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 : ص الدراسةمخستم

الدراسة إلى التعرف عمى الطفو الدراسي وعالقتو بالصمود األكاديمي لدى عينة من   ىدفت     

طالب وطالبات المرحمة الثانوية في المدارس الرسمية في منطقة تبوك ، كما ىدفت إلى التعرف 

عمى إمكانية التنبؤ بالصمود األكاديمي من خالل الطفو الدراسي لدى عينة الدراسة. تكونت عينة 

( من طالب وطالبات المرحمة الثانوية في المدارس الرسمية في منطقة 381ة الحالية من )الدراس

تبوك. وتم تطبيق مقياس الطفو الدراسي )إعداد الباحثة( ومقياس الصمود االكاديمي )إعداد 

الباحثة(. اعتمدت الدراسة عمى المنيج الوصفي االرتباطي، وقد أشارت النتائج إلى أن ىناك عالقة 

باطيو موجبو بين الطفو الدراسي والصمود األكاديمي لدى عينة الدراسة، كما أنو يمكن التنبؤ ارت

 بمستوى الصمود األكاديمي من خاللة معرفة مستوى الطفو الدراسي لدى عينة الدراسة.

 الكممات المفتاحية :

 الطفو الدراسي ، الصمود األكاديمي ، طمبة المرحمة الثانوية ، منطقة تبوك.
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 Abstract: 

School buoyancy and its relationship to academic resilience of high 

school students in Tabuk's public schools 

The study aimed to identify academic buoyancy and its relationship to 

academic steadfastness among a sample of high school students in the 

public schools in the Tabuk region. It also aimed to identify the 

possibility of predicting academic buoyancy through academic 

buoyancy in the study sample. The present study sample consisted of 

(183) high school students in the public schools in the Tabuk region. 

The academic buoyancy scale (researcher preparation) and the 

academic resilience scale (researcher preparation) were applied. The 

study relied on the relational descriptive approach, and the results 

indicated that there is a positive correlation between academic 

buoyancy and academic resilience in the study sample, and it is 

possible to predict the level of academic resilience through knowing 

the level of buoyancy at the study sample. 

key words  :  

School buoyancy, academic resilience, high school students, Tabuk 

region. 
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 :الدراسة  مقدمة

تعد مرحمة التعميم الثانوي إحدى مراحل التعميم اليامة ؛ حيث تعد تمك المرحمة بمثابة مرحمة      
انتقالية من التعميم العام إلى التعميم الجامعي ، كما تعد مرحمة انتقالية من مرحمة المراىقة إلى مرحمة 

ىتمام بالطالب في تمك المرحمة لما يتعرضون لو من أحداث ومواقف مثيرة الشباب والتي يتطمب اال
 قد تؤثر بالسمب عمى النواحي األكاديمية لدييم.

ىذا ويمعب التعميم دورًا محوريًا فى التنميو الشاممو لمفرد ، فيو الذى يشكل شخصيو الفرد ، كما أن 
سبو لممجتمع الذي ينتمي إليو الفرد فيو التعميم ال يعد ضروريًا لمفرد فقط بل ايضا ضروري بالن

يساعد في تنميتو ، وبالتالى لكى يتقدم أى مجتمع يبغي عميو توفير المدارس لجميع أبنائو ، 
فالمدرسو ىى وكالو رسميو لتنميو عقول الشباب . وىناك أيضا العديد من العوامل التى تؤثر عمى 

لى امكانيو التقدم األكاديمى بالنسبو لمطالب ، فكل الطالب ، فاالىتمام الدقيق ليذه العوامل يؤدى ا
طالب يحتاج الى نوع من القدره التى تسمح لو باالستجابو بشكل مناسب لمضغوط األكاديميو 
الروتينيو والتحديات التى يواجييا فى المدرسو ، فغياب مثل ىذا النوع من القدره قد يتسبب فى ضرر 

االخفاقات األكاديميو ، واالجياد النفسى الذى يبذلو الطالب  لمثقو بالنفس عند الطالب فى مواجيو
لمواجيو التحديات فى الحياه األكاديميو بمزيد من الثقو يسمى الطفو الدراسي ، فيو العامل الذى 

 , Rodrigues & Magreيساعد الطالب عمى التعامل مع الصعوبو األكاديميو المستمره نسبيا ) 
دراسى ىو قدره الطالب عمى التعامل بنجاح مع االنتكاسات والتحديات ( . فالطفو ال 110 , 2018

األكاديميو التى تشكل نموذجا لمسير العادى لمحياه المدرسيو ، عمى سبيل المثال : الدرجات 
 ( .Martin & Marsh , 2008الضعيفو ، وضغوط االمتحان ، وصعوبو الميام المدرسيو ) 

يو واالجتماعيو كل يوم فى الفصول الدراسيو والجامعات والمنازل ، يواجو الطالب التحديات األكاديم 
والمجتمعات ، تمك التحديات والضغوط قد تضعف منجزاتيا وتؤدى الى التغيب من التعميم ، ولكن 
عمى الرغم من العقبات والظروف الصعبو ، ىناك طالب يمكنيم التكيف مع الصعوبات والوصول 
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ألكاديميو والنجاح ، وذلك ألنيم يعتقدون أن النجاح فى التعميم ىو لمستوى عالى من االنجازات ا
نتاج الجيد والمثابره ، وليس فقط القدره ، ويطمق عمى ىؤالء الطالب اسماء الطالب األكفاء ، 
فالصمود ينبثق من االىتمام بالخصائص المميزه لألفراد الذين ينجحون فى ظل ظروف صعبو من 

( فالصمود ىو بنيو نفسيو لوحظت فى    Khalaf , 2014 , 202لك ) اولئك الذين ال يفعمون ذ
نجاح بعض االفراد رغم الصعوبات ، وتعكس القدره عمى االرتداد لمتغمب عمى  التحديات ويتم 
تعريف الصمود عمى أنو القدره عمى التكيف الناجح  بالرغم من الظروف الصعبو أو الميدده 

(Cassidy , 2016 , 1  و ييت ، ) م الصمود االكاديمي فى المقام األول بأىميو الصمود فى
السياقات التعميميو ، ويتم تعريف الصمود االكاديمي عمى انو القدره عمى التغمب عمى الصعوبات 

 (.  Martin , 2013 , 488) الحاده ، أو المزمنو  التى تعتبر تيديد رئيسى لمتطور التعميمى لمطالب 

 مشكمة الدراسة

ى الطفو الدراسي والصمود األكاديمي من إحدى متغيرات عمم النفس التي تساىم في إثراء يعد مفيوم
 , Rodrigues & Magreالعممية التعميمية لطمبة المرحمة الثانوية ؛ فقد توصمت نتائج دراسة ) 

( إلى وجود عالقة ارتباطية موجبة بين الطفو الدراسي ومشاركة الطالب داخل الفصول  2018
( أن 8138ة لدى عينة الدراسة من طمبة المرحمة الثانوية. كما توصمت نتائج دراسة عابدين )الدراسي

متغيرات البحث تشكل نموذجا بنائيا يفسر العالقات السببية )التأثيرات( بين الطفو األكاديمي كمتغير 
ين، حيث كانت مستقل وقمق االختبار كمتغير وسيط والثقة بالنفس والتوافق األكاديمي كمتغيرين تابع

قيم مؤشرات حسن المطابقة في المدى المثالي. يوجد تأثير مباشر لمطفو األكاديمي عمى قمق 
االختبار لدى طالب المرحمة الثانوية. يوجد تأثير مباشر لقمق االختبار عمى الثقة بالنفس لدى 

لنفس من خالل قمق طالب المرحمة الثانوية. يوجد تأثير غير مباشر لمطفو األكاديمي عمى الثقة با
االختبار كمتغير وسيط لدى طالب المرحمة الثانوية. يوجد تأثير مباشر لقمق االختبار عمى التواق 
األكاديمي لدى طالب المرحمة الثانوية. ال يوجد تأثير مباشر لمطفو األكاديمي عمى التوافق 

األكاديمي عمى التوافق  األكاديمي لدى طالب المرحمة الثانوية.  يوجد تأثير غير مباشر لمطفو
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األكاديمي من خالل قمق االختبار كمتغير وسيط لدى طالب المرحمة الثانوية. وتوصمت نتائج دراسة 
( بين درجات الطالبات 1.13(إلى وجود ارتباط موجب ودال احصائيًا عند مستوى )8138محمود )

ام ودرجاتين في الطفو في أىداف أتقان/ األقدام ودرجات الطالبات في أىداف أتقان/ األحج
( بين متوسطات درجات الطالبات 1.13األكاديمي، وجود فروق دالة إحصائيًا عند مستوى )

)مرتفعات ومنخفضات( القدرة عمى التكيف في الطفو األكاديمي لصالح الطالبات مرتفعات القدرة 
ىداف اإلنجاز ىي عمى التكيف، إمكانية التنبؤ بالطفو األكاديمي من خالل بعض أبعاد توجيات أ

أىداف اتقان/ األحجام(، عدم وجود فروق دالة بين طالبات المستوى األول  –)أىداف اتقان/ األقدام 
وطالبات المستوى الرابع في كل من القدرة عمى التكيف والطفو األكاديمي وأىداف اتقان/ األقدام 

احصائيًا بين طالبات المستوى وأىداف اتقان، األحجام وأىداف أداء/ األقدام، ووجود فروق دالة 
 األول والمستوى الرابع في أىداف أداء/ األحجام لصالح طالبات المستوى األول.

إلى وجود عالقة موجبة ودالة إحصائيا بين كل  (6102هذا وقد توصمت نتائج دراسة المنشاوي )
توجد عالقات دالة   من بعدي الشفقة بالذات )الدفء الذاتي، والبرود الذاتي( والصمود األكاديمي.

إحصائيا بين بعدي الشفقة بالذات )الدفء الذاتي، والبرود الذاتي( وكل من أبعاد مقياس اإلرىاق 
األكاديمي المتمثمة: اإلجياد اإلنفعالي، والتبمد أو السخرية ونقص الفعالية  األكاديمية. وجود عالقة 

اإلرىاق األكاديمي المتمثمة في: اإلجياد  دالة إحصائيا بين الصمود األكاديمي وكل من أبعاد مقياس
اإلنفعالي، والتبمد أو السخرية ونقص الفعالية األكاديمية.  عدم وجود فروق دالة إحصائيا بين البنين 
والبنات في كل من الشفقة بالذات واإلرىاق والصمود األكاديمي. اختالف التأثيرات المباشرة لإلرىاق 

الشفقة بالذات كمتغير وسيط.  -7ثيرات غير المباشرة بعد توسط عمى الصمود األكاديمي عن التأ
إلى وجود عالقة موجبة ودالة إحصائيًا بين االستقالل   (6102كما توصمت نتائج دراسة حسن )

والصمود األكاديمي، فضاًل عن التباين في نوع العالقة بين استراتيجيات المواجية األكاديمية 
االستقالل عمى نحو دال إحصائيًا في استراتيجيات المواجية  وأساليب اتخاذ القرار. ويؤثر
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األكاديمية، ويؤثر الصمود األكاديمي بشكل دال إحصائيًا في استراتيجيتي المباشرة والتجنب فقط، 
وعدم داللة التفاعل بين االستقالل والصمود األكاديمي في استراتيجيتي المباشرة والدعم االجتماعي، 

ل دال بالنسبة الستراتيجية التجنب. وختامًا توجد فروق دالة إحصائيًا في أساليب في حين كان التفاع
اتخاذ القرار طبقًا لمستوى كل من االستقالل والصمود األكاديمي. وعدم داللة التفاعل بين االستقالل 

رني والصمود األكاديمي في أساليب اتخاذ القرار باستثناء األسموب العفوي. وتوصمت نتائج دراسة ق
(إلى عدم وجود فروق دالة إحصائيا بين الذكور واإلناث من المتفوقين دراسيا في 8137وأحمد )

التوجو اإليجابي نحو المستقبل. عدم وجود فروق دالة إحصائيا بين الذكور واإلناث من المتفوقين 
دراسيا في  دراسيًا في تنظيم الذات. وجود فروق دالة إحصائيا بين الذكور واإلناث من المتفوقين

( لصالح اإلناث. وجود عالقة ارتباطية موجبة دالة إحصائيا 1.13الصمود األكاديمي عند مستوى )
بين التوجو اإليجابي نحو المستقبل والصمود األكاديمي لدى المتفوقين دراسيا عند مستوى داللة 

األكاديمي لدى  (. وجود عالقة ارتباطية موجبة دالة إحصائيا بين تنظيم الذات والصمود1.13)
(. أسيمت درجات التوجو اإليجابي نحو المستقبل، 1.13المتفوقين دراسيا عند مستوى داللة )

وتنظيم الذات لدى المتفوقين دراسيا في التنبؤ بدرجاتيم في الصمود األكاديمي. كما توصمت نتائج 
د األكاديمي ( إلى وجود عالقة ارتباطية سالبة بين الصمو Oyoo & Mwaura, 2018دراسة ) 

واالحتراق األكاديمي لدى عينة الدراسة. كما أشارت نتائج الدراسة إلى أنو يمكن التنبؤ بمستوى 
االحتراق األكاديمي لدى عينة الدراسة من خالل معرفة مستوى الصمود األكاديمي.كما توصمت 

مود ( إلى أن جميع معامالت ارتباط بيرسون بين متغير الص8138نتائج دراسة مصطفى )
االكاديمي والتحيز المعرفي وأبعاده )القفز إلى االستنتاجات، وتحيز جمود المعتقدات، وتحيز االنتباه 
لمميددات، والتحيز لمعزو الخارجي، والمشكالت المعرفية االجتماعية، والمشكالت المعرفية الذاتية ، 

امل ارتباط بين الصمود اتسمت بكونيا معامالت ارتباط سالبة، بينما كان مع -والسموك اآلمن( 
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األكاديمي واالمتنان موجبا، كما تنبأ كل من االمتنان وبعد القفز إلى االستنتاجات، وبعد تحيز جمود 
بالصمود األكاديمي ، وكان االمتنان أقوى منبئ بالصمود  -المعتقدات، وبعد التحيز لمعزو الخارجي 

 إلى االستنتاجات، وبعد التحيز لمعزو الخارجي. األكاديمي، يميو تحيز جمود المعتقدات، ثم بعد القفز

وعمى الرغم من أىمية كل من الطفو الدراسي والصمود األكاديمي إال أنيما ما زال لم يحظيان بمزيد 
، كما أنو ال يوجد حتى اآلن دراسات  -في حدود اطالع الباحثة -من االىتمام في البيئة العربية 

ىذين المفيومين ، وىذا يؤكد أىمية معرفة تمك العالقة ، ومعرفة سابقة عربية تناولت العالقة بين 
إمكانية التنبؤ بالصمود األكاديمي من خالل الطفو الدراسي لدى عينة من طالب وطالبات المرحمة 
الثانوية في المدارس الرسمية في منطقة تبوك . ومن ثم تتبمور مشكمة الدراسة الحالية في محاولة 

 لين الرئيسيين التاليين:اإلجابة عمى التساؤ 

ىل توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين الطفو الدراسي والصمود األكاديمي لدى  .3
 عينة من طالب وطالبات المرحمة الثانوية في المدارس الرسمية في منطقة تبوك.

ىل يساىم الطفو الدراسي في التنبؤ بالصمود األكاديمي لدى عينة من طالب وطالبات  .8
 رحمة الثانوية في المدارس الرسمية في منطقة تبوك؟الم

 أهداف الدراسة

 تتمثل أهداف الدراسة الحالية فيما يمي :

التعرف عمى العالقة بين الطفو الدراسي والصمود األكاديمي لدى عينة من طالب وطالبات  .3
 المرحمة الثانوية في المدارس الرسمية في منطقة تبوك.
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ؤ بالصمود األكاديمي من خالل الطفو الدراسي لدى عينة من التعرف عمى إمكانية التنب .8
 طالب وطالبات المرحمة الثانوية في المدارس الرسمية في منطقة تبوك.

 أهمية الدراسة

 تنقسم أهمية الدراسة الحالية إلى ما يمي :

 أواًل : األهمية النظرية:

ات عمم النفس اإليجابي والتي تكمن األىمية النظرية لمدراسة في تقديم تأصيال نظريًا لمتغير  -
تتمثل في الطفو الدراسي والصمود األكاديمي والتي لم يم ينل االىتمام الكاِف من الباحثين 

 بالدراسة والبحث.

ذا باإلضافة إلى اىتمام الدراسة الحالية بدراسة عينة من طمبة المرحمة الثانوية، ومن  -
ب من التعميم العام إلى التعميم الجامعي المعروف أن تمك المرحمة ىى مرحمة انتقالية لمطال
 والتي تساىم في تشكيل المستقبل الميني لمطالب.

 ثانيا : األهمية التطبيقية

تكمن األىمية التطبيقية لمدراسة الحالية في إعداد مقياسين إحداىما لمطفو الدراسي واآلخر  -
 لمصمود األكاديمي.

رشادية تيدف إلى االرتقاء تساىم نتائج الدراسة الحالية الباحثين في إع - داد برامج تدريبية وا 
 بالمستوى التحصيل لمطالب وزيادة الدافعية لمتعمم.

 تعد الدراسة الحالية بمثابة نواة بحثية لمباحثين لالنطالق منيا ببحوث أخرى. -



 ... انطفى انذساسٍ وعالقحه بانصًىد األكادًٍَ 
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 مصطمحات الدراسة

 الطفو الدراسي

عمى تحمل الضغوط  ( الطفو الدراسي عمى أنو قدرة الطالبMartin & Marsh, 2009يعرف)
 واالستجابة لمتكيف مع النكسات التي تواجيو أثناء الدراسة.

 إجرائيًا : الدرجة التي يحصل عمييا الطالب / الطالبة عمى مقياس الطفو الدراسي من إعداد الباحثة.

 الصمود األكاديمي

الصعوبات  ( الطفو الدراسي عمى انو القدره عمى التغمب عمى  Martin , 2013 , 488يعرف ) 
 الحاده ، أو المزمنو  التى تعتبر تيديد رئيسى لمتطور التعميمى لمطالب.

إجرائيًا : الدرجة التي يحصل عمييا الطالب / الطالبة عمى مقياس الصمود األكاديمي من إعداد 
 الباحثة.

 المفاهيم األساسية لمدراسة

 المحور األول : الطفو الدراسي

 مفهوم الطفو الدراسي

تطوير عمم النفس جنًبا إلى جنب مع تطور اإلنسان وبالتوازي مع تشكيل تحديات جديدة في لقد تم 
حياتو الحديثة. عمى الرغم من أن النظريات والنظريات النفسية تتشكل كنتيجة لمعالقة المعقدة 
والمتبادلة لشخصية النظريين مع ظروفيم االجتماعية والثقافية في عصرىم ، إال أن النظريات 

فسية تتأثر في الوقت الحاضر بنوع جديد من عمم تحديد القدرات والصفات الكامنة لإلنسان ؛ ذلك الن
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العمم يعرف بـ "عمم النفس اإليجابي" والذي ييدف إلى دراسة وتحديد وتطوير القدرات والفضائل في 
 ( .  Bakhshaee et al., 2016 , 94المجتمع البشري واإلنساني )  

( عمى أنو Martin & Marsh, 2009إحدى المفاىيم الحديثة والذي يعرفو ) يعد الطفو الدراسي
 قدرة الطالب عمى تحمل الضغوط واالستجابة لمتكيف مع النكسات التي تواجيو أثناء الدراسة .

كما يعرف عمى أنو استجابة إيجابية وبناءة وقابمة لمتكيف لمتحديات والعقبات اليومية التي يواجييا 
 ( .Putwain et al. 2012)األكاديميون 

( أن ىناك مجموعة من العوامل التي عمى الطفو Martin & Marsh , 2008 ,57ىذا ويذكر ) 
 الدراسي ، وتتثل تمك العوامل فيما يمي :

 العوامل النفسية : وتتمثل في الفعالية الذاتية والتحكم والشعور باليدف والدافع. .3

ي المشاركة في الفصل ، والطموحات التعميمية ، العوامل المتعمقة بالمدرسة : وتتمثل ف .8
والعالقة مع المعممين ، واستجابة المعممين ، وردود فعل المعمم الفعالة ، والحضور ، 
والقيمة الموضوعة في المدرسة ، والنشاط خارج المناىج الدراسية ، والمناىج الدراسية 

 الصعبة.

ي دعم األسرة ، والروابط اإليجابية مع أفراد العوامل المتعمقة باألسرة واألقران : وتتمثل ف .1
 األسرة ، األصدقاء ، والتزام األقران بالتعميم ، واالتصال بالمنظمات المؤيدة لممجتمع.

 المحور الثاني : الصمود األكاديمي

يعد الصمود األكاديمي أحد متغيرات عمم النفس اإليجابي والذي زاد االىتمام بدراستو بعد دعوة 
جمان إلى ضرورة البحث في المتغيرات اإليجابية بداًل من المتغيرات السمبية التي سيطرت مارتن سمي

 فترة طويمة من البحث العممي عمى الباحثين .



 ... انطفى انذساسٍ وعالقحه بانصًىد األكادًٍَ 
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( عمى انو القدره عمى التغمب عمى   Martin , 2013 , 488فالصمود االكاديمي يعرفو ) 
 لمتطور التعميمى لمطالب.الصعوبات الحاده ، أو المزمنو  التى تعتبر تيديد رئيسى 

كما يعرف الصمود األكاديمي عمى أنو القدرة عمى االزدىار أو النجاح األكاديمي عمى الرغم من 
 ( .Kaur & Singh , 2016 , 32الشدائد التي يواجييا الفرد ) 

كذلك يعرف الصمود األكاديمي عمى أنو قدرة الطالب عمى التعامل بفعالية مع النكسات والتحديات 
 ( .Fallon, 2010, 40والضغط في بيئة المدرسة بمرور الوقت )

ويعرف الطالب ذوي الصمود األكاديمي عمى أنيم ىؤالء الطالب الذين يحافظون عمى مستويات 
عالية من التحفيز واألداء عمى الرغم من وجود أحداث وظروف مرىقة تعرضيم لخطر سوء أدائيم 

 ( .Kaur & Singh , 2016 , 32نياية المطاف )  في المدرسة وانقطاعيم عن الدراسة في

يتضح مما سبق أن الصمود األكاديمي قدرة تكيفية تساعد الفرد عمى تحدي الصعاب والمحن التي 
يمكن أن تعرقل مسيرتو األكاديمية واستكمال دراستو بنجاح. كما يتضح أن التعريفات السابقة اتفقت 

الفرد ، وتختمف تمك القدرة من فرد إلى آخر. لذا يمك أن  عمى أن الصمود األكاديمي قدرة يمتمكيا
نجد بعض األفراد يمتمكون مستوى عاِل من الصمود األكاديمي والبعض اآلخر يمتمك مستوى 

 منخفض من الصمود األكاديمي.

( إلى أن ىناك ثالثة أبعاد لمصمود األكاديمي ، يمكن ذكرىم عمى Cassidy , 2016ىذا ويشير )
 لي :النحو التا

: وتعرف عمى أنيا قدرة الفرد عمى االستعداد لمواصمة النضال وممارسة  البعد األول : المثابرة
 االنضباط الذاتي والسيطرة وتماسك الشخصية .
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: ويعرف عمى أنو التفكير في نقاط القوة والضعف ،  البعد الثاني : التأمل والتكيف لطمب المساعدة
دارة المكافآت والعقبات.وطمب المساعدة والدعم والتشجيع   ، ومراقبة الجيد واالنجازات وا 

: ويعرف بأنو االستجابات العاطفية واليأس  البعد الثالث : التأثير السمبي واالستجابة العاطفية
 وقبول التأثيرات السمبية.

 ( أن لمصمود األكاديمي أربعة أبعاد :8137بينما يذكر قرني وأحمد )

 كاديمية.البعد األول : الدافعية األ  -

 البعد الثاني : التوجه نحو الهدف. -

 البعد الثالث : تحمل المسئولية. -

 البعد الرابع : المثابرة األكاديمية. -

 إن األفراد ذوي الصمود األكاديمي يتسمون بمجموعة من الخصائص والتي تتمثل فيما يمي :

ي والمرونة والقدرة : وتتضح في نسبة الذكاء األعمى، والتفكير التجريدمهارات حل المشكالت .3
 عمى تجريب البدائل، الذي يدل عمى التوافق مع الضغوط النفسية.

: وتتضح في  االستجابة االنفعالية والمشاركة الوجدانية وميارات الكفاءة االجتماعية .8
االتصال والتواصل، والشعور بالمرح والسموكيات التي تزيد من قدرة الفرد عمى التناغم مع 

يظيرون جاذبية عامة، وانتباىا نحو اآلخرين، وقدرة عمى استنباط  اآلخرين كما انيم
استجابات تبادلية إيجاابية من اآلخرين، ولدييم القدرة عمى مراقبة انفعاالتيم وانفعاالت 

 اآلخرين.



 ... انطفى انذساسٍ وعالقحه بانصًىد األكادًٍَ 
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: باإلضافة لموعي الذاتي والشعور باليوية والقدر عمى العمل باستقاللية االستقالل الذاتي .1
 ى ضبط البيئة الخارجية والفاعمية الذاتية، وموقع الضبط الداخمي.واتصافيم بالقدر عم

: والتوجو نحو المستقبل والتوجو نحو اليدف، والتخطيط الموجو نحو الشعور بالهدف .4
المستقبل وميارات تحقيق اليدف والتوجو نحو النجاح ودافعية التحصيل والطموحات 

 التعميمية والشعور بالمعنى في الحياة.

: واستخدام استاتيجيات المواجية اإليجابية في التفاؤل والحفاظ عمى نظرة تفاؤليةالشعور ب .5
 (.8133حل المشكالت ) عطية ، 

( أن األفراد ذوي الصمود األكاديمي يتصفون بمجموعة من Zusho, 2017, 19كما يذكر ) 
 السمات والتي تتمثل فيما يمي:

 يودىم .يتسمون بوجية الضبط الداخمية وينسبون نجاحيم لج -

 لدييم نظرية إيجابية لممستقبل . -

 إيمانيم بقدرتيم عمى تحقيق أىدافيم . -

 دراسات وبحوث سابقة

 المحور األول : دراسات تناولت الطفو الدراسي

 (6102دراسة مصطفى )

عنوان الدراسة :النموذج البنائي لمعالقات السببية بين الطفو الدراسي وأهداف الشخصية المثمي 
 دراسية المساهمة فى التحصيل الدراسي لدى طالب المرحمة الثانوية.والتوجهات ال
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ىدفت الدراسة إلى الكشف عن أفضل نموذج بنائي يفسر العالقات السببية )التأثيرات( بين الطفو 
والتوجيات الدراسية كمتغيرات وسيطة  PBالدراسي كمتغير مستقل وأىداف الشخصية المثمى 

ع لدى عينة الدراسة. تعتمد الدراسة الحالية في إجراءاتيا عمى المنيج والتحصيل الدراسي كمتغير تاب
شبو التجريبي حيث تستخدم الدراسة أسموب تحميل المسار الذي يعتمد عمى نمذجة العالقات السببية 

طالبة  396( طالبًا وطالبة )115)التأثيرات أو المسارات(. وتكونت عينة الدراسة األساسية من )
من القسم الثانوي بمدارس "جينيس" بمحافظة الجيزة. اشتممت أدوات الدراسة عمى طالبًا(  319و

، ومقياس التوجيات الدراسية .  PBمقياس الطفو الدراسي ، ومقياس أىداف الشخصية المثمى 
توصمت الدراسة إلى تشكل متغيرات الدراسة فيما بينيا نموذجًا بنائيًا يفسر العالقات السببية 

والتوجيات الدراسية  PBين الطفو الدراسي كمتغير مستقل وأىداف الشخصية المثمى )التأثيرات( ب
كمتغيرات وسيطة والتحصيل الدراسي كمتغير تابع، حيث كانت قيم مؤشرات حسن المطابقة في 

 المدى المثالي.

 ( Rodrigues & Magre , 2018دراسة ) 

 لطالب بالمدارس الثانوية.عنوان الدراسة : دور الطفو الدراسي في إثراء مشاركة ا

Title : role of academic buoyancy in enhancing student engagement 
Of secondary school students. 

ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى العالقة بين الطفو الدراسي ومشاركة الطالب داخل الفصول 
( من طمبة المرحمة 3369الدراسة من ) الدراسية لدى عينة من طمبة المرحمة الثانوية. تكونت عينة

الثانوية. اشتممت أدوات الدراسة عمى مقياس الطفو الدراسي ومقياس المشاركة األكاديمية. تمثل 
منيج الدراسة في المنيج االرتباطي. أشارت نتائج الدراسة إلى وجود عالقة ارتباطية موجبة بين 

 اسية لدى عينة الدراسةمن طمبة المرحمة الثانوية.الطفو الدراسي ومشاركة الطالب داخل الفصول الدر 
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 (6102دراسة عابدين )

عنوان الدراسة :تحميل المسار لمعالقات بين الطفو األكاديمي وقمق االختبار والثقة بالنفس 
 والتوافق األكاديمي لدى طالب المرحمة الثانوية.

متغيرات الطفو األكاديمي وقمق االختبار ىدفت الدراسة إلى معرفة التأثيرات المباشرة وغير المباشرة ل
والثقة بالنفس والتوافق األكاديمي لدى طالب المرحمة الثانوية، وذلك لدى عينة من طالب الصفين 

( طالبًا وطالبة، وتضمنت األدوات أربعة مقاييس لمطفو األكاديمي 138األول والثاني الثانوي قواميا )
ق األكاديمي من إعداد الباحث وباستخدام أسموب تحميل المسار وقمق االختبار والثقة بالنفس والتواف

تشكل متغيرات البحث نموذجا بنائيا يفسر العالقات السببية )التأثيرات(  -3أظيرت النتائج ما يمي: 
بين الطفو األكاديمي كمتغير مستقل وقمق االختبار كمتغير وسيط والثقة بالنفس والتوافق األكاديمي 

يوجد تأثير مباشر  -8، حيث كانت قيم مؤشرات حسن المطابقة في المدى المثالي. كمتغيرين تابعين
يوجد تأثير مباشر لقمق  -1لمطفو األكاديمي عمى قمق االختبار لدى طالب المرحمة الثانوية. 

يوجد تأثير غير مباشر لمطفو  -4االختبار عمى الثقة بالنفس لدى طالب المرحمة الثانوية. 
لثقة بالنفس من خالل قمق االختبار كمتغير وسيط لدى طالب المرحمة الثانوية. األكاديمي عمى ا

ال  -6يوجد تأثير مباشر لقمق االختبار عمى التواق األكاديمي لدى طالب المرحمة الثانوية.  -5
يوجد  -7يوجد تأثير مباشر لمطفو األكاديمي عمى التوافق األكاديمي لدى طالب المرحمة الثانوية. 

غير مباشر لمطفو األكاديمي عمى التوافق األكاديمي من خالل قمق االختبار كمتغير وسيط تأثير 
 لدى طالب المرحمة الثانوية.

 (6102دراسة محمود )
عنوان الدراسة :اإلسهام النسبي لتوجهات أهداف اإلنجاز والقدرة عمى التكيف في التنبؤ بالطفو 

 األكاديمي لدى طالبات الجامعة.
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ة إلى التعرف عمى مدى إسيام كل من توجيات أىداف اإلنجاز والقدرة عمى التكيف ىدفت الدراس
في التنبؤ بالطفو األكاديمي لدى عينة من طالبات كمية التربية قسم عمم النفس جامعة القصيم، 

( طالبة بالمستوى األول، واستخدمت الدراسة مقياس 317( طالبة بالمستوى الرابع و)91تضمنت )
 ,Martin( ومقياس القدرة عمى التكيف إعداد 8116ف اإلنجاز إعداد ربيع رشوان )توجيات أىدا

Nejad, Colmar & Liem  تعريب الباحثة، ومقياس الطفو األكاديمي إعداد الباحثة، ومن أىم
( بين 1.13النتائج التي أسفرت عنيا الدراسة وجود ارتباط موجب ودال احصائيًا عند مستوى )

أىداف أتقان/ األقدام ودرجات الطالبات في أىداف أتقان/ األحجام ودرجاتين  درجات الطالبات في
( بين متوسطات درجات 1.13في الطفو األكاديمي، وجود فروق دالة إحصائيًا عند مستوى )

الطالبات )مرتفعات ومنخفضات( القدرة عمى التكيف في الطفو األكاديمي لصالح الطالبات مرتفعات 
إمكانية التنبؤ بالطفو األكاديمي من خالل بعض أبعاد توجيات أىداف اإلنجاز  القدرة عمى التكيف،

أىداف اتقان/ األحجام(، عدم وجود فروق دالة بين طالبات المستوى  –ىي )أىداف اتقان/ األقدام 
األول وطالبات المستوى الرابع في كل من القدرة عمى التكيف والطفو األكاديمي وأىداف اتقان/ 

أىداف اتقان، األحجام وأىداف أداء/ األقدام، ووجود فروق دالة احصائيًا بين طالبات األقدام و 
 المستوى األول والمستوى الرابع في أىداف أداء/ األحجام لصالح طالبات المستوى األول.

 المحور الثاني : دراسات تناولت الصمود األكاديمي
 (6102دراسة المنشاوي )

معالقات المتبادلة بين الشفقة بالذات وكل من اإلرهاق والصمود عنوان الدراسة :نموذج سببي ل
 األكاديمي لدى الطالب المعمم.

ىدفت الدراسة إلى التحقق من أن الشفقة بالذات متغير وسيط بين اإلرىاق األكاديمي والصمود 
الحالية، األكاديمي في ضوء النموذج البنائي باستخدام أسموب تحميل المسارات بين متغيرات الدراسة 

وكذا الكشف عن طبيعة العالقة بين الشفقة بالذات وكل من اإلرىاق والصمود األكاديمي، والتحقق 
من العالقة بين الصمود األكاديمي واإلرىاق األكاديمي، وكذا الكشف عن الفروق بين البنين والبنات 

طالبة من  361البا، ط 318في متغيرات الدراسة الحالية، وتكونت العينة األساسية لمدراسة من 
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طالب الفرقة الثانية تعميم أساسي بكمية التربية جامعة دمنيور . اعتمدت الدراسة عمى مقياس الشفقة 
بالذات ، و مقياس الصمود األكاديمي . أشارت نتائج الدراسة إلى وجود عالقة موجبة ودالة 

لذاتي( والصمود األكاديمي.  إحصائيا بين كل من بعدي الشفقة بالذات )الدفء الذاتي، والبرود ا
توجد عالقات دالة إحصائيا بين بعدي الشفقة بالذات )الدفء الذاتي، والبرود الذاتي( وكل من أبعاد 
مقياس اإلرىاق األكاديمي المتمثمة: اإلجياد اإلنفعالي، والتبمد أو السخرية ونقص الفعالية  

كاديمي وكل من أبعاد مقياس اإلرىاق األكاديمية. وجود عالقة دالة إحصائيا بين الصمود األ
األكاديمي المتمثمة في: اإلجياد اإلنفعالي، والتبمد أو السخرية ونقص الفعالية األكاديمية.  عدم وجود 
فروق دالة إحصائيا بين البنين والبنات في كل من الشفقة بالذات واإلرىاق والصمود األكاديمي. 

الصمود األكاديمي عن التأثيرات غير المباشرة بعد توسط  اختالف التأثيرات المباشرة لإلرىاق عمى
 الشفقة بالذات كمتغير وسيط. -7

 (6102دراسة حسن )
عنوان الدراسة :التباين في استراتيجيات المواجهة األكاديمية وأساليب اتخاذ القرار طبقًا لمستوى 

 االستقالل والصمود األكاديمي لدى عينة من طالب المرحمة الثانوية.

دفت الدراسة إلى التعرف عمى أثر كل من االستقالل والصمود األكاديمي في استراتيجيات ى
المواجية األكاديمية وأساليب اتخاذ القرار، والكشف عن طبيعة العالقة بين استراتيجيات المواجية 

طالب  األكاديمية وأساليب اتخاذ القرار، وأيضًا عالقة االستقالل بالصمود األكاديمي لدى عينة من
إناث(. أشارت نتائج الدراسة إلى وجود عالقة  133ذكور،  839: 511الصف األول الثانوي )ن = 

موجبة ودالة إحصائيًا بين االستقالل والصمود األكاديمي، فضاًل عن التباين في نوع العالقة بين 
حو دال إحصائيًا في استراتيجيات المواجية األكاديمية وأساليب اتخاذ القرار. ويؤثر االستقالل عمى ن

استراتيجيات المواجية األكاديمية، ويؤثر الصمود األكاديمي بشكل دال إحصائيًا في استراتيجيتي 
المباشرة والتجنب فقط، وعدم داللة التفاعل بين االستقالل والصمود األكاديمي في استراتيجيتي 

ستراتيجية التجنب. وختامًا توجد المباشرة والدعم االجتماعي، في حين كان التفاعل دال بالنسبة ال
فروق دالة إحصائيًا في أساليب اتخاذ القرار طبقًا لمستوى كل من االستقالل والصمود األكاديمي. 
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وعدم داللة التفاعل بين االستقالل والصمود األكاديمي في أساليب اتخاذ القرار باستثناء األسموب 
 العفوي.

 (6102دراسة قرني وأحمد )
ة :اإلسهام النسبي لمتوجه اإليجابي نحو المستقبل وتنظيم الذات في التنبؤ بالصمود عنوان الدراس

األكاديمي لدى الطالب المتفوقين دراسيا بكمية التربية جامعة المنيا: دراسة من منظور عمم النفس 
 اإليجابي.

ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى مدى إسيام كل من التوجو اإليجابي نحو المستقبل، وتنظيم الذات 
جامعة المنيا -في التنبؤ بالصمود األكاديمي لدى عينة من المتفوقين دراسيا من طالب كمية التربية

حالية مقياس ( طالب وطالبة بمختمف األقسام العممية واألدبية. وقد استخدمت الدراسة ال338بمغت )
التوجو اإليجابي نحو المستقبل )إعداد الباحثين(، مقياس تنظيم الذات )إعداد فوقية حسن رضوان، 

(، مقياس الصمود األكاديمي )إعداد الباحثين(، واختبار الذكاء المفظي لممرحمة الثانوية 8138
تائج الدراسة عن: (. وقد أسفرت ن3991والجامعية )إعداد جابر عبد الحميد، محمود أحمد عمر، 

عدم وجود فروق دالة إحصائيا بين الذكور واإلناث من المتفوقين دراسيا في التوجو اإليجابي نحو 
المستقبل. عدم وجود فروق دالة إحصائيا بين الذكور واإلناث من المتفوقين دراسيًا في تنظيم الذات. 

اسيا في الصمود األكاديمي عند وجود فروق دالة إحصائيا بين الذكور واإلناث من المتفوقين در 
( لصالح اإلناث. وجود عالقة ارتباطية موجبة دالة إحصائيا بين التوجو اإليجابي 1.13مستوى )

(. وجود عالقة 1.13نحو المستقبل والصمود األكاديمي لدى المتفوقين دراسيا عند مستوى داللة )
كاديمي لدى المتفوقين دراسيا عند ارتباطية موجبة دالة إحصائيا بين تنظيم الذات والصمود األ

(. أسيمت درجات التوجو اإليجابي نحو المستقبل، وتنظيم الذات لدى المتفوقين 1.13مستوى داللة )
 دراسيا في التنبؤ بدرجاتيم في الصمود األكاديمي.

 (Oyoo & Mwaura, 2018دراسة ) 
بين طالب المستوى الرابع في  عنوان الدراسة : الصمود األكاديمة كمنبأ باالحتراق األكاديمي

 مقاطعة هوما باي ، كينيا.
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Title : Academic Resilience as a Predictor of Academic Burnout 
among Form Four Students in Homa-Bay County, Kenya. 

 ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى العالقة بين الصمود األكاديمي واالحتراق األكاديمي لدى عينة من
طمبة المرحمة الثانوية. كما ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى إمكانية التنبؤ بمستوى االحتراق 

( من 734األكاديمي من خالل الصمود األكاديمي لدى عينة الدراسة. تكونت عينة الدراسة من )
حتراق طمبة المرحمة الثانوية. اشتممت أدوات الدراسة عمى استبيان لمصمود األكاديمي واستبيان لال

األكاديمي. تمثل منيج الدراسة في المنيج االرتباطي. أشارت نتائج الدراسة إلى وجود عالقة 
ارتباطية سالبة بين الصمود األكاديمي واالحتراق األكاديمي لدى عينة الدراسة. كما أشارت نتائج 

الل معرفة مستوى الدراسة إلى أنو يمكن التنبؤ بمستوى االحتراق األكاديمي لدى عينة الدراسة من خ
 الصمود األكاديمي.
 (6102دراسة مصطفى )

عنوان الدراسة :التحيز المعرفي واالمتنان كمنبآت بالصمود األكاديمي لدى عينة من طمبة المرحمة 
 الثانوية.

ىدفت الدراسة إلى تحديد العالقة بين الصمود األكاديمي وكلٍّ من االمتنان والتحيز المعرفي لدى 
المرحمة الثانوية، كما ىدفت ل تحديد إسيام كل من االمتنان وأبعاد التحيز المعرفي عينة من طمبة 

في التنبؤ بالصمود األكاديمي لدى عينة الدراسة، ومعرفة أي من ىذين المتغيرين يتنبأ بدرجة أكبر 
 بالصمود األكاديمي لدى عينة الدراسة. وقد استخدمت الدراسة األسموب االرتباطي التنبؤي لتعرف

( طالبا وطالبة من 335نمط العالقة بين متغيرات الدراسة، والتنبؤ بينيا. وتكونت عينة الدراسة من )
الفصل الدراسي األول،  8139/  8138طمبة المرحمة الثانوية، وىم الطمبة المقيدون لمعام الدراسي 

ري لعمر أفراد العينة وتم انتقاؤه م بالمعاينة العشوائية البسيطة. وبمغ المتوسط واالنحراف المعيا
( عامًا. وأعدت الباحثة كاًل من مقياس االمتنان، ومقياس التحيز المعرفي، من ±1.618  36.86)

لمصمود األكاديمي من خالل مواقف  Cassidy (2016)خالل المواقف الحياتية، وتعريب مقياس 
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الصمود االكاديمي  الحياة. وتوصمت الدراسة إلى أن جميع معامالت ارتباط بيرسون بين متغير
والتحيز المعرفي وأبعاده )القفز إلى االستنتاجات، وتحيز جمود المعتقدات، وتحيز االنتباه لمميددات، 
والتحيز لمعزو الخارجي، والمشكالت المعرفية االجتماعية، والمشكالت المعرفية الذاتية ، والسموك 

ن معامل ارتباط بين الصمود األكاديمي اتسمت بكونيا معامالت ارتباط سالبة، بينما كا -اآلمن( 
واالمتنان موجبا، كما تنبأ كل من االمتنان وبعد القفز إلى االستنتاجات، وبعد تحيز جمود 

بالصمود األكاديمي ، وكان االمتنان أقوى منبئ بالصمود  -المعتقدات، وبعد التحيز لمعزو الخارجي 
 لقفز إلى االستنتاجات، وبعد التحيز لمعزو الخارجي.األكاديمي، يميو تحيز جمود المعتقدات، ثم بعد ا

 فروض الدراسة

توجد عالقة ارتباطيو دالة إحصائيًا بين الطفو الدراسي والصمود األكاديمي لدي طالب  -
 وطالبات المرحمة الثانوية في المدارس الرسمية في منطقة تبوك  .

لدي طالب وطالبات المرحمة يساىم الطفو الدراسي في التنبؤ بمستوى الصمود األكاديمي  -
 الثانوية في المدارس الرسمية في منطقة تبوك.

 المنهجية واإلجراءات المتبعة في المتبعة الدراسة

 أواًل : منهج الدراسة

 تعتمد الدراسة الحالية عمى المنيج الوصفي االرتباطي.

 ثانيًا : عينة الدراسة

 عينة الدراسة االستطالعية : -
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استطالعية والتي تم استخداميا في حساب الخصائص السيكومترية ألدوات  تكونت عينة الدراسة
 ( من طالب وطالبات المرحمة الثانوية في المدارس الرسمية في منطقة تبوك.381الدراسة من  )

 عينة الدراسة األساسية:  -
الرسمية  ( من طالب وطالبات المرحمة الثانوية في المدارس381تكونت عينة الدراسة األساسية من )

 في منطقة تبوك.
 ثالثًا: أدوات الدراسة : 

 وتمثمت أدوات الدراسة  في التالي : 
مقياس الطفو الدراسي لدى طالب وطالبات المرحمة الثانوية في المدارس الرسمية في منطقة  .3

 تبوك. )إعداد : الباحثة(
س الرسمية في مقياس الصمود األكاديمي لدى طالب وطالبات المرحمة الثانوية في المدار  .8

 منطقة تبوك. )إعداد الباحثة( 
 وفيما يمي توضيح لمخصائص السيكومترية لكل أداة عمى حده:

 مقياس الطفو الدراسي
 الخصائص السيكومترية

 أوال صدق
 صدق المحكمين 

وذلك عمى خمسة عشر محكمًا من أساتذة  87تم عرض المقياس فى صورتو األولية والتى تشمل 
النفسية بالجامعة أعاد منيم تسعة محكمين المقياس لمباحث وتم حساب النسبة  عمم النفس والصحة

المئوية التى توضح درجة اتفاق السادة المحكمين عمى كل عبارة من عبارات المقياس وقد وجد أن 
% وبالتالى لم يتم حذف أى عبارة بناء عمى 311جميع العبارات تحظى باتفاق المحكمين بنسبة 

 لمحكمين.اتفاق السادة ا
 صدق التحميل العاممى االستكشافى

 الصدق العاممي: 
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بطريقو المكونات  Exploratory  factor analysisاستخدم التحميل العاممي االستكشافي  
مع تدوير المحاور بطريقو الفاريماكس   Principal Components Methodاألساسية  

Varimax   لدرجات أفراد العينة باستخدام برنامجSPSS v26  مع استخدام مخطط االنتشار،
Scree plot ونتج عن التحميل العاممي تشبع جميع مفردات المقياس بعد تدويرىا عمى ثالث .

%  من التباين الكمى في الطفو الدراسي لدى أفراد العينة، وجدول رقم 61.893عوامل يفسروا معا 
كل عامل ونسبة التباين المفسرة لمعوامل ( يوضح قيم تشبع مفردات المقياس وقيم الجذر الكامن ل3)

 بعد التدوير.
 (: تشبعات مفردات المقياس عمى العوامل المستخرجة بعد التدوير0جدول )

 انًفشدات

 انعىايم

 انثانث انثانٍ األول

1 . 345   

0 .230   

5 .200   

4 .240   

3 . 340   

2 .454   

2 .341   

8 .422   

4 .401   
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12  .548  

11  485.  

10  .423  

15  .321  

14  .511  

13  .544  

12  .440  

12  .432  

18  .541  

14   .501 

02   . 442 

01   .583 

00   .422 

05   .420 

04   .501 

03   . 542 

02   .583 
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02   .522 

 1.24 0.81 4. 05 انجزس انكاين

نسببببة انحبببباَن انًفسبببش  بىاسبببطة 

 مانعاي
00.044 01.341 14.321 

نسبببة انحببباَن انًفسببش  بانً ُببباس 

 ككم
25.041% 

 ويدعم ىذا االستنتاج ما كشف عنو مخطط االنتشار من وجود عامل واحد كما في الشكل التالي:

 

 (: مخطط االنتشار لممقياس في الدراسة الحالية0شكل)       
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ل األكثر بروزا من دراسة الرسم البياني حيث يساعد مخطط االنتشار عمى تحديد العامل/العوام
لمجذور الكامنة في عالقتيا بمكونات المقياس ، واإلبقاء عمى العوامل التي تظير في الجزء شديد 

( وجود ثالث عوامل يمثل الطفو الدراسي ويتفق  3االنحدار من المنحنى .وىكذا،يتضح من شكل ) 
 المقياس  ذلك مع األدبيات األجنبية التي درست المكونات

 
 صدق تحميل عاممي توكيدي 

 ولحساب صدق التوكيدى لممقياس تم حساب الصدق العاممى التوكيدى من خالل 
حيث تم االبعاد الثالثة  مع متغير كامن واحد وتم الحصول عمى مصفوفة  LISREL 9.1برنامج 

ت لمتحميل العاممى االرتباطات بين األبعاد الثالثة من درجات تالميذ العينة االستطالعية وخضع
التوكيدى وقد أسفرت نتيجة التحميل عن وجود معامالت المسار من األبعاد الثالثة إلى المتغير 

، وىى  5.913، 4.865، 6.998الكامن. وكانت قيم "ت" لمعامالت المسار ىى عمى الترتيب 
 دالة إحصائيًا. 

 ثانيا الثبات 
 ثبـات المقياس: -

وىى قيمة  1.819مفردة(: حيث بمغ  87)وكان عدد المفردات  حساب الثبات بمعامل ألفا  .3
 قريبة من الواحد الصحيح.

 حساب الثبات بطريقة التجزئة النصفية: .8
قامت الباحثة بحساب الثبات بطريقة التجزئة النصفية وكانت قيمة معامل الثبات بطريقة التجزئة 

جزئة النصفية "سبيرمان" و"براون" = ، وقيمة معامل الثبات بطرقة الت 1.836النصفية "جتمان" = 
1.811 

 لألبعاد: حساب الثبات بمعامل  .1

  1.85والبعد الثالث =  175ولمبعد الثانى =  1.71فكان معامل ثبات البعد األول = 



 

 يد عبد ا/ هالة سع د ذ
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 ثالثا  : االتساق الداخمي بين الدرجة الكمية لممقياس واألبعاد المكونة ليا 

 

 الكمية لممقياس واألبعاد المكونة لها ( االتساق الداخمي بين الدرجة6جدول )
يىاجهببببببببببببببببببة  انًحغُش

انًىاقببببببببببببببببب  

األكادًَُببببببببببببببة 

 انًخحهفة

ي اويببببببببببببببببببببة 

انضببببببببببببببببببغى  

 األكادًَُة

انبببببببببببببببببببذعى 

 األكادًٍَ

انذسجببة انكهُببة 

 انطفىانذساسٍ

يىاجهبببببببببببببببببببببة 

انًىاقبببببببببببببببببببب  

األكادًَُبببببببببببببببببة 

 انًخحهفة

513. 1 يعايم االسجبا 
**

 .449
**

 .840
**

 

 000. 000. 000.  انذالنة

 183 183 183 183 انعذد

ي اويبببببببببببببببببببببببة 

انضببببببببببببببببببببغى  

 األكادًَُة

513. يعايم االسجبا 
**

 1 .554
**

 .830
**

 

 000. 000.  000. انذالنة

 183 183 183 183 انعذد

449. يعايم االسجبا  انذعى األكادًٍَ
**

 .554
**

 1 .778
**

 

 000.  000. 000. انذالنة

 183 183 183 183 انعذد

انذسجببببة انكهُببببة 

 نذساسٍانطفىا

840. يعايم االسجبا 
**

 .830
**

 .778
**

 1 

  000. 000. 000. انذالنة



 ... انطفى انذساسٍ وعالقحه بانصًىد األكادًٍَ 
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 183 183 183 183 انعذد

 
 

 مقياس الصمود االكاديمى

 الخصائص السيكومترية

 أوال صدق

 صدق المحكمين 

وذلك عمى خمسة عشر محكمًا من أساتذة  85تم عرض المقياس فى صورتو األولية والتى تشمل 
الصحة النفسية بالجامعة أعاد منيم تسعة محكمين المقياس لمباحث وتم حساب النسبة عمم النفس و 

المئوية التى توضح درجة اتفاق السادة المحكمين عمى كل عبارة من عبارات المقياس وقد وجد أن 
% وبالتالى لم يتم حذف أى عبارة بناء عمى 311جميع العبارات تحظى باتفاق المحكمين بنسبة 

 ادة المحكمين.اتفاق الس
 صدق التحميل العاممى االستكشافى

 الصدق العاممي: 
بطريقو المكونات  Exploratory  factor analysisاستخدم التحميل العاممي االستكشافي  

مع تدوير المحاور بطريقو الفاريماكس   Principal Components Methodاألساسية  
Varimax  امج لدرجات أفراد العينة باستخدام برنSPSS v26  مع استخدام مخطط االنتشار،

Scree plot ونتج عن التحميل العاممي تشبع جميع مفردات المقياس بعد تدويرىا عمى ثالث .
%  من التباين الكمى في الصمود االكاديمي لدى أفراد العينة، وجدول 81.831عوامل يفسروا معا 



 

 يد عبد ا/ هالة سع د ذ
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الكامن لكل عامل ونسبة التباين المفسرة ( يوضح قيم تشبع مفردات المقياس وقيم الجذر 1رقم )
 لمعوامل بعد التدوير.

 
 (: تشبعات مفردات المقياس عمى العوامل المستخرجة بعد التدوير3جدول )

 انًفشدات

 انعىايم

 انثانث انثانٍ األول

1 . 221   

0 .218   

5 .840   

4 . 200   

3 . 240   

2 .254   

2 .241   

8 .204   

4 .252   

12  .320  

11  251.  



 ... انطفى انذساسٍ وعالقحه بانصًىد األكادًٍَ 
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10  .242  

15  .521  

14  .422  

13  .340  

12  .221  

12  .345  

18  .321  

14   .201 

02   . 542 

01   .383 

00   .458 

05   .540 

04   .420 

03   . 440 

 0.44 3.21 2. 31 انجزس انكاين

 3.221 52.801 44.041نسبة انحباَن انًفسش  



 

 يد عبد ا/ هالة سع د ذ
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 بىاسطة انعايم

نسبة انحباَن انًفسش  

 بانً ُاس ككم
82.815% 

 ويدعم ىذا االستنتاج ما كشف عنو مخطط االنتشار من وجود عامل واحد كما في الشكل التالي:

 

 

 

 

 

 

 (: مخطط االنتشار لممقياس في الدراسة الحالية 6شكل)

من دراسة الرسم البياني  حيث يساعد مخطط االنتشار عمى تحديد العامل/العوامل األكثر بروزا
لمجذور الكامنة في عالقتيا بمكونات المقياس ، واإلبقاء عمى العوامل التي تظير في الجزء شديد 

( وجود ثالث عوامل يمثل الصمود االكاديمى  8االنحدار من المنحنى .وىكذا،يتضح من شكل ) 
 ويتفق ذلك مع األدبيات األجنبية التي درست المكونات المقياس 

 دق تحميل عاممي توكيدي ص



 ... انطفى انذساسٍ وعالقحه بانصًىد األكادًٍَ 
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 LISRELولحساب صدق التوكيدى لممقياس تم حساب الصدق العاممى التوكيدى من خالل برنامج 
حيث تم االبعاد الثالثة  مع متغير كامن واحد وتم الحصول عمى مصفوفة االرتباطات بين  9.1

اممى التوكيدى وقد األبعاد الثالثة من درجات تالميذ العينة االستطالعية وخضعت لمتحميل الع
أسفرت نتيجة التحميل عن وجود معامالت المسار من األبعاد الثالثة إلى المتغير الكامن. وكانت قيم 

 ، وىى دالة إحصائيًا.  7.748، 7.91، 8.854"ت" لمعامالت المسار ىى عمى الترتيب 
 ثانيا الثبات 

وىى قيمة قريبة  1.855يث بمغ مفردة(: ح 85)كان عدد المفردات  حساب الثبات بمعامل ألفا 
والبعد   169ولمبعد الثانى =   1.74من الواحد الصحيح. فكان معامل ثبات البعد األول = 

  1.81الثالث = 
 حساب الثبات بطريقة التجزئة النصفية: .0

قامت الباحثة بحساب الثبات بطريقة التجزئة النصفية وكانت قيمة معامل الثبات بطريقة التجزئة 
، وقيمة معامل الثبات بطرقة التجزئة النصفية "سبيرمان" و"براون" =  1.715"جتمان" =  النصفية
1.786 
 لألبعاد: حساب الثبات بمعامل  .6

  1.81والبعد الثالث =   169ولمبعد الثانى =   1.74فكان معامل ثبات البعد األول = 
 المكونة ليا ثالثا  : االتساق الداخمي بين الدرجة الكمية لممقياس واألبعاد 

 ( االتساق الداخمي بين الدرجة الكمية لممقياس واألبعاد المكونة لها3جدول )
انحعببشع عهببً  انًحغُش

االنفعببببببببببباالت 

 وضبطها

انكفببببببببببببببببببا   

 انزاجُة

انحغزَبببببببببببببببببببة 

 انشاجعة

انذسجبببببببببببة انكهُبببببببببببة 

 نهصًىد األكادًٍَ

انحعببشع عهببً 

االنفعبببببببببباالت 

 وضبطها

يعايبببببببببببببببببببببم 

 االسجبا 

1 .615** .588** .832** 

 000. 000. 000.  نذالنةا



 

 يد عبد ا/ هالة سع د ذ
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 183 183 183 183 انعذد

انكفبببببببببببببببببا   

 انزاجُة

يعايبببببببببببببببببببببم 

 االسجبا 

.615** 1 .636** .873** 

 000. 000.  000. انذالنة

 183 183 183 183 انعذد

انحغزَببببببببببببببببببة 

 انشاجعة

يعايبببببببببببببببببببببم 

 االسجبا 

.588** .636** 1 .877** 

 000.  000. 000. انذالنة

 183 183 183 183 انعذد

انذسجة انكهُة 

نهصبببببببببببببببًىد 

 األكادًٍَ

يعايبببببببببببببببببببببم 

 االسجبا 

.832** .873** .877** 1 

  000. 000. 000. انذالنة

 183 183 183 183 انعذد

 نتائج الدراسة ومناقشتها

 الفرض األول

توجد عالقة ارتباطيو دالة إحصائيًا بين الطفو الدراسي والصمود األكاديمي لدي طالب وطالبات 

 انوية في المدارس الرسمية في منطقة تبوك  .المرحمة الث



 ... انطفى انذساسٍ وعالقحه بانصًىد األكادًٍَ 
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لإلجابة عمى ىذا الفرض تم استخدام أسموب معامل االرتباط لمكشف عن ىذه العالقة وذاك وفقا 

 لالبعاد والدرجة الكمية لمطفو الدراسي والصمود االكاديمي

 

 بعادهم( جدول معامالت االرتباط بين بين الطفو الدراسي والصمود األكاديمي وا2جدول )
يىاجهببببببة  انًحغُش

انًىاقببببب  

األكادًَُبة 

 انًخحهفة

ي اويببببببببة 

انضبببببغى  

 األكادًَُة

انبببببببببببذعى 

 األكادًٍَ

انذسجببة انكهُببة 

 انطفىانذساسٍ

انحعببببببببشع 

عهببببببببببببببببً 

االنفعبباالت 

 وضبطها

انكفببببا   

 انزاجُة

انحغزَببببة 

 انشاجعة

انذسجببببببببة 

انكهُببببببببببببة 

نهصببببببًىد 

 األكادًٍَ

يىاجهببببببببببببببببة 

انًىاقببببببببببببببب  

األكادًَُببببببببببببة 

 انًخحهفة

يعايبببببببم 

 جبا االس

1 .513** .449** .840** .379** .406** .395** .457** 

 000. 000. 000. 000. 000. 000. 000.  انذالنة

 183 183 183 183 183 183 183 183 انعذد

ي اويببببببببببببببببببة 

انضبببببببببببببببغى  

 األكادًَُة

يعايبببببببم 

 االسجبا 

.513** 1 .554** .830** .374** .385** .372** .437** 

 000. 000. 000. 000. 000. 000.  000. انذالنة

 183 183 183 183 183 183 183 183 انعذد

انبببببببببببببببببببببببذعى 

 األكادًٍَ

يعايبببببببم 

 االسجبا 

.449** .554** 1 .778** .322** .376** .382** .420** 

 000. 000. 000. 000. 000.  000. 000. انذالنة

 183 183 183 183 183 183 183 183 انعذد

 **865. **468. **477. **441. 1 **778. **830. **840.يعايبببببببم انذسجة انكهُبة 



 

 يد عبد ا/ هالة سع د ذ
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 االسجبا  ساسٍانطفىانذ

 000. 000. 000. 000.  000. 000. 000. انذالنة

 183 183 183 183 183 183 183 183 انعذد

انحعببشع عهبببً 

االنفعببببببببببباالت 

 وضبطها

يعايبببببببم 

 االسجبا 

.379** .374** .322** .441** 1 .615** .588** .832** 

 000. 000. 000.  000. 000. 000. 000. نذالنةا

 183 183 183 183 183 183 183 183 انعذد

انكفبببببببببببببببببببا   

 انزاجُة

يعايبببببببم 

 االسجبا 

.406** .385** .376** .477** .615** 1 .636** .873** 

 000. 000.  000. 000. 000. 000. 000. انذالنة

 183 183 183 183 183 183 183 183 انعذد

غزَبببببببببببببببببببة انح

 انشاجعة

يعايبببببببم 

 االسجبا 

.395** .372** .382** .468** .588** .636** 1 .877** 

 000.  000. 000. 000. 000. 000. 000. انذالنة

 183 183 183 183 183 183 183 183 انعذد

انذسجة انكهُبة 

نهصببببببببببببببببًىد 

 األكادًٍَ

يعايبببببببم 

 االسجبا 

.457** .437** .420** .865** .832** .873** .877** 1 

  000. 000. 000. 000. 000. 000. 000. انذالنة

 183 183 183 183 183 183 183 183 انعذد

من خالل جدول الكشف عن عالقات بين الصمود األكاديمي والطفو الدراسي تحقق صدق الفرض 
** وىذه العالقة دالة 1.865بوجود عالقة موجبو وفقا لمعامل االرتباك بيرسون وكانت عند 

  1.113احصائيا عند 



 ... انطفى انذساسٍ وعالقحه بانصًىد األكادًٍَ 
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 الفرض الثاني
"يساىم الطفو الدراسي في التنبؤ بمستوى الصمود األكاديمي لدي طالب وطالبات المرحمة الثانوية 

 في المدارس الرسمية في منطقة تبوك".
. وكانت المتغيرات المستقمة ىي الطفو  Enterاستخدمت الباحثة أسموب تحميل االنحدار البسيط

 ان المتغير التابع ىو الصمود االكاديمي.الدراسي بينما ك
 ( ممخص نمــــوذج تحميل االنحدار البسيط 5جدول )

انخطبببببع انًعُببببباسي 

 نهح ذَش

يعايببببم االسجبببببا  

 انًعذل

يشبببم يعايببم 

 االسجبا 
 اننًىرج يعايم االسجبا 

5.18 2.222 2.224 2.020 1 

 المنبئات: ثابت، االستقالل، الطفو الدراسي
 ع: اإلقدام نحو طمب المساعدة.المتغير التاب 

  ويتضح من الجدول السابق وجود تأثير دال إحصائيًا بين كل من الطفو الدراسي والصمود
 االكاديمي 

  من التباين فى 7.4وقد فسرت تأثير متغير الطفو الدراسى عمى الصمود االكاديمي  %
عامل التحديد( = )م R2درجات الطفو الدراسي  حيث أن مربع معامل االرتباط المتعدد 

1.174 
( نتائج تحميل تباين االنحدار البسيط )الخطوة الثالثة( عند دراسة العوامل المؤثرة 2جدول )

 فى الصمود االكاديمي

 قًُة ع يسحىي انذالنة
يحىسببببببببببببببب  

 انًشبعات
 دسجات انحشَة

يجًببببببببببببببببببى  

 انًشبعات
 يصــــذس انحباَن

انًنسببببببببى  إنبببببببببً  521.832 1 122.214 4.402 2.222

 حذاس االن



 

 يد عبد ا/ هالة سع د ذ
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 انبىاقً  5281.228 122 12.152  

( 1.111ويتضح من الجدول السابق وجود تأثير دال إحصائيًا )عند مستوى شك منخفض جدًا وىو 
 لمتغير الطفو الدراسي عمى المتغير التابع )الصمود االكاديمي(.

 ( 2جـــــــــدول )

 الصمود االكاديمي ممخص نتائج االنحدار البسيط عند دراسة العوامل المؤثرة فى

 Bبُحا  قًُة ت يسحىي انذالنة
انخطببع انًعُبباسي 

 نهًعايم انبائً

انًعايبببببببببببببببببم 

 انبائً
 انًحغُش انًسح م 

 انثابث 12.422 1.252  12.525 2.222

 انطفى انذساسٍ 4.442 2.254 2.104 5.25 2.22

يًا، ومن ويتضح من الجدول السابق أن الثابت ومعامالت االنحدار البسيط دالة إحصائ 
الجدول يمكن صياغة معادلة االنحدار المتعدد التى تعين عمى التنبؤ بالصمود االكاديمي  فى 

 الصورة التالية:

 )الطفو الدراسي(. 9.947+  36.966الصمود االكاديمي = 

( أن الفرض األول قد تحقق فى بعض جوانبو حيث أمكن التنبؤ بالصمود  6يتضح من الجدول )
 لطفو الدراسي.االكاديمي من ا

 مناقشة نتائج الدراسة
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أشارت نتائج الدراسة الحالية إلى وجود عالقة ارتباطية بين الطفو الدراسي والصمود األكاديمي لدى 
عينة الدراسة ، بمعنى أنو كمما زاد معدل الطفو الدراسي لدى الفرد كمما زاد معدل الصمود األكاديمي 

نو يمكن التنبؤ بمستوى الصمود األكاديمي لدى عينة الدراسة لديو. كما أشارت نتائج الدراسة إلى أ
 من خالل معرفة مستوى الطفو الدراسي لدييم . 

ىذا وترى الباحثة أن الطفو الدراسي يعمل كقوة داعمة لدى الفرد عند مواجيتو لممواقف التي تحبط 
بالطفو الدراسي بصفة خاصة استكمال مسيرتو األكاديمية ؛ لذا يمكن القول أن األفراد الذين يتسمون 

يكون لدييم القدرة عمى التوافق مع التحديات األكاديمية األمر الذي يؤدي إلى صمودىم أكاديميا 
 واستكمال دراستيم. 

فقدرة طالب المرحمة الثانوية عمى الصمود األكاديمي تساعده في تحقيق النجاح االكاديمي والذي 
لتي يرغب فييا ومن ثم حصولو عمى العمل الذي يطمح إليو. بدوره يساعده عمى االلتحاق بالكمية ا

( يتصفون بمجموعة من الخصائص 8133فاألفراد ذوي الصمود األكاديمي كما يذكر ) عطية ، 
 والتي تتمثل فيما يمي :

: وتتضح في نسبة الذكاء األعمى، والتفكير التجريدي والمرونة والقدرة مهارات حل المشكالت .3
 ل، الذي يدل عمى التوافق مع الضغوط النفسية.عمى تجريب البدائ

: وتتضح في  االستجابة االنفعالية والمشاركة الوجدانية وميارات الكفاءة االجتماعية .8
االتصال والتواصل، والشعور بالمرح والسموكيات التي تزيد من قدرة الفرد عمى التناغم مع 

آلخرين، وقدرة عمى استنباط اآلخرين كما انيم يظيرون جاذبية عامة، وانتباىا نحو ا
استجابات تبادلية إيجاابية من اآلخرين، ولدييم القدرة عمى مراقبة انفعاالتيم وانفعاالت 

 اآلخرين.

باإلضافة لموعي الذاتي والشعور باليوية والقدر عمى العمل باستقاللية االستقالل الذاتي:  .1
 اتية، وموقع الضبط الداخمي.واتصافيم بالقدر عمى ضبط البيئة الخارجية والفاعمية الذ
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والتوجو نحو المستقبل والتوجو نحو اليدف، والتخطيط الموجو نحو الشعور بالهدف:  .4
المستقبل وميارات تحقيق اليدف والتوجو نحو النجاح ودافعية التحصيل والطموحات 

 التعميمية والشعور بالمعنى في الحياة.

استخدام استاتيجيات المواجية اإليجابية في و  الشعور بالتفاؤل والحفاظ عمى نظرة تفاؤلية: .5
 حل المشكالت .

إن االىتمام بالتعرف عمى مستوى الطفو الدراسي لدى طمبة المرحمة الثانوية من شأنو أن يساعد في 
ثرائو لدييم ومن ثم ينعكس ذلك بشكل إيجابي عمى الصمود  اتخاذ االجراءات الالزمة بشأن تنميتو وا 

 األكاديمي لدييم.

 صياتالتو 

 في ضوء النتائج التي أسفرت عنيا الدراسة الحالية توصي الباحثة بما يمي :

االىتمام بدراسة كل من الطفو الدراسي والصمود األكاديمي لدى الطالب في مراحل تعميمية  .3
 مختمفة.

االىتمام بالبرامج التي تيدف إلى إثراء كل من الطفو الدراسي والصمود األكاديمي لدى طمبة  .8
 ة الثانوية.المرحم

االىتمام بدراسة العوامل التي تؤثر عمى كل من الطفو الدراسي والصمود األكاديمي لدى  .1
 الطالب.

 البحوث والدراسات المقترحة:

 الطفو الدراسي وعالقتو بالضغوط األكاديمية لدى عينة من طمبة المرحمة الثانوية. -
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 المرحمة الثانوية.الطفو الدراسي وعالقتو بقمق االختبار لدى عينة من طمبة  -

 الصمود األكاديمي وعالقتو بالمشاركة االكاديمية لدى عينة من طمبة المرحمة الثانوية. -

 الصمود األكاديمي عالقتو بالكفاءة الذاتية لدى عينة من طمبة المرحمة الثانوية.  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 يد عبد ا/ هالة سع د ذ

 

 

 

 
 

 
  0202األول  ياسس  جايعة انًنىفُة                                           انعذد  –يجهة كهُة انحشبُة 

334 
 إنهاو سشوس يعزٌ انباللد/                                                            

 المراجع

 المراجع العربية

دلة بين الشفقة بالذات وكل من (. نموذج سببي لمعالقات المتبا8136المنشاوي، عادل محمود. )
جامعة  –كمية التربية  –اإلرىاق والصمود األكاديمي لدى الطالب المعمم . مجمة كمية التربية 

 .885-351(، 5) 86االسكندرية، 

(. التباين في استراتيجيات المواجية األكاديمية وأساليب اتخاذ 8137حسن، كمال إسماعيل عطية. )
ستقالل والصمود األكاديمي لدى عينة من طالب المرحمة الثانوية . مجمة القرار طبقًا لمستوى اال

 .397-381(، 1) 18جامعة المنوفية،  –كمية التربية  –كمية التربية 

(. تحميل المسار لمعالقات بين الطفو األكاديمي وقمق االختبار 8138عابدين، حسن سعد محمود. )
 –كمية التربية  –ب المرحمة الثانوية . مجمة كمية التربية والثقة بالنفس والتوافق األكاديمي لدى طال

 .333-51(، 4) 11جامعة المنوفية، 

(. الصمود األكاديمي وعالقتو بتقدير الذات لدى عينة من 8133عطية، أشرف محمد محمد. )
-573(، 4) 83رابطة االخصائيين النفسيين المصرية ،  -طالب التعميم المفتوح . دراسات نفسية 

683. 

(. اإلسيام النسبي لمتوجو اإليجابي نحو 8137قرني، سعاد كامل و أحمد، أحمد عبدالممك. )
المستقبل وتنظيم الذات في التنبؤ بالصمود األكاديمي لدى الطالب المتفوقين دراسيا بكمية التربية 

ل إعداد المعمم جامعة المنيا: دراسة من منظور عمم النفس اإليجابي . المؤتمر الدولي الثالث: مستقب
-385أكتوبر بالتعاون مع رابطة التربويين العرب،  6كمية التربية جامعة  -وتنميتة بالوطن العربي 

885. 



 ... انطفى انذساسٍ وعالقحه بانصًىد األكادًٍَ 

 

 

 

 
 0202األول  ياسس  انعذد        جايعة انًنىفُة                                     –يجهة كهُة انحشبُة 

 

333 

(. اإلسيام النسبي لتوجيات أىداف اإلنجاز والقدرة عمى التكيف في 8138محمود، حنان حسين. )
كمية التربية  –ية في العموم التربوية التنبؤ بالطفو األكاديمي لدى طالبات الجامعة . مجمة كمية الترب

 .891-816(، 1) 48جامعة عين شمس،  –

(. النموذج البنائي لمعالقات السببية بين الطفو الدراسي 8134مصطفى، منال محمود محمد. )
وأىداف الشخصية المثمي والتوجيات الدراسية المساىمة فى التحصيل الدراسي لدى طالب المرحمة 

 .611-511(، 4) 31رابطة األخصائيين النفسيين المصرية،  –دراسات عربية الثانوية . مجمة 

(. التحيز المعرفي واالمتنان كمنبآت بالصمود األكاديمي 8138مصطفى، منال محمود محمد. )
(، 8) 381جامعة األزىر،  –كمية التربية  –لدى عينة من طمبة المرحمة الثانوية . مجمة التربية 

864-718. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 يد عبد ا/ هالة سع د ذ

 

 

 

 
 

 
  0202األول  ياسس  جايعة انًنىفُة                                           انعذد  –يجهة كهُة انحشبُة 

333 
 إنهاو سشوس يعزٌ انباللد/                                                            

 ألجنبيةالمراجع ا

Bakhshaee, F., Hejazi,E., Dortaj,F & Farzad,V. (2016).  The Modeling of 
School Climate Perception and Positive Youth Development with Academic 
Buoyancy.  Journal of current research in science, 1, 94-100. 

Cassidy, S. (2016). The Academic Resilience Scale (ARS-30): A new 
multidimensional construct measure. Frontiers in Psychology, 7, 1-11. 

Fallon, C. (2010). School factors that promote academic resilience in 
urban Latino high school students , Ph.D, Loyola University Chicago. 

Kaur,K & Singh, G. (2016). Construction and standardization of academic 
resilience scale. International education & research journal,2 (2), 32-33 . 

Khalaf, M . (2014). Validity and Reliability of the Academic Resilience 
Scale in Egyptian Context. US-China Education Review, 4 (3), 202-210. 

Martin, A. & Marsh, H. (2009). Academic resilience and academic 
buoyancy: Multidimensional and hierarchical conceptual framing of causes, 
correlates and cognate constructs. Oxford Review of Education, 35(3), 
353–370. 

Martin, A. (2013). Academic buoyancy and academic resilience: Exploring 
‘everyday’ and ‘classic’ resilience in the face of academic adversity. 
School Psychology International, 34(5) 488–500. 



 ... انطفى انذساسٍ وعالقحه بانصًىد األكادًٍَ 

 

 

 

 
 0202األول  ياسس  انعذد        جايعة انًنىفُة                                     –يجهة كهُة انحشبُة 

 

333 

Martin,A& Marsh, H. (2008). Academic buoyancy: Towards an 
understanding of students' everyday academic resilience. Journal of School 
Psychology, 46 , 53-83. 

Oyoo,S & Mwaura, T. (2018). Academic Resilience as a Predictor of 
Academic Burnout among Form Four Students in Homa-Bay County, 
Kenya. International Journal of Education and Research, 6 (3), 187-200. 

Putwain, D. W., Connors, L., Symes, W., & Douglas-Osborn, E. (2012). 
Is academic buoyancy anything more than adaptive coping? Anxiety, 
Stress and Coping: An International Journal, 25, 349–358. 

Rodrigues, R & Magre,S . (2018). Role of academic buoyancy in 
enhancing student engagement of secondary school students. English-
Marathi, Quarterly ,7 (2), 110-122. 

Zusho, A. (2017). Academic resilience among black and Latino gifted 
students. Ph.D, fordham university. 

 


