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 المقدمة :

نتيجة للتطور المعرفي والتقني الكبير شهدت اإلدارة التربوية تغيرات كبيرة اتضحت في تغيير 
فلم تعد مقتصرة على تسيير شئون المدارس واألعمال الروتينية بل أهدافها ، واتساع مجاالتها 

أصبحت تجمع بين النواحي اإلدارية ، والفنية في آن واحد ، وتعني بكل ما يتصل باألعمال 
اإلدارية ، وما يتصل بالطلبة ، والمعلمين ، واإلداريين ، والمناهج ، واألنشطة التربوية ، واإلشراف 

بالمجتمع المحلي فضاًل عن كونها عملية انسانية هدفها العنصر البشري الفني وربط المدرسة 
بالدرجة األولى ، اذ تسعى إلى توفير الظروف واإلمكانيات المتاحة التي تساعد على تحقيق 

 ( . 1990األهداف التربوية واإلجتماعية المنشودة ) غنيمات ، 

ولقد فرض واقع المجتمع المعاصر على اإلنسان تغيرات جادة وسريعة قد تتجاوز إمكانياته على 
اإلستجابة لهذه التغيرات المتالحق والسريعة وعلى التكيف معها واستيعابها ، وإيذاء هذه التغيرات قد 

قد أحاطت  يعاني اإلنسان حالة من إختالل التوازن ، وذلك ألن تغيرات جادة ومفاجئة ومتالحقة
باإلنسان فعجزت أجهزة التكيف والتالؤم عن مالحقتها ، واإلستجابة لها ) محمد اسماعيل ، حنان 

 ،2007 . ) 

وعادة ما يواجه المعلمين كثير من متطلبات العمل التي تخلق التوتر مثل ) افتقارالطالب للنظام 
هذا الموقف أن يخلق لديهم نوعًا من  واألدب ، والشجار ، والتغيرات في التقنيات الجديدة ( وبإمكان

 (Bakker , 2007التعاسة خاصًة عندما ال تتوافر لديهم الموارد الكافية لمواجهة هذه المتطلبات ) 

       بانفعاالت يشعرون  عامة بصفة المعلمين أن إلىان ر يشي  ( 2011، ودلفاف  يونس  (أن إال
 لمواجهة كافية ومهنية ، شخصية موارد يمتلكون  عندما خاصة ، إيجابية سيكولوجية تجارب

 ، إيجابي سيكولوجي مال رأس تكوين في المعلمين هؤالء يساعد مما ، المتزايدة العمل متطلبات
 ينعمون  أنهم إال والتوتر العمل ضغوط من للعديد المعلمين هؤالء تعرض من بالرغم أنه أيضاً  ويرى 
 .الذاتي والتنعم الرفاهية من بقدر

 العمل مثل الحياة مظاهر بعض عن والرضا . لحياتهم األفراد تقييم الذاتية الرفاهية وتعكس 
 وتشير( ،  2011) يونس ودلفاف ،   والهدف المعنى ، اإلبتكار ، الصحة ، اإلجتماعية العالقات
 االستنتاجات وإلى . حياتهم تجاه يشعرون  وكيف األشخاص فيه يفكر ما إلى الذاتية الرفاهية
  2015الستار ،  عبد و باشام ) وجوده بتقيييم يقومون  عندما إليها يصلون  التي واإلنفعالية المعرفية



 المحبين األفراد وأن ، منه جزء ويعتبر العام بسلوكه يرتبط للفرد الوظيفي السلوك ألن ونظراً 
 من كان ، عامة بصفة وظائفهم يحبون  ال الذين من أكبر وإنتاجية أعلى بكفاءة يعملون  لوظائفهم
 مهام آداء في الفرد اندماج درجة عن يعبر ألنه المعلمات لدى الوظيفي اإلستغراق دراسة الضروري 

 ، الفرد لدى الوجداني الجانب على اإلستغراق ذلك ويؤثر ، بأهميتها ويشعر يمارسها التي وظيفته
 السعادة مثل إيجابية مشاعر من الوظيفي اإلستغراق مستوى  ارتفاع يحققه ما خالل من ذلك ويظهر
 مدى ويتضح ، اإلستغراق مستوى  ينخفض عندما العكس ويظهر ، العالي الذات وتقدير والرضا
 من الوظيفي اإلستغراق ويعد والقلق ، والكآبة ، الضيق خالل من المشاعر على له السلبي التأثير

 . األخيرة السنوات في طرحها تم التي الهامة الموضوعات

بالعمل ) جالب ،  النفسي االرتباط ودرجة للشخص التوافق مدى الوظيفي االستغراق ويعكس
2011 . ) 

 علم جعل مما الناس بين السلبية اآلثار من العديد ظهرت التكنولوجيا وتطور ، العلم تقدم ومع
 المستوى  على سواء ، مستوياته بكل التدخل من بعده ما إلى والتحليل الوصف طور يتخطى النفس

 الفردي اإلرشاد من التدخل هذا أشكال وتتعدد ، النمائي المستوى  أو الوقائي المستوى  أو العالجي
 . السريعة االستشارات إلى الطويلة الجلسات ومن ، الجماعي اإلرشاد إلى

 والذي ، النفسي والعالج اإلرشاد مجال في والعقالنية الحديثة اإلتجاهات أحد بالواقع العالج ويعد
 بتعليم بالواقع العالج يقوم كما ، الداخلي ونسقه حياته طريقة تحسين اإلنسان يستطيع خالله من

 تحقيق إلى بالواقع العالج يهدف كما ، الحياة في النجاح لتحقيق ، ومعرفية عامة مهارات األفراد
 وحسب ، أهمية وله وماهر ، مقتدر شخص نفسه يرى  أن على الفرد قدرة خالل من الناجحة الهوية
 وأسباب ظروف إلى سلوكياتهم عزو إلى الميل عدم على الناس تدريب يتم فانه اإلختيار نظرية

 قوية حاجات لديهم األفراد أن إلى النظرية هذه وتشير  داخلية سلوكياتهم دوافع جعل وإنما خارجية
 ، اإلجتماعي واإلندماج للحب والحاجة ، الذات لتقدير والحاجة ، لألمن كالحاجة إشباعها يجب
 .جيد مستوى  إلى والوصول حياتهن تطوير علىفراد األ مساعدة على يعمل مما

ونظرًا لما تمثله المعلمات من قطاع هام وحيوي في الحقل التربوي ، وألن السلوك الوظيفي هو جزء 
واقع من السلوك العام للفرد ، فترى الباحثة أنه يجب اإلهتمام ببناء برنامج قائم على العالج بال

 لتحسين الرفاهية الذاتية واإلستغراق الوظيفي لدى المعلمات .



 مشكلة الدراسة :

شعرت الباحثة من خالل عملها كمعلمة بوزارة التربية والتعليم بإنخفاض مستوى الرفاهية  -
الوظيفي لدى الكثير من المعلمات وذلك بعد سؤالهن بعض  الذاتية ، وكذلك اإلستغراق

التساؤالت التي تبين من خاللها ذلك ، وتتلخص مشكلة الدراسة في التساؤل الرئيس التالي 
 الذاتية الرفاهية تحسين في بالواقع العالج على القائم اإلرشادي البرنامج فاعلية مدى ما

 ؟ تالمعلما من عينة لدى الوظيفي واإلستغراق
 : فرعيةال التساؤالت عدة الرئيس التساؤل هذا عن وينبثق        

 تطبيق وبعد قبل التجريبية العينة أفراد درجات بين إحصائية داللة ذات فروق  توجد هل -
 ؟ الذاتية الرفاهية مقياس على اإلرشادي البرنامج

 تطبيق وبعد قبل  التجريبية العينة أفراد  درجات بين إحصائية داللة ذات فروق  توجد هل -
 ؟ الوظيفي اإلستغراق مقياس على اإلرشادي البرنامج

 : إلى الحالية الدراسة تهدف :  الدراسة أهداف

 : الرئيسي الهدف

 في انتقائية تكاملية بطريقة بالواقع العالج نظرية وخاصة النفسي اإلرشاد نظريات توظيف  -
 واإلستغراق الذاتية الرفاهية لتحسين  بالواقع العالج على قائم ارشادي برنامج فعالية  عن الكشف

 . المعلمات من عينة لدى الوظيفي

 : الفرعية األهداف

 قبل التجريبية العينة أفراد درجات متوسط بين اإلحصائية الداللة ذات الفروق  عن الكشف -
   البرنامج فعالية على للوقوف الذاتية الرفاهية مقياس على اإلرشادي البرنامج تطبيق وبعد

 قبل التجريبية العينة أفراد درجات متوسط بين اإلحصائية الداللة ذات الفروق  عن الكشف -
 فعالية على للوقوف الوظيفي اإلستغراق مقياس على اإلرشادي البرنامج تطبيق وبعد

 . البرنامج
 اإلختبار على العينة أفراد درجات متوسط بين اإلحصائية الداللة ذات الفروق  عن الكشف -

 .  البرنامج ن فعاليةم للتحقق الذاتية الرفاهية مقياس على البعدي



 اإلختبار على العينة أفراد درجات متوسط بين اإلحصائية الداللة ذات الفروق  عن الكشف -
 ق من فعالية البرنامج .للتحق الوظيفي اإلستغراق مقياس على البعدي

الكشف عن الفروق ذات الداللة اإلحصائية بين متوسط درجات أفراد العينة على اإلختبار  -
التتبعي التقويمي على مقياس الرفاهية الذاتية للتحقق من استمرار تأثير البرنامج مع مرور 

 الوقت .
الكشف عن الفروق ذات الداللة اإلحصائية بين متوسط درجات أفراد العينة على اإلختبار  -

التتبعي التقويمي على مقياس اإلستغراق الوظيفي للتحقق من استمرار تأثير البرنامج مع 
 مرور الوقت .

 االختبار على التجريبية العينة أفراد متوسط بين إحصائية داللة ذات فروق  توجد هل -
 ؟ الذاتية الرفاهية مقياس على التتبعي االختبار على درجاتهم ومتوسط البعدي

 االختبار على التجريبية العينة أفراد متوسط بين إحصائية داللة ذات فروق  توجد هل -
 ؟ الوظيفي اإلستغراق مقياس على التتبعي االختبار ىعل درجاتهم ومتوسط البعدي

 : الدراسة أهمية

 : وهي محاور عدة خالل من والتطبيقية النظرية الناحيتين من الحالية الدراسة أهمية تكمن

 : النظرية األهمية

 . والعربية المصرية البيئة في بالندرة يتسم بموضوع النفسية المكتبة إثراء -
 تنمية في ودوره النفسي اإلرشاد أهمية إلى التعليمية والمؤسسات المختصين أنظار توجيه -

 والقائمين ، خاص بشكل المعلمات فئة لدى العمل متطلبات وكذلك ، الشخصية جوانب
 . عام بشكل والتعليمية التربوية العملية على

 وكذلك ، الذاتية الرفاهية لقياس جيدة سيكومترية خصائص فيهما يتوفر قياس آداتي توفير -
 . المعلمات لدى الوظيفي اإلستغراق لقياس

  المعلمات من عينة لدى الوظيفي واإلستغراق الذاتية الرفاهية لتحسين ارشادي برنامج تقديم -
 : التطبيقية األهمية

 من حالة في اإلستمرار على تساعدهن التي والمهارات األسس ببعض المعلمات تزويد -
 . العمل بيئة داخل النفسي اإلندماج وكذلك ، والرضا النفسي اإلستقرار



 ، اإلرشادي البرنامج من النفسي اإلرشاد مجال في العاملين النفسيين المرشدين استفادة -
 . أخرى  فئات على وتعميمه به واإلستنارة

 من التي والوسائل األسس بعض على بالتعرف البرنامج من أنفسهن العينة أفراد استفادة -
 . لديهن الوظيفي اإلستغراق وكذلك الذاتية الرفاهية مستوى  رفع شأنها

 : الدراسة مصطلحات

 : اإلرشادي البرنامج    

 لتقديم عملية أسس ضوء في منظم مخطط برنامج " بأنه(  499،  2002،  نزهرا( عرفه 
 بهدف المؤسسة تضمهم من لجميع وجماعياً  فردياً  ، المباشرة وغير المباشرة اإلرشادية الخدمات

 "النمو تحقيق في مساعدتهم

 تستند والمنظمة ، المحددة الخطوات من مجموعة " بأنه عرفه ( فقد 284، 2004،  حسين ( أما 
 المعلومات من مجموعة وتتضمن ، ومبادئه وفنياته النفسي اإلرشاد نظريات على أسسها في

 بهدف محددة زمنية فترة خالل من لألفراد تقدم والتي ، المختلفة واألنشطة ، والمهارات ، والخبرات
 التوافق تحقيق إلى بهم تؤدي جديدة ومهارات سلوكيات وإكسابهم ، سلوكياتهم تعديل في مساعدتهم

 . " الحياتية مشكالتهم على التغلب في وتساعدهم النفسي

 : بالواقع العالج

 حاجاته تحديد على الفرد مساعدة خاللها من يتم تعليمية عملية ( بأنه 2015،  سليمان ( وعرفته  
 مع ، ذلك على تساعده التي الخطط ووضع اختياره مسئولية وتحمل ، الصحيحة بالطرق  واشباعها

 العالجي الجانب وكذلك اإلرشادي الوقائي الجانب في استخدامه ويمكن المسترشد أعذار قبول عدم
 .جماعياً  أو فردياً  كان سواء ،

 : ةالذاتي الرفاهية

 وهو ، الحياة عن الرضا ارتفاع بأنها الذاتية الرفاهية (Hefferon & Boniwell ,2011) يعرف  
 يؤثر بينما الحياة في إيجابي بشكل يؤثر إرتفاعه وأن ، األفراد عند للسعادة المعرفي المكون  يمثل

 الحياة في سلبي بشكل إنخفاضه



 : الوظيفي اإلستغراق 

 مما ، العمل مع ق النفسيالتطاب مدى بأنه الوظيفي اإلستغراق  (Kanungo, 1982 ) يعرف 
 . لذاته الفرد تحقيق على وكذلك العمل ذلك نحو الفرد التزام على ينعكس

 تركيز" هبأن النفس علم في الوظيفي اإلستغراق  ( 349،  2013  ، زهران و زهران) ف  يعر و 
 .  " عداه  بما الفرد ينشغل ال بحيث ما شئ في اإلنتباه

  :المفاهيم النظرية للدراسة  

من المفاهيم الحديثة في علم النفس ،   Well –beingيعد مفهوم الرفاهية  الرفاهية الذاتية : 
( أن معرفة علماء النفس بمصطلح الرفاهية ما 2000) وخاصة علم النفس اإليجابي و  يذكر دنير

وحتى عام  1938( دراسة عالمية من عام 138زال حديثًا نسبيًا ، حيث تم تناوله من خالل )
، ونجد هناك اختالف في ترجمته في اللغة العربية فالبعض يراه مرادفًا للسعادة ، أو لجودة  2002

ا الهناء الشخصي ، وحسن الحال ، والتنعم الذاتي ، والحياة الحياة الذاتية وهناك مفاهيم أخرى منه
 ( .2016الطيبة ) خرنوب ،

ويرتبط مفهوم الهناء الشخصي ) الرفاهية الذاتية( بوجود نوع من الخلط بينه وبين مفاهيم أخرى 
 ( .2015،  باشاكالرضا عن الحياة ونوعية الحياة والسعادة .) عبد الستار و 

تقيممات األفراد الوجدانية والمعرفية  Subjective well – beingلذاتية  ويقصد بالرفاهية ا
 (.2008لحياتهم وما إذا كانت حياة كريمة وسعيدة أو مكدرة وكئيبة )الصبوة ، 

 مكونات الرفاهية الذاتية :

  Satisfaction with lifeالرضا عن الحياة :   

يعد مفهوم الرضا عن الحياة أحد المؤشرات للصحة النفسية ويرجع استخدام هذا المفهوم إلى   
الثالثينيات من القرن العشرين . ويوجد العديد من جوانب الحياة التي تؤثر على رضا األفراد الذاتي 

لصحة ، عن حياتهم . وتسهم في زيادة الشعور بالرضا عن الحياة مثل : العالقات الحميمة ، وا
واألسرة ، والصداقة ، واألطفال ، والعمل ، واإلبداع ، والتعبير الذاتي . ويعتبر مفهوم الرضا عن 

وليس شيئًا ملموسًا يمكن قياسه ويستدل عليه   Hypothetical constructالحياة تكوين فرضي  



ضا بإختالف غالبًا من خالل إستجابات سلوكية معينة ، وتختلف آراء الخبراء حول مفهوم الر 
 ( . 2015المجال واإلهتمامات ) الذوادي ، 

بأنه المستوى   American psychological Associationوتعرفه جمعية علم النفس األمريكية 
 Vanden Bosالذي يجد عنده الشخص حياته مترفة ، كاملة وعالية الجودة ، وذات مغزى ) 

,2007.) 

رفاهية الفرد الذاتية ، حيث يعبر عن الدرجة التي يحكم ويعتبر الرضا عن الحياة مؤشر هام على 
 ( .2006فيها الشخص إيجابيًا عن نوعية حياته ) علوان ،

ويعد الرضا عن الحياة بنية نفسية متعددة األبعاد حيث ترتبط بالكثير من المتغيرات النفسية مثل : 
ظروف حياته المتغيرة ) عيسى  تقدير الذات ، وتمثل هذه البنية المؤشر األساسي لنجاح الفرد مع

 (.2006وآخرون ، 

في ضوء  Self-Cognitive Evaluationويشير الرضا عن الحياة إلى التقييم المعرفي الذاتي 
إدراك الشخص للرضا عن ذاته وتقبله لها ، وقناعاته بما يحققه من إنجازات وكذلك شعوره 

 ( .2007باإلنسجام مع الواقع واألمن والطمأنينة ) مبروك ، 

ويعد الرضا عن الحياة أحد مكونات الرفاهية الذاتية ويعرف بأنه تقدير الفرد لنوعية حياته بوجه 
 عام معتمدًا في ذلك التقييم على الحكم الشخصي له وتتمثل جوانب ذلك التعريف في اآلتي :

 يعتمد على حكم الشخص وتقديره الذاتي وليس كما يحدده اآلخرين. -1
 ير التي يقيم من خاللها حكمه على نوعية الحياة .يحدد الفرد المعاي -2
 ينتمي الحكم على الحياةإلى الجوانب المعرفية للشخص وليست الجوانب الوجدانية . -3
يتعلق ذلك التقدير بالحكم الشامل عن الحياة وليس على قطاع محدد . حيث ينقسم الرضا  -4

كل شامل والثاني يتعلق إلى جانبين أولهما يتعلق بالرضا عن الحياة بوجه عام ، وبش
بالرضا عن قطاعات محددة في حياة الفرد كاألسرة ، واألصدقاء ، والمال ، والمهنة و 

 ( .2008غيرها ) عبد الخالق ، 
( بأنه تقييم معرفي يعكس مدى تقبل الفرد لذاته ، وكذلك درجة توافقه مع 2015وتعرفه )الذوادي ، 

 ، كما يعبر عن النظرة المتفائلة للمستقبل .  البيئة المادية واإلجتماعية المحيطة به



  Positive Emotionاإلنفعاالت اإليجابية :

مع تزايد اإلهتمام بسيكولوجية الحياة الطيبة ، ظهرت العديد من البرامج البحثية لمحاولة فهم  
وتفسير اإلنفعاالت اإليجابية من منظور علمي وتطورت دراسة هذه اإلنفعاالت خالل السنوات 

الخمسة عشر األخيرة مثل دراسة اإلمتنان، والبهجة ،واإلهتمام وهناك العديد من األبحاث الجيدة 
التي تثبت أن اإلنفعاالت اإليجابية تسبق ظهور العديد من النتائج الجيدة كمزيد من الرضا والقناعة 

هذه (. ومن 2011، والنجاح في مجال العمل ، وتقوية جهاز المناعة ) يونس و دولفاف، 
 اإلنفعاالت اإليجابية :

 : Optimismالتفاؤل  

بأنه الميل إلى توقع أفضل النتائج الممكنة 1991عام  Websterيعرف التفاؤل في معجم ويبستر  
 (.1998) األنصاري ، 

وهو أيضًا القدرة على توقع أشياء جيدة في الحياة ، ويرتبط ذلك التوقع بالرفاهية الذاتية للفرد حتى 
 (.Carver ,et al.,2009ف الضاغطة ) في الظرو 

ويعرف أيضًا بأنه " نظرة استبشار نحو المستقبل تجعل الفرد يتوقع األفضل وينتظر حدوث الخير 
 (.1995ويرنو إلى النجاح ، ويستبعد ما خال ذلك " . ) عبد الخالق و األنصاري ، 

( أن طريقة تفكير الفرد تلعب دورًا هامًا في تحديد الرفاهية الذاتية Diener et al , 1999ويرى )
. كما أن التفاؤل وإحترام الذات تعد سمات شخصية ترتبط إرتباط كبير بالرفاهية الذاتية 

(.Baumeister et al ,2003 ) 

  Hopeاألمل :  

تعتبر بحوث األمل من البحوث الهامة في تحقيق التكيف اإلنساني ،  وتقع تلك البحوث في قلب  
علم النفس اإليجابي ، وتم تقديم تلك المفاهيم المرتبطة باألمل في الدراسات الطبية النفسية 

ثير لتأ Moderatorوالدراسات النفسية خالل خمسينات القرن الماضي ، ويقوم األمل بدور المعدل 
الضغوط على الصحة الجسمية والنفسية ، ويؤثر األمل على عملية التطور النفسي والروحي لدى 

 (.2004الفرد )عبد الخالق ، 



ويقصد باألمل أنه حالة دافعية موجبة ووجهة معرفية تجاه تحقيق األهداف ، وطاقة موجهة لتحقيق 
( ويتضمن األمل بعدين 2004ذلك الهدف وتعتمد على الشعور بالنجاح . ) عبد الخالق ، 

 أساسيين :

 السبل : وهى تتمثل في قدرة الفرد في التوصل إلى طرق لتحقيق األهداف المطلوبة . -1
المقدرة : وهى الطاقة الموجهة لتحقيق الهدف والقدرة على المواصلة لتحقيق ذلك الهدف.)   -2

 ( .2012؛ كمال وآخرون ،  2011يونس و دولفاف ، 
لتفاؤل من حيث المفهوم ، رغم اشتراكهم في نقاط متعددة حيث يندرج التكوين ويختلف األمل عن ا

النظري لألمل تحت التفكير اإليجابي وهو أحد المتغيرات الهامة والرئيسية في علم النفس اإليجابي 
وله آثار إيجابية على الصحة النفسية، والجسمية ، وعلى تحقيق التكيف اإلنساني ، ومقاومة 

لرغبة في التعلم واإلنجاز األكاديمي ، ويستخدم األمل كنقطة إيجابية في تنمية الموارد الضغوط ، وا
 (.2012البشرية في مجاالت : التعليم ، والعمل ، واإلنتاج ) أبو الديار ، 

 وهناك نوعان لألمل :

 األمل العام : وهو يمثل الشعور العام بالقدرة على النجاح واإلنجاز. -1
لمتعلق بالنجاح في موضوع معين مثل اإللتحاق بوظيفة أو نتيجة األمل الخاص : وهو ا -2

 (.2009اإلمتحان. ) مخيمر ، 
 اإلمتنان: 

تشير األبحاث إلى أن دراسة اإلمتنان مهمة بالنسبة لألفراد ، ويعتبر اإلمتنان أحد السمات التي   
لحياة الجيدة ويعرف ُتقدر بشكل كبير . باإلضافة إلى ذلك يعتبر اإلمتنان أحد القوى الهامة ل

اإلمتنان بأنه : الشعور بالشكرو تقدير الجميل ويمثل اإلمتنان النزعة لخبرة هذه الحالة حيث تعزز 
 (.Watkins et al .,2003خبرة اإلمتنان والتعبير عنها الرفاهية الذاتية للفرد  ) 

عتبر دافع أساسي ( أن اإلمتنان ي1790/1976ويذكر آدم سميث في نظرية المشاعر األخالقية ) 
للسلوك الخير تجاه فاعل الخير ويرتبط اإلمتنان بالحاالت النفسية اإليجابية مثل السعادة والرضا 

( أن اإلمتنان يساعد على تفسير األحداث التي تحدث لهم 1994واألمل ، ويوضح الزاروس عام )
 . وتقييم أهميتها بالنسبة للرفاهية الذاتية والنفسية بالنسبة للفرد 



 : Forgivenessالتسامح 

تزايدت أعداد   1998وعام  1980أنه في الفترة ما بين عام  1988عام  Enrightأشار إنريت  
الدراسات الحديثة عن التسامح والعفو حيث بلغ عدد المقاالت والكتب التي تناولت التسامح إلى 

عنوان كتاب ومقالة وقد توصل الباحثون إلى أن التسامح يمكن أن يعمل على زيادة الصحة  600
 & Orathinkalى المشاعر السلبية الناتجة عن الصراعات بين األفراد ) اإلنفعالية والتغلب عل

vansteenwegen , 2006.) 

أن  2005عام  Fincham وفينشام  Regaliaوريجاليا   Paleariوأوضح كاًل من باليري 
 (.2015التسامح يتنبأ بجودة أو نوعية الحياة الزواجية مع مرور الوقت )عبد الستار و باشا ، 

 : Love of lifeلحياة حب ا 

أن حب الحياة هو حكم الفرد على حياته وهو يترادف مع مفهوم  2000يشير دنير وآخرون عام  
أعم و أشمل وهو الرفاهية الذاتية . وهو مصلح يطلق على تقييم الناس ألنفسهم ويتضمن هذا 

جابية ، ونقص المصطلح بعض المتغيرات التي يشتمل عليها مثل : حب الحياة ، والمشاعراإلي
 (.,Diener  ,E., et al .,2000المشاعر السلبية .)

ويعرف حب الحياة بأنه : حكم يصدره الفرد عن جودة حياته وهو يعتمد على تقبل الفرد لذاته 
وللحياة التي يحياها بصورة تعكس حالة نفسية إيجابية يعبر عنها الفرد بمشاعر البهجة واإلستمتاع 

 (.2013محيطة بشكل إيجابي ) عبد العال و مظلوم ، والتفاعل مع البيئة ال

  Theories of subjective well – beingرفاهية الذاتية المفسرة لل نظرياتال

 النظرية الهادفة :  

تشير هذه النظرية إلى أن الرفاهية الذاتية تتحقق عند الوصول لهدف أو حاجة ما ويرى البعض أن 
أكثر إشباعًا من تحقيق الشيء نفسه ، بينما يرى البعض اآلخر التحرك في تحقيق رغبة ما يكون 

 أن الوصول الفعلي إلى الشيء هو الذي يحقق الرفاهية .

وتقترح نظرية الهدف أن األفراد يتحقق لديهم قدر من الرفاهية عندما تتحقق لديهم األهداف التي 
 (.2011فاف ، وضعوها وهذه األهداف إما أن تكون فطرية أو مكتسبة ) يونس و دل



ويشير ) لوك وهن( إلى أن األفراد الذين لديهم أهداف وخطط مستقبلية واضحة وقيم محددة . غالبًا 
ما يشعرون بالرضا تجاه حياتهم . مما يمأل حياتهم باألمل والتفاؤل ويجعلها أكثر متعة ، إذ 

م نوعًا من الرفاهية يعيشون على أمل تحقيق األهداف والوصول إلى نقطة النجاح، مما يوفر لديه
 (.2002الذاتية ) العش ، 

 النظرية التصاعدية والتنازلية : 

تقوم هذه النظرية على المناظرة بين النظريتين التصاعدية والتنازلية في التساؤل عما إذا كانت 
الرفاهية الذاتية تنتج من اإلستعداد المعرفي لألحداث بطريقة معينة أو من خالل األحداث نفسها ، 
وترى النظرية التصاعدية أن األحداث السعيدة تخلق مشاعر الرضا والرفاهية بينما تعكس األحداث 

 (.2011السلبية مشاعر اإلكتئاب والغضب ) يونس و دلفاف ،

بينما ترى النظرية التنازلية أن مشاعر الرفاهية الذاتية تنتج عن الحالة الذهنية للفرد بغض النظر 
 ( .Diener , 2008عن األحداث الموضوعية ) 

 النظرية التطورية : 

تقترح هذه النظرية أن نماذج تطور أصل الرفاهية ترى أن السعادة تنتج عن أنشطة تعين اإلنسان  
حين يؤمن الكثير من العلماء بالقيمة التطورية لإلنفعاالت السلبية والتي تساعد  على البقاء . في

( أن األفراد عندما ينالوا Fredricksonعلى التفاعل مع المخاطر البيئية والتهديدات . حيث يرى ) 
كر الدعم من مشاعر إيجابية ومن الرفاهية  الذاتية العالية فإنهم يجتهدون لتحقيق أهداف جديدة ويذ

(Maslow 1943,Veenhoven 1991 أن إشباع الحاجات السيكولوجية  والبيولوجية األساسية )
كالروابط اإلجتماعية واألمان والمأوى .  ينتج عنه نجاح تطوري بسبب مشاعر الرفاهية والرضا ، 

التعلم و أن غياب األحداث السلبية تهيىء األفراد للمشاعر اإليجابية البسيطة التي تساعدهم على ) 
 ( .Diener ,1996اإلختالط اإلجتماعي(. ) –اإلكتشاف  –

 : اإلستغراق الوظيفي

وذلك من خالل الدراسات التي أجريت  1921يرجع مصطلح اإلستغراق الوظيفي إلى بداية عام 
على استعداد مجموعة من األفراد نحو تحقيق األهداف التنظيمية لمنظماتهم . وخالل الحرب 



الثانية شارك الجيش األمريكي في نضوج فكرة القيمة المعنوية للمنظمات للتنبؤ باستعداد العالمية 
 ( .2014وجهد القوات من أجل رفاهية المنظمة ) ماضي ، 

 أبعاد اإلستغراق الوظيفي:

اختلفت آراء الباحثين على تحديد أبعاد اإلستغراق الوظيفي ومن خالل تتبع العديد من أدبيات  
الوظيفي وجدت الباحثة أن هناك بعض الدراسات تناولت أبعاد اإلستغراق الوظيفي من اإلستغراق  

 ( 2013ي كدراسة )زهران وزهران ، خالل البعد اإلدراكي المعرفي ، والبعد الشعوري ، والبعد الجسد

 :      Cognitive Engagementاإلستغراق اإلدراكي المعرفي  

يشير ذلك البعد إلى الناحية اإلدراكية ، والتي من خاللها ينغمس األفراد بشكل كامل في عملهم .  
ويركزون  بشكل مكثف على المهمة التي أعطيت لهم ، ويكونون في حالة يقظة ذهنية تجاه ما 

 (.Rich,2010يقومون به ) 

 :  Emotional Engagementاإلستغراق الشعوري  

قة قوية بين أفكار، وعواطف ومشاعر الفرد ، وبين وظيفته مما يشعر الفرد ويقصد به وجود عال
بالفخر والحماس تجاه تلك الوظيفة ، وعلى الجانب اآلخر يوضح مفهوم )الغياب الشعوري( الفصل 

 (.2012بين أفكار الفرد وبين مشاعره وعواطفه مما ينعكس بدوره على وظيفته ) العابدي ، 

 : Physical Engagementاإلستغراق الجسدي 

يشير معنى اإلستغراق من الناحية المادية إلى توجيه الطاقات المادية للفرد تجاه استكمال مهمة 
معينة ، ويتراوح اإلستغراق المادي ما بين االنخراط النشط واالنخراط الخامل حيث يشير االنخراط 

ختصاصه باإلضافة لألعمال النشط إلى : إلى قيام الفرد بمشاركته في أعمال عضلية خارج ا
المكلف بها ، بينما يشير اإلنخراط الخامل إلى  تخلي الفرد عن آداء واجباته العضلية وأن يخلد 

 (.2012إلى الراحة )العابدي ، 

 :  Participation Indecision Makingالمشاركة في صنع القرار 

المدير ومرؤوسيه ، ويشير ذلك إلى تعرف المشاركة بأنها : تقاسم التأثير في إتخاذ القرار بين 
( ، ، 2004درجة سماح المدير بمشاركة مرؤوسيه في عملية صنع القرار ) الخشالي والتميمي ، 



وذلك ليعلموا من خالل ما يقروه ألنفسهم ، وليس من خالل ما يفرضه عليه اآلخرين ، وأن مشاركة 
جديدة ، وبذل المزيد من الجهد ) الطيب العاملين في عملية صنع القرار تجعلهم يبحثون عن أفكار 

 ،2008. ) 

 :  Job Enlargementتوسيع العمل  

يشير توسيع العمل أو الوظيفة إضافة مهمات إلى من نفس طبيعة ومستوى المهارات المستخدمة 
في الوظيفة الموجودة ، حيث يعمل توسيع العمل على التقليل من رتابة وملل العمل ، والتغلب على 

 (  2013اإلرهاق والمعنويات المتدنية والالمباالة الناتجة عن التخصص المفرط ) محمود ، مشاكل

 :   Self – efficacy الفاعلية الذاتية

يشير اإلستقالل في العمل إلى معتقدات األفراد بالدرجة التي يؤثرون بها في بيئة عملهم ، 
ارج ) واسطة مبادىء مفروضة عليه من الخواإلستقالل في العمل يكون نابع داخليًا من الفرد ،ال ب

، وكلما زادت حرية الفرد في اختياره لطريقة آداء عمله ، كلما زادت ( 2008الفخري ، وآخرون ، 
درجة الرضا عن ذلك العمل ، حيث يشكل العمل ذاته حافزًا هامًا للفرد وذلك لتحقيق الذات 

المسؤولية ، والتحدي ، واإلنجاز ، والنمو ، واإلحترام ، ويمكن إشباع الحاجات العليا للفرد ) ك
واإلستقاللية ( من خالل العمل ذاته ، وذلك إلشتمال العمل على جوانب وخصائص تشبع هذه 

 ( . 2013الحاجات وتحفز الفرد إلى اإلنجاز والعمل ) محمود ، 

 :  The Relationship with Colleaguesالعالقة مع الزمالء  

ال شك أن عالقة الفرد بزمالئه في وحدة العمل تلعب دورًا هامًا في مدى إرتباطه وتعلقه بوظيفته ، 
( ، وكلما كانت العالقة بين الزمالء بالعمل قائمة على 2008وإستغراقه في العمل ) الطيب ، 

رتفعت روح المودة واإلحترام ، والشعور بالمسؤولية تجاه اآلخرين كلما زاد الرضا عن العمل ، وإ
الفرد المعنوية ، وأن عدم إشباع الفرد لحاجاته في بيئة العمل كالرغبة في اإلتصال ، والصداقة ، 

 ( . 2006وتكوين عالقات إجتماعية يؤدي إلى اإلحساس بعدم التوازن النفسي ) الدهش ، 

 :  Job Satisfactionالرضا عن العمل  

وظيفة الفرد الناتج من تقييم خصائصه ، وينشأ  يعرف الرضا عن العمل بالشعور اإليجابي حول
الرضا نتيجة ادراك الموظفين بمدى توفير وظائفهم لألشياء التي تعتبر مهمة ومفيدة لهم ، ويعبر 



الرضا عن العمل عن مجموعة من اإلهتمامات بظروف الفرد النفسية والمادية والبيئية ، والتي تسهم 
( ، ويعبر الرضا عن العمل على تكامل 2006الدهش ،  في خلق الوضع الذي يرضى به الفرد )

 ( . 2013الفرد مع وظيفته ، وعمله حتى يصبح إنسانًا تستغرقه وظيفته ) محمود ،

  Feedback : التغذية المرتدة  

شمل التغذية العكسية ويقصد بها حصول الموظف على المعلومات على مستوى آدائه لعمله، وت  
 هما :  نعلى جانبي

 إعطاء التغذية العكسية . -
 تلقي هذه التغذية . -

وتعني عملية ) إعطاء التغذية العكسية ( إشعار العاملين بمدى تحقق المتوقع منهم من اآلداء من 
خالل تقارير مكتوبة أو مالحظات شفوية أو كالهما ، وتعمل التغذية العكسية على تعزيز اآلداء 

دقيقة وُتعرف الفرد بمستوى سلوكه أو إنجازه ) العساف ، اإليجابي للفرد ، ويجب أن تكون محددة و 
2004 ) 

 النظريات المفسرة لإلستغراق الوظيفي :

بربط أصول اإلستغراق بنظرية دور  1990عام  William Kannقام   نظرية دور السلوك :  
ظهرت هذه النظرية في مطلع القرن العشرين وتعتقد هذه      1961عام   Goffmanالسلوك ل 

النظرية أن سلوك الفرد وعالقته اإلجتماعية تعتمد على الدور أو األدوار التي يشغلها الفرد وتقوم 
هذه النظرية بدراسة سلوك األفراد الذي ُيشكل من خالل مطالب وقواعد األشخاص اآلخرين . وعليه 

رية الدور يعتقدون أن األفراد يجب أن يتوافقوا مع توقعات اجتماعية معينة وهذه فإن منظرو نظ
التوقعات ترتبط بدور هؤالء األفراد ومن خالل ذلك فإنه يمكن توقع سلوك األفراد من خالل تحليل 

 (.2012أدوارهم ) العابدي ، 

الباحثين في مجاالت علم  أثار الدعم التنظيمي قدرًا من اإلهتمام بين نظرية الدعم التنظيمي : 
الدعم التنظيمي بأنه  1986عام   Eisenberger( ويعرف Rhoads,2002النفس واإلدارة ) 

مدى تقدير المنظمة للعاملين بها ومساهمتها باإلهتمام برفاهيتهم ، وتفترض نظرية الدعم التنظيمي 
ن تتفاعل وتتأثر معتقدات وجود عالقة تبادلية ومشاركة بين المنظمة والعاملين بها ، فال بد أ



العاملين بمدى تقدير المنظمة إلسهاماتهم والعناية برفاهيتهم ، وتتضمن هذه المعامالت 
الموضوعات المادية والشخصية على حد سواء فهى تشمل مثاًل الصداقة ، واإلحترام ، والمحبة ، 

 (.2014كما تتضمن النقود والخدمات والمعلومات )ماضي ، 

 : بالواقعالعالج 

ترجع أصول العالج بالواقع إلى وليام جالسر ، الذي ولد في مدينة أوهايو وحصل على 
 1955البكالوريوس في الهندسة الكيماوية ، والماجستير في علم النفس اإلكلينيكي ثم الدكتوراه عام 

 (.2011عمل كمرشد في كلية فنتور للبنات ) عبد الرشيد ،  1956وفي عام 

على الطريقة الكالسيكية " التحليل النفسي لفرويد" ، وقام بنشر أفكاره ألول مرة عام ثار جالسر  
 (.1997م ) سليمان ،  1962

حيث عمل جالسر في الستينات كمرشد عام في مجال التعليم . وكان اهتمامه يركز على تفاعل 
ا يعتمد األفراد على الطالب مع المعلمين ، ورأى جالسر أن الحياة الناضجة والمسئولة تأتي عندم

 ( .2011قراراتهم أكثر من إعتمادهم على مواقفهم .) عبد الرشيد ، 

 أسس العالج بالواقع :

يقوم العالج بالواقع على مجموعة من األسس ، والمتمثلة في األسس الفسيولوجية ، واألسس 
 الفلسفية ، واألسس اإلجتماعية ، واألسس النفسية والتربوية .

 األسس الفسيولوجية : 

أن الفرد يولد ولديه خمس حاجات أساسية يجب إشباعها ، وأن عدم  1985أشار جالسر عام     
إشباعها سوف يؤدي إلصابة الفرد باإلضطراب النفسي ، وتتمثل هذه الحاجات في الحاجة إلى : 

ال ينفي دور البيئة بما فيها  البقاء ، والقوة ، والحرية ، والمرح ، والمتعة ، وفي المقابل فإن جالسر
 . (2011من أحداث ، وأشخاص ، ومتغيرات في عملية اإلشباع لتلك الحاجات ) زكي ، 

 األسس الفلسفية :



أن اإلرشاد بالواقع يثق في قدرة الفرد في تحديد خبراته ، وفي قدرته  1992يذكر جالسر عام 
وبالتالي فهو مسؤول عن نتيجة أفعاله . على إختيار ما يناسبه ، وأنه حر في إتخاذ قراراته ، 

 ( .2011زكي ،  فاإلرشاد بالواقع ينظر للفرد نظرة إيجابية )

 األسس النفسية والتربوية :

أن العالج بالواقع يعمل على تكوين الشخصية السوية من خالل إشباعه  1994يذكر الشناوي عام 
لى أنه فرد ناجح ، ويؤكد جالسر على لحاجاته الخاصة ، مما يساعد الفرد على إدراكه لذاته ع

أهمية إشباع تلك الحاجات منذ الميالد حتى ينمو الفرد ، ويكون سويًا ، ويرى جالسر أنه من المهم 
إشباع تلك الحاجات في أي وقت ، وذلك من خالل عملية التعلم بما ال يخل بحقوق اآلخرين ، 

 ( .2015احل النمائية ) سليمان ، وفي أي مرحلة عمرية حيث لم يهتم جالسر بتقسيم المر 

 األسس اإلجتماعية :

يولد الفرد ويعيش في محيط إجتماعي ينتمي إليه يؤثر فيه ويتأثر به ، ويكون لديه مجموعة من 
الحاجات التي يريد إشباعها ، ويحاول الفرد اإلندماج في الجماعة التي تتفق مع قيمه ، ومعتقداته 

والء الفرد لتلك الجماعة عندما تساعده في إشباع حاجاته ، وتنمية  ، وحاجاته بصفة عامة ، ويزداد
 .( 2015مهاراته اإلجتماعية )سليمان ، 

 المفاهيم األساسية في العالج بالواقع :

ولية ، والواقع والصواب والخطأ ويرمزلها ئيقوم العالج بالواقع على ثالثة مفاهيم أساسية وهى المس
 ترتبط بالعالج بالواقع مثل : السلوك الكلي ، الدافعية ." وهناك مفاهيم أخرى "3Rsب 

 :   Responsibilityالمسئولية 

أن المسئولية الشخصية  Glasserتعتبر المسئولية مفهوم أساسي في العالج الواقعي ويرى جالسر 
هى قدرة الفرد على إشباع حاجاته الشخصية دون حرمان اآلخرين من إشباع حاجاتهم وتتمثل تلك 

حاجات في الحاجة إلى الكينونة ، والحاجة إلى حفظ الذات ، والحاجة إلى القوة أو اإلنجاز ، ال
والحاجة إلى الحرية أو اإلستقالل والمتعة. وتشتمل المسئولية على محاسبة األفراد عن سلوكهم 

الشخصي وأنهم مسئولون عن الوفاء بحاجاتهم الشخصية بصرف النظر عن الظروف المحيطة بهم 



يجب أن يفهم األفراد أنهم مسئولون عن الوفاء بحاجاتهم الشخصية وعن سلوكهم ليكتسبوا هوية .و 
ناجحة ، ويشير جالسر أن الصحة النفسية ال تؤدي إلى السلوك المسئول وإنما السلوك المسئول 
 هو الذي يؤدي إلى الصحة النفسية ، وأن السلوك الغير مسئول يسبب التعاسة والمعاناة الشخصية

نتيجة لعدم المسئولية ونجد أن النقد الشديد للذات أو لآلخرين يعمل على الهروب من الواقع ، وعدم 
تحقيق األهداف ، وإشباع اإلحتياجات ، وذلك ألن البحث عن األخطاء يؤدي إلى الفشل ، ولهذا 

 ( .2010نجد أن العالج الواقعي يؤكد على اإلبتعاد عن نقد الذات او نقد اآلخرين )حسين ، 

 :  Realityالواقع 

يمثل الواقع الخبرة الحقيقية الشعورية للفرد في الوقت الحاضر ، والهدف األساسي من العالج 
الواقعي هو تنمية الواقع وتطويره لدى المسترشد ، والفرد السوي هو الذي يتقبل الواقع المحيط به وال 

 (.2011ينكره )أبو سيف ، 

( إلى أن األشخاص الذين يكونون مجرمون أو منحرفون أو  Glasser &Zunin,1973ويشير) 
لديهم اضطرابات في الشخصية فإنهم يتجاهلون وينكرون الواقع في عقولهم ، ويختارون النظم 

 والقوانين الخاصة بهم متجاهلين بذلك الواقع المحيط بهم .

 : Right & Wrongالصواب والخطأ  

اري أخالقي يتحدد من خالله سلوك الفرد السوي والغير يمثل كاًل من الصواب والخطأ مبدأ معي
 (.1997سوي والذي يحقق للفرد حياة إجتماعية ناجحة بعيدًا عن اإلضطرابات والفشل ) زهران ، 

ويشير جالسر أنه لكي نكون جديرين باإلحترام يجب أن نلتزم بمعيار سلوكي نرضى عنه ، ولكي 
تصحيح أنفسنا عندما نرتكب الخطأ ، وأن نكافىء أنفسنا إذا نفعل ذلك فإنه يجب أن نتعلم أن نقوم ب

فعلنا الصواب ، وبعد تقييم السلوك إذا لم نعمل على تحسينه فإننا ال نستطيع إشباع حاجاتنا لكي 
نكون جديرين باإلحترام ، وذلك ألن المعايير والقيم والسلوك الصحيح والخاطىء ترتبط بشكل 

الج الواقعي )عبد ة لتقدير الذات والتي تعد ضرورية وهامة في العمباشر بإشباع الحاجات الالزم
 . (2001العزيز ، 

 :  Motivationالدافعية  



ينظر العالج الواقعي إلى الفرد على أنه له أهمية واستقاللية وفردية ومن ثم له حاجات أساسية وقد 
جات الفسيولوجية كالحاجة أطلق جالسر عليها مفهوم )الهوية( وهذه الحاجات األساسية مثل الحا

إلى الطعام والماء والهواء ، وهى مطلب أساسي لكل البشر ، وقد ميز جالسر بين نوعين من 
الهويات وهما هوية النجاح وهوية الفشل وتشير هوية النجاح إلى أن الفرد يرى نفسه أنه شخص 

ادر على إشباع حاجاته دون قادر على التأثير والسيطرة على حياته ، وأن له أهمية في الحياة ، وق
أما هوية الفشل فهي تلك الهوية التي تكون لدى الشخص الذي لم يكن ، إلحاق الضرر باآلخرين 

 ( .1994له عالقات وثيقة مع اآلخرين وال يستطيع أن يتصرف بمسؤولية )الشناوي ، 

 : Total Behaviorالسلوك الكلي 

 ترى نظرية العالج بالواقع أن سلوك األفراد سلوك كلي يتكون من أربعة عناصر أساسية وهى :       

األفعال والمشاعر ، والتفكير واإلستجابة الفسيولوجية ، وشبههما جالسر بإطارات السيارة األربعة ، 
ا العجلتان الخلفيتان فالتفكير والعمل هما العجلتان األماميتان ، بينما الشعور ووظائف األعضاء هم

 Howatt,2001، ونحن ال نستطيع توجيه العجالت الخلفية دون توجيه العجالت األمامية ) 
&Carob,2006. ) 

 : Basic Human Needsالحاجات األساسية اإلنسانية 

يرى جالسر أن اإلنسان في العالج بالواقع مدفوع بخمس قوى داخلية فطرية ، وغير متعلمة وهى  
، الحرية  belongingنسان الذي يهدف إلشباع حاجاته النفسية وهى ) اإلنتماء سلوك اإل

freedom   القوة ،power   المرح ،fun   أو اإلستمتاعenjoyment   البقاء ،survival  وأن )
إشباع تلك الحاجات يؤدي إلى ضبط الفرد ، بينما عدم إشباعها فيؤدي إلى األلم وهوما يتسبب في 

 ( .Carob,2006اضطراب الفرد ألن هذه الحاجات تسهم في قوة الفرد النفسية  ) 

 النظريات المفسرة للعالج بالواقع :

الستينات من القرن الماضي وحتى  في تنظيره للعالج بالواقع ثالثة نظريات منذ Glasserتناول 
بعمل تغييرات كبيرة في ضوء هذه النظريات  Glasser، وقد قام  2000نهاية القرن الحالي عام 

 وهذه النظريات هى : 2000وحتى عام  1965الثالثة منذ عام 



 . 1980إلى عام  1965نظرية الهوية في الفترة ما بين عام  -
 . 1990إلى عام  1980 نظرية الضبط في الفترة ما بين عام -
 ( . Lennon , 2000) 2000إلى عام  1996نظرية اإلختيار في الفترة ما بين عام  -

 وسوف نتناول تلك النظريات فيما يلي :

 نظرية الهوية :

في تفسيره لتطور الشخصية ،   Glasserتعتبر نظرية الهوية هى النظرية األقدم التي تناولها 
حاجة نفسية أساسية يواجهها كل فرد وهذه الحاجة هى الهوية ،  وتفترض هذه النظرية أن هناك

بأنها حاجة كل فرد للشعور بالخصوصية والتميز عن غيره من الكائنات ،  Glasserويعرفها 
والهوية إما أن تكون هوية نجاح أو هوية فشل ، وتشير هوية النجاح إلى قدرة الفرد على أن يرى 

( ، وله قدرة على ضبط  سلوكه ، 1994له أهمية )الشناوي ، نفسه على أنه شخص مقتدر ماهر و 
والتأثير في بيئته ، بينما تعبر هوية الفشل عن عدم قدرة الفرد على تكوين عالقات وثيقة مع 

أن عدم قدرة  Glasserاآلخرين ، وعدم التصرف بمسؤولية ، وكذلك شعورهم بعدم أهميتهم ، ويرى 
ن وهما الشعور باألهمية ، والقيمة بالنسبة ألنفسنا ، ولآلخرين ، الفرد على إشباع حاجتين أساسيتي

وكذلك الشعور بالحب يؤدي به إلى هوية الفشل ، والتي تؤدي إلى حدوث المشكالت واإلضطرابات 
 ( .2011بأنواعها )عتمان ، 

 نظرية الضبط :

ما نريد أن يكون تفترض هذه النظرية أننا نملك صورًا ذهنية عن ماهية الواقع ، وصور أخرى ع
على أن سلوك األفراد هو محاولة الفرد المتصلة لتقليل اإلختالف  Glasserعليه الواقع ، ويؤكد 

بين ما نريد )الصور الذهنية( ، وبين ما نمتلكه )الطريقة التي نرى بها المواقف في العالم المحيط( 
به وذلك ألن سلوك األفراد  أن الناس يمكن أن يتحكموا ويضبطوا ما يقومون  Glasserكما أوضح 

 ( .2011ما هو إال نظام محكم منضبط )عتمان ، 

 نظرية اإلختيار :

تعتبر نظرية اإلختيار نتاج تعديالت نظرية الضبط ، وتفترض هذه النظرية أن سلوك األفراد يعد 
أنه  أفضل محاولة لضبط الواقع ، والتحكم فيه لكي نشبع رغباتنا وإحتياجاتنا ، وقد أوضح جالسر



يمكن أن نختار من بين سلوكياتنا ما نحكم عليها بأنها أفضل سلوكيات متاحة ، وذلك لتقليل 
أن األفراد الذين  Glassarاإلختالف بين ما هو في أذهاننا ، وبين ما هو في الواقع ، وأوضح 

م لم يتصرفون بعدم مسؤولية أو سلبية فإن ذلك نيجة فشلهم في القيام بسلوكيات مسؤولة أو أنه
 ( Glasser , 1998يتعلموا األساليب المسؤولة للتصرف في مواقف معينة ) 

 : محددات الدراسة

 عينة الدراسة :
 وتتمثل عينة الدراسة في كل من العينة اإلستطالعية والعينة التجريبية 

 : االستطالعية العينة

 السادات إدارة معلمات من عشوائي بشكل اختيارهن تم ( معلمة75) من االستطالعية العينة تكونت
، وذلك لتطبيق كل من مقياس الرفاهية الذاتية ، ومقياس اإلستغراق الوظيفي على أفراد  التعليمية
 العينة .

 : التجريبية العينة

 على حصلن الالئي من اختيارهن تم ( معلمة 20)  قوامها تجريبية عينة على البرنامج تطبيق تم
 . اإلرشادي البرنامج لتطبيق الوظيفي واإلستغراق ، الذاتية الرفاهية مقياسي على الدرجات أدنى

 أدوات الدراسة :

 تلك تمثلت و الدراسة فروض من للتحقق الدراسة عينة على أدوات ثالث بتطبيق الباحثة قامت 
 : في األدوات

 . الباحثة إعداد ، الذاتية الرفاهية أواًل : مقياس -
 . الباحثة إعداد ، الوظيفي اإلستغراق ثانيًا : مقياس -
 . الباحثة إعداد ، بالواقع العالج على القائم اإلرشادي ثالثًا : البرنامج -

 األساليب اإلحصائية : 
تم استخدام األساليب اإلحصائية التالية وذلك للتأكد من صدق وثبات أدوات الدراسة ، وكذلك  

 إلختبار فروض الدراسة وتحليل النتائج :

 معامل ارتباط بيرسون   -
 معامل ألفا كرونباخ  -



 معامل التجزئة النصفية   -

   اختبار )ت( للعينات المرتبطة  -

 فروض الدراسة :  

  فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات القياسين القبلي والبعدي للمجموعة توجد
 أبعاده . ية الذاتية وفي كل بعد منالتجريبية في الدرجة الكلية لمقياس الرفاه

  فددددروق ذات داللددددة إحصدددائية بددددين متوسددددطات درجدددات القياسددددين البعدددددي والتتبعددددي توجدددد ال
 . للمجموعة التجريبية في الدرجة لمقياس الرفاهة الذاتية وفي كل بعد من أبعاده

  فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات القياسين القبلي والبعددي للمجموعدة توجد
 الدرجة الكلية لمقياس االستغراق الوظيفي وفي كل بعد من أبعاده .التجريبية في 

   فدددروق ذات داللدددة إحصدددائية بدددين متوسدددطات درجدددات القياسدددين البعددددي والتتبعدددي توجدددد ال
 . للمجموعة التجريبية في الدرجة لمقياس االستغراق الوظيفي وفي كل بعد من أبعاده

 
 نتائج الدراسة :   

( بين متوسطات درجات  .,1إحصائية عند مستوى داللة )  وجود فروق ذات دالللة  -1
 القياسين القبلي ، والبعدي على مقياس الرفاهية الذاتية لصالح التطبيق البعدي .

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات القياسين البعدي والتتبعي  -2
 للمجموعة التجريبية على مقياس الرفاهية الذاتية .

( بين متوسطات درجات  .,1 روق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )وجود ف -3
 القياسين القبلي والبعدي على مقياس اإلستغراق الوظيفي  لصالح التطبيق البعدي .

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات القياسين البعدي والتتبعي  -4
 وظيفي .للمجموعة التجريبية على مقياس اإلستغراق ال

مما يشير إلى مدى فعالية البرنامج اإلرشادي القائم على العالج بالواقع لتحسين 
 الرفاهية الذاتية واإلستغراق الوظيفي لدى عينة من المعلمات .

 : توصيات الدراسة    

 اإلهتمام ببناء برامج إرشادية جديدة تساعد على تنمية الرفاهية الذاتية واإلستغراق -1

 الوظيفي لدى المعلمين لتتالئم مع مؤثرات الحياة اليومية ، والواقع الوظيفي .

 



إجراء دراسات عن الرفاهية الذاتية على عينات أخرى ، ألهميتها لمواجهة األحداث  -2

 السلبية ، والمواقف الضاغطة التي تواجه اإلنسان في حياته المختلفة .

 

وظيفي على عينات أخرى ، وذلك ألهميتها تنفيذ برامج متخصصة لتحسين اإلستغراق ال -3

 في الواقع العملي ، ورفع مستوى جودة العمل .

 

 إجراء دراسات مماثلة على شرائح إجتماعية أخرى . -4
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كمال، أحمد وكاظم ، علي والنبهاني ،هالل والبيري، أنور وجوده ، آمال وأبو القاسم ،  -
 والسعادة واألمل لدى طالبات الجامعة في مصر  (. الذكاء اإلنفعالي2012موضى . )
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