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  ملخص الدراسة باللغة العربیة

  :مقدمة الدراسة :أوالً 
إحـدى فئـات الشـباب، وطلبة الجامعة هـم یمثل الشباب الثروة الحقیقیة للمجتمع، 

مـــام بهـــم، ، ممـــا یـــدعو إلـــى ضـــرورة االهتبـــهلنهـــوض وعلـــیهم یقـــع العـــبء األكبـــر فـــي ا
رز مناســب مــن التوافــق والصــحة النفســیة، والتــي مــن أبــ ســتووالحــرص علــى تمــتعهم بم

فتقــدیر  .تقــدیر الــذات وانخفــاض الشــعور بالوحــدة النفســیةمالئــم ل مؤشــراتها وجــود مســتو
الــذات لــدى الفــرد یــؤثر فــي ســلوكه، وأســلوب تفكیــره، وقدرتــه علــى اتخــاذ القــرارات، كمــا 

اقتحــام المواقــف الصــعبة ومواجهــة ه علــى اســتثمار قدراتــه، و درتــیسـهم فــي تحدیــد مــدى ق
حیـث  یر الـذات إلـى العدیـد مـن المشـكالتانخفـاض تقـدفي حین یؤدي  ؛ضغوط الحیاة

یشـعر الفــرد بالدونیــة، وتنقصـه الثقــة بــالنفس، ویــنخفض مسـتوى طموحــه، ویصــبح أكثــر 
أخـرى فـإن اإلنسـان ومـن ناحیـة  .عرضة للشعور بالقلق، والمعاناة من الضغوط النفسـیة

 ،بطبیعتــه كــائن اجتمــاعي؛ یحتــاج إلــى جماعــة یعــیش وســطها، ویــؤثر فیهــا ویتــأثر بهــا
مــن  اً مناسـب فاعــل مـع اآلخـرین ال تحقـق لــه مسـتواً أمـا إذا شـعر الفـرد بــأن خبراتـه فـي الت

لعدیـــــد مـــــن ا لـــــه فإنـــــه یعـــــاني مـــــن الشـــــعور بالوحـــــدة النفســــیة، والتـــــي تســـــبب اإلشــــباع
قــدان الشــعور بالمحبــة واالهتمــام، وانعــدام الثقــة بــاآلخرین، والشــعور ف: ؛ مثــلالمشــكالت
واإلحســاس بــالعجز، وعــدم الرضــا عــن الــذات، تشــاؤم، والفشــل، والالمبــاالة، بــالحزن، وال

  .ألمانوعدم الثبات االنفعالي، وافتقاد الشعور با
ــان انخفـــــاض تقـــــدیر الـــــذات والشـــــعور بالوحـــــدة النفســـــیة یمـــــثالن القاســـــم  ذا كـــ ٕ وا

؛ فــال بـد مــن البحـث عــن التــي یتعـرض لهــا الفـردشـترك فــي العدیـد مــن االضـطرابات الم
العـالج الـواقعي، لهمـا أسلوب عالجي مناسـب لهمـا، ومـن األسـالیب العالجیـة المناسـبة 

باعها حتــى جالســر إلــى أن هنــاك حاجــات إنســانیة أساســیة ال بــد مــن إشــ یشــیر حیــث
ى مســتو مناســـب مــن التوافــق، ومنهـــا ومــن ثــم یصـــل إلــ ،الهویــة الناجحـــة یتحقــق للفــرد

وتعنــي  .الحاجــة إلــى الشــعور بالقیمــة واألهمیــة والحاجــة إلــى الشــعور بالحــب واالنتمــاء
لقـــدرة مـــن الحاجـــة إلـــى الشـــعور بالقیمـــة حاجـــة الفـــرد إلـــى الشـــعور باإلنجـــاز والكفـــاءة وا
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ـــم فـــإن إشـــباع هـــذه والتقـــدیر مـــن جانـــب اآلخـــرین، االستحســـان جانـــب نفســـه، و  ومـــن ث
وتعنـي الحاجـة  .ویقـیم ذاتـه بطریقـة إیجابیـة والتقـدیرالجـدارة شـعر بحاجة یجعل الفرد یال

والتفاعـل إلى الشعور بالحب واالنتماء حاجة الفرد إلى االندماج مـع اآلخـرین والتواصـل 
یؤكـد كمـا  .إشباع هذه الحاجة في التغلب علـى الشـعور بالوحـدة النفسـیةیساعد ، و معهم

ئولیة، والتــي تعنـــي قــدرة الفــرد علـــى إشــباع حاجاتـــه دون أن جالســر علــى مفهـــوم المســ
یتســـــبب فـــــي إحـــــداث الضـــــرر لآلخــــــرین، ودون أن یعـــــوقهم أو یحـــــرمهم مـــــن إشــــــباع 
ـــى  ـــرام اآلخـــرین لـــه، والمحافظـــة عل حاجـــاتهم؛ ممـــا یحقـــق لـــه الشـــعور بقیمـــة ذاتـــه واحت

ـــ خـــالل  كمـــا یســـاعد العـــالج الـــواقعي الفـــرد علـــى مواجهـــة الواقـــع، مـــن .معهـــم هعالقات
اضـي، وتـدعیم سلوكه، والتركیز على الحاضـر أكثـر مـن الم عنته التركیز على مسئولی
ـــیم اإلیجابیـــة لدیـــه ـــدماج مـــع اآلخـــرین ،الق ویركـــز  .ممـــا یســـاعده علـــى تقبـــل ذاتـــه واالن

ـــواقعي  ـــدى أیضـــًا العـــالج ال ـــوة ل ـــاط الق ـــى نق ـــه بعـــض  ه، وضـــرورة إدراكـــالفـــردعل أن لدی
ا مــن أجــل تحقیــق النجــاح دون أن یتجاهــل الواقــع أو القــدرات التــي یمكــن أن یســتخدمه

 االنـدماج،: وهناك العدید مـن الفنیـات المسـتخدمة فـي العـالج الـواقعي؛ مثـل .یهرب منه
والتركیز على السـلوك أكثـر مـن المشـاعر، والتركیـز علـى الحاضـر أكثـر مـن الماضـي، 

اللتـــزام والتعهـــد، ومســـاعدة العمیـــل علـــى تقیـــیم ســـلوكه، والتخطـــیط للســـلوك المســـئول، وا
  .ورفض األعذار والتبریرات، وتجنب أسالیب العقاب، وتدعیم بوادر السلوك المسئول

  :مشكلة الدراسة :ثانیاً 
مــا أثــر العــالج الـــواقعي  :فــي التســاؤل الرئیســـي اآلتــيمشــكلة الدراســة  تــتلخص

  على كل من تقدیر الذات والشعور بالوحدة النفسیة لدى طلبة الجامعة؟

  :هداف الدراسةأ :ثالثاً 
تهـــدف الدراســـة إلـــى تعـــرف أثـــر العـــالج الـــواقعي علـــى كـــل مـــن تقـــدیر الـــذات 

  .والشعور بالوحدة النفسیة لدى طلبة الجامعة
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  :أهمیة الدراسة: رابعاً 
كبیــر مــن المعانــاة  قــدرأهمیــة الدراســة فــي تناولهــا لمشــكلتین تتســببان فــي  تتمثــل

لــذات والشــعور بالوحــدة النفســیة، وذلــك مــن التــي یعانیهــا الفــرد؛ وهمــا انخفــاض تقــدیر ا
  . خالل أحد األسالیب العالجیة الحدیثة نسبیًا وهو العالج الواقعي

  :مصطلحات الدراسة: خامساً 
العــالج الــواقعي، وتقــدیر : تقــوم الدراســة علــى عــدة مفــاهیم أو مصــطلحات؛ وهــي

  .الذات، والشعور بالوحدة النفسیة

  :حدود الدراسة: سادساً 
ها الموضــوعیة، والبشــریة، حــدودة تعمــیم نتــائج هــذه الدراســة علــى كانیــتتوقــف إم
  .والمكانیة، والزمنیة

  :اإلطار النظري والدراسات السابقة: سابعاً 
تــم إعــداد إطــار نظــري یتضــمن تأصــیًال نظریــًا لكــل مــن العــالج الــواقعي وتقــدیر 

 دراســات تناولــتوتــم تصــنیف الدراســات الســابقة إلــى  .الــذات والشــعور بالوحــدة النفســیة
العـالج الـواقعي  فعالیـةتناولـت ، ودراسـات العالج الـواقعي فـي تنمیـة تقـدیر الـذات فعالیة

وتـــم التعقیـــب علـــى هـــذه الدراســـات مـــن حیـــث  ،فـــي تخفیـــف الشـــعور بالوحـــدة النفســـیة
األهـــداف، والعینـــات التــــي أجریـــت علیهــــا، واألدوات المســـتخدمة فیهــــا، وأهـــم نتائجهــــا، 

  .اسة الحالیة منهاومدى استفادة الدر 

  :فروض الدراسة: ثامناً 
  :فروض الدراسة التجریبیة -أ

توجد فروق دالة بین متوسطات رتـب درجـات أفـراد المجموعـة التجریبیـة لتقـدیر  - ١
 فــي اتجــاهفــي القیاســین القبلــي والبعــدي لتقــدیر الــذات، ) إنــاث -ذكــور (الــذات 

 .القیاس البعدي
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ت أفـراد المجموعـة التجریبیـة للوحـدة توجد فروق دالة بین متوسطات رتب درجـا - ٢
ـــاث -ذكـــور (النفســـیة  فـــي فـــي القیاســـین القبلـــي والبعـــدي للوحـــدة النفســـیة، ) إن

 .القیاس البعدي اتجاه

ال توجـــد فـــروق دالـــة بـــین متوســـطات رتـــب درجـــات أفـــراد المجموعـــة التجریبیـــة  - ٣
 .لتقدیر الذاتالتتبعي في القیاسین البعدي و ) إناث -ذكور (لتقدیر الذات 

ال توجـــد فـــروق دالـــة بـــین متوســـطات رتـــب درجـــات أفـــراد المجموعـــة التجریبیـــة  - ٤
 .للوحدة النفسیةوالتتبعي  في القیاسین البعدي) إناث -ذكور (للوحدة النفسیة 

  :فروض الدراسة الكلینیكیة -ب
ـــل  - ١ ـــدیر الـــذات المـــنخفض قب تختلـــف الصـــورة الكلینیكیـــة لشخصـــیة الفـــرد ذي تق

 .الذات عنها بعد تعرضه للبرنامج تعرضه لبرنامج تنمیة تقدیر

تختلف الصورة الكلینیكیـة لشخصـیة الفـرد ذي الشـعور المرتفـع بالوحـدة النفسـیة  - ٢
قبــــل تعرضــــه لبرنــــامج تخفیــــف الشــــعور بالوحــــدة النفســــیة عنهــــا بعــــد تعرضــــه 

 .للبرنامج

  :منهج الدراسة: تاسعاً 
  .لكلینیكيوالمنهج ا تعتمد الدراسة الحالیة على استخدام المنهج التجریبي

  :عینة الدراسة: عاشراً 
ــیم ) ٧٨٨(تكونــت عینــة الدراســة األساســیة مــن  ــًا وطالبــة بالفرقــة الرابعــة تعل طالب

طالبـــة، وتـــم ) ٥٧٢(طالبـــًا و) ٢١٦(عـــام وأساســـي بكلیـــة التربیـــة جامعـــة الفیـــوم، مـــنهم 
مـــن هـــذه العینـــة باســـتخدام معـــاییر مناســـبة المجموعـــات التجریبیـــة والضـــابطة اســـتخراج 

فــردًا وكــل مجموعــة ) ٢٠(قــوام كــل منهــا  مجموعــات أربــعوتــم تكــوین هــداف الدراســة، أل
ـــم تقســـیمها ـــذات  المجموعـــة التجریبیـــة: هـــيو  ت والمجموعـــة ، )إنـــاث –ذكـــور (لتقـــدیر ال
ذكــور ( نفســیةالوحــدة لل، والمجموعــة التجریبیــة )إنــاث –ذكــور ( ذاتالــتقــدیر لالضــابطة 

، وتتضـــــمن كـــــل )إنـــــاث –ذكـــــور ( نفســـــیةالوحـــــدة لل، والمجموعـــــة الضـــــابطة )إنـــــاث –
األخــــرى طــــالب و ) ١٠( ذكور وتتكــــون مــــنللــــمجمــــوعتین فــــرعیتین إحــــداهما مجموعــــة 

ـــم إجـــراء دراســـة و  .طالبـــات) ١٠(نـــاث وتتكـــون مـــن لإل ـــى حـــالتین ةكلینیكیـــت ، وهمـــا عل
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 ٦

طالــب یعــاني مــن انخفــاض تقــدیر الــذات، وطالبــة تعــاني مــن الشــعور المرتفــع بالوحــدة 
  .النفسیة

  :أدوات الدراسة: دي عشرحا
ـــدیر الـــذات والشـــعور بالوحـــدة النفســـیة كـــأدوات أساســـیة  تـــم اســـتخدام مقیاســـي تق
للدراســة التجریبیــة، وتــم اســـتخدام مقــاییس الثقــة بــالنفس والرضـــا عــن الحیــاة والعالقـــات 

، وتـم اختبـار الـذكاء البرنـامجین فعالیـةاالجتماعیة المتبادلة كـأدوات للتحقـق مـن كفـاءة و 
أفــــراد ر ومقیــــاس المســــتوى االجتمــــاعي االقتصــــادي لألســــرة كــــأدوات لمجانســــة المصــــو 

المجموعـات التجریبیـة والضـابطة، كمـا تــم اسـتخدام اسـتمارة المقابلـة الشخصـیة واختبــار 
  .كلینیكیةأدوات للدراسة التفهم الموضوع للكبار ك

  :الدراسة إجراءات: ثاني عشر
  :تم إجراء الدراسة وفقًا للخطوات اآلتیة

ـــرات  -١ ـــت متغی ـــات التـــي تناول القیـــام بعمـــل مســـح للدراســـات والبحـــوث الســـابقة واألدبی
  .الدراسة

  .إعداد اإلطار النظري للدراسة -٢
  .إعداد البرنامجین المستخدمین في الدراسة -٣
  .هاوثبات هاالتأكد من صدق، و أدوات الدراسة الحصول على -٤
  .عینة الدراسة األساسیةتحدید  -٥
ـــق أد -٦ ـــةتطبی ـــى أفـــراد العین ـــة الدراســـة  وات الدراســـة عل ـــد عین ـــك لتحدی األساســـیة، وذل

  .التجریبیة
  .إجراء دراسة استطالعیة للبرنامجین على عینة مماثلة لعینة الدراسة التجریبیة -٧
  .عینة على المجموعات التجریبیة والضابطةالتوزیع أفراد  -٨
  .وعات التجریبیة والضابطةالتطبیق القبلي ألدوات الدراسة على أفراد المجم -٩

ــــة ال -١٠ ــــراد العین ــــار تحدیــــد أف ــــة واختب ــــق اســــتمارة دراســــة الحال ــــة، وتطبی تفهــــم كلینیكی
  .علیهم قبل البدء في تطبیق البرنامجین الموضوع

  .تطبیق البرنامجین العالجیین على أفراد المجموعات التجریبیة -١١
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 ٧

  .موعات التجریبیة والضابطةألدوات الدراسة على أفراد المج البعديالتطبیق  -١٢
ــــــى أفــــــراد العینــــــة ال تفهــــــم الموضــــــوعختبــــــار تطبیــــــق ا -١٣ كلینیكیــــــة بعــــــد تطبیــــــق عل

  .البرنامجین
  .ألدوات الدراسة على أفراد المجموعات التجریبیة التتبعيالتطبیق  -١٤
  .بیانات وجدولتها وفقًا لمتغیرات الدراسةالتفریغ  -١٥
  .باستخدام األسالیب اإلحصائیة المناسبةالمعالجة اإلحصائیة للبیانات  -١٦
  .استخالص النتائج ومناقشتها وتفسیرها -١٧
  .تقدیم توصیات الدراسة ومقترحات بشأن البحوث والدراسات المستقبلیة -١٨

  :نتائج الدراسة: ثالث عشر
العــالج الــواقعي فــي تنمیــة تقــدیر الــذات  فعالیــةأظهــرت نتــائج الدراســة التجریبیــة 

ـــة الج ـــدى طلب ـــره  واســـتمرار امعـــةل ـــرة المتابعـــةأث ـــاء فت ـــة، و أثن ـــواقعي فـــي  فعالی العـــالج ال
. أثنــاء فتــرة المتابعــةأثــره  واســتمرار تخفیـف الشــعور بالوحــدة النفســیة لــدى طلبــة الجامعـة
جــوهري بــین اســتجابات الحــالتین  كمــا أظهــرت نتــائج الدراســة الكلینیكیــة وجــود اخــتالف

عنهـــا بعـــد م الموضـــوع قبـــل تعرضـــهما للبرنـــامج كلینیكیتـــین علـــى بطاقـــات اختبـــار تفهـــال
  .تعرضهما له

  
 


