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  تقدير الذات األكادميية لدى طالب كليات اتمع
   باململكة العربية السعودية

  :ملخص الدراسة
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على درجة تقدير الذات األكاديمية لدى طالب 

اعتمد الباحث في كلية المجتمع في المملكة العربية السعودية، ولتحقيق هدف الدراسة 
بتصميم استبانة، وتم التحقق من صدقها  ج الوصفي التحليليهذه الدراسة على المنه

 ،اطالب) ١٠٣( وثباتها، وطبقها على أفراد الدراسة من طالب كلية المجتمع، وبلغ عددهم
وكان من  واستخدم الباحث عدداً من األساليب اإلحصائية المناسبة لطبيعة هذه الدراسة،

   : أهم نتائجها ما يأتي
 اللة إحصائية في تقدير الذات األكاديمية بين طالب كلية عدم وجود فروق ذات د

 .المجتمع في السنة األولى مقارنة مع طالب السنة الثانية
  أن أغلب طالب كلية المجتمع الحاليين معدالتهم التراكمية حسب سجالت الكلية

 .وهي فوق المتوسط) ٥(من ) ٣(تقريباً 
 مع هدفهم الرئيس إكمال دراستهم أغلب الطالب الحاليين الملتحقين بكلية المجت

الجامعية في التخصصات التي يرغبونها بعد إكمال دراسة الكلية وذلك عن 
 .طريق برامج التجسير

  استحداث كليات المجتمع للسنة التحضيرية كمتطلب أساسي للطالب قبل
االلتحاق بها سهل على الطالب االلتحاق بالجامعات في امتداد التخصصات 

   . دون وجود عوائقالموجودة بها
  .كليات المجتمع تقدير الذات األكاديمية،: الكلمات المفتاحية

  
  
  
  
  

                                                        
 الدراسة لهذه دعمه على التربية كلية بحوث لمركز بالشكر الباحث يتقدم  
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Abstract  
Academic self-esteem of the community college students  

in Saudi Arabia 
The study aimed to identify the degree of academic         

self-esteem of the community college students in Saudi Arabia، to 
achieve the goal، the researcher adopted the descriptive and 
analytical approach to design the questionnaire، which was 
verified for its reliability ،and was applied bythemembers of the 
students of the community college with a number of(103)students ،
the researcher useda number of appropriate statistical methods in 
line with this study ،the most important results are of the 
followings: 
 The lack ofstatistical significant differences inacademicself-

esteemat the levelof(0.05) and lessamongcommunity 
collegestudentsin the first yearcomparedwith the second-year 
students. 

 The majority ofthe present community collegestudentshave 
cumulative rates records about(3) out of (5) which isabove 
average. 

 Mostof the current studentsenrolled in the Community 
Collegehave their main goal is to completetheir university 
studiesin thedisciplines thatthey wantafter completing 
thecollegestudy، by bridgingprograms. 

 The development ofcommunity colleges for the 
preparationsyearas a prerequisitefor studentsbefore 
enrolling،makeeasystudentsenrollmentinuniversitiesacrossdisci
plineswithout any obstacles. 

 Key words: Academicself-esteem، the community college. 
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  :مقدمة
التعليم ما بعد الثانوي بكل أنماطه ومستوياته أصبح ضرورة تمليها طبيعة 

كما يتسم بتعقد  العصر الذي يتسم بالسرعة المذهلة في تزايد المعرفة في شتى الميادين،
وهذا يفسر تزايد الطلب االجتماعي على هذا النوع من التعليم  جوانب الحياة المختلفة،

جهود دول العالم وخاصة المتقدمة في تطويره والتوسع فيه وتنويع مجاالته كما يفسر 
إن زيادة الطلب االجتماعي على التعليم العالي أوجد حافزاً آخر للدول لتطويره  وأنماطه،

  .والتوسع فيه وهو السعي لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص التعليمية
كليات المتوسطة الشاملة الكليات ذات السنتين بعد التعليم الثانوي وخاصة ال

  .والتي يطلق عليها كليات المجتمع هي من األنماط المستحدثة في نظم التعليم العالي
وبالنظر إلى دور كليات المجتمع في الحالة المحلية يالحظ أنها عندما ظهرت 
كانت كحل لألزمة التي مرت بها جامعات المملكة بداية التسعينات واستمرت حتى 

وحرم الكثير من الطالب من  جزت عن استيعاب خريجي الثانوية،م حينما ع٢٠٠٥
  ).م٢٠١١ العيسى،(الحصول على مقعد دراسي 

أنه تجاوباً مع التطور السريع الذي تشهده دول العالم في ) ١٩٨٦(ذكر التل و
تغيرت تبعاً لذلك وظيفة كليات المجتمع  فقد العقدين الماضيين في مختلف المجاالت،

فلم تعد مهمتها قاصرة على تعليم الفرد  ية الطالب الذين ينخرطون فيها،وبنيتها ونوع
بل صارت تقضي بتزويده بالخبرات والمهارات العالية وإعداده للحياة إعداداً متكامالً 

وقادراً على تنمية  ليكون قادراً على فهم واستيعاب التكنولوجيا واستخدامها واستثمارها،
أن هذا التطور قد فرض على  المتغيرات المتالحقة،وتجديد ذاته في مواجهة هذه 

 عن كليات المجتمع تطوير النظم التعليمية واالهتمام بنوعية الطالب بحيث المسئولين
تكون أغراضها وبرامجها وخدماتها وإدارتها قادرة على إنجاح مسيرة الطالب األكاديمية 

  .وتحقيق أهدافهم التعليمية
  لطالب كليات المجتمع سمات متعددة،أن) هـ١٤٢٥(وقد ذكر الحبيب 

تؤثر سلباً على مسيرتهم التعليمية في هذه  اجتماعية واقتصادية ونفسية وأكاديمية،
حيث ذُكر أن المستوى االجتماعي واالقتصادي عند غالبية طالب كليات المجتمع  الكليات،

ط به سمات وأشار أن هذا االنخفاض في المستوى االقتصادي واالجتماعي يرتب منخفض،
نفسية وأكاديمية سلبية مثل سمة عدم الثقة بالنفس وهي من أكثر السمات التي تؤثر 

  .على طالب كليات المجتمع أكثر من غيرها
أنسمة العجز أو عدم )Roueche and Mink) 1983وقد ذكر كالً من 

وأن  القدرة على العناية بالنفس واالهتمام بها سمة مالحظة أيضاً عند هؤالء الطالب،
هذه سمة اكتسبها الطالب من تكرار الفشل والمعاناة الناتجة عنه في كل مرة حيث يصل 
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لذلك  الطالب في كثير من األحيان إلى االعتقاد بأن فشله مرتبط بمؤثرات ال حيلة له بها،
تكون استجابته لكثير من المواقف التي تحتاج إلى اإلقدام على أمر ما هي أنه ال داعي 

  .وأن عدم الرغبة في المحاولة كان سبباً رئيساً وراء فشل الكثير من الطالب للمحاولة،
أن ضـعف مـستوى      أيضاً)Cross )1976إضافة للسمات السابقة ذكرت كروس    

وما سبق سيكون منطلق  الدافعية الذاتية من السمات النفسية لدى طالب كليات المجتمع
 .ومدخل للدراسة الحالية

  : مشكلة الدراسة
كأحد ) مستوى الوالدين التعليمي(يستخدم ) Neumann) 1985 وقد ذكر

المعايير لقياس المستوى االجتماعي حيث يلحظ انخفاض في المستوى التعليمي عند 
من % ٨٥وقد تبين من النتائج إن أكثر من  الوالدين بالنسبة لطالب كليات المجتمع،

   .طالب الكلية لم يتجاوز تعليم والديهم المرحلة الثانوية
أن الدراسات أثبتت أن مستوى تعليم الوالدين ) Roueche) 1994كما ذكر 

له أثر على نجاح األبناء في مسارهم التعليمي وخاصة في مجال الدعم المعنوي لألبناء 
وأيضاً انخفاض مستوى  وفي مجال توضيح الطريق أمامهم ومساعدتهم على االختيار،

النفسي والمادي للطالب هذه السمات الوالدين التعليمي من عوامل نقص الدعم 
االجتماعية المشتركة بين طالب كليات المجتمع تعتبر متغيرات مهمة الرتباطها الشديد 

ومن أهم السمات النفسية التي تواتر ذكرها فيما  بالسمات النفسية لدى هؤالء الطالب،
ن على السمة من أن معظم الباحثين في هذا المجال يتفقو كتب في هذا المجال ما ذكره

عدم (التي تفوق كل السمات في وجودها وأثرها على طالب كليات المجتمع هي سمة 
كما يذكر ارتباطها بتوافر الشكوك لدى هؤالء الطالب في قدرتهم على  ،)الثقة بالنفس

  .التعلم
% ٨٠حيث ذكر أن أكثر من ) Neumann )1985 وقد أشار إلى هذا أيضاً

  .ة حول قدرتهم على الدراسةمن الطالب لديهم شكوك كبير
ونظراً لقلة الدراسات حول تقدير الذات األكاديمية لطالب كليات المجتمع وخصوصاً  -

 وبناء على ما سبق سيتم التطرق في هذه -حسب علم الباحث-في مجتمعنا العربي 
وما دور   لطالب كليات المجتمع، الدراسة إلى التعرف على تقدير الذات األكاديمية

ويمكن . لمجتمع من أجل االرتقاء بهذه الكفاءة لدى الطالب الدارسين فيهاكليات ا
  :صياغة أسئلة الدراسة بالسؤالين التاليين

  لدى طالب كليات المجتمع؟ ما درجة تقدير الذات األكاديمية .١
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هل توجد فروق ذات داللة إحصائية لتقدير الذات بين طالب السنة األولى  .٢
  المجتمع؟ وطالب السنة الثانية لكليات 

  : الدراسةاهدف
  :ين التاليهدفينتسعى هذه الدراسة إلى تحقيق ال

 لدى طالب كليات المجتمع التعرف على درجة تقدير الذات األكاديمية. 
 لدى طالب كليات المجتمع تحديد متطلبات تنمية تقدير الذات األكاديمية. 

  :أهمية الدراسة
  :تكتسب الدراسة أهميتها من النقاط التالية

 عريف طالب كليات المجتمع بالدور المهم الذي يقومون به في دفع عجلة ت
 .التنمية وأهمية مشاركتهم الجادة في بناء لبنات وطننا الغالي

  التعرف على المتطلبات األساسية لتنمية النواحي المعرفية والمهارية
ا والوجدانية لطالب كليات المجتمع بما يحقق التميز لهم ويجعل من ينتمون له

 .يفخرون بوجودهم بها وبالتالي يزيد ذلك من كفاءتهم الذاتية
 في بناء تقدير  تقديم صورة للمسئولين عن الدور الذي تقوم به كليات المجتمع

  .للطالب الذات األكاديمية
  يتوقع الباحث أن تضيف إسهاما جديدا في المجال التربوي، حيث أنها من أولى

 لدى   تطرقت لبناء تقدير الذات األكاديمية التي– حسب علم الباحث– الدراسات
  .الطالب في كليات المجتمع في المملكة العربية السعودية

 قد تساهم في  تقديم مقترحات وتوصيات في ضوء ما تسفر عنه هذه الدراسة
  .للطالب رفع المتطلبات الضرورية لرفع تقدير الذات األكاديمية

 ال أمام الباحثين إلجراء المزيد من يؤمل الباحثين أن تفتح هذه الدراسة المج
الدراسات حول أبرز المقترحات التي من شأنها أن تشكل لبنة أساسية لبناء 

 . تقدير الذات األكاديمية المطلوبة لكل طالب
  : حدود الدراسة

  .  لدى طالب كليات المجتمع تقدير الذات األكاديمية: الحدود الموضوعية 
 .ع في مدينة الرياضكلية المجتم: الحدود المكانية
 .  هـ١٤٣٦الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي  :الحدود الزمانية
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  :مصطلحات الدراسة

رد ـبأنه اتجاهات الف):Shavelson) 1982كما أورده تعريف الذات األكاديمية 
رد ـر الفـو تقريـأو ه ،في مواضيع معينة يتعلمها ذلك الفردل ومشاعره نحو التحصي

ويشير إلى . كليهماته أو عالماته في االختبارات التحصيلية المختلفة أو ن درجاـع
أداء و ل،صيـى التحـي ينظر فيها الفرد إلى نفسه من حيث قدرته علـا التـالرؤي
  .ة بالمقارنة مع اآلخرين الذين يؤدون الواجبات أو المهام نفسهاـديميكاات األـالواجب

مجمـوع الدرجات التي يحصل : يـة هـولها في الدراسة الحالوالتعريف اإلجرائي 
عليها الفرد بعد اإلجابة على فقرات مقيـاس تقدير الذات األكاديمية المستخدم في هذه 

  .الدراسة
     هي مؤسسة تعليمية مـن     ): "هـ١٤٢٥(كما أوردها الحبيب    تعريف كليات المجتمع

ج متنوعـة   مؤسسات التعليم العالي مدتها تقل عن أربع سنوات وتمتاز بتقـديم بـرام            
أكاديمية ومهنية تطبيقية وتهدف إلى إعداد الطالب أكاديمياً إلكمال الدراسة في الجامعة            

 علماً أن هناك اتجاه حديث لكليات المجتمع األمريكيـة،         أو إعدادهم مهنياً لسوق العمل،    
وتمـنح درجـة     وهو أن بعضها أصبحت كليات جامعية مدة الدراسة فيها أربع سنوات          

 .البكالوريوس
كليات تعليم عالي بعد المرحلة الثانوية فـي        : والتعريف اإلجرائي لكليات المجتمع   

تقدم برامج محددة وتركز علي إعداد القوى        ذات سنتين،  نظام التعليم العالي السعودي،   
 .العاملة الفنية المتوسطة لسوق العمل

  :اإلطار النظري
  : تقدير الذات األكاديمية: أوالً

 :تعريفه -١
م تقيي"بأنه ): ٧٦:م٢٠١٠(ر الذات كما أوردته ديـب       يدتقث  سمير  برف كو يع

ت الفرد تجاهاذا التقييم اهن يتضمو ،عليهالحفاظ على ل يعمو ،بنفسهالفرد لنفسه يضعه 
الفرد عيها ديستت والمعتقدات التي    التجاهااعة ومجمو  هو ،تهو ذا نحوالسلبية  اليجابية ا

وة قوالقبول و ت الفشل والنجاح،قعاوبتق  تعلفيما يوذلك   ،بهالعالم المحيط   جه واما يدعن
  ". الشخصية
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 :العوامل المؤثرة في تقدير الذات -٢
ـ قومد  يدفي تحل  مواعدة  عل  خداتت ن أي  فإ لذاته،تقييمه و ،نفسهن  مرد  فف ال

ـ إلشخص  باؤدي  نفسية يوالـجسمية والـالجتماعية العوامل ا بر  تأثي دم عحالـة   ى لـ
  :خلة هيدامتت فئاث ثالإلى تصنيفها ن يمكل مواعم هذه الـهولعل أ ق،فوات

  :تيةل ذامواع: أوالً
  :مجسورة الـصأــ  

طــور تالـــ"في ل تتمثأن صــورة الجــسم ) ٢٥٦:م١٩٩٩(ذكــر دويــدار 
ـ جي مثولوفسيالـ ـ ح ركة،حالـعة رس م،حجل ال ـ تنافركة ال ذا هف  يختلو ،عضليس ال
ـ نب  حس ـ صوالـ س،جنوع ال ود يعل  جالنسبة للـر  بانه ن أ يتبيإذ   ،فيهاوب  غرمورة ال

ـ ضا ر ـ بناالـى الـذات إل ـ كبيالـجسماني ء ال ـ  ى قر وإل ف بينما يختل ت،عضالوة الـ
ـ فكلما د المرأة   عنر  ألما ـ صغم أ جسكان ال ـ  ما مد  ى حر إل ؤدي ين ذلـك    فإد  معتان الـ
  ".حةوالراضا الـرى لـإ

  :عقليةدرة الـقب ــ الـ
دراتـه  قت  نإذا كا  ته ينمو أن موقف الفرد وتقييمه لذا    ) م١٩٩٧(أورد زهران   

ـ فاإلنسا راته،خبم  يقين أن   عقلية تمكنه مالـ ما أ ل،فضورة أ يه بصو لـد  ينموي  سن ال
  .يستطيع أن يقيم خبراتهال و فه" ويسر الـغين إلنساا

  :وى الـذكاءمستج ـــ 
عي ن الـو مكبيرة  جة ون له در  تكأن الشخص الـذكي    ) م١٩٩٧(ذكر زهران   

ـ  مل  فضل أ بشكظـر لنفـسه     ينو  فهك  لـذل  ور،ألمم ا فهوهة دابوالـ ل قليص  شخن الـ
ـ  ألحاى الـباإلضافة  الـذكاء، ظـرة  نء  اطعإعلى ل الــذكاء    يعمث  حي ،عائليةداث الـ
ـ نالـه ذه " ،تهول ذا حللفرد  خاصة  أو يجابية إمجتمع بصفة الـفيها م  تى يساهظرة ال
  .بهن ييطمحالـمعاملة ب حس ،سلبية
  :الجتماعيةل امواعالـ: ثانياً

  :الجتماعيةر امعاييالـأـــ 
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م جسورة الـفي صوته المعايير االجتماعية لها تأثير واضح في تقدير الفرد لذا
ـ قوالـ أن نمو هذا التقدير للذات     ) "م١٩٩٩(توصل إليه األشول    ما ذا  هو ،عقليةدرات ال

                                         ".والرضا عنها يختلف عند الجنسين
ـ في دم  تقالـمع أنه  ) ٢١٣: م١٩٧٧(شماع  وكذلك ذكرت ال   رور بمن و سالـ

ـ ينتق: "رعمالـ ـ مركيز  تل ال ـ قن ال درات الطائفية مثـل القـدرة      قالـى لـإعقلية درة ال
  ". الخ...والفنية والميكانيكية، اللغوية،

د يعتملـة   حاالـه ذفي هن الـذات   ضا عأن الـر ) م١٩٩٧(أيضاً ذكر زهران    
  .والتوافق مع هذه الظاهرةتى يكتشفها الـللمظاهر قياسه كيفية على 

  :الجتماعيب ــ الـدور ا
ـ يه ؤديم الـدور الــذي  يساهأهمية أن   ) م١٩٩٧(ذكر زهران    ل خرد دافالـ

ـ اإطبه في وم  ما يقومجتمعه  الذي يتمكن به مـن قيـاس العـالم         الجتماعي ء ا بنار ال
تمكن من التكيف الـذي     نه أه رباعتباو وإدراكه إداراكاً مادياً،   الخارجي الذي يحيط به،   

  يضمن له التوازن بين شخصية وشخصية أي دور كان
   :الجتماعيل اتفاعج ـــ الـ

ـ  ـ  سليالـالجتماعي ل ا تفاعإن ال ـ الجتماعية ت ا عالقام والـ م عدت،  ناجحةالـ
ـ فكالـ الجيدة من الذات ويظهر هذا من خالل النتائج التـي توصـل إليهـا     سليمة رة ال

ح نجازز تعن الـــذات جبة عومرة الـــفكالـــ" ند أجث وحي) Coombs(س مبكــو
  ).٢٩٣: م١٩٩٧ زهران،"(ت االجتماعية نجاحاًعالقاد الـيزيوالجتماعي ل اتفاعالـ

  :يةرألسزات امميص والـخصائد ـــ الـ
ـ يدتقدى  مف  يختل ـ إته ظـر نوته رد لذا فر ال ـ  يها باختاللـ ري ألسو ا جف الـ

ـ عية ونوتنشأ فيه الـذي   ـ عالقة الـ ته رسن أ يلقي م الــذي    الفـرد ف ود،تي تسالـ
ـ عف  يختلم  الهتماواعاية الـر ـ فن ال ـ ى ميل إلـتروم إذ محش والـمهمرد ال ب سلالـ
  .صنقلحرمان والـباور شعوالـ

ذا هو ل،فو الــط نمراحل في مم مهل عامر  الجتماعية تعتبل ا مواعالـه ذهكل  
ـ   اطمن  م: "حيـث يـرى أن    ) ٢٨: م١٩٩٧(زهران  ه ؤكدما ي حلة رفي مو  نملـب الـ

ـ سليمة نحت تجاهان ايوتكولـة  فالــط  ـ جماعاو الـ ت ماظمنت والـــسساؤمت والـ
ـ ينه وتكوالجتماعية ا ـ  مللمفاهيم وال ـ   خاصة بدركات الـ قع والــوا مية ويالحيـاة الـ
ـ    تجاه نحوم الـذات واكتساب ا   مفهو  نموالجتماعي ا في لثقـة  باور شعو الــذات والـ

ن يلوالــد با االنفعـالي    طتبارالم ا تعللـي و  النفعان ا آلمق ا تحقين و يرآلخافي الـذات و 
  ".سنفط الـضبلي والنفعاط اضبم الـتعلو ن،يرآلخوة واألخوا
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  :ضعيةل الـومواعالـ: ثالثاً
الــظروف  صا في وخصل  تتمثأن العوامل الوضعية    ) م٢٠٠٣(ذكر يحياوي   

ـ عليها ون  تي يكالـ مثال الــظروف   ه ذهن  تتضمد  فق ،تهر ذا يدقيامه بتقء  ثنارد أ فالـ
ل يدبتعوم يقو ،تهوراتصص يتفحوجع نفسه رامعني يص الـشخل الـعمعينة تجت تنبيها

ضية رملة مثال في حارد فون الـيكد  فق ن،يرآلخاتجاه واتجاه نفسه راته ا يدتقوتجاهاته ا
راتــه  يدجه تقوتوعلى نفسيته ر ثؤيذا فه) ية مثالًدقتصات اماأز(ن معيط ضغت تحأو 
ـ يدعلى تقت  حاالالـه ذهر  ما تأثيأ ن،يرخلنسبة لآل با ر الفـرد  تأثيدى  بمتحدد  فترد  فر ال

 . بمظاهرها ومدى تكيفه معها
  : ر الـذاتيدتقت ياومست -٣

ـ     يتضح  ر الـذات، يدتقف  يرتعارض لمختلف   عل  خالن  م د بعلنا أن لهـذا الـ
ت جادربر  ثؤتص  بخصائوى  مستز كـل    يتمي ن،ياومستوم الـذات   مفهد  بعان أ مم  هاالـ
 ،مجتمعالـتفاعلية في الـعلى حياته لتالي  باو،  وكهسلرد و فالـتة على شخصية ومتفا
    .دهعلى حوى مستول بالشرح كل سنتنالذا 
  :ض لتقدير الـذاتمنخفوى الـمستالـ -١

ـ ألسإن ا ) ١٠٧:م٢٠٠٦(ذكرت بوزقاق    ون تكأن  شأنها ن  بة مطـر مضرة ال
ـ  ،بنائهاد أ عنض  منخفر ذات   يدتق ـ في ون  باحثويالحظ ال ر يدتقأن  " يةرألست ا عالقاالـ

ـ ينقل  ب ب،فحسن  يالـوالـدعلى ر  ثؤال ي ض،منخفـالـذات ال  ـ فاأطى ل ال ر صغالها ال
ـ نه يوكأ ـ  منخفضن  يالـوالــد يع طال يستن  ألحياظم ا في معو م،يهورث إل ر يدتقو الـ
  ".رامالحتواثقة ر والـيدتقن الـيرآلخوا ايمنحم أن تهلذا

ـ مأن  ) م٢٠٠٦(كما ذكرت كذلك بوزقاق      ـ مين ال ر يدتقلصاحب  خاصة زات ال
ـ الـذ ـ ع: هيض  منخفات ال ـ عءة و كفادم ال ـ  نعلـنفس وا  ثقة بادم ال على درة  قدام الـ
ـ تحقي حيـث   م المواقف الجديدة،يقتحأن  ل  حتى قبلهزيمة  بار  ئما يشعو دا فه ح،نجاق ال

 ض لـذاواتهم منخفر يدبتقزون يتمين  يأيضاً أن األفراد الـذ   . نه يتوقع فقد األمل مسبقاً    إ
ل سهن الـمن أو يمكأي   م،هورمأتحكما في ل  قأ منهأعلى ن  يرآلخن طرف ا  مون  صفوي

طـور  متوري تصر ام إطيهليس لد" ذلك أن، مئهدون آراقليال ما يبم  فه م،عليهر  تأثيالـ
 ،سلبيةل لمجاراة الـنه يميأبمعنى  ل،مجاالـعلى د معتمو فه ر،مثيف الـقوملتقييم الـ

  ".قسياد أو الـسائل الـمجاظراً لتأثير الـن
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    :لتقدير الـذاتتفع رموى الـمستالـ -٢
ـ عامة د لدى جوتأنه  ) م٢٠٠٦(ذكرت بوزقاق    ـ بشالـ ـ حاجة ر الـ ملحة الـ

ـ باللشعور   ـ الحتب وا حلدفء وال ـ  طف،تعارام وال ن خاصة مو ن،يرآلخن ا مل  تقبوالـ
ـ   تبقى و ن،يكالوالــد همية في حياتنا ون أ يمثلن  يأولئك الـذ  للتقـدير  حاجة هـذه الـ

ـ ة طيجابي نشاإل ـ تمثيو. ةحياطوال ال ـ يدتقل ال رام الــذات   حتافي للـذات   تفع رمر ال
ـ صاحز  فيتمي ،هاريدتقو أيضاً أورت  . وى العالي لتقدير الذات في الثقة بالنفس      مستب ال

ـ  ينللذات كـانوا  تفع رمر يدتقم يهن لديراد الـذاألفأن   ن يرآلخس احاسيأى ظـرون إلـ
ـ  يميلو ،يجابيظور إ بمنم  تجاههوا ـ ى حون أكثر إل ون ما يتصفلباً  غام  نهكما أ  ر،غيب ال
ـ با ـ  يحبوشخصية لمبادرة ال ـ في ركـة   مشاون الـ ـ  مناقشات و اطنشاالـ جماعة ت الـ
  . تيم الـذاعيدتالـفي ون عون الـيلتمسو ن،يرآلخافي ر تأثيالـى ون إلـيميلو
  :ر الـذاتيدتقس قيا -٤

   :فيما يليس تقدير الـذات قياص طرق تلخين يمكو
  :تير الـذايرتقالـيقة طر -١

ف الـذات أو الـذات    صوفي ل  تستعمأن هذه الطريقة    ) م١٩٩٩(ر  ذكر دويدا 
أنا : مثلبة ومكترات  فيها عبات  اقاطبللعميل   دميقث  حي ،عالقة ماف  صلية أو لو  مثاالـ

لما فقاًوضعها وواقة طبب الـسحل عميالـعلى و ،خالـ... لالنفعال انا سهأ وة،بقل عمأ
ف صل لوعميالـجيه وتوى علينا س املية مثاف الـذات الـصلة وفي حاو ،عليهاق بطين

  .عليهون يكد أن يريص الـذي شخف الـصوه دمفا
  :مقابلةالـيقة طر -٢

ـ    خدمل  فضأن أ ) م١٩٩٩(أيضاً ذكـر دويـدار       ر اطإلو ا هوك  سلل لفهـم الـ
ـ ال تكشد  فق ،نفسهللفرد  خلي الـداجعي رمالـ في م  شئ هان كل   تية عر الـذا يرتقاف ال
ـ سل ـ  فيوعلى تله  امثرز  جل رو عملذلك   رد،فوك ال التيسير ى إلـية ؤدمر الـظروف ال
ـ ع ـ مشاعن ال ل للتعبير عن ذاته متقبوفئ و داى جج الـمحتاو فه ،خاصةر والـذات ال

  .لعميول الـحركز متمج الـعالالـفي ذلك يتضح و ،حةرابص
  :سينمائيز الـتمايالـيقة طر -٣

ـ سة ن الـطرق لدرا  مأن  ) م١٩٩٩(كذلك ذكر دويدار     ها دريقكمـا   معاني الـ
داث أو  ألحص أو ا  ألشخارات لمعنـى ا   يدتقدد  يقة تحــطر  لفاظ،ألت ا الالدبوص  مفحالـ
ـ يقة يقالـطرهذفي هو م،مفاهيالـ ر مثير كل   يدمنه تقب  لطيو"رمثي" وص كلمة مفحدم ال
 سـار، ( ،)فضعي وي،ق:(ن مثـل متناقضين فين طربين سبع نقاط مدرج  متلمقياس  فقاًو
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ـ  مفهالـقة معنى ابطمس  ساأه على ريدتقون  يكد  قو) حزين ر تعتبو ،عليهز  متميوم الـ
  .واعألنن كل امم مفاهيت والـكلماالـمعاني ث نة تسمح ببحرموعية وضويقة مطر

ـ   ) م١٩٩٩(ولقد أوضح دويدار     ـ تحليأن البحوث كشفت ال للبيانات عاملي ل ال
  :لمواعثة يقة ثالالـطره ذهدام ستخن امتجمعة مالـ

  ).رديء ن،حس: (لمثا :متقييل الـعام .١
  ).فضعي وي،ق:(لمثا وة،قل الـعام .٢
  ).سلبي ،يجابيإ:(لمثا ط،نشال الـعام .٣

ـ يدتقالـقيمة د  يولتحد نته رنفسه علينا مقاص  شخالـمه ديقر الـذي   مباشر ال
  ).م١٩٩٩ دويدار،. (ة من تقديره الذاتيحاومستلتنبؤات الـبا

  :كليات المجتمع: ثانياً
 مدتها تقل عن أربع سنوات هي مؤسسة تعليمية من مؤسسات التعليم الجامعي    

وتمتاز بتقديم برامج متنوعة أكاديمية ومهنية تطبيقية وتهدف إلى إعداد الطالب أكاديمياً 
 .إلكمال الدراسة في الجامعة أو إعدادهم مهنياً لسوق العمل

  :سمات طالب كلية المجتمع
  :السمات االقتصادية لطالب كليات المجتمع -١
  ذكرKarabel) 1986 ( الدراسات أن كليات المجتمع ستكون أكدت بعض

الخيار الوحيد لفئات معينة من الطالب خاصة وأن غالبية طالب كليات المجتمع 
 .في الواليات المتحدة األمريكية هم من المستويات االجتماعية االقتصادية الدنيا

أنه ثبت أن من األسباب الرئيسة في زيادة )Neumann) 1985كما ذكر 
كليات المجتمع هو بسبب زيادة رسوم الجامعات بعد تراجع أعداد الطالب في 

الدعم الفيدرالي لها مما حدا بالطالب ذوي الدخول المنخفضة لالتجاه لكليات 
  .المجتمع األقل كلفة

  وقد أثبتت نتائج دراسةNeumann 1985 من الطلبة الذين % ٦٨ أن
وأن .  قلة تكاليفهااستطاعوا االستمرار في الكلية كان سبب اختيارهم للكلية هو

  . من الذين تركوا الكلية كان سبب اختيارهم للكلية هو قلة التكاليف% ٨٦
  إن حساسية طالب كلية المجتمع لقضية زيادة الرسوم أمر يؤكده

Montemayer) 1981 ( عند مراجعته للدراسات التي تناولت العالقة بين
بالنسبة :( لمجتمع حيث قالااللتحاق بالكلية وتكاليف الدراسة عند طالب كليات ا



 م ٢٠١٦يوليو لسنة ) الثاني الجزء ١٦٩: (مجلة كلية التربية، جامعة األزهر، العدد

  

 -١٨٦-

في الرسوم % ١زيادة  ألولئك الذين خيارهم االلتحاق بالكلية أو الشيء،
  .هبوط في عدد الملتحقين بالكلية% ٣، ٢الدراسية تؤدي إلى

 وهناك دراسة أخرى أجراهاSewell(1971) في جامعة وسكانسون على 
ق الفرص  طالب من خريجي الثانوية جرى تتبعهم لمعرفة مدى تحق٩٠٠٠

التعليمية الجامعية لهم وكان من النتائج أن ذوي المستويات االقتصادية العليا 
  .هم أصحاب الحظ األوفر في االلتحاق بالكلية وكذلك في التخرج منها

 وقد وجدتRogoff )1963 ( في دراستها أن للعامل االقتصادي أثر حتى على
  . خطط طالب الثانوي لاللتحاق بالتعليم الجامعي

 قد توصلو Neumann)1985 ( من طالب % ٨٤في دراسته إلى أن أكثر من
  . الكلية التي طبق عليها دراسته كانوا من أبناء الطبقة العاملة

نخلص من ذلك بأن العامل االقتصادي يعتبر من العوامل ذات األثر الكبير على 
لطالب في الكلية بعد كما أن أثره قد يمتد إلى مسيرة ا قدرة الطالب على االلتحاق بالكلية،

بل إن هذا األثر قد يسبق ذلك كله إلى التأثير حتى على طموحات طالب . االلتحاق
وهذا يعطي صورة واضحة عن السمة . المرحلة الثانوية في االلتحاق بالتعليم الجامعي

  .الغالبة لطلبة كليات المجتمع وأنهم من الطبقات األقل من المتوسط اقتصادياً
ث يرى أن أبرز أسباب االتجاه لهذا النمط من التعليم العالي في إال أن الباح

المملكة هو عدم قدرة المؤسسات الجامعية على استيعاب األعداد المتزايدة من الراغبين 
  . في التعليم العالي مما حدا إلى االتجاه إلى هذا النمط لمعالجة هذه اإلشكالية

  :السمات االجتماعية لطالب كليات المجتمع -٢
 كأحد المعايير لقياس المستوى االجتماعي ) مستوى الوالدين التعليمي(ستخدم ي

حيث يلحظ انخفاض في المستوى التعليمي عند الوالدين بالنسبة لطالب كليات 
% ٨٥أن أكثر من ) Neumann) 1985وقد تبين من نتائج دراسة. المجتمع

 ،Neumann). من طالب الكلية لم يتجاوز تعليم والديهم المرحلة الثانوية
1985).  

  وقد أثبتت الدراسات كما ذكرRoueche) 1994 ( أن مستوى تعليم الوالدين
له أثر على نجاح األبناء في مسارهم التعليمي وخاصة في مجال الدعم 
المعنوي لألبناء وفي مجال توضيح الطريق أمامهم ومساعدتهم على االختيار 

(Roueche، 1994).  
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  حجم األسرة(كما أن ( السمات التي برزت كما يشيرمنNeumann)1985 (
إذ كان معدله عند طالب كليات المجتمع أربعة من اإلخوة  في دراسته،

وال شك أن . (Neumann، 1985)واألخوات وهو ما يعتبره حجماً كبيراً 
حجم األسرة إذا اقترن بمحدودية الدخل سيؤثر سلباً على ما يحتاجه الطالب من 

  .والديهدعم مادي ومعنوي من 
 ومن المعلومات التي استخلصهاNeumann) 1985 ( من  % ٥٠أيضاً أن

الطالب ذكروا أنهم من بين أفراد أسرهم هم أول من التحق بتعليم في مستوى 
  . (Neumann، 1985)الكلية 

هذه السمات االجتماعية المشتركة بين طالب كليات المجتمع تعتبر متغيرات 
ات النفسية لدى هؤالء الطالب التي سيتم استعراضها مهمة الرتباطها الشديد بالسم

  . الحقاً
  :السمات النفسية لطالب كليات المجتمع -٣
  من أهم السمات النفسية التي تواتر ذكرها فيما كتب في هذا المجال ما

 من أن معظم الباحثين في هذا المجال يتفقون على Roueche (1994)ذكره
ا وأثرها على طالب كليات المجتمع السمة التي تفوق كل السمات في وجوده

كما يذكر ارتباطها بتوافر الشكوك لدى هؤالء ). عدم الثقة بالنفس(هي سمة 
  .الطالب في قدرتهم على التعلم

 )العجزHelplessness ( أو عدم القدرة على العناية بالنفس واالهتمام بها
 Roueche and وهذا ماذكره سمة مالحظة أيضاً عند هؤالء الطالب،

Mink)1983 ( حيث يرون أن هذه سمة اكتسبها الطالب من تكرار الفشل
والمعاناة الناتجة عنه في كل مرة حيث يصل الطالب في كثير من األحيان إلى 

لذلك تكون استجابته لكثير . االعتقاد بأن فشله مرتبط بمؤثرات ال حيلة له بها
  .ال داعي للمحاولةمن المواقف التي تحتاج إلى اإلقدام على أمر ما هي أنه 

 )من السمات النفسية لدى طالب كليات ) ضعف مستوى الدافعية الذاتية
هذه السمة أيضاً في دراسته وأنها ) Neumann)1985وقد ذكر  المجتمع،

عند جميع الطالب سواء منهم من استمر في دراسته في الكلية أم من انقطع 
اب حديثي التخرج من لكنه الحظ أن هناك فروقاً في ذلك بين الشب. عنها

وعزا هذه الفروق إلى عامل السن والبلوغ عند . الثانوية وبين البالغين منهم
 الكبار وأنهم دخلوا مجال العمل وجربوا المعاناة من قلة الفرص في الحياة،
ويعتبرون هذه الكلية فرصتهم األخيرة لتطوير أنفسهم وتحقيق أهدافهم 

د أن الشباب حديثي التخرج من الثانوية في المقابل نج. التعليمية األخيرة
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التحقوا بهذه الكلية إما استجابة لضغوط الوالدين أو ألنهم فشلوا في الحصول 
أو ألنهم ال يرون أن هذه هي فرصتهم األخيرة وأنه ما  على مقعد في الجامعة،

 .زال في العمر متسع لفرص أخرى إن لم يتحقق شيء في هذه الكلية
 )كانت هذه  عند نسبة كبيرة من الطالب،) يمي أو وظيفيعدم وجود هدف تعل

ومن النقاط   في دراسته،Neumann(1985) سجلها من المالحظات التي
المهمة هي شعور طالب كليات المجتمع بأنهم جاءوا إليها ألنهم فشلوا في 

لقد . أو أنها الخيار األدنى الحصول على األفضل وأنها خيار من ال خيار له،
 إنه خجل من ارتباطه بكلية مجتمع،: "ض عينة دراسته عبارات مثلورد من بع

ويرى أن هذه الصورة التي  ،"وأنه يتردد في االعتراف بأنه طالب كلية مجتمع
يحملها بعض الطالب عن كليات المجتمع ذات أثر على قرارهم في ترك الكلية 

  .وأنها مسألة وقت فقط
 ) حيث وجد أنهم ال  ،)داخل الكليةضعف ارتباط الطالب بالحياة االجتماعية

وقد  يكونون عالقات مع زمالئهم وال مع مدرسيهم،
 إلى وجود هذه المشكلة كما أشار إلى أن من Pascarella(1980)أشار

العوامل الرئيسة في عالجها هو سعي الكلية لتشجيع العالقات غير الرسمية 
  .بين الطالب أنفسهم وبينهم وبين المدرسين

  :ديمية لطالب كليات المجتمعالسمات األكا -٤
  ضعف مستويات التحصيل (إن السمة الجامعة للسمات األكاديمية هي سمة

وهذه السمة ظاهرة ذكرتها كل  لدى معظم الملتحقين بكليات المجتمع،) العلمي
وهذا  الدراسات التي تناولت كليات المجتمع وخصائص المجتمع الطالبي فيها،

لباب المفتوح في كليات المجتمع التي يسرت أمر له ارتباط وثيق بسياسة ا
بل إن بعض الكليات ال تشترط شهادة  معايير القبول لتحقيق تلك السياسة،

الثانوية العامة لمن بلغ الثامنة عشرة من العمر ولكنها تقدم له برامج 
 الدريس،(تعويضية تطويرية حتى يصل إلى مستوى برامج الكلية العادية 

من % ٥٩ أشارت إلى أن 1985) (Neumannاسةففي در). ٦ص : ١٩٩٠
  .طالب الكلية ذكروا أن سبب اختيارهم للكلية هو سهولة القبول

 )االرتباط الضعيف بالكلية (كما ذكرCohen and Brawer )1982 ( من
سمات الطالب األضعف أكاديمياً ويقصد بذلك االرتباط بالحياة االجتماعية داخل 

نون عالقات مع زمالئهم وال مع مدرسيهم التي حيث وجد أنهم ال يكو الكلية،
وهذه سمة ذات أثر سلبي على مسيرة  سبق اإلشارة إليها في السمات النفسية،
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الطالب التعليمية خاصة أنها قد تكون موجودة مسبقاً لدى الطالب من مراحل 
 Neumannوقد أشارت نتائج بعض الدراسات مثل دراسة . تعليمية مسبقة

ثر اإليجابي لالندماج في الحياة االجتماعية في الكلية على إلى األ) 1985(
  . استمرار الطالب في الدراسة ونجاحهم فيها

 )قلة المشاركة الصفية ( وهي ما أشار لهاRoueche) 1994 ( وكذلك عدم
 الرغبة في المشاركة الصفية ما لم تضطره لها أساليب التدريس الجماعية،

  .ق بثقته بقدراتهوهي ناتجة عن عوامل نفسية تتعل
  أيضاً ذكرRoueche) 1994) (والمقصود بذلك  ،)ضعف المهارات الدراسية

هو المهارات التي تزيد من استفادته مما يقرأه أو يسمعه أو يراه من معلومات 
ومن أمثلة هذه المهارات مهارة اإلصغاء والكتابة  وخبرات ومواقف تعليمية،

 لرئيسية من المحاضرات والنصوص،السريعة الواعية واستخالص األفكار ا
  .والقدرة على المشاركة في األنشطة التعليمية الجماعية

  :الدراسات السابقة: ثانياً
كـل ين ـدراسة هدفت إلى تحديد العالقة بإجراء ب) Kelly، 1993(كيلي قام 

نت تكولذات واالهتمامات المهنية حيث اديمي وبين فاعلية كاواإلنجاز األنوع ن الـم
وقد  ،من الصفين التاسع والحادي عشر بالمدارس العلياطالباً ) ٢٨٦(دراسة من عينة ال

فاعلية الذات لصالح  ود تأثير محدود للجنس علىـى وجـأشارت نتائج الدراسة إل
 ،ديميكااإلنجاز األل ة الذاتية من خالـؤ بالفاعليـنية التنبمكاأشارت إلى إكما ر كوالذ

  .المهنيةل سين في الميوـد فروق بين الجنفي حين أشارت النتائج إلى عدم وجو
ارات ـإلى التعرف على العالقة بين المهفسعت ) م٢٠٠١(دراسة حسيب أما 

أخرين ـلك الفروق بين المتفوقين والعاديين والمتكذة والفعالية الذاتية وـاالجتماعي
ر كبوبين األصغر سنًا واأل ،ر واإلناثكووبين الذ ،ارات االجتماعيةـي المهـيًا فـدراس

) ١٨٨(وقد تكونت عينة الدراسة من . ة والفعالية الذاتيةـسنًا في المهارات االجتماعي
ث أشارت النتائج إلى وجود عالقة ارتباط بين ـوطالبة من المرحلة الجامعية حيطالب 

إلى وجود فروق بين شارت أكما ة ـبعض المهارات االجتماعية والفعالية الذاتي
كما  ،لصالح المتفوقيناً في المهارات االجتماعية ن دراسيالمتفوقين والعاديين والمتأخري

 ،ر واإلناث في المهارات االجتماعيةكوبين الذ أشارت إلى عدم وجود فروق ذات داللة
 ،نسـى الجـفي حين أشارت إلى وجود فروق ذات داللة في الفاعلية الذاتية تعزى إل

اً نـة بين األصغر سلك وجود فروق في المهارات االجتماعيكذر كونت لصالح الذكاو
في حين أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة في . سناًكبر سناً لصالح األكبر واأل

  .سناًسناً أو األصغر كبر الفعالية الذاتية بين الطالب األ
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ة ـر الالعقالنيفكابدراسة بحثت العالقة بين األ) م٢٠٠٤(الصائغ وقامت 
الفاعلية الذاتية لدى عينة من التجريدي والمهارات االجتماعية وفكير ستوى التـوم

حيث بلغت عينة الدراسة  ،في محافظة جدةالجامعية ة ـالب بالمرحلـات والطـالطالب
واستخدمت  عام،) ٢٤-١٨(بين أعمارهم ت ـامعي تراوحـوطالب جبة طال)١٠٧٧(

ر كااألف: (إعدادها وهي مقاييس ثالث منها منالتي كان الباحثة أدوات الدراسة 
ائج الدراسة إلى ـحيث أشارت نت). الذاتيةالفاعلية  ،ارات االجتماعيةالمه ،الالعقالنية

دى ـر الالعقالنية والمهارات االجتماعية لكاوجود عالقة دالة وسالبة بين متغير األف
ر ـوجود عالقة دالة وسالبة بين متغي أشارت إلىكما  ذكوراً وإناثاً،أفراد عينة الدراسة 

لك عينة الطالبات كذولكلية على مستوى العينة اار الالعقالنية والفعالية الذاتية كـاألف
  .والطالب

الفاعلية  أثر إلى التعرف على )Carter، 2004(رتر دراسة كافي حين سعت 
التربية األساسية  ديمي لطالب قسمكااألاألداء وتقدير الذات في كز التحكم الذاتية ومر

ومقياس  مة،العادمات حيث تم تطبيق مقياس الفاعلية الذاتية ـرامج الخـضمن ب
 مع (Rosenberg)تقدير الذات لروزنبرج اس ـومقي ،صيـالشخكم االعتقاد في التح

وقد أشارت  طلباً،) ١٢٥(ن ـت مـنتكواستمارة البيانات الديموغرافية على عينة 
كان أداؤهم داخلي ـالـتحكم النتائج إلى أن الطالب مرتفعي الفاعلية الذاتية ذوي ال

منخفضي المستوى في هذه المتغيرات إال أن تلك الفروق لم من  األكاديمي أعلى نسبياً
  .إلى حد الداللةل تص

كفاءة دراسة سعت إلى التعرف على مستوى البإجراء ) م٢٠٠٩(الزق وقام 
تبعاً والفروق في هذا المستوى  ،لدى طلبة الجامعة األردنيةكة ة المدرـديميكاالذاتية األ

حيث تألفت عينة الدراسة .بينهال راسي والتفاعنس والمستوى الدـوالجلمتغيرات الكلية 
مستوى وقد أشارت النتائج إلى أن  ،لوريوسبكاة الـطالب وطالبة من طلب) ٤٠٠(من 

أشارت إلى وجود كما  ،ة األردنية متوسطةـة الجامعـدى طلبـلكة الذاتية المدرالكفاءة 
دراسي لصالح للمستوى ال اـة وفقًكـة المدرـالذاتيالكفاءة فروق ذات داللة في 

 الكليةأما من حيث  ،لك عدم وجود فروق ذات داللة وفقًا للجنسكذو ،المستوى األعلى
  .اإلنسانيةلكليات نت الفروق لصالح افكا

دراسة سعت إلى تحديد العالقة بين بإجراء فقام ) م٢٠١٠(النفيعي أما 
مدارس في اليين المهارات االجتماعية وفاعلية الذات لدى الطلبة المتفوقين والعاد

نت عينة الدراسة من تكوحيث  ،ة السعوديةـالعربيكة الثانوية بمحافظة جدة بالممل
ارت النتائج إلى وجود عالقة ـوقد أش ،طالب من طالب المرحلة الثانوية) ٢٠٠(
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ارتباطية موجبة بين درجات المهارات االجتماعية وأبعادها المختلفة وبين درجات فاعلية 
  .سواءانوية المتفوقين والعاديين على حد الذات لدى طلبة المرحلة الث

فقد سعت إلى تحديد عالقة ) م٢٠١٠(أما الدراسة التي أجراها بني خالد 
 جامعة آلالعلوم التربوية في كلية الذاتية العامة لدى طلبة بالكفاءة اديمي كـاألكيف الت

حث وقد استخدم البا. طالب وطالبة) ٢٠٠(الدراسة من ة ـت عينـنكوث تـحي ،البيت
تشيفرز ومقياس هنري بورو للتكيف روزلم وـالذاتية العامة لجيفاءة الكمقياس 

ذات داللة إحصائية لدى فروق ود ـدم وجـى عـأشارت نتائج الدراسة إلو األكاديمي،
المستوى الدراسي أو  تعزى لجنس الطالب أوالتكيف األكاديمي أفراد عينة الدراسة في 

التكيف  حصائياً بينإل ائج وجود ارتباط موجب داأظهرت النتكما  ل بينهما،التفاع
  .الذاتية العامة لدى أفراد عينة الدراسةالكفاءة واألكاديمي 

العلمي فكير دراسة هدفت إلى معرفة مستوى الت) م٢٠١١(وأجرى المساعيد 
الذاتية العامة والسنة الدراسية الكفاءة من كل البيت وعالقته بل عند طلبة جامعة آ

وطالبة من طلبة تخصص طالب ) ٢٥٥(الدراسة من ة ـت عينـث تألفـحي ،والجنس
كير ارتباط إيجابي بين التفل ى وجود معامـوقد أشارت نتائج الدراسة إل ،معلم صف
العلمي يعزى إلى كير روق في التفـأظهرت النتائج وجود فو ،الذاتيةلكفاءة العلمي وا

م تظهر النتائج ـين لـي حـف ،السنة الدراسية لصالح طلبة السنة الدراسية األعلى
   .ر واإلناثكوفروقاً ذات داللة بين الذ

  : التعليق على الدراسات السابقة
 ،Kelly(كيلي  من خالل استعراض الدراسات السابقة يتضح للباحث أن دراسة

ديمي وبين فاعلية كاواإلنجاز األنوع ن الـمكـل ين ـتحديد العالقة بتناولت ) 1993
ارات ـالعالقة بين المه) م٢٠٠١ ( تناولت دراسة حسيب ،هنيةلذات واالهتمامات الما

ر فكاالعالقة بين األ) م٢٠٠٤(وتناولت دراسة الصايغ  ،ة والفعالية الذاتيةـاالجتماعي
في  ،التجريدي والمهارات االجتماعية والفاعلية الذاتيةفكير ستوى التـة ومـالالعقالني

الفاعلية الذاتية  أثر لىإلى التعرف ع )Carter، 2004(رتر دراسة كاحين سعت 
) م٢٠٠٩(كما تناولت دراسة الزق ،ديميكااألاألداء وتقدير الذات في كز التحكم ومر

في حين سعد  كة لدى الطالب،ة المدرـديميكاالذاتية األكفاءة التعرف على مستوى ال
الذاتية العامة لدى بالكفاءة اديمي كـاألكيف تحديد عالقة التإلى ) م٢٠١٠(دراسة خالد

) م٢٠١١(وأخيراً سعت دراسة المساعيد ، البيتجامعة آلالعلوم التربوية في  كلية طلبة
الكفاءة من كل البيت وعالقته بل العلمي عند طلبة جامعة آفكير معرفة مستوى التإلى 

ومن خالل ما سبق يتضح لنا أنه لم تتناول من . الذاتية العامة والسنة الدراسية والجنس
 بين هذه الدراسة االختالفاألكاديمية للطالب وهذا هو جوه اسات السابقة الذات رالد
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في حين استفادت هذه الدراسات السابقة في كتابة األدب النظري  والدراسات السابقة،
  .وبناء إستبانة الدراسة

  
  
  
  

  :إجراءات الدراسة
  :منهج الدراسة

على اعتمد الباحث في هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي الذي يعتمد 
يفيا وكميا مما دراسة الظاهرة ويهتم بوصفها وتحليلها بشكل علمي دقيق ويعبر عنها ك

  .بين المتغيرات القاتيؤدي إلى فهم الع
  :مجتمع الدراسة

يتكون مجتمع هذه الدراسة من جميع طالب كلية المجتمع بمدينة الرياض خالل 
والبالغ عددهم  هـ،١٤٣٦دراسي فترة إجراء الدراسة في الفصل الدراسي الثاني للعام ال

  .األولى من طالب السنة ١٥٨ طالب من طالب السنة الثانية و٩٩منهم  طالباً،) ٢٥٧(
  :عينة الدراسة

وما حصل عليه ، طالب كل مستوى من% ٥٠تم توزيع استبانات الدراسة على
 استبانة لطالب السنة) ٦٢(منها  استبانة،) ١٠٣(هو  الباحث من استبانات مستردة

وبعد تدقيق االستبانات من أجل تحليلها  استبانة لطالب السنة الثانية،) ٤١(و األولى،
استبانة للسنة ) ٥٥( استبانة صالحة للتحليل اإلحصائي منها) ٩٦ (حصل الباحث على

  .  الثانيةللسنةاستبانة ) ٤١(و األولى
  :أداة الدراسة

   بناء أداة الدراسة -١ 
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ستبانة كوسيلة لجمع استخدم الباحثان اال تهاسة وأسئلفي ضوء أهداف الدرا
وقام  وقد استرشد الباحثان بعدد من الدراسات السابقة في نفس المجال، البيانات،

  : الباحثان لتحقيق ذلك بإتباع الخطوات التالية
تم تحكيم  بعد الرجوع إلى أدبيات الدراسة، ستبانة في صورتها األولية،تصميم اال تم -

  . ستبانةلمحكمين لمعرفة الصدق الظاهري لالن قبل مجموعة من اأداة الدراسة م
كمين وقد تم  تم إعداد اإلستبانة في شكلها النهائي بناء على مالحظات وتعديالت المح-

  :  رئيسية كما يليجزأينستبانة إلى تقسيم اال
 .المعلومات األولية عن أفراد عينة الدراسة: الجزء األول
 فقرة وتمثل التعرف على درجة تقدير ٢٨وتتكون من  :إلستبانةفقرات ا: الجزء الثاني

  .لدى طالب كليات المجتمع الذات األكاديمية
  : صدق االتساق الداخلي لألداة -٢

قام الباحث بتطبيقهـا ميـدانياً       بعد التأكد من الصدق الظاهري ألداة الدراسة،      
ن لمعرفة الصدق الداخلي    وقام الباحث بحساب معامل ارتباط بيرسو      وعلى أفراد العينة،  

حيث تم حساب معامل االرتباط بين درجة كل عبارة من عبـارات المقيـاس               للمقياس،
  :كما يوضح ذلك الجدول التالي بالدرجة الكلية للمقياس،

  )١(جدول رقم 
  معامالت ارتباط بيرسون لعبارات المقياس بالدرجة الكلية للمقياس

 بالدرجة االرتباط معامل العبارة رقم
 للمقياس الكلية

 بالدرجة االرتباط معامل العبارة رقم
 للمقياس الكلية

٠,٥٦٢ ١٥ **٠,٦٤٧ ١** 

٠,٥٧٢ ١٦ **٠,٥٤٨ ٢** 

٠,٦٠٤ ١٧ **٠,٥٩٠ ٣** 

٠,٥٩٢ ١٨ **٠,٥٧٣ ٤** 

٠,٥٢١ ١٩ **٠,٥٢٣ ٥** 

٠,٥٠٢ ٢٠ **٠,٥٠٦ ٦** 

٠,٥٨٤ ٢١ **٠,٥٦٢ ٧** 
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٠,٥٧٧ ٢٢ **٠,٥٩١ ٨** 

٠,٥٧٠ ٢٣ **٠,٦٤١ ٩** 

٠,٦٦٨ ٢٤ **٠,٦٤٧ ١٠** 

٠,٥٢٩ ٢٥ **٠,٦٠٧ ١١** 

٠,٥١٤ ٢٦ **٠,٦١١ ١٢** 

٠,٥٨٩ ٢٧ **٠,٥٧١ ١٣** 

٠,٥٤٨ ٢٨ **٠,٦٣٤ ١٤** 

  فأقل ٠,٠١ الداللة مستوى عند دال ** يالحظ
أن قيم معامل ارتباط كل عبارة من العبارات مـع          ) ١(يتضح من الجدول رقم     

فأقل مما يدل ) ٠,٠١(بة ودالة إحصائياً عند مستوي الداللة الدرجة الكلية للمقياس موج 
  .على صدق اتساقها مع المقياس

      : ثبات أداة الدراسة-٣
معادلـة ألفـا    (اسـتخدم الباحـث     ) المقياس(لقياس مدى ثبات أداة الدراسة      

والجدول رقـم   للتأكد من ثبات أداة الدراسة، )Cronbach's Alpha (α)) (كرونباخ
   .عامالت ثبات أداة الدراسةيوضح م) ٢(

  )٢(جدول رقم   
  معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات أداة الدراسة

 المقياس ثبات العبارات عدد 

 ٠,٨٨٨٦ ٢٨ العام الثبات

وهـذا  ) ٠,٨٨٨٦(أن معامل الثبات عال حيث بلغ ) ٢(يتضح من الجدول رقم    
عتماد عليه في التطبيـق     يدل على أن المقياس يتمتع بدرجة عالية من الثبات يمكن اال          

  .الميداني للدراسة
 : أساليب المعالجة اإلحصائية -

فقد تـم اسـتخدام      لتحقيق أهداف الدراسة وتحليل البيانات التي تم تجميعها،       
العديد من األساليب اإلحصائية المناسبة باستخدام الحزم اإلحصائية للعلوم االجتماعيـة           
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Statistical Package for Social Sciences   والتي يرمز لها اختصاراً بـالرمز
)SPSS.(  

ولتحديد طول خاليا   وذلك بعد أن تم ترميز وإدخال البيانات إلى الحاسب اآللي،         
تـم حـساب    المستخدم في محاور الدراسـة،   ) الحدود الدنيا والعليا  ( المقياس الخماسي 

ـ             ،)٤=١-٥( المدى ة ثم تقسيمه على عدد خاليا المقياس للحصول علـى طـول الخلي
بعد ذلك تم إضافة هذه القيمة إلى أقل قيمة في المقيـاس             ،)٠,٨٠= ٥÷٤(الصحيح أي 

وهكذا  وذلك لتحديد الحد األعلى لهذه الخلية،     ) أو بداية المقياس وهي الواحد الصحيح     (
  : أصبح طول الخاليا كما يأتي

  نحو كل عبارة باختالف المحور المراد قياسه) أبداً( يمثل ١,٨٠ إلى ١من.  
  نحو كل عبارة باختالف المحور المراد قياسه) نادراً( يمثل ٢,٦٠ إلى ١,٨١من.  
  نحو كل عبارة باختالف المحور المراد قياسه) أحياناً ( يمثل٣,٤٠ إلى ٢,٦١من. 
  نحو كل عبارة باختالف المحور المراد قياسه) غالباً ( يمثل٤,٢٠ إلى ٣,٤١من. 
  بارة باختالف المحور المراد قياسهنحو كل ع) دائماً ( يمثل٥,٠٠ إلى ٤,٢١من. 

 : وبعد ذلك تم حساب المقاييس اإلحصائية التالية
  .التكرارات والنسب المئوية .١
   ". Weighted Mean) " المرجح(المتوسط الحسابي الموزون  .٢
   ".Mean" المتوسط الحسابي  .٣
 ."Standard Deviation"تم استخدام االنحراف المعياري  .٤
لعينتين مستقلتين للمقارنة بين درجات الذات بين طالب السنة  ت اختبارتم استخدام  .٥

 .األولى والثانية
  :تحليل نتائج الدراسة وتفسيرها

  :النتائج المتعلقة بوصف أفراد عينة الدراسة :أوال
  )٣(جدول رقم 

 توزيع أفراد عينة الدراسة وفق متغير السنة
 النسبة التكرار السنة

 ٥٧,٣ ٥٥ األولي السنة
 ٤٢,٧ ٤١ الثانية السنة
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 %١٠٠ ٩٦ المجموع

 :النتائج المتعلقة بأسئلة الدراسة: ثانياً
   :إجابة السؤال األول

  لدى طالب كليات المجتمع؟  ما درجة تقدير الذات األكاديمية-
للتعرف على تقدير الذات األكاديمية لدى طالب كليات المجتمـع فـي المملكـة              

والنـسب المئويـة والمتوسـطات الحـسابية        العربية السعودية تم حساب التكـرارات       
واالنحرافات المعيارية والرتب الستجابات أفراد عينة الدراسة على عبارات محور تقدير           
الذات األكاديمية لدى طالب كليات المجتمع في المملكة العربية السعودية وجاءت النتائج        

  :كما يوضحها الجدول التالي
  )٤(جدول رقم 

الدراسة على عبارات محور تقدير الذات األكاديمية لدى طالب استجابات أفراد عينة 
  كليات المجتمع في المملكة العربية السعودية مرتبة تنازلياً حسب متوسطات الموافقة

 الموافقة درجة التكرار
 النسبة العبارة م

% 
 أبدا نادرا أحيانا غالبا دائما

 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
الرتبة المعياري

 - - ٣ ١٠ ٨٣ ك

٢٧ 

 أن طموحي
 إلــى أصــل
 علمية مكانة

 في مرموقة
 المجتمع

% ٣,١ ١٠,٤ ٨٦,٥ - - 
١ ٠,٤٥١ ٤,٨٣ 

 - - ٦ ١٠ ٨٠ ك

٧ 

ــق  يليـــ
 بي مظهري
 فـي  كطالب
 .الكلية

% ٦,٣ ١٠,٤ ٨٣,٣ - - 
٢ ٠,٥٥٢ ٤,٧٧ 

 - ١ ٤ ١١ ٨٠ ك
٦ 

ــي  يحترمنـ
 فـي  زمالئي
 - ١,٠ ٤,٢ ١١,٥ ٨٣,٣ % الكلية

٣ ٠,٦٢٨ ٤,٧٦ 

 ٤ ٦ ٦ ٢٢ ٥٨ ك
٢٥ 

 علـي  يسهل
 مـع  التحدث
 ٤,٢ ٦,٣ ٦,٣ ٢٢,٩ ٦٠,٤  % هيئة أعضاء

٤ ١,١٠٤ ٤,٢٩ 
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 الموافقة درجة التكرار
 النسبة العبارة م

% 
 أبدا نادرا أحيانا غالبا دائما

 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
الرتبة المعياري

 التدريس
 هـي  مبادئي ٢١ - ٢ ١٧ ٢٨ ٤٩ ك

 - ٢,١ ١٧,٧ ٢٩,٢ ٥١,٠ % نجاحي سبب
٥ ٠,٨٣٢ ٤,٢٩ 

 ٢ ٦ ١٢ ٢٢ ٥٤ ك

٤ 

ــا  راض أنـ
 مكانتي عن
 أقرانـي  بين
  الكلية في
  
  
  
  
  
 

% ٢,١ ٦,٣ ١٢,٥ ٢٢,٩ ٥٦,٣ 
٦ ١,٠٣٦ ٤,٢٥ 

 ٣ ٣ ١٧ ٢٠ ٥٣ ك

٥ 

  
 عـضو  يقدر

ــة  هيئـــ
ــدريس  التـ
ــستواي  مـ

 العلمي

% ٣,١ ٣,١ ١٧,٧ ٢٠,٨ ٥٥,٢ 
٧ ١,٠٤٨ ٤,٢٢ 

 ٤ ٥ ١٤ ١٧ ٥٦ ك

٢٨ 

 الـدعم  ألقى
ــشجيع  والت

 أعضاء من
ــة  هيئـــ

 التدريس

% ٤,٢ ٥,٢ ١٤,٦ ١٧,٧ ٥٨,٣ 
٨ ١,١٣٢ ٤,٢١ 

 ١ ٣ ١٦ ٣٢ ٤٤ ك

٩ 

 ليــــسه
ــستواي  مـ

 علي العلمي
 أدائـــــي
 لواجبـــاتي

 العلمية

% ١,٠ ٣,١ ١٦,٧ ٣٣,٣ ٤٥,٨ 
٩ ٠,٩٠٢ ٤,٢٠ 

ــا ٨ ٢ ٣ ١٥ ٣١ ٤٥ ك  راض أنـ
 ٢,١ ٣,١ ١٥,٦ ٣٢,٣ ٤٦,٩ % أدائـي  عن

١٠ ٠,٩٥٥ ٤,١٩ 
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 الموافقة درجة التكرار
 النسبة العبارة م

% 
 أبدا نادرا أحيانا غالبا دائما

 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
الرتبة المعياري

 لواجبـــاتي
 العلمية

 - ٥ ١٧ ٣٤ ٤٠ ك

٢٤ 

 قدراتي تزيد
ــة  العلميــ

 مـن  العالية
 .دافعيتي

% ٥,٢ ١٧,٧ ٣٥,٤ ٤١,٧ - 
١١ ٠,٨٩٠ ٤,١٤ 

 - ٣ ٢١ ٣٢ ٤٠ ك

١١ 

 أفكاري تلقى
 ومشاركاتي

 مـن  القبول
  زمالئي

  
  
 

% ٣,١ ٢١,٩ ٣٣,٣ ٤١,٧ - 
١٢ ٠,٨٦٦ ٤,١٤ 

 ٢ ٢ ١٦ ٤٠ ٣٦ ك

٣ 

 أن أعتقـــد
ــستقبلي  مـ
ــي  العلمــ
 ســــيكون

  باهراً
 

% ٢,١ ٢,١ ١٦,٧ ٤١,٧ ٣٧,٥ 
١٣ ٠,٩٠٠ ٤,١٠ 

 ٣ ٦ ١٧ ٢٤ ٤٦ ك

١٣ 

 شعريـــــ
ــستواي  مـ
ــصيلي  التح
ــدي  والــ

  بالفخر
 

% ٣,١ ٦,٣ ١٧,٧ ٢٥,٠ ٤٧,٩ 
١٤ ١,٠٩٢ ٤,٠٨ 

 ٢ ٣ ١٩ ٣٤ ٣٨ ك

١٢ 

 تتناســــب
ــدافي  أهــ

 مع التعليمية
  قدراتي

 

% ٢,١ ٣,١ ١٩,٨ ٣٥,٤ ٣٩,٦ 
١٥ ٠,٩٥٤ ٤,٠٧ 

ــشعرني ١٠ ٤ ٥ ١٨ ٢٣ ٤٦ ك  يـ
ــستواي  ٤,٢ ٥,٢ ١٨,٨ ٢٤,٠ ٤٧,٩ % مـ

١٦ ١,١٢٢ ٤,٠٦ 
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 الموافقة درجة التكرار
 النسبة العبارة م

% 
 أبدا نادرا أحيانا غالبا دائما

 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
الرتبة المعياري

ــي  العلمــ
ــالفخر  بــ

  واالعتزاز
 

 - ٣ ٢٤ ٥٠ ١٩ ك

١ 

 أن أعتقـــد
 على قدرتي

ــصيل  التحـ
ــي  الدراسـ

  عالية
 

% ٣,١ ٢٥,٠ ٥٢,١ ١٩,٨ - 
١٧ ٠,٧٥٢ ٣,٨٩ 

 ١ ٦ ٣١ ٢٤ ٣٤ ك

٢٢ 

 يفتقـــدني
 عند الجميع
  غيابي

  
  
 

% ١,٠ ٦,٣ ٣٢,٣ ٢٥,٠ ٣٥,٤ 
١٨ ١,٠٠٨ ٣,٨٨ 

 ٢ ٦ ٢٤ ٣٤ ٣٠ ك

١٤ 

 هيئة أعضاء
ــدر  يسالتـ
 عن راضون

 مـــستوى
  أدائي

 

% ٢,١ ٦,٣ ٢٥,٠ ٣٥,٤ ٣١,٣ 
١٩ ٠,٩٩٧ ٣,٨٧ 

 ٢ ٩ ٢٠ ٣٥ ٣٠ ك

١٨ 

 فـي  أعتمد
 مع مناقشاتي

 زمالئــــي
 وأســاتذتي
ــى  علـــ
ــراهين  البـ

 .العلمية

% ٢,١ ٩,٤ ٢٠,٨ ٣٦,٥ ٣١,٣ 
١,٠٣٦ ٣,٨٥ 

 
٢٠ 

 ٦ ٩ ٢٠ ٢١ ٤٠ ك

٢٦ 

 علـي  يسهل
 مـع  التحدث

 المــوظفين
  .واإلداريين

 

% ٦,٣ ٩,٤ ٢٠,٨ ٢١,٩ ٤١,٧ 
٢١ ١,٢٤٥ ٣,٨٣ 



 م ٢٠١٦يوليو لسنة ) الثاني الجزء ١٦٩: (مجلة كلية التربية، جامعة األزهر، العدد

  

 -٢٠٠-

 الموافقة درجة التكرار
 النسبة العبارة م

% 
 أبدا نادرا أحيانا غالبا دائما

 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
الرتبة المعياري

 ١ ٩ ٢٦ ٣١ ٢٩ ك
١٩ 

 قوية حجتي
 مناقشاتي في

 ١,٠ ٩,٤ ٢٧,١ ٣٢,٣ ٣٠,٢ % .العلمية
٢٢ ١,٠٠٩ ٣,٨١ 

 ٣ ٦ ٢٩ ٣٤ ٢٤ ك

١٧ 

ــي أرى  أنـ
ــوعي  موض

 تقـديري  في
 لمـــستواي
ــي  العلمــ

  .المرتفع
 

% ٣,١ ٦,٣ ٣٠,٢ ٣٥,٤ ٢٥,٠ 
٢٣ ١,٠١٠ ٣,٧٣ 

 ٤ ٧ ٢٧ ٣٤ ٢٤ ك

٢ 

ــا  راض أنـ
 مستواي عن

  .العلمي
  
  
 

% ٤,٢ ٧,٣ ٢٨,١ ٣٥,٤ ٢٥,٠ 
٢٤ ١,٠٥٨ ٣,٧٠ 

 ٧ ١٢ ١٩ ٣٥ ٢٣ ك

١٦ 

 فـي  تفوقي
 محـل  الكلية

 مـن  تقـدير 
  زمالئي

 

% ٧,٣ ١٢,٥ ١٩,٨ ٣٦,٥ ٢٤,٠ 
٢٥ ١,١٩٤ ٣,٥٧ 

 ٧ ٢٦ ٣٠ ٢٠ ١٣ ك

٢٠ 

 قـراءة  أحب
 الكتــــب

  العلمية
  
 

% ٧,٣ ٢٧,١ ٣١,٣ ٢٠,٨ ١٣,٥ 
٢٦ ١,١٥٠ ٣,٠٦ 

 ١٠ ٢٤ ٣٨ ١٧ ٧ ك

١٥ 

ــب ال  أطلـ
ــساعدة  مـ

 فـي  زمالئي
  الكلية

 

% ١٠,٤ ٢٥,٠ ٣٩,٦ ١٧,٧ ٧,٣ 
٢٧ ١,٠٦٢ ٢,٨٦ 

 ٢٨ ١,٣١٨ ١,٩٧ ٥٤ ١٣ ١٥ ٦ ٨ ك تفوقي أفسد ٢٣
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 الموافقة درجة التكرار
 النسبة العبارة م

% 
 أبدا نادرا أحيانا غالبا دائما

 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
الرتبة المعياري

ــاتي  عالقـ
  بزمالئي

 
% ٥٦,٣ ١٣,٥ ١٥,٦ ٦,٣ ٨,٣ 

يتـضح أن أفـراد الدراسـة       ) ٤(ضحة في الجدول رقـم      من خالل النتائج المو   
لدى طالب كليات المجتمع في المملكة العربية  موافقون غالباً على تقدير الذات األكاديمية

وهو متوسط يقع في الفئة الرابعة مـن فئـات          ) ٥,٠٠ من   ٣,٩٥(السعودية بمتوسط   
 خيار غالباً في أداة وهي الفئة التي تشير إلى) ٤,٢٠ إلى ٣,٤١من  (المقياس الخماسي

  .الدراسة
يتضح أن هناك تفاوتاً في ) ٤(وكذلك من خالل النتائج الموضحة في الجدول رقم 

لدى طالب كليات المجتمع في المملكة       موافقة أفراد الدراسة على تقدير الذات األكاديمية      
 لـدى   حيث تراوحت متوسطات موافقتهم على تقدير الذات األكاديمية        العربية السعودية، 

وهـي  ) ٤,٨٣ إلى   ١,٩٧(طالب كليات المجتمع في المملكة العربية السعودية ما بين          
متوسطات تتراوح ما بين الفئتين الثانية والخامسة من فئات المقياس الخماسي واللتان            

مما يوضح التفاوت في موافقـة أفـراد         على أداة الدراسة،  ) دائماً/ نادراً   (تشيران إلى 
الذات األكاديمية لدى طالب كليات المجتمع فـي المملكـة العربيـة        الدراسة على تقدير    

وأيضاً يتضح من النتائج أن أفراد الدراسة موافقون دائماً على ثمانية مـن              السعودية،
لدى طالب كليات المجتمع في المملكة العربية الـسعودية          مالمح تقدير الذات األكاديمية   

والتي تم ترتيبها تنازلياً حـسب  ) ٢١، ٢٥، ٦، ٧، ٢٧(أبرزها تتمثل في العبارات رقم  
  :موافقة أفراد الدراسة عليها دائماً كالتالي

طموحي أن أصل إلى مكانة علمية مرموقـة فـي          " وهي) ٢٧(جاءت العبارة رقم     .١
بالمرتبة األولى من حيث موافقة أفراد الدراسة عليها دائمـاً بمتوسـط            " المجتمع  

 . )٥ من ٤,٨٣(
بالمرتبة الثانية  " يليق مظهري بي كطالب في الكلية       " وهي) ٧(جاءت العبارة رقم     .٢

 . )٥ من ٤,٧٧(من حيث موافقة أفراد الدراسة عليها دائماً بمتوسط 
بالمرتبة الثالثة من حيث " يحترمني زمالئي في الكلية " وهي) ٦(جاءت العبارة رقم  .٣

 ).٥ من ٤,٧٦(موافقة أفراد الدراسة عليها دائماً بمتوسط 
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" يسهل علي التحدث مع أعضاء هيئـة التـدريس          " وهي) ٢٥(عبارة رقم   جاءت ال  .٤
 مـن   ٤,٢٩(بالمرتبة الرابعة من حيث موافقة أفراد الدراسة عليها دائماً بمتوسط           

٥.( 
بالمرتبة الخامسة مـن    " مبادئي هي سبب نجاحي     " وهي) ٢١(جاءت العبارة رقم     .٥

 ).٥ من ٤,٢٩(حيث موافقة أفراد الدراسة عليها دائماً بمتوسط 
يتضح من النتائج أن أفراد الدراسة موافقون غالباً على سبعة عشر من مالمـح       
تقدير الذات األكاديمية لدى طالب كليات المجتمع في المملكة العربية السعودية أبرزهـا            

والتي تم ترتيبها تنازلياً حسب موافقـة       ) ٣ ،١١ ،٢٤ ،٨ ،٩(تتمثل في العبارات رقم     
  :ا غالباً كالتاليأفراد الدراسة عليه

" يسهل مستواي العلمي علي أدائي لواجباتي العلمية        " وهي) ٩(جاءت العبارة رقم     .١
 مـن   ٤,٢٠(بالمرتبة األولى من حيث موافقة أفراد الدراسة عليها غالباً بمتوسط           

٥( . 
بالمرتبة الثانية " أنا راض عن أدائي لواجباتي العلمية " وهي) ٨(جاءت العبارة رقم  .٢

 . )٥ من ٤,١٩( موافقة أفراد الدراسة عليها غالباً بمتوسط من حيث
بالمرتبـة  " تزيد قدراتي العلمية العالية من دافعيتي " وهي) ٢٤(جاءت العبارة رقم    .٣

 ).٥ من ٤,١٤(الثالثة من حيث موافقة أفراد الدراسة عليها غالباً بمتوسط 
" ل مـن زمالئـي      تلقى أفكاري ومشاركاتي القبـو    " وهي) ١١(جاءت العبارة رقم     .٤

 مـن   ٤,١٤(بالمرتبة الرابعة من حيث موافقة أفراد الدراسة عليها غالباً بمتوسط           
٥.( 

بالمرتبـة  " أعتقد أن مستقبلي العلمي سيكون باهراً       " وهي) ٣(جاءت العبارة رقم     .٥
 ).٥ من ٤,١٠(الخامسة من حيث موافقة أفراد الدراسة عليها غالباً بمتوسط 

راد عينة الدراسة موافقون أحياناً على أثنين من مالمح         يتضح من النتائج أن أف    
لدى طالب كليات المجتمع في المملكة العربية السعودية تتمثل في  تقدير الذات األكاديمية

والتي تم ترتيبها تنازلياً حسب موافقة أفراد الدراسـة عليهـا   ) ١٥، ٢٠(العبارات رقم  
  :أحياناً كالتالي

بالمرتبة األولى من حيث " أحب قراءة الكتب العلمية " وهي) ٢٠(جاءت العبارة رقم  .١
 . )٥ من ٣,٠٦(موافقة أفراد الدراسة عليها أحياناً بمتوسط 

بالمرتبة الثانية " ال أطلب مساعدة زمالئي في الكلية " وهي) ١٥(جاءت العبارة رقم  .٢
 . )٥ من ٢,٨٦(من حيث موافقة أفراد الدراسة عليها أحياناً بمتوسط 
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 النتائج أن أفراد الدراسة موافقون نادراً على واحدة من مالمح تقدير ويتضح من
لدى طالب كليات المجتمع في المملكة العربية السعودية تتمثل في  الذات األكاديمية

 . )٥ من ١,٩٧(بمتوسط " أفسد تفوقي عالقاتي بزمالئي " وهي) ٢٣(العبارة رقم 
أن أبرز مالمح ) ٤(دول رقم أيضاً يتضح من خالل النتائج الموضحة في الج

تتمثل  لدى طالب كليات المجتمع في المملكة العربية السعودية، تقدير الذات األكاديمية
وتفسر هذه النتيجة بأن  في طموحهم أن يصلون إلى مكانة علمية مرموقة في المجتمع،

 التي طالب كليات المجتمع في المملكة العربية السعودية ومن واقع الحياة األكاديمية
نجد أن تقدير الذات لديهم يتمثل في طموحهم أن يصلون إلى مكانة علمية  يعيشونها،

  .مرموقة في المجتمع
نية مكاإوالتي بينت ) Kelly، 1993 (وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة

رتر كما تتفق مع نتيجة دراسة كاديمي كااإلنجاز األل ة الذاتية من خالـؤ بالفاعليـالتنب
)Carter، 2004 ( ـتحكم أن الطالب مرتفعي الفاعلية الذاتية ذوي الوالتي بينت
وتتفق كذلك مع  ،منخفضي المستوىمن  كان أداؤهم األكاديمي أعلى نسبياًداخلي ـال

ة ـالذاتيالكفاءة وجود فروق ذات داللة في والتي بينت ) م٢٠٠٩(نتيجة دراسة الزق 
كما تتفق هذه النتائج مع  ،ى األعلىللمستوى الدراسي لصالح المستو اـة وفقًكـالمدر

حصائياً بين إل وجود ارتباط موجب داوالتي بينت ) م٢٠١٠(نتيجة دراسة بني خالد 
كما تتفق مع نتيجة  ،الذاتية العامة لدى أفراد عينة الدراسةالكفاءة والتكيف األكاديمي 
العلمي كير فارتباط إيجابي بين التل وجود معاموالتي بينت ) م٢٠١١(دراسة المساعيد 

  .الذاتيةلكفاءة وا
  
  

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية لتقدير الذات بين : إجابة السؤال الثاني
 طالب السنة األولى وطالب السنة الثانية لكليات المجتمع؟

للتعرف على ما إذا كانت هنالك فروق ذات داللة إحصائية بين طـالب الـسنة         
 Independent :ت" استخدم الباحث اختبـار   ات،األولى والسنة الثانية في تقدير الذ

Sample T-test " وجاءت النتائج كما يوضحها الجدول التالي:  
 )٥(جدول رقم 

للفروق بين طالب السنة  " Independent Sample T-test: ت" نتائج اختبار 
  األولى والسنة الثانية في تقدير الذات
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  االنحراف المتوسط العدد السنة
 المعياري

 الداللة ت مةقي

 ٠,٤٥ ٣,٩٣ ٥٣ األولي السنة

 ٠,٥٥ ٣,٩٧ ٤٣ الثانية السنة

-٠,٦٩٦ ٠,٣٩٢ 

عدم وجود فروق ذات ) ٥(يتضح من خالل النتائج الموضحة في الجدول رقم 
 فأقل بين طالب السنة األولى والسنة الثانية في تقدير ٠,٠٥داللة إحصائية عند مستوى 

وهذا من وجهة نظر الباحث  وسطاتهم المتقاربة جداً،وهذا يتضح من خالل مت الذات،
ي الكافي يبين لنا أن أغلب طالب كليات المجتمع الحاليين لديهم التقدير األكاديمي الذات

ومن جهة أخرى كان المعدل العام لجميع  لتحاق بالجامعات،والذي يجعلهم مهيئين لال
ولكن بسبب شروط  لمتوسط،وهو معدل فوق ا) 5 من 2.85(الطالب في كلية المجتمع 

زونة لم يتمكن هؤالء الطالب من القبول العالية بالجامعات والتي تقوم على النسب المو
وبالتالي كانت كليات المجتمع هي   بالجامعات في التخصصات التي يرغبونها،االلتحاق

) م٢٠١١(نظراً لسهولة القبول فيها وهذه النتيجة تتفق مع ما ذكره العيسى  الحل لهم،
بأنه بالنظر إلى دور كليات المجتمع في الحالة المحلية يالحظ أنها عندما ظهرت كانت 

م ٢٠٠٥كحل لألزمة التي مرت بها جامعات المملكة بداية التسعينات واستمرت حتى 
وحرم الكثير من الطالب من الحصول على  حينما عجزت عن استيعاب خريجي الثانوية،

 الطالب منها يلتحق ببرامج التجسير انتهاءوبعد . )م٢٠١١ العيسى،(مقعد دراسي 
 اللغة اإلنجليزية، علوم الحاسب،(المتاحة في الجامعات في التخصصات التي يرغبها 

 للتخصصات الحالية الموجودة في كليات امتدادوالتي تعتبر ) المحاسبة إدارة األعمال،
ة الخاصة بها كمتطلب لذلك عمدت كليات المجتمع إلضافة السنة التحضيري المجتمع،

والتي تسهل على الطالب إكمال دراسته الجامعية  أساسي للطالب قبل دراسته في الكلية،
  .عبر برامج التجسير عند إكماله لدراسته في كليات المجتمع

   :الدراسة نتائج أهم
          أفراد الدراسة موافقون غالباً على تقدير الذات األكاديمية لدى طالب كليات المجتمع

  . المملكة العربية السعوديةفي 
          لـدى   أفراد الدراسة موافقون دائماً على ثمانية من مالمح تقدير الذات األكاديميـة

  :طالب كليات المجتمع في المملكة العربية السعودية أبرزها تتمثل في
 .طموحي أن أصل إلى مكانة علمية مرموقة في المجتمع .١
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 .يليق مظهري بي كطالب في الكلية .٢
 .الئي في الكليةيحترمني زم .٣
 .يسهل علي التحدث مع أعضاء هيئة التدريس .٤
 .مبادئي هي سبب نجاحي .٥

    أفراد الدراسة موافقون غالباً على سبعة عشر من مالمح تقدير الـذات األكاديميـة 
  :لدى طالب كليات المجتمع في المملكة العربية السعودية أبرزها تتمثل في

 .ي العلميةيسهل مستواي العلمي علي أدائي لواجبات .١
 .أنا راض عن أدائي لواجباتي العلمية .٢
 .تزيد قدراتي العلمية العالية من دافعيتي .٣
 .تلقى أفكاري ومشاركاتي القبول من زمالئي .٤
 .أعتقد أن مستقبلي العلمي سيكون باهراً .٥

            لـدى   أفراد الدراسة موافقون أحياناً على أثنين من مالمح تقدير الذات األكاديميـة
  :مع في المملكة العربية السعودية تتمثل فيطالب كليات المجت

 .أحب قراءة الكتب العلمية .١
 .ال أطلب مساعدة زمالئي في الكلية .٢

           لـدى   أفراد الدراسة موافقون نادراً على واحدة من مالمح تقدير الذات األكاديميـة
أفسد تفوقي عالقاتي " طالب كليات المجتمع في المملكة العربية السعودية تتمثل في 

 ".ئي بزمال
 

 : الفروق بين طالب السنة األولى والسنة الثانية في تقدير الذات
 فأقل بين طالب ٠,٠٥عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 

  .السنة األولى والسنة الثانية في تقدير الذات
   :توصيات الدراسة

 ت العمل على كل ما يحسن من مستوى تقدير الذات األكاديمية لدى طالب كليا
  . المجتمع في المملكة العربية السعودية
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 لدى طالب كليات  البحث في العوامل التي تحد من مستوى تقدير الذات األكاديمية
  .المجتمع في المملكة العربية السعودية

 لدى طالب  تهيئة البيئة المناسبة التي تعزز من مستوى تقدير الذات األكاديمية
  .السعوديةكليات المجتمع في المملكة العربية 

  تفعيل األنشطة التي تعزز من مستوى تقدير الذات األكاديمية لدى طالب كليات
  .المجتمع في المملكة العربية السعودية

  أقامة ورش العمل والندوات العلمية للبحث في كيفية تعزيز مستوى تقدير الذات
  .األكاديمية لدى طالب كليات المجتمع في المملكة العربية السعودية

 اء تقويم دوري لواقع مستوى تقدير الذات األكاديمية لدى طالب كليات المجتمع إجر
  .في المملكة العربية السعودية

  القيام بدراسات مستقبلية وافية حول سبل تعزيز مستوى تقدير الذات األكاديمية لدى
  .طالب كليات المجتمع في المملكة العربية السعودية

  
  
  
  
  
  
  

  : العربيةالمراجع
 دار  ،االجتماعية المهارات ديناميات نشر وتعزيز ).م٢٠٠٧. (غسان ،بحط أبو

  .األردن عمان، ،للطباعة والنشرل وائ
 ،علم النفس النمـو مـن الجنـين إلـى          ). م١٩٩٩. (عادل عز الدين   األشول

  .القاهرة مكتبة األنجلو المصرية، الشيخوخة،
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 بمستوى األفكار الالعقالنية وعالقتها ). م٢٠٠٤. (ابتسام حسن ،الصائغ
دي والمهارات االجتماعية والفعالية الذاتية لدى عينة من ـالتفكير التجري

غير اه كتورد رسالة ،الطالبات والطالب بالمرحلة الجامعية في محافظة جدة
  .بجدةالتربية للبنات  كلية منشورة،

 ،الذاتية العامة لكفاءة ديمي وعالقته باكالتكيف األا). م٢٠١٠(محمد بني خالدـ
مجلة جامعة النجاح  ،البيتل العلوم التربوية في جامعة آكلية لدى طلبة 

  ).٢(٢٤مجلد ،)اإلنسانية العلوم(لألبحاث 
 ،عالقة الضغوط النفس اجتماعية بتقدير الذات لدى      ). م٢٠٠٦(سميرة   بوزقاق

 مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير غير منـشورةـ،        المدمنين المسجونين، 
  .جامعة ورقلة ،قسم علم النفس وعلوم التربية

 ،كليات المجتمع في المملكة األردنية الهاشمية، التعلـيم        ). م١٩٨٦(أحمد   التل
المستمر في مجال تعليم الكبار، المنظمة العربية للتربية الثقافة والعلوم، مطبعة 

 . بغداد اإلرشاد،
 ،دور كليات المجتمع فـي تحقيـق       ). هـ١٤٢٥: (عبد الرحمن محمد   الحبيب

العلـوم التربويـة    ،١٧م مجلة جامعة الملك سـعود،   لتعليمية،تكافؤ الفرص ا  
  ).٢(والدراسات اإلسالمية 

 وفعالية الذات االجتماعية المهارات ). م٢٠٠١(عبد المنعم عبد اهللا  ،حسيب
م ـة علـمجل سياً،أخرين دراـاديين والمتـة المتفوقين والعـالب الجامعـلط
  .)١٥(السنة  ،)٥٩(ع ،سطسـأغ ،وـ يولي ،نفسـال

 ،الكليات). م١٩٩٠ (العزيز عبد المنصور، و الرحمن عبد بن إبراهيم الدريس 
 العربيـة،  الخلـيج  لدول التعاون مجلس). المجتمع كليات(الشاملة المتوسطة

  .العامة األمانة
 ،سـيكولوجية العالقـة بـين مفهـوم الـذات          ). م١٩٩٩(الفتاح   عبد دويدار

  .بنانل بيروت، دار النهضة العربية، واالتجاهات،
 ،وتقدير الذات في مرحلة الطفولة،االنتماء). م٢٠١٠(اهللا  عايدة بنت عبد ذيب  

  .عمان دار الفكر ناشرون وموزعون، ،١ط
  ،لدى طلبة كة ديمية المدركاالذاتية األالكفاءة ). م٢٠٠٩. (أحمد يحيىالزق

 ،والكلية والمستوى الدراسي الجنسير متغضوء الجامعة األردنية في 
-٣٨ ،)٢(عدد  ،)١٠(المجلد  ،ة والنفسيةـوم التربويـة العلـجلم البحرين،

٥٨.  
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 ،عـالم   الصحة النفسية والعالج النفسي،   ). م١٩٩٧(السالم   حامد عبد  زهران
  .القاهرة الكتب،

 ،منشورات المنظمة العربيـة والثقافيـة والعلـوم،       ). م١٩٧٧(نعيمة   الشماع 
  .القاهرة

 ،ا ـوعالقتهمل الجتماعية والخجالمهارات ا). م٢٠٠٧(إقبال أحمد  عطار
دراسية مختلفة بالمملكة العربية ل دى طالبات من مراحـلل صيـبالتح

  ).٢(ج ،)٣١(ع  ،ة عين شمسـجامع ،ةـالتربيكلية مجلة  ،السعودية
 ،هوية، عن البحث رحلة السعودية في العالي التعليم). م٢٠١١(.أحمد العيسى 

  .الساقي دار بيروت،
 ،التفكير العلمي عند طلبة الجامعة وعالقته ). م٢٠١١(أصالن صبح  المساعيد

مجلة الجامعة اإلسالمية  ،بعض المتغيراتضوء ة العامة في ـالذاتيلكفاءة با
  ).١ (١٩المجلد  ،)سانيةـاإلن الدراسات سلسلة(

 ،ــي المهارات االجتماعية وعالقتها بفاعلية ). م٢٠١٠(معتوق عبد اهللا  النفيع
ديين من طالب المرحلة الثانوية بمحافظة الذات لدى الطلبة المتفوقين والعا

  .المكرمةمكة  القرى،جامعة أم  ،ر منشورةـستير غيـالة ماجـرس ،جدة
 ،دار الغريـب،   دراسات في علـوم الـنفس،     ). م٢٠٠٣(جمال   محمد يحياوي 
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