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Abstract
This study aimed to recognize the relationship between control center and psychological happiness. The study
sample consisted of faculty members at Buraydah governorate, Al-Qaseem university, who numbered (99) professors,
(50) of the scientific faculties' members, and (49) of humanity faculties' members. So, for the purposes of this study;
control center scale and psychological happiness scale were used.
The results showed that the internal control center came at the first place, among faculty members in Buraydah
governorate, Al Qaseem University, and the level of psychological happiness among faculty members was moderate,
also; there were statistically significant differences at the significance level (α≤0.05) due to the impact of educational
specialization in the external control center, and the differences were in favor of faculty members of humanity
specializations. But according to the internal control center, the differences were in favor of scientific specializations.
The results also showed that there were not any statistically significant differences due to the impact of educational
specialization in the psychological happiness level. Furthermore, statistically significant correlative relationship between
the internal control center and psychological happiness level was revealed. However, there was no statistically significant
correlative relationship between the external control center and the feeling level of psychological happiness.

35 | P a g e

sciencereflection.com

الوجلت الذوليت للذراسبث التربويت والنفسيت
Website: http://www.sciencereflection.com

Science
Reflection

International Journal of Educational Psychological Studies, Vol. 1, No. 1, Feb 2017, pp. 35-57
Copyright © Science Reflection, 2017

هركز الضبط والسعبدة النفسيت لذى أعضبء هيئت التذريس في كليت العلوم واآلداة في
جبهعت القصين
د.فاطمة سحاب الرشيدي
كمية التربية ,

جامعة القصيـ ,المممكة العربية السعكدية

الممخص:

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى العبلقة بيف مركز الضبط كالسعادة النفسية ,تككنت عينة الدراسة مف أعضاء ىيئة التدريس في كمية العمكـ كاآلداب في

مدينة بريدة (جامعة القصيـ)  ,كالبالغ عددىـ (  )٩٩أستاذا ,منيـ (  )٥٠مف أعضاء ىيئة التدريس في الكمية العممية ك(  )٤٩في الكمية األدبية ,كألغراض ىذه
الدراسة تـ استخداـ مقياس مركز الضبط كمقياس السعادة النفسية.
كقد أظيرت النتائج أف مركز الضبط الداخمي جاء في المرتبة األكلى لدل أعضاء ىيئة التدريس في مدينة بريدة (جامعة القصيـ) ,كأف مستكل السعادة النفسية
لدل أعضاء ىيئة التدريس في كمية العمكـ كاآلداب في مدينة بريدة (جامعة القصيـ) جاء متكسطان ,كأف ىناؾ فركقنا ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة )≥ α
 ) 0.05تعزل ألثر التخصص الدراسي في مركز الضبط الخارجي ,كجاءت الفركؽ لصالح أعضاء ىيئة التدريس في التخصصات اإلنسانية ,أما في مركز
الضبط الداخمي فقد كانت الفركؽ لصالح التخصصات العممية ,كأظيرت النتائج أيضا عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة
تعزل ألثر التخصص الدراسي في مستكل السعادة النفسية ,ككجكد عبلقة ارتباطية دالة إحصائيا

)) 0.05 ≥ α

بيف مركز الضبط الداخمي كبيف مستكل الشعكر بالسعادة

النفسية ,كأخي انر عدـ كجكد عبلقة ارتباطية دالة إحصائيا بيف مركز الضبط الخارجي كبيف مستكل الشعكر بالسعادة النفسية.
تيدؼ الدراسات النفسية بصفة عامة إلى فيـ سمكؾ اإلنساني ,بيدؼ ضبطو كالتنبؤ بو ,كيحاكؿ عمماء النفس تحقيؽ ىذا اليدؼ مف خبلؿ التعرؼ عمى
متغيرات ىذا السمكؾ كبياف العبلقات الكظيفية بينيما ,في سبيؿ تحقيؽ المزيد مف السيطرة عمى المظاىر السمككية المختمفة ,كالتي تتفاكت بيف األفراد حسب
السمات الشخصية ليـ ,ككذلؾ البيئة المحيطة بيـ.
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المقدمة:

ُّد
يعد مفيكـ مركز الضبط مف المفاىيـ الحديثة

نسبيا في الدراسات السيككلكج ية؛ ك لذلؾ تعددت الترجمات العربية لممصطمح

األجنبي ) ,(control of locusمثؿ مركز التحكـ  ,مصد ر التحكـ كجية الضبط ,مكضع الضبط ,مصدر الضبط  ,كجميع ىذه
الترجمات ال تكشؼ عف المعنى المقصكد مف الكجية النؼ سية ,فالفرد ذك البنية النفسية الداخمية يتحكـ

بسمككياتو ك باألحداث مف

حكلو ,أما الفرد ذك البنية النفسية الخارجية تتحكـ األحداث كالمكاقؼ بو دكف تدخؿ يذكر مف جانبو.
كمركز الضبط أحد أىـ السمات الشخ صية ,كيعبر عف إدراؾ الفرد لمعبلقة بيف سمككو كما يرتبط بو مف نتائج ( .)1966,Rotter
حيث يكضح السرطاكم كالصمادم (  )1996أف ىذا المفيكـ مف المفاىيـ اؿنفسية التي ظيرت حديثان ,كىك مؤدم دك انر بار انز كحاسمان
في شخصية الفرد كتقدير سمككو نحك المثيرات المكجكدة في البيئة.
كنظ انر إلى أىمية مركز الضبط بكصفو متغي انر مف متغيرات الشخصية الذم يؤثر في سمكؾ األفراد مف خبلؿ االعتقاد باألسباب التي
تككف كراء ظيكر نتائج معينة ألفعػاليـ

 ,)1982) ,Lefcourt.فقد اىتـ عمماء الففس بدراسة ىذا المفيكـ منذ نشأتو  ,كتناكلكا

تطبيقاتػو التربكيػة كأثرىا في متغيرات الشخصية األخرل ,ككذلؾ عممكا عمى تطكير المقاييس التي تكشؼ عف مركز الضبط لدل
األفػراد ,فعمػى صعيد تطبيقاتو التربكية كالف فسية فقد أشارت نتائج الد راسات التي تناكلت الفركؽ المتصمة بيف األفػراد ذكم الضبط
شؿ,
الداخمي كالخارجي فيما يتعمؽ بردكد أفعاليـ نحك الفشؿ كالنجاح ,بأف األفراد ذكم الضبط الداخمي لدييـ قدرة أكبر في مكاجية الؼ
فيـ مثابركف كيبذلكف جيدا أفضؿ مقا رنػة بذكم اؿضبط الخارجي الذيف يعزكف مسؤكلية كقكع األحداث إلى عكامؿ خارج أنفسيـ مثػؿ
الحػظ كالصدفة 1979) , 1998; Pittman & Pittman , 1973 ; Groth,.(Dweck&Reppuci
يعرؼ جيفكردكبريسينك (2006) ,Gifford &Bricenoمركز الضبط بأنو إدراؾ ا ألفراد بأف كؿ ما يحدث ليـ مف أشياء ,تككف
ألسباب داخمية ,كىذا يرجع لمجيكدىـ الشخصي أك أنيا قد تككف ألسباب خارجة عف إرادتيـ .بينما يعرؼ مايرز(1999),Mayers
مركز الضبط بأنو المدل الذم يؤمف فيو األفراد بأف ما يحدث ليـ محككـ داخميان كىذا يرجع لعكامؿ الذاتية ,أك أنو محككمة خارجيان
بالصدفة أك قكل خارجية.
يشير ركتر (1966) , Rotterإلى أف مركز الضبط ىك أحد سمات األفراد ,حيث يشير إلى إدراؾ الفرد لمعبلقة بيف السمكؾ
اإلنساني ,كما يرتبط بو مف نتائج  ,كىك نكعاف ضبط داخمي  ,كىك أف يعزك الفرد إنجازاتو كأعمالو ,سكاء أكانت سمبية أـ إيجابية,
إلى قدراتو كامكانياتو ,كجيكده الشخصية في العديد مف مجاالت الحياة  ,كبذلؾ تحقيؽ غ اياتو كأىدافو المرجكة  ,في المقابؿ فإف
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الضبط الخارجي ىك أف يعزك الفرد إنجازاتو كق ارراتو كأعمالو ,بصرؼ النظر عف ككنيا ناجحة أـ فاشمة ,إلى عكامؿ خارجية ,
كالصدفة ,كالحظ ,كالقدر ,كسمطة اآلخريف.
كفي السياؽ نفسق يرل بيرزقر ( )2011 ,Berzegerأف مركز الضبط يشتمؿ عمى نكعيف مف األفراد:
 األفراد ذكك الضبط الداخمي )  :( Internal Controlكه ـ الذيف يعممكف عمى تفسير أف أعماليـ سكاء أكانت ناجحة أـفاشمة ,تعكد إلى القدرات الخاصة لدييـ ,كخصائصيـ الشخصية.
 األفراد ذكك الضبط الخا رجي )  ( External Controlكىـ عادة ما يعزكف النتائج اإليجابية أك السمبية التي تحدث ليـ,ة ,كمف سمبياتيـ أنيـ يشعركف بالضغكط النفسية كالمشكبلت ,كىـ كذلؾ عرضة لمكـ
نتيجة لمعكامؿ الخارجية كالحظ كالصدؼ
مف المجتمع ,كخصكصا مف ذكم الضبط الداخمي.
كبير عمى ا ألحداث الميمة
أثير ه
كيكضح جكلفرف  )2008),Gülverenأف األفراد الذيف لدييـ مركز ضبط داخمي  ,يككف لدييـ ت ه
التي تؤثر عمى حياتيـ  ,إضافة إلى قدرتيـ عمى تقييـ أنفسيـ بأسمكب كاقعي  ,كما أف لدييـ مفيكـ الذات اإليجابي  ,كأنيـ يعتقدكف
باستطاعتيـ أف يكجيكا حياتيـ ميما كانت الطريقة التي تريدىا.
يشير المكمني ( )1995أف إمكانية تطكير مركز الضبط الداخمي  ,لدل األفراد ,يعكد مف خبلؿ تكعيتيـ بإدراؾ العبلقة بيف السمكؾ ,
كما ينتج عنو مف نتائج ,مع ضركرة اإلشارة إلى كجكد عامميف رئيسيف

لتفعيؿ المدركات الداخمية كىما :إعطاء األماف كتػكفير

االستقبللية ,كالحب كالتشجيع  ,كتنمية المسؤكلية االجتماعية ,كاالعتماد عمى النفس ,كتأكيد الذ ات ,كتقديـ الدعـ المتكرر عف
إنجازاتيـ.
كيشير كؿ مف كحيمة ,ريـ كشركؼ كأنساب (  )2015أف ا ألفراد مف ذكم الضبط الداخمي يع ُّددكف أنفسيـ مسؤكليف عما يحدث ليـ,
كيركف أف نتائج سمككيـ تتحكـ بيا قكل داخمية كالقدرة كالجيد كالميارة ,أما أصحاب الضبط الخارجي فيـ يعزكف نتائج سمككيـ
ثـ فذكك الضبط الداخمي يتصفكف باإليجابية ع كس فئة الضبط الخارجي الذيف يع ُّددكف
ؿعكامؿ الصدفة كالحظ كالقدر كغيرىا .ك مف ّ
حياتيـ محككمة باألحداث الخارجة عف تحكميـ ,كيعتقدكف أف سمككيـ لو معنى.
يكضح كانبام  ( 2007),Canbayأيضا أف المدرسيف مف ذكم مركز الضبط الداخمي ,يشعركف باؿرضا عف مينة التدريس  ,أكثر
مف المعمميف ذكم الضبط الخارجي .كيشير سيكمرم )2013),Şekerliأف مكضع السيطرة يؤثر بشكؿ في حياة المينية لممدرسيف
كتبيف أف المعمميف مع مكضع الخارجي لمسيطرة لدييـ مشكبلت كبيرة في الحياة المونية.
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كيرل كؿ مف ) (ersonericjeanekأف ـ ف األىداؼ األ ساسية التي تسعى إليو المؤسسة التربكية ,ىك تنمية ركح المسؤكلية لدل
المدرسيف ,كقدرتىـ عمى تحمؿ المسؤكلية في التصرفات كالسمككيات المختمفة .كىذا يرتبط بشكؿ أساسي كمباشر بمركز
الضبط(كحيمة  ,شركؼ  ,سمماف . )2015,
كأخي ار نجد بأف المدرسيف مف ذكم مكضع السيطرة الداخمي  ,يككنكف دائمي الصراع مع اإلدارات التربكية ,إذا لـ يتمكنكا مف إجراء
أم تغيير ,كيؤثر ىذا الكضع عمى حياتيـ بصكرة سمبية  ,كىؤالء المعمـ كف يميمكف غالبا إلى ترؾ كظائفيـ كا النتقاؿ إلى كظائؼ
أخرل كالتي مف خبلليا سكؼ تككف أكثر سعادة.
السعادة النفسية:
ُّد
تعد السعادة النفسية مجمكعة مف المؤشرات السمككية التي تدؿ عمى ا رتفاع مستكيات رضا الفرد عف حياتو بشكؿ

عاـ كتشمؿ

استقبللية الفرد كقدرتو عمى اتخاذ ا لقرار كمقاكمة الضغكط االجتماعية  ,كضبط كتنظيـ السمكؾ الشخصي في أثناء التفاعؿ مع
اآلخريف ,أما المجاؿ الثاني فيك التمكف الب يئي كىك قدرة الفرد عمى التمكف مف تنظيـ الظركؼ كالتحكـ في كثير مف األنشطة
كاالستفادة بطريقة فعالة مف الظركؼ المحيطة ,كتكفير البيئة المناسبة كالمركنة الشخصية  ,أما المجاؿ الثالث فيك التطكر ا لشخصي
كىك قدرة الفرد عمى تنمية كتطكير قدرات  ,كزمادة فاعميتو ككفاءتو الشخصية في الجكانب المختمفة  ,كالشعكر بالتفاؤؿ  ,أما المجاؿ
الرابع فيك العبلقات اإليجابية مع اآلخريف كتشير إلى قدرة الفرد عمى تككيف كاقامة عبلقات صداقة مع اآلخريف كعبلقات اجتماعية
الثؽ المتبادلة ,كالتفيـ كالتأثير كالصداقات كاألخذ كالعطاء ,كأخي ار الحياة
متبادلة إيجابية مع اآلخريف ,عمى أسس مف الكد كالتعاطؼ ك ة
ىدؼ كرؤيةه كاضحة تكجو
اليادفة ,كتشير إلى قدرة الفرد عمى تحديد أىدافو في الحياة بشكؿ مكضكعي  ,كأف يككف لو
ه
كتصرفاتو كسمككياتو مع المثابرة

كاإلصرار عمى تحقيؽ أىدافو ,كأخي ار تقبؿ الذات كيشير

أفعالو

إلى قدرة الفر د عمى تحقيؽ الذات

كاالتجاىات اإليجابية نحك الذات كالحياة الماضية كتقبؿ المظاىر المختمفة لمذات بما فييا مف جكانب ايجابية ).(Ryff,2008
كيشير "ريدم  ( 2005),Readeإلى أف االستمتاع بالحياة ما ىك إال سمسمة مف العمميات االجتماعية تتضمف تنمية الكعي بالكاقع
البيئي ,قبكالن كؽيمة في محاكلة تتجاكز مرحمة الندـ عمى ما فات كتقبؿ الكضع القائـ كما ىك ,كالتعامؿ معو بكاقعية كفاعمية مع
مشكبلت الكضع الراىف كتبني أىداؼ حياتية  ,مستقاة مف الحياة التي يعيشيا الفرد باستمتاع ,كفمسفة كاضحة يتبناىا بصكرة تجعؿ
الفرد أكثر تسامحان مع ذاتو كاآلخريف مف حكلو كقبكلو لآلخر بأفكاره كآرائو .
يعرؼ البياص (  )2009الشعكر بالسعادة بأنيا

انفعاؿ كجداني ثابت نسبيان يتـ ثؿ في إحساس الفرد بالبيجة كالسركر كغياب

المشاعر السمبية مف خكؼ كقمؽ كاكتئاب ,كالتمتع بصحة البد ف كالعقؿ  ,باإلضافة إ لى الشعكر بالرضا الشامؿ في مجاال ت الحياة
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المختمفة .كتعرؼ جكدة ( )2007الشعكر بالسعادة بأنيا" :حالة انفعالية كعقمية تتسـ باإليجابية يخبرىا اإلنساف ذاتيا كتتضمف الشعكر
بالرضا ,كالمتعة ,كالتفاؤؿ ,كاألمؿ ,كاإلحساس بالقدرة عمى التأثير في األحداث بشكؿ إيجابي".
كتعرفيا الجفدم (  .)2009بأ نيا حالة كجدانية إيجابية تعؾ س شعكر الفر د بالسعادة نتيجة لما يتعرض لو مف مصادر السعادة
الشخصػية متمثمة في (الصحة – كجكد أىداؼ محددة – الت ديف – الثقة بالنفس – التعميـ كالنجاح الدراسي كالمستقبؿ الميني),
كمصادر السػعادة االجتماعيػة كالمتمثمػة فػي (الحػب األسرم – األصدقاء – نشاط كقت الفػراغ) ,كذلػؾ كمػا يعبػر عنيػا الفػرد كفػؽ
إد اركػو ليا.
كيرل ىيبليجف  ( 1992) ,Heylighen.أف السعادة في صكرتيا الحقيقية تعكس "قدرة الفرد عمى التحكـ في المكاقؼ البيئية
المحيطة بالفرد مف أجؿ الكصكؿ إلى تحقيؽ أىدافو كاشباع حاجاتو؛ كليذا قسـ "ىيبليجيف" قدرة الفرد عمى التحكـ في المكاؽ

ؼ

كالظركؼ إلى ثبلثة مككنات رئيسة ىي مككف القدرة المادية  ,مككف القدرة المعرفية  ,مككف األداء الذاتي  ,المنظكر الفسيكلكجي في
تفسير.
كالسػعادة كما يرل أميشام كآخركف )  )Amichai et al 2009أنيا ذات طبيعػة معقػدة أم ليس مف السيؿ التمتع بيا عند كثير ـ ف
األفراد ربما لمتغيرات اؿتكنكلكجية كاالجتماعية كاالقتصادية كالثقافية الكثيرة المعاصرة كالمتبلحقة كذات التأثير الكاضح

في حياة

اإلنساف مف مختمؼ الفكاحي سكاء في المنزؿ أك األسرة أك التعؿ يـ أك العمؿ أم تيدد مػا يعػرؼ باألمف كالتكاؼؽ كالصحة كالسعادة
النفسية لئلفساف أم ال تساعده عمى التكافؽ اإليجابي في الحياة بسيكلة إذا لـ يكف ىناؾ مبلحقةه ليذه التغيرات كفيـ ليا ك التفاعؿ
الميني كافة.
معيا كالتأثر بيا حتى نتمكف مف األداء اإليجابي الشامؿ في نكاحي الحياة الدراسية ك ة
ترتبط المينة كما يشير إيممس( )2004بكجو عاـ باؿسعادة ,إذ أنيا تكفر لئلنساف دكر اآلخريف إلى عممو ,فيسعد بو كبما يحققو مف
رضا اآلخريف عف أدائو ليذا الدكر ,كالمينة التي تتيح لصاحبيا فرصة التنكع في األداء ,تحقؽ لو سعادة أكثر إذ تجنبو الشعكر
بالتكرار ,الذ م قد يكصؿ إليو ,ككذلؾ المينة التي تككف ىكاية لمشخص تصبح أكثر إمتاعان الشعكر بالممؿ لو ,كباعثة عمى سعادتو
مثؿ مف ييكل الشرح كالتكضيح كيعمؿ مدرسان ,فإف كؿ ىؤالء سيسعدكف بأدائيـ ألعـ اليـ ,كمف ىنا يمكف أف تقكؿ إف المينة ترتبط
بالسعادة عندما تكفر لصاحبيا مكانة اجتماعية مرمكقة ,إذ يزيد تقديره لذاتو ,كترتفع معنكياتو ,كال شؾ أ ف عدـ كجكد مينة لئلنساف
يؤدييا تحبط معنكياتو ,كتشعره بالممؿ كعدـ القيمة ,فالمينة إضافة إلى أنيا مصدر لمرزؽ ,تتيح لئلنساف فرصة لعبلقات

اجتماعية

خارج نطاؽ األسرة ,كتنظـ كقت اإلنساف ,كىي مخرج لطاقتو كىي كذلؾ دكر كمكانة في الحياة الصاخبة الحركة ,كالتي ال مكاف
فييا لمسككف.
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الدراسات السابقة:
أجريت العديد مف الدراسات التي تناكلت مركز الضبط كالسعادة النفسية كعبلقتيا بالعديد مف المتغيرات ,لدل الطمبة كالمدرسيف في
مختمؼ المراحؿ التعميمية كيمكف تصنيفيا كما يمي:
أكالن :الدراسات المتعمقة بمركز الضبط:
ىدفت دراسة أكياك ارزيا كاكك كبيرتاف  ( 2016) ,Bertan, Rıza&Akyo ,Akkayaإلى التعرؼ عف العبلقة بيف مركز الضبط
كالرضا الكظيفي لدل المعمميف في المدارس الح ككمية في أزمير .تككنت عينة الدراسة مف (  )453معمما ,تـ استخداـ مقياس مركز
التحكـ لميفكنس) (Levonesكالذم قننو عمى البيئة التركية  ,(2012),Kiralكقد أشارت نتائج الدراسة إلى أف المعمميف لدييـ مركز
ضبط داخمي ,كأف لدييـ رضا كظيفي داخمي أيضا.
ىدفت دراسة ديجاؿ كأسكد كبايندير  ( 2016),Asude& Bayindir,Dagalإلى دراسة العبلقة بيف ـ ستكل الجاىزية التعمـ الذاتي,
مكضع السيطرة كالسمات الشخصية لممرشحيف مف المعمميف قبؿ دخكليـ المدرسة .تككنت مجمكعة الدراسة مف ) (151معمما مف
الذيف تطكعكا لممشاركة في الدراسة مف قسـ التعميـ قبؿ المدرسي في أتاتكرؾ كمية التربية ,جامعة مرمرة ,تـ استخداـ المنيج المسحي
ليذه الدراسة  ,حيث تـ بناء مقياس مركز الضبط مف قبؿ الباحثي ف .كأشارت نتائج الدراسة إلى أف ىناؾ عبلقةن إيجابية بيف مستكل
الجاه زية التعمـ الذاتي" ,االنبساط" ك"الضمير" سمات الشخصية ك"السيطرة الشخصية" الفركع الجانبية مف جية الضبط.
كىدفت دراسة السعكد كالعساؼ (  )2009إلى الكشؼ عف مصادر سمطة مديرم المدارس الثانكية الحككمية في األردف,
بمركز الضبط لدل

كعبلقتيا

المعمميف .تككنت عينة الدراسة (  )647معممان كمعممة .تـ استخداـ مقياس  ,ركس كميدكم &Ross

 ,(1981 ),Medwayكقد أشارات نتائج الد ار سة أف مركز الضبط عند المعمميف في المدارس الثانكية الحككمية يميؿ إلى الضبط
الخارجي ,كفي نكع مركز الضبط تعزل لمتغيرم النكع االجتماعي كالخبرة التعميمية .كما أظيرت النتائج كجكد عبلقة مكجبة

بيف

درجة ممارسة المديريف لبعض مصادر السمطة كنكع مركز الضبط عند المعمميف.
أما دراسة حمكدة كخطار كأبك شيدكب (  )2008فقد ىدفت إلى معرفة أىمية مركز الضبط في إدارة الضغكط المينية لدل معممي
التعمػيـ الثانكم .تككنت عينة الدراسة مف (  )80معمما في التعميـ مف المدارس الحككمية لقطاع عيف بنياف التابع لكالية الجزائر .كؽػد
طبؽ عمييـ مقياس مركز الضبط كقد أشارت نتائج الدراسة إ لى أف مينة التدريس مف الـ ىف الضاغطة التي تتكافر ؼييا مصادر
عديدة لمضغكط ,كأف لمركز الضبط الداخمي أىمية في إدارة ىذه الضغكط إذ ينتج عنو شػعكر مػنخفض بالضغط مقارنة بذكم الضبط
الخارجي الذيف يختبركف مستكيات أعمى مف مصادر ضػغكط مينػة التدريس.
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كىدفت دراسة حمداف (  (٢٠٠٣إلى اؿتعرؼ عمى الضغكط النفسية كعبلقتيا بتقدير الذات ككجية الضبط لدل معممي كمعممات
مدارس التربية الخاصة ,تككنت العينة مف (  )٣٣٥معمما ,كاستخدمت أدكات القياس اؿضغكط النفسية كمقياس تقدير الذات لمعمـ
اؿربية الخاصة ,كمقياس كجية الضبط ,كأظيرت النتائج عدـ كجكد فركؽ بيف معممي كمعممات مدارس التربية الخاصة في الضغكط
ت
النفسية كتقدير اؿذات كمكجية.
كىدفت دراسة جبر ( )1999إلى التعرؼ عمى اعتقادات معممي المغة اإلنجميزية حكؿ مركز ضبطيـ كعبلقتيا بالتحصيؿ األكاديمي.
تككنت عينة الدراسة مف (  )2591معمما كمعممة  ,كأظيرت نتائج الدراسة أنو ال تكجد عبلقة ارتباطية دالة إحصائيان بيف مركز
الضبط لمعممي المغة اإلنجميزية في محافظة نابمس حسب مقياس (ركتر) كبيف تحصيؿ طمبتيـ في المغة

اإلنجميزية ,كأف جميع

اؿمعمميف كالمعممات باختبلؼ مؤىبل تىـ كانكا مف أصحاب الضبط الخارجي  ,كاف أعمى مركز ضبط خارجي كاف عند المعمميف مف
حممة شيادة الماجستير كيمييـ حممة شيادة دبمكـ فأقؿ ,كمف ثـ حممة شيادة البكالكريكس كأخي ار حممة شيادة دبمكـ التأىيؿ العالي.
ثانيان :الدراسات المتعمقة باؿسعادة النفسية:
ىدفت دراسة ينجاىكا كليف (  )2015) ,Yinghua & Linإلى التعرؼ عمى أىـ المؤثرات لمتكاصؿ عبر اإلنترنت عمى الرفاىية
الذاتية ,كبالتحديد :مكضع السيطرة  ,الكحدة  ,الرفاىة الذاتية  ,الميكؿ لمتفاعؿ االجتماعي كذلؾ مف خبلؿ اإل نترنت .تككنت عينة
الدراسة مف (  )260طالبا مف اؿ جنسيف بمتكسط عمر (  )20في الصيف  ,ؾما تـ سؤاؿ الطمبة عينة الدراسة عف المعمكمات
الديمكغرافية كاستخداـ كسائؿ التكاصؿ االجتماعي كالتحقؽ مف صحة االستبياف السابؽ المتعمؽ بالرفاىي ة  .كما تـ استخداـ معظـ
المشاركيف نظاـ االستبياف  ,كبرنامج التكاصؿ االجتماعي الشعبية  ,كقناة رئيسة لمتفاعؿ االجتماعي عبر اإلنترنت .كقد أشارت نتائج
الدراسة إلى أف مكضع السيطرة ارتبط سمبا بالرفاىة الذاتية ,الكحدة ( إيجابيا) كالرفاىة الذاتية (سمبا) ك كانت مرتبطة بالميكؿ لمتفاعؿ
أثر متكسط شامؿ بيف عبلقات مكضع السيطرة كالميكؿ لمتفاعؿ االجتماعي
االجتماعي عبر اإلنترنت ,ككاف لمكحدة كالرفاىية الذاتية ه
عبر اإلنترنت .أخي ار أظيرت نتائج الدراسة أف الطمبة األكثر كحدة  ,كالتعساء  ,كالمسيطر عمييـ مف الخارج  ,ىـ األكثر احتمالية
لبلنخراط كالتفاعؿ عبر اإلنترنت .كلتطكير مكضع السيطرة ,يمكف لمكحدة أك السعادة ,أف تقمؿ مف مشاكؿ استخداـ اإلنترنت.
ىدفت دراسة العبيدم ( )2015إلى التعرؼ عمى الحكمة كعبلقتيا بالسعادة النفسية لدل طمبة جامعة بغداد ,تككنت عيفة الدراسة مف
( )365ط البا كطالبة تـ اختيارىـ عشكائيا  ,كقد استخدمت الباحثة األسمكب التحميمي االرتباطي  ,كقد أشارت نتائج ىذه الدراسة إلى
طمب جامعة بغداد بالحكمة كالسعادة النفسية.
تمتع ة
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ىدؼ دراسة الجماؿ (  )2013إلى التعرؼ عؿل طبيعة العبلقة بيف السعادة النفسية بمككناتيا الفرعية كالتحصيؿ الدراسي كاالتجاه
نحك الدراسة الجامعية لدل طبلب الجامعة كتككنت العينة مف(  )258طالبا كطالبة بكميتي التربية كاآلداب كالعمكـ بجامعة تبكؾ منيـ
الجامعي كقد أشارت نتائج الدراسة
ة
( )100طالبا ك(  )158طالبة طبؽ عمييـ مقياس السعادة النفسية  ,كمقياس االتجاه فحك الدراسة
إلى كجكد عبلؽات ارتباطية متباينة النكع (ـ كجبة – سالبة) بيف درجات الطبلب ؼم السعادة النفسية بمككناتيػا الفرعية كالتحصيؿ
الدراسي ,كج كد عبل قة ارتباطية مكجبة دالة إحص ائيا بيف درجات الطبلب في الس عادة النفسية بـ ككناتيا المختمفة كاالتجاه نحك
الدراسة الجامعية  ,كجكد فركؽ بيف متكسطات درجات اؿ ذككر كاإلناث (دالة – كغير داؿة ) إحصائيا في السعادة النفسية بمككناتيا
الفرعية.
كىدفت دراسة  ( 2014) , , & Miller, Chang,Odonnellإلى التعرؼ عمى العبلقة بيف الحكـ الذاتي كالعمميات المعرفية ,كبيف
شكؿ اإلسناد لمنجاح أك الفشؿ ك ترسيخ اإلحساس بالرفاىية الذاتية  ,أك السعادة .تككنت عينة الدراسة مف (  )141طالبا ك طالبة مف
طمبة الجامعات الذيف تتراكح أ عمارىـ بيف  ,27-17كقد طبقة عمييـ مجمكعة مف كبعد إجراء التحليؿ اإلحصائي أشارت النتائج إلى
أنو تـ الكشؼ عف الحكـ الذاتي المتكسط ألسمكب اإلسناد المتعمؽ بالسعادة كالعكس صحيح  ,كتـ ا قتراح أف ىاتيف العمميتيف ثنائيتا
االتجاه .كقد يككف ذلؾ في اعتماد السعادة عمى األقؿ في جزء  ,عمى اإلحساس بالسيطرة كأسمكب التفسير اإليجابي لؤلحداث في
حياة اإلنساف.
أما دراسة أبك الذيب (  )2010فقد ىدفت إلى الكشؼ عف السعادة كعبلقتيا بالذكاء المعرفي كاالنفعالي لدل طمبة جامع ة اليرمكؾ.
ت اختيارىـ بالطريقة المتيسرة .كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة قاـ الباحث باستخداـ مقياس
تككنت عينة الدراسة مف (  )1078طالبا كطالبة ـ
أكسفكرد لمسعادة ,كاختبار الذكاء المعرفي لػرافف كما تـ بناء مقياس لمذكاء االنفعالي .أظيرت نتائج الدراسة أف مستكل السعادة لدل
طمبة جامعة اليرمكؾ ىك مستكل مرتفع ,كعدـ كجكد فركؽ في مستكل السعادة تعزل الختبلؼ اؿ

جنس ,كلكف كجدت فركؽ في

ـ ستكل السعادة تعزل الختبلؼ نكع الكمية كلصالح الطمبة ذكم التخصصات العممية ,كعدـ كجكد فرؽ عمى مقياس السعادة ككؿ
يعزل لمتفاعؿ بيف جنس الطمبة أك نكع الكمية .كما كجدت عبلقة مكجبة ,كدالة إحصائيا بيف ا لسعادة كالذكاء المعرفي كالمعرفي  ,كما
أظيرت نتائج الدراسة إلى أف السعادة ترتبط بدرجة أقكل بالذكاء االنفعالي مف ارتباطيا بالذكاء المعرفي.
كىدفت دراسة  ( 2008) ,Amy,Tammyالعبلقة بيف السعادة ,كالقدرات اإلبداعية ,كمكضع السيطرة .تككنت عينة الدراسة مف
( )171طالبا جامعيا .طبؽ عمييـ مقياس أكسفكرد لمسعادة , Oxford Happiness Inventoryكمركز الضبط لراكتر Rotter’s
 Locusكجداكؿ السمؾ الفكرم ركنكك  ,Runco Ideation Behavior Scalesكأشارت نتائج الدراسة إلى كجكد عبلقة بيف
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القدرات اإلبداعي كالضبط الخارجي ,ك أشارت بيانات ـ ىمة أيضا أف ىناؾ عبلقة إيجابية بيف مف السعادة كاإلبداع .كما أف ىناؾ
فركقان كبيرة عمى مقياس السعادة في مكضع السيطرة الداخلي مقابؿ ذكم السيطرة الخارجية لصالح ذكم الضبط الداخمي.
التعقيب عمى الدراسات السابقة:
تشكؿ الدراسات التي تـ االطبلع عمييا  ,نمكذجا ميما لما تكصؿ إليو المختصكف في التربية كعمـ النفس فيما

يتعمؽ في مركز

الضبط كالسعادة النفسية  ,ال سيـ ا كىي تنتمي لمدارس تربكية كنؼسية متنكعة .كنرل أف العينة في ىذه الدراسات  ,كضمت مجمكعة
مف المعمميف في مختمؼ االختصاصات  ,كتناكلت الدراسات أيضان مركز الضبط مع عدة متغيرات نفسية كتربكية كديمكغرافية مختمفة
كالتحصيؿ كادارة الضغكط كالرضا الكظيفي  ,كىذا ما يجعميا تتقاطع مع الدراسة الحاؿ ية عمى الرغـ مف أف بعضيا لـ يكف عمى
عبلقة مباشرة بيا ,كلكنيا كانت مفيدة في إلقاء الضكء على تجارب بعض الباحثيف في تقصي كجية الضبط.
مشكمة الدراسة كأسئمتيا:
ُّد
يعد كؿ مف مركز الضبط كمفيكـ السع ادة النفسية مف المفاىيـ الميمة في مجاؿ عمـ النفس ,كما أف العبلقة بيف المفيكميف عبلقة
غير كاضحة ,حيث يفترض أف ا ألفراد اؿذيف لدييـ مركز ضبط داخمي تككف مستكل السعادة لدييـ مرتفعة ,كأنو ا ألفراد الذيف لدييـ
مركز ضبط خارجي تككف مستكل السعادة لدييـ متدنية ,كستحاكؿ ىذه الدراسة إثبات ىذه العبلقة بيف كؿ مف مركز الضبط (داخمي
–خارجي) كالسعادة النفسية  ,كبذلؾ تتمثؿ مشكمة الدراسة بالكشؼ عف كجكد عبلقة بيف مر كز الضبط كالسعادة النفسية لدل أعضاء
ىيئة التدريس في كمية العمكـ كاآلداب في مدينة بريدة (جامعة القصيـ) ,كتحاكؿ ىذه الدراسة لئلجابة عمى األسئمة التالية:
 السؤاؿ األكؿ :ما مستكل مفيكـ مركز الضبط (داخمي –خارجي) السائد لدل أعضاء ىيئة التدريس في كمية العمكـ كاآلدابفي مدينة بريدة -جامعة القصيـ؟.
 السؤاؿ الثاني :ما مستكل السعادة النفسية لدل أعضاء ىيئة التدريس في كؿ ية العمكـ كاآلداب في مدينة بريدة -جامعةالقصيـ؟.
 السؤاؿ الثاني :ىؿ تكجد فركؽ دالة إحصائيا عند مستكل داللة ( ,)0.05=αفي مركز الضبط لدل أعضاء ىيئة التدريسفي كمية العمكـ كاآلداب في مدينة بريدة -جامعة القصيـ تبعا لمتغير التخصص الدراسي(عممي/إنساني)؟.
 السؤاؿ الرابع :ىؿ تكجد فركؽ دالة إحصائيا عند مستكل داللة ( ,)0.05=αفي مستكل السعادة النفسية لدل أعضاء ىيئةالتدريس في كمية العمكـ كاآلداب في مدينة بريدة -جامعة القصيـ تبعا لمتغير التخصص الدراسي(عممي/إنساني)؟.
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 السؤاؿ الخ امس :ىؿ تكجد عبلقة ارتباطية داؿة إحصائيا  ,بيف مركز الضبط كالسعادة النفسية لدل أعضاء ىيئة التدريسفي كمية العمكـ كاآلداب في مدينة بريدة -جامعة القصيـ؟.
أهمية الدراسة:
 تبرز أىمية ىذه الدراسة في التعرؼ عمى مركز الضبط كالسعادة النفسية. زيادة الكع م كالمعرفة لدل المسؤكليف في المؤسسات التعميمية الكبرل حكؿ أىمية مركز الضبط كالسعادة النفسية. تنبع أىمية ىذه الدراسة مف التأثير الحيكم كالقدرات المميزة لؤلفراد ذكم مركز الضبط الداخمي في تحقيؽ أىداؼالجامعات التي يعممكف فييا.
 تنبع أىمية ىذه الدراسة لما تقدمو مف معمكمات إلى الجامعات ,لرفع كفاءة أعضاء ىيئة التدريس  ,كحؿ اؿمشكبلت بطرؽإبداعية تناسب ركح العصر كمتطمباتو.
 أىمية مكضكع السعادة النفسية الذم يعد ضركرة حتمية تفرضيا طبيعة تحديث نظاـ األنظمة التربكية ,لما لو مف دكر فعاؿفي تحفيز أعضاء ىيئة التدريس ,في حؿ المشكبلت التي تكاجييـ.
 قمة البحكث كالدراسات عف مركز الضبط كالسعادة لدل أعضاء ىيئة التدريس في الجامعات ,لذا فيؤمؿ مف ىذه الدراسة أفتسىـ في سد الثغرة حكؿ ىذا المكضكع.
أهداف ومبررات الدراسة:
تيدؼ ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى نكع مصدر الضبط كعبلقتيا بالسعادة النفسية ,كما تيدؼ إلى ما يمي:
 التعرؼ نكع مصدر الضبط التي يمتمكيا أعضاء ىيئة التدريس في كمية اؿ عمكـ كاآلداب في مدينة بريدة – جامعة
القصيـ.
 التعرؼ عمى مستكل السعادة النفسية لدل أعضاء ىيئة التدريس في كمية العمكـ كاآلداب في مدينة بريدة – جاـ عة
القصيـ.
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 معرفة العبلقة بيف مركز الضبط كالسعادة النفسية لدل أعضاء ىيئة التدريس في كؿية العلكـ كاآلداب في مدينة بريدة –
جامعة القصيـ.
حدود الدراسة:
يتحدد مجاالت الدراسة الحالية باألبعاد التالية:
الحدكد المكانية :كمية العمكـ كاآلداب – بريدة – جامعة القصيـ.الحدكد الزمانية تـ تطبيؽ إجراءات الدراسة الميدانية الفصؿ الدراسي في الفصؿ الدراسي األكؿ مف العاـ الجامعي (-1437.)1438
الحدكد البشرية :أعضاء ىيئة التدريس في كمية العمكـ كاآلداب – بريدة – جامعة القصيـ (اإلنسانية ,العممية).المحددات :تتحدد إمكانية تعميـ نتائج الدراسة بالخصائص السيؾكمترية ألدكات الدراسة المستخدمة.التعريفات اإلجرائية لمصطمحات الدراسة:-مركز ا لضبط (  :)locus of controlىك أحد الصفات الشخصية لؤلفراد ,كيعبر عنو بمدل إدراؾ

األفراد لمعبلقة بيف

السمكؾ ,كما يرتبط بو مف نتائج مف خبلؿ نكعيف ىما مركز الضبط الداخمي كالخارجي ( .)1966,Rotter
السعادة النفسية:أما كتمك (  )2015فقد عرؼ السعادة

-

بأنيا عبارة عف حالة ذاتية إيجابية كجدانية كمعرفية ,يشعر بيا األ فراد.

كتتجمى في الشعكر بالرضا ,كاالستمتاع كالتفاؤؿ كالقدرة عمى اكتساب األمؿ مصحكبا بشعكر إيج ابي لمتأثير في اآلخريف
كاألحداث.
منهجية البحث:
لتحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ استخداـ المنيج الكصفي التحميمي مف خبلؿ كصؼ الظا ىرة كاإلجابة عف التساؤالت ك تحميؿ البيانات
المجمعة كتفسيرىا.
عينة الدراسة:
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تككنت عينة الدراسة مف (  )٩9مف أعضاء ىيئة التدريس في كمية ا لعمكـ كاآلداب – بريدة التابعة إلى جامعة القصيـ في المممكة
العربية السعكدية ,منيـ ( )٥٠في األقساـ العممية ك( )٤٩في األقساـ اإلنسانية.
أدكات الدراسة:
لتحقيؽ األىداؼ كاإلجابة عمى أسئمة الدراسة ,استخدمت الباحثة األدكات التالية:
مقياس مركز الضبط (:) LOCUUS OF CONTROL SCALE
استخدمت الباحثة في ىذه الدراسة مقياس مركز الضبط الذم طكرتو الحكراني (  )2011في األ ردف ,كيتككف المقياس مف (  )30فقرة
مكزعة عمى مجاؿيف الضبط الداخمي كالضبط الخارجي ,كقد تحقؽ لممقياس األصمي درجات صدؽ كثبات مقبكلة.
صدؽ المقياس الحالي:
أوال :الصدق الظاهري:
كلغرض التحقؽ مف صدؽ األداة  ,عرضت عمى مجمكعة مف أعضاء ىيئة التدريس في جامعة الؽ صيـ كجامعة اإلماـ كعددىـ
( ,)11إلبداء ممحكظاتيـ حكؿ مدل صبلحية تطبيؽ المقياس في البيئة السعكدية  ,كمدل كضكح العبارات كمبل ءمتيا ,كأشارت نتائج
التحكيـ إلى صبلحية المقياس كامكانية تطبيقو مع إجراء بعض التعديبلت لكي يتناسب مع اؿ

بيئة السعكدية ,كالفئة العمرية لعينة

الدراسة .كقد حازت جميع الفق ارت عمى اتفاؽ أكثر مف  %90مف نسبة.
ثبات أداة الدراسة:
كتـ حساب معامؿ الثبات بطريقة االتساؽ الداخمي حسب معادلة

كركنباخ ألفا ,كالجدكؿ رقـ (  )2يبيف معامؿ االتساؽ

عدت ىذه القيـ مبلئمة لغايات ىذه الدراسة.
الداخمي كفؽ معادلة كركنباخ ألفا كثبات اإلعادة لممجاالت كاألداة ككؿ ك ّ
جدول ( :)1معامل االتساق الداخلي كرونباخ ألفا وثبات اإلعادة لممجاالت والدرجة الكمية لمقياس مركز الضبط.
المجاؿ

ثبات اإلعادة

االتساؽ الداخمي

مركز الضبط الداخمي

0.90

0.80

مركز الضبط الخارجي

0.87

0.88
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ثانيا :مقياس أكسفورد لمسعادة The Oxford Happiness Questionnaire
الباحث مقياس أكسفكرد لمسعادة كالذم قاـ  1995),(Argyle& Luالنسخة اإلنكميزية ,كالذم يتككف مف ( )29
ة
استخدـ ت
فقرات تقيس مفيكـ السعادة حيث إنو ليس لممقياس أبعاد كانما يقيس ا لدرجة الكمية كذلؾ عمى سمـ سداسي (ال أكافؽ بشدة  ,ال أكافؽ
إلى حد ما  ,ال أكافؽ قميبل ,أكافؽ قميال ,أكافؽ إلى حد ما ,أكافؽ بشدة).
صدق المقياس:
الصدق الظاهري:
كلغرض التحقؽ مف صدؽ األداة التي تـ ترجمتيا كتعريبيا كالتحقؽ مف صدؽ ترجمتيا ,عرضت عمى مجمكعة مف الخبراء
المتخصصيف في التربية الخاصة كعمـ النفس كالمغة اإلنجميزية ,لمتحقؽ مف صدقيا الظاىرم ,كقد حازت جميع الفقرات عمى اتفاؽ
أكثر مف  %85مف نسبة الخبراء كبذلؾ تككف األداة صالحة لمقياس.
الثبات :تـ حساب معامبلت االتساؽ الداخمي لمقياس السعادة ,عمى فقرات أداة الدراسة كلممقياس الكمي ككانت قيـ معامبلت
االتساؽ الداخمي بطريقة كركنباخ ألفا تساكم)  ( 0.78كىي مقبكلة ألغراض ىذه الدراسة.
األساليب اإلحصائية :تـ استخداـ األساليب اإلحصائية التالية:
 لئلجابة عف السؤاؿ األكؿ تـ استخداـ المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية. لئلجابة عف السؤاؿ الثاني تـ استخداـ المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية. ؿإلجابة عف السؤاؿ الثالث كالرابع تـ استخداـ اختبار "."T-test لئلجابة عف السؤاؿ الخامس تـ استخداـ معامؿ ارتباط بيرسكف لمعبلقة بيف مركز الضبط كالسعادة النفسية.نتائج الدراسة وتفسيراتها:
 السؤاؿ األكؿ :ما مستكل مفيكـ مركز الضبط (داخمي –خارجي) السائد لدل أعضاء ىيئة التدريس في كمية العمكـ كاآلدابفي مدينة بريدة -جامعة القصيـ؟.
لئلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ استخداـ المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لمستكل مركز لدل أعضاء ىيئة التدريس
تنازؿان حسب المتكسطات الحسابية.
ي
في كمية العمكـ كاآلداب في مدينة بريدة -جامعة القصيـ مرتبة
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جدول ()2

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى مركز الضبط لدى أعضاء هيئة التدريس في كمية العموم واآلداب في
مدينة بريدة -جامعة القصيم مرتبة تنازلياً حسب المتوسطات الحسابية
المتكسط

االنحراؼ

الحسابي

المعيارم
.405
.776

الرتبة

الفئة

1

مركز الضبط الداخمي

3.70

2

مركز الضبط الخارجي

2.87

يبيف الجدكؿ (  )2أف مركز الضبط الداخمي جاء في المرتبة األكلى بمتكسط حسابي بمغ (  ,)3.72بينما جاء مركز الضبط
الخارجي ثانيان كبمتكسط حسابي بمغ (  .)2.86كيمكف تفسير ىذه النتيجة كيرجع ذلؾ إلى أف اتجاىات أفراد المجتمع اإليجابية نحك
ذاتي
أعضاء ىيئة التدريس في الجامعات  ,فعندما يشعر أعضاء ىيئة التدريس بالمساندة االجتماعية ,فإف ذ لؾ يحقؽ لدييـ تكافقان ان
اجتماعي.
ك
ان
كتفسر قذه النتيجة أيضا مف خبلؿ ما يتميز بو أعضاء ىيئة التدريس في كمية اآلداب كالعمكـ  ,مف دافعية كمثابرة كاتجاىات
إيجابية نحك الطمبة ,ككذلؾ نحك التدريس  ,كذلؾ تكفر الحكافز المادية كاالجتماعية التي ترتقي بمستكل المدرسيف ,باإلضافة إلى
المراقبة كالمتابعة مف قبؿ أعضاء ىيئة التدريس لتطكير المقررات كالتي ينعكس ىذا األمر عمى تفعيؿ دكر المدرس كاعطائو أىمية
ثـ ؼإنو يككف لدييـ ثقة كبيرة كيرجعكف
كبرل ,مما ّأدل إلى تحمميـ الـ سؤكلية بشكؿ أكبر مف زمبلئيـ في الكميات األخرل ,كمف َّ
أسباب النجاح أك الفشؿ إلى عك امؿ داخمية ,كال يعزكىا إلى عكامؿ بيئية أك إلى الصدفة  ,كيدرككف كذلؾ أف المك اقؼ كالمشكبلت
التي تنشأ لدييـ ىـ المسؤكلكف عنيا كما أنيـ يؤدكف األ عماؿ بطريقة جيدة كأكثر استقبللية ك أكثر ثقة في النفس .كتتفؽ نتائج ىذه
الدراسة كنتائج دراسة كؿ مف

دراسة ا 2016) ,Bertan, Rıza&Akyo , (Akkayaككذلؾ دراسة Asude& ,( Dagal

 , )2016),Bayindirككذلؾ دراسة حمكدة كخطار كأبك شيدكب (

 )2008كالتي أشارت جميعيا إلى أف مركز الضبط لدل

المدرسيف كاف داخميا.
كتختمؼ فتائج ىذه الدراسة عف نتائج دراسة السعكد كالعساؼ (  )2009كالتي أشارت نتائجيا إلى أف آراء مد يرم المدارس
تشير إلى مركز الضبط السائد الخارجي.

sciencereflection.com

49 | P a g e

كتختمؼ نتائج ىذه الدراسة كنتائج دراسة جبر( )1999كالتي أشارت إلى أف أعمى مركز ضبط خارجي كاف عند المعمميف مف
حممة اؿشيادات العميا.
السؤال الثاني :ىؿ تكجد فركؽ دالة إحصائيا عند مستكل داللة ( ,)0.05=αفي مركز الضبط لدل أعضاء ىيئة التد ريس في
كمية العمكـ كاآلداب في مدينة بريدة -جامعة القصيـ تبعا لمتغير التخصص الدراسي(عممي/إنساني)؟.
لئلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ استخداـ المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لمركز الضبط لدل أعضاء ىيئة التدريس في
كمية العمكـ كاآلداب في مدينة بريدة -جامعة القصيـ مرتبة تنازليان حسب المتكسطات الحسابية.
جدول ()3
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار "ت" ألثر التخصص (عممي/إنساني) عمى مستوى مركز الضبط لدى أعضاء
هيئة التدريس في كمية العموم واآلداب في مدينة بريدة -جامعة القصيم
المتكسط

االنحراؼ

قيمة

درجات

الداللة

الحسابي

المعيارم

"ت"

الحرية

اإلحصائية

عممي

3.80

.374

.158

118

.872

إنساني

60,3

.434

عممية

2.72

.801

إنسانية

3.02

.729

التخصص
مركز الضبط الداخمي
مركز الضبط الخارجي

العدد

2.221

118

.028

يتبيف مف الجد كؿ (  )3كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية (  )0.05=αتعزل ألثر التخصص في مركز الضبط الخارجي ,كجاءت
فركؽ في مركز الضبط الداخمي.
الفركؽ لصالح التخصصات اإلنسانية ,بينما لـ تظور
ه
كربما يعكد ذلؾ إلى نكعية المقررات الدراسية التي درسيا عضك قيئة التدريس سابقا في التخصصات اإلنسانية ,فنكعية التعميـ تؤثر
في تكجيو أسمكب اؿفرد ؼم التفكير كتحدد كجية الضبط لديو  ,خاصة بعد قضائو فترة دراسية كتعاممو مع مقررات كبرامج كأساليب
تدريس ذات طبيعة محددة ,في اتخاذ الق اررات ,في إنجاز المياـ كالمتطمبات اليكمية .كتتفؽ نتائج ىذه الدراسة كنتائج دراسة السعكد
كالعساؼ (  )2009كالتي أشارت نتائجيا إلى أ ف المعمميف لدييـ مركز ضبط خارجي  ,كتختمؼ نتائج ىذه الدراسة عف نتائج دراسة
محمد (  ( 2003كالتي أشارت نتائجيا إلى أنو ال تكجد فركؽ بيف معممي كمعممات المدارس في تقدير

الذات كمركز الضبط.

كتختمؼ نتائج ىذه الدراسة أيضا كنتائج دراسة جبر( )1999كالتي أشارت إلى أف جميع المعمميف كالمعممات باختبلؼ مؤىبلتيـ
كانكا مف أصحاب الضبط الخارجي.
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السؤال الثالث :ما مستكل السعادة النفسية لدل أعضاء ىيئة التدريس في كمية العمكـ كاآلداب في مدينة بريدة -جامعة القصيـ؟.
جدول ()4

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمقياس السعادة لدى أعضاء هيئة التدريس في كلية العموم واآلداب في مدينة
بريدة -جامعة القصيم

المجاؿ
السعادة

المتكسط

االنحراؼ

الحسابي

المعيارم

3.16

.160

المستكل
متكسط

يبيف الجدكؿ (  )4أف مستكل السعادة الففسية جاء متكسطا ,كبمتكسط حسابي بمغ (  ,)3.21كلعؿ ذلؾ يعكد إلى أسباب منيا
زيادة الكعي كالقدرة عمى الضبط النفسي كاالجتماعي لدل

أعضاء ىيئة التدريس في كمية اآلداب كالعمكـ في مدينة بريدة التابعة

لجامعة القصيـ  ,كما أف المرحؿة الجامعية التي يدرس فييا ىؤالء كالتي يتصؼ فييا األفراد بالنضج الجسمي كالعقمي تساعد أعضاء
ىيئة التدريس عمى االستقرار لكثير مف السمات اؿنفسية كالتربكية لتتكافؽ مع متطمبات المرحمة.
كتتفؽ نتائج ىذه الدراسة ك نتائج دراسة العبيدم (  )2015كدراسة الجماؿ (  )2011كالتي أشارت نتائجيما إلى تمتع الطمبة
الجامعييف بالحكمة كالسعادة.
السؤال الرابع :ىؿ تكجد فركؽ دالة إحصائيا عند مستكل داللة (  ،)0.05=αفي السعادة النفسية لدل أعضاء ىيئة التدريس
في كمية العمكـ كاآلداب في مدينة بريدة -جامعة القصيـ تبعا لمتخصص األكاديمي؟.
لئلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ استخداـ المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لمستكل السعادة النفسية لدل أعضاء ىيئة
التدريس في كمية العمكـ كاآلداب في مدينة بريدة -جامعة القصيـ مرتبة تنازليان حسب المتكسطات الحسابية.
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جذول ( )5
الوتوسطبث الحسببيت واالنحرافبث الوعيبريت واختببر "ث" ألثر التخصص علي هستوى السعبدة النفسيت لذى أعضبء هيئت
التذريس في كليت العلوم واآلداة في مدينة بريدة في جبهعت القصين

المجاؿ

التخصص
األكاديمي

المتكسط

العدد

الحسابي

االنحراؼ
المعيارم

السعادة

عممية

40

3.15

.185

النفسية

إنسانية

40

3.17

.124

قيمة

درجات

الداللة

-1.640

78

.105

"ت"

الحرية

اإلحصائية

يتبيف مف الجدكؿ (  )5ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية(  )0.05=αتعزل ألثر الجنس في السعادة النفسية حيث بمغت
قيمة ت ( ) -1.640كىي غير دالة إحصائيا.
كيمكف تفسير ىذه النتيجة ككف فئة أعضاء ىيئة التدريس الذككر كاإلناث ؿ دييـ حالة متقاربة مف التفاعؿ االجتماعي كالقيـ
كالمبادئ في التعامؿ مع األحداث كتفسيرىا األشياء كالحكـ عمييا ,كىي عكامؿ رئيسة في تشكيؿ السعادة النفسية لدل األفراد ,إضافة
التريس
إلى ذلؾ فإف مفيكـ السعادة يتأثر بمتغيرات مثؿ النكع كالسف كالمستكل االقتصادم كطبيعة العمؿ  ,لذا فإف أعضاء ىيئة د
م ,كنظرة المجتمع اإليجابية لدييـ كىك ما ينعكس عمى السعادة.
يتميزكف باستقرارىـ الكظيؼ
كتتفؽ نتائج ىذه الدراسة كنتائج دراسة الجماؿ ( )2011كالتي أشارت نتائجيا إلى أنو ال تكجد فركؽ بيف طمبة الفركع اإلنسانية
كالعممية في مستكل السعادة.
السؤال الخامس  :ىؿ تكجد عبلقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستكل

( )α≥0.05بيف مركز الضبط (الداخمي

كالخارجي) كمفيكـ السعادة.
لئلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ استخراج معامؿ ارتباط بيرسكف

بيف مركز الضبط (داخمي  ,خارجي) كبيف مستكل اؿسعادة لدل

أعضاء ىيئة التدريس في كمية العمكـ كاآلداب في مدينة بريدة في جامعة القصيـ ,كالجدكؿ ( )7( , )6يكضحاف ذلؾ.
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جدول ( :)6معامل ارتباط بيرسون لمعالقة بين مركز الضبط الداخمي وبين مستوى السعادة
السعادة

مركز الضبط الداخمي

*دالة إحصائيا عفد مستكل الداللة (.)0.05

معامؿ االرتباط ر

)*(.229

الداللة اإلحصائية

.041

العدد

80

**

دالة إحصائيا عند مستكل الداللة (.)0.01

يتبيف مف الجدكؿ (  )6كجكد عبلقة ارتباطية دالة إحصائيا بيف مركز اؿضبط الداخمي كبيف مستكل السعادة بمعنى كمما كاف
ُّد
كتعد ىذه النتيجة منطقية إلى حد كبير  ,ككف األفراد الذم يككف مركز الضبط داخميا ,
مركز الضبط داخميا زاد الشعكر بالسعادة,
يجعميـ متفائميف كمتكيفيف مع ظركؼ الحياة كاف كانت الضغكط النفسية كمشكبلت الحياة اليكمية صعبة.
كتتفؽ نتائج ىذه الدراسة ك نتائج دراسة (, 2014) , & Miller, Chang,Odonnell

كالتي أشارت نتائجيا إلى أنو تـ

الكشؼ عف الحكـ الذاتي المتكسط ألسمكب اإلسناد المتعمؽ بالسعادة كالعكس صحيح  ,ككذلؾ تتفؽ جزئيا مع نتائج دراسة الجماؿ
( )2011كالتي أشارت نتائجيا إلى كجكد عبلؽات ارتباطية متباينة النكع بيف درجات الطبلب في السعادة النفسية بمككناتيا الفرعي ة
كالتحصيؿ الدراسي.
جدول ( :)7معامل ارتباط بيرسون لمعالقة بين مركز الضبط الداخمي وبين مستوى السعادة
مركز الضبط
الخارجي



السعادة
معامؿ االرتباط ر

.016

الداللة اإلحصائية

.886

العدد

80

دالة إحصائيا عند مستكل الداللة ( ** .)0.05دالة إحصائيا عند مستكل الداللة (.)0.01

يتبيف مف الجدكؿ ( )7عدـ كجكد عبلقة ارتباطية دالة إحصائيا بيف مركز الضبط الخارجي كبيف مستكل لدل
ُّد
كتعد ىذه النتيجة نتيجة منطقية ,ألنو كمما كاف مركز الضبط خارجيا ,كاف الفرد أقؿ تقدي انر لؤلمكر ,ككذلؾ أقؿ فيمان كتقببلن
لمحياة ,كما أنو ال يستطيع التعامؿ مع مشكبلت الحياة اليكمية المختمفة ,مما ينعكس ذلؾ عمى صحتيـ النفسية كتكافقيـ النفسي
ثـ شعكرىـ بالسعادة.
كاالجتماعي كمف َّ
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كتتفؽ نتائج ىذه الدراسة كنتائج دراسة ينجاىكا كليف ( )2015) ,Yinghua & Linكقد أشارت نتائج الدراسة إلى أف مكضع
السيطرة ارتبط سمبا بالرفاىة الذاتية  ,كتختمؼ نتائج ىذه الدراسة عف نتا ئج دراسة  , ( 2008) ,Tammy Amyكالتي أشارت نتائج
الدراسة إلى كجكد عبلقة بيف اإلبداع كالضبط الخارجي.
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