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 الرضا التواصلي وعالقته باألساليب املزاجية لدى طلبة مدارس املتميزين
 

 إلهام عكيلي بناي                                           يـــم جونـاحمد عبد الكاظ .م.دأ.         
 جامعة القادسية –داب كلية اآل                                          جامعة القادسية –كلية اآلداب            

 الملخص
لدى طلبة مدارس  و األساليب المزاجية الرضا التواصليإلى تعرف العالقة اإلرتباطية بين  انسعى الباحث   

هشت ) نموذجوفق  الرضا التواصليلقياس  ياسببناء مق انولتحقيق أهداف البحث , قام الباحثالمتميزين , 
وفق نظرية  األساليب المزاجية( فقرة , وبناء مقياس أخر لقياس 62( تألف بصورته النهائية من )8791,
( فقرة  بعد التحقق من صدقهما وثباتهما وتحليل 53( تألف بصورته النهائية من )8711باس و بلومن,)

 تم اختيارهم طالب وطالبة من طلبة مدارس المتميزين( 144فقراتهما إحصائيًا على عينة البحث البالغة )
نتائج  انطبقية العشوائية وباألسلوب المتناسب , وبعد استكمال بناء مقياسي البحث أستخرج الباحثبالطريقة ال

 همامجموعة من الوسائل االحصائية منها توصل بحث ستعمالاب و الطلبة ,عن طريق تحليل إجابات  مابحثه
اإلنفعالي : باألساليب المزاجية إلى جملة من النتائج أهما تمتع الطلبة بالرضا التواصلي , وأن الطلبة يتصفون 

وبناًء على النتائج التي خرج بها البحث وضع واألجتماعي , وأنهم اليتصفون بالمزاج اإلندفاعي , , والنشيط , 
 ات.مجموعة من التوصيات والمقترح انالباحث
 

Communication Satisfaction and its Relation to Mood Styles Among the 

Distinguished  Students of Schools 
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Summary 
   The researchers sought to know the correlation between communicative 

satisfaction and mood styles among distinguished school students, and to achieve 

the objectives of the research, the researchers built a scale to measure 

communicative satisfaction according to the model (Hecht, 1978) consisting in its 

final form of (26) items, and building another scale to measure mood styles 

According to the theory of (Buss & Blumin, 1984), it consisted in its final form of 

(35) paragraphs after verifying their validity and stability and analyzing their 

paragraphs statistically on the research sample of (400) male and female students 

from the distinguished schools who were selected by random stratified method and 

in a proportional manner, and after completing a standardized construction Research 

The two researchers extracted the results of their research by analyzing the students' 

answers, and using a number of statistical methods, including the results of their 

research To a number of results, the most important of which is the students’ 

enjoyment of communicative satisfaction, and that the students are characterized by 

mood styles: emotional, active, and social, and that they are not characterized by an 

impulsive mood, and based on the results of the research, the researchers put a set of 

recommendations and suggestions.                                                                              
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 . التعريف بالبحث:1
 : مشكلة البحث 1-1

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

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

 (.83:6449) 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 المتضمنةأقد ال يتمكنون من  بالرضا التواصليالذين ال يتصفون أن الطلبة 

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

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

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

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

 (.3:6484)عثمان ,ميوله  نفعالية و دوافعه وحاجاته اإل سـتجابته وإسـاليب أ
باإلجابة عن تساؤل رئيس , هو : البحث مشكلة تحديد للباحثان يمكن ,  ما ذكر آنفاً بناًء على       

 لدى طلبة مدارس المتميزين ؟األساليب المزاجية  هل هناك عالقة إرتباطية بين الرضا التواصلي و
 : أهمية البحث 1-2
تعد مرحلة المراهقة إحدى المراحل األساسية لنمو 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 الطلبة في هذه المرحلة العمرية )المراهقة( عمومًا , وطلبة مدارس المتميزين  يمثل    
شرائح المجتمع , إذ يمثل الطلبة المتميزون أساسًا للتقدم و التطور , لما يمتلكونه  شريحة مهمة من

 (. 311:6464من 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  ( , 0222Goodboy& Martin)و ( , 0227Goodboy& Myers)يشير كل من     

على المعلمين مراعاة و تنمية الرضا التواصلي , ألنه إذا كان الطلبة غير راضين عن تواصلهم مع 
  (& Sidelingerالمعلمين أو الزمالء قد يقومون بتقييم العملية التعليمية  و المعلم بشكل سلبي 

Bolen,2015:196  ) . 

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

          لناحيـــة المعرفيـــة هـــم بـــة الـــذين يهتمـــون بمـــدركاتهم مـــن ان الطلأ -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
ففـــي عالقـــة  يات األفـــراد ,أن العالقـــات الشخصـــية تكـــون ذات تـــأثير قـــوي ومباشـــر فـــي ســـلوكبمـــا      

الرضا التواصلي بكل من العدوانية اللفظية , والتوجه العاطفي عند طلبة الصفوف المنتهية فـي الدراسـة 
إلـى أن هنـاك عالقـة إرتباطيـة عكسـية دالـة  (Hawken et al,1991)الثانوية , توصلت نتـائج دراسـة 

الدراسـية و الرضـا التواصـلي , و هنـاك عالقـة  إحصائيًا بين العدوانية اللفظية عند الطلبة فـي الصـفوف
 Hawken)إرتباطية موجبة دالة إحصائيًا بين كل من التوجه العاطفي والرضا التواصـلي عنـد الطلبـة 

et al,1991:308) . 
لمــا كــان الرضــا ُيعبــر عــن المشــاعر اإليجابيــة التــي نشــعر بهــا أثنــاء التفــاعالت األجتماعيــة مــع        

الدراسات بتعـرف عالقـة هـذا الرضـا بالرضـا عـن الـذات واآلخـرين , ففـي هـذا الصـدد  اآلخرين , أهتمت
إلـى أن هنـاك عالقـة إرتباطيـة موجبـة دالـة إحصـائيًا بـين الرضـا  (Delia,1979)توصلت نتائج دراسة 

التواصــلي وكــل مــن الرضــا عــن الــذات والرضــا عــن اآلخــرين , وأن العالقــات الحميميــة بــين األفــراد ُتعــد 
 .Goodboy et al,2009:391))ًا وسيطًا بين الرضا التواصلي و الرضا عن الذات و اآلخر متغير 
فهــو بمثابــة ُيعـد الرضــا التواصـلي متغيــرًا مهمــًا لكـل مــن المؤسسـة التعليمــة , و المعلــم , و المـتعلم      

 & Fortney), فــي هــذا الصــدد توصــلت نتــائج دراســة متنبــأ لطبيعــة العالقــة بــين المعلــم و المــتعلم 

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
ن أجبـــار الطلبـــة علـــى ( التـــي أشـــارت إلـــى أ8775مـــا أكدتـــه نتـــائج دراســـة ) ماركروســـكي و رتيشـــموند,

ُيعــد ســلوكًا تربويــًا خاطئــًا يــؤثر ســلبًا علــى الــتعلم النشــط , ويقلــل مــن الرضــا التواصــلي التواصــل القهــري 
 .(Fortney & Johson,2001:357)عند الطلبة 

يؤكـــد كثيـــر مـــن علمـــاء الـــنفس أن دراســـة الشخصـــية يمكـــن أن تكـــون المـــدخل األساســـي فـــي فهـــم      
اس ذلك السلوك حيث ينظر إلى الشخصية اإلنسانية كونها تنظيمًا ديناميكيًا مكونًا السلوك اإلنساني وقي
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-88:  8774من عدد من العناصر المتفاعلة مع بعضها في حالة متغيرة باستمرار )داود والعبيدي , 
86. ) 
    ه ثر أنفعاليــــة تشـــــمل ســـــرعة تــــظــــاهرة ذات طــــابع خــــاب متميــــز فــــي طبيعــــة الفــــرد اإل المــــزاج ُيعــــد      

 اتهممــن حيــث قــدر , فــاألفراد عمومــًا يختلفــون لفهــا آســـتجابته التــي إقــوة  و, نفعــالي وســـرعة بــالتحفز اإل
شـــكال العمليـــات النفســـية اختالفـــات فـــي علـــى هـــذه اإل و يطلـــق  ,النفســـية  همتر عمليـــاتاتـــو  و تهموســـرع

,  الوجـداني و, العقلـي  و ,ي ـاط النفســة النشــمصطلح المزاج تفهم ديناميكيـ و تحت,  مصطلح المزاج
 (.2:6484)عثمان ,للفرد  و المزاجي

        دورًا  فــالمزاج الحســن يمــارسنهجــًا لــه الــدور الفعــال فــي تفســير الشخصــية  المزاجــييعــد الجانــب  و    
لـــذا ينظـــر لخبـــرة الفـــرد ,      التـــردد مـــن عـــدم قـــدرة الفـــرد علـــى أداء مهـــام معينـــة  فـــي إزالـــة الخـــوف و

المزاجية على إنها وسيلة من وسائل توافق الفرد مع المتغيرات المتالحقة والمتعارضـة التـي  و االنفعالية
ُتحيط به , انطالقًا من ان مشـاعر الفـرد وانفعاالتـه مـن أهـم المـؤثرات فـي توجيـه سـلوكه بصـفة عامـة , 

 ( .2:6481) جوني , وطريقة تفكيره بصفة خاصة 
الدراسـات  فقد أشارت, والتوافق عند الطلبة في سـلوك المسـاعدة  كبيراً  ثيراً أن للمزاج تأكما       

 فقد , سلوبهم المزاجيوفقًا ألتقديم سـلوك المسـاعدة يتباينون 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 الين مزاجيين )السلوك المساعد بنمط
بين سلوك  و أن هناك عالقة إرتباطية موجبة دالة إحصائياً  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 ) سلوبيأبعالقة سلوك المساعد  في

Koodi,2020:189) .  
فيما أهمت دراسات أخرى في دراسة الخصائب المزاجية عند الطلبة المتفوقين دراسيًا و أقرانهم      

بين إحصائيًا دالة  وقاً فر أن هناك لى إ (Burk, 1980)غير المتفوقين , إذ توصلت نتائج دراسة 
 المزاجية من اصل سبعة األساليبخمسة من  و الطلبة غير المتفوقين في  المتفوقين  الطلبة

مقارنة   يجابياً إ مزاجاً  قلة التشـتت و من المثابرة و عالياً  ظهروا مسـتوىأان المتفوقين  إذ, خصائب 
 .( Burk, 1980: 23-78) بأقرانهم غير المتفوقين

لألحداث التي يتعرض  تهفي نوعية إستجاب ونمط شخصيته يؤثران أن سمات الفرد التسليم  مع      
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 خصائب يتميز بعضها عن البعض اآلخر
لى ان نمط إ (Ball, 1997) يؤكدفي هذا الصدد  وفي اساليبنا الحياتية كافة , المزاجي لنمط ا

على دراسـة  بناًء خرين سـلوب التواصـل الذي ننتهجه مع اآلأسـاس في عد األالشـخصـية الذي نمتلكه يُ 
عمل  وقد سـلوب االتصال المسـتعمل في مكان الأو أعالقته بطريقة  جراها لتعرف نمط الشـخصـية وأ

سـتعمال وسـائل االتصال أ إلىنطوائية يميلون من نمط الشـخصـية اإل األفرادن ألى إتوصل عن طريقها 
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نبسـاطية الذين يفضلون كثر من ذوي نمـــط الشـخصـية اإلأ (email)لكتروني مثل البريد االلكتروني اإل
 (.86:6484,مانعث (لوجه  خرين وجهاً مواجهة اآلتقوم وسـائل االتصال التي على 

 : أهداف البحث 1-3
 تعرف على:اليهدف البحث الحالي      
 . الرضا التواصلي لدى طلبة مدارس المتميزين   .8
على وفق متغير الرضا التواصلي لدى طلبة مدارس المتميزين داللة الفرق اإلحصائي في  .6

 اإلناث(. النول )الذكور, و
 .ن األساليب المزاجية لدى طلبة مدارس المتميزي .5
على وفق متغير األساليب المزاجية لدى طلبة مدارس المتميزين داللة الفرق اإلحصائي في  .1

 اإلناث(. النول )الذكور, و
 ساليب المزاجية لدى طلبة مدارس المتميزين .األو  الرضا التواصليالعالقة اإلرتباطية بين  .3

 : حدود البحث 1-4
الصفوف ) الرابعة , و الخامسة , و السادسة( في  ينبطلبة مدارس المتميز يتحدد البحث الحالي      
 ناث.اإل من الذكور, و (0201 -0202)للعام الدراسي   محافظة بابلب
 : تحديد المصطلحات 1-5
 :Communication Satisfaction الرضا التواصلي 1-5-1

 عرفه كل من :      
- (Bochner & Kelly,1974) : 

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

(Bochner&Kelly,1974:297). 
- (Hecht,1978)  : 

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

.                                                                             (052Hecht,1978 :). 
  التعريف النظري: -

نموذجه , وذلك العتماد  امتعريفًا نظريًا لبحثه (Hecht,1978) هشتتعريف  انالباحث ىتبن 
 ., فضاًل عن كونه أكثر شموليةتفسير النتائج بناء مقياس الرضا التواصلي و في  النظري

مقياس  بعد إجابته على فقرات الطالبالدرجة الكلية التي يحصل عليها  التعريف اإلجرائي: -
 . ألغراض البحث الحالي الذي تم بناءه

 :Mood styles األساليب المزاجية 1-5-2
 عرفها كل من :         
-  (Kerisey,1978)  : 
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 و, طبيعته  وفقفراد التي تجعلهم يتاثرون بالمواقف كل األالصـفات المميزة لطبيعة "      
الثاني في طرف  مختلفة في تجمعات متمايزة , احدهما في طرف و تجعلهم يشـكلون انماطاً 

 (. 444:  1297, ه )عبد "خرأ
- (Buss & Plomin,1984) :  

ألفراد و الثابتة نسبيًا و المتمثلة بكافة االستعدادات و مجموعة الخصائب المميزة ل"     
الميول و االهتمامات التي تنعكس على شخصياتهم وتؤثر في ادائها , و التي تمكننا من 

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

  امتعريفًا نظريًا لبحثه (Buss & Plomin,1984) بلومن باس وتعريف  انالباحث ىتبن      
 .تفسير النتائج  , و نظريتهما في بناء مقياس األساليب المزاجية  وذلك العتماد

مقياس  بعد إجابته على فقرات الطالبالدرجة الكلية التي يحصل عليها  التعريف اإلجرائي: -
 . ألغراض البحث الحالي األساليب المزاجية الذي تم بناءه

 مدارس المتميزين :طلبة  1-5-3
 (8771عرفتهم )وزارة التربية العراقية ,     
الطلبة الحاصلين على أعلى المعدالت في االمتحانات العامة للدراسة اإلبتدائية , و الذين "       

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

 (.334:6464الراسبين في سنوات دراسية سابقة " )الخزاعي ,
 . إطار نظري :   0
 الرضا التواصلي : 2-1
 المفهوم : 2-1-1

( 8722تمام بهذا المفهوم عام )ليس لمفهوم الرضا التواصلي تأريخ بعيد بل كانت بدايات األه      
إجراء تصنيف و قياس لسمات التواصل الفّعال عن طريق مجموعة من Redding)  )عندما حاول 

( , غير أنه صرح في نهاية تجاربه إلى أن إتبال 8798الدراسات التجريبية التي قام بها حتى عام )
كسية تجريبيًا ونظريًا , إذ أن من                 منهج السمات لتصنيف و قياس كفاءة االتصال قد يأتي بنتائج ع

 –غير المحتمل أن تصف السمات المعزولة في عينة واحدة التواصل الفّعال في سياقات أخرى 
ال يمكن تحديد السمات بصورة دقيقة للمتصلين الجيدين وغير الجيدين في الموقف التفاعلي   -بمعنى
 . ,Wanous)1274:122) الواحد 
لوجهات النظر التي سبقتهم في هذا المجال صرحا  Sieburg &Larson,1971)   )بمراجعة و      

بأن دراسة الرضا عن التواصل ال تقتصر على السمات , كما اليمكن قياسها عن طريق عنصرًا معين 
من عناصر الموقف التفاعلي دون  االخذ بنظر االعتبار ماتتضمنه الرسائل المتبادلة في ذلك الموقف 
فهناك آثار كبيرة تقوم بها المعاني المنسوبة للرسائل , كونها تؤدي وظيفة للواقع المتبادل و المتزامن 
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 & Roberts)للمتفاعلين ثم طورا مقياس ُعدَّ أكثر المقاييس إرتباطًا برضا التواصل لألفراد

O’reilly,1974:32)  لعناصر األولية ونال أهتمام الكثير من الباحثين إذ كانت إجراءات إختيار ا
الخاصة بمفهوم الرضا التواصلي أكثر دقة  , كونهما نظرا إلى الرضا كسلوك داخلي , و عليه يمكن 

 Sieburg)إضافة بيانات التقرير الذاتي في قياس هذا المفهوم  , إضافة إلى توجيه كل من  

&Larson,1971)  ل إمتاعًا(  اآلنفة الذكر انتقادات أخرى إلى دراسة األمثلة المتطرفة )األكثر واألق
لم يقدما أدلة كافية حول صالحية وجهة نظرهما إال أن  (Sieburg &Larson), وبالرغم من أن 

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

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

إلى محادثة معينة , ثم يشير المشاركون الذين أكملوا هذا اإلجراء إلى محادثة حقيقية واجهوها مؤخرًا , 
تحديد الرضا عن التواصل بناءًا على المحفزات التمييزية األكثر شيوعًا التي تم عن طريق إجاباتهم ي

وجهات نظر التوقعات السابقة التي تؤكد على  ((Hechtحصلوا عليها أثناء هذه المحادثة , و انتقد  
 دور السلوكيات الداخلية )التوقعات( لشرح اإلستجابات الداخلية للرضا التواصلي

Hecht,1978:255).) 

 

 

 الُمفسر لمفهوم الرضا التواصلي : يالنظر  اإلطار 2-1-2
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   
نتقد وجهة نظر التوقعات السابقة التي تؤكد على دور السلوكيات الداخلية )التوقعات( لشرح المجال أ

إضافة إلى ما تصوره معظم  ( (Baron & Kenny, 1986:1180اإلستجابات الداخلية )الرضا( , 
المنظرين تحت هذا المنهج في أن الرضا التواصلي إستجابة عاطفية لتحقيق معيار من نول  التوقع , 
أو أن الرضا التواصلي إستجابة داخلية للبيئة أو البيئة المتصورة , إذ رأى )هشت( أن عدم تحديد 
اإلرتباط بين البيئة  و الحالة الداخلية للفرد  ُيعد خلل كبيرًا في تحديد التعريفات المفاهيمية السابقة 

عمليات التي يتم عن           ال يمكن لهذه التعريفات تفسير ال –على سبيل المثال  -للرضا التواصلي 
طريق تحقيق التوقعات , إضافة إلى أن وضع تحقيق التوقعات ينهار عندما ينظر الفرد إلى             

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

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

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

, 2004:129. ) 
كما أنه يرى إمكانية تصور التوقعات اإليجابية بسهولة عن طريق عملية التمييز, ألن        

لتوقعات السلبية عن طريق إدخال المعززات تعمل كمعايير من نول التوقع , و بهذا نتجنب مشكلة ا
نهج  فّعال للتعزيز ضمن تصور التوقعات كما أن نموذج المعززات هذا يقلل من البنى االفتراضية 
)المكونات( للرضا التواصلي عن طريق تأسيس تعريف للرضا في األهداف المتحققة و ليس المتوقعة 

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

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 بالرجول إلى محادثة معينة يشير فيها 
, وصرح )هشت( ملوا هذا اإلجراء إلى الرضا عن محادثة حقيقية واجهوها مؤخرًا المشاركون الذين أك

بان عملية بناء مقياسه جاءت كنتيجة لمراجعاته لألبحاث العلمية النظرية و الدراسات السابقة , و 
المالحظة , وبيانات التقرير الذاتي , منتقدًا مقاييس الرضا األخرى كونها ال يمكن أن تقيس الرضا 

لتواصلي الشخصي بين األفراد أو العالقات الحميمية بينهم , ومن أمثلتها الرضا التواصلي المهني ا
ألنها أغفلت أمرين مهمين هما: )عدم المساواة ( , و ) القيود الزمنية المرتبطة بالعالقة بين األفراد( , 

, و اإلشراف , و زمالء العمل , و األجر , و الترقية إضافة إلى الجوانب التي تتضمنها مثل , ) 
العمل  , والرؤساء( و بالتالي  فهن 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 

قات غير حميمة مقابل العالقات ُتشير إلى وجود اختالفات في الرضا عن التواصل عندما تكون العال
 .Howard & Henney, 1998:401-403 ))الحميمة 

تم          و أخيرًا البد من األشارة إلى أن هذا النموذج هو نموذج تطوري لوجهات النظر السابقة    
  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 

 األساليب المزاجية : 2-2
 المفهوم : 2-2-1
ًا و اختب بالكيفية التي ق. م( أيضًا بين اوائل من تناول المزاج قديم 566-511كان )ارسطو      

يؤثر بها الخطيب في نفوس الحكام و القضاة عن طريق توظيفه للحالة المزاجية في استمالة 
المستمعين إلى حالة انفعالية ومزاجية معينة تخدم نوعية المطلب الذي يرمي اليه الخطيب , وقد اعتمد 

 ارسطو في تحليله للمزاج على اساسين هما:
جة التي يمكن ان تخدم المتكلم في استحداث السلوك المطلوب لدى المستمعين    التمييز بين األمز  -

 و الجمهور.
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أن الحالة المزاجية تؤثر في احتمالية ظهور سلوك معين , فهي يمكن أن تزيد من أحتمالية  -
 (.65:6484ظهور السلوك أو تقلل من أحتمالية ظهوره )عثمان,

ظريته المعروفة بنظرية األمزجة األربعة )نظرية المزاج م( بن 644 -854لم يخرج جاليونس )     
الخاب  و االفرازات الغدية( بوصفها اساسًا لالمزجة و المرض معًا عن نظرية االخالط التي وضعها 
أبوقراط , غير انه تمكن من وضع سببًا محددًا لكل نمط من تلك االنماط فالحمى الصفراء مثاًل حسب 

رازات المرارة الصفراء , كما ان كثيرًا من السوداء تسبب االنقباض               رأيه تسببها زيادة في اف
فيرى ان االنماط المزاجية االربعة ) الدموي  (Kant 1924-1704)( . أما كانت 13: 8775)فراج , 

, و الصفراوي , و السوداوي , و البلغمي( عبارة عن أنماط و صفية مستقلة الواحدة منها عن االخرى 
ال يمكن الربط بين اي منها للحصول على نمط جديد خامس  , ومن جهة أخرى ان الفرد الواحد هو 
صاحب فئة مزاجية واحدة  وبهذا يمكن القول انَّ )كانت( جاء ليؤكد ما جاء به أبوقراط من تصنيف 

رنست ( . و في أوائل القرن العشرين ُيعد العالم إ55:6484الشخصية إلى انماط مزاجية )عثمان,
( أول من حاول الربط بين خصائب جسمية معينة و خصائب مزاجية 8721-8111كريتشمير )

معتقدًا توافر إرتباط عضوي بين الجسم و المزاج , و اقترح ثالثة انماط جسمية هي:  ) النمط النحيف 
, و النمط الرياضي , و النمط البدين( معتقدًا ان كل منها يرتبط بسمات و أمزجة 

( لتوسيع وتطوير جهود استاذه 8799-8171(. ثم جاء العالم شلدون )51:6441لزبيدي,محددة)ا
)كريتشمير( و حاول الربط بين مظاهر الجسم وخصائب الشخصية على اسس قياسية                

( , مؤكدًا أن األفراد ذو االنماط الجسيمة المعينة يميلون ان ينحو انماطًا معينة 15: 6443)صالح, 
الشخصية وان هذه االنماط ترجع إلى ثالثة أمزجة , و ان كل مزاج منها يقابل تركيبًا جسميًا من 

معينًا,  وهو في هذا التصنيف يعود إلى تركيب الجسم وما يتسم به من حيث الوزن و نمو العضالت 
اج )المز  :و الطول وما يتصل بها , و حدد )شلدون( ثالثة أمزجة أساسية مقابلة للشخصية , هي

الحشوي االساسي( و )المزاج الجسمي االساسي( و)المزاج المخي االساسي( ) جوني و العبودي 
(. و قد اصبح من المتفق عليه اآلن ان كلمة )المزاج( تشير الى مجموعة الخصائب 89:6482,

اسبها و االنفعالية للفرد من حيث قوة االنفعاالت أو ضعفها أو ثباتها أو تقلبها أو تناسبها أو غير تن
ان النظرة الحديثة لعلماء النفس (.  87:6446درجة تأثر الفرد بالمواقف التي تثير االنفعال)العيسوي,

تركز على المزاج بوصفه اسـاس إنفعالي للشـخصية يجعل الفرد متميزًا بذاته و هو ال يمكن ان يكون 
نفعالية و دوافعه و ميوله )عبد كذلك إال اذا اختلف عن اآلخرين في أسـاليب إسـتجابته و حاجاته اال

 (.444: 2002الودود, 
 لمفهوم األساليب المزاجية : رالُمفس يالنظر  اإلطار 2-2-2

 (Buss,1961)( كانت البدايات األولى لهذه النظرية حين قدم 1894باس و بلومن,نظرية )      
, زاج الموجود عند كل البشر الم -دراسة تجريبية عن العدوان البشري قادته إلى دراسة ُبعد الشخصية 

وأشرف عليها )باس( و التي أستهدفت  (Plomin,1974 )إضافة إلى أطروحة الدكتوراه التي قدمها 
دراسة التفاعل بين الوالدين و الطفل , وكان المزاج المتغير الرئيسي فيها  , ونتيجة للجمع بين 
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الوراثة السلوكية طورا نظرية جديدة لدراسة اهتمامات )باس( في العدوانية , وتركيز )بلومن( على علم 
المزاج عند األطفال خالل العقدين الماضيين ركزا فيها على مجموعة من الجوانب الشخصية التي قد 

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

2012:677). 
من ابحاث و دراسات هي  (Diamond ,1957) أشار كل من )باس و بلومن( أن ما قدمه     

البدايات األولى بمثابة البادئ في أبحاث المزاج الحديثة , و تتلخب فكرة )دياموند( أن أربعة مزاجات            
أساسية , هي: )الخوف , و العدوانية , و االنتماء , و االندفال ( يشترك فيها اإلنسان و أسالفنا من 

ا جعلهم يؤكدون في النسخة األولى من نظريتهم المزاجية أن الوراثة هي المعيار الثدييات , و هذا م
الحاسم في تحديد صفة ما على أنها مزاج , و يجب أن يكون هناك مساهمة أساسية للعامل الوراثي           

لكنها الفروق الفردية في خصائب السلوك , وبالتالي فهن السمة التي ُتظهر التوريث األساسي و 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 
مات الشخصية  االستمرارية حتى تؤكد أن السمات المزاجية المبكرة هي األساس الذي تُبنى عليه س

 . (Buss & Plomin, 1984: 84)الالحقة 
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)الي , و النشيط , و االجتماعي( السنوات المبكرة , وهي: ) االنفع

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

لى  ذلك هناك خصائب إنفعالية خاصة بالجنس , إذ سجل الذكور درجات أعلى من السلبية إضافة إ
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 ان مثل 

بين الذكور , واإلناث ترجع  إلى جوانب وراثية و أخرى تتعلق بطرائق التنشئة  هذه االختالفات
بسرعة الغضب  ) اإلنفعالي(المزاجي تتمثل خصائب أفراد هذا االسلوب االجتماعية , وبصورة عامة 

 و الشعور بالملل  و الخوف وتنتابهم تقلبات مزاجية كثيرة وسريعة و ردود افعالهم سلبيه للتغيرات التي
تحدث من حولهم  و يمكن استثارتهم بسهولة و يتصفون  بانهم غير قادرين على أتخاذ قرارات 

 (.(Gagne et al, 2009:255حاسمة أو مواجهة من يعارضهم و تفكيرهم غير واضح 
أما فيما يتعلق بالمزاج النشيط  أفترضا أن النشاط يعادل الحركة , ألن الحركة تشير إلى كل       

وعليه يمكن التعبير عن النشاط في أي نول من السلوك , و يحتل النشاط مكانة خاصة بين السلوك , 
المزاجات الثالثة التي طرحها )باس و بلومن(,  كون كل إستجابة تكون مصحوبة بالطاقة المستهلكة  

ًا مقارنة وبالتالي تختلف في النشاط )الشدة , واإليقال( , و هذا يعني أن النشاط له طابع أكثر انتشار 
 )النشيط(ينشد أفراد هذا األسلوب بالمزاجين اآلخرين و بالتالي يمكن اعتباره سمة أسلوبية , و 
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الحقائق  و يسعون إلى التعامل معها ويهتمون بالحاضر و ال يشعرون بالقلق من المستقبل          
بل كل شيء ويعدون له و اليعتقدون بما هو تافه)غير منطقي( في العمل , ويرون أن العمل يأتي ق

كل اإلعداد ويميلون للدقة في مالحظة التفاصيل و يهتمون لما يحدث حولهم و يتصفون بالواقعية 
ويصفون أنفسهم بأنهم عمليون  و يستمدون طاقتهم من اآلخرين النهم عندما يكونون بعيدين عن 

 .  (Buss & Plomin, 1984:31-32)الناس و يشعرون بالوحدة 

عكس المزاجات األخرى يرى )باس و بلومن( أن للمزاج االجتماعي مكون اتجاهي يتمثل  و على     
الميل إلى تفضيل وجود اآلخرين على الوحدة , و أن لهذا المكون  -بمعنى -بالبحث عن اآلخرين  

اإلتجاهي جذوره في المكافآت الجوهرية التي تنتج عن التفاعل االجتماعي مع أفراد آخرين , و عليه 
فترضا خمس مكافآت اجتماعية تكمن وراء ذلك , هي: ) وجود اآلخرين , و مشاركة نشاط , و تلقي ا

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

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

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

(Shiner& Caspi, (2012:502   يكون أفراد هذا األسلوب)بصورة عامة سعداء  ) االجتماعي
م , ال يحبون ازعاجهم أو مضايقته على تواصل دائم معهم و  انبساطيون منفتحون على اآلخرين

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

1984:63) . 
الذكر أطلقا عليه المزاج ( مزاجًا رابعًا للمزاجات الثالثة اآلنفة 8711أضاف ) 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 و  غير موجودة في الطفولة المبكرة , وعليه يمكن دراسة مثل
يتصف األفراد االندفاعيين بأنهم يتخذون قرارات متسرعة أومنقادة و اليتسمون بالمرونة  أو 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  -يقومون به ال يفضلونه ويبحثون عن عمل غيره

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

ظرية سببية )سلوكية و و بهضافتهما لهذا المزاج أخذت النظرية التي طوراها توصف بأنها ن      
راثية(   و متعددة األبعاد , على الرغم من أنها تركزت في البداية على دراسة مزاج األطفال , إال 
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أنها أصبحت واحدة من النظريات القالئل التي تقدم منظورًا تطوريًا واسعًا حول مزاج الراشدين 
(Rothbart & Sheese, 2007:331). 

 

 :البحث . إجراءات3
 جتمع البحث:م 3-1

يتحــدد مجتمــع البحــث الحــالي بطلبــة الصــفوف ) الرابعــة , و الخامســة , و السادســة( فــي مــدارس      
( طالبـــًا و طالبـــة 718( و البـــالد عـــددهم )6468- 6464المتميـــزين بمحافظـــة بابـــل للعـــام الدراســـي )

( 134,  و ) %( مـن مجتمـع البحـث36.897( طالبـًا يمثلـون )178موزعين على مدرسـتين و بواقـع )
                         ( ُيبين ذلك . 8%( من مجتمع البحث ,  و جدول )19.168طالبة يمثلن )
 ( و الصف الدراسيمجتمع مدارس المتميزين موزع وفق متغيري النوع )ذكور , إناث( 1جدول )

 
 عينة البحث:  3-2
ذات األسـلوب   (Stratified Random Sample)تـم اختيـار عينـة بالطريقـة الطبقيـة العشـوائية     

من طلبة مدارس المتميزين في محافظة بابـل , و ُيعـد هـذا الحجـم  ( طالبًا وطالبة144المتناسب بلغت)
عينـة البحـث مـا نسـبته وتشـكل ( , 95:8718مناسبًا في بناء المقاييس النفسية ) الزوبعي  و آخرون ,

%( مـن عينـة البحـث و 36.63( طالبًا بنسبة بلغت )647%( من مجتمع البحث و بواقع )16.349)
 ( ُيبين ذلك .6جدول )و  %( من عينة البحث ,19.93ته )( طالبة  يمثلن ما نسب878)

 ( و الصف الدراسيعينة مدارس المتميزين موزعة وفق متغيري النوع )ذكور , إناث( 2جدول )

 
 ت
 

 
 المدرسة 

  الصف الدراسي
 السادس الخامس الرابع المجموع

 إ ذ إ ذ إ ذ

 178 - 833 - 878 - 813 المتميزين 1
 134 884 - 894 - 894 - المتميزات 0

 718 884 833 894 878 894 813 المجمــوع       

 
 ت
 

 
 المدرسة 

  الصف الدراسي
 السادس الخامس الرابع المجموع

 إ ذ إ ذ إ ذ

 647 - 22 - 18 - 26 المتميزين 1
 878 19 - 96 - 96 - المتميزات 0

 144 19 22 96 18 96 26 المجمــوع       
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 أداتا البحث:  3-3
 : Scale Communication Satisfactionمقياس الرضا التواصلي  3-3-1

لدى طلبة مدارس المتميزين عن طريق بناء مقياس لقياس المتغير المذكور آنفًا  انالباحث ىارتأ     
 الخطوات اآلتية: 

   تغير الرضا التواصلي نظريًا:تحديد م .8
لهذا المفهوم و  Hecht,1978) )تم تحديد التعريف النظري عن طريق تبني تعريف هشت      

 تحديد المصطلحات.الذي سبقت اإلشارة إليه في 
      جمع فقرات مقياس الرضا التواصلي و صياغتها:   .6
طلعت الباحثة على مجموعة من من اجل جمع فقرات مقياس الرضا التواصلي و صياغتها ا    

 المقاييس التي تناولت هذا المتغير نظريًا بالبحث و الدراسة , و هي:
لقياس الرضا التواصلي الشخصي لدى األفراد الذي تألف بصورته  Hecht,1978) )مقياس  -

غير  ( فقرة تتم اإلجابة عنها وفق تدرج إجابة سباعي يبدأ بـ ) أوافق( وينتهي بـ)87النهائية من )
هذا المقياس كونه مصمم لقياس الرضا التواصلي بعد  يعتمدالم  انموافق بشدة( غير أن الباحث

إجراء مكالمة هاتفية بين المستجيب وفرد آخر , ومن ثم عليه أن يجيب عن فقرات المقياس , 
 إضافة إلى أختالف مجتمع البحث الحالي  .

بقة التي تساوقت و اإلطار النظري لمتغير اإلفادة من اإلطار النظري وبعض الدراسات الساب -
( فقرة لقياس الرضا التواصلي لدى طلبة مدارس المتميزين 61الرضا التواصلي , تم صياغة )

 .تكون اإلجابة عنها وفق تدرج رباعي 
 تدرج اإلجابة و تصحيح المقياس: .5

ــــ       ــــر  (Likert)أســــلوب ليكــــرت  اناعتمــــد الباحث ــــة لفق ــــدائل اإلجاب ــــي وضــــع ب ــــاس ف الرضــــا ات مقي
 , لذا تم اختيار البدائل اآلتية لإلجابة : التواصلي  
 5,  1) دائمًا , غالبًا , أحيانًا , ابدًا(  و التي تمنح األوزان اآلتية في حالـة الفقـرات اإليجابيـة )       
 . (على التتابع في حالة الفقرات العكسية 1,  5,  6,  8(على التتابع و األوزان  )  8,  6, 
 إعداد تعليمات المقياس:  .1

مـن الطلبـة اإلجابـة عـن فقـرات  إذ طلبإلى أن تكون تعليمات المقياس واضحة ,  انالباحث ىسع  
المقيـــاس بكـــل صـــراحة و صـــدق و موضـــوعية لغـــرض البحـــث العلمـــي , و بأنـــه ال توجـــد هنـــاك إجابـــة 

االسـم و ان اإلجابـة لـن يطلـع  صحيحة وأخرى خاطئة بقدر ما تعبر عن رأيهم , و بأنه ال داعي لـذكر
 .عليها احد , وذلك ليطمئن الطلبة على سرية إجابتهم , مع تقديم مثال يوضح كيفية اإلجابة 

 آراء الخبراء في فقرات مقياس الرضا التواصلي و تعليماتِه: .3
في مجـال ( من الخبراء المختصين 86على ) 61ُعِرَض المقياس بصيغتِه األولية ذات الفقرات الـ      

  :علم النفس , متضمنًا الهدف من البحث , و التعريف النظري الُمتبنى لغرض إبداء أرائهم فيما يخب
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 مدى صالحية الفقرات لقياس ما وضعت ألجله. -
 مدى مالئمة بدائل اإلجابة. -
 .إجراء ما يرونه مناسبًا من تعديالت )إعادة صياغة , أو حذف, أو إضافة(على الفقرات  -

%( فــاكثر لغــرض قبــول الفقــرة          14ادًا علــى آراء ومالحظــات الخبــراء وباعتمــاد نســبة )واعتمــ     
( , كمـــا حصـــلت مـــوافقتهم علـــى 81,85( فقـــرة و رفـــض فقـــرتين )62أو رفضـــها تـــم اإلبقـــاء علـــى )

تعليمـــات المقيـــاس وبـــدائل اإلجابـــة , و بـــذلك أصـــبح عـــدد فقـــرات مقيـــاس الرضـــا التواصـــلي الُمعـــد 
( يبــين آراء الخبــراء فــي صــالحية فقــرات 5( فقــرة  ,  وجــدول )62حصــائي مكــون مــن) للتحليــل اإل
 المقياس .

 ( آراء الخبراء في صالحية فقرات مقياس الرضا التواصلي3جدول)
 المعارضون الموافقون العدد أرقام الفقرات

 النسبة التكرار النسبة التكرار
89,82,83,81,86,88,84,7,9,2,3,5,6,8 

61,69,62,61,65,66,68,64 
 صفر% صفر 844% 86 66

63,87,1,1 1 84 15.55% 6 82.22% 
81,85 6 7  93 % 5 63% 

 
 وضوح تعليمات المقياس و فقراته: .2

مـــن طلبـــة مـــدارس ( طالبـــًا وطالبـــة 54ُطّبـــق المقيـــاس علـــى عينـــة اســـتطالعية بلـــد عـــدد أفرادهـــا )     
ـــري  وتمـــت اإلجابـــة بحضـــور النـــول و الصـــف الدراســـي, المتميـــزين مـــوزعين بالتســـاوي علـــى وفـــق متغي

إبـداء مالحظـاتهم حـول وضـوح الفقـرات وصـياغتها وطريقـة اإلجابـة عليهـا ,  من الطلبة وطلب انالباحث
وفيما إذا كانت هناك فقرات غير مفهومة , وتبين من خـالل هـذا التطبيـق أن تعليمـات المقيـاس وفقراتـه 

   أي منهــا , فيمــا بلـــد مــدى الوقــت المســـتغرق لإلجابــة بـــين كانــت  واضــحة ولـــيس هنــاك حاجــة لتعـــديل 
 ( دقيقة .9-88)
 :التحليل اإلحصائي لفقرات المقياس .9

يعــد أســلوبا الفــرق بــين مجمــوعتين طـــرفيتين )االتســاق الخــارجي( و عالقــة درجــة الفقــرة بالدرجـــة   
 الكلية )االتساق الداخلي( مؤشرين مناسبين في التحليل اإلحصائي .

 لمجموعتان الطرفيتان )االتساق الخارجي(:أ. ا
بهدف تحليل فقرات مقياس الرضا التواصلي على وفق هذا األسلوب, تم تطبيق المقياس البالد     
( طالب وطالبة تم اختيارهم من مجتمع طلبة مدارس المتميزين 144( فقرة على عينة بلغت )62)

و استخراج الدرجة الكلية لكل فرد من أفراد  ,ياس موزعين وفق متغير النول , وبعد تصحيح فقرات المق
%( من 69العينة, و ترتيبها تنازليــــــــــــــًا ابتداًء من أعلى درجة وانتهاء بأقل درجة, ثم اختيار نسبة )

( استمارة وسميت بالمجموعة العليا  841االستمارات الحاصلة على أعلى الدرجات , وكانت )
%( من االستمارات الحاصلة على أوطأ 69( درجة , و اختيار نسبة )18-79وتراوحت درجاتها بين )
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( , وذلك بهدف تحديد 14-94بين ) تمارة أيضا تراوحت درجاتها ( اس841الدرجات وكانت )
 .Anastasi,1976: 208))مجموعتين تتصفان بأكبر حجم وأقصى تباين ممكنين 
تبار داللة الفروق بين أوساط المجموعتين العليا وباستعمال االختبار التائي لعينتين مستقلتين الخ

والدنيا لكل فقرة , ظهر إن القيمة التائية المحسوبة لجميع فقرات هذا المقياس عند مقايستها بالقيمة 
  ( ُيبين ذلك. 1( وجدول )0.05الجدولية كانت مميزة عند مستوى )

 لوب المجموعتين المتطرفتين(القوة التمييزية لفقرات مقياس الرضا التواصلي بأس4جدول )

 الفقرة

 المجموعة الدنيا المجموعة العليا
القيمة التائية 

 1المحسوبة

 
 مستوى الداللة 

...5 
 

الوسط 
 الحسابي

 التباين
الوسط       

 الحسابي
 التباين

 دالة احصائياً  6.031 0.943 2.768 0.710 3.416 8
 ياً دالة احصائ 9.649 1.011 2.620 0.540 3.685 6
 دالة احصائياً  6.294 0.978 3.064 0.536 3.740 5
 دالة احصائياً  4.423 1.166 2.570 0.989 3.222 1
 دالة احصائياً  7.962 1.061 2.703 0.603 3.638 3
 دالة احصائياً  8.780 1.081 2.231 0.875 3.407 2
 دالة احصائياً  7.671 1.008 2.305 0.786 3.250 9
 دالة احصائياً  5.642 1.068 2.592 0.793 3.314 1
 دالة احصائياً  5.518 1.058 2.398 0.935 3.148 7
 دالة احصائياً  9.393 1.101 2.398 0.748 3.601 84
 دالة احصائياً  9.362 0.924 2.074 0.892 3.231 88
 دالة احصائياً  5.438 1.110 2.981 0.587 3.638 86
 الة احصائياً د 3.533 0.969 2.888 0.656 3.287 85
 دالة احصائياً  6.207 1.054 1.972 1.006 2.842 81
 دالة احصائياً  4.127 1.298 2.574 0.989 3.222 83
 دالة احصائياً  9.301 1.048 2.148 0.858 3.361 82
 دالة احصائياً  8.305 1.034 2.296 0.744 3.314 89
 دالة احصائياً  2.955 1.079 2.259 1.038 2.685 81
 دالة احصائياً  5.907 1.035 2.111 0.967 2.916 87
 دالة احصائياً  4.750 1.000 2.629 0.824 3.222 64
 دالة احصائياً  2.667 1.092 2.824 1.050 3.213 68
 دالة احصائياً  8.426 1.042 2.583 0.721 3.611 66
 دالة احصائياً  5.989 1.045 2.138 0.975 2.963 65

                                                 
 (1.96( = )681(  و بدرجة حرية )0.05القيمة التائية الجدولية عند مستوى ) 1
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 دالة احصائياً  11.353 1.015 2.342 0.692 3.685 61
 دالة احصائياً  8.014 1.102 2.018 0.964 3.148 63
 دالة احصائياً  8.485 0.969 2.351 0.597 3.333 62
  

 عالقة درجة الفقرة بالدرجة الكلية )اإلتساق الداخلي(: . ب
رتباط بيرسون الستخراج معامل االرتباط بين درجة كل فقرة والدرجة الكلية إباستعمال معامل      

( استمارة تمثل إجابات جميع 144للمقياس  حيث كانت االستمارات الخاضعة للتحليل بهذا األسلوب )
 الطلبة في عينة البحث . 

( 571جة حرية )( وبدر 4.43تبين أن جميع معامالت االرتباط كانت دالة احصائيًا عند مستوى )    
( ُيبين معامالت اإلرتباط بين 3( , وجدول )4.471عند مقايستها بالقيمة الحرجة لمعامل اإلرتباط )

 كل فقرة و الدرجة الكلية للمقياس.درجة 
 الرضا التواصلي( معامالت اإلرتباط بين درجة كل فقرة و الدرجة الكلية لمقياس 5جدول )

معامل  الفقرة
 اإلرتباط

مل معا الفقرة
 اإلرتباط

معامل  الفقرة
 اإلرتباط

معامل  الفقرة
 اإلرتباط

8 0.32 1 0.30 83 0.16 66 0.40 
6 0.49 7 0.26 82 0.43 65 0.28 
5 0.32 84 0.38 89 0.41 61 0.43 
1 0.17 88 0.41 81 0.10 63 0.37 
3 0.38 86 0.28 87 0.29 62 0.40 
2 0.31 85 0.18 64 0.20 - - 
9 0.37 81 4.67 68 0.12 - - 
 

( فقرة بعد إجراء التحليل اإلحصائي باألسلوبين 62مكّونًا من ) الرضا التواصليعليه بقيَّ مقياس      
 المذكورين آنفًا.

 . مؤشرات صدق المقياس و ثباته:1
  :Validityالصدق  . أ

 تحقق الصدق لمقياس الرضا التواصلي عن طريق المؤشرات اآلتية: 
      : Face Validityالصدق الظاهري  -

أن أفضــل وســيلة الســتخراج الصــدق الظــاهري هــي عــرض فقــرات المقيــاس علــى مجموعــة مــن     
الخبراء المختصين واألخذ بارائهم حول مدى تمثيل فقرات المقياس للصفة المراد قياسها   )الغريب , 

ضه على اصلي عن طريق عر ( . قد تحقق هذا النول من الصدق لمقياس الرضا التو  297 :8713
 .و األخذ بارائهم حول صالحية فقرات المقياس و تعليماته  الخبراء 
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     Construct Validity :صدق البناء  -
ُيعد هذا النول من الصدق من أكثر أنوال الصدق أهمية , ومع التسليم بعدم إمكانية إقامته                 

يبقى الهدف الرئيس منه ما إذا كان المقياس   و تقويضه في بحث واحد إذ أن الثقة تتراكم به تدريجياً 
                                                 .(.                        626:8779المستعمل هو األنسب لقياس ذلك البناء )المفهوم( ) فرج, 

وعتان اإلتساق الخارجي ) المجم )األول(مؤشرين هما: وتحقق في المقياس الحالي عن طريق 
رجة الكلية للمقياس( )أنظر جدول اإلتساق الخارجي ) عالقة درجة الفقرة بالد )الثاني(المتطرفتان( , و 

3,1. ) 
 : Relibilityالثبات  . ب
 تم التحقق من ثبات المقياس الحالي بالطرائق اآلتية :     

 :Test-Retestاعادة االختبار -االختبار -
تطبيــق المقيــاس علــى عينــة مــن طلبــة مــدارس المتميــزين  لحســاب معامــل الثبــات بهــذه الطريقــة تــم

و بعــد التطبيـــق األول بأســبوعين تــم إعـــادة تطبيــق المقيـــاس علــى الطلبـــة  ,( طالبــًا وطالبـــة 14بلغــت )
أنفسهم , و باستعمال معامل إرتباط بيرسون بين درجات الطلبة في التطبيقين ظهر معامل الثبات بهذه 

علــى إســـتقرار إجابـــات الطلبـــة علـــى المقيـــاس عبـــر  قيمـــة مؤشـــرًا جيـــداً ( و عـــدت هـــذه ال0.81الطريقــة )
( فــأكثر  4.94كرونبــاإ إلــى أنــه إذا كــان معامــل اإلرتبــاط بــين التطبيــق األول والثــاني )الــزمن إذ ُيشــير 

 .( 31:  8713فهن ذلك ُيعد مؤشرًا جيدًا لثبات المقياس )عيسوي , 
 : Cronbach – Alphaكرونباخ  -ألفا  -
( إســـتمارة  تـــم اســـتخراج ثبـــات مقيـــاس الرضـــا 144عتمـــاد جميـــع إســـتمارات عينـــة البحـــث البالغـــة )با    

 2جيـدوهـو معامـل  (2.70)كرونباإ  وبلد معامل الثبات  -التواصلي بهذه الطريقة باستعمال معادلة ألفا 
 .يشير إلى تجانس فقرات المقياس 

 حساب الدرجة الكلية لمقياس الرضا التواصلي :. 8
أصبح مقياس الرضا التواصلي بصورته النهائية بعد إستخراج خصائب القياس النفسي له مكون      
( , و 62( و أدنى درجة له هي )841, لذا فان أعلى درجة محتملة للمستجيب هي ) ( فقرة62من )

( درجة , عليه كلما كانت درجة المستجيب أكبر من الوسط الفرضي كان 23بوسط فرضي للمقياس )
 مؤشرًا على الرضا التواصلي وكلما كانت أقل من الوسط الفرضي كان مؤشرًا على انخفاضه. ذلك
 : Scale Mood Stylesمقياس األساليب المزاجية  3-3-2

وعدم   - انعلى حد علم الباحث -لعدم  وجود مقياس محلي أو عربي معد  لقياس هذا المتغير      
الءم مع كل من التعريف و اإلطار النظري المعتمدين               ا من الحصول على مقياس أجنبي يتمتمكنه

لدى طلبة مدارس المتميزين عن بناء مقياس لقياس المتغير المذكور آنفًا  ىو مجتمع هذا البحث ارتأ
 طريق الخطوات اآلتية: 

   تحديد متغير األساليب المزاجية نظريًا: .8
                                                 

 ( فأكثر.2.52عد جيدًا اذا كان مربعه )ًيشير عدد من الباحثين إلى أنَّ معامل الثبات يُ  2



 18 

 (Buss & Plomin,1984)ني تعريف باس و بلومن تم تحديد التعريف النظري عن طريق تب       
 تحديد المصطلحات.لهذا المفهوم و الذي سبقت اإلشارة إليه في 

      جمع فقرات مقياس األساليب المزاجية و صياغتها:   .2
اإلفادة من اإلطار النظري وبعض الدراسات السابقة التي تساوقت و اإلطار النظري لمتغير ب    

( فقرة لقياس األساليب المزاجية لدى طلبة مدارس المتميزين تكون 14, تم صياغة ) األساليب المزاجية
 .اإلجابة عنها وفق تدرج رباعي 

 تدرج اإلجابة و تصحيح المقياس: .5
 تم اختيار البدائل اآلتية لإلجابة :       
 5,  1الـة الفقـرات اإليجابيـة ) ) دائمًا , غالبًا , أحيانًا , ابدًا(  و التي تمنح األوزان اآلتية في ح      
 (على التتابع في حالة الفقرات العكسية . 1,  5,  6,  8(على التتابع و األوزان  )  8,  6, 
 إعداد تعليمات المقياس:  .1

علـى أن تكـون تعليمـات المقيـاس واضـحة   انكما في المقياس األول في هذا البحث ركـزت الباحثـ  
 .ح كيفية اإلجابة , مع تقديم مثال يوض ومفهومة

 آراء الخبراء في فقرات مقياس األساليب المزاجية و تعليماتِه: .3
( من الخبراء المختصين في مجـال 86على ) 14ُعِرَض المقياس بصيغتِه األولية ذات الفقرات الـ      

ُمتبنـى متضمنًا الهدف من البحث , و التعريـف النظـري ال  -هم أنفسهم في المقياس األول –علم النفس
 لغرض إبداء أرائهم فيما يخب : 

 مدى صالحية الفقرات لقياس ما وضعت ألجله. -
 مدى مالئمة بدائل اإلجابة. -
 .إجراء ما يرونه مناسبًا من تعديالت )إعادة صياغة , أو حذف, أو إضافة(على الفقرات  -

بـــول الفقـــرة         %( فـــاكثر لغـــرض ق 14و اعتمـــادًا علـــى آراء ومالحظـــات الخبـــراء وباعتمـــاد نســـبة )   
( , كمــا حصــلت مــوافقتهم 61,88,9( فقــرة و رفــض ثــالث فقــرات )59أو رفضــها تــم اإلبقــاء علــى )

علــى تعليمــات المقيــاس و بــدائل اإلجابــة , و بــذلك أصــبح عــدد فقــرات مقيــاس األســاليب المزاجيــة 
ء فــي صــالحية ( يبــين آراء الخبــرا2( فقــرة  ,  وجــدول )59الُمعــد للتحليــل اإلحصــائي مكــون مــن) 

 فقرات المقياس .
 ( آراء الخبراء في صالحية فقرات مقياس األساليب المزاجية6جدول)

 المعارضون الموافقون العدد أرقام الفقرات
 النسبة التكرار النسبة التكرار

81,86,84,1,2,3,5,6,8 
69,63,61,65,68,64,87,81,82,83 
14,57,51,59,52,53,55,56,54,67 

 صفر% فرص 844% 86 67

51,58,62,66,89,85,7,1 1 84 15.55% 6 82.22% 
61,88,9 5 7  93 % 5 63% 
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 وضوح تعليمات المقياس و فقراته: .2

مـــن طلبـــة مـــدارس ( طالبـــًا وطالبـــة 54ُطّبـــق المقيـــاس علـــى عينـــة اســـتطالعية بلـــد عـــدد أفرادهـــا )     
 وهم انفسهم في المقياس األول لدراسي المتميزين موزعين بالتساوي على وفق متغيري النول  و الصف ا

وتبين مـن خـالل هـذا التطبيـق أن تعليمـات المقيـاس وفقراتـه كانـت  واضـحة ولـيس هنـاك حاجـة لتعـديل 
 ( دقيقة .85-7أي منها , فيما بلد مدى الوقت المستغرق لإلجابة بين )

 :التحليل اإلحصائي لفقرات المقياس .9
رفيتين )االتساق الخارجي( و عالقة درجة الفقرة بالدرجة الكلية يعد أسلوبا الفرق بين مجموعتين ط 

 )االتساق الداخلي( مؤشرين مناسبين في التحليل اإلحصائي .
 أ. المجموعتان الطرفيتان )االتساق الخارجي(:

بهدف تحليل فقرات مقياس األساليب المزاجية على وفق هذا األسلوب , تم تطبيق المقياس البالد     
( طالب وطالبة من مجتمع طلبة مدارس المتميزين , ثم 144رة على عينة البحث البالغة )( فق59)

جمع درجات إجابات فقرات المقياس و استخراج الدرجة الكلية لكل فرد من أفراد العينة , و ترتيبها 
ن االستمارات %( م69تنازليــــــــــــــًا ابتداًء من أعلى درجة و انتهاء بأقل درجة, ثم اختيار نسبة )

( استمارة وسميت بالمجموعة العليا  , و اختيار نسبة 841الحاصلة على أعلى الدرجات وكانت )
( استمارة أيضا, وذلك بهدف 841%( من االستمارات الحاصلة على أوطأ الدرجات وكانت )69)
  . و أقصى تباين ممكنين  ديد مجموعتين تتصفان بأكبر حجم تح

لتائي لعينتين مستقلتين الختبار داللة الفروق بين أوساط المجموعتين العليا     وباستعمال االختبار ا
و الدنيا لكل فقرة , ظهر إن القيمة التائية المحسوبة لجميع فقرات هذا المقياس عند مقايستها بالقيمة 

  ( ُيبين ذلك. 9( وجدول )0.05الجدولية كانت مميزة عند مستوى )
                                    لفقرات مقياس االساليب المزاجية (القوة التمييزية 7جدول )

 بأسلوب المجموعتين المتطرفتين

جي
مزا

ب ال
سلو

األ
 

 الفقرة

 المجموعة الدنيا المجموعة العليا
القيمة التائية 

 3المحسوبة

 
 مستوى الداللة 

...5 
 

الوسط 
 الحسابي

 التباين
الوسط       

 الحسابي
 التباين

اإل 
الي

نفع
 

 دالة احصائياً  2.670 0.749 1.787 0.828 2.074 8
 دالة احصائياً  7.242 0.800 2.703 0.658 3.425 6
 دالة احصائياً  8.286 0.868 2.111 0.839 3.074 5
 دالة احصائياً  8.260 0.951 2.805 0.587 3.694 1
 دالة احصائياً  8.223 0.806 1.722 0.957 2.713 3

                                                 
 (1.96( = )681(  و بدرجة حرية )0.05القيمة التائية الجدولية عند مستوى ) 3
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 دالة احصائياً  14.419 0.825 1.805 0.768 3.370 68
 دالة احصائياً  9.206 0.860 2.268 0.746 3.277 66
 دالة احصائياً  11.284 0.941 2.463 0.552 3.648 65
 دالة احصائياً  6.261 0.708 1.675 0.986 2.407 61

شيط
الن

 

 دالة احصائياً  3.256 0.835 1.546 1.071 1.972 2
 دالة احصائياً  9.121 1.046 2.768 0.525 3.796 9
 دالة احصائياً  10.231 0.934 2.879 0.347 3.861 1
 دالة احصائياً  12.870 0.820 2.000 0.662 3.305 7
 دالة احصائياً  10.014 0.880 1.990 0.802 3.138 84
 دالة احصائياً  8.761 1.071 2.472 0.688 3.546 63
 دالة احصائياً  11.295 1.027 2.638 0.413 3.842 62
 دالة احصائياً  12.905 0.987 2.574 0.337 3.574 69
 دالة احصائياً  11.246 0.859 2.500 0.496 3.870 61

 دالة احصائياً  2.404 0.927 1.713 1.049 2.037 88 

عي
تما

الج
ا

 

 دالة احصائياً  8.964 1.060 2.583 0.589 3.629 86
 دالة احصائياً  9.448 1.054 2.527 0.618 3.638 85
 دالة احصائياً  5.320 0.978 2.296 0.990 3.009 81
 دالة احصائياً  13.793 0.776 1.564 0.801 3.046 83
 دالة احصائياً  12.267 0.883 1.879 0.765 3.259 67
 دالة احصائياً  12.881 0.850 2.120 0.646 3.444 54
 غير دالة احصائياً  1.183 0.975 2.037 1.091 2.203 58
 دالة احصائياً  7.825 1.030 2.722 0.647 3.638 56

عي
دفا

اإلن
 

 دالة احصائياً  7.314 0.952 1.833 1.054 2.833 82
 دالة احصائياً  9.598 0.912 1.907 0.930 3.111 89
 دالة احصائياً  4.656 0.840 1.611 1.020 2.203 81
 دالة احصائياً  9.310 0.830 1.898 0.906 3.000 87
 دالة احصائياً  9.916 0.948 1.870 0.918 3.129 64
 دالة احصائياً  4.388 0.808 1.666 0.894 2.175 55
 دالة احصائياً  5.642 1.187 2.638 0.889 3.444 51
 دالة احصائياً  9.558 0.907 2.407 0.702 3.463 53
 حصائياً دالة ا 5.766 0.914 1.879 1.018 2.638 52
 دالة احصائياً  7.755 0.720 1.796 0.869 2.638 59
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 ب.عالقة درجة الفقرة بالدرجة الكلية لمجالها )اإلتساق الداخلي(:
باستعمال معامل إرتباط بيرسون إلستخراج معامل اإلرتباط بين درجة كل فقرة والدرجة الكلية       
تبين أن جميع    -( استمارة 144يل بهذا األسلوب )علمًا أن االستمارات الخاضعة للتحل -للمجال 

( عند مقايستها 571( وبدرجة حرية )4.43معامالت اإلرتباط كانت دالة إحصائيًا عند مستوى )
, وعليه يكون مقياس األساليب  ( 58,8( باستثناء الفقرتين )4.471بالقيمة الحرجة لمعامل اإلرتباط )

األسلوب ( فقرة تمثل 2( فقرات تمثل األسلوب اإلنفعالي و)9بواقع )و ,  ( فقرة53المزاجية مكونًا من )
( 1, و جدول )  اإلندفاعي ( فقرات تمثل األسلوب84األسلوب االجتماعي و )( فقرة تمثل 9و) النشيط

 كل فقرة و الدرجة الكلية لمجالها . درجة ُيبين معامالت اإلرتباط بين 
 األساليب المزاجيةفقرة و الدرجة الكلية لمقياس  ( معامالت اإلرتباط بين درجة كل9جدول )
 اإلندفاعي االجتماعي النشيط اإلنفعالي

معامل  الفقرة
 اإلرتباط

معامل  الفقرة
 اإلرتباط

معامل  الفقرة
 اإلرتباط

معامل  الفقرة
 اإلرتباط

8 0.02 2 0.19 88 0.13 82 0.23 
6 0.30 9 0.41 86 0.47 89 0.31 
5 0.32 1 0.48 85 0.50 81 0.14 
1 0.33 7 0.48 81 0.34 87 0.39 
3 0.32 84 0.40 83 0.65 64 0.32 
68 0.42 63 0.30 67 0.63 55 0.14 
66 0.39 62 0.48 54 0.62 51 0.23 
65 0.40 69 0.54 58 0.01 53 0.36 
61 0.26 61 0.51 56 0.45 52 0.21 
      59 0.31 
 

( فقرة بعد إجراء التحليل اإلحصائي باألسلوبين 53مكّونًا من ) ليالرضا التواصعليه بقيَّ مقياس      
 المذكورين آنفًا.

 
 . مؤشرات صدق المقياس و ثباته:1
   :Validityالصدق  . أ

 من صدق مقياس األساليب المزاجية عن طريق المؤشرات اآلتية: انتحققت الباحث
      : Face Validityالصدق الظاهري  -

الصدق لمقياس األساليب المزاجية عن طريق عرضه على الخبراء و األخذ  تحقق هذا النول من    
  .بارائهم حول صالحية فقرات المقياس و تعليماته 

       Construct Validity :صدق البناء  -
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تحقق صدق البناء في المقياس الحالي عن طريق المؤشرات المتمثلة بأساليب تحليل الفقرات                
( مؤشرات على هذا النول من الصدق إذ أن المقياس الذي تنتخب فقراته في ضوء 85,86)جدول 

 (. 15: 8718هذين المؤشرين يمتلك صدقًا بنائيًا)الزوبعي و آخرون, 
 : Relibilityالثبات  . ب
 تم التحقق من ثبات المقياس الحالي بالطرائق اآلتية :     

 :Test-Retestإعادة االختبار  -االختبار -
معامــل الثبــات بهــذه الطريقــة تــم تطبيــق المقيــاس علــى عينــة مــن طلبــة مــدارس المتميــزين لحســاب 

و بعد التطبيق األول بأسـبوعين تـم إعـادة  , وهم أنفسهم في المقياس األول ,( طالبًا وطالبة 14بلغت )
تطبيـــق المقيـــاس علـــى الطلبـــة أنفســـهم , و باســـتعمال معامـــل إرتبـــاط بيرســـون بـــين درجـــات الطلبـــة فـــي 

لتطبيقين ظهرت معامالت ثبات كل أسلوب من األساليب المزاجيـة بهـذه الطريقـة كمـا مبـين فـي جـدول ا
 على إستقرار إجابات الطلبة على المقياس عبر الزمن . ( , و عدت هذه القيم مؤشرات جيدة7)
 : Cronbach – Alphaكرونباخ  -ألفا  -
إســتمارة  تــم اســتخراج ثبــات مجــاالت مقيــاس  (144باعتمــاد جميــع إســتمارات عينــة البحــث البالغــة )     

ـــا  كرونبـــاإ  و التـــي أشـــارت قيمهـــا إلـــى أنهـــا  -األســـاليب المزاجيـــة بهـــذه الطريقـــة باســـتعمال معادلـــة ألف
 ( يبين ذلك  .7جيدة  , وجدول )معامالت ثبات 

 بطريقتي إعادة اإلختبار وألفا كرونباخ ( معامالت ثبات مقياس األساليب المزاجية8جدول )
 الطريقة األسلوب

 كرونباخ-ألفا إعادة اإلختبار
 0.68 0.77 اإلنفعالي
 0.71 0.73 النشيط
 0.71 0.81 االجتماعي
 0.64 0.75 اإلندفاعي

 حساب الدرجة الكلية لمقياس االساليب المزاجية :. 8
سي له أصبح مقياس األساليب المزاجية بصورته النهائية بعد إستخراج خصائب القياس النف     

( يوضح أعلى درجة محتملة للمستجيب 84( فقرة موزعة على أربع مجاالت, و جدول )53مكون من )
و أدنى درجة له , و الوسط الفرضي لكل أسلوب من األساليب المزاجية , و كلما كانت درجة 
هذا المستجيب أكبر من الوسط الفرضي في أي من األساليب المزاجية كان ذلك مؤشرًا على إتصافه ب

 األسلوب وكلما كانت أقل من الوسط الفرضي كان مؤشرًا على انخفاضه.
 ( حساب الدرجة الكلية لمجاالت مقياس األساليب المزاجية.1جدول )

 أدنى درجة الوسط الفرضي أعلى درجة عدد الفقرات األسلوب

 9 02 20 9 اإلنفعالي

 2 00.5 23 2 النشيط

 9 02 20 9 االجتماعي
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 12 05 42 12 اإلدفاعي
 

 
 التطبيق النهائي : 3-4

من إجراءات بناء مقياسي البحث و إستخراج خصـائب القيـاس النفسـي لهمـا  انبعد إنتهاء  الباحث     
بتطبيق المقياسين بصورتهما النهائية  على عينة البحث  قامامن صدق  و ثبات و قدرة على التمييز , 

المتميـزين فـي محافظـة بابـل , و التـي شـكلت مـا نسـبته ( طالب وطالبة من طلبة مـدارس 144البالغة )
 .من مجتمع البحث  %(16.349)
 الوسائل اإلحصائية : 3-5
 في استخراج نتائج البحث الحالي الوسائل اإلحصائية اآلتية: اناستعمل الباحث    
ث بأسلوب ( لعينتين مستقلتين لحساب القوة التمييزية لفقرات مقياسي البحt-testاالختبار التائي) -

المجموعتين المتطرفتين , واستخراج الفرق بين افراد عينة البحث وفق متغير النول )الذكور و 
 اإلناث(.

( : إليجاد معامالت ارتباط ( Person's Correlation Coefficientمعامل ارتباط بيرسون  -
ضا التواصلي و درجات الفقرات بالدرجة الكلية و درجة المجال , والعالقة االرتباطية بين الر 

 األساليب المزاجية , و استخراج الثبات بطريقة إعادة االختبار. 
 إليجاد الثبات بطريقة الفاكرونباإ لمقياسي البحث . ( Cronbach-Alphaمعادلة الفا كرونباإ ) -
( لعينة واحدة الختبار الفروق بين الوسط الحسابي لدرجات العينة على t-testاالختبار التائي ) -

 البحث والوسط الفرضي لهما.  مقياسي

اإلختبار الزائي لتعرف داللة الفرق في العالقة االرتباطية بين متغيرات البحث على وفق متغير  -
 النول )الذكور , واإلناث(.

 : . عرض النتائج و تفسيرها4
 : النتائج و تفسيرهاعرض  4-1
 :الرضا التواصلي لدى طلبة مدارس المتميزين . تعرف  1  
علـــى مقيـــاس الرضـــا  طلبـــة مـــدارس المتميـــزينهـــرت نتـــائج البحـــث أن الوســـط الحســـابي لـــدرجات أظ    

( وهــو اكبــر مــن الوســط الفرضــي للمقيــاس 9.186( وبــهنحراف معيــاري قــدره )75.235التواصــلي بلــد )
ن ( وباستعمال معادلة اإلختبار التائي لعينة واحدة إلختبار داللة الفرق بين الوسـطين تبـين أ23البالد )

( عنـد مسـتوى 8.72( وهي أكبـر مـن القيمـة التائيـة الجدوليـة )22.283القيمة التائية المحسوبة بلغت )
ـــــة )4.43داللـــــة ) ـــــى أن 577( و بدرجـــــة حري ـــــديهم رضـــــا              ( ممـــــا يشـــــير إل ـــــزين ل طلبـــــة مـــــدارس المتمي
 ( ُيبين ذلك .88, و جدول ) تواصلي

بين الوسط الحسابي و الوسط الفرضي                                      ( اإلختبار التائي لداللة الفرق11جدول )
 لدرجات عينة البحث على مقياس الرضا التواصلي

 مستوى الداللةالقيمة القيمة الوسط اإلنحراف الوسط حجم 



 24 

التائية  الفرضي المعياري الحسابي العينة
 المحسوبة

التائية 
 الجدولية

(...5) 

 دالة 8.72 22.283 23 9.186 75.235 144
    
ن أن هذه النتيجة جـاءت متسـقة و وجهـة نظـر النمـوذج النظـري الُمتبنـى لــ )هشـت( و المتمثلـة  بـأ     

, فطبيعـة البيئـة األسـرية       العمليـة التفاعليـة  عـنالتعزيز عامل رئيس فـي سـلوك الفـرد و تفاعلـه و رضـاه 
تميــزين مليئــة بــالمعززات ) المكافــآت( المعنويــة و الماديــة و التعليميــة التــي يعــي  فيهــا طلبــة مــدارس الم

المختلفــة بــدًا بالطريقــة التــي يــتم أختيــارهم بهــا لإللتحــاق بمــدارس المتميــزين و طبيعــة المنــاهج الدراســية 
التــي يدرســونها ونظــرة المجتمــع والمتابعــة األســرية الخاصــة التــي تســمح لهــم بهشــبال حاجــاتهم و تــدفعهم             

فهم لديهم توقعات إيجابية لما سوف يكونون عليه  ) التوقعات( إلى جانب العوامل األخرىضا , هذا للر 
 مستقباًل , كل هذا يجعلهم يشعرون بالرضا التواصلي .

داللــة الفــرق اإلحصــائي فــي الرضــا التواصــلي لــدى طلبــة مــدارس المتميــزين علــى وفــق  . تعــرف 2
 :متغير النوع )الذكور, و اإلناث(

أظهـــرت نتـــائج البحـــث أن الوســـط الحســـابي لـــدرجات عينـــة البحـــث )الـــذكور( علـــى مقيـــاس الرضـــا      
( فــي حــين أن الوســط الحســابي لــدرجات 8.634( وبــهنحراف معيــاري قــدره )75.076التواصــلي بلــد )

( . وباسـتعمال معادلـة اإلختبـار 9.774( وبهنحراف معياري قـدره )75.408عينة البحث)اإلناث( بلد )
ي لعينتـــــين مســــتقلتين إلختبـــــار داللــــة الفـــــرق بــــين الوســـــطين, تبــــين أن القيمـــــة التائيــــة المحســـــوبة التــــائ
( و بدرجـة 4.43( عنـد مسـتوى داللـة )8.72مـن القيمـة التائيـة الجدوليـة ) قـل(, وهي أ-4.524بلغت)
فــي اإلنــاث(  )الــذكور , و الطلبــة المتميــزين مــنهنــاك فــرق بــين لــيس  ه( ممــا يشــير إلــى أنــ571حريــة )

 ( .86كما هو مبين في جدول ) , والرضا التواصلي 
الرضا التواصلي                                           ( الموازنة بين درجات أفراد عينة البحث على مقياس 12جدول )

 وفق متغير النوع )الذكور, و اإلناث( على
حجم  العينة

 العينة
الوسط 
 الحسابي

نحراف اإل 
 المعياري

ة التائية القيم
 المحسوبة

القيمة التائية 
 الجدولية

 مستوى الداللة
(...5) 

  8.634 75.076 647 الذكور
4.524 - 

 
8.72 

 
 9.774 75.408 878 اإلناث دالة

فـي يمكن أن تعود هذه النتيجة إلى أن طلبة مـدارس المتميـزين مـن الـذكور , و اإلنـاث  يعيشـون       
  المواقـف التفاعليـة التـي يمـرون بهـافـي نفسـها عطـتهم الخبـرات الفاعلـة أحدة وا و تعليميةجتماعية أبيئة 

, جعلــت مــنهم أفــرادًا متســاون فــي إدراكهــم لحاجــاتهم , وأهــدافهم , والمســؤوليات التــي تقــع علــى عــاتقهم 
 ضمن تلك البيئات األسرية و األجتماعية التي وفرت لهم الكثير من المتطلبات ) المعززات(.

 :طلبة مدارس المتميزين لدى  ألساليب المزاجيةا. تعرف  3
ختبــار التــائي اإل ان, اســتعمل الباحثــ طلبــة مــدارس المتميــزينلــدى  االســاليب المزاجيــةللتعــرف علــى     

التائيــة  ةالقيمــ و نحــراف المعيــاري اإل الوســط الفرضــي و الوســط الحســابي وبعــد إســتخراج لعينــة واحــدة 
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( 577( وبدرجـة حريـة )4.43( عند مستوى داللـة )8.72جدولية البالغة )و القيمة التائية ال المحسوبة 
 ( ُيبين ذلك .85و جدول ),  ألربعا األساليب المزاجيةمن  أسلوبلكل 

الوسط الفرضي                                      ختبار التائي لداللة الفرق بين الوسط الحسابي واإل( 13جدول )
 األساليب المزاجيةمقياس  لدرجات عينة البحث على

الوسط  العينة األسلوب
 الحسابي

الوسط 
 الفرضي

اإلنحراف 
 المعياري

القيمة 
التائية 
 المحسوبة

القيمة 
التائية 
 الجدولية

مستوى 
 الداللة

(...5) 
  9.130 3.433 20 21.567  اإلنفعالي

 
8.72 

 دالة
 دالة 20.809 3.959 22.5 26.620  النشيط
 دالة 10.024 3.601 20 21.805  االجتماعي
 دالة 4.939 - 3.806 25 24.060  اإلندفاعي

 ( أعاله النتائج اآلتية :87يتبين من جدول )       
أن طلبــة مــدارس المتميــزين يتصــفون باألســاليب المزاجيــة ) النشــيط , األجتمــاعي , اإلنفعــالي( ,  -

لـومن( إلــى جوانـب و راثيــة أو جوانــب تعـود هــذه النتيجـة ضــوء النظريـة المتبنــاة ) نظريـة بــاس و ب
أخرى تتعلق بالنمو والبيئة عمومًا , و بهـذا قـد تعـود هـذه النتيجـة إلـى خصـائب المرحلـة العمريـة 

القوة و النشـاط يبحـث لطلبة مدارس المتميزين , و المتمثلة بمرحلة المراهقة فهي مرحلة تتصـف بـ
اآلخرين للنجاح فـي حياتـه العمليـة و تكيفـه  فيها المراهق عن العالقات األجتماعية و التوجه نحو

مع مختلف الظروف التي يتعرض هذا من جانب , ومن جانب أخر فهن البيئة التعليميـة وطبيعـة 
و كثـرة المتطلبـات العلميـة و ضـرورة مواكبتهـا قـد تـؤدي المناهج الدراسية في مـدارس المتميـزين , 

 ا يفسر األسلوب اإلنفعالي لديهم .بهم إلى حالة من القلق و عدم  اإلستقرار وهذا م
أن طلبة مدارس المتميزين ال يتصفون باألسـلوب المزاجـي اإلنـدفاعي , و يمكـن تفسـير ذلـك أنـه   -

على الرغم من المرحلة العمرية )المراهقة( التي تتسم باإلندفال , إال أن خصوصـية طلبـة مـدارس 
هم , و بالتالي القدرة على التحكم بهندفاعاتهم المتميزين المتمثلة قد جعلت منهم أفرادًا واعون لذوات

 و تحفيز ذواتهم للتخطيط لمستقبلهم .
علـى وفـق  طلبـة مـدارس المتميـزينلـدى  األسـاليب المزاجيـةداللة الفـرق اإلحصـائي فـي . تعرف  4

 اإلناث(: متغير النوع )الذكور, و
 األســاليب المزاجيــةداللــة الفــروق فــي  ختبــار التــائي لعينتــين مســتقلتين ِلتعــرفاإل اناســتعمل الباحثــ     
 ( ُيبين ذلك.81وجدول ),  اإلناث( على وفق متغير النول )الذكور, و طلبة مدارس المتميزينلدى 

                                                  األساليب المزاجيةالموازنة بين درجات أفراد عينة البحث على مقياس  (14جدول )
 اإلناث( غير النوع)الذكور, ووفق مت على

الوسط  العينة األسلوب
 الحسابي

نحراف اإل 
 المعياري

القيمة 
التائية 
 المحسوبة

القيمة 
التائية 
 الجدولية

مستوى 
 الداللة

(...5) 
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 اإلنفعالي
 

 3.477 21.746 الذكور
1.090 

 
 
 
 
8.72 

 غير دالة
 3.383 21.371 اإلناث

 النشيط
 

 3.810 26.794 الذكور
0.921 

 غير دالة
 4.118 26.429 اإلناث

 غير دالة 0.021 3.662 21.808 الذكور االجتماعي
 3.542 21.801 اإلناث

 اإلندفاعي
 3.774 24.382 الذكور

 غير دالة 1.779
 3.819 23.706 اإلناث

الفــروق بــين الــذكور تتفــق هــذه النتيجــة ومســلمات نظريــة ) بــاس و بلــومن( التــي ُتشــير إلــى انعــدام     
ف الســمة فــي الشخصــية واإلنــاث فــي الــنمط العــام لتشــكل المــزاج وراثيــًا وهــذا مــا يتأكــد عــن طريــق تعريــ

يعمـل علـى جعـل  -يختب بـالفرد-و التي تعرف على أنها)تركيب عصبي نفسي ثابت نسبياً  اإلنسانية 
 .المثيرات المتعددة متساوية وظيفيًا(

طلبـــة مـــدارس لـــدى  الرضـــا التواصـــلي و األســـاليب المزاجيـــة بـــين  العالقـــة اإلرتباطيـــة. تعـــرف  5
 : المتميزين 

طلبـة مـدارس لـدى  الرضـا التواصـلي و األسـاليب المزاجيـةمن أجـل تعـرف العالقـة االرتباطيـة بـين      
رتباط بيرسون ومقايسة قيمته بالقيمة الحرجة لداللة معامل اإلرتباط إمعامل  اناستعمل الباحث المتميزين
( يبـــين 15, فضـــاًل عـــن اإلختبـــار التـــائي لداللـــة معامـــل إرتبـــاط بيرســـون , وجـــدول ) (0.089البالغـــة )

 (.571( وبدرجة حرية )4.43معامالت اإلرتباط وداللتها اإلحصائية عند مستوى داللة )
                                      الجدولية للعالقة اإلرتباطية           رتباط والقيم التائية المحسوبة ومعامالت اإل ( 15جدول )

 الرضا التواصلي و األساليب المزاجية بين 
معامل  المتغيرات

 رتباطاإل 
القيمة 
التائية 
 المحسوبة

القيمة 
التائية 
 الجدولية

 مستوى الداللة
(...5) 

 دالة 8.72 3.44 0.17 - المزاج اإلنفعالي  –الرضا التواصلي  
 دالة 8.72 5.24 0.25  النشيط المزاج –الرضا التواصلي  
 دالة 8.72 4.63 0.23 المزاج االجتماعي  –الرضا التواصلي  
 دالة 8.72 2.07 0.10 - المزاج اإلندفاعي  –الرضا التواصلي  

 ( أعاله النتائج اآلتية :64يتبين من جدول )
ـــين الرضـــا التواصـــلي وكـــل مـــن - ـــة إحصـــائية ب ـــة عكســـية و بدالل ـــاك عالقـــة إرتباطي األســـلوبين  هن

المزاجيين ) اإلنفعالي , و اإلندفاعي( , و يمكن تفسير ذلك في ضوء الخصائب المزاجية ألفراد 
مواجهـة مـن وعـدم  ,فعـال األردود  سـريعة والكثيرة و المزاجية التقلبات هذين األسلوبين ومنها : )ال

وعـــدم الرضـــا كـــل ذلـــك يجعلهـــم بعيـــدين عـــن التواصـــل مـــع األخـــرين ( نفـــاذ الصـــبرو ,  يعارضـــهم
 عنهم.
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هنــــاك عالقــــة إرتباطيــــة موجبــــة و بداللــــة إحصــــائية بــــين الرضــــا التواصــــلي وكــــل مــــن األســــلوبين  -
المزاجيين ) النشيط , و واألجتماعي( , وتعد هذه النتيجة منطقية ألصحاب هذين األسلوبين فهـم 

 عرون بالوحـدةيشـ همبعيدين عن ونعندما يكونأنهم يستمدون طاقتهم من األخرين , و يتسمون بـ )
   (.   انبساطيون منفتحون على اآلخرين, فهم 

 التوصيات: 4-2
 بناًء على ما توصل إليه البحث من نتائج توصي الباحثة باآلتي:    

تقديم المدارس المزيد من البرامج التعليمية ) التعاونية( و الترفيهية لتعزيز العالقات الشخصية  .8
 عزيز صحتهم النفسية .بين الطلبة , لما لها من دور في ت

زيادة تدريب الطلبة على التعامل الفّعال النشط في المواقف المختلفة و ضرورة المشاركة في   .6
 المعارض العلمية و الفنية .

 المقترحات: 4-3
 إلتمام اإلستفادة منها: بحثهانجاز إتقترح الباحثة إجراء البحوث اآلتية التي استقرأتها اثناء    

 اطية بين الرضا التواصلي و األسـاليب المزاجية لدى أعضاء الهيئات التدريسية .العالقة اإلرتب .8
 .عدم اليقين لدى طلبة الجامعة ساليب المزاجية في سهام األإمدى  .6
 الوالدية في األساليب المزاجية لدى المراهقين . تأثير أساليب التربية االنفعالية .5
 

 المصادر العربية :
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 مقياس الرضا التواصلي بصورته النهائية
 ابداً  أحياناً  غالباً  دائماً  الفقرات ت

     أتواصل مع اآلخرين لتبادل األفكار معهم . 1
     المدرسة(.أشعر بفرح كبير لمشاعر الود الصادقة التي يعاملني بها ) المدرس/  0
     ابادر زمالئي بالتحية )السالم( . 2
     أتجدث لزمالئي بصدق عن مصادر حصولي على مصروفي اليومي . 4
     يمكنني أن أعبر عن آرائي بحرية بين زمالئي . 5
     تواصلي مع )المدرس/المدرسة( خارج الصف الدراسي مضيعة للوقت. 3
     يوجهني بها ) المدرس/المدرسة( للقراءة لالمتحانات . أنا راٍض عن الطريقة التي 7
     عالقاتي مع األصدقاء التدوم طوياًل .  9
     الثقة التي اتعامل بها مع اآلخرين تجعلني سهل االستغالل .  2
     تواجدي مع أفراد أسرتي والحديث مهم يخفف من الضغوط التي أواجهها . 12
     وقت الذي يمنحي آياه )المدرسين/ المدرسات( للحديث معهم .أشعر باالرتياح لل 11
     أفصح لزمالئي عن مشاعري الحقيقة تجاه )المدرس / المدرسة( . 10
     أتصرف مع اآلخرين وفق توقعاتي اإليجابية عنهم . 12
     اكشف لـ )المدرس/ المدرسة( عن األسباب الحقيقة النخفاض درجتي باالمتحان . 14
     أتردد أن اتحدث مع أخي االكبر عن الصعوبات التي تواجهني في حياتي .  15
     التعليقات التي يطرحها)المدرس/المدرسة( اثناء شرحي للدرس تشعرني بالسعادة. 13
     أثق بالحلول التي يقدمها) المدرس/المدرسة( للصعوبات التي تعوق دراسي . 17
     زمالء الجدد دون معرفة نواياهم . من الضعف التحدث مع ال 19
     أتجنب الحديث مع )المدرسين/المدرسات( بسبب عدم سماحهم بتوضيح ما أريد .  12
     تزداد عالقتي مع زمالئي الذين ينتقدون بعض تصرفاتي بايجابية . 02
     أعمل على كسب ود بعض )المدرسين/ المدرسات( لتحقيق أهدافي الشخصية .  01
     لديَّ ثقة باصدقائي . 00
     من الخطأ أن أكشف عن ذاتي حتى ألعز االصدقاء .  02
     تواصل والديَّ المستمر معي وتتشجيعي على الدراسة يشعرني باالرتياح . 04
     من الصعب أن أتحدث عن ماأحب وما أكره حتى ألقرب الناس لي .  05
     آلخرين .أشعر باالرتياح عندما أتحدث ا 03
 

 مقياس األساليب المزاجية بصورته النهائية
 ابداً  أحياناً  غالباً  دائماً  الفقرات ت

     المواد الدراسية التي نقوم بدراستها تشعرني بالملل . 1
     . أتجنب اتخاذ القرارات المهمة حتى عندما تمارس الضغوط عليّ  0
     لذي ال اتمناه .أنزعج من األشياء التي تسير باإلتجاه ا 2
     أغضب بسرعة من طريقة تعامل زمالئي معي . 4
     أنا قلق بشأن مستقبلي .  5
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     . باالطالل الحقائق الجديدةاستمتع  3
     أركز بالتفاصيل المعطاة في السؤال قبل اإلجابة. 7
     أقوم بالواجبات المكلف بها بنشاط . 9
     تي يطرحها زمالئي داخل الصف . ال أهتم بالموضوعات ال 2
     أفضل أنجاز األعمال لوحدي .  12
     اتقبل اعتذار االخرين بسهولة . 11
     ابادر لالعتذار من االخرين عند حدوث أي سوء فهم معهم. 10
أوجل اشبال رغبتي في ممارسة االلعاب التي أحبها حتى أكمل واجباتي  12

 .الدراسية 
    

     عر بالسعادة في هذا العالم .اش 14
أفضل اإلجابة على االسئلة في الصف قبل أن يكمل)المدرس/المدرسة(  15

 السؤال .
    

     . الفرح الشديد يجعلني افقد السيطرة على نفسي 13
     أحب أن أبقي كل شيء في مكانه الصحيح حتى أعرف أين أجده .  17
     اختار أول حل يأتي في بالي.عندما اتخذ قرارا ما فأنني  19
     أداء االمتحان واالنتهاء منه بغض النظرعن النتائجأفضل  12
     أشعر بالتوتر عندما أدخل إلى المدرسة . 02
     .أفكاري ال تتالئم وأفكار زمالئي في كثير من الموضوعات  01
     أشعر بانفعاالت أو مشاعر عديدة ومتنوعة . 00
     ع بسهولة بان قرار اآلخرين هو القرار الصحيح .أقتن 02
     أشعر بالحاجة إلى أصدقائي عندما أكون لوحدي مدة طويلة . 04
     أؤمن بان الحاضر هو أساس للمستقبل . 05
     لدي أهداف وأعمل على تحقيقها بشكل منظم . 03
     أنجز االعمال التي أكلف بها باتقان . 07
     ياة منظمة تدفعني للتفاؤل .اعي  ح 09
     أحب معظم الناس الذين ألتقي بهم . 02
     يمكنني أن أعبر عن أرائي بحرية بين زمالئي . 22
     عندما أكلف بانجاز عمل ما فأني أتواصل معه حتى النهاية .  21
     ليس لدي وقت محدد للنوم . 20
     أندم على أشياء قمت بها. 22
     أحرب على أن أكون اخر من يخرج من قاعة االمتحان . 24
     عليَّ اآلخرون. هعندما يكون علّي أن اتخذ قرارًا ما, فاني أسير مع ما يقترح 25

 

 


