدراسات ا

أقسام علم النفس  ميرة نورة بالفرقة الثالثة منأل( طالبة من كلية التربية بجامعة ا150و)
أعمار أفراد عينة ( طالبة من كل تخصص وامتدت 50اقع )والتربية الخاصة والطفولة بو 

( وقد 0,67( وانحراف معيارى قدره )20,75سنة( بمتوسط قدره ) 22:  19الدراسة من )
 اختيرت العينة بصورة عشوائية. 
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 أدوات الدراسة: : ثالثاا 
  ألتية:لت الدراسة على االدوات ااشتم    

 ( 2010إعداد / فاروق عبدالفتاح ) مقياس المثابرة االكاديمية  -1
 ( 2012)  إعداد/كوبازا تعريب عماد مخيمر  مقياس الصالبة النفسية  -2
 ( 2011إعداد / محمد عبدالتواب )  مقياس تحمل الغموض  -3

  دوات الدراسة على النحو التالى:العرض التفصلى أل
  االكاديمية : وصف مقياس المثابرة -1

ن أ( فقرات يتكون كل منها من فقرتين )أ( , )ب( وعلى الطالب 10تكون المقياس من )    
ول ألختار( , )قد أختار( والبديل اأس يختار الموقف الذى ينطبق عليه من بديلين هما )حتماً 

نه ربما يأخذ هذا الموقف أما البديل الثانى فيعنى إنه بالتأكيد سوف يأخذ هذا الموقف أيعنى 
موقف الطالب )كما يقرره  جابة تعبر عن إن كل ألو خطأ أجابة صواب إكما أنه ال توجد 

ستجابة )أ( إلل( يخصص 4,  3,  2,  1هو( ويتم تقدير الدرجات على تدرج رباعى )
( ثم يتم جمع الدرجات للمفحوص فى 4,  3ستجابة )ب( الدرجتان )إل( ول2,  1الدرجتان )

 . ( 10دنى درجة هى )أ( و 40ختبار ككل وبناء على ذلك تكون أعلى درجة هى )إلا
 الخصائص السيكومترية للمقياس . 

 صدق المقياس: -1
ت صياغة مفردات المقياس بصورة المقياس على الصدق الظاهرى حيث تماعتمد معد     

 يتضح منها مدى مثابرة الطالب واستمراره وهو الغرض الذى تم إعداد المقياس من أجله. 
 صدق المحكمين.  -2

تم عرض المقياس على خمسة من أعضاء هيئة التدريس فى تخصص علم النفس     
ياس مناسب ويمكن التربوى المهتمين بموضوع القياس والتقويم وأكد المحكمين أن المق

 المثابرة االكاديمية.  ألبحاث العلمية لقياس متغيراستخدامه فى ا
كما قامت الباحثتان بحساب صدق مقياس المثابرة االكاديمية عن طريق حساب الصدق      

( طالبة من طالبات الجامعة المصرية والسعودية 100التتمييزى وذلك على عينة بلغ قوامها )
رباعى إلعلى واألرباعى اإللفرقة الثالثة وتم ترتيب الدرجات تصاعديًا وحساب الكلية التربية با
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دنى لتلك الدرجات وتم حساب الفرق بين متوسطى درجات الطالبات وذلك باستخدام ألا
 : ( للعينين والجدول التالى يوضح ذلكتاختبار )

 (1جدول )
 المثابرة االكاديميةداللة الفروق بين متوسطى درجات الطالبات مرتفعى ومنخفضى 

 قيمة )ت( االنحراف والمعيارى  المتوسط ن العينة
مستوى 
 الداللة

 0,01 5,04 5,08 36,82 25 مرتفعى المثابرة
 8,30 17,96 15 منخفض المثابرة

مما يعنى أن  0,01ويتضح من الجدول وجود فروق دال إحصائيًا عند مستوى داللة       
 المقياس صادق فى قياسه للمثابرة االكاديمية 

 ثبات المقياس: -3
ثبات المقياس بطريقة اس قام معد المقياس بحساب معامل وللتأكد من ثبات المقي

 ( وهو ثبات مرتفع. 0,76باخ , فبلغت )ألفاكرون
وللتحقق من ثبات المقياس قامت الباحثات بحساب الثابت عن طريق إعادة التطبيق 

( وهو معامل ارتباط دال 0,79( يوم فبلغ معامل االرتباط بين التطبيقين )15بفاصل قدره )
 مما يشير إلى تمنع المقياس بثبات جيد.  0,01إحصائيًا عند مستوى 

  وصف مقياس الصالبة النفسية: -4
جابة إل( عبارة تركز على جوانب الصالبة النفسية للفرد وتقع ا47المقياس من ) يتكون     

وأبدًا( وتتراوح الدرجة لكل عبارة ما  ،وأحياناً ،على المقياس فى ثالثة مستويات هى )دائمًا 
( من ثالث درجات وتنطبق أحيانًا درجتان, وال تنطبق درجة واحدة, وبذلك تتراوح 1:  3)بين 

درجة( وتشير الدرجة المرتفعة إلى  141درجة إلى  47مجموع الكلى من بين )الدرجة فى ال
 دراك المفحوص لصالبته النفسية وتقع فى ثالثة أبعاد هى إزيادة 

 عبارة تدل على إلتزام الفرد بأهدافه .  )16)االلتزام: ويتكون من  -1
 المعرفى .  عبارة وتدل على قدرة الفرد على التحكم (15)التحكم: ويتكون من  -2

 عبارة تدل على القدرة على المثابرة .  (16)التحدى: وتتكون من  -2
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 :الخصائص السيكومترية للمقياس
 ق المقياس: صد
على ثالثة من المحكمين المتخصصين فى : قام معد المقياس بعرضه الصدق الظاهرى  -1

 . العباراتمجال علم النفس والصحة النفسية وترتب على صدق المحكمين تعديل بعض 
قياس عن طريق تطبيق أداة أخرى الصدق التالزمى: قام معد المقياس بحساب صدق الم -2

( 0,75رتباط بين المقياسين )إلمقياس قوة )األنا( لمحمد شحاته وقد بلغ معامل اهىي 
 .  (0,01)وهو معامل جيد ودال عند المستوى 

سية وذلك عن طريق صدق وقد قامت الباحثتان بحساب صدق مقياس الصالبة النف -
( أساتذة متخصصين فى مجال الصحة النفسية 10المحكمين بعرض المقياس على )

ساتذة ألوعلم النفس التربوى بالجامعة المصرية والسعودية فبلغ معامل االتفاق بين ا
%( على فقرات المقياس كما أكدوا على مدى مالئمة المقياس وأن جميع أبعاده 87)

 أجله وأن عباراته واضحة ومناسبة للبيئة المصرية والسعودية . تقيس ما وضعت من 
 ثبات المقياس:

وطالبة بالجامعة  ب( طال80قام معد المقياس بحساب ثبات المقياس على عينة بلغت )    
 . (0,01 (( على المقياس ككل عند مستوى 0,75نباخ )فبلغ معامل الثبات بمعادلة الفاكرو 

كرونباخ لكل بعد من أبعاد  فاأليضًا بمعادلة أكما اعتمدت الباحثتان على حساب الثبات     
 المقياس وللمقياس ككل والجدول التالى يوضح ذلك : 

 (2جدول )
 يوضح معامل ثبات مقياس الصالبة النفسية

 لكل بعد من أبعاده باستخدام معامل ثبات الفاكر ونباخ
 معامل الثبات البعد م
 0,74 االلتزام 1
 0,80 التحكم 2
 0,78 التحدى 3
 0,78 الدرجة الكلية 4

 0,01( ارتفاع معامل ثبات المقياس وذلك عند المستوى 2ويتضح من جدول )          
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  وصف مقياس تحمل الغموض: -3
( بندًا موزعة على أربعة عوامل هى المقدرة على التعامل مع 31يتكون المقياس من )    

المواقف المتصارعة والمقدرة المعرفية وحل المشكالت والشعور باالرتياح عند مواجهة 
 : المواقف المعقدة. ويطبق المقياس فرديًا أو جماعيًا وتقدر درجات المقياس على هذا النحو

( درجتان ونادرًا 2( درجات وأحيانًا )3( درجات وكثيرًا )4العبارات الموجبة تعطى دائمًا )
,  8,  3واحدة وتعكس هذه الدرجات فى العبارات السالبة وهى عبارات أرقامها ) ( درجة1)

( وطبقًا لهذا النظام تكون أقصى درجة يمكن أن يحصل عليها 25,  24,  22,  17,  16
 ( درجة 31( درجة وأدنى درجة هى )124المفحوص فى المقياس كله هى )

 الخصائص السيكومترية للمقياس: 
  :صدق المقياس

أجرى معد المقياس التحليل العاملى لعبارات المقياس باستخدام برنامج  الصدق العاملى:
Spss ( طالبًا وطالبة من البيئة المصرية 321بعد تطبيق المقياس على عينة بلغ قوامها )

( من البيئة السعودية وباستخدام التدوير المتعامد الفاريماكس ووضعت 140( و)181)
ومحك التشبع للبند ≤ة هى العامل الجوهرى ما كان له جذر كامن معايير تحكيمية ثالث

 تشبعات جوهرية  3 ≤ومحك جوهرية العامل  0,35 ≥بالعامل 
 الصدق التالزمى:

المقياس بحساب معامل االرتباط بين مقياسه ومقياس تحمل الغموض معد كما قام      
و دال إحصائيًا وقد طبق ( وه0,89)بو ناهية فبلغ معامل االرتباط بين المقياسيين ألصالح 

الباحثتان بحساب الصدق حيث أنه  ن وقد قامتمن الطالب المصريين والسعودييعلى عينة 
تم فى البيئة السعودية والمصرية وقد كانت معامالت االرتباط مرتفعة ويمكن االعتماد عليها 

 والوثوق بها 
 ثبات المقياس:

( يوم فبلغ 15ثم إعادة التطبيق بفاصل زمنى بلغ )يتم حساب ثبات المقياس بتطبيقه     
 ( 0,72معامل االرتباط بين التطبيقين )



 

 

)   78) 
 2016 ، ديسمرب2ج  ، 48جملة اإلرشاد النفسي، العدد 

 من طالب اجلامعةاملثابرة األكادميية وعالقتها بالصالبة النفسية وحتمل الغموض لدى عينة 

كما قامت الباحثتان بحساب ثبات المقياس بطريقة التجزئة النصفية وذلك على عينة قوامها 
( وهو معامل ثبات مرتفع يمكن الوثوق 0,80( طالبة وقد بلغت قمة معامل الثبات )100)

 عليه فى الدراسات العلمية. به واالعتماد 
 األساليب االحصائية المستخدمة: 

 كرونباخ . معامل الفا  -1
 . إختبار )ت( لداللة الفروق بين متوسطات درجات العينة  -2
 . تحليل التباين أحادى االتجاه  -3
 . حساب المتوسطات واالنحرافات المعيارية  -4
 حساب معامل االرتباط  -5

 ( االصدار الرابع عشرSpssجميع االساليب االحصائية باستخدام برنامج )وقد أجريت     
 تفسري نتائج الدراسة ومناقشتها: 

 الفرض األول وينص على اآلتى:
كاديمية وكل من الصالبة النفسية ألتوجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيًا بين المثابرة ا    

 وتحمل الغموض لدى عينة الدراسة . 
 رتباط بيرسون والجدول التالى يوضح ذلك إلذا الفرض تم حساب معامل اوللتحقق من ه

 (3جدول )
 معامل االرتباط بين درجة العينة ككل على

 كاديمية والصالبة النفسية وتحمل الغموضألمقياس المثابرة ا
 مستوى الدالة كاديميةألمعامل االرتباط بالمثابرة ا المتغير

 0,01 0,82 الصالبة النفسية
 0,01 0,64 تحمل الغموض

( وجود عالقة إرتباطية موجبة دالة إحصائيًا بين درجات 3يتضح من الجدول رقم )    
الجامعيات بالجامعة المصرية والسعودية على مقياس المثابرة االكاديمية ودرجاتهم  الطالبات

فى هذا شارة إلا رعلى مقياس الصالبة النفسية ودرجاتهم على مقياس تحمل الغموض وتجد
 كلما ارتفعت درجة الطالبات فى تحمل الغموض كلما زاد مستوى المثابرة هالموضوع أن

االكاديمية وبذلك يتحقق صحة الفرض األول وهى نتيجة منطقية أشارت إليها العديد من 
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دل على الصالبة النفسية ( أن المثابرة االكاديمية ت2011) كما أكد أشرف عطية، الدراسات
( أن من سمات ذوى الصالبة 1983) Kobassaتحمل الغموض وأكدت أيضًا والقدرة على 

( أن 1996كاديمية وأضاف فى هذا الصدد عماد مخيمر )ألالنفسية الصمود والمثابرة ا
ألزمات مرحلة التعليم الجامعى تزداد فيها الصالبة النفسية ويستطيع الطالب مواجهة ا

( أن 2010كما أتفق أيضًا محمد عبدالتواب )تحمل الغموض والصعوبات ويكونوا أقدر على 
تحمل الغموض يزيد من قدرة الطالب على مواصلة النجاح والتحصيل االكاديمى والقدرة على 

هداف المنشودة وتتفق نتائج هذا الفرض مع نتائج دراسة ألكاديمية حتى تحقيق األالمثابرة ا
راسة عبدالرحمن العبدان ( ود(Simon , R ,2003( ودراسة 2000جولدن يرح وباتون )

( حيث أكدت نتائج دراستهم على العالقة االيجابية 2005( ودراسة سيد عبدالعظيم )2004)
 كاديمية وكل من تحمل الغموض والصالبة النفسية. ألالدالة إحصائيًا بين المثابرة ا

 كما تتفق نتيجة هذا الفرض مع أدبيات التراث السيكولوجى. 
 على اآلتى:الفرض الثانى وينص 

السعودية(  –توجد فروق دالة إحصائيًا بين متوسطى درجات طالبات الجامعة )المصرية     
 على مقياس المثابرة االكاديمية . 

)ت( والجدول رقم وللتحقق فى صحة هذا الفرض تم حساب المتوسطات الحسابية وقيمة     
 ( يوضح ذلك:4)

 (4جدول )
 بين متوسطى درجات طالبات الجامعةيوضح قيمة )ت( لداللة الفروق 

 )المصرية والسعودية( على مقياس المثابرة االكاديمية
االنحراف  المتوسط ن المجموعات المتغير

 المعيارى 
مستوى  قيمة )ت(

 الداللة
المثابرة 

 االكاديمية
 4,02 4,75 29,56 150 طالبات الجامعة المصرية

 
0,01 

 5,21 26,25 150 طالبات الجامعة السعودية
( وجود فروق دالة إحصائيًا بين متوسطى درجات طالبات الجامعة 4يتضح من جدول )    

كاديمية لصالح طالبات الجامعة ألطالبات الجامعة السعودية على مقياس المثابرة او المصرية 
، وترى الباحثتان أن الظروف التعليمية التي أتيحت للفتاة المصرية. وبذلك يتحقق هذا الفرض

المصرية قد صقلتها واكسبتها خبرة بضرورة التصدي لها واقتحامها ورغم وجود المعوقات 
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التي قد تكون اقتصادية والتي تعتري المجتمع وجعل الفتاة تعمل بكل همة ونشاط ومثابرة 
انت صعبة وتسيطر عليها، فلعل فرص أكاديمية، وتسعى للتعاون مع أى ظروف مهما ك

االلتحاق بالجامعة والسعي الدائب للحصول على درجات عالية لتحقيق الحلم الجامعي 
واالهتمام بالدراسة واستشراق مستقبل اقتصادي من خالله قد دفع بهن إلى المثابرة األكاديمية 
السعوديات لديهن  والتحصيل واستغالل الوقت وبذل المزيد من الجهد. ومع أن الطالبات

عل هذا راجع إلى حداثة تعليم الفتاة ولكن الطالبات المصريات أكبر، ولمثابرة أكاديمية 
السعودية مقارنة بالمصرية، هذا باإلضافة إلى أن نهاية التعليم الجامعي بالنسبة للفتاة 

العليا والحصول على بل تمتد لمرحلة بعد الدراسات المصرية ليس نهاية األحالم العلمية، 
الدبلومات المهنية والخاصة والماجستير والدكتوراه ومازال اإلقبال على مرحلة الدراسات العليا 

محدود مقارنة بالطالبة المصرية التي تسعى إلى  –حد ما   -من قبل الطالبة السعودية إلى
اً عملية أكثر، تحسين وضعها التعليمي بالحصول على الدبلومات المهنية والتي تفتح أفاق

وترى الباحثتان أنه رغم الكثير من أنواع التعزيز لتعليم الفتاه السعودية خيث تحظى بالتعليم 
إال أن الباحثتان مازالتا تتطلعا إلى ما بعد المجاني والحصول على المكافآت المالية الشهرية 

 Snape )وحدد هذا التعليم الجامعي في ظل حركة تعليمية رائدة تشهدها البالد.
2010, miller)  عدة عوامل تساعد على المثابرة هى على النحو التالى: عوامل

شخصية: لدى الفرد وهى نسبة الذكاء المرتفع والمهارات اإلجتماعية والقدرة على التفاعل مع 
اآلخرين والذكاء الوجداني والمرونة والنشاط والحماس لدى الفرد بالصحة النفسيةوالعقلية 

سرة اعية: وهى األسرة ووجود المساندة اإلجتماعية والعالقات الجدية داخل األوعوامل اجتم
عوامل بيئية: وهى دور المدرسة فى الدعم المعنوى والمساندة والتشجيع ودرو جماعة 
األصدقاء كما عوامل تساعد الفرد على أن يكون عضو فعال فى مجتمعه وله دور مؤثر مع 

 خرين.اآل
  اآلتى: الفرض الثالث وينص على

 –توجد فروق دالة إحصائيًا بين متوسطى درجات طالبات الجامعة )المصرية 
 السعودية( على مقياس الصالبة النفسية. 

صحة هذا الفرض تم حساب المتوسطات الحسابية وقيمة )ت( والجدول  منوللتحقق 
 ( يوضح ذلك : 4رقم )
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 (5جدول )
 ات طالبات الجامعةيوضح قيمة )ت( لداللة الفروق بين متوسطى درج

 )المصرية والسعودية( على مقياس الصالبة النفسية
 

االنحراف  المتوسط ن المجموعات المتغير
 المعيارى 

مستوى  قيمة )ت(
 الداللة

 6,54 9,52 103,02 150  طالبات الجامعة المصرية الصالبة النفسية 
 

0,01 
 14,32 96,25 150 طالبات الجامعة السعودية

( وجود فروق دالة إحصائيًا بين متوسطى درجات طالبات الجامعة 5يتضح من الجدول رقم )
المصرية فى طالبات الجامعة السعودية على مقياس الصالبة النفسية لصالح طالبات 

وترى الباحثتان أن ذلك يرجع إلى اختالف الجامعة المصرية. وبذلك يتحقق الفرض الثالث . 
دات البيئية وفق العادات والتقاليد فالمجتمع المصري يؤثر في الطالبة األطر الثقافية والمحد

مما يؤدي إلى ،  فتربية الفتاة المصرية منذ الصغر تعتمد على تحملها المسئولية المصرية 
تكوين شخصية قوية وصالبة نفسية خصوصاً مع التغير االجتماعي الذي طرأ على المجتمع 

كثر جمودًا وأكثر أعتماد عليها في كافة المواقف والظروف فهم إليمكن االمصري لذلك ف
( من  عوامل تؤثر 1989 :17) Scheier carverوهذا يتفق مع ما حدده صالبة نفسية ، 

 المساندة اإلجتماعية والوراثةو  فى الصالبة النفسية لدى الفرد وهى التنشئة اإلجتماعية
وفي هذا الصدد لضغوط واألزمات والمحن.ومتغيرات الشخصي والتعرض ل وخبرات الطفولة

( بضرورة تخصيص بعض المحاضرات عن (Lock Wood,2006افترضت نتائج دراسة  
( تقديم برامج لتقوية الصالبة (Tho D,etal., 2011 سية وأيضا نتائج دراسة الصالبة النف

 وامكانية تعزيز الجامعات. وذيادة نجاحهم األكاديمي  النفسية للطالب ـ لزيادة دافعيتهم للتعلم
 الفرض الرابع وينص على اآلتى:

 –توجد فروق دالة إحصائيًا بين متوسطى درجات طالبات الجامعة )المصرية 
 السعودية( على مقياس تحمل الغموض. 

)ت( والجدول وللتحقق فى صحة هذا الفرض تم حساب المتوسطات الحسابية وقيمة 
 ( يوضح ذلك :6رقم )
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 (6جدول )
 يوضح قيمة )ت( لداللة الفروق بين متوسطى درجات طالبات الجامعة

 )المصرية والسعودية( على مقياس تحمل الغموض
االنحراف  المتوسط ن المجموعات المتغير

 المعيارى 
مستوى  قيمة )ت(

 الداللة
 6,22 9,45 96,74 150 طالبات الجامعة المصرية تحمل الغموض 

 
0,01 

 13,17 74,54 150 السعوديةطالبات الجامعة 
( وجود فروق دالة إحصائيًا بين متوسطى درجات طالبات 6يتضح من الجدول )

لصالح طالبات  تحمل الغموضالجامعة المصرية فى طالبات الجامعة السعودية على مقياس 
، وترى الباحثتان أن هذه النتيجة ترجع  الفرض الرابعالجامعة المصرية. وبذلك يتحقق 

( والذي أشار أن (Furnham&Richester,1995الختالف األطر الثقافية ويتفق ذلك 
تحمل الغموض متغير من متغيرات الشخصية ، فضال عن كونه خاصية مرتبطة 

( أن  573: 2011أشرف عطيه ) ، وكما يذكربالمؤسسات أو المنظمات أو الثقافة الوطنية 
ثابرة األكاديمية ترتبط  بنشأة الفرد وثقافته وطبيعه شخصيته أو تركيبه البيولوجى وهذه الم

ة واإلجتماعة تزيد من الصالبة النفسية لدى الفرد وتساعده على تحمل يالميكانزيمات النفس
الغموض وتحمل المحن والشدائد التي يمر بها فى حياته بصفة عامة وفى حياته الدراسية 

 والصالبة النفسية  هذا وقد توصلت النتائج سابقا إرتفاع المثابرة األكاديميةبصفة خاصة .
، كما توصلت الدراسات العربية واألجنبية للطالبة المصرية مما يفسر ارتفاع تحمل الغموض

إلى أن الطالب مرتفعي تحمل الغموض يبحثون عن الغموض ويستمتعون به ويتفوقون في 
ثر مرونة ويتميزون بالتفكير البنائي، ولديهم القدرة على مواجهة أداء المهام الغامضة وهم أك

المواقف المعقدة، مكما أنهم يتميزون بارتفاع الكفاءة الذاتية وقوة األنا والقبول االجتماعي، كم 
أنه كلما زادت قدرة الفرد على تحمل الغموض أصبح ( 2011أشار)محمد عبد التواب ، 

واقف الجديدة والمختلفة والتي يصعب التنبؤ بها والشك أن أكثر قدرة على التعامل مع الم
مواقف التعلم والمثابرة األكاديمية تتطلب من أجل النجاح أن يكون الفرد لديه قدرة عالية من 

 تحمل الغموض. 
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 الفرض الخامس وينص على اآلتى: 
 –توجد فروق دالة إحصائياً  بين متوسطي درجات طالبات الجامعة )المصرية  -

السعودية( على مقياس المثابرة األكاديمية ترجع الختالف التخصص )أقسام علمية 
 أقسام أدبية(. –

وللتحقق من صحة هذا الفرض تم تطبيق تحليل التباين إحادى االتجاه والجدول 
 ( يوضح ذلك 7)

 (7جدول )
 تحليل التباين بين متوسطات درجات طالبات الجامعة

 التخصص على مقياس المثابرة االكاديمية )المصرية والسعودية( باختالف
مجموع  مصدر التباين

 المربعات
مستوى  قيمة )ف( متوسط المربعات درجة الحرية

 الداللة
 0,01 12,65 1970,064 5 9850,32 بين المجموعات

 75,412 294 22171,40 داخل المجموعات
  299 32021,72 المجموع
( أنه توجد فروق ذات داللة احصائية  بين متوسطات درجات 7يتضح من الجدول ) -

ختالف إلطالبات الجامعة المصرية والسعودية على مقياس المثابرة االكاديمية ترجع 
 دبية لصالح طالبات االقسام العلمية.األالتخصص الدراسى بين طالبات االقسام العلمية و 

وبذلك يتحقق الفرض الخامس ، فترى الباحثتان أن التخصص العلمي يركز على المواد 
يجعل العلمية دراسة الحقائق والوقائع العلمية المجردة والتعامل مع الواقع بعقالنية مما 

( والتي  هدفت 2009ة )سهام خليفلديهم مثابرة أكاديمية .هذا  ولم تتفق هذه النتيجة مع 
وعدم تحمل الغموض( وبين االنزان  –طبيعة العالقة بين )تحملإلي التعرف علي 

 –االنفعالي باختالف التخصص الدراسي )علمي , أدبي( والفرقة الدراسية )األولي
الرابعة(.والتي أشارت بعدم تأثير األقسام العلمية والتخصص  الدراسي علي كل من 

 الغموض واالتزان االنفعالي.  تحمل
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 توصيات الدراسة:
 توصي الباحثتان بالتالي:       

تقوية الصالبة النفسية ل على اإلرشادية لطالب الجامعة التي تعم برامجالتقديم  -
 هم تقيو  زيادة دافعيتهم للتعلم وزيادة نجاحهم األكاديميالتي تعمل على للطالب ـ 

أكثر مرونة وتفاؤالً  وقابلية للتغلب هم من آثار الضغوط الحياتيه المختلفة وتجعل
ية أنها عامل يحمي من األمراض الجسدعلى مشاكله الضاغطة، كما 

  ضطرابات النفسية.إلوا
كما توصي الباحثتان بضرورة تكوين مجموعات مستنيرة من الطالب لنشر مفهوم  -

 الصالبة النفسية بين طالب الجامعة  بالفرقة األولي . 
ب على المثابرة فالتفاعل داخل القاعات الدراسية بين الطالب البد من تشجيع الطال -

ساتذة، وكذلك العالقات الودية بين الطالب ألمع بعضهم البعض وبين الطالب وا
 وزمالئهم تزيد من مثابرة الطالب  األكاديمية واندماجهم واستمرارهم في الدراسة.

بعضهم البعض وبين الطالب نشر التعلم اإللكتروني لزيادة التواصل بين الطالب  -
واألساتذة أعضاء هيئة التدريس من خالل مواقع التواصل اإلجتماعي لزيادة الدعم 

 المعنوي وتعزيز المثابرة األكاديمية  .
  .ضرورة المساندة األسرية وتشجيع الوالدين لألبناء تزيد من المثابرة للطالب -
وأساليبه المختلفة إلى مبدأ  ضرورة أن يلتفت المنهج الدراسي بنشاطاته المختلفة -

  ،ية التي يمتلكها الطالب ومنها تحمل الغموضالفروق  الفردية في األساليب المعرف
غير والحاقة في نشاطات وخبرات تحمل في طياتها الكثير من الغموض واألساليب 

المألوفة من أجل تشجيعهم على التفاعل مع المواقف الغامضة بوصفها مثيرات 
 لإلبداع .
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Perseverance and its relationship to hardiness and carrying 

mystery among a sample of Egyptian university students, and 

Saudi Arabia 

(A comparative study across cultural summary) 

 

      The study aims to explore the nature of the relationship between 

perseverance academic with psychological, Hardiness and carrying 

mystery among a sample of Egyptian university students, and Saudi 

Arabia. reached the strength (300) students Division (g) three the 

faculty of education at suez canal university and the university of 

princess Noura, The study included tools for having perseverance 

academic with psychological Hardiness and carrying mystery using a 

(t) test found the there are differnces statist sugniffcant between the 

average scores of students to perseverance scale academic and 

psychological , hardiness and carrying mystery in favor of the students 

of the Egyptian university 
 


