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 التعريف بالبحث: .1

يتضمن هذا الفصل تعريفًا عامًا بالبحث من حيث تحديد مشكلته , و أهميته , و أهدافه , و       
 حدوده فضاًل عن تحديد المصطلحات الواردة فيه و تعريفها إجرائيًا.

 : مشكلة البحث 1-1

كذلك يختلف أن قدرات و مشاعر و سمات الفرد الواحد تختلف من حيث قوتها و ضعفها , و       
, فالطلبة في األفراد بعضهم عن بعض , و الشك أن مثل هذه اإلختالفات تنطبق على الطلبة عمومًا 

و قدرات بالرغم  ن فيما يمتلكون من مشاعر و سماتالصف الدراسي ليسوا متجانسين , و غير متساوي
لكائنات الحية , فال يوجد عند جميع امثل هذه الفروق ظاهرة عامة  من أنهم متقاربون في األعمار , و

 تطابق بين فردين حتى أن كانا تؤامين .

نحو كل فرد ُيوجه مختلف جوانب شخصيته المعرفية , و الدافعية , و اإلنفعالية , و المزاجية ف     
, وبالتالي تكون  فهم تأثره وتأثيره بهم حاوالً م,  خاصة عالقاته األجتماعية باآلخرينبه البيئة المحيطة 

الرضا , أو الرفض( , لذا من الطبيعي أن  بأحدى طريقين , هما ) لهذه العالقات األجتماعيةجابته إست
  رضا عنهاال, و درجة  لآلخريننجد أن هناك أختالفًا كبيرًا بين األفراد في الطريقة التي يستجيبون بها 

 (.002:117) العبيدي ,

 شامالً  و عاماً عاماًل  الرضا التواصلي نأ (Long et al,2000)  لونج وآخرون كل من كدؤ ي      
 التمكن في جوانب إيجابية كثيرة منها يعكس نلهذا العامل أذ يمكن إ ,في مجال العالقات اإلنسانية 

يتضمن الكثير من  هأن هذا من جانب , ومن جانب آخر جتماعيةالكفاءة األ و, اللغة  من التمكن
 التواصل عملية أثناء تندمج التي دراكيةاإل و , جتماعيةألا و,   معرفيةال و,  منطقيةال قدراتال

(Long et al,2000:350)  ,في هذا الصدد تؤكد نتائج دراسة Liang ,2007)  &McPherson)    
كتساب كل تلك القدرات المتضمنة أقد ال يتمكنون من  بالرضا التواصليالذين ال يتصفون أن الطلبة 

 اللغة تتجاوز  المعرفة من مختلفة أنماط فيها تتفاعل عملية تواصلال نأذلك , ي في الرضا التواصل
ن يحد ذلك من حصولهم على أوبالتالي يمكن ,  معينة مواقف و بسياقات بشكل مستمر يرتبط فهو

عزيز التنمية وذلك بسبب ضعف قدرتهم على ت النجاح في دراستهم  اشياء كثيرة منها تحقيق التفوق و
العالئقي وضعف الشعور بالرضا عن التواصل في الصف الدراسي الذي يبقى  وأرتباطي والتطور اإل

     .(Liang ,2007:26)  &McPherson المؤسسات التعليميةلى حد كبير في إنتيجة غير مدروسة 
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 كونه, في الشخصية متفرقة القوى لكثير من الو توحيد أل على تعديل المزاج يدُ مع التسليم أن      
دون غيره , ويمكن مالحظة  لهفعال مميزة يجعل هذه األ و الفرد  فعالأكل فعل من  ثره علىأيترك 

مميز نفعالي إسـاس أالنظرة الحديثة لعلماء النفس تركز على المزاج ك أخذتحيث ,  مبكراً ذلك في 
خرين عن اآلالفرد ختلف أال اذا إن يكون كذلك أال يمكن و أنه ,  للفروق الفردية في شخصية كل فرد

 (.02:101)عثمان ,ميوله  نفعالية و دوافعه وحاجاته اإل سـتجابته وإسـاليب أفي 
     بالرضا عن التواصل  اً كبير  اً اهتمام إيالء الباحثين مإضافة إلى عد,  ما ذكر آنفاً بناًء على       

لتي شهدها التحوالت الجذرية السريعة ا لتغيرات وا بنظر اإلعتبار مع األخذ ,  في السياق التعليمي
المؤسسات  المعايير و في النظم وسريع  التحوالت من تغير هذهإليه  أدت عراقنا الجديد , وما

 عن طريقيسعى  أن جتماعياألالنظام  مؤسساتمن  مؤسسةبوصفه  التعليمب مما أدى ,المختلفة 
مؤسسة ا بوصفه العبء على المدرسةازداد  اإلطارفي هذا  و, مجاراتها  إلىبرامجه  و سياسته 
, في الجوانب  تهاطلب لتحقيق التكامل في شخصياتتتسم بالفاعلية البد أن جتماعية أ و تربوية 

وبحكم عمل الباحثة بصفة مدرسة في المدارس ,  اإلدراكية , والمعرفية , واإلنفعالية , واألجتماعية
تولد لديها  الطلبة باشر مع الم اعن طريق تعامله و( سنة , 00ألكثر من )التابعة لمديرية تربية بابل  

ن دراسيًا بصورة خاصة يتباينون في رضاهم عن يالمتفوق الطلبة بصورة عامة , ون أب إحساساً 
مشكلة هذا البحث التي تتجلى بالمجاالت التواصل , و أساليبهم المزاجية , و بهذا يمكنها تحديد 

, هو 2 هل هناك عالقة إرتباطية بين  النفسية و األجتماعية , و التربوية باإلجابة عن تساؤل رئيس
 األساليب المزاجية لدى طلبة مدارس المتميزين ؟ الرضا التواصلي و

   
 : أهمية البحث 1-2

أهتم المربون وعلماء النفس بدراسة حياة اإلنسان فهو في طليعة الموضوعات ذات القيم الكبيرة      
لة المراهقة إحدى المراحل األساسية لنمو و تعد مرح,  التي شغلت العلماء على مختلف االختصاصات

اإلنسان , و هي حصيلة للعوامل البيولوجية و األجتماعية , إضافة إلى  كونها مرحلة لنمو القابليات , 
 و القدرات , و اإلتجاهات , و العالقات الشخصية , و النمو االنفعالي .

خصوصًا , وطلبة مدارس المتميزين  الطلبة في هذه المرحلة العمرية )المراهقة( عموماً  يمثل    
شرائح المجتمع , إذ يمثل الطلبة المتميزون أساسًا للتقدم و التطور , لما يمتلكونه  شريحة مهمة من

 (. 0202:1:1من مقومات و قدرات تستوجب رعاية مدرسية , و متابعة نفسية خاصة ) الخزاعي,
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جتماعيـــة وعالقاتـــه األو نمـــو الفـــرد فـــي تطـــور  اً مركزيـــ عـــامالً نســـاني تصـــال اإلموضـــول األ ُيعـــد      
, ويعد االهتمام برضا التواصل بين الطلبة استجابة فعالة لتحقيـق أهـداف وتوقعـات االتصـال,  المختلفة

 (Myers, 2001:357).اذ ينتج الرضا التواصلي حين تتحقق التوقعات اإليجابية ضمن سياق معين 

أنه يجب  ( , 2222Goodboy& Martin)و ( , 2227Goodboy& Myers)يشير كل من     
, ألنه إذا كان الطلبة غير راضين عن تواصلهم مع و تنميتهعلى المعلمين مراعاة الرضا التواصلي 

  (& Sidelingerالمعلمين أو الزمالء قد يقومون بتقييم العملية التعليمية  و المعلم بشكل سلبي 

Bolen,2015:196  ) . 

             إلـــــــى التركيـــــــز علـــــــى الجوانـــــــب التواصـــــــلية الخاصـــــــة يميلـــــــون وعي المعرفـــــــي الطلبـــــــة ذوي الـــــــن إ     
, فـــهن هـــذا التركيـــز يقـــود الطالـــب إلـــى الكشـــف عـــن األهميـــة  بالتـــالي و الشخصـــية وأبخبـــراتهم الذاتيـــة 

          لناحيـــة المعرفيـــة هـــم ن الطلبـــة الـــذين يهتمـــون بمـــدركاتهم مـــن اإ -بعبـــارة أخـــرى - المعرفيـــة للمعلومـــات
عنـد تواصـلهم  ولعواقـب سـلوكهم ايضـاً , جتماعي األ و, األخالقي  و, للمحتوى التواصلي ًا إدراك أكثر 

 .,Rudick & Golsan)  (257 :2014 مع اآلخرين

أن توقعـــات  ( (Myers,2001مـــع التســـليم أن المعلـــم عنصـــرًا مركزيـــًا فـــي عمليـــة الـــتعلم , يـــرى       
هــي2  التوقــع , و تكــافؤ االنتهــاك , و  تتــأثر بثالثــة مفــاهيم أساســية ,  الطلبــة للتفــاعالت األجتماعيــة

تكــافؤ مكافــأة التواصــل  ش إذ يشــير التوقــع إلــى كــل يتوقعــه الطلبــة فــي التفــاعالت ويتوقــف علــى الســياق 
هـذه عــاماًل مفيـدأ فـي خلـق التوقعـات التنبؤيـة و التعليميــة , و تعتبـر والعالقـة وخصـائا التواصـل , و 

حدث شيء غير متوقع , يتم انتهاك التوقع , و يتبين ما إذا كانت االنتهاكات إيجابية أو سلبية      عندما ي
أو محايدة  , و يحدد تكافؤ المكافأة للفرد أثناء عملية التواصل  كيـف ُينظـر إلـى اإلنتهـاك علـى أسـاس 

فــي ســياق الفصــل صــفات الفــرد المنتهــك ويعتمــد أيضــًا علــى الســياق و العالقــة و خصــائا التواصــل 
  الدراسي , لذا يتم وصف مصـداقية المعلـم علـى أنهـا خاصـية تواصـل مرغوبـة فـي العالقـات بـين المعلـم 

( ثالثــة أبعــاد 0111)ماكروســكي وتــيفن ,, فــي هــذا الصــدد حــدد  ( (Myers,2001:360و الطالــب 
ذين يجـدون معلمهـم موثوقـًا لمصداقية المعلم , هي2 الكفاءة و الجـدارة بالثقـة و حسـن النيـة , فالطلبـة الـ

يزيد مـن دافعيـتهم للقيـام بعمـل جيـد , و المشـاركة أكثـر فـي الفصـل ,  وهنـا يمكـن أن يسـتفيد المعلمـون 
الذين ُينظر إليهم على أنهم ذوو مصداقية من التقييمات اإليجابية ويكتسـبون رضـا طلبـتهم  فـي تحقيـق 

 .(,9222McCroskey & Teven:(102األهداف التربوية المنشودة 
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ففـــي عالقـــة  أن العالقـــات الشخصـــية تكـــون ذات تـــأثير قـــوي ومباشـــر فـــي ســـلوكيات األفـــراد ,بمـــا      
الرضا التواصلي بكل من العدوانية اللفظية , والتوجه العاطفي عند طلبة الصفوف المنتهية فـي الدراسـة 

إرتباطيـة عكسـية دالـة إلـى أن هنـاك عالقـة  (Hawken et al,1991)الثانوية , توصلت نتـائج دراسـة 
إحصائيًا بين العدوانية اللفظية عند الطلبة فـي الصـفوف الدراسـية و الرضـا التواصـلي , و هنـاك عالقـة 

 Hawken)إرتباطية موجبة دالة إحصائيًا بين كل من التوجه العاطفي والرضا التواصـلي عنـد الطلبـة 

et al,1991:308) . 

ائق التـي يتعـاملون بهـا مـع طلبـتهم داخـل الفصـل الدراسـي ألنهـم غالبًا ما يطور المعلمون من الطر      
واعون لتأثير مايتركه هذا التطور من تأثير فعلي علـى تعلـم الطلبـة و إنـدماجهم فـي الصـفوف الدراسـية 

عالقـة الرضـا التواصـلي بالُدعابـة عنـد المعلـم ,     (Brooks & Patrice,2003)فقـد أسـتهدفت دراسـة 
ي غيــر الرســـمي , وتوصــلت النتـــائج إلـــى أن هنــاك عالقـــة إرتباطيــة موجبـــة دالـــة و التواصــل األجتمـــاع

إحصائيًا بين الُدعابة التي يظهرها المعلم و الرضا التواصلي عند الطلبة , في حين لم تظهر مثـل هـذه 
 (Brooks & Patrice,2003:134)العالقة بين التواصل غير الرسمي مع المعلم والرضـا التواصـلي 

أن كــل مــن التواصــل الرســمي و غيــر الرســمي مــع  (Emina,2019)أكــدت نتــائج دراســة فــي حــين , 
أعضـــاء هيـــأة التـــدريس فـــي الجامعـــة يســـاهمان و بدرجـــة كبيـــرة  فـــي كـــل مـــن رضـــا الطلبـــة التواصـــلي 

 .(Emina,2019:89)ورضاهم العام عن الدراسة و التخصا

بهـــا أثنـــاء التفـــاعالت األجتماعيـــة مـــع لمـــا كـــان الرضـــا ُيعبـــر عـــن المشـــاعر اإليجابيـــة التـــي نشـــعر     
اآلخرين , أهتمت الدراسات بتعـرف عالقـة هـذا الرضـا بالرضـا عـن الـذات واآلخـرين , ففـي هـذا الصـدد 

إلـى أن هنـاك عالقـة إرتباطيـة موجبـة دالـة إحصـائيًا بـين الرضـا  (Delia,1979)توصلت نتائج دراسة 
ين , وأن العالقــات الحميميــة بــين األفــراد ُتعــد التواصــلي وكــل مــن الرضــا عــن الــذات والرضــا عــن اآلخــر 

 .Goodboy et al,2009:391))متغيرًا وسيطًا بين الرضا التواصلي و الرضا عن الذات و اآلخر 

فهــو بمثابــة ُيعـد الرضــا التواصـلي متغيــرًا مهمــًا لكـل مــن المؤسسـة التعليمــة , و المعلــم , و المـتعلم      
 & Fortney), فــي هــذا الصــدد توصــلت نتــائج دراســة م و المــتعلم لطبيعــة العالقــة بــين المعلــ ئمتنبـ

Johson,2001) إلى أن الطلبة ال يعرفون الكثير عن المعلمين الذين يتواصلون بطريقـة قهريـة معهـم ,

و هذا  ,  هناك عالقة عكسية وبداللة إحصائية بين الرضا التواصلي و التواصل القهري للمعلمين   وأن
( التـــي أشـــارت إلـــى أن أجبـــار الطلبـــة علـــى 0111اســـة ) ماركروســـكي و رتيشـــموند,مـــا أكدتـــه نتـــائج در 
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ُيعــد ســلوكًا تربويــًا خاطئــًا يــؤثر ســلبًا علــى الــتعلم النشــط , ويقلــل مــن الرضــا التواصــلي التواصــل القهــري 
 .(Fortney & Johson,2001:357)عند الطلبة 

السـتمرار  اً قويـ كون متنبئاً يمكن أن يمية بعض المؤسسات التعليمع أن رضا الطلبة عن التواصل  و   
إلـى أن  (Sung & Yang,2009), إذ توصلت نتائج دراسة تنافس المدخالت )الطلبة( اإلنتماء إليها 

هنـاك عالقـة موجبـة دالـة إحصـائيًا بـين تصـورات الطلبـة اإليجابيـة و رضـاهم عـن الطريقـة التـي تحــاول 
بل أن طرائق المؤسسات التعليمية تتطور بزيـادة رضـا الطلبـة  بها المؤسسة التعليمية تمييز نفسها بها ,

, ومن جانب آخر تظهر مثل هذه األهمية للرضا  (Sung & Yang,2009:811)في التواصل معها 
 (Alanezi,2011)التواصــلي ) للمؤسســة التعليميــة , و للمعلــم ( وفــق مــا توصــلت إليــه نتــائج دراســة 

قوي في إلتـزام المعلمـين بواجبـاتهم , و أنـه الفـرق  التواصلي متنبئئجها إلى أن الرضا التي توصلت نتا
 .(Alanezi,2011:82)في الرضا التواصلي وفق متغير النول ) الذكور , و اإلناث( 

يؤكـــد كثيـــر مـــن علمـــاء الـــنفس أن دراســـة الشخصـــية يمكـــن أن تكـــون المـــدخل األساســـي فـــي فهـــم      
نظر إلى الشخصية اإلنسانية كونها تنظيمًا ديناميكيًا مكونًا السلوك اإلنساني وقياس ذلك السلوك حيث ي

-200  0111من عدد من العناصر المتفاعلة مع بعضها في حالة متغيرة باستمرار )داود والعبيدي , 
0:. ) 

    ثره أنفعاليــــة تشـــــمل ســـــرعة تــــظــــاهرة ذات طــــابع خــــاا متميــــز فــــي طبيعــــة الفــــرد اإل المــــزاج ُيعــــد      
 اتهممــن حيــث قــدر , فــاألفراد عمومــًا يختلفــون لفهــا آســـتجابته التــي إقــوة  و, عــالي وســـرعة نفبــالتحفز اإل

شـــكال العمليـــات النفســـية اختالفـــات فـــي علـــى هـــذه اإل و يطلـــق  ,النفســـية  همتر عمليـــاتاتـــو  و تهموســـرع
,  انيالوجـد و, العقلـي  و, ي ـاط النفســة النشــمصطلح المزاج تفهم ديناميكيـ و تحت,  مصطلح المزاج

 (.02:101)عثمان ,للفرد  و المزاجي

        دورًا  فــالمزاج الحســن يمــارسنهجــًا لــه الــدور الفعــال فــي تفســير الشخصــية  المزاجــييعــد الجانــب  و    
عـن الفـرد بهمكانـه تعـرف ذاتـه و التردد من عـدم قـدرة الفـرد علـى أداء مهـام معينـة ,  في إزالة الخوف و

التعبيــر  وتقويمهــا و حاالتــه المزاجيــةســيطرة الفــرد علــى  وأن,  المزاجيــةه حالتــ إدراكــه ألفكــاره و طريــق
أساســيًا  شــكل جــزءًا مهمــًا ويُ   المــزاج   أن -بمعنــى –عنهــا بدقــة يســهل عمليــة التفكيــر والنمــو المعرفــي 

معـالم  تجاهـات(اإل ) القـيم , و, مثـل خـرى ألـى جانـب متغيـرات إحـدد ي ووهـ للفـرد , في البنـاء النفسـي 
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طاقتــه , واألســلوب  صــيته وقدرتــه علــى التفكيــر والتوجــه نحــو هــدف مــا , وتحديــد مســتوى قدراتــه وشخ
  .( 02:102) جوني , سير عليه حياتهالذي يُ 

المزاجية على إنها وسيلة مـن وسـائل توافـق الفـرد مـع المتغيـرات  لذا ينظر لخبرة الفرد االنفعالية و      
ُتحــيط بـه , انطالقـًا مــن ان مشـاعر الفـرد وانفعاالتـه مــن أهـم المـؤثرات فــي  المتالحقـة والمتعارضـة التـي

 (.72:110الدواش, توجيه سلوكه بصفة عامة , وطريقة تفكيره بصفة خاصة )كفافي و

المزاج في العمليات  يمارسهالمعرفيون في دراسـتهم للمزاج على الدور الذي علماء النفس ركز ي       
 الكثيرتشـير ف ,  اصـدار االحكام تخاذ القرارات وإ دراك وفي عمليات اإل تاثيراً ج لمزالن أذ إالمعرفية 

لمعلومات لثناء تناول الفرد أن المزاج الجيد يؤثر في العمليات المعرفية في هذا المجال أمن الدراسـات 
راسة ( , وهذا ما أكدته نتائج د12:101عثمان , (كثر مرونة معرفية أ اتلى عمليإقوده كونه ي

 و التي,  طلبة جامعة بغداد عندقنال ثر المزاج في عملية اإلالتي أستهدفت تعرف أ( 0111)الرويح, 
, ســيئة( في عملية حسنة ثر الحـاالت المزاجيــة )حصـائية ألإفروق ذات داللـــة  وجودأظهرت نتائجها 

بين حالتي  دالة إحصائياً وق هناك فر أن  و, قناعي سـترجال المعلومات التي وردت في االتصـال اإلإ
 (.200 0111حالة المزاج الجيد في عملية التذكر للمعلومات )الرويح,  المزاج السيء و

الدراسـات  فقد أشارتش , والتوافق عند الطلبة في سـلوك المسـاعدة  كبيراً  ثيراً أن للمزاج تأكما       
 حيث . سلوبهم المزاجيوفقًا أللوك المسـاعدة تقديم سـيتباينون في  األفرادن الصدد أ السابقة في هذا
في عالقة  الذكور , واإلناثوجود فروق بين  ((Hamzah& Koodi,2020دراسة  أظهرت نتائج 

 اً أكثر انفتاح و لصالح الذكور الذين كانوانطوائي( , اإل و, منفتح الالسلوك المساعد بنمطين مزاجيين )
بين سلوك  هناك عالقة إرتباطية موجبة دالة إحصائياً  و أن نأقل انطوائية منه , و اإلناثمن 

 اإلناث و الذكوروجود فروق بين و نطوائي , اإل و , نبساطياإلكل من االسلوب المزاجي  المساعد و
 &Hamzah) لصالح الذكور و,  (إصدار الحكم  و, التفكير ) سلوبيأبفي عالقة سلوك المساعد 

Koodi,2020:189) .  ( التي 101:بالتوافق فقد توصلت نتائج دراسة )عثمان ,اما فيما يتعلق
أستهدفت تعرف العالقة اإلرتباطية بين األساليب المزاجية السائدة لدى طلبة الجامعة وتوافقهم الدراسي 

طلبة الجامعة يتصفون باألساليب المزاجية ) اإلنبساطي , الحسي , التفكير , إعطاء الحكم ( إلى أن 
هناك فروق في األساليب المزاجية األربعة دالة إحصائيًا بين الطلبة وفق متغير  على التوالي , و أن

      عالقة إرتباطية النول )الذكور , اإلناث ( , ولصالح الذكور , كما أظهرت النتائج أن هناك 
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موجبة بين كل من أسلوب اإلنبساط , والتفكير , في حين ظهرت عالقة عكسية و بداللة إحصائية 
عطاء الحكم ( والتوافق الدراسي ) عثمان,بين أس   (.-0112:101126لوبي المزاج ) الحسي , وا 

إذ استهدفت دراسة أستهدفت دراسات أخرى عالقة األساليب المزاجية  بهتخاذ القرار ,      
( تعرف عالقة إتخاذ القرار األكاديمي باألساليب المزاجية لدى أعضاء هيأة التدريس :10:)مسلم,
أعضاء هيأة التدريس يتصفون بأسلوب التفكير كأسلوب مزاجي , و أظهرت نتائجها أن  الجامعي

مقابل أسلوب الشعور , كما أنهم يتصفون بأسلوب إعطاء الحكم مقابل اإلدراك , و أنه التوجد فروق 
في األسلوبين المزاجين ) التفكير , و إعطاء الحكم ( وفق متغير النول ) الذكور , واإلناث( في 

سلوب إعطاء الحكم , في حين أن هناك فرق في أسلوب التفكير , ولصالح الذكور , ولم تظهر أ
النتائج فروقًا في هذين األسلوبين المزاجيين وفق متغير التخصا ) علمي , إنساني ( , وأن هناك 

ر , إعطاء عالقة إرتباطية موجبة دالة إحصائيًا بين إتخاذ القرار األكاديمي وأسلوبي المزاج ) التفكي
 (.00:-:002:10:الحكم ( )مسلم ,

ت دراسات أخرى في دراسة الخصائا المزاجية عند الطلبة المتفوقين دراسيًا و أقرانهم لفيما أهم      
بين إحصائيًا دالة  فروقاً أن هناك لى إ (Burk, 1980)غير المتفوقين , إذ توصلت نتائج دراسة 

 المزاجية من اصل سبعة األساليبخمسة من  فوقين في و الطلبة غير المت المتفوقين  الطلبة
مقارنة   يجابياً إ مزاجاً  قلة التشـتت و من المثابرة و عالياً  ظهروا مسـتوىأان المتفوقين  إذ, خصائا 

 .( Burk, 1980: 23-78) بأقرانهم غير المتفوقين
لألحداث التي يتعرض  تهفي نوعية إستجاب ونمط شخصيته يؤثران أن سمات الفرد مع التسليم       
فهي بمثابة عوامل وسيطة ومن شأنها أن تقلل من شدة اآلثار السلبية للضغوط , فالشخصية , لها 

دور  همية و, أخذ بعض الباحثين يرون أ اإلنسانية ذات خصائا يتميز بعضها عن البعض اآلخر
ان نمط الشـخصـية  (Ball, 1997) يؤكدفي هذا الصدد  وفي اساليبنا الحياتية كافة , لنمط المزاجي ا

جراها أعلى دراسـة  بناًء خرين سـلوب التواصـل الذي ننتهجه مع اآلأسـاس في عد األالذي نمتلكه يُ 
سـلوب االتصال المسـتعمل في مكان العمل  وقد توصل أو أعالقته بطريقة  لتعرف نمط الشـخصـية و

سـتعمال وسـائل االتصال أ إلىائية يميلون نطو من نمط الشـخصـية اإل األفرادن ألى إعن طريقها 
نبسـاطية الذين يفضلون كثر من ذوي نمـــط الشـخصـية اإلأ (email)لكتروني مثل البريد االلكتروني اإل

 (.0:2:101,عثمان (لوجه  خرين وجهاً مواجهة اآلتقوم وسـائل االتصال التي على 
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رتباطية بين الرضا التواصلي و األساليب العالقة اإلتعرف  يستهدفالحالي  بما أن البحث     
 2  يناآلتي انبينتظهر في الج البحث افأن أهمية هذالمزاجية لدى طلبة مدارس المتميزين 

 األهمية النظرية: 1-2-1

رتباطه إ بالرضا التواصلي واألجنبية التي اهتمت  البحوث و الدراساتمن  لكثيرهناك ا   -
 –و المحلية  هتمام الدراسات العربية ألم ينل  المفهوم كثيرة , إال أن هذاآخرى بمتغيرات 

ة و بهذا قد تسهم دراسته في تقديم إضافة جديدة للمكتبة العربي – ةعلى حد علم الباحث
 خاا .     بشكل عام والمكتبة المحلية بشكل

 , و الشخصية )األساليب المزاجية(المهمة في مجال علم نفس  المفاهيمألحدى  البحث تناول -
رتباطه بمتغيرات إ عمومًا عن طريقحياة األفراد المفاهيم ذات العالقة المباشرة بالذي يعد من 

 .( , إتخاذ القرار , العالقات الشخصية أخرى ) الصحة النفسية , الثقة بالنفس 

 األساليب المزاجية , و  الرضا التواصليالمرشدين التربويين أدوات لقياس  يضيف للباحثين و  -
 .   مدارس المتميزين لدى طلبة

 األهمية التطبيقية : 1-2-2

تعرف الرضا التواصلي و األساليب المزاجية لدى طلبة مدارس على  البحث اساعد هذي   -
التوصيات و مجموعة من في تقديم  البحث او من ثم االستفادة من نتائج هذ المتميزين 
ن و المرشدين النفسيين في يلتربويمن فائدة إلى ا هقدميما  إلى إضافة,  المناسبةالمقترحات 

 هذا المجال .

مدارس جري في البيئة العراقية و بخاصة على طلبة يأنه  لبحثاا يزيد من أهمية هذ  -
 .  الذين يحظون برعاية و عناية كبيرة من قبل المجتمع المتميزين

 : أهداف البحث و فرضياته 1-3

 : أهداف البحث 1-3-1

 عرف على2تاليهدف البحث الحالي      

 . الرضا التواصلي لدى طلبة مدارس المتميزين   .0
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على وفق متغير الرضا التواصلي لدى طلبة مدارس المتميزين داللة الفرق اإلحصائي في  .:
 النول )الذكور, اإلناث(.

 .األساليب المزاجية لدى طلبة مدارس المتميزين  .1

على وفق متغير المتميزين  األساليب المزاجية لدى طلبة مدارسداللة الفرق اإلحصائي في  .2
 النول )الذكور, اإلناث(.

 ساليب المزاجية لدى طلبة مدارس المتميزين .األو  الرضا التواصليالعالقة اإلرتباطية بين  .0

ساليب المزاجية لدى طلبة األو  الرضا التواصليالعالقة اإلرتباطية بين داللة الفروق في  .0
 ذكور, اإلناث( .متغير النول )ال على وفق مدارس المتميزين

  : فرضيات البحث 1-3-2
 2 باختبار الفرضيات الصفرية اآلتية ةقوم الباحثتس     

الرضـــا فـــي طلبـــة مـــدارس المتميـــزين لـــدى  (0.05)فـــرق دال إحصـــائيًا عنـــد مســـتوى  ال يوجـــد .0
 .) الذكور , اإلناث(  وفق متغير النولعلى  التواصلي

األســاليب فــي طلبــة مــدارس المتميــزين لــدى  (0.05)فــرق دال إحصــائيًا عنــد مســتوى ال يوجــد  .:
 ) الذكور , اإلناث( .وفق متغير النول على  المزاجية

نفعالي , و النشيط ,           اإلالرضا التواصلي واألساليب المزاجية )بين ال توجد عالقة إرتباطية  .1
 . طلبة مدارس المتميزين( لدى ندفاعيو األجتماعي , و اإل

         الرضـا التواصـليفـي العالقـة اإلرتباطيـة بـين  (0.05)حصائيًا عند مسـتوى ال يوجد فرق دال إ .2
) الـذكور , اإلنـاث(  وفـق متغيـر النـولعلـى طلبة مدارس المتميـزين لدى  األساليب المزاجية و
. 

 : حدود البحث 1-4
لسادسة( الصفوف ) الرابعة , الخامسة , افي  بطلبة مدارس المتميزينيتحدد البحث الحالي      
 ناث.اإل من الذكور, و (2229 -2222)للعام الدراسي   محافظة بابلب
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 : تحديد المصطلحات 1-5
 منهجيته , و تم تحديد المصطلحات الواردة في هذا البحث في ضوء اإلطار النظري للبحث و     

 فيما يأتي عرض لهذه المصطلحات 2   طبيعة أهدافه , و
 :Communication Satisfaction الرضا التواصلي 1-5-1

 عرفه كل من 2      

- (Bochner & Kelly,1974) : 

        إستجابة داخلية للبيئة أو البيئة المتصورة يمارسها الفرد للتحقق من نول التوقع " "   

(Bochner&Kelly,1974:297). 

- (Hecht,1978)  : 

الحوافز التي يحصل عليها  وتوقعات اإليجابية ال ناجم عنشعور باإلرتياح النفسي "       
                                "                      لتواصل مع اآلخرين بثقة وتقبل و فاعلية و صواًل إلى كشف الذاتالفرد عند ا

.                                                                             (253Hecht,1978 :). 

- Lonnie,2009) )2  

   (Lonnie,2009:69) " رضا شخصي يشعر به الفرد عند التواصل بنجاح مع اآلخرين "    

                                                               

  التعريف النظري: -

 ها, وذلك العتماد اتعريفًا نظريًا لبحثه (Hecht,1978) هشتتعريف  ةالباحث تتبن      
, فضاًل عن كونه أكثر تفسير النتائج بناء مقياس الرضا التواصلي و في لنظري نموذجه ا
 .شمولية

  التعريف اإلجرائي: -

الرضا التواصلي مقياس  بعد إجابته على فقرات الطالبالدرجة الكلية التي يحصل عليها      
 . ألغراض البحث الحالي هؤ الذي تم بنا
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 :Mood styles األساليب المزاجية 1-5-2
 عرفها كل من 2         
-  (Thomas & chess , 1977)  : 

التي اليومية الخبرات الحياتية  و واقع االحداثفي التعامل مع  األفراد الُمميزةطريقة  "     
 .( Thomas & chess , 1977 : 54) "لها  ونيتعرض

- (Kerisey,1978)  : 

 و, طبيعته  وفقبالمواقف كل ثرون أفراد التي تجعلهم يتاألالصـفات المميزة لطبيعة "      
الثاني في طرف  مختلفة في تجمعات متمايزة , احدهما في طرف و تجعلهم يشـكلون انماطاً 

 (. 444:  9287, ه )عبد "خرآ
- (Buss & Plomin,1984) :  

مجموعة الخصائا المميزة لألفراد و الثابتة نسبيًا و المتمثلة بكافة االستعدادات و "     
تمامات التي تنعكس على شخصياتهم وتؤثر في ادائها , و التي تمكننا من الميول و االه

                (.: 27Buss & Plomin,1984) " تحديد سلوكّياتهم  و التنبؤ بها (
- Myers & Myers,1995)):  

ومن هنا خرين , عن اال موتميزه متولد معهالتي  لألفرادمجموعة الصـفات الطبيعية  "      
 (.Myers& Myers, 1995:163) " ختالف بين البشر عبر التاريخدر اإلكان مصـ

  التعريف النظري: -

,  اتعريفًا نظريًا لبحثه (Buss & Plomin,1984) بلومن باس وتعريف  ةالباحث تتبن      
 .تفسير النتائج  , و ها نظريتهما في بناء مقياس األساليب المزاجية وذلك العتماد

  التعريف اإلجرائي: -

 كل أسلوب في مقياس بعد إجابته على فقرات الطالبالدرجة الكلية التي يحصل عليها      
 . ألغراض البحث الحالي هؤ األساليب المزاجية الذي تم بنا
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 مدارس المتميزين : 1-5-3
 عرفتها )وزارة التربية العراقية(      

 المرقمنظام المدارس الثانوية  إلى(  أستنادًا 0111عام )مدارس ثانوية ُأسست في العراق "        
هدف ترسيخ قابليات الطلبة وميولهم وتمكنهم من بلوغ مستوى أعلى من ستت (0177) ( لسنة :)

المهارة مع تنويع وتعميق بعض الميادين الفكرية والتطبيقية تمهيدا لمواصلة الدراسة  المعرفة و
 ." وأعدادهم للحياة العلمية اإلنتاجية

 
 ميزين :طلبة مدارس المت  1-5-4

 (0112عرفتهم )وزارة التربية العراقية ,     
على أعلى المعدالت في االمتحانات العامة للدراسة اإلبتدائية , و الذين  ونالطلبة الحاصل"       

إجتازوا إختبارين )األول( لقياس القدرة العقلية , ) والثاني( إختبار تحصيلي في مواد ) اللغة العربية , 
جتماعيات ( , إضافة إلى أنهم ليسوا من الطلبة اال العلوم , و الرياضيات , و و نكليزية ,و اإل

 (.0012:1:1الراسبين في سنوات دراسية سابقة " )الخزاعي ,
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    . إطار نظري :2

وجهات النظر األخرى  و يةيتضمن هذا الفصل عرضًا لإلطار النظري المتمثل بالنظريات المتبن    
التي تمكنت الباحثة من الحصول (  األساليب المزاجية,  الرضا التواصليمتغيري البحث )الُمفسرة ل
 وكما يأتي:الموازنة بينها , ومن ثم إمكانية اإلستفادة منها في البحث الحالي  رأتعليها و 

 : الرضا التواصلي 2-1

 :المفهوم  2-1-1
( 6611ليس لمفهوم الرضا التواصلي تأريخ بعيد بل كانت بدايات األهتمام بهذا المفهوم عام )      

إجراء تصنيف و قياس سمات التواصل الفّعال عن طريق مجموعة من Redding)  )عندما حاول 
 ( , غير أنه صرح في نهاية تجاربه إلى أن إتباع6696ي قام بها حتى عام )الدراسات التجريبية الت

ونظريًا , إذ أن من                  تجريبياً  عكسية بنتائج يأتي قد االتصال كفاءة لتصنيف و قياس السمات منهج
 –أخرى  سياقات في الفّعال التواصل واحدة عينة في المعزولة السمات تصف أن المحتمل غير

ف التفاعلي وغير الجيدين في الموق الجيدين للمتصلين السمات بصورة دقيقة تحديد يمكن ال  -معنىب
 . ,Wanous)511:4591) الواحد 

 الخاصة السمات منهجًا جديدًا لدراسة ( Wanous) & Lawler( طور كل من 6696في عام )     
الممتعة و األخرى  االتصاالت ممعظ سمات عتمادااالتصال و الرضا عنه و ذلك عن طريق  بكفاءة
 مراجعة أدت االتصال , وقد كفاءة تفعيل يحدد بموجبه السمات المؤدية إلى نظام لبناء إمتاعاً  األقل

 لوصف سمة (42) تحديد إلى التجريبية والمجموعات الحية الثنائية التفاعالت و مالحظة األدبيات
 التحليل و باستعمال . آخر مع فرد للتواصل كدةالمؤ  غير أو المؤكدة الفرد إستجابة ومالءمة وضوح
 االستجابة( , في حين تأكيد )بعدم األول العامل شكلت هذه السمات عاملين رئيسين ُسمي  العاملي
 سلوكيات عتماد ا االستجابة( ,  غير أن النقد الذي وجه لهذه الطريقة و بـ)تأكيد الثاني العامل ُسمي
ات عند أحد طرفي الموقف التواصلي وليس كليهما فقط , أي قياس هذه السم اآلخر

(Trow,1975:206) . 

لوجهات النظر التي سبقتهم في هذا المجال  Sieburg &Larson,1971)   )و بمراجعة       
صرحا بأن دراسة الرضا عن التواصل ال تقتصر على السمات , كما اليمكن قياسها عن طريق 

ي دون  االخذ بنظر االعتبار ماتتضمنه الرسائل المتبادلة عنصر معين من عناصر الموقف التفاعل
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 للواقع وظيفة , كونها تؤدي للرسائل المنسوبة المعاني كبيرة تقوم بها آثار في ذلك الموقف فهناك
 التواصل برضا المقاييس إرتباطاً  ُعدَّ أكثر اً مقياس طوراثم  للمتفاعلين و المتزامن المتبادل

 إجراءات كانت إذ ونال أهتمام الكثير من الباحثين  (Roberts & O’reilly,1974:32)ألفرادل
 كسلوك الرضا إلى , كونهما نظرا بمفهوم الرضا التواصلي أكثر دقة  الخاصة األولية العناصر إختيار
, إضافة إلى توجيه كل  في قياس هذا المفهوم  الذاتي التقرير بيانات إضافة و عليه يمكن , داخلي
 واألقل األكثر) المتطرفة األمثلة دراسة إلى أخرى انتقادات  (Sieburg &Larson,1971) من 
صالحية  كافية حول أدلة يقدما لم (Sieburg &Larson)اآلنفة الذكر , وبالرغم من أن  ( إمتاعاً 

  مفيدة انطالق نقطة لهذا المفهوم ترى أن جهودهما كانت األولية األدبيات مراجعة وجهة نظرهما إال أن
 . (Trow,1975:208)األفراد  بين التواصل عن الرضا قياس يف

مقياسًا يستعمل على نطاق واسع للرضا عن التواصل أطلق عليه رضا  (Hecht, 1978)طور      
الرضا بالرجوع  ((Hecht, و يقيس مقياس  (ICSI)التواصل بين األفراد , والذي يرمز له إختصارًا 

شاركون الذين أكملوا هذا اإلجراء إلى محادثة حقيقية واجهوها مؤخرًا , إلى محادثة معينة , ثم يشير الم
التي  اً على المحفزات التمييزية األكثر شيوع بناءً  الرضا عن التواصلد يتحديتم عن طريق إجاباتهم 

وجهات نظر التوقعات السابقة التي تؤكد على  ((Hecht , و انتقد  حصلوا عليها أثناء هذه المحادثة
التواصلي  لرضالستجابات الداخلية سلوكيات الداخلية )التوقعات( لشرح اإلدور ال

Hecht,1978:255).) 

 : الرضا التواصليعض وجهات النظر الُمفسرة لمفهوم ب 2-1-2

      (,1973 Taylor  &Altman) ( دالماس تايلور  إيروين التمان وطور عالما النفس)  نظرية
تبادل المعلومات في تطوير  التي تعمل بهاكيفية اللشرح الجتماعي( ) التغلغل ااالختراق االجتماعي 
عملية الترابط التي تنقل العالقة من هو االختراق االجتماعي مفهوم  , و أنالعالقات الشخصية 

الكشف  عن طريقيتم تحقيق االختراق االجتماعي على وجه التحديد  , والسطحية إلى األكثر حميمية 
العالقة الحميمة  المؤدية إلىعن معلومات الذات ) اإلفصاح( لية الهادفة للكشف العم كونهعن الذات 

يمكن أن يحدث االختراق االجتماعي في سياقات مختلفة بما في ذلك العالقات  , وفي العالقات 
 ,VanLear)( , الرياضية , العملالمجموعات االجتماعية )الدينية  الصداقات , و , و العاطفية

1987:300). 
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عن نموذج البصل لوصف وتوضيح االختراق االجتماعي كعملية يقوم و استعارا بطريقة مفيدة       
          للوصول إلى الجوهرمعهم التفاعل  اثناء"بتقشير" طبقات المعلومات الشخصية لآلخرين  طريقها األفراد

وتمثل السمات           آخر  فردالتفاصيل األكثر خصوصية عن  -بمعنى –) جوهر الذات لدى اآلخر( 
الذات في حين تمثل  , اآلخرين فرادللعديد من األ ةالمرئي للفردالعامة الطبقة الخارجية  و السلوكيات

 Altman بمرور الكشف و المهمين لالفرادالتي ال يتم الكشف عنها إال  الفردالخاصة أعمق طبقات 

&) Taylor1973:26)  إلى حد ما مثل  غير مؤثرةومات تتكون الطبقات السطحية من معل, و
تشمل الطبقات الوسطى اآلراء  , فيما الموسيقى إبداءات اإلعجاب وعدم اإلعجاب في المالبس و

المخاوف  القيم الروحية , وفأنها تشمل الطبقات الداخلية  أما ,  المواقف االجتماعية, و السياسية 
       .(VanLear, 1987:302) سراراأل األوهام , و األهداف , و اآلمال , و العميقة , و

تطوير العالقات بين األفراد يجب أن يكون هناك تبادل للمعلومات , و يعد االتساع )الجوانب ن  إ    
المختلفة لحياة الفرد , مثل : العمل و األسرة و المجتمع و الهوايات( أمرًا حيويًا للتغلغل االجتماعي , 

ت مناقشتها و عمقها , و درجة الحميمية التي توجه هذه إضافة إلى عدد الموضوعات التي تم
 .( (Altman &Taylor1973:28 التفاعالت

تايلور( المراحل المختلفة للعالقة الحميمية التي تنتج عن عملية الكشف عن  قد حدد ) ألتمان وو    
 الذات بما يأتي :

طباع األول , وفيها يتعرف : ُتعرف أيضًا بمرحلة الحديث المصغر أو االن مرحلة التوجيه  -
المتصلون على بعضهم عن طريق مراقبة السلوكيات و المظهر الشخصي و تبادل المعلومات غير 

من غير الحميمة عن أنفسهم , ويغلب على هذا التفاعل اإللتزام بالمعايير االجتماعية , ومثال ذلك 
ويختلفون في اليوم األول من في مشروع جماعي  اً المحتمل أن يتجادل الطالب الذين يعملون مع

 .الفصل 

تفاصيل تتجاوز المعلومات األكثر  األفراد في هذه المرحلةيشارك :  المرحلة العاطفية االستكشافية  -
قد تكون هناك زيادة في اتساع ف , أقل من المعلومات عند الكشف عن الذات اً سطحية ويستخدمون قدر 

هذه الموضوعات ال تزال تكشف عن الذات العامة  نطاق الموضوعات التي تمت مناقشتها , لكن
في هذه المرحلة تبدأ ف , المواقف حول القضايا السياسية الحديث عن  -على سبيل المثال- بشكل عام
  .المعلومات التي قد يخبرونها للمعارف أو األصدقاء االفراديشارك , وبالتالي الظهوربالشخصية 
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من  و شاركة المعلومات من الطبقات المتوسطة وتزداد التفاعالت ,يتم موفيها  :المرحلة العاطفية   -
في  عن بعض المعلومات حول الذات الخاصة أو معلومات أكثر حميمية األفرادالمحتمل أن يكشف 

أكبر من االلتزام ومستوى من  اً تعكس هذه المرحلة مزيدكما ,  اً يكون اإلفصاح عفويو هذه المرحلة , 
أو يدلون بمالحظات ساخرة في هذه  األفراد فيما بينهمزح امتقد ي -ل المثالعلى سبي - الراحةمن 

 . ألقاب لبعضهم البعض أوالنكات إطالق إلى  اً المرحلة وقد يشيرون أيض

العمق عبر مواضيع  تساع واإل باالنفتاح وهذه المرحلة تميز ت:  المتبادلة المرحلة المستقرة  -
عن المعلومات األكثر خصوصية حول الذات الخاصة في هذه  يتم الكشف باستمرارو    المحادثة
األلفة , ودرجة عالية من العفوية , و التعبير الصريح  تتميز هذه المرحلة بالصدق و , كما المرحلة

مع أفراد محدودين إذ تقتصر العالقات في هذه المرحلة  لذا تكون , عن األفكار والمشاعر والسلوكيات
 ,Afifi & Weiner) األصدقاء المقربين أفراد األسرة و سية بشكل عام والعالقات الرومان على

2004:171-173) . 

تايلور( عادة ما يكون التقدم خالل هذه المراحل خطيًا في البداية ولكن قد يصبح  يؤكد ) ألتمان و     
ة و يكون هناك إن العالقات الحميمة يمكن أن تغير المراحل في أوقات مختلف  -بمعنى –دوريًا الحقًا 

نتقال من المرحلة المستقرة إلى المرحلة االستكشافية الفعالة و العودة مرة أخرى  و هذا بسبب ا
المخاوف التي تظهر عند أحد طرفي العالقة أو كليهما  , أو بسبب المدى الذي يحدده الفرد لإلفصاح 

عليها من هذا اإلفصاح , إذ ) كشف الذات( عن نفسه على أساس  تقييم تكلفة المكافأة التي يحصل 
يوازن  األفراد المتصلون بين مخاطر اإلفصاح عن الذات مقابل المكافآت المحتملة , و يأخذ 
المتصلون في االعتبار عوامل مثل الثقة وفقدان الخصوصية وطول عمر العالقة وردود الفعل السابقة 

هذا ما أطلق عليه صاحبا النظرية مفهوم من الشركاء السابقين في حاالت مماثلة للعالقة الحالية , و 
اإلختراق الذي يحدث عندما يدرك أحد المتصلين أو كالهما أن تكلفة الكشف عن الذات تفوق فوائده. 

 ,Afifi & Steuber)ينسحب المتصلون من اإلفصاح عن الذات , وبالتالي إنهاء العالقة 

2009:148 ). 

كن أن تؤثر على مقدار اإلفصاح عن الذات بين األفراد إضافة إلى أن هناك عدة عوامل أخرى يم    
بعض  -على سبيل المثال  -الدين , و الشخصية , و الحالة االجتماعية  العرق ,  منها : الجنس , 

       الثقافات , مثل اليابانيين , تقدر الخصوصية الشخصية أكثر من غيرها لذلك  قد ال يفصح 
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لقدر عند فرد من ثقافة أخرى , و قد يتردد األفراد الذين ينتمون إلى الفرد الياباني عن نفسه بنفس ا
 ,VanLear )خلفيات دينية مختلفة في مشاركة األفكار أو المواقف التي تتعلق بمسائل الدين 

1991:361).  
, نظرية أطلقوا عليها  بريسكاالطور بيرجر و  Calabrese , 1975 ( Berger & نظرية)         

األولى التي النفسية األجتماعية واحدة من النظريات  , و هي  ((URTد من عدم اليقين نظرية الح
لشرح كيف يقود عدم اليقين أو نقص المعرفة إلى  تسعو  نشأت في مجال التواصل بين األفراد ,

فرد على تقديم إجابة لسؤال رئيس يتمثل بـ : ما الذي يحفز األ من ثمو  األفراد , التواصل بين 
 .(:Holladay,2016 115)؟     مع اآلخريناصل التو 

على أنه عدم القدرة , الذي عرفاه عدم اليقين  قدما مفهوم هذا التساؤل مناقشة البدء بلغرض و      
نوعين من عدم  , وفي ضوء هذا التعريف حددا  على التنبؤ وشرح كل من سلوكنا وسلوك اآلخرين

هو عدم القدرة على فهم معتقداتنا  و (المعرفي): , وهما  يةاليقين الذي يتم أثناء التفاعالت الشخص
يصف عدم القدرة على شرح أفعالنا وأفعال  و )السلوكي(, أما األخر  ومعتقدات اآلخرين بشكل كامل

و عليه , بين األفراد بشكل خاص في تطوير العالقة  اً مهم اً يعد تقليل عدم اليقين أمر , إذ اآلخرين 
ندما يتوقعون أو ع األفرادالمزيد من سلوك الحد من عدم اليقين بين  يسلكوا  يكون من الضروري أن

ما مع أفراد  الذين يتوقعون أو يعرفون أنهم لن يطوروا عالقة األفرادعالقة أكثر من  يرغبون في تطوير
 (. (Knobloch,2009:977معينين 

عن ليل عدم اليقين بشأن اآلخرين لديهم حاجة لتق األفرادتؤكد نظرية الحد من عدم اليقين أن      
المعلومات المكتسبة للتنبؤ هذه بعد ذلك استخدام  مما يمكنهم , الحصول على معلومات عنهم طريق

, آخر فردعن معلومات حول  األفراد فيهاق أساسية يبحث ائهناك ثالث طر  , و أن بسلوك اآلخرين
 :وهي 

 ذلك الفردا في المواقف التي ُيحتمل أن يكون فيها , إم للفرد الذي نهتم به تناالحظم :السلبية   -
من  في المواقف التيالدراسي , أو  الصفيراقب نفسه )بحثًا عن رد الفعل( كما هو الحال في 

, أو  في لعبة كرة القدمالتشجيع بشكل طبيعي كما في مدرجات  بها ذلك الفردالمحتمل أن يتصرف 
 سفرة  أو حفلة ما .بأثناء االستمتاع 
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الذي نهتم به أو نحاول إعداد موقف يمكننا من  الفردنسأل اآلخرين عن في هذه الطريقة  :نشطة ال  -
الجلوس على أو  , االشتراك معه في نفس المجموعة  –على سبيل المثال - الفردخالله مالحظة ذلك 

 واحدة .طاولة 

 & Berger ) ل معهالفرد الذي نهتم به ونرغب التواصنتواصل مباشرة مع  :التفاعلية   -

Calabrese ,  (1975:110. 

و ركزت هذه النظرية في مراحلها األولى على التفاعل بين األفراد الغرباء , و قدمت ثالث مراحل     
التفاعل كمعارف جدد ,  هايبدأ األفراد في ويراد بها المرحلة التيلهذا التفاعل , وهي :)مرحلة الدخول( 

مرحلة يبدأ األفراد ال نهاية هذهفي  , و ر تنظيمًا , وتحكمه قواعد السلوكيكون االتصال بشكل عام أكث
ما إذا كان التفاعل سيؤدي إلى عالقة أكثر  اً متأكدين تمام و يصبحوافي استكشاف المواقف واآلراء 

عندما ال نعرف الكثير  تصف هذه المرحلة االجتماع األولي أو ربما التاريخ األول , و حميمية أم ال
أما ,  , Berger & Calabrese )6695:66) الفرد الذي نلتقي به األشياء الشخصية عن من 

معرفة المزيد حول  إلىاالتصال  األفراد أثناءعندما ينتقل وتبدأ  (المرحلة الشخصية المرحلة الثاني )
قد تدخل فيها  , والقيم األساسية الصراعات الشخصية و مواقف بعضهم البعض تجاه القضايا و

, يمكن أن تحدث هذه المرحلة في غضون دقائق , أو بعد التفاعالت   واضيع أعمق مثل الدينم
 اً بمجرد الوصول إلى هذه المرحلة  يصبح التواصل بشكل عام أكثر استرخاء وأقل تحكم, و المتكررة 

 يمكن أن تحدث هذه المرحلة عبر( مرحلة الخروج , وتعرف المرحلة بـ ) بالمعايير االجتماعية
المحادثات التي تناقش الرغبة في التفاعالت  عن طريقويتم تصنيفها بشكل عام متكررة تفاعالت 
كل من االتصال  قد تكون نهاية لمرحلة التاريخ األول عن طريق  هذه المرحلة , كما أن  المستقبلية
ر ما إذا كنت تريد لتقري اً نهاية اللقاء عندما يكون الوقت واضح  إلى غير اللفظي لإلشارة  وأ اللفظي 

  ..(Kellermann & Reynolds, 1990:228 ) وضع خطط مستقبلية أم ال

بشكل خاص لتقليل عدم  فراداأل و تؤكد هذه النظرية أنه في حالة التفاعل المستقبلي يتحفز       
رد إذا كنت تعلم أنك ستعمل في مشروع لفترة طويلة مع ف -على سبيل المثال -اليقين في التفاعالت 
 األفراديتم تحفيز  , وفي حاالت أخرىعنه من المعلومات إلى معرفة المزيد  اً ما  فقد تكون مضطر 

لمعرفة المزيد عن الفرد عندما يكون هناك انحراف غير متوقع عن السلوك الطبيعي أو السلوك  اً أيض
يمكن  السلوكهذا  خارج عن المألوف  فإن فضولنا لفهم بسلوكما  فردعندما يقوم  -بمعنى –  المتوقع
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متحفزين بشكل خاص  األفراديكون  ًا قدأخير  , و تقليل عدم اليقين لمعرفة المزيد و اً قوي اً أن يكون دافع
                     يكون هناك حافز متصور للحد من عدم اليقين , مثل االحترام المستقبلي أو الدعم االجتماعي   عندما

(110 Holladay,2016:). 

 األساسية , وهي :االفتراضات  جملة منعلى  UTR) نظرية )تقوم   

تم افتراض هذه العالقة على أساس المستويات  : اللفظي قل عدم اليقين لتواصلكلما زاد ا -
بيرجر و , إذ يرى كل من )العالية من عدم اليقين التي توجد عندما يلتقي األفراد ألول مرة 

ألفراد إلى معرفة المزيد عن بعضهم البعض مما يقلل أنه مع زيادة التواصل يميل ا بريس(كاال
, حالة استمرار عدم اليقين عند مستويات عالية  ومن جانب آخر فانه في .  من عدم اليقين

 .  االنخفاضبسيبدأ التواصل , بسبب نقص التغذية الراجعة  
ات غير اللفظية التعبير  الفرضيةهذه  ترى : كلما زادت التعبيرات غير اللفظية قل عدم اليقين -

الفرد مثل هذه اإلشارات الجسدية ستؤدي إلى شعور  ات األخرىالرأس أو التعبير  حركةمثل 
 .  (Bradac, 2001:472 )اً أقل يقينباآلخر في التفاعل 

  ألول مرة فردعند مقابلة : زيادة عدم اليقين تؤدي إلى زيادة سلوك البحث عن المعلومات -
للكم الكبير من عدم اليقين في بداية العالقة أو  اً اليقين نظر  قدر كبير من عدم اً هناك دائم

التفاعل  فمن المعقول افتراض أن األفراد سوف ينخرطون في سلوك يكتسب المزيد من 
كلما زاد عدم اليقين بيننا وبين بعضنا  , وعليه المعلومات , مثل المالحظة أو طرح األسئلة

 .  لبحث عن المعلوماتالبعض , زاد استخدامنا الستراتيجيات ا
 :المستويات العالية من عدم اليقين تؤدي إلى مستويات أقل من محتوى االتصال الحميم -

عادًة في اتصال حميم في  فراد, ال ينخرط األالتفاعلية كما هو موضح في مراحل العالقة 
راد من عدم عندما يقلل األف ًا , وعليهنسبي اً مرحلة الدخول عندما ال يزال عدم اليقين مرتفع

 .  اليقين ويتجهون نحو المرحلة الشخصية للتفاعل , تزداد مستويات األلفة
في مرحلة  :ترتبط المستويات العالية من عدم اليقين بمستويات أعلى من المعاملة بالمثل -

على  -الدخول , يميل األفراد إلى تبادل كميات من المعلومات , باتباع قاعدة المعاملة بالمثل 
 ما في اجتماع أولي , فإنه عادة ما يرد بالمثل و فردإذا سألت عن وظيفة  -مثال سبيل ال
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ألن األفراد لديهم قدر أقل من عدم اليقين , فهناك توقع أقل بأن تكون  اً يطرح نفس السؤال نظر 
 ., Berger & Calabrese )6695:664)  كل عملية تبادل متساوية مع بعضها البعض

ألن األفراد  اً نظر  :لتشابه تؤدي إلى مستويات أقل من عدم اليقينالمستويات األعلى من ا -
أقل من عدم اليقين بشأن الفرد  اً يدركون مستويات أعلى من التشابه , فإنهم يواجهون قدر 

الذين يشبهوننا إلى حد كبير , ألننا نشعر بعدم اليقين  فرادعادة ما ننجذب إلى األفنحن اآلخر 
 .  عند وجود أوجه التشابه

فرد كلما زاد شعور الفرد بعدم اليقين تجاه  :زيادة عدم اليقين تؤدي إلى انخفاض اإلعجاب -
هو القلق المتزايد  أحد االسباب في ذلكمن المحتمل أن يكون  له , وخر  قل حب الفرد أ

ما أو البيئة , فإننا عادة ما  فردعندما نشعر بعدم اليقين بشأن ف ,  الناتج عن عدم اليقين
 ,Bradac )معه  تكوين اتصال أو رابطة دائمةعلينا القلق مما يجعل من الصعب نشعر ب

2001:474) . 
التجريبية  (Hecht 1975,1976,)كان الهدف األساس لدراسات  Hecht,1976)) نموذج        

  هو تطوير مقياس للرضا عن التواصل بين األفراد , و بمراجعته للنظريات السابقة و الدراسات في هذا 
المجال أنتقد وجهة نظر التوقعات السابقة التي تؤكد على دور السلوكيات الداخلية )التوقعات( لشرح 

إضافة إلى ما تصوره معظم  ( (Baron & Kenny, 1986:1180اإلستجابات الداخلية )الرضا( , 
التوقع ,  المنظرين تحت هذا المنهج في أن الرضا التواصلي إستجابة عاطفية لتحقيق معيار من نوع 

للبيئة أو البيئة المتصورة , إذ رأى )هشت( أن عدم تحديد  الرضا التواصلي إستجابة داخلية أو أن
كبيرًا في تحديد التعريفات المفاهيمية السابقة  اإلرتباط بين البيئة  و الحالة الداخلية للفرد  ُيعد خلالً 

           تم عنتفات تفسير العمليات التي ال يمكن لهذه التعري –على سبيل المثال  -للرضا التواصلي 
            طريق تحقيق التوقعات , إضافة إلى أن وضع تحقيق التوقعات ينهار عندما ينظر الفرد إلى 

السلبية ومثال ذلك الفرد الذي يتوقع أن يفقد وظيفته ال يستمد الرضا من طرده منها  التوقعات
Fortney et al,2001:358)). 

ه قدم نموذجه النظري  الذي أطلق عليه نموذج المعززات التمييزية , الذي أكد فيه أهمية  و علي    
          قد   -على سبيل المثال -التعزيز أو معاقبة السلوكيات في تعزيز الرضا التواصلي بين األفراد 

             تعزيز  يكون إفصاح الفرد )أ( بمثابة معزز لإلفصاح عن الذات من قبل الفرد )ب( , و إذ تم
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 (Myersاإلفصاح من قبل الفرد )أ( , فان هذا التعزيز األخير يؤدي إلى الرضا عند الفرد )ب(  هذا 

, 2004:129 ). 

كما أنه يرى إمكانية تصور التوقعات اإليجابية بسهولة عن طريق عملية التمييز, ألن        
السلبية عن طريق إدخال  تجنب مشكلة التوقعاتالمعززات تعمل كمعايير من نوع التوقع , و بهذا ن

فّعال للتعزيز ضمن تصور التوقعات كما أن نموذج المعززات هذا يقلل من البنى االفتراضية  نهج 
)المكونات( للرضا التواصلي عن طريق تأسيس تعريف للرضا في األهداف المتحققة و ليس المتوقعة 

 ئة و المعيار الداخلي)الرضا( عن طريق عملية التعزيز, و بالتالي يتم تحديد اإلرتباط بين البي

Fortney et) al,2001:358). 

مقياسًا يستخدم على نطاق واسع  (Hecht, 1978)طور بناءًا على اإلعتبارات اآلنفة الذكر     
للرضا عن التواصل بين األفراد يقيس فيه الرضا التواصلي بالرجوع إلى محادثة معينة يشير فيها 

, وصرح )هشت( كون الذين أكملوا هذا اإلجراء إلى الرضا عن محادثة حقيقية واجهوها مؤخرًا المشار 
بان عملية بناء مقياسه جاءت كنتيجة لمراجعاته لألبحاث العلمية النظرية و الدراسات السابقة , و 

تقيس الرضا المالحظة , وبيانات التقرير الذاتي , منتقدًا مقاييس الرضا األخرى كونها ال يمكن أن 
التواصلي الشخصي بين األفراد أو العالقات الحميمية بينهم , ومن أمثلتها الرضا التواصلي المهني 
ألنها أغفلت أمرين مهمين هما: )عدم المساواة ( , و ) القيود الزمنية المرتبطة بالعالقة بين األفراد( , 

الترقية , اإلشراف , زمالء العمل  , العمل , األجر , إضافة إلى الجوانب التي تتضمنها مثل , ) 
الرؤساء( و بالتالي  فإن التواصل ليس حميميًا أو شخصيًا كما هو الحال في العالقات الشخصية 
األخرى مثل الصداقات , و هذا ماينافي ما توصلت اليه األبحاث في هذا المجال التي ُتشير إلى 

  عالقات غير حميمة مقابل العالقات الحميمة وجود اختالفات في الرضا عن التواصل عندما تكون ال

(( Howard & Henney, 1998:401-403. 

تم           السابقة لوجهات النظر يطور تو أخيرًا البد من األشارة إلى أن هذا النموذج هو نموذج    
          التأكيد فيه على أن التعزيز عامل رئيس في وصف سلوك الفرد و تفاعله و رضاه في العملية 
                      التفاعلية  إلى جانب العوامل األخرى ) التوقعات( إال أنه تم تجاهله في الكثير من أبحاث الرضا

 .( (Baron & Kenny, 1986:1182السابقة 

 و ذلك لألسباب اآلتية:  ,إطارًا نظريًا لبحثها  (Hecht, 1978) نموذجت الباحثة تبن وقد    
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 . -ب الدراسات التي تناولت الرضا التواصلي _ على حد إطالع الباحثةأغلفي أعتماده  -

إال أنه ليس هناك دراسات عربية          النموذج االحصول على دراسات أجنبية أختبرت هذبالرغم من  -
 .ه قامت بإختبار  –على حد علم الباحثة  –أو محلية 

 . رادالرضا التواصلي بين األففي دراسة  متطواً  نموذجاً عد يّ  -

 

 : األساليب المزاجية 2-2
 المفهوم : 2-2-1

ن أول محاولة بل اقدمها في و أ,  (Mood)لى مفهوم المزاج في اللغة االنجليزية بكلمة إيشار      
 مكوناتها و لتعرف على الشخصية ومن أجل ا م( .الخامس ق) في القرن كانت دراسة المزاج  

 يختلف لماذا  ما لمعرفة صيغة وفق البشر لتصنيف القدماء العلماء و الفالسفةانماطها عندما ذهب 
    هي:و النفس, و  الجسم بصحة عالقة على تقليديةربعة أاعتقدوا بوجود عناصر ف ؟ بينهم فيما الناس

 يتوقف لم األمر ( . ولكن61:4:61) جوني و العبودي , النار( و, التراب  و, الماء  و   ,) الهواء 
نما اإلنسان فهم واقعل المحاولة تلك عند  الطبيعة في توجد عناصر وفق السلوك تفسير من تطورت وا 

تلك  سلوكه بداًل من في األكبر األثر اإلنسان لها جسم داخل تتواجد لسوائل وفقا تفسيره إلى الخارجية
 كتل ضوء و في( , واآللهة الطبيعة مساراته ) وتحدد اإلنسان سلوك في التي تؤثر الخارجية المؤثرات
-:21قراط ) بوأحين طرح األربعة(  الحقًا) نظرية المزاجات النفسي الطب نظرية تشكلت السوائل
فرازاته إ م( نظريته في األمزجة , والتي ادعى فيها وجود عالقة بين أخالط البدن )سوائله و ق. 799

ان  البدن وأن هناك أربعة أخالط أو عصارات في  , و( 4:4:66)محمود ,الداخلية( وبين الشخصية 
) الدم ,  هي:وهذه األخالط , لى سيادة مزاج معين على الحالة االنفعالية للفرد إتغلب أحدهما  يؤدي 

النشاط , وبين )الصفراء(  االنشراح و البلغم( , وربط بين العصارة )الدموية( و , و الصفراء , السوداء
ومع ان الباحثين  . ين )البلغمية( والخمولاألكتئاب , وب حدة االنفعال , وبين العصارة )السوداء( و و

فشلوا في ايجاد األدلة التي تؤيد وجود هذه العالقة , فان الباحثين المعاصرين يدعمون في البداية 
لى اواخر القرن الثامن إيبوقراط بوجود هذه األمزجة األربعة , وقد ظلت هذه النظرية سائدة أوجهة نظر 

 (.:::22:4عشر )صالح,
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اختص بالكيفية التي  بين اوائل من تناول المزاج قديمًا وأيضًا م(  ق. 744-782)ارسطو وكان     
استمالة  فيتوظيفه للحالة المزاجية  عن طريقالقضاة  يؤثر بها الخطيب في نفوس الحكام و

 وقد اعتمد ,لى حالة انفعالية ومزاجية معينة تخدم نوعية المطلب الذي يرمي اليه الخطيب إ المستمعين
 ارسطو في تحليله للمزاج على اساسين هما:

   مزجة التي يمكن ان تخدم المتكلم في استحداث السلوك المطلوب لدى المستمعين التمييز بين األ -
 الجمهور. و

حتمالية أن تزيد من أيمكن  فهين الحالة المزاجية تؤثر في احتمالية ظهور سلوك معين , أ -
 (.:47:4:6وره )عثمان,حتمالية ظهأظهور السلوك أو تقلل من 

نظرية المزاج )مزجة األربعة م( بنظريته المعروفة بنظرية األ ::4 -:67لم يخرج جاليونس )     
عن نظرية االخالط التي وضعها  المرض معاً  لالمزجة و بوصفها اساساً  (االفرازات الغدية و  الخاص

حسب مثاًل االنماط فالحمى الصفراء  بوقراط , غير انه تمكن من وضع سببًا محددًا لكل نمط من تلكأ
              من السوداء تسبب االنقباض  يه تسببها زيادة في افرازات المرارة الصفراء , كما ان كثيراً أر 

الدموي ) االربعة المزاجية ان االنماط فيرى  (Kant :512-:510) كانتأما .  (25: 6667)فراج , 
صفية مستقلة الواحدة منها عن االخرى  و أنماطعبارة عن  (غميالبل, و السوداوي و  , الصفراويو , 

ان الفرد الواحد هو  جهة أخرىومن , ال يمكن الربط بين اي منها للحصول على نمط جديد خامس  
قراط من تصنيف أبو انَّ )كانت( جاء ليؤكد ما جاء به  وبهذا يمكن القولصاحب فئة مزاجية واحدة  

إرنست  العالم ُيعدفي أوائل القرن العشرين و  .( :77:4:6)عثمان, لى انماط مزاجيةإالشخصية 
خصائص مزاجية  ( أول من حاول الربط بين خصائص جسمية معينة و6612-6888) كريتشمير

) النمط النحيف   اقترح ثالث انماط جسمية هي: و , المزاج رتباط عضوي بين الجسم وإمعتقدًا توافر 
مزجة أ و ان كل منها يرتبط بسماتمعتقدًا ط البدين( النم النمط الرياضي , و , و

( لتوسيع وتطوير جهود استاذه 6699-6868جاء العالم شلدون ) ثم(. 8::78:4محددة)الزبيدي,
               حاول الربط بين مظاهر الجسم وخصائص الشخصية على اسس قياسية و ر( يتشمي)كر 

معينة  االنماط الجسيمة المعينة يميلون ان ينحو انماطاً  وذو  , مؤكدًا أن األفراد (27: 5::4)صالح, 
 جسمياً  يقابل تركيباً  منها مزاجان كل  , وأمزجة لى ثالث إمن الشخصية وان هذه االنماط ترجع 

نمو العضالت  من حيث الوزن و يتسم بهلى تركيب الجسم وما إوهو في هذا التصنيف يعود  , معيناً 
المزاج ) :, هي مقابلة للشخصيةأمزجة أساسية دد )شلدون( ثالث ح , والطول وما يتصل بها  و
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) جوني و العبودي  (مخي االساسيلالمزاج ا( و)المزاج الجسمي االساسي( و )الحشوي االساسي
قد اصبح من المتفق عليه اآلن ان كلمة )المزاج( تشير الى مجموعة الخصائص  و. (69:4:61,

 و غير تناسبها وأو تناسبها أو تقلبها أو ثباتها أو ضعفها أعاالت االنفعالية للفرد من حيث قوة االنف
ان النظرة الحديثة لعلماء النفس   (.4::66:4درجة تأثر الفرد بالمواقف التي تثير االنفعال)العيسوي,

للشـخصية يجعل الفرد متميزًا بذاته و هو ال يمكن ان يكون  اً نفعاليإ اً تركز على المزاج بوصفه اسـاس
عبد و دوافعه و ميوله ) بته و حاجاته االنفعاليةخرين في أسـاليب إسـتجاال اذا اختلف عن اآلإ كذلك
 (.444: 2002, الودود

 : األساليب المزاجيةلمفهوم عض وجهات النظر الُمفسرة ب 2-2-2
لهما قيمتهما في  منظورينتبقى نابعة من  المزاجلى ان دراسة إمن الباحثين  ُيشير مجموعة     

, عليه ستتناول الباحثة (  8::78:4)الزبيدي,االنماط  منظورالسمات و  منظورالنفسية هما  لبحوثا
  المنظورين وكما يأتي : هذينبعض النظريات ضمن 

 : نظريات األنماط 2-2-3

انطلق بافلوف عند شرح نظريته عن انماط الشخصية من  (1131-1481) إيفان بافلوف ,    
ان  ان الجهاز العصبي هو مركز الفعاليات النفسية و )األول( :, هي ثالثة منطلقات اساسية

ساسيتين في أان هناك ظاهرتين  فيهكد , ) والثاني( أ رتباطات النفسية هي ارتباطات فسيولوجيةاإل
ان بيرى  أما )الثالث( فانه انهما مترابطتان الكف و و ثارة نسان هما عمليتا اإلالتكوين النفسي لإل

 . (7: 6::4در على التكيف )السلوم,نسان قااإل

في  يةالمزاجأساليبهم اختالف االفراد في  اآلنفة الذكر فسر )بافلوف(المنطلقات الثالثة  وفقوعلى     
, وان الفروق في السلوكيات وديناميات االداء بين  انماط النشاط العصبي العاليباختالفهم  ضوء

لى المظاهر المختلفة إاساس هذه الفروق تعزى  لى الفروق في النشاط العصبي بينهم وإاالفراد تعزى 
 .                                                              (:77:4:6عثمان ,) الكف( في العمليات العصبية )االستشارة و

 هي: ,من االمزجة  انماطأربعة لقد حدد )بافلوف(  

 .العدوانية االندفاع و ستثارة و: يتميز بشدة اإل النمط المندفع -
  .التخاذل  الخنوع و , و : يتميز بضعف النشاط النمط المخذول -
  . كثرة الحركة : يتميز باالعتدال, ونمط النشاط المتزن  -
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 (.9: 6::4)السلوم, التروي  المحافظة و , و : يتميز بالقبولنمط الهادئ المتزن  -
          النفس السويسري )كارل جوستاف يونك( في كتابه  قسم عالم (1111- 1457)كارل يونك ,       

الثاني  و (Extrovert)نمطين رئيسيين احدهما المنبسط  في الطاقة النفسية ) األنماط النفسية( 
لذا نحو العالم الخارجي  (األول)للنمط يكون االتجاه الرئيسي  و (Introvert)و المنكمش أالمنطوي 

بينما حب الظهور  سهولة التعبير, و , و كثرة الحديث , و المرح , وباالنفتاح على اآلخرين  يتميز
          مل الذاتيأالت العوز, و بالحساسية و الذات و عليه يتميزحول  (للثاني)يكون التمركز الرئيسي 

 (.56:  6686)النابلسي, قلة الحديث  لى العزلة وإالميل  االنكماش, و و

نطوائيين في حياته نبساطي في حياته الشعورية يتصف بصفات اإلاإلالفرد ان  (يونك)يرى       
نبساطي في حياته الالشعورية نطوائي في حياته الشعورية يتصف بصفات اإلان اإل و, الالشعورية 

 لى االنبساط وإ ميل الفردنمط ثالث بمثابة وسط لهذين النمطين يكون فيه  (يونك)اضاف عليه 
 (.721: 6698)القوصي, بين هذه النمطين  الفرديتراوح  -بمعنى  – طواءاالن

ان  النفسية لم يكتمل , و األنماطيجاد إعند هذا الحد بل ادرك ان عمله في  (يونك)لم يقف       
هكذا  , ومن المنبسطين, و هناك انواع مختلفة من المنطوينف هذا الزوج من االضداد لم يفسر كلياً 

وتشير هذه  (Psychological Function)خر من التصنيف اسماه الوظائف النفسية وجد مستوى ا
ربع أافترض  العالم الذاتي و الفرد العالم الخارجي و ايدرك فيه التيق ائختالف الطر ألى إالوظائف 

  (.:71:4:6عثمان,حساس, الحدس( )وظائف للنفس هي )التفكير, الشعور, اإل

ر األحكام وتقويم وظائف عقالنية يتضمنان إصدا همانعلى أالمشاعر  لتفكير ول نظر )يونك(     
أن كليهما يتعلقان بالقابلية  إال أنه أعتقدومع أن المشاعر وظيفة تختلف كليًا عن التفكير  التجارب

وع التقويم الذي تقوم ن ومع ذلك فإنه قال بأنهما وظيفتان متضادتان , و ,على تنظيم وتصنيف الخبرة 
فانها تتضمن وظيفة التفكير  أماغير السار .  في مجال الحب أو الكره , السار و عر هوبه المشا

المشاعر  اإلحساس و و عليه يكونا اقعية , أم كاذبة . أم و حكمًا واعيًا في هل أن التجربة حقيقية 
بشكل وظائف غير عقالنية ألنهما ال يستعمالن عملية التفكير , فاإلحساس يولد خبرة أو تجربة ما 

الحدس ال ينشأ مباشرًة من مثير في العالم الخارجي أو الخبرات الحسية  دقيق عن طريق الحواس , و
 ( .696 – 616:  6687الحقيقية )شلتز , 
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ُتعد نظرية العوامل الثالثة لـ )ايزنك( في األنماط الشخصية أكثر  (1115 – 1111ايزنك)      
ي تحديد نمط شخصية فرد ما بداللة البعد الذي يقع عليه هذا األنماط المعتمدة من الباحثين ف نظريات
, إذ توصل )ايزنك( بموجب نتائج المعالجات اإلحصائية باستعمال  (456: 6::4)الزق, الفرد  

  :التحليل العاملي إلى ثالثة أنماط , هي

اد إستقرار( , ويتصف األفر الال -قيس مستوى الفرد في )اإلستقراري: (Neurosis)العصاب  -
المستقرون بالهدوء و الثبات , فيما يتصف األفراد غير المستقرين بالمزاجية و القلق و عدم 

 الثبات .

العقل المرن( , إذ يتصف  -في )العقل المتصلبيقيس مستوى الفرد : (Psychosis)الذهان  -
ة , فيما األفراد من ذوي العقل أو التفكير المتصلب بالعداء و الحساسية و الحساسية أو الالشفق

 و المشاركة الوجدانية .يتصف األفراد من ذوي العقل أو التفكير المرن بالصداقة و التعاون 

اإلنطواء( , ومن الجدير  -يقيس مستوى الفرد في )اإلنبساط : (Extraversion)اإلنبساط  -
ة و بالذكر أن )يونك( قد حدد هذا النمط قبل )ايزنك( , و يتصف األفراد اإلنبساطيون بالسعاد

اإلنفتاح على اآلخرين و الحياة , فيما يتصف األفراد اإلنطوائيين بالمحافظة و السلبية 
 (.:::58:4)صالح,

أن السمات المكونة لألنماط المذكورة أعاله هي سمات أصلية في الشخصية اإلنسانية           يرى )ايزنك( 
ما من األنماط الثالثة ال يمكننا  ليست مجرد تكوينات فرضية , و أن معرفة مركز الفرد في نمطو 

 (.79:4:66من معرفة مركزه في النمطين اآلخرين لعدم وجود إرتباط بينهما )شالل ,

من النظريات  في أنماط الهرمونات (Berman 1972,)عد نظرية تُ  نماط الهرمونية() نظرية األ       
 برمان(  )اذ صّنف , ( قراطيبو )أها االمزجة التي جاء ب نماط واأل نظرية نسبيًا في تأكيدالحديثة 

لى الغدة الدرقية إنسبة  (النمط الدرقي) لىإالنشاطات الهرمونية في الجسم  األفراد على وفق
(Thyroid gland) لى إميل ال و , ستثارةاإل ةلو وسه, صاحب هذا النمط بالتهور الفرد يمتاز  و

لى نشاط إنسبة فجاءت تسميته  (درينالياال )النمط( , أما 27:2015 ,الشمالي) السلوك العدواني
و في الجسم  وصاحب هذا النمط يتميز بالمثابرة في العمل ,  (Adrenal gland)الغدة االدرينالية 
لى نشاط الغدة الجنسية إنسبة ) النمط الجسمي( , في حين يمثل النمط الثالث  القوة , و النشاط

(Gonaoles gland)  البكاء سهولة االستشارة من حيث الضحك و وبالخجل   الفرد فيهويتميز                                
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, و صنف )برمان( األفراد الذين يتميزون بالقدرة على ضبط النفس , و ( 47:4:65) عباس وعلي ,
 (Pituitary gland)فرازات الغدة النخامية السيطرة على انفعاالتهم ضمن )النمط النخامي( نسبة إلى إ

  gland)لى نشاط الغدة الثيموسية إنسبة يموسي( لثبـ ) النمط ا كان النمط األخير يعرف , فيما

Thymus)  ,نحو  كثرة الميل , وخالقية الشعور بالمسؤولية األ بعدم الفرد في هذا النمط يمتاز  و
 (.672: 6685)الهيتي,  الشذوذ عموماً 

وضع نظريته في تصنيف المزاج  في Kerisey) 1978,)اعتمد   (2113 -1121)كيرسي      
             لـ )كارل يونك( ( Theory Psychological Types ) النفسيةعلى نظرية االنماط  بشكل رئيس

على  باالعتماداإلنسانية لشخصية لتفسيرات حديثة تقديم في  ؤلتنبأجتهد )كيرسي( في طرح نظرية ل و
 لذا فانان المزاج يحدد السلوك ويرى )كيرسي( بما نماط الشخصية , األ نظريات السمات و  تفسيرات

      من اجله  كل مايعمل في  اتهالتي تشبع رغب هي و يريد ما  الفرد السلوك هو االداة التي تعطيهذا 
   (.4::255:4) عبد الودود,

جاه األفراد المتباينة تتفضيالت أزواج من األساليب المزاجية تعكس ربعة أإلى  توصل )كيرسي(      
 :  و هي مواقف الحياة المختلفة , 

 : Extavesion Vs Introversion نطواء نبساط مقابل اإل سلوب اإل أ -

حاجة  لذا تكون لديهماالنبساطيين االفراد نشاط الرئيس لمصدر هم الالناس يرى )كيرسي( ان      
بها  وننشطة التي يقوممن اال مطاقته فيستمدون نو االنطوائياالفراد لالندماج في المجتمع , اما 

  خصوصية في التفكيرو ,  لذا يحبون االنعزال و يفضلون ان تكون لهم اماكن خاصة بهم بمفردهم
        و التأمل القراءة  ون, كما يفضل مالعمل بمفرده ونيحب ونعندما يعمل , و( 52:6664)العطار,

حساس الوحدة عندما يكونون إن بو ئينطوايمر اإل , و قدقليل من الناس  افيه أنشطةفي  اإلشتراكو 
 في مكان مزدحم فانهم يشعرون بالوحدة و يتواجدونبخاصة الغرباء فعندما  مع جمع من الناس و

لكن ذلك  معهمان يستمتع بتفاعله  وأنطوائي ال يحب ان يكون مع الناس لكن ليس بمعنى ان اإل
 . ينقص من طاقته

نطوائي جانب لإل نطوائي , وإنبساطي جانب هل لإل ي :قدم )كيرسي( إجابة لتساؤل رئيس تمثل ف و
, لكن  نطوائينبساطي لإلإجانب  نبساطي ونطوائي لإلإهناك بالفعل جانب فإجاب أن  ؟ انبساطي 



 92  :الفصل الثاني 

 )عبد هميته نسبياً أخر ستقل تجاه اآلاإل ثر االوضح وسيكون في األلكل منهم تجاه المفضل اإل
 (.255: 4::4, الودود

 :  Intuition Vs Sensitiveحساس قابل اإلسلوب الحدس مأ -

ا معند يذكرها, و يثق بها و يريد الحقائق و حساسالذي يفضل اإل الفردان  (كيرسي)يذكر       
 الفرد ذو أسلوب اإلحساسكان  إذا مثال ذلك راتهم وبماضيهم , ببخيتحدث لى الناس إيتحدث 

السابقة خبراته  عن ذلك الفردن يعرف ا يفضلانه ف ريد العمل عندهيُ   فردمقابلة  و أراد صاحب عمل 
فضل يالذي  لفردما اأ (.52:  6661)الجبوري , لقبوله في العمل أم ال ليتخذ قراره  قوياً  اساساً  لتكون

فهو يمعن  فأنه يختلف تمامًا إذا كان بموقف الفرد صاحب العمل في المثال اآلنف الذكر الحدس 
فالفرد حساس , يترك التفاصيل التي يالحظها اإل غاله الحالي وله صلة بانش مافي ويركزالنظر 
  (.:4:6::2عثمان ,يستمتع بالخيال الخصب ) يعجبه الكالم المجازي الذي به صور و الحدسي
  

    :  Thinking Vs Feelingسلوب التفكير مقابل الشعور أ -

  قواعدالساس أختبار على اإل مجبهالشعور ال يع يفضلون الذينإلى أن األفراد )كيرسي(  أشار      
أسلوب  الذين يفضلون في حين أن األفرادنسانية , إيعتبرونها ال ألنهم مور غير الشخصية األ و

الحكم الشخصي  ساس العاطفة وأختبارات التي تتم على اإل ن القرارات الصادرة وأ يرونالتفكير 
 معاً  عنده كال األسلوبينن نجد أيمكن  فردكل  مع األخذ بنظر اإلعتبار أنمجرد تشويش للعقل  

                                            (.454:4:64مسلم ,ل )يلة تفضأالنها مس

ان مفضلو المشاعر  الذين يفضلون المشاعر من الذين يفضلون التفكير بميزة  األفراديتميز      
يم الرسمي في المدارس يخاطب مجاالت ن التعلأ -مثال -ينمون في انفسهم التفضيل االقل رغبة  

يمكن لمن يفضلون المشاعر بطبيعتهم ان ينموا ناحية التفكير  عليهكثر من مجاالت المشاعر أالفكر 
بذلك  ينمو الجانب العاطفي و حتىلديهم  بينما من يفضلون جانب التفكير ليست لديهم نفس الفرصة 

الذي يفضل المشاعر يظهر  ان الفرد (كيرسي) ذكر و, ( :24:4:6)عثمان ,لديهم   يبقى ضعيفاً 
 الفردالذي يفضل التفكير في بعض االحيان , وعلى اية حال فان  الفردمن أكثر حساسية انفعالية 

خرون ذا ربما يراه اآل ستجاباته االنفعالية بصورة مرئية , وإالذي يفضل المشاعر يحاول توضيح 
المفكر عندما  الفردما أ( 457:4:64) مسلم ,ضل التفكيرالذي يف الفردمن  قاً عمأكثر رقة و مشاعر 
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ليه إ, وبهذا ال يلتفت  لآلخرينهي نفسها ولكن ال تكون واضحة  ستجابات جسمه  إفان  يصبح انفعالياً 
, ولكنه في الواقع قد يمر بنفس االنفعال  غير منفعلالمفكر بانه  الفردخرون , وهكذا يوصف اآل

      مامهأعندما يواجه بانفعاالت عميقة  المفكر يبدو مرتبكاً  و الفرد  ةعمق ولكن غير ظاهر أوبصورة 
         الشعوري يركز على الذاتية  الفردفان  , وعليه الشعوري يستمتع بمثل هذا المشهد الفرد, بينما 

 و, التفكيري يركز على الموضوعية  ان الفرد في حين,  نساني في التعاملالجانب اإل العواطف و و
 (.51:  6661التحليل )الجبوري ,  و  النقد و, العدالة  و, تطبيق القوانين  و, الحزم 

  :  Judging Vs Percevingدراك عطاء حكم مقابل اإلإسلوب أ -

      بانهم يفضلون حسم االمور بدل تركها معلقة  الذين يعطون حكماً  االفراد (كيرسي)لقد وصف      
 تي قبل كل شيء ويألديهم قناعة راسخة ان العمل  , و اتخذون القرار يشعرون بالراحة حينما يت و

من النمط  االفراد. اما (:22:4:6)عثمان , لينصرف إلى نشاط اخرينبغي على الفرد ان يؤدي عمله 
ملون في مزيد من المعلومات أالمدرك فيفضلون ترك االمور معلقة , ويقاومون اتخاذ القرار وي

نظرتهم  و, القلق  تخذون قراراتهم فانهم يشعرون بعدم الراحة ويعندما  هم وساس لقرار أيجمعونها ك
القيام باألنشطة التي تجلب لهم الراحة أو قل جدية وليس من الضروري لهم اتمام العمل قبل أللعمل 
به  ليقوموايبحثون عن عمل غيره  فانهم ال يفضلونه و أكمال لى إاذا كان العمل يحتاج  , و اللعب

   (. 452:4:64م ,مسل)

 نظريات السمات: 2-2-8

وصـف على  انصب أهتمامها بشكل رئيسإذ  ولى منابع دراسة المزاجأمن السمات  اتعد نظريتُ     
اإلنساني تلك الخصائص التي  سلوكلل الموجهةوبيان الخصـائص االسـاسية  اإلنسانية الشـخصية

 (.597: 6689)عبد الغفار, كثر من اهتمامها ببيان تطورها أ,  تمكن التنبؤ به

الفرد عند  عند اوجوده ُيستدل علىالسمات بناء افتراضي ال يمكن مالحظتها بشكل مباشر انما      
: 6686)الزورس, االفعال السلوكية التي يمكن مالحظتها  أو عن طريقو نشاطه أسلوكه ل هوصف
52.) 

بجمع الكلمات باللغة االنجليزية  6671بدأ )البورت( عام  (1115-1415)جوردون البورت      
( كلمة , ثم إختزل هذه الكلمات :::68والخصائص الشخصية , فأحصى )التي ُتشير إلى الصفات 

( مجموعة ::4( كلمة , ثم صنفها إلى مجاميع على وفق مابينها من عالقات بلغت )::25إلى )
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لوحدة الطبيعية لوصف السمة ا) البورت(  َعدّ شكلت سمات الشخصية األصلية في نظريته و 
نها نظام عصبي أعلى  لذا عرفها ستجابةلإل اً مسبق اً ستعدادإ و اً محدد ميالً  اإلنسانية كونها الشخصية

, و يثير و يوجه أشكااًل ثابتة من  على أن يصدر عددًا من التبيهات, لديه القدرة نفسي خاص بالفرد 
 . ( :::4::1السلوك التكيفي و التعبيري  )صالح,

عليه أكد )البورت( أنه على الرغم من إشتراك األفراد في بعض السمات إال أن لكل واحد سماته    
الخاصة , ولهذا يستعمل مفهوم الشخصية إليضاح اإلستقرار في سلوك الفرد عبر الزمن من جهة , 

 (.  8::697:4ومن جهة أخرى األختالفات السلوكية بين أفراد يواجهون المواقف نفسها ) الداهري ,

التي تشمل على  نفعالية والتي تميز طبيعة الفرد اإل الصفةالمزاج تلك أن لى إ)البورت(  أشار    
جميع  نوعية حالته المزاجية السائدة و وسرعتها و تهستجابإقوة  ستثارة االنفعالية ولإل تهقابلي

ـير السـلوك الظاهري تفس , و حاول )البورت(الخصائص المميزة لتقلب هذه الحالة المزاجية وشدتها 
في  ظاهرياً  يالحظمسؤولة عن الثبات الذي و تكون  ن للفرد اسـتعدادات معينة تحدد سلوكهأفتراض إب

  (.:45:4:6)عثمان ,الفردذلك سلوك 

و أالحيوية مثل :  –كما يرى البورت  –التي تدخل في تكوين الشخصية السمات المزاجية ف    
 بالدرجةها تتوقف ؤ و بطأ, سرعتها  و ضعفهاأستجابة قوة اإل الي ونفعثير اإلأدرجة الت و الخمول

الغددي لذا فهي ككل صفة فطرية ,  و على العوامل الوراثية منها حالة الجهازين العصبي  ىولاأل
في  الفرد أالخلقية فيبد جتماعية وما السمات األأ , اليحتاج ظهورها الى تعليم خاص او تدريب

 بل و  كما يزعم السلوكيون, فقطهو اليكتسبها عن طريق التعلم الشرطي ف   مبكر عمراكتسابها في 
 .(Myers& Myers 1995:55) ستبصار ايضاً اإل و  الخطأ و لةعن طريق المحاو 

  ( أكثر من مستوى للسمات , إذ صنفها وفق أهميتها إلى :البورتطرح )     

أنها  -بمعنى –نماط الشخصية تكون مشابهة أل  : (Cardinal Traits)السمات االساسية  -
, و ألن  (الطائي )حاتمتؤثر في كل جانب من جوانب حياة الفرد , مثال ذلك الكرم في شخصية 

 هذه السمات تكون نادرة فأننا النعرف إال عددًا قلياًل من األفراد يتصفون بهذه الصفات .

من جوانب حياة األفراد لهذه السمات تأثير في كثير  : (Central Traits)السمات المركزية -
, فعندما ُنشير إلى فرد ما بأنه لطيف أو غير إنها أقل شمولية في التأثير من السمات العظمى 

 مجامل أو طموح فأننا ُنشير في الواقع إلى سمة مركزية .
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: تكون هذه السمات األقل تاثيرًا في سلوك الفرد  (Secondary Traits)السمات الثانوية  -
جوانب ضيقة من حياتنا , مثال : تفضيل فرد مشاهدة األفالم الكوميدية , أو  ألنها تؤثر في

 . (012 – 0:1:  5119شلتز,)تناول طعام معين 
ان صلة االساليب المزاجية بالسمات متاتية من وجهة نظر اولبورت ان االمزجة ترتبط بعوامل      

ن السمات في انها استعدادات ترتبط وراثية, ومحددات بيولوجية, ويشير الى ان االمزجة تتميز ع
ارتباطا وثيقا بالمحددات البيولوجية والفسيولوجية والتي ال تبدي باستمرار سوى قابلية ضئيلة نسبيا 

 (.4:4: 4::4, الودود للتعديل خالل تطور الفرد )عبد

و استنتاج نتوصل أبنية عقلية  ترى هذه النظرية أن السمة( 1114 -1117كاتل نظرية ) 
 (.564: 6698لتفسير وتكرار هذا السلوك )هول ولندزي, القابل لالحظ يه من السلوك المُ ال

, أطلق  سمة اساسيةست عشرة بأستعمال التحليل العاملي  (كاتلعالم النفس البريطاني )حدد  
أصبحت فيما بعد واحدًا من اإلختبارات الواسعة Source Traits) )عليها السمات المصدرية 

 االستبيانات و أستعمل )كاتل( , ثم( 14-:::16:4في إختبارات الشخصية )صالح,األستعمال 
طلق على هذه أ والمالحظة لقياس الكثير من السمات الشخصية على عينات كبيرة من الناس 

سمات النها  Surface Traits))سمات السطحية الاسـم التي توصل اليها بهذه الطرائق السمات 
و ساس في الشخصية تمثل حجر األو أن السمات المصدرية    الفرد  افعال ظاهرة في سلوك و

و ,  مسؤولة عن السمات السطحية فالفرد مثال قد يمتلك سمات سطحية مثل تاكيد الذاتتكون 
, فالسمة المصدرية التي يمكن ان تكون مسؤولة عن هذه السمات السطحية  الطموح الشجاعة, و

 .(62: 6697,  )هنا الثالث هي سمة السيطرة 

كما هو الحال مع )ألبورت( , فأن )كاتل( ميز بين نوعين من السمات , هما: )المشتركة , و       
لى تعرض األفراد الذين  المتفردة ( وعزا عمومية السمات المشتركة إلى إمكانية وراثية متشابهة , وا 

ضح بأن السمات يعيشون في حضارة معينة إلى أنماط متشابهة من الضغط االجتماعي , و أو 
كما صنف السمات بطريقة أخرى المتفردة تبرز بصفة خاصة في ميادين االهتمامات واالتجاهات , 

ُتحدد سمات القدرة )الذكاء مثاًل( كفاءة الفرد في العمل إلى سمات المزاج و السمات الحركية , إذ 
سلوك , بينما ُتعنى السمات نحو هدف , فيما تحدد سمات المزاج )الحساسية مثاًل( األسلوب العام لل

أو القوى الدافعة للسلوك اإلنساني سواء في إكتساب المعرفة أو الممتلكات المادية  الحركية بالدافعية 
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, وتحتل السمات الدافعية أهمية خاصة في نظام )كاتل( كونها تتعلق بالدافعية التي تكاد تكون 
 .(:::14:4صالح,)موضوعًا مشتركًا في جميع نظريات الشخصية تقريباً 

دراسة  (Buss,1961)( كانت البدايات األولى لهذه النظرية حين قدم 1148)باس و بلومن,      
, المزاج الموجود عند كل البشر  -تجريبية عن العدوان البشري قادته إلى دراسة ُبعد الشخصية 

( و التي أستهدفت وأشرف عليها )باس (Plomin,1974 )إضافة إلى أطروحة الدكتوراه التي قدمها 
دراسة التفاعل بين الوالدين و الطفل , وكان المزاج المتغير الرئيسي فيها  , ونتيجة للجمع بين 

طورا نظرية جديدة لدراسة  بلومن( على علم الوراثة السلوكيةاهتمامات )باس( في العدوانية , وتركيز )
ية التي قد مجموعة من الجوانب الشخصالمزاج عند األطفال خالل العقدين الماضيين ركزا فيها على 

 ,Zentner& Shiner) و أساسية و حاضرة في مراحل النمو المبكرة تكون أكثر وراثية

2012:677). 

من ابحاث و دراسات هي  (Diamond ,1957)أشار كل من )باس و بلومن( أن ما قدمه      
تتلخص فكرة )دياموند( أن أربعة مزاجات            البدايات األولى بمثابة البادئ في أبحاث المزاج الحديثة , و 

أساسية , هي: )الخوف , و العدوانية , و االنتماء , و االندفاع ( يشترك فيها اإلنسان و أسالفنا من 
الثدييات , و هذا ما جعلهم يؤكدون في النسخة األولى من نظريتهم المزاجية أن الوراثة هي المعيار 

على أنها مزاج , و يجب أن يكون هناك مساهمة أساسية للعامل الوراثي            الحاسم في تحديد صفة ما
الفروق الفردية في خصائص السلوك , وبالتالي فإن السمة التي ُتظهر التوريث األساسي ولكنها في 

                  ال يمكن اعتبارها  -على سبيل المثال  -غير موجودة في الطفولة المبكرة مثل الضمير 
, و لهذا افترضا أن المزاجات يجب أن تتميز ببعض  (Buss & Plomin, 1984: 54)مزاجًا 

االستمرارية حتى تؤكد أن السمات المزاجية المبكرة هي األساس الذي تُبنى عليه سمات الشخصية  
 . (Buss & Plomin, 1984: 84)الالحقة 

 ية لمعالجة سمة ما كجزء من المزاج , فقد كرسانظرًا ألن الوراثة أصبحت المعيار األكثر أهم     
لفحص المساهمة الجينية في تباين السمات ,  عن طريق قيامهما بخمس دراسات تم فيها  جهودهما

سنوات( , و توصال إلى أدلة   9إلى  2قياس مزاج مجموعات من االطفال تراوحت اعمارهم من ) 
 .(Rothbart& Derryberry ,2002:17)ية للمزاج ُتشير لمساهمة العامل الجيني في الفروق الفرد
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نتيجة لذلك توصل ) باس و بلومن( في بداية صياغة نظريتهما الموجهة لدراسة االساليب     
المزاجية عند االطفال إلى ثالثة مزاجات يمكن االستدالل عليها من سلوكيات االطفال واساليبهم منذ 

  (Buss & Plomin, 1984:21)النشيط , و االجتماعي(  السنوات المبكرة , وهي: ) االنفعالي , و

لم يركز المنظران على المشاعر و البد من اإلشارة هنا أن ما يتعلق بالمزاج األنفعالي        
اإليجابية  فيه , و يعلالن ذلك بأن مستوى اإلثارة للعواطف اإليجابية يكون أقل من مستوى اإلثارة 

, إذ سجل الذكور درجات  لجنسذلك هناك خصائص إنفعالية خاصة باللمشاعر السلبية إضافة إلى  
أعلى من اإلناث في الغضب كعنصر إنفعالي , في حين سجلت اإلناث درجات أعلى من الذكور في 
عنصر الخوف , غير أنه و بالرغم من تأكيد ) باس و بلومن( على دور الوراثة إال أنهما إشارا إلى 

أخرى تتعلق بطرائق  ترجع  إلى جوانب وراثية و الذكور , واإلناث ان مثل هذه االختالفات بين
بسرعة  نفعالي() اإل المزاجي تتمثل خصائص أفراد هذا االسلوب التنشئة االجتماعية , وبصورة عامة 

 ةو الخوف وتنتابهم تقلبات مزاجية كثيرة وسريعة و ردود افعالهم سلبي الغضب و الشعور بالملل 
و يمكن استثارتهم بسهولة و يتصفون  بانهم غير قادرين على أتخاذ  ث من حولهم للتغيرات التي تحد

 (.(Gagne et al, 2009:255قرارات حاسمة أو مواجهة من يعارضهم و تفكيرهم غير واضح 

أما فيما يتعلق بالمزاج النشيط  أفترضا أن النشاط يعادل الحركة , ألن الحركة تشير إلى كل       
ه يمكن التعبير عن النشاط في أي نوع من السلوك , و يحتل النشاط مكانة خاصة بين السلوك , وعلي

ستجابة تكون مصحوبة بالطاقة المستهلكة  إالمزاجات الثالثة التي طرحها )باس و بلومن(,  كون كل 
ارنة وبالتالي تختلف في النشاط )الشدة , اإليقاع( , و هذا يعني أن النشاط له طابع أكثر انتشارًا مق

 )النشيط(ينشد أفراد هذا األسلوب بالمزاجين اآلخرين و بالتالي يمكن اعتباره سمة أسلوبية , و 
          و يسعون إلى التعامل معها ويهتمون بالحاضر و ال يشعرون بالقلق من المستقبل الحقائق 

شيء ويعدون له  و اليعتقدون بما هو تافه)غير منطقي( في العمل , ويرون أن العمل يأتي قبل كل
ية كل اإلعداد ويميلون للدقة في مالحظة التفاصيل و يهتمون لما يحدث حولهم و يتصفون بالواقع

و يستمدون طاقتهم من اآلخرين النهم عندما يكونون بعيدين عن  ويصفون أنفسهم بأنهم عمليون 
 .  (Buss & Plomin, 1984:31-32)الناس و يشعرون بالوحدة 

يتمثل  اً اتجاهي اً المزاجات األخرى يرى )باس و بلومن( أن للمزاج االجتماعي مكونو على عكس      
أن لهذا المكون  الميل إلى تفضيل وجود اآلخرين على الوحدة , و -بمعنى -بالبحث عن اآلخرين  
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تجاهي جذوره في المكافآت الجوهرية التي تنتج عن التفاعل االجتماعي مع أفراد آخرين , و عليه اإل
ترضا خمس مكافآت اجتماعية تكمن وراء ذلك , هي: ) وجود اآلخرين , و مشاركة نشاط , و تلقي اف

االهتمام من اآلخرين , و اإلستجابة المتبادلة المعبر عنها في مثل هذه الردود مثل االتفاق , الخالف 
ذه المكافآت والمفاجأة واالهتمام و خامس هذه المكافآت هي بدء التفاعل االجتماعي , و تتميز ه

االجتماعية بتطرفها ) الغياب  و اإلفراط في المكافأة( , و ُينظر إلى غياب المكافأة على أنه نقص 
في التحفيز االجتماعي  في حين يمكن اعتبار زيادة المكافأة بمثابة تحفيز اجتماعي مكثف للغاية , 

فيدًا , و أن المزاج ويؤكد كل من ) باس و بلومن( أن أي تفاعل اجتماعي يمكن أن يكون م
,  ((Eysenck ,1970االجتماعي يمكن أن يعد المكون االساسي لإلنبساط  كما افترضه 

(Shiner& Caspi, (2012:502  كون أفراد هذا األسلوب ي)بصورة عامة سعداء  ) االجتماعي
, يحبون  ال يحبون ازعاجهم أو مضايقتهم على تواصل دائم معهم و  ن على اآلخرينين منفتحيانبساطي

الحياة المنظمة , يتحدثون بهدوء ولديهم القدرة على ارجاء اشباع أو تلبية حاجاتهم حتى تحين 
 ,Buss & Plomin)الظروف أو الوقت المالئم إلشباعها و يتسمون بحالة مزاجية ايجابية 

1984:63) . 

لذكر أطلقا عليه المزاج ( مزاجًا رابعًا للمزاجات الثالثة اآلنفة ا6682أضاف ) باس و بلومن ,     
اإلندفاعي , و وصفاه  بأنه صفة معقدة تتكون من التحكم المثبط و وقت القرار و المثابرة في المهام 
المستمرة و البحث عن اإلحساس , غير أنهما أشارا إلى أن البحث عن اإلحساس و التحكم المثبط  

  هذا المزاج في المراحل العمرية الالحقة غير موجودة في الطفولة المبكرة , وعليه يمكن دراسة مثل 
ن بأنهم يتخذون قرارات متسرعة أومنقادة و اليتسمون بالمرونة  أو و يتصف األفراد االندفاعيو عمومًا 

إذا كان العمل يحتاج الى أعداد و أتمام فأنهم  -التروي في المشاعر , كما أنهم يتصفون بنفاذ الصبر
, و صعوبة في انتظار الدور و يقومون بمقاطعة  -ه يقومون بهال يفضلونه ويبحثون عن عمل غير 

ن الحديث في أوقات غير مناسبة و اليوجد لدى هؤالء عادات حياتية منتظمة مثل و اآلخرين و يبدؤ 
  . (Buss & Plomin, 1984:76)و النوم عادات االكل 

نظرية سببية )سلوكية و  و بإضافتهما لهذا المزاج أخذت النظرية التي طوراها توصف بأنها      
راثية(   و متعددة األبعاد , على الرغم من أنها تركزت في البداية على دراسة مزاج األطفال , إال 

 الراشدينأنها أصبحت واحدة من النظريات القالئل التي تقدم منظورًا تطوريًا واسعًا حول مزاج 
(Rothbart & Sheese, 2007:331). 
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على أساس السمات , فقد فسراها تكوين الشخصية ل ير ) باس و بلومن(فيما يتعلق بتفس       
 على نوعين: و تكونالتي تظهر في مراحل مبكرة من الحياة  و, المكونة لها 

         هو الحال عليه في جميع الميول  كماجينية أو وراثية في أصلها وتكونها  (النوع األول) -
 مثل الذكاء . , تكون موروثة حتماً التي  االستعدادات النفسية األخرى و و

التي تميز الشخصية المزاجية  السمات التي تظهر في مرحلة الطفولة المبكرة و : (النوع الثاني) -
ن يلوالدل , والتي قد تكون أما موروثة أو مكتسبة من البيئة  و, عن سمات الشخصية األخرى 

 , ومثال ذلكو إخفائها من الشخصية استمرارها أ في تعزيزها و اً كبير  اً أثر  أهمية بالغة و
التي تصبح فيما بعد نمطًا يعتاد عليه الفرد  السلوكيات المتعلقة بعادات تناول الطعام أو النوم و

المعلومات المتعلقة بذاته بشكل عام  المعرفي و ئهجزءًا ال يتجزأ من بنا في حياته الالحقة و
 .( :26,4:6) الكعبي ,من أجزاء الشخصية  اً بوصفها جزء

ن هناك تقاربًا في اآلراء أجد و  الُمفسرة لألساليب المزاجية اتلنظريلالعرض السابق  عن طريق    
( , وتعريفهما النظري لألساليب 6682ت الباحثة نظرية )باس و بلومن ,تبن و عليه , إزاءها 
 و ذلك لألسباب اآلتية:  المزاجية

 .األربعة المستهدفة في البحث الحالي ية المزاجاألساليب تفرد النظرية في طرح وتفسير  -

        الحصول على دراسات أجنبية أختبرت هذه النظرية إال أنه ليس هناك دراسات عربية بالرغم من  -
 .قامت بإختبار هذه النظرية  –على حد علم الباحثة  –أو محلية 

 . الرشدمرحلة  إلىفولة الطمرحلة ُتعد هذه النظرية من النظريات التطورية في دراسة المزاج من  -

 

 : البحث وجهات النظر )الُمتبناة( الُمفسرة لمتغيريموازنة بين ال 2-3

مشاعر إيجابية نشعر بها بعد تفاعالت تواصلية  يالرضا التواصل في( 6698) هشت , رأى    
ستجابة عاطفية كبيرة ؛ على عكس إ كونتُ التفاعالت الشخصية هذه درجة الرضا بعد  , و أنناجحة 

      الرضا عن التواصل يركز على حدث اجتماعي  كون ؛من االستجابات العاطفية األخرى  لكثيرا
 لقاء اجتماعي ُمرض   في إنتاج ) الشخصية( بالتالي  يصبح من المهم فهم الدور الذي تلعبه الذات  و
فاعلي و درجة , و أهمية الموضوع  التالشخصية  الفرد توقعاتيبدو من المعقول أن  إضافة إلى أنه ,
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 الحميمية , و المعززات التي يكتسبها أثناء أو بعد الموقف التفاعلي عوامل رئيسة في تحديد مستوى 
 مظهرًا من مظاهر  المزاجيرى ) باس و بلومن(  ومن جانب أخر, هذا من  جانب درجة الرضا 

           قيمة اجتماعية  وبية له مظاهر ايجا كما أنفقدان التوازن بين الفرد والبيئة التي يعيش فيها , 
ذات قيمة تعبيرية تربط بين االفراد وتزيد من فهمهم لبعض  لهكبيرة اذ تكون المظاهر المصاحبة 

إلى غياب المكافأة على أنه نقص في التحفيز  كما أنهما ينظران  , وتوثق من تواصلهم االجتماعي
       أن  أكدابة تحفيز اجتماعي مكثف للغاية , و االجتماعي  في حين يمكن اعتبار زيادة المكافأة بمثا

, و أن المزاج االجتماعي يمكن أن يعد المكون في المزاج أي تفاعل اجتماعي يمكن أن يكون مفيدًا 
 .عند األفراد االساسي لإلنبساط  
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 إجراءاته: . منهجية البحث و3
           عاعينمممممب ذمممما  يمممم  ت تيممممت عاذجتذمممم    هإج عءعتمممماذنهجيممممب عاو ممممم    يتضممممذا امممم ع عاً مممم    ضمممم         
 عا س ئ  عإل   ئيب عاذستعذلب اذع اجب عاوي ن ت .   ,  ذ   تطويقهذون ئه   خط عت  هأتعت   عختي  ا   
 منهجية البحث: 3-1
 عاذنهج عا  ًي ذنهج    لذي   او ثه  , ك نه يستهتف   ف عاظ عا  عانًسيب ع تذتت عاو  ثب      

        وشك    م  ا ط يق جذ  عاوي ن ت ,    ضه   ت ليله  إ   ئي   ,   يهتم وت عسب عاذتغي عت كذ  
   ) ويتعت كذي   أ  كيًي  يعو   نه  تعوي ع    ً   تقيق     اي اتى أف عت عاعينب ,  ي ف عاظ ا ة عانًسيب  

اذ  ك ا عاو   عا  اي يو   عاعالقب عإل تو طيب ويا ذتغي عته عا ئيسب  ( ,  681: 6991 آخ  ا,
فيه  عاغ ض ذا جذ  عاوي ن ت ,  عاتي يك ا عات عس ت عإل تو طيب ضذا ا ع عاذنهج عاو  ثب  أ تذتت
       (. 88: 6222,  ط يخ  )عآلعاتي ت توط وه  ذتغي عت كذيب وعضه  و اوعض  إتج ه عاعالقب ق ة  ت تيت 

 مجتمع البحث: 3-2
فمممي ذمممتع    ) عا عوعمممب ,   عاخ ذسمممب ,   عاس تسمممب(  فيت مممتت ذجتذممم  عاو ممم  عا ممم اي وطلومممب عا مممً     

ط اوممممب  ط اومممم     1(946عاومممم اد  ممممتتام )   (6266- 6262)العمممم م عات عسممممي  و ومممم  عاذتذيممممبيا وذ  فظممممب
( 472,    )%( ذممما ذجتذممم  عاو ممم  76.689يذثلممم ا ) اوممم   ( ط496و عقممم  )   تياذممم ب يا  لممم  ذت سممم

                          اك .  ُيويا( 6جت   )   %( ذا ذجتذ  عاو   , 48.866يذثلا )ط اوب 
 ( و الصف الدراسيوفق متغيري النوع )ذكور , إناثموزع  مدارس المتميزينمجتمع  (1جدول )

 
 

                                                 
 عت ذتع   عاذتذيبيا في ذ  فظب و و  وذ جب كت ب تسهي  عاذهذب تم عا      ل  إ   ئي ت ذجتذ  عاو   ذا إتع 1

 (.6ذل ق ) 40/20/0404في  4950 ي عاعت 

 
 ت
 

 
 المدرسة 

  الصف الدراسي
 السادس الخامس الرابع المجموع

 إ ذ إ ذ إ ذ

 496 - 677 - 696 - 647 المتميزين 2
 472 662 - 682 - 682 - المتميزات 0

 946 662 677 682 696 682 647 وعــالمجم       
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 : البحثعينة  3-3
سممل ب عأل  عت  (Stratified Random Sample)تممم عختيمم    ينممب و اط يقممب عاطوقيممب عاعشمم عئيب     

ُيعممت امم ع عا جممم   ,  و ومم ذممتع   عاذتذيممبيا فممي ذ  فظممب  طلوممبذمما ( ط اممب  ط اوممب 422)ولغممتعاذتن سممب 
كذمم  يعممت امم ع عا جممم ذن سممو   فممي , ( 88:6986آخمم  ا ,   نمم ء عاذقمم يي  عانًسمميب ) عاب وعممي ذن سممو   فممي و
تكم ا فم عت ( 422) عتام عاعينم ت عاتمي يكم ا عف  ا أعام ي يشمي  إام   (Nunnaly,1978) نم نللي ضم ء  أي

 ينمممب عاو ممم  ذممم  نسممموته   تشمممك , ( Nunnaly,1978:179)عإل  ممم ئي جممم عء عات ليممم  إل  ينممم ت ذن سممموب
  ( ذمما  ينممب عاو مم  %76.67ونسمموب ولغممت ) طممالب( 629و عقمم  ) %( ذمما ذجتذمم  عاو مم   46.728)
 اك .  ُيويا( 6جت   )   ذا  ينب عاو   ,%( 48.87) يذثلا ذ  نسوته( ط اوب  696)
 

 ( و الصف الدراسيوفق متغيري النوع )ذكور , إناث ةموزع مدارس المتميزين عينة (2جدول )

 
 البحث:  اتاأد 3-4

 ت( ق ذمممعا ضمم  عات ع ممملي   عألسمم ايب عاذبعجيممب) عاذتذثلممميا ومممعاو مم  عا مم اي  يذمما عجمم  قيمم   ذتغيممم      
 , Allen & Yen) ُيشي  إ   ذقي   اقي   ك  ذنهذ   فق خط عت ون ء عاذق يي  عانًسيب ,وون ء  بعاو  ث

 و اخط عت عالس سيب عآلتيب:عا  أا  ذليب ون ء أي ذقي   تذ   ( 1979
 عاتخطيط الذقي   ات تيت عاذج الت عاتي تغطيه  فق عته. -
 جذ  عاًق عت   ي غته  . -
   ض عاًق عت  ل  ذجذ  ب ذا عاخو عء   ي عالخت  ص. -
 تطويق عاًق عت  ل   ينب ذذثلب اذجتذ  عاو  . -
    .(Allen & Yen , 1979: 118-119)    ئي الًق عتعات لي  عإل -

 
 ت
 

 
 المدرسة 

  الصف الدراسي
 السادس الخامس الرابع المجموع

 إ ذ إ ذ إ ذ

 629 - 11 - 86 - 16 المتميزين 2
 696 48 - 86 - 86 - المتميزات 0

 422 48 11 86 86 86 16 وعــالمجم       
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 : Scale Communication Satisfaction الرضا التواصليمقياس  3-4-1

    تم تذكنه  - ب ل   ت  لم عاو  ث -اقي   ا ع عاذتغي    ذعت ذقي     وي أ  ذ لي ج ت  اعتم     
ون ء  عاو  ثب تع تأ,   أاتعفه  يتالءم ذ  ك  ذا ذجتذ  ا ع عاو   أجنوي ذقي  ذا عا      ل  

 عاخط عت عآلتيب:   ا ط يق ذتع   عاذتذيبيااتى طلوب نً   آي   عاذتغي  عاذ ك   اق ذقي  
 

   نظريًا: الرضا التواصليتحديد متغير  .6
عا ي    اه ع عاذًه م Hecht,1978) ) اشتتوني تع يف   ا ط يقتم ت تيت عاتع يف عانظ ي      

  عا  عفب عاتي ت قع ت عإليج ويب عا ان جم  شع   و إل تي ح عانًسي سوقت عإلش  ة إايه في عاً   )
 (.تقو    ف  ليب     ال  إا  كشف عا عت ات ع   ذ  عآلخ يا وثقب  ي     ليه  عاً ت  نت ع

      جمع فقرات مقياس الرضا التواصلي و صياغتها:   .6
ذا  ذجذ  ب ل   بعاو  ث تعطلع عا ض  عات ع لي    ي غته ذا عج  جذ  فق عت ذقي       

 اي:   , عات عسب و او     نظ ي    ا ع عاذتغي  تن  اتعاتي ي  عاذق ي
و   ته عانه ئيب  تأافاقي   عا ض  عات ع لي عاشخ ي اتى عألف عت عا ي  Hecht,1978) ) ذقي   -

تتم عإلج وب  نه   فق تت ج إج وب سو  ي يوتأ وم ) أ عفق(  ينتهي وم) غي  ذ عفق وشتة( ( فق ة 69ذا )
اقي   عا ض  عات ع لي وعت إج عء ذك اذب ا تًيب     ا ع عاذقي   ك نه ذ ذذ م تتوا  غي  أا عاو  ثب ا

أختالف ذجتذ   إض فب إا ويا عاذستجيب  ف ت آخ  ,  ذا ثم  ليه أا يجيب  ا فق عت عاذقي   , 
 /أ(.6عاو   عا  اي  ) ذل ق 

تعخ  عا ف    عاذعلمطلوب عاج ذعب ذ نت اقي   عا ض  عات ع لي Alan et al. , 2009) )ذقي    -
تتم عإلج وب  نه   فق تت ج إج وب ( فق ة 64و   ته عانه ئيب ذا ) تأافعا ي  (SCCS) عات عسي

ا ع عاذقي   ك نه  سو  ي يوتأ وم ) أ عفق(  ينتهي وم) غي  ذ عفق وشتة( . غي  أا عاو  ثب ام تتوا  
 /ب(.6ذ  عاو   عا  اي ) ذل ق اقي   عا ض  عات ع لي ذ  عاذعلم إض فب إا  أختالف ذجت    ذ ذذ

عا ض  عإلط   عانظ ي اذتغي   ف تة ذا عإلط   عانظ ي  وعض عات عس ت عاس وقب عاتي تس  قت  إل و  
          عات     ذ  عألست   عاذش ف   ا ط يقوعض عألفك   عاذًيتة عاتي تم عستنو طه    ,  عات ع لي

عا ض  عات ع لي اتى طلوب ( فق ة اقي   68) ي غب وعض عألس ت ة عاذخت يا في  لم عانً  تم   
 .(6)ذل ق/ فق تت ج  و  ي   نه تك ا عإلج وب  ذتع   عاذتذيبيا

                                                                                                    



 04  : الثالثالفصل 

 تصحيح المقياس: تدرج اإلجابة و .8
  عا ضم  عات ع مليفي  ضم  ومتعئ  عإلج ومب اًقم عت ذقيم    (Likert)أسل ب ايك ت  بعاو  ث تع تذت      
عاذق يي  عانًسيب  ذقم يي  عاشخ ميب , فضمال   ما   اك ال تذ ت ا ع عألسل ب في كثي  ذا عات عس ت    

  ( , ام ع تمم عختيم  6984:896عنه ال ي ت ج إا  جهت كوي  في  س ب قيم عاًق عت   أ بعنه  )  يس ى , 
 عاوتعئ  عآلتيب اإلج وب : 

 , 8,  4يج ويمب ) عاتمي تذمنا عأل بعا عآلتيمب فمي   امب عاًقم عت عإل   ( , عومتع   أ ي ن   ,  غ او   ,  تعئذ   )       
 . عاعكسيب( ل  عاتت و  في   اب عاًق عت  4,  8,  6,  6)  عأل بعا  ( ل  عاتت و    6,  6
 إعداد تعليمات المقياس:  .4

عإلج ومب  ما فقم عت  عاطلومبذما  ت    إا  أا تك ا تعليذ ت عاذقي    عض ب ,  ي  طلوعاو تسع  
ال ت جت ان ك إج ومب  م ي ب ,   وأنه  ذ ض  يب اغ ض عاو   عاعلذي  تق   عاذقي   وك    ع ب  

عا عإلج ومب اما يطلم   ليهم  ع مت  وأنمه ال تع مي ام ك  عالسمم    , م  أخ ى خ طئب وقت  ذم  تعوم   ما  أيهم
 (.8, ذ  تقتيم ذث   ي ضا كيًيب عإلج وب )ذل ق/ م ل  س يب إج وته عاطلوب,   اك ايطذئا  عا  س

      
 تعليماتِه: و الرضا التواصليفي فقرات مقياس  الخبراءآراء  .7

ذخت مميا فممي ذجمم   عا عاخومم عء( ذمما 66 لمم  ) 68ُ ممَ ض  عاذقيمم   و مميغتَه عأل ايممب  عت عاًقمم عت عاممم      
اغ ض إوتعء أ عئهمم فيذم   عاُذتون عاتع يف عانظ ي  ,   عاو  ( , ذتضذن   عاهتف ذا 7/ذل ق لم عانً  )
 يخص : 

 ذتى  ال يب عاًق عت اقي   ذ   ضعت ألجله. -
 ذتى ذالئذب وتعئ  عإلج وب. -
 (.7إض فب( ل  عاًق عت )ذل ق /  أ  ف,   أ,  ذا تعتيالت )إ  تة  ي غبذن سو   إج عء ذ  ي  نه  -

        %( فمممم كث  اغمممم ض قومممم   عاًقمممم ة  82 تع   لمممم  آ عء  ذال ظمممم ت عاخومممم عء  و  تذمممم ت نسمممموب ) ع تذمممم     
, كذ    لت ذ عفقتهم  ل  تعليذ ت  (68,68فق تيا ) فض  ( فق ة  61) عإلوق ء  ل أ   فضه  تم 

الت ليممممم  عاُذعمممممت  عا ضممممم  عات ع مممممليوممممم اك أ ممممموا  مممممتت فقممممم عت ذقيممممم    عاذقيممممم    ومممممتعئ  عإلج ومممممب ,  
فقمم عت  ممال يب يومميا آ عء عاخوم عء فممي ( 8 جممت   ) , (  8/( فقم ة  )ذل ممق61)   م ئي ذكمم ا ذمماعإل

 . عاذقي  
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 الرضا التواصليفي صالحية فقرات مقياس  الخبراءآراء  (3جدول)

 المعارضون الموافقون العدد أرقام الفقرات
 النسبة التكرار النسبة التكرار

68,61,67,64,66,66,62,9,8,1,7,8,6,6 
68,68,61,64,68,66,66,62 

66 66 622%  ً  % ً  

67,69,8,4 4 62 88.88% 6 61.11% 
68,68 6 9  87 % 8 67% 

 
 فقراته: وضوح تعليمات المقياس و .1

  سمم ب إضمم فب إامم  اغتممه  ضمم ح    وتعئلممه ,  تعليذ تممه ,عاذقيمم   فقمم عت  ضمم ح ذممتى لمم   التعمم ف     
ذمما ( ط اومم    ط اوممب 82اذقيمم    لمم   ينممب عسممتطال يب ولممد  ممتت أف عتامم  )ُطّوممق ع اإلج وممب عاذسممتغ ق عا قممت

 ُيومميا( 4عات عسممي,  جممت   ) عانمم و   عا ممفذمم ب يا و اتسمم  ي  لمم   فممق ذتغيمم ي  طلوممب ذممتع   عاذتذيممبيا
ذممنهم إوممتعء ذال ظمم تهم  مم    ضمم ح عاًقمم عت   ممي غته   ت طلومم ب تذممت عإلج وممب و ضمم   عاو  ثمم .  اممك

ليهمم  ,  فيذمم  إ ع ك نممت انمم ك فقمم عت غيمم  ذًه ذممب ,  تومميا ذمما خممال  امم ع عاتطويممق أا  ط يقممب عإلج وممب  
ذمممتى عا قمممت  فيذممم  ولمممد,  ذنهممم  ب  امممي  انممم ك   جمممب اتعمممتي  أي  عضممم تعليذممم ت عاذقيممم    فق عتمممه ك نمممت 

 ( تقيقب .66-8عاذستغ ق اإلج وب ويا )
 

 الرضا التواصليفقرات مقياس  عينة وضوح تعليمات و(4جدول )

 
 

 
 ت
 

 
 المدرسة 

  الصف الدراسي
 السادس الخامس الرابع المجموع

 إ ذ إ ذ إ ذ

 67 - 27 - 27 - 27 المتميزين 2
 67 27 - 27 - 27 - المتميزات 0

 82 27 27 27 27 27 27 وعــالمجم       
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 :التحليل اإلحصائي لفقرات المقياس .8
ذممما عاذتطلوممم ت  عإل  ممم ئي الًقممم عتت ليممم  جممم عء عايؤكمممت عاذخت ممم ا فمممي ذجممم   عاقيممم   عانًسمممي أا إ 

عألس سيب اون ء عاذق يي  عانًسيب ك ا عات لي  عاذنطقي اه  قت ال يكشف  ا  ال يته  أ   تقه  و اشك  
)عالتسم ق عاخم  جي(    القمب  طم فيتياعاً ق ويا ذجذ  تيا   يعت أسل و ,   (Ebel,1972:408)عاتقيق 

 ذن سويا في عات لي  عإل   ئي . ذؤش يا)عالتس ق عاتعخلي( ت جب عاًق ة و ات جب عاكليب 
 )االتساق الخارجي(: طرفيتانن التاأ. المجموع

( 61تطويق عاذقي   عاو اد )  ل   فق ا ع عألسل ب, تم عا ض  عات ع ليوهتف ت لي  فق عت ذقي       
ذ ب يا  فق     عاذتذيبياطلوب ذتع( ط اب  ط اوب تم عختي  ام ذا ذجتذ  422 ل   ينب ولغت ) فق ة

مممم عت فق ة ذا فقمممم(  لمممممممممممم  ك  6-4ت جب ذا ) عاطلوب,  وعت ت  يا فق عت عاذقي   وإ ط ء  عان وذتغي  
, ثم جذ  ت ج ت إج و ت فق عت  عاعكسيب(  ل  ك  فق ة ذا فق عت عاذقي   4-6عاذقي   عاليج ويب  ذا)

اك  ف ت ذا أف عت عاعينب,   ت تيوه  تن بايمممممممممممممم   عوتتعء  ذا أ ل  ت جب ستخ عج عات جب عاكليب   ععاذقي   
%( ذا عالستذ  عت عا   لب  ل  أ ل  عات ج ت ,  ك نت 68نسوب )    عنته ء وأق  ت جب, ثم عختي

نسوب    عختي  ( ت جب , 86-98 ت ع  ت ت ج ته  ويا ) ( عستذ  ة  سذيت و اذجذ  ب عاعلي  628)
ت ع  ت ت ج ته            ( عستذ  ة أيض  628%( ذا عالستذ  عت عا   لب  ل  أ طأ عات ج ت  ك نت )68)

ذذكنيا  أكو   جم  أق   تو يا  اك وهتف ت تيت ذجذ  تيا تت ً ا و( , 42-82ويا )
((Anastasi,1976: 208. 

أ س ط عاذجذ  تيا عاعلي    و ستعذ   عالختو   عات ئي اعينتيا ذستقلتيا الختو   تالاب عاً  ق ويا
و اقيذب  ذق يسته  عاتني  اك  فق ة , ظه  إا عاقيذب عات ئيب عاذ س وب اجذي  فق عت ا ع عاذقي    نت 

   اك.  ُيويا( 7(  جت   )0.05عاجت ايب ك نت ذذيبة  نت ذست ى )
 فتينبأسلوب المجموعتين المتطر  الرضا التواصليالقوة التمييزية لفقرات مقياس (5جدول )

 الفقرة

 المجموعة الدنيا المجموعة العليا
القيمة التائية 

 2المحسوبة

 
 مستوى الداللة 

...5 
 

الوسط 
 الحسابي

 التباين
      الوسط 
 الحسابي

 التباين

 تعاب ع   ئي    6.031 0.943 2.768 0.710 3.416 6

                                                 
 (1.96( = )664(    وت جب   يب )0.05عاقيذب عات ئيب عاجت ايب  نت ذست ى ) 2
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 تعاب ع   ئي    9.649 1.011 2.620 0.540 3.685 6
 تعاب ع   ئي    6.294 0.978 3.064 0.536 3.740 8
 تعاب ع   ئي    4.423 1.166 2.570 0.989 3.222 4
 تعاب ع   ئي    7.962 1.061 2.703 0.603 3.638 7
 تعاب ع   ئي    8.780 1.081 2.231 0.875 3.407 1
 تعاب ع   ئي    7.671 1.008 2.305 0.786 3.250 8
 ع   ئي   تعاب  5.642 1.068 2.592 0.793 3.314 8
 تعاب ع   ئي    5.518 1.058 2.398 0.935 3.148 9
 تعاب ع   ئي    9.393 1.101 2.398 0.748 3.601 62
 تعاب ع   ئي    9.362 0.924 2.074 0.892 3.231 66
 تعاب ع   ئي    5.438 1.110 2.981 0.587 3.638 66
 تعاب ع   ئي    3.533 0.969 2.888 0.656 3.287 68
 تعاب ع   ئي    6.207 1.054 1.972 1.006 2.842 64
 تعاب ع   ئي    4.127 1.298 2.574 0.989 3.222 67
 تعاب ع   ئي    9.301 1.048 2.148 0.858 3.361 61
 تعاب ع   ئي    8.305 1.034 2.296 0.744 3.314 68
 تعاب ع   ئي    2.955 1.079 2.259 1.038 2.685 68
 تعاب ع   ئي    5.907 1.035 2.111 0.967 2.916 69
 تعاب ع   ئي    4.750 1.000 2.629 0.824 3.222 62
 تعاب ع   ئي    2.667 1.092 2.824 1.050 3.213 66
 تعاب ع   ئي    8.426 1.042 2.583 0.721 3.611 66
 تعاب ع   ئي    5.989 1.045 2.138 0.975 2.963 68
 ع   ئي   تعاب  11.353 1.015 2.342 0.692 3.685 64
 تعاب ع   ئي    8.014 1.102 2.018 0.964 3.148 67
 تعاب ع   ئي    8.485 0.969 2.351 0.597 3.333 61
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 تساق الداخلي(:)اإل  بالدرجة الكليةعالقة درجة الفقرة  . ب
فقم ة  ي ف  ا ع عألسل ب ذعي  ع  ذ كي   يذكا عال تذ ت  ليمه فمي عيجم ت عاعالقمب وميا ت جم ت عألفم عت اكم      

 عات جب عاكليب الذقي   ,  ذع ذ  عال تو ط ان  يشمي  إام  ذسمت ى قيم   عاًقم ة الذًهم م عام ي تقيسمه عات جمب 
عاكليممممب الذقيمممم    , أي عا كمممم  فقمممم ة تسممممي  فممممي عاذسمممم   نًسممممه عامممم ي يسممممي  فيممممه عاذقيمممم   كليمممم   )  يسمممم ي 

جب عاكليب الذقيم   امي أفضم  ذ مك إا  عا عات   (Anastas ,1976)ي  عنست بي ممممممممممتش ,   (76:6987,
 . (Anastasi, 1976 :206) تعخلي  نتذ  ال يت ف  عاذ ك عاخ  جي  

 و ستعذ   ذع ذ  ع تو ط وي س ا الستخ عج ذع ذ  عال تو ط ويا ت جب ك  فق ة  عات جب عاكليب      
ث  إج و ت جذي  تذ( عستذ  ة 422الذقي     ي  ك نت عالستذ  عت عاخ ضعب الت لي  وه ع عألسل ب )

 . عاطلوب في  ينب عاو   
 نت ( 898(  وت جب   يب )2.27تويا أا جذي  ذع ذالت عال تو ط ك نت تعاب ع   ئي    نت ذست ى )    

ك  ت جب  تو ط ويا ذع ذالت عإل ُيويا( 1( ,  جت   )2.298 تو ط )اذع ذ  عإل عا  جب اقيذب و ذق يسته 
 عات جب عاكليب الذقي  . فق ة  

 
 الرضا التواصليالدرجة الكلية لمقياس  رتباط بين درجة كل فقرة ومعامالت اإل  (6جدول )

معامل  الفقرة
 رتباطاإل 

معامل  الفقرة
 رتباطاإل 

معامل  الفقرة
 رتباطاإل 

معامل  الفقرة
 رتباطاإل 

6 0.32 8 0.30 67 0.16 66 0.40 
6 0.49 9 0.26 61 0.43 68 0.28 
8 0.32 62 0.38 68 0.41 64 0.43 
4 0.17 66 0.41 68 0.10 67 0.37 
7 0.38 66 0.28 69 0.29 61 0.40 
1 0.31 68 0.18 62 0.20 - - 
8 0.37 64 2.69 66 0.12 - - 

 
فق ة وعت إج عء عات لي  عإل   ئي و ألسل ويا  (61)ذكّ ن   ذا  عا ض  عات ع ليذقي     ليه وقي       

 عاذ ك  يا آنً  .
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 ثباته: المقياس و . مؤشرات صدق8
عاثوم ت  يعمت عا متق  إ  ,  يكم ا  م ا    االسمتعذ    تم عاثو ت في عاذقي    يتعيا ت عف  عا تق       

 .(Rust, 1989: 69)ذا عاج عنب عألكث  أاذيب و انسوب إا  عاقي   
  :Validityالصدق  . أ

 غي  أنمهع تعتتت تع يً ته  يعت ذًه م عا تق ذا أكث  عاذً ايم أاذيب في ذج   عاقي   عانًسي ا     
 : 6998)  مم تة , ذمما أاممم تلممك عاتع يًمم ت ) قممت ة عاذقيمم   عاذ ممذم  لمم  قيمم   ذمم   ضمم  ذمما عجلممَه( 

 عآلتيب:  ا ط يق عاذؤش عت اذقي   عا ض  عات ع ليقت ت قق عا تق   ,  (672
      : Face Validityالصدق الظاهري  -

اي   ض فق عت عاذقي    ل  ذجذ  مب ذما عاخوم عء  ا أفض   سيلب الستخ عج عا تق عاظ ا يإ    
 :6987 عئهم     ذمتى تذثيم  فقم عت عاذقيم   ال مًب عاذم عت قي سمه    )عاغ يمب , آعاذخت يا  عألخ  و

      ضممه  لمم  عاخومم عء  عا ضمم  عات ع مملي  مما ط يممق( . قممت ت قممق امم ع عانمم و ذمما عا ممتق اذقيمم    189
 (.6تعليذ ته )ذل ق/ قي     عئهم      ال يب فق عت عاذآعألخ  و  
     Construct Validity :صدق البناء  -

           تهإق ذ ,  ذ  عاتسليم وعتم إذك نيب ُيعت ا ع عان و ذا عا تق ذا أكث  أن عو عا تق أاذيب      
 اذقي  يوق  عاهتف عا ئي  ذنه ذ  إ ع ك ا ع عاثقب تت عكم وه تت يجي   إ  أا  و    ع تتق يضه في   

                                                 .(.                        616:6998) ف ج,  اقي    اك عاون ء )عاذًه م( نسبعأل  عاذستعذ  ا
 اي:,  تة ذؤش عت الت قق ذا  تق عاون ء  ((Cronbach & Meehl , 1954 تت 

إا  أا عات عس ت   عألتوي ت عاتي عإلش  ة ان   الوت ذا :((Factor Analysisعات لي  عاع ذلي   (6)    
 ,Hecht, 1978) ُأج يت أ و  ت عس ت إ عطلعت  ليه  عاو  ثب اْم ُتَش  إا   ج ت   عذ  في ا ع عاذتغي  

Kerlinger, 1986, Kline, 2005 , Alan et al. , 2009  )عاع ذليب اه ع عاذًه م   الت قق ذا عاونيب
  Alan et al. , 2009) :440)   ئيب أنه ذًه م أ  تي عاوعتأظه ت نت ئجه  وتالاب إ 

 ام تلجأ   ,   ل  عا ان ك عختالف   وينه عاذتون ة ن ت عانظ يب  عع  عألف عتت عسب عاً ق ويا   (6)    
             و ج ت ف ق ويا عألف عت في عا ض  عات ع لي أا عانظ يب ام ت  ح  إ عاو  ثب إا  أستعذ   ا ع عاذؤش  

 .(86 :6989ايجيا,  ) ث  نتعيك  
     ضذا عا ؤي   عته  تعت أس ايب ت لي  عاًق عت ذؤش عت  ل  ا ع عان و ذا عا تق )عاب وعي  (8)    
 )األول( ا ط يق ذؤش يا اذ : ت قق  تق عاون ء الذقي   عا  اي   ليه ,(6986:44آخ  ا,  
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)  القب ت جب عاًق ة و ات جب  عاتعخليعإلتس ق  الثاني()عاخ  جي ) عاذجذ  ت ا عاذتط فت ا( ,   تس ق عإل
 .( 1,7)أنظ  جت    عاكليب الذقي  (

 : Relibilityالثبات  . ب
            )أومم   طممب ه ذمما ذعل ذمم ت  مما سممل ك عألفمم عت تسمم ق عاذقيمم   فيذمم  يب تنمم  وممإذممتى إامم  عاثومم ت ُيشممي      
س سمممي   فمممي عاقيممم   ,   تمممم عات قمممق ذممما ثوممم ت أ ( ,  يعمممت  سممم وه عذممم ع  ضممم   ي    6996:626 ممم تق,   

 عاذقي   عا  اي و اط عئق عآلتيب : 
 :Test-Retestاعادة االختبار -االختبار -

عاتممي  عاذسممتجيويا تومم ط ومميا ت جمم ت عا ذع ذمم  عاثومم ت  فممق امم ه عاط يقممب  ومم  ة  مما قيذممب ذع ذمم  عإل     
 ذن سمبأنًسمهم وً  م  بذنمي  عاذسمتجيوياإ  تة تطويق عاذقيم    لم   ن     ليه  ذا عاتطويق عأل    

 . ( Anastasi,1976:115)  ويا عاتطويقيا
ولغمت  ذما طلومب ذمتع   عاذتذيمبياا س ب ذع ذ  عاثو ت وه ه عاط يقب تم تطويق عاذقي    لم   ينمب  

 عاطلوممبوعممت عاتطويممق عأل   وأسممو  يا تممم إ مم تة تطويممق عاذقيمم    لمم   (  8/جممت   )( ط اومم    ط اوممب 42)
فمي عاتطويقمميا ظهم  ذع ذمم  عاثوم ت وهمم ه  عاطلومب توم ط وي سمم ا وميا ت جمم ت إو سمتعذ   ذع ذمم   سمهم ,  أنً

 إ   ل  عاذقي    و  عابذا عاطلوبستق ع  إج و ت إ ل    تت ا ه عاقيذب ذؤش ع  جيتع   (  0.81عاط يقب )
عمت ( فمأكث   فمإا  امك يُ 2.82) توم ط وميا عاتطويمق عأل    عاثم ني ك  نو خ إا  أنه إ ع ك ا ذع ذم  عإلُيشي  

 . (78:  6987) يس ي , ذؤش ع  جيتع  اثو ت عاذقي   
 

 الرضا التواصليمقياس  ثبات(عينة 7جدول )

 
 

 
 ت
 

 
 المدرسة 

  لنوعا
 المجموع

 إ ذ

 62 - 62 المتميزين 2
 62 62 - المتميزات 0

 42 62 62 وعــالمجم       
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 : Cronbach – Alphaكرونباخ  -ألفا  -

تعتذمت ام ه عاط يقمب  لم  عالتسم ق فمي أتعء عاًم ت ذما فقم ة إام  أخم ى ,  تسمتنت إام  عالن م عف عاذعيمم  ي      
 : 6998 عتمه )  م تة , والذقي    عالن  عف ت عاذعي  يب الًق عت عاذً تة إ  أا عاًقم ة  وم  ة  ما ذقيم   قم ئم 

674 ). 

عا ضممم  تمممم عسمممتخ عج ثوممم ت ذقيممم    ( إسمممتذ  ة 422)  و  تذممم ت جذيممم  إسمممتذ  عت  ينمممب عاو ممم  عاو اغمممب      
 3جيممت امم  ذع ذمم   (4.40) ولممد ذع ذمم  عاثومم ت  ك  نومم خ  -اًمم  أوهمم ه عاط يقممب و سممتعذ   ذع تاممب عات ع مملي 

ومم اط يقتيا  عا ضمم  عات ع مملي( يومميا ذعمم ذالت ثومم ت ذقيمم   8 جممت   )عاذقيمم   , يشممي  إامم  تجمم ن  فقمم عت 
 عآلنًتي عا ك  .

 الرضا التواصليمالت ثبات مقياس معا( 8جدول )
 معامل الثبات الطريقة

 0.81 ختو    تة عإلإ
 0.72 ك  نو خ-اً أ

 
 : الرضا التواصليحساب الدرجة الكلية لمقياس . 9

ك ا ذا وعت إستخ عج خ  ئص عاقي   عانًسي اه ذو   ته عانه ئيب عا ض  عات ع لي أ وا ذقي        
( , 61أتن  ت جب اه اي ) (  624ا أ ل  ت جب ذ تذلب الذستجيب اي )(, ا ع ف 9( فق ة )ذل ق/61)
كو  ذا عا سط عاً ضي ك ا أ ب عاذستجيبكلذ  ك نت ت ج ليه ( ت جب , 17 سط ف ضي الذقي   )و  

 .هق  ذا عا سط عاً ضي ك ا ذؤش ع   ل  عنخً ضأ كلذ  ك نت  عا ض  عات ع لي اك ذؤش ع   ل  
 

 : الرضا التواصليلمقياس  . المؤشرات اإلحصائية.1
   ئيب عاتي ينوغي عا يت ف وه  أي ذقي   تتذث  في عألتوي ت عاعلذيب عا عاذؤش عت عإل ُتشي      

ذؤش يا أس سييا اذ  عا سط   ا ط يقتع ف طويعب عات بي  عال تتعاي عا ي يذكا عاتع ف  ليه 
عقت وت ذا عا ً  ت   اك  ل   ذعي  ي  ن  عف عاكلذ  قلت ت جب عإلفن  عف عاذعي  ي , عإل عا س وي  

 (.668-618:6988) عاوي تي   عثن سي  ,عاتق  ب ويا قيم ت ج ت عات بي    ج ت ن و ذا عاتج ن  أ 

                                                 
 .( فأكث 4.94ي شي   تت ذا عاو  ثيا إا  أا  ذع ذ  عاثو ت ُيعت جيتع  ع ع ك ا ذ وعه ) 3
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 ا عاذنمم ع  يكمم ا عات بيمم  عاتكمم ع ي ذتذمم ثال  , فممي  مميا يكمم عا سمميط   تتطمم وق قمميم عا سممط    نممتذ       
          عات بيممممم  ذلت يممممم   سممممم او   أ  ذ جوممممم    نمممممتذ  تكممممم ا اممممم ه عاذقممممم يي  عاثالثمممممب ال تتسممممم  ق ذممممم  وعضمممممه  وعضممممم     

ُيعممتعا خ  مميتيا ( (Kurtosis  عاتًمم طا  (Skewness). كمم اك فممأا عالاتمم عء  (88:6996) في كسمم ا,
ذم  عاتكم ع عت  نمت عاقميم عاذختلًمب يشي  ذع ذ  عالات عء إا  ت جب تج إ ذا خ  ئص عات بيع ت عاتك ع يب , 

)  ممم تة فمممي ذنطقمممب ذممم  الت بيممم  عال تمممتعاي إاممم  ذمممتى تجذممم  عاتكممم ع عتُيشمممي  الت بيممم  ,  ذع ذممم  عاتًممم طا 
(.  اكممم ع  نمممت ذق  نمممب ت جمممب عاتًممم طا عاذ سممم وب ألي ت بيممم  و اقيذمممب عاذعي  يمممب 86-89:6988 عاخليلمممي,

كو  ذا عاقيذب عاذعي  يب ك ا عات بي  ذمتوو   , أذم  أذ س وب , فإ ع ك نت عاقيذب عا (0.263التً طا عاو اغب )
   .(662:6986ق  ذا عاقيذب عاذعي  يب ك ا عات بي  ذسط    ) عاع ني  عاغ عومي,أإ ع ك نت عاقيذب عاذ س وب 

طلومب  عا ت جم ت جمت   امك.   ُيوميا( 9و سم ب عاذؤشم عت عإل  م ئيب عألنًمب عام ك   جمت  ) بعاو  ثم تق ذ
 تك ع عتهمم  تقتمم ب ذمما عات بيمم  عال تممتعاي ذذمم  يسممذا وتعذمميم نتمم ئج تطويممق امم ع عاذقيمم    تذيممبياذممتع   عاذ
 ( ي ضا  اك.6 شك  )

 
 الرضا التواصليالمؤشرات اإلحصائية لمقياس ( 9جدول )

 القيم المؤشرات اإلحصائية ت
 65 عا سط عاً ضي 6
 75.235 عا سط عا س وي 6
 0.459 عاخطأ عاذعي  ي ال سط 8
 75.000 عا سيط 4
 74.00 عاذن ع  7
 9.186 عالن  عف عاذعي  ي 1
 84.386 عاتو يا 8
 -0.285 عالات عء 8
 2872. عاتً طا 9
 57.00 عاذتى 62
 40.00 أق  ت جب 66
 97.00 أ ل  ت جب 66
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 الرضا التواصليعلى مقياس  الطلبةتوزيع درجات ( 1شكل )          

 
 : Scale Mood Styles األساليب المزاجيةمقياس  3-4-2

  تم   - ب ل   ت  لم عاو  ث -اقي   ا ع عاذتغي    ذعت   ويأ   ذ ليذقي    ج ت  اعتم      
              يتالءم ذ  ك  ذا عاتع يف   عإلط   عانظ ي عاذعتذتيا  أجنوي ذقي  ذا عا      ل    تذكنه

 ذتع   عاذتذيبيااتى طلوب نً   آاقي   عاذتغي  عاذ ك    ذقي  ون ء  ت عاو  ثبع تأ   ذجتذ  ا ع عاو  
 عاخط عت عآلتيب:   ا ط يق

   نظريًا: األساليب المزاجيةتحديد متغير  .6
 (Buss & Plomin,1984) و     ول ذاتوني تع يف   ا ط يقتم ت تيت عاتع يف عانظ ي        
          ذجذ  ب عاخ  ئص عاذذيبة األف عت   عاث وتب نسوي   عا ي سوقت عإلش  ة إايه في عاً   )   ًه ماه ع عاذ

          تؤث  في   تهمتنعك   ل  شخ ي   عاذتذثلب وك فب عالستعتعتعت   عاذي     عالاتذ ذ ت عاتي
ت تيتا  وأ وعب أس ايب  اي :  ,   يذكا عاتنوؤ وه    مسل كّي ته ذكنن  ذا ت تيتتعاتي   , عتعئه  

 (.عألنًع اي ,   عانشيط ,   عالجتذ  ي ,   عالنتف  ي
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      و صياغتها:   األساليب المزاجيةجمع فقرات مقياس  .2
ذقي   ال      ل   بعاو  ث تسعى    ي غته  عألس ايب عاذبعجيبذا عج  جذ  فق عت ذقي        

            و او   نظ ي    ا ع عاذًه م عاتي تن  اتعالتوي ت  تت ذا   ل   طال هإوعت   ا ع عاذًه م , اقي   
 & Buss) و     ول ذا ستثن ء ذقي  إو هج اب اقي س ذقي  ممممممم  ممممتذكا ذا عا      لتام  عات عسب  

Plomin,1984)     ( 62و   ته عانه ئيب ذا ) تأافعا ي عاو اغيا اتى عألف عت  عألس ايب عاذبعجيباقي
تتم عإلج وب  نه   فق تت ج إج وب خذ سي يوتأ وم ) أ عفق(  ينتهي وم ) غي  ذ عفق( , غي  أا عاو  ثب ق ة ف

ا ع عاذقي   ك نه ذ ذم اقي   عألس ايب عاذبعجيب  نت عاو اغيا , إض فب إا  أا عاًق عت عاتي  ام تتوا  
  ئي س ف تك ا غي  ق ولب اتذثي تغطي وعض ذج الته قليلب جتع   ع  ع ذ    ف ذنه  في عات لي  عإل  

            (.6/عاذج   عا ي  ضعت اقي سه ) ذل ق
عإلط   عانظ ي اذتغي   ف تة ذا عإلط   عانظ ي  وعض عات عس ت عاس وقب عاتي تس  قت  إل   و      

 ذش ف عات     ذ  عألست   عا  ا ط يقوعض عألفك   عاذًيتة عاتي تم عستنو طه    ,  عألس ايب عاذبعجيب
اتى طلوب  عألس ايب عاذبعجيب( فق ة اقي   42)  ي غبوعض عألس ت ة عاذخت يا في  لم عانً  تم   

                                                                                                  .(4)ذل ق/ فق تت ج  و  ي   نه تك ا عإلج وب  ذتع   عاذتذيبيا
 تصحيح المقياس: رج اإلجابة وتد .8

  عألس ايب عاذبعجيبفي  ض  وتعئ  عإلج وب اًق عت ذقي    (Likert)أسل ب ايك ت  بعاو  ث تع تذت      
عاذق يي  عانًسيب  ذقم يي  عاشخ ميب , فضمال   ما   اك ال تذ ت ا ع عألسل ب في كثي  ذا عات عس ت    

 ق عت   أ بعنه , ا ع تم عختي   عاوتعئ  عآلتيب اإلج وب : عنه ال ي ت ج إا  جهت كوي  في  س ب قيم عاً
 , 8,  4يج ويمب ) عاتمي تذمنا عأل بعا عآلتيمب فمي   امب عاًقم عت عإل   ( , عومتع   أ ي ن   ,  غ او   ,  ) تعئذ         

 . عاعكسيب( ل  عاتت و  في   اب عاًق عت  4,  8,  6,  6)  عأل بعا  ( ل  عاتت و    6,  6
 
 د تعليمات المقياس: إعدا .4

أا تكممم ا تعليذممم ت عاذقيممم    عضممم ب   كذممم  فمممي عاذقيممم   عأل   فمممي اممم ع عاو ممم   كمممبت عاو  ثمممب  لممم   
ذ ضمم  يب اغمم ض عاو مم    ممتق   عإلج وممب  مما فقمم عت عاذقيمم   وكمم   مم ع ب   عاطلوممبذمما  ت يمم  طلومم
وأنمه ال تع مي   , م يهم,   وأنه ال ت جت ان ك إج وب  م ي ب  أخم ى خ طئمب وقمت  ذم  تعوم   ما  أ عاعلذي

, ذ  تقتيم  م ل  س يب إج وته عاطلوب,   اك ايطذئا س عا  عا عإلج وب اا يطل   ليه  ع ت  ا ك  عالسم  
 (.8ذث   ي ضا كيًيب عإلج وب )ذل ق/
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 تعليماتِه: و األساليب المزاجيةفي فقرات مقياس  الخبراءآراء  .7
ذخت مميا فممي ذجمم   عا عاخومم عء( ذمما 66 لمم  ) 42ًقمم عت عاممم ُ ممَ ض  عاذقيمم   و مميغتَه عأل ايممب  عت عا     

عاتع يمممف  ,   عاو ممم ذتضمممذن   عاهمممتف ذممما   -امممم أنًسمممهم فمممي عاذقيممم   عأل   –( 7/ لمممم عامممنً  )ذل مممق
  عئهم فيذ  يخص : آاغ ض إوتعء  عاُذتون عانظ ي 

 ذتى  ال يب عاًق عت اقي   ذ   ضعت ألجله. -
 ذب وتعئ  عإلج وب.ءذتى ذال -
 (.4إض فب( ل  عاًق عت )ذل ق /  أ  ف,   أ,  ذا تعتيالت )إ  تة  ي غبذن سو   ي  نه إج عء ذ   -

        %( فممم كث  اغممم ض قوممم   عاًقممم ة  82ع تذممم تع   لممم  آ عء  ذال ظممم ت عاخوممم عء  و  تذممم ت نسممموب )       
لم  , كذ    ملت ذم عفقتهم   (68,66,8) ثال  فق عت فض  ( فق ة  88) عإلوق ء  ل أ   فضه  تم 

عاُذعمممت  عألسممم ايب عاذبعجيمممبوممم اك أ ممموا  مممتت فقممم عت ذقيممم    ومممتعئ  عإلج ومممب ,   تعليذممم ت عاذقيممم    
يومممميا آ عء عاخومممم عء فمممممي ( 62 جممممت   ) , (  8/( فقمممم ة  )ذل ممممق88) الت ليمممم  عإل  مممم ئي ذكمممم ا ذمممما

 .  ال يب فق عت عاذقي  
 

 األساليب المزاجيةفي صالحية فقرات مقياس  الخبراءآراء  (.1جدول)

 المعارضون الموافقون العدد أرقام الفقرات
 النسبة التكرار النسبة التكرار

64,66,62,8,1,7,8,6,6 
68,67,64,68,66,62,69,68,61,67 
42,89,88,88,81,87,88,86,82,69 

69 66 622%  ً  % ً  

84,86,61,66,68,68,9,4 8 62 88.88% 6 61.11% 
68,66,8 8 9  87 % 8 67% 

 
 فقراته: عليمات المقياس ووضوح ت .1

 ذا طلوب ذتع   عاذتذيبيا( ط او    ط اوب 82ُطّوق عاذقي    ل   ينب عستطال يب ولد  تت أف عتا  )     
  ضمم ح ذممتى لمم   التعمم ف( 4/جممت   ) عات عسممي   عا ممف عانمم و ذمم ب يا و اتسمم  ي  لمم   فممق ذتغيمم ي 

 اإلج ومممب عاذسمممتغ ق عا قممت  سممم ب إضممم فب إامم  اغتمممه  ضمم ح  ,  وتعئلمممه   , تعليذ تممه   , عاذقيممم   فقمم عت
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إوممتعء ذال ظمم تهم  مم    ضمم ح عاًقمم عت   ممي غته   عاطلوممب ذمما تطلوممإ   ب تذممت عإلج وممب و ضمم   عاو  ثمم
 ط يقممب عإلج وممب  ليهمم  ,  فيذمم  إ ع ك نممت انمم ك فقمم عت غيمم  ذًه ذممب ,  تومميا ذمما خممال  امم ع عاتطويممق أا 

ذمممتى عا قمممت  فيذممم  ولمممد,  ذنهممم   انممم ك   جمممب اتعمممتي  أي  ب  امممي عضممم تعليذممم ت عاذقيممم    فق عتمممه ك نمممت 
 ( تقيقب .68-9عاذستغ ق اإلج وب ويا )

 
 :التحليل اإلحصائي لفقرات المقياس .8

)عالتسمم ق عاخمم  جي(    القممب ت جممب عاًقمم ة و ات جممب عاكليممب  طمم فيتياعاًمم ق ومميا ذجذمم  تيا   يعممت أسممل و 
 عإل   ئي . ذن سويا في عات لي  ذؤش يا)عالتس ق عاتعخلي( 

 )االتساق الخارجي(: طرفيتانن التاأ. المجموع
تطويق عاذقي   عاو اد  , تم  ل   فق ا ع عألسل ب عألس ايب عاذبعجيبوهتف ت لي  فق عت ذقي       
ذ ب يا  طلوب ذتع   عاذتذيبيا( ط اب  ط اوب ذا ذجتذ  422) عاو   عاو اغب ل   ينب  ( فق ة88)

فق ة ذا (  لمممممممممممم  ك  6-4ت جب ذا ) عاطلوبت  يا فق عت عاذقي   وإ ط ء  ,  وعت عان و فق ذتغي  
, ثم جذ  ت ج ت  عاعكسيب(  ل  ك  فق ة ذا فق عت عاذقي   4-6مممم عت عاذقي   عاليج ويب  ذا)فقمممم

مممممممممممممم   عوتتعء  ذا ,   ت تيوه  تن باي ستخ عج عات جب عاكليب اك  ف ت ذا أف عت عاعينب  عإج و ت فق عت عاذقي   
%( ذا عالستذ  عت عا   لب  ل  أ ل  عات ج ت 68نسوب )   عنته ء وأق  ت جب, ثم عختي أ ل  ت جب  

%( ذا عالستذ  عت عا   لب 68نسوب )   عختي  ,  ( عستذ  ة  سذيت و اذجذ  ب عاعلي  628 ك نت )
    أكو   جم تف ت تيت ذجذ  تيا تت ً ا و  اك وه, ( عستذ  ة أيض 628 ل  أ طأ عات ج ت  ك نت )

ُيويا ذتي ت إج و ت عاطلوب  ل  ذقي   عألس ايب عاذبعجيب في  (66 جت   ), ذذكنيا  أق   تو يا  
 عاذجذ  تيا عاط فيتيا .

 ذتي ت إج و ت عاطلوب  ل  ذقي   عألس ايب عاذبعجيب في عاذجذ  تيا عاط فيتيا .( 11جدول )
 المجموعة الدنيا لياالمجموعة الع األسلوب

 ت جب 66-66 ت جب 61-88 نًع ايعإل
 ت جب 62-67 ت جب 69-84 عانشيط

 ت جب 66-66 ت جب 61-88 جتذ  يعإل
 ت جب 66-66 ت جب 61-87 نتف  يعإل
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     و ستعذ   عالختو   عات ئي اعينتيا ذستقلتيا الختو   تالاب عاً  ق ويا أ س ط عاذجذ  تيا عاعلي  
و اقيذب  ذق يسته اك  فق ة , ظه  إا عاقيذب عات ئيب عاذ س وب اجذي  فق عت ا ع عاذقي    نت عاتني    

   اك.  ُيويا( 66(  جت   )0.05عاجت ايب ك نت ذذيبة  نت ذست ى )
 بأسلوب المجموعتين المتطرفتين االساليب المزاجية(القوة التمييزية لفقرات مقياس 12جدول )

جي
مزا

ب ال
سلو

األ
 

 الفقرة

 المجموعة الدنيا المجموعة العليا
القيمة التائية 

 4المحسوبة

 
 مستوى الداللة 

...5 
 

الوسط 
 الحسابي

 التباين
      الوسط 
 الحسابي

 التباين

الي
نفع

اإل
 

 تعاب ع   ئي    2.670 0.749 1.787 0.828 2.074 6
 تعاب ع   ئي    7.242 0.800 2.703 0.658 3.425 6
 تعاب ع   ئي    8.286 0.868 2.111 0.839 3.074 8
 تعاب ع   ئي    8.260 0.951 2.805 0.587 3.694 4
 تعاب ع   ئي    8.223 0.806 1.722 0.957 2.713 7
 تعاب ع   ئي    14.419 0.825 1.805 0.768 3.370 66
 تعاب ع   ئي    9.206 0.860 2.268 0.746 3.277 66
 تعاب ع   ئي    11.284 0.941 2.463 0.552 3.648 68
 تعاب ع   ئي    6.261 0.708 1.675 0.986 2.407 64

شيط
الن

 
 تعاب ع   ئي    3.256 0.835 1.546 1.071 1.972 1
 تعاب ع   ئي    9.121 1.046 2.768 0.525 3.796 8
 تعاب ع   ئي    10.231 0.934 2.879 0.347 3.861 8
 عاب ع   ئي   ت 12.870 0.820 2.000 0.662 3.305 9
 تعاب ع   ئي    10.014 0.880 1.990 0.802 3.138 62
 تعاب ع   ئي    8.761 1.071 2.472 0.688 3.546 67
 تعاب ع   ئي    11.295 1.027 2.638 0.413 3.842 61
 تعاب ع   ئي    12.905 0.987 2.574 0.337 3.574 68
  ئي   تعاب ع   11.246 0.859 2.500 0.496 3.870 68

 تعاب ع   ئي    2.404 0.927 1.713 1.049 2.037 66 
                                                 

 (1.96( = )664(    وت جب   يب )0.05اقيذب عات ئيب عاجت ايب  نت ذست ى )ع 4
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عي
تما

الج
ا

 

 تعاب ع   ئي    8.964 1.060 2.583 0.589 3.629 66
 تعاب ع   ئي    9.448 1.054 2.527 0.618 3.638 68
 تعاب ع   ئي    5.320 0.978 2.296 0.990 3.009 64
 ئي   تعاب ع    13.793 0.776 1.564 0.801 3.046 67
 تعاب ع   ئي    12.267 0.883 1.879 0.765 3.259 69
 تعاب ع   ئي    12.881 0.850 2.120 0.646 3.444 82
 تعاب ع   ئي   غي   1.183 0.975 2.037 1.091 2.203 86
 تعاب ع   ئي    7.825 1.030 2.722 0.647 3.638 86

عي
دفا

اإلن
 

 ع   ئي   تعاب  7.314 0.952 1.833 1.054 2.833 61
 تعاب ع   ئي    9.598 0.912 1.907 0.930 3.111 68
 تعاب ع   ئي    4.656 0.840 1.611 1.020 2.203 68
 تعاب ع   ئي    9.310 0.830 1.898 0.906 3.000 69
 تعاب ع   ئي    9.916 0.948 1.870 0.918 3.129 62
 تعاب ع   ئي    4.388 0.808 1.666 0.894 2.175 88
 تعاب ع   ئي    5.642 1.187 2.638 0.889 3.444 84
 تعاب ع   ئي    9.558 0.907 2.407 0.702 3.463 87
 تعاب ع   ئي    5.766 0.914 1.879 1.018 2.638 81
 تعاب ع   ئي    7.755 0.720 1.796 0.869 2.638 88

  
 (:تساق الداخلي)اإل لمجالها  بالدرجة الكليةعالقة درجة الفقرة ب.
ت ف وه يت, نظ ع  اذ   عاذق يي  عانًسيب   عستختعذ   في ت لي  فق عت عالختو  عت عألس ايبذا أكث      
                              ذا ت تيت اذتى تج ن  فق عت عاذقيممم   في قي   عاظ ا ة عاسل كيب  عألسل ب عا 
(1978:262 (Nunnally ,  .  كي   يذكا عال تذ ت  ليه في عيج ت عاعالقب ي ف  ا ع عألسل ب ذعي  ع  ذ 

  يج ت ذع ذالت عال تو ط وياإوفق ذت عاو  ثب ,  اذج اه  عات جب عاكليب  ويا ت ج ت عألف عت اك  فق ة  
إا  أا  تق عاون ء يت قق وط عئق  (Anastasi, 1976)  تشي  إت جب ك  فق ة  عات جب عاكليب اذج اه , 

                              جبعء ذختلًب ذا عاذقي  إت عإل تو ط ويا عاًق عت عاذً تة أ  ذختلًب ذنه  عيج ت ذع ذال

 (Anastasi, 1976:154)  ,    تو ط ويا ت جب ستخ عج ذع ذ  عإل تو ط وي س ا إلإو ستعذ   ذع ذ 
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   -عستذ  ة  (422)عالستذ  عت عاخ ضعب الت لي  وه ع عألسل ب  أا  لذ    -الذج   ك  فق ة  عات جب عاكليب 
 نت ( 898(  وت جب   يب )2.27   ئي    نت ذست ى )إ تو ط ك نت تعاب تويا أا جذي  ذع ذالت عإل

ذقي    يك ا  ليه ,  ( 86,6و ستثن ء عاًق تيا )( 2.298 تو ط )اذع ذ  عإل عا  جب اقيذب و ذق يسته 
تذث   عت( فق  5 ) عألسل ب عإلنًع ايتذث   عت( فق  4 و عق  ),  فق ة (87)ذك ن   ذا  عألس ايب عاذبعجيب
( فق عت تذث  عألسل ب                       62عألسل ب عالجتذ  ي   )تذث   عت( فق  4 ) عألسل ب عانشيط

  .اذج اه  عات جب عاكليب  ك  فق ة  ت جب  تو ط ويا ذع ذالت عإل ُيويا( 68جت   )   ,  عإلنتف  ي
 

 لمجالهاالدرجة الكلية  بين درجة كل فقرة ورتباط معامالت اإل  (13جدول )
 اإلندفاعي االجتماعي النشيط اإلنفعالي

معامل  الفقرة
 رتباطاإل 

معامل  الفقرة
 رتباطاإل 

معامل  الفقرة
 رتباطاإل 

معامل  الفقرة
 رتباطاإل 

6 0.02 1 0.19 66 0.13 61 0.23 
6 0.30 8 0.41 66 0.47 68 0.31 
8 0.32 8 0.48 68 0.50 68 0.14 
4 0.33 9 0.48 64 0.34 69 0.39 
7 0.32 62 0.40 67 0.65 62 0.32 
66 0.42 67 0.30 69 0.63 88 0.14 
66 0.39 61 0.48 82 0.62 84 0.23 
68 0.40 68 0.54 86 0.01 87 0.36 
64 0.26 68 0.51 86 0.45 81 0.21 
      88 0.31 

 
فق ة وعت إج عء عات لي  عإل   ئي و ألسل ويا  (87)ن   ذا ذك ّ  عا ض  عات ع ليذقي     ليه وقي       

 عاذ ك  يا آنً  .
 ثباته: . مؤشرات صدق المقياس و8
   :Validityالصدق  . أ

 عآلتيب:  ا ط يق عاذؤش عت عألس ايب عاذبعجيبذقي    تق  ت عاو  ثب ذات قق
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      : Face Validityالصدق الظاهري  -
عألخم       ضمه  لم  عاخوم عء  ما ط يمق عألسم ايب عاذبعجيمباذقيم    ت قق ا ع عان و ذا عا متق     
  (.4تعليذ ته )ذل ق/  عئهم      ال يب فق عت عاذقي    آو
       Construct Validity :صدق البناء  -

           س ايب ت لي  عاًق عت عاذتذثلب وأعاذؤش عت  ا ط يق في عاذقي   عا  اي عاون ء ت قق  تق      
عاذقي   عا ي تنتخب فق عته في ض ء إ  أا ذؤش عت  ل  ا ع عان و ذا عا تق  (68,66)جت   

 (. 48: 6986خ  ا, آ   )عاب وعيا يا عاذؤش يا يذتلك  تق   ون ئي   
 : Relibilityالثبات  . ب

 تم عات قق ذا ثو ت عاذقي   عا  اي و اط عئق عآلتيب :     
 :Test-Retestعادة االختبار إ -االختبار -

ولغمت  ذما طلومب ذمتع   عاذتذيمبيا ب ذع ذ  عاثو ت وهم ه عاط يقمب تمم تطويمق عاذقيم    لم   ينمب ا س
 عاطلوممبوعممت عاتطويممق عأل   وأسممو  يا تممم إ مم تة تطويممق عاذقيمم    لمم   (  8/جممت   )( ط اومم    ط اوممب 42)

كم  ثوم ت  تذعم ذال تفمي عاتطويقميا ظهم   عاطلوب تو ط وي س ا ويا ت ج ت إو ستعذ   ذع ذ   أنًسهم ,  
 ةجيمت عت تت ا ه عاقميم ذؤشم  ( ,   64في جت   ) عاط يقب كذ  ذوياوه ه أسل ب ذا عألس ايب عاذبعجيب 

 .  ل  عاذقي    و  عابذا عاطلوبستق ع  إج و ت إ ل  
 : Cronbach – Alphaكرونباخ  -ألفا  -

ذقيممم   ذجممم الت عج ثوممم ت تمممم عسمممتخ   ( إسمممتذ  ة 422و  تذممم ت جذيممم  إسمممتذ  عت  ينمممب عاو ممم  عاو اغمممب )     
 تذعم ذال   عاتمي أشم  ت قيذهم  إام  أنهم  ك  نوم خ  -اًم  أوه ه عاط يقب و ستعذ   ذع تامب  عألس ايب عاذبعجيب

 .  اك ( يويا 64 جت   ),  ة جيتثو ت 

 بطريقتي إعادة اإلختبار وألفا كرونباخ األساليب المزاجيةمعامالت ثبات مقياس ( 14جدول )
 الطريقة األسلوب

 كرونباخ-لفاأ ختبارعادة اإلإ
 0.68 0.77 عإلنًع اي
 0.71 0.73 عانشيط

 0.71 0.81 عالجتذ  ي
 0.64 0.75 عإلنتف  ي
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 : االساليب المزاجيةحساب الدرجة الكلية لمقياس . 9
ك ا وعت إستخ عج خ  ئص عاقي   عانًسي اه ذو   ته عانه ئيب  عألس ايب عاذبعجيبأ وا ذقي        
أ ل  ت جب ذ تذلب  ( ي ضا67  جت   ),  (62)ذل ق/ذ ب ب  ل  أ و  ذج الت ( فق ة 87ذا )

ب كلذ  ك نت ت ج  ,  اك  أسل ب ذا عألس ايب عاذبعجيبً ضي عا سط عا ,  أتن  ت جب اه  الذستجيب  
إت  فه وه ع ك ا  اك ذؤش ع   ل  في أي ذا عألس ايب عاذبعجيب كو  ذا عا سط عاً ضي أ عاذستجيب

 .هق  ذا عا سط عاً ضي ك ا ذؤش ع   ل  عنخً ضأ كلذ  ك نت  ألسل بع
 األساليب المزاجيةمقياس  حساب الدرجة الكلية لمجاالت( 15جدول )

 أدنى درجة الوسط الفرضي على درجةأ عدد الفقرات األسلوب
 4 04 40 4 نًع ايعإل

 5 00.9 46 5 عانشيط

 4 04 40 4 عالجتذ  ي

 24 09 04 24 تف  يعإل
 

 
 : األساليب المزاجية. المؤشرات اإلحصائية لمقياس .1
      اممك ُيومميا( 61جممت  )   اذقيمم   عألسمم ايب عاذبعجيممب , و سمم ب عاذؤشمم عت عإل  مم ئيب  بعاو  ثمم تق ذمم   
تك ع عتهمم  تقتمم ب ذمما عات بيمم  عال تممتعاي ذذمم  يسممذا وتعذمميم     طلوممب ذممتع   عاذتذيممبيا عا ت جمم ت جممت   

  ضا  اك.ت( 7,4,8,6  ) شكعال  ع عاذقي    نت ئج تطويق ا
 لمقياس األساليب المزاجيةالمؤشرات اإلحصائية ( 16جدول )

 األسلوب   ت
 المؤشر

 اإلنفعالي
 

 اإلندفاعي االجتماعي النشيط

 25 20 22.5 20 عا سط عاً ضي 6
 24.060 21.805 26.620 23.535 عا سط عا س وي 6
 0.190 0.180 0.197 0.172 عاخطأ عاذعي  ي  8
 24.000 22.000 27.000 24.000 عا سيط 4
 24.00 23.00 27.00 22.00 عاذن ع  7
 3.806 3.601 3.959 3.449 عالن  عف عاذعي  ي 1
 14.488 12.969 15.680 11.899 عاتو يا 8
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 -0.042 -0.495 -0.797 -0.147 عالات عء 8
 0.293 0.464 0.590 0.096 عاتً طا 9
 24.00 20.00 24.00 21.00 عاذتى 62
 11.00 10.00 10.00 12.00 أق  ت جب 66
 35.00 30.00 34.00 33.00 أ ل  ت جب 66
 
 

 
 

 (3شكل )             ( 2شكل )
 يطاألسلوب النش في الطلبةتوزيع درجات األسلوب اإلنفعالي                 في الطلبةتوزيع درجات      
 

 
 

 (5شكل )              ( 4شكل )
 اإلندفاعياألسلوب  في الطلبةتوزيع درجات األسلوب االجتماعي                 في الطلبةتوزيع درجات      
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 : التطبيق النهائي 3-5
  ذما ذماه عاقيم   عانًسميسمتخ عج خ م ئص إ عاو     سي يذا إج عءعت ون ء ذقعاو  ثب  نته ء إوعت      

 ( 62 , 9  عانه ئيممب )ذل ممق/ ذو مم  ته يا سمميوتطويممق عاذق تقممت ة  لمم  عاتذييممب , ق ذمم ثومم ت       ممتق
عاتممي ذمما طلوممب ذممتع   عاذتذيممبيا فممي ذ  فظممب و ومم  ,   ( ط اممب  ط اوممب 422عاو اغممب ) عاو مم  لمم   ينممب 

 . 6266/ 26/ 68إا  6266/ 26/  66 الذتة ذا  ذا ذجتذ  عاو   %(46.728)ذ  نسوته  تشكل
 
 الوسائل اإلحصائية : 3-6

 في عستخ عج نت ئج عاو   عا  اي عا س ئ  عإل   ئيب عآلتيب: بعاو  ث تعستعذل    
 وأسل ب ذقي سي عاو  ( اعينتيا ذستقلتيا ا س ب عاق ة عاتذييبيب اًق عت t-testعالختو   عات ئي) -

غي  عان و )عا ك     عف عت  ينب عاو    فق ذتويا  عاً قعاذجذ  تيا عاذتط فتيا ,  عستخ عج 
 .عإلن  (

( : إليج ت ذع ذالت ع تو ط ( Person's Correlation Coefficientذع ذ  ع تو ط وي س ا  -
  ت جب عاذج   ,  عاعالقب عال تو طيب ويا عا ض  عات ع لي   عألس ايب ت ج ت عاًق عت و ات جب عاكليب 

 عستخ عج عاثو ت وط يقب إ  تة عالختو  .   عاذبعجيب , 
  اذقي سي عاو   . إليج ت عاثو ت وط يقب عاً ك  نو خ (Cronbach-Alphaذع تاب عاً  ك  نو خ ) -

( اعينب  ع تة الختو   عاً  ق ويا عا سط عا س وي ات ج ت عاعينب  ل  t-testعالختو   عات ئي ) -
  . ذعاو    عا سط عاً ضي اه ذقي سي

 تو طيب ويا ذتغي عت عاو    ل   فق ذتغي  عان و عإلختو   عابعئي اتع ف تالاب عاً ق في عاعالقب عال -
 )عا ك   ,  عإلن  (.

 عاث ني   عاعش  اعإل تع   ( (SPSSعا قيوب عإل   ئيب العل م عالجتذ  يب  بعاو  ث ت قت ع تذت    
 اكت  نيب.ستخ عج نت ئج عاو    ا ط يق عا  سوب عإلإل
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 : عرض النتائج و تفسيرها. 4
طلبمممد همممحل   بعمممح تحليممم    ابممما  لربحممم  لنتممماال لرتممم  تي ممم  لري ممما ر ا  يتضمممهذ  مممصل لرض ممم    ضممم     

تبنى، يهذ ثم تقمحيم  محح همذ تضسي  ا ف  ضيء لإلطا  لرنظ ي لره   ي لى يفق أ حلف لربح  ،  لرهتهيزيذ
 . لى لرنحي لآلت   لرهقت حا  ي لرتي يا  ي

 : تفسيرها نتائج والعرض  4-1
 :طلبة مدارس المتميزين لدى  الرضا التواصلي. تعرف  1  

لر ضمممما  لممممى هقيمممما   طلبممممد هممممحل   لرهتهيممممزيذأظ مممم   نتمممماال لربحمممم  أذ لريسممممط لرحسمممماب  رممممح  ا      
رلهقيممما   1( ي مممي ل بمم  هممذ لريسمممط لرض ضمم 9.186نح لف هعيمما ي رممح    إ( يبممم75.235بلمم)  لرتيل ممل  
ختبمما  حةرممد لرضمم ق بمميذ لريسممطيذ تبمميذ أذ ختبمما  لرتمماا  رعينممد يلحممح  إلعها  هعاحرممد لإل( يباسممت56لربممار)  

(  نممح هسممتي  5..6 بمم  هممذ لرقيهممد لرتاايممد لر حيريممد  أ( ي مم  22.283لرقيهممد لرتاايممد لرهحسمميبد بل مم   
             طلبممممممد هممممممحل   لرهتهيممممممزيذ رممممممحي م  ضممممممما ( ههمممممما يىممممممي   رممممممى أذ ..3بح  ممممممد ح يممممممد   ( ي6...حةرممممممد  
 ( ي بيذ صرك .61 حي    ، ي تيل ل 

 
الوسط الفرضي                                      ختبار التائي لداللة الفرق بين الوسط الحسابي واإل( 11جدول )

 الرضا التواصليلدرجات عينة البحث على مقياس 
حجم 
 العينة

الوسط 
 الحسابي

نحراف اإل 
 المعياري

الوسط 
 الفرضي

القيمة 
لتائية ا

 المحسوبة

القيمة 
التائية 
 الجدولية

 مستوى الداللة
(...0) 

 حلرد 5..6 22.283 56 9.186 75.235 ..0

    
ذ بممم   ممماء  هتسممقد ي ي  ممد نظممم  لرنهمميصُ لرنظممم ي لره تبنممى رممم   ىممم ( ي لرهتهثلممد  ممص  لرنتي ممد أذ      

       سمم يدفطبيعممد لربياممد لأ، تضا ليممد لرعهليممد لر  ممذلرتعزيممز  اهمم   اممي  فمم  سممليك لرضمم ح ي تضا لمم  ي  ضمما  
لرهاحيمممد  هليامممد بمممارهعززل    لره افمممو ( لرهعنييمممد ي طلبمممد همممحل   لرهتهيمممزيذلرتعليهيمممد لرتممم  يعمممي  في ممما  ي

بمحل  بارط يقمد لرتم  يمتم أختيما  م ب ما ر رتحماق بهمحل   لرهتهيمزيذ ي طبيعمد لرهنما ل لرح لسميد لرتم  لرهختلضد 
            لرتممممم  تسمممممها ر مممممم بإىمممممبا  حا مممممات م ي تمممممحفع م  يلرهتابعمممممد لأسممممم يد لرخا مممممد يح سمممممين ا ينظممممم   لره تهممممم 

                                                 
  حح لرضق ل .× لريسط لرض ض  = ه هي  أيزلذ لربحلا / حح ا  1
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ف مم رمحي م تيرعما   ي ابيمد رهما سميف ي ينميذ  ليم     لرتيرعما (  رمى  انما لرعيلهم  لأخم    صلرل ضا ، 
 هستقبال  ،     صل ي عل م يىع يذ بار ضا لرتيل ل  .

علدى وفدق متريدر  ا التواصلي لددى طلبدة مددارس المتميدزينالرضداللة الفرق اإلحصائي في  . تعرف 2
 :النوع )الذكور, اإلناث(

( لدددى 0...ال يوجددد فددرق دال احصددائيام عنددد مسددتوى ) لقددد تددم اختبددار الفرضددية الصددفرية ا تيددة :    
 على وفق مترير النوع )الذكور, اإلناث( . الرضا التواصليفي  طلبة مدارس المتميزين

لر ضمممما ل لربحمممم  أذ لريسممممط لرحسمممماب  رممممح  ا   ينممممد لربحمممم   لرممممص ي (  لممممى هقيمممما  أظ مممم   نتمممماا     
( فم  حميذ أذ لريسمط لرحسماب  رمح  ا   ينمد 8.634نح لف هعيما ي رمح    إ( يبم75.076بل)   لرتيل ل 

ختبمما  لرتمماا  ( . يباسممتعها  هعاحرممد لإل9.774نح لف هعيمما ي رممح    إ( يبمم75.408لربح  لإلنمما ( بلمم)  
(، -.35..ختبا  حةرد لرضم ق بميذ لريسمطيذ، تبميذ أذ لرقيهمد لرتاايمد لرهحسميبد بل م  تقلتيذ إلرعينتيذ هس

( هها يىي  3.9بح  د ح يد   ( ي6...(  نح هستي  حةرد  5..6هذ لرقيهد لرتاايد لر حيريد   ر ي   أ
 همما  ممي  ، ي ممل  لر ضمما لرتيل لرممص ي  ، لإلنمما ( فمم   لرطلبممد لرهتهيممزيذ هممذ نمماك فمم ق بمميذ رممي     رممى أنمم

 ( .69هبيذ ف   حي   
 

                                           الرضا التواصليالموازنة بين درجات أفراد عينة البحث على مقياس  (18جدول )
 )الذكور, اإلناث( وفق مترير النوع على

حجم  العينة
 العينة

الوسط 
 الحسابي

نحراف اإل 
 المعياري

القيمة التائية 
 وبةالمحس

القيمة التائية 
 الجدولية

 مستوى الداللة
(...0) 

  8.634 75.076 ..9 لرص ي 

..35. - 

 

6..5 

 

 9.774 75.408 6.6 لإلنا  حلرد

 
ف  بياد هذ لرص ي  ، ي لإلنا   يعيىيذ  طلبد هحل   لرهتهيزيذذ أ رى  ص  لرنتي د  تعيحيه ذ أذ       
 عل  ،   لرهيلرف لرتضا ليد لرت  يه يذ ب اف  نضس ا ب ل  لرضا لد  طت م لرخأيلحح   ي تعليهيد تها يد أ

تلممك  ح ل  ممم رحا ممات م ، يأ ممحلف م ، يلرهسممليريا  لرتمم  تقمم   لممى  مماتق م ضممهذ هممن م أفمم لحل  هتسممايذ فمم  
   لرهعززل (.لرهتطلبا  لر ثي  هذ ر م لرت  يف    تها يد أل س يد يلأ ا بيالر
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 :طلبة مدارس المتميزين لدى  جيةاألساليب المزا. تعرف  3
ختبا  لرتماا  رعينمد لإل دلرباحث  ، لستعهل طلبد هحل   لرهتهيزيذرح   لةساريا لرهزل يدرلتع ف  لى     

         لرتاايمد لرهحسميبد  دلرقيهم ي نحم لف لرهعيما ي لإل لريسمط لرض ضم  ي لريسمط لرحسماب  يبعح  سمتخ لُ يلحح  
 أسممليا( ر مم  ..3( يبح  ممد ح يممد  6...(  نممح هسممتي  حةرممد  5..6د لربار ممد  ي لرقيهممد لرتاايممد لر حيريمم

 ( ي بيذ صرك ..6ي  حي   ،   ب أل لأساريا لرهزل يدهذ 
الوسط الفرضي                                      ختبار التائي لداللة الفرق بين الوسط الحسابي واإل( 11جدول )

 األساليب المزاجيةس لدرجات عينة البحث على مقيا
الوسط  العينة األسلوب

 الحسابي
الوسط 
 الفرضي

اإلنحراف 
 المعياري

القيمة 
التائية 
 المحسوبة

القيمة 
التائية 
 الجدولية

مستوى 
 الداللة

(...0) 
  9.130 3.433 20 21.567  لإلنضعار 

 
6..5 

 حلرد

 حلرد 20.809 3.959 22.5 26.620  لرنىيط

 حلرد 10.024 3.601 20 21.805  لة تها  

 حلرد 4.939 - 3.806 25 24.060  لإلنحفا  

 
 ( أ ال  لرنتاال لآلتيد :.6يتبيذ هذ  حي       
 تعميح ، لرنىميط ، لأ تهما   ، لإلنضعمار (أذ طلبد هحل   لرهتهيزيذ يت ضيذ باأساريا لرهزل يد    -

أي  يلنما أخم     لثيمد  رمى  يلنما ي (لرنظ يد لرهتبنا    نظ يد بما  ي بلميهذ ضيءف   ص  لرنتي د 
تتعلممق بممارنهي يلربياممد  هيهمما  ، ي ب ممصل رممح تعمميح  ممص  لرنتي ممد  رممى خ ممااة لره حلممد لرعه يممد رطلبممد 

لرنىممماط يبحممم  في ممما  ارقي  يبممم تت مممف تهثلمممد به حلمممد لره ل قمممد ف ممم  ه حلمممدهمممحل   لرهتهيمممزيذ ، ي لره
ت يضمم  همم   خمم يذ رلن مما  فمم  حياتمم  لرعهليممد يلرتي مم  نحممي لآل  تها يممد ي ممذ لرعالرمما  لألره ل ممق 

 صل هذ  انما ، يهمذ  انما أخم  فمإذ لربيامد لرتعليهيمد يطبيعمد ر ا ،  هختلف لرظ يف لرت  يتع ض
 ب مملحي تمرمح  ي ضم ي   هيل بت ما د ث   لرهتطلبا  لرعلهي ي، لرهنا ل لرح لسيد ف  هحل   لرهتهيزيذ 

 لأسليا لإلنضعار  رحي م .ها يضس    حم  لإلستق ل  ي صل  رى حارد هذ لرقلق ي
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أنمم  أذ طلبممد هممحل   لرهتهيممزيذ ة يت ممضيذ باأسممليا لرهزل مم  لإلنممحفا   ، ي يه ممذ تضسممي  صرممك   -
 ة أذ خ ي مميد طلبممد هممحل   ،  لممى لرمم نم هممذ لره حلممد لرعه يممد  لره ل قممد( لرتمم  تتسممم باإلنممحفا  

، ي بارتار  لرقمح    لمى لرمتح م بإنمحفا ات م ي  لت مرح  عل  هن م أف لحل  يل يذ رصي لرهتهيزيذ لرهتهثلد 
 . لتخطيط رهستقبل متحضيز صيلت م ر

على وفدق متريدر  طلبة مدارس المتميزينلدى  ساليب المزاجيةاألداللة الفرق اإلحصائي في . تعرف  4
 النوع )الذكور, اإلناث(:

( لدددى 0...حصددائيام عنددد مسددتوى )ال يوجددد فددرق دال ا لقددد تددم اختبددار الفرضددية الصددفرية ا تيددة :    
 على وفق مترير النوع )الذكور, اإلناث( . األساليب المزاجيةفي  طلبة مدارس المتميزين

رمح   لأسماريا لرهزل يمدختبا  لرتاا  رعينتميذ هسمتقلتيذ رعتعم ف حةرمد لرضم يق فم  لإل دلرباحث  لستعهل     
 ( ي بيذ صرك..9ي حي   ،  لإلنا (  ، ي لى يفق هت ي  لرني   لرص ي  طلبد هحل   لرهتهيزيذ
                                                  األساليب المزاجيةالموازنة بين درجات أفراد عينة البحث على مقياس  (.2جدول )

 وفق مترير النوع)الذكور, اإلناث( على
الوسط  العينة األسلوب

 الحسابي
نحراف اإل 

 المعياري
القيمة 
التائية 
 المحسوبة

القيمة 
التائية 
 الجدولية

 مستوى الداللة
(...0) 

 لإلنضعار 
 

 3.477 21.746 لرص ي 
1.090 

 
 
 
 
6..5 

 ني  حلرد
 3.383 21.371 لإلنا 

 لرنىيط
 

 3.810 26.794 لرص ي 
0.921 

 ني  حلرد
 4.118 26.429 لإلنا 

 3.662 21.808 لرص ي  لة تها  
0.021 

 ني  حلرد
 3.542 21.801 لإلنا 

 لإلنحفا  
 3.774 24.382 لرص ي 

 ني  حلرد 1.779
 3.819 23.706 لإلنا 

 لرص ي  يلإلنا لرت  ت ىي   رى لنعحلم لرض يق بيذ    با  ي بليهذ(تتضق  ص  لرنتي د يهسلها  نظ يد     
      تع يممف لرسممهد فمم  لرىخ مميد لإلنسمممانيد   ممذ ط يمممق ي ممصل همما يت  ممحرتىمم   لرهممزلُ ي لثيممما  فمم  لرممنهط لرعممام 

يعهمم   لممى  عمم  لرهثيمم ل   -يخممتة بممارض ح-لرتمم  تعمم ف  لممى أن ا ت  يمما   ممب  نضسمم  ثابمم  نسممبيا   ي
 .لرهتعحح  هتساييد يظيضيا (
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 : طلبة مدارس المتميزين لدى  الرضا التواصلي و األساليب المزاجية العالقة اإلرتباطية بين . تعرف  0
األسداليب  الرضدا التواصدلي وتوجدد عالقدة ارتباطيدة بدين  لقد تم اختبار الفرضدية الصدفرية ا تيدة : ال  

 .طلبة مدارس المتميزينلدى  و األجتماعي , و االندفاعي(االنفعالي , و النشيط , )المزاجية 
طلبمممد همممحل     رمممح لر ضممما لرتيل مممل  ي لأسمماريا لرهزل يمممدهممذ أ ممم  تعممم ف لرعالرمممد لة تباطيممد بممميذ      

 تبمماط بي سمميذ يهقايسممد ريهتمم  بارقيهممد لرح  ممد رحةرممد هعاهمم  لإل تبمماط  هعاهمم   دلرباحثمم  لسممتعهل لرهتهيممزيذ
( يبمممميذ 21، فضممممال   ممممذ لإلختبمممما  لرتمممماا  رحةرممممد هعاهمممم    تبمممماط بي سمممميذ ، ي ممممحي    (0.089لربار ممممد  

 (.3.9يبح  د ح يد   (6...هعاهال  لإل تباط يحةرت ا لإلح اايد  نح هستي  حةرد  
الجدولية للعالقة اإلرتباطية                                                 رتباط والقيم التائية المحسوبة ومعامالت اإل ( 21جدول )

 الرضا التواصلي و األساليب المزاجية بين 
معامل  المتريرات

 رتباطاإل 
القيمة 
التائية 
 المحسوبة

القيمة 
التائية 

 وليةالجد

 مستوى الداللة
(...0) 

 لرهزلُ لإلنضعار   –لر ضا لرتيل ل   
 حلرد 5..6 3.44 0.17 -

  لرهزلُ لرنىيط –لر ضا لرتيل ل   
 حلرد 5..6 5.24 0.25

 لرهزلُ لة تها    –لر ضا لرتيل ل   
 حلرد 5..6 4.63 0.23

 حلرد 5..6 2.07 0.10 - لرهزلُ لإلنحفا    –لر ضا لرتيل ل   

 ( أ ال  لرنتاال لآلتيد :.9يتبيذ هذ  حي   
 ناك  الرد   تباطيد   سيد ي بحةرد  ح اايد بيذ لر ضا لرتيل ل  ي   همذ لأسمليبيذ لرهمزل ييذ  -

فممم  ضممميء لرخ مممااة لرهزل يمممد أفممم لح  مممصيذ   لإلنضعمممار  ، ي لإلنمممحفا  ( ، ي يه مممذ تضسمممي  صرمممك 
 هيل  مد همذ يعا ضم مي حم  ،فعا  لأ حيح  س يعد يلر  ي  ثي  لرهزل يد لرتقلبا  لأسليبيذ يهن ا :  لر

    صرك ي عل م بعيحيذ  ذ لرتيل   ه  لأخ يذ ي حم لر ضا  ن م.( نضاص لر ب ي , 
ي بحةرد  ح اايد بيذ لر ضما لرتيل مل  ي م  همذ لأسمليبيذ لرهمزل ييذ  هي بد ناك  الرد   تباطيد  -

ي ممد هنطقيممد أ ممحاا  ممصيذ لأسممليبيذ ف ممم يتسممهيذ بممم يتعممح  ممص  لرنت( ، يلأ تهمما  ، ي  لرنىمميط  
، ف ممممم  يىمممع يذ باريحمممح   مبعيمممحيذ  ممممن يذ نممممحها ي ينممم خممم يذ ، يأن مممم يسمممتهحيذ طممممارت م همممذ لآل 

   (.   لنبساطييذ هنضتحيذ  لى لآلخ يذ
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طلبددة لدددى  الرضدا التواصددلي و األسدداليب المزاجيدةتعدرف داللددة الفدروق فددي العالقددة اإلرتباطيدة بددين  .6
 مترير النوع )الذكور, اإلناث(: ارس المتميزين على وفق مد

( فددي 0...احصددائيام عنددد مسددتوى ) ةق دالددوال يوجددد فددر  لقددد تددم اختبددار الفرضددية الصددفرية ا تيددة :   
علدى وفدق  طلبدة مددارس المتميدزينلددى  الرضدا التواصدلي و األسداليب المزاجيدةالعالقة اإلرتباطيدة بدين 
 ناث( .مترير النوع )الذكور, اإل 

لر ضما فم   طلبد همحل   لرهتهيمزيذبإي اح حةرد لرض يق بيذ ح  ا  راه  لرباحثد رتحقيق  صل لر حف      
( رهع فد حةرد لرضم ق بميذ Z-testباستعها  لإلختبا  لرزلا     لأساريا لرهزل يدح  ات م ف   ي لرتيل ل 

ذ لرضممم يق فممم  لرعالرمممد لإل تباطيمممد  حلرمممد ، يتبممميذ أ(.91: 6.11 لربيمممات  يلثناسممميي ، هعممماهال  لإل تبممماط
، ي ( 4.85( ، ي 5.29( ، ي 3.41( أذ لرقممميم لرزلايمممد لرهحسممميبد  6...ح ممماايا   نمممح هسمممتي  حةرمممد   
فمم   ا   نمماك ف يرمم  أذ( ، ههمما ي ىممي   رممى 5..6لقيهممد لرزلايممد لر حيريممد لربار ممد  ر أي هسمماييد  بمم أ (1.96 

 لى يفق هت ي   طلبد هحل   لرهتهيزيذرح   ل ل  ي لأساريا لرهزل يدلر ضا لرتي لرعالرد لإل تباطيد بيذ 
 ( ي بيذ صرك .99 حي    ير ارا لإلنا  ،  يلرني    لرص ي  ، لإلنا ( ، 

                    الرضا التواصلي و األساليب المزاجيةختبار الزائي لداللة الفروق في معامالت اإلرتباط بين اإل (22جدول)
 مترير النوع )الذكور , اإلناث( على وفق

قيمة  العينة العالقة
معامل 
  اإلرتباط 

قيمة فيشر 
المعيارية 
 المقابلة 

مستوى  القيمة الزائية
الداللة 

(...0) 
 الجدولية المحسوبة

 لإلنضعار 
 

 0.05 -0.05  لرص ي 
3.41 

 
 0.39 0.37 - لإلنا  حلرد 5..6

 لرنىيط
 

 0.03  0.03   لرص ي 
5.29 

 
6..5 

 
 0.56 0.51 لإلنا  حلرد

 0.03 0.03 لرص ي   تها  لأ
4.85 

 
 حلرد 5..6

 0.52 0.49 لإلنا 

نحفا  لإل  
 0.04 -0.04  لرص ي 

1.96 
 

6..5 
 
 0.24 0.24 - لإلنا  حلرد
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رتيل ل  يلأساريا ( لرسابق أذ  ناك ف يق ف  لرعالرد لإل تباطيد بيذ لر ضا ل99يتبيذ هذ  حي        
        ر ارا لإلنا  يت   لرباحثد أذ  ص  لرنتي د رح  لرهزل يد يفق هت ي  لرني    لرص ي  ، يلإلنا  ( ، ي

،  ضافد  رى ها  رهسا هد لرعاه  لر ين  ف  لرض يق لرض حيد رلهزلُف  ضيء نظ يد  با  ي بليهذ( تعيح 
أخ   تتعلق بط لاق لرتنىاد  يلنا   رىت    رح  (ي لإلنا لرص ي  ،  ختالفا  بيذ ذ لأي  ف  أ ىا ل  ر

 .  تها يدلأ
 التوصيات: 4-2

 باآلت : دي   لرباحثتبناء   لى ها تي    ري  لربح  هذ نتاال     
بيذ  لرىخ يدت في يد رتعزيز لرعالرا    لرتعاينيد( ي لر لرتعليهيدب لهل لرهحل   لرهزيح هذ لرتقحيم  .6

 . هذ حي  ف  تعزيز  حت م لرنضسيد، رها ر ا طلبد لر
ض ي   لرهىا  د ف   لرهيلرف لرهختلضد ي لرضّعا  لرنىط ف تح يا لرطلبد  لى لرتعاه  زياح    .9

 . لرضنيد لرهعا ض لرعلهيد ي
ساريا لرهزل يد لرت  لأح  أ ضاء لر ياا  لرتح يسيد  لى ض ي   تع ف لرض يق لرض حيد ف    .3

 .    فض أن از ح لس   رتحقيق ،  يذهحل   لرهتهيز طلبد  يت ف ب ا
 
 المقترحات: 4-3
 ستضاح  هن ا:إلتهام لإل بحث ان از   لثناء ا ت   لء لربحي  لآلتيد لرت  لستق أ دقت   لرباحثت   

 . أ ضاء لر ياا  لرتح يسيدسماريا لرهزل يد رح  لألر ضا لرتيل ل  ي لإل تباطيد بيذ عالرد لر .6

 . حم لريقيذ رح  طلبد لر اهعد  يد ف  ساريا لرهزلس ام لأ هح   .9

خ   رم يتناير ا لربح  لرحار    ساريا أيهت ي ل   لر ضا لرتيل ل  تباطيد بيذ لرعالرد لإل .3
 . لة تها يد لرتعاه  ه  لرض يط لرنضسيد ي

 لريلرحيد ف  لأساريا لرهزل يد رح  لره ل قيذ . ت ثي  أساريا لرت بيد لةنضعاريد .0

 يد لرسااح  رح  أ ضاء لر ياا  لرتح يسيد ي  الرت ا بإتخاص لرق ل  لأ احيه  . لأساريا لرهزل  .6
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Summary 

      The research dealt with the concepts of " Communication satisfaction" and 

"mood styles", which are considered important concepts in psychology. 

Communication satisfaction is one of the important concepts in the field of 

interpersonal relationships between individuals, as communication plays a 

central role in influencing social and educational situations, while the concept 

of methods Moods are the guide that guides us to understand the dynamics of 

the psychological, mental, and emotional activity of the individual.                

In light of the foregoing, the researcher sought to know the correlation    

between communicative satisfaction and mood styles among distinguished 

school students through a set of objectives represented by identifying:        

1. Communication satisfaction among distinguished school students.          

2. The significance of the statistical difference in the communicative 

satisfaction of the distinguished school students according to the gender 

variable (males and females).                                                                         

3. Moods styles of distinguished school students.                                         

4. The significance of the statistical difference in the moods styles of the 

distinguished school students according to the gender variable (males and 

females).                                                                                                       

5. The correlative relationship between Communication satisfaction and 

moods styles among distinguished school students.                                     

6. The significance of the differences in the correlative relationship between 

Communication  satisfaction and mood styles among students of 

distinguished schools according to the gender variable (males and females).    

                  

    To achieve the objectives of the research, a measure of Communication 

satisfaction was built in its final form of (26) items, and another scale for 

measuring mood styles was built in its final form of (35) items after verifying 

their validity and stability and analyzing their paragraphs statistically on the 

research sample of (400) male and female students From the distinguished 

school students, they were chosen by the stratified random method and by an 

equal method. After completing the procedures of the two research scales, the 

results were extracted by analyzing the students’ answers using the Statistical 



c 
 

Bag for Social Sciences (SPSS) through the electronic calculator and using a 

set of statistical methods, including: (T-test for two independent samples) 

One-sample t-test, Pearson correlation coefficient, and z-test). The research 

reached a number of results, including:                                                          

- The distinguished school students have communication satisfaction.         

- There is no statistically significant difference among distinguished school 

students in communicative satisfaction according to the gender variable 

(males and females).                                                                                     

- Distinguished school students are characterized by moods styles (active, 

social, and emotional), and they do not have an impulsive moods style.           

                                                                            

- There are no statistically significant differences in mood styles (active, 

social, and emotional) that are characterized by outstanding school students 

according to the gender variable (males and females).                                   

- There is a positive correlation and statistical significance between 

Communication satisfaction and the two mood styles (active and social), and 

an inverse correlation and statistical significance between Communication 

satisfaction and each of the two mood styles (emotional and impulsive) 

among distinguished school students.                                                           

   Based on the results of the research, the researcher developed a set of 

recommendations and suggestions, including:                                               

- Schools provide more educational (cooperative) and recreational programs 

to enhance personal relationships between students, because of their role in 

promoting their mental health.                                                                     

- The effect of parenting emotional education styles on adolescents' moods 

styles.                                                                                                         
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