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 ممخص الدراسة
ىدفت ىذه الدراسة إلى الوقوف عمى القدرة عمى الحوار الفعال لدى الموىوبين وغير 

بنات(  -الموىوبين بمدينة مكة المكرمة، ويتكون مجتمع الدراسة من الطمبة الموىوبين )بنين 
انت عينة الدراسة غير الموىوبين( بمكة المكرمة، وك -بالمرحمة المتوسطة والثانوية )الموىوبين 

من  751موىوبين وعاديين(،  وأيضا  )   -بنين وبنات  -من المرحمة المتوسطة  777) 
عينة، وتوضح نتائج  113موىوبين وعاديين(، المجموع   -بنين وبنات  -المرحمة الثانوية

 الدراسة أن القدرة .....
 كما بينت الدراسة............   بوسط حسابي ....

لدراسة واستخدم الباحث المنيج الوصفي، وتم عمل األداة عن طريق استبانة وتم تطبيق ا
 ومقياس ليذا الغرض ) المقياس مستخدم(، واستخراج النتائج.
 الجدول من خالل الميدان

 إناث ذكور إناث ذكور المجموع موىوبون عاديون المرحمة
 777 51 55 55 55 المتوسطة
 751 13 55 11 55 الثانوية

 113 71 93 77 93 جموعالم

 الكممات المفتاحية:
 الموىوبين –الحوار الفعال 



 وطاسي جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
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 مشكلة الدراسة واسئلتهب:

تم اختيار ىذا العنوان لكي يكشف درجة القدرة عمى الحوار الفعال لمموىوبين والعاديين، 
ي وأيضا  لكي ينمي ميارات الحوار الفعال لدى الموىوبين والذي ينعكس عمى الجانب االجتماع

لدييم، وطبيعة اإلنسان اجتماعي بطبعو فيحتاج الموىوب أن ينمييا لكي يصل إلى الطرف 
اآلخر سواء كان ىذا الطرف عمى أشخاص أو مجتمع وسواء داخل المدرسة أو خارجيا، 

 وتتمخص مشكمة الدراسة باإلجابة عمى األسئمة التالية:
 أسئمة الدراسة:

الحوار الفعال لمطمبة الموىوبين والطمبة العاديين السؤال الرئيس: ما مستوى القدرة عمى 
 بنات( بمدينة مكة المكرمة؟ ويتفرع من ىذا السؤال لمدراسة األسئمة التالية: -)بنين 

 ما درجة الحوار الفعال لمطالب الموىوبين و الطالب العاديين بمدينة مكة المكرمة؟ -7
 ة مكة المكرمة؟ما درجة الحوار الفعال لمطالب الموىوبين )بنين( بمدين -2
 ما درجة الحوار الفعال لمطالبات الموىوبات )بنات( بمدينة مكة المكرمة؟ -1
 ما درجة الحوار الفعال لمطالب العاديين )بنين( بمدينة مكة المكرمة؟ -5
 ما درجة الحوار الفعال لمطالبات العاديات )بنات( بمدينة مكة المكرمة؟ -5
درجات الحوار الفعال بحسب متغير الجنس ىل توجد فروق ذات داللة احصائية بين متوسط  -6

 عاديين(؟ -)موىوبين
ىل توجد فروق ذات داللة احصائية بين متوسط درجات الحوار الفعال بحسب متغير  -7

 بنات(؟ -التصنيف )بنين
ىل توجد فروق ذات داللة احصائية بين متوسط درجات الحوار الفعال بحسب متغير  -8

 ثانوية(؟ -المرحمة )متوسطة
 دراسة:أىداف ال

 ىدفت الدراسة إلى ما يمي:
         التعرف عمى مستوى القدرة عمى الحوار الفعال لمطمبة الموىوبين والطمبة العاديين 

 بنات( بمدينة مكة المكرمة؟ ويتفرع من ىذا السؤال لمدراسة األسئمة التالية:؟ ويتفرع منو:  -)بنين 
 الطالب العاديين بمدينة مكة المكرمة؟ن و التعرف عمى درجة الحوار الفعال لمطالب الموىوبي -7
 التعرف عمى درجة الحوار الفعال لمطالب الموىوبين )بنين( بمدينة مكة المكرمة؟ -2
 التعرف عمى درجة الحوار الفعال لمطالبات الموىوبات )بنات( بمدينة مكة المكرمة؟ -1
 كرمة؟التعرف عمى درجة الحوار الفعال لمطالب العاديين )بنين( بمدينة مكة الم -5
 التعرف عمى درجة الحوار الفعال لمطالبات العاديات )بنات( بمدينة مكة المكرمة؟ -5
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التعرف عمى درجة الفروق ذات الداللة االحصائية بين متوسط درجات الحوار الفعال بحسب  -6
 عاديين(؟ -متغير الجنس)موىوبين

ار الفعال بحسب التعرف عمى درجة الفروق ذات الداللة االحصائية بين متوسط درجات الحو  -7
 بنات(؟ -متغير التصنيف)بنين

التعرف عمى درجة الفروق ذات الداللة االحصائية بين متوسط درجات الحوار الفعال بحسب  -8
 ثانوية(؟ -متغير المرحمة)متوسطة

 :أىمية الدراسة
 تستمد الدراسة أىميتيا من االعتبارات التالية:

المجتمع الصغير ب أنيم يعيشون داخل االىتمام بفئة الموىوبين كحق تربوي ليم من با -7
 المجتمع العام )الحياة العامة(.و  )المجتمع المدرسي(

كونيا حق مكتسب لمموىوبين لكي يتقنوا أساليب وأدوات وميارات الحوار الفعال لكي  -2
 يمارسونو اجتماعيا  داخل المدرسة وخارجيا.

 الفعال لمموىوبين مستقبال . ستسيم نتائج ىذه الدراسة في إعداد دراسات في موضوع الحوار -1

 حدود الدراسة:
 لحدود الزمانية:ا -

 ىـ.7517/7518الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 

 لحدود المكانية:ا -

          مدارس مدينة مكة المكرمة التابعة إلدارة التعميم بمدينة مكة المكرمة بحكم مقر سكن
 وعمل الباحث.

 لحدود الموضوعية:ا -

 التعرف عمى درجة القدرة عمى الحوار الفعال لدى الموىوبين والعاديين.وترمي إلى 

 الحدود البشرية: -
بنات( بالمرحمة المتوسطة والثانوية ) المدارس  -الطمبة الموىوبين والعاديين )بنين 

 نظام مقررات(. -الحكومية : نظام عام 
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 مصطمحات الدراسة:
 المعنى االصطالحي لمموىبة: -

الذي يوجد لديو استعدادات، وقرات غير عادية، أو أداء متميز عن أقرانو  في التمميذ       
مجال أو أكثر من المجاالت التي يقدرىا المجتمع، وبخاصة في مجاالت التفوق العقمي، والتفكير 
االبتكاري، والتحصيل األكاديمي والميارات والقدرات الخاصة، ويحتاج إلى رعاية تعميمية خاصة 

 م، 2333(. ) النافع وآخرون 7لمدرسة تقديميا في منيج الدراسة العادية. )ص ال تستطيع ا
(.)درجة مساىمة أولياء أمور الطالب الموىوبين في اكتشاف ورعاية أبنائيم الموىوبين 87ص 

بمدينة مكة المكرمة من وجية نظرىم، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الباحة، 
7515/7516-2375/2375.) 

 ف اإلجرائي لمطالب الموىوب:التعري -
ىو ذلك الطالب الذي يممك استعدادا  فطريا  وقدرات غير عادية ويحتاجون إلى برامج تمبي      

           (.7احتياجاتيم وقدراتيم العقمية التي ال تتوافر عادة في المنيج الدراسي العادي. )ص 
ورعاية أبنائيم الموىوبين بمدينة مكة  )درجة مساىمة أولياء أمور الطالب الموىوبين في اكتشاف

-7515/7516المكرمة من وجية نظرىم، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الباحة، 
2375/2375.) 

 المرحمة المتوسطة: -
مرحمة ثقافية عامة، غايتيا تربية الناشئ تربية إسالمية شاممة لعقيدتو وعقمو وجسمو 

لذي يمر بو، وىي تشارك غيرىا في تحقيق األىداف وخمقو، يراعى فييا نمو وخصائص التطور ا
 ،5 ط السعودية، العربية المممكة في التعميم ، سياسة73المعارف،)ص  العامة من التعميم. وزارة

 ىـ(.7576 الرياض، المعارف، وزارة مطابع
 المرحمة الثانوية: -

وىي  لممرحمة الثانوية طبيعتيا الخاصة من حيث سن الطالب وخصائص نموىم فييا،
تستدعي ألوانا  من التوجيو واإلعداد، وتضم  فروعا  مختمفة يمتحق بيا حاممو الشيادة المتوسطة 
وفق األنظمة التي تضعيا الجيات المختصة، فتشمل: الثانوية العامة، وثانوية المعاىد العممية، 

ىد المينية بأنواعيا ودار التوحيد، والجامعة اإلسالمية، ومعاىد إعداد المعممين والمعممات، والمعا
المختمفة )من زراعية وصناعية وتجارية(، والمعاىد الفنية والرياضية، وما يستحدث في ىذا 
المستوى. وىذه المرحمة تشارك غيرىا من المراحل في تحقيق األىداف العامة لمتربية والتعميم، 

 العربية لمممكةا في التعميم ، سياسة77باإلضافة إلى ما تحققو من أىدافيا الخاصة. )ص 
 ىـ(.7576الرياض،  المعارف، وزارة مطابع ،5 ط السعودية،
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 األدب النظري:
 تعريف الموىبة:

 (:2971تعريف مكتب وزارة التربية والتعميم األمريكية )ميرالند   -2
إن الموىوبين أفراد يتم التعرف عمييم بوساطة متخصصين مؤىمين عمميا ، ىؤالء 

مرتفع، وممن ال تخدميم مناىج الدراسة العادية، وبحاجة إلى برامج الموىوبون من ذوي األداء ال
 متخصصة ليتمكنوا من خدمة أنفسيم ومجتمعيم.

 ولقد حدد التقرير مجاالت الموىبة فيما يمي: 
 القدرات العقمية العامة. -7
 القدرات المتخصصة. -2
 اإلبداع. -1
 القيادة. -5
 الميارات الفنية.. -5

ن كمنتن، دار طويق لمنشر والتوزيع، الرياض، ،  رحمة مع الموىبة، عبدالرحم22)ص
 (.7521/2332، 7المممكة العربية السعودية، ط 

 تعريف الموىبة ) التعريف السعودي(: -1
الطالب الذين يوجد لدييم استعدادات، وقدرات غير عادية، أو أداء متميز عن بقية       

وبخاصة في مجاالت التفوق  أقرانيم، في مجال أو أكثر من المجاالت التي يقدرىا المجتمع
العقمي، والتفكير االبتكاري، والتحصيل العممي والميارات والقدرات الخاصة، ويحتاجون إلى 

          (.21رعاية تعميمية خاصة ال تتوافر ليم بشكل متكامل في برامج الدراسة العادية.)ص 
الرياض، المممكة العربية )رحمة مع الموىبة، عبدالرحمن كمنتن، دار طويق لمنشر والتوزيع، 

 (.7521/2332، 7السعودية، ط 
 الموىبة:  -3

يقصد بمصطمح الموىبة في بادئ االمر االستعدادات العالية التي تؤىل الفرد لمتفوق في 
مجاالت خاصة أو نشاطات غير أكاديمية، كالفنون، والقيادات االجتماعية، الموسيقى، والتمثيل، 

أي وراثية التكوين كما ال ترتبط بذكاء الفرد، وقد تبدلت ىذه والشعر، كان ي ظن أنيا فطرية 
النظرية مع اتساع معمومات الباحثين والعمماء عن التكوين العقمي لمفرد المرتين بالتفاعل الخالق 

          (.27بينو وبين عوامل الدافعية الشخصية، البيئية، المنزلية، المدرسية، واالجتماعية. )ص 
د/ خميل الشاعر، مركز ديبونو لتعميم التفكير، ) األطفال الموىوبون،  (.2335) القريطى، 

 (.2،7516/2375عم ان، األردن، ط 
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 خصائص الموىوبين:
 .خصائص معرفية وانفعالية 
 .خصائص اجتماعية وعاطفية جسدية تربوية ومينية أخالقية 
 .خصائص عقمية اجتماعية وعاطفية شخصية وأخالقية 
 لية حسية وجسدية حدسية.خصائص معرفية انفعا 
 .خصائص اجتماعية جسمية وجدانية تفكيرية 
 .خصائص أخرى كخصائص التعمم والخصائص اإلبداعية 

(. )إرشاد األطفال الموىوبين، محمد قطناني، سعد المعادات، دار جرير لمنشر 59)ص 
 (.7،7513/2339والتوزيع، عم ان، األردن، ط 

 تعريف الحوار:
حديث بين شخصين أو أكثر تضمو وحدة في الموضوع واألسموب  ع رف الحوار بأنو: "

           ولو طابع عام، وفي ىذا التعريف نجد أنو ال يتوفر إال نادرا  في الحياة اليومية المألوفة". 
، أنا أحاور طفمي، الغنام، أمل محمد، المجنة الوطنية لمطفولة، المممكة العربية السعودية، 1)ص 

 ىـ(.7199، ، النحالوي7513
وعرفو آخر بتعريف أكثر إلماما  بأركان الحوار بأنو ىو: " محادثة بين طرفين أو أكثر، 
          يتفيم فيو كل طرف وجية نظر الطرف اآلخر ويعرض فيو كل طرف منيما أدلتو التي 
        رجعت لديو لمعرفة الحقيقة وتبصير كل منيما باألماكن المظممة عميو، والتي خفيت عنو 
     واألخذ بيده في طرق االستدالل الصحيح لموصول إلى الحق وفق األصول العامة لمحوار".

أحاور طفمي، الغنام، أمل محمد، المجنة الوطنية لمطفولة، المممكة العربية السعودية،  ، أنا1)ص 
 (.2335، الفتياني، 7513

 الدراسات السابقة والتعميق عمييا:
   في الثانوية المرحمة معممي قبل من تمثمو درجة و الفعال لمحوار التربوية )األسس      

فالح، رسالة دكتوراه غير منشورة، الجامعة األردنية،  محمد فيصل اربد، الحموري، محافظة
 (.2337األردن، 

اتفقت الدراسة في المرحمة الثانوية، بنين وبنات الغير موىوبين، واختمف في أنيا شممت       
 ممات المرحة الثانوية.معممين ومع

 العموم في مادة بالتحصيل وعالقتو الثانوي األول الصف طالب لدى الحوار ميارة )اكتساب     
سميمان، رسالة دكتوراه غير  محمد القنيطرة، صميبي، محافظة مدارس في تجريبية دراسة :

 (. 2337دمشق، سوريا،  منشورة، جامعة
ميارات الحوار لطالب المرحمة الثانوية الغير موىوبين.  اتفقت في أنيا تبحث في تنمية      

 واختمفت في تصميم برنامج تعميمي مصمم لطالب الصف األول الثانوي.
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 المرحمة طالب لدى البناء الوطني الحوار قدرات تنمية في اإلسالمية التربية معمم )دور 
الة ماجستير غير منشورة، سعيد، ، رس بن بكر أبو بن عادل جدة، باوزير، بمحافظة الثانوية

 (.2338جامعة أم القرى، المممكة العربية السعودية، 
اتفقت عمى طالب المرحمة الثانوية الغير موىوبين، واختمفت عمى تطبيقيا عمى معممي 

 التربية اإلسالمية
سعيد،  بن بكر أبو بن عادل إسالمي، منظور من الحوار ثقافة ترسيخ في المدرسة )دور     

(. 2377ممدوح، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة اليرموك، األردن،  منصور خولو حموري،
 اختمف في تطبيقيا عمى المدرسة ككل.

ميدانية،  دراسة : لدى طالبيا الحوار ثقافة تفعيل في العامة الثانوية المدرسة )دور      
الوادي،  جنوب ورة، جامعةماجستير غير منش عبدالمنعم، رسالة أحمد الوفا أبو حمدية الزناتي،
 (.2377مصر، 

مفردة من طالب 7333اتفقت عمى تطبيقيا عمى المرحة الثانوية، واختمفت عمى عدد العينة      
 وطالبات المرحمة الثانوية.

 المرحمة تالميذ لدى الحوار ميارات بعض تنمية في مقترح تدريبي برنامج ) فاعمية     
ماجستير غير منشورة، جامعة طيبة،  عاتق، رسالة بن قمعت بن محمد المتوسطة، الصبحي،

 (.2372المممكة العربية السعودية، 
 اتفقت عمى المرحمة المتوسطة، واختمفت في تصميم برنامج تدريبي.

 الطريقة واالجراءات:
 منيج الدراسة: 
 المنيج الوصفي.
 مجتمع الدراسة:

لبة من الطالب والطالبات ( طالبا  وطا263تكون مجتمع الدراسة من الدراسة من )
الممتحقين ببرامج رعاية الموىوبين والذين تم تصنيفيم واختيارىم كطالب موىوبين وطالبات 
موىوبات بناء عمى إجراءات وزارة التعميم بالمممكة العربية السعودية وموزعين عمى المدارس 

دارة الموىوبات التابعين المتوسطة والثانوية، والمسجمين رسميا  في كشوفات إدارة الموىوبين و  ا 
         ( طالبا  وطالبة من267إلدارة التعميم بمكة المكرمة. وتكون مجتمع الدراسة أيضا  من )

الطالب العاديين والطالبات العاديات في المدراس المتوسطة والثانوية التابعة إلدارة التعميم بمدينة 
 مكة المكرمة.
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 عينة الدراسة:
( طالبا  وطالبة 267( طالبا  وطالبة من الموىوبين، وأيضا  من )263ن )تكونت العينة م      

 من العاديين.
 :)أداة الدراسة )الصدق والثبات

 خطوات الدراسة:
من تم بناء عمى تحديد الموضوع تم تحديد أداة الدراسة وىو مقياس القدرة عمى الحوار       

فقرة  13صين، وكانت فقرات االستبيان الفعال وتم مراجعتو وتحكيمو مع بعض الزمالء المخت
دارة التعميم  مقسمة عمى مدرج مكون خمسة اختيارات، وتم أخذ الخطاب الرسمي من الجامعة وا 

بنات(  -عاديين(، )بنين  -بمدينة مكة المكرمة وتطبيق المقياس عمى العينة كاممة )موىوبين 
رساليا  ثانوية( بمدراس مدينة مكة المكرمة، وتم تفريغ -)متوسطة  االستبانة في ممف االكسل وا 

 إلى االحصائي.
 نتائج الدراسة ومناقشتيا:

 جراءات:الطريقة واال
 أوال: منيجية الدراسة:

تيدف الدراسة الحالية إلى الكشف عن درجة الحوار الفعال لدى الطمبة الموىوبين وغير       
عا  لمتغيرات: نوع الطالب )موىوب، الموىوبين في مكة المكرمة والفروق في تمك الدرجة بينيما تب

غير موىوب(، والجنس )ذكر، أنثى( والمرحمة الدراسة )متوسط، ثانوي(، ولتحقيق أىداف الدراسة 
 الحالية تم اتباع المنيج الوصفي، ألنو يتناسب مع طبيعة الدراسة وأىدافيا.

 :ثانيا: مجتمع الدراسة
ين والعاديين في المرحمة المتوسطة يتكون مجتمع الدراسة من جميع الطالب الموىوب  

 ( يبين توزيعيم حسب متغيري المرحمة والجنس.7والثانوية في مدينة مكة المكرمة، والجدول )
 ( أعداد الموىوبين والعاديين لمجتمع الدراسة حسب المرحمة الدراسية:2جدول )

 الطمبة العاديين الطمبة الموىوبين المتغير
 أنثى ذكر أنثى ذكر الجنس

 ثانوية متوسطة ثانوية متوسطة ثانوية متوسطة ثانوية متوسطة المرحمة

 11 55 55 55 13 51 55 55 العدد
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 ثالثا: عينة الدراسة: 
 تتألف عينة الدراسة الحالية مما يمي:

 : عينة الدراسة .7
(                 767( موىوبا  و)761( طالبة، موزعين الى )753( طالبا  و)783)تكونت من 

 ( يبين ذلك.2يا ، وفق المرحمة المتوسطة والثانوية، والجدول )عاد
 أعداد عينة الدراسة حسب الجنس ونوع الطالب والصف الدراسي والمرحمة الدراسية: (1جدول)

 النسبة المئوية العدد المستوى المتغير

 54.5 180 ذكور الجنس
 45.5 150 إناث

 49.4 163 موىوب نوع الطالب
 50.6 167 عادي

 53.6 177 متوسطة المرحمة التعميمية
 46.4 153 ثانوية

 الصف الدراسي

7 59 17.9 
8 58 17.6 
9 60 18.2 
10 60 18.2 
11 56 17 
12 37 11.2 

 رابعا : أداة الدراسة:
( فقرة تقيس 13تتكون أداة الدراسة الحالية من مقياس الحوار الفعال والذي يتكون من )    

  (7فعال كسمة واحدة، حيث وضعت فقرات المقياس في صورتو األولية، والممحق )الحوار ال
           يبين المقياس في صورتو األولية، وفيما يمي عرض لدالالت الصدق والثبات التي تم

 استخراجيا لممقياس:
 صدق المقياس: حيث تم استخراج أنواع الصدق التالية: .2
(  5ياس، تم  عرضو بصورتو األولي ة عمى )عدد لمتحقق من صدق المق صدق المحكمين: . أ

م حكمين من ذوي االختصاص في مجال التربية الخاصة يبين أسماؤىم، حيث طمب منيم 
إبداء رأييم في مدى مالءمة األبعاد التي ضم يا المقياس ومدى مالءمة الفقرات لتمك األبعاد 

د اتفاق المحك مين عمى صالحي ة ومدى مالءمة الفقرات لقياس الحوار الفعال. وقد تم اعتما
( يبين 1الفقرات، وتم  تعديل صياغة بعض الفقرات استنادا  إلى آراء المحك مين، والممحق )

 المقياس في صورتو النيائية.
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تم حساب معامل االرتباط بين درجة كل فقرة من الفقرات مع الدرجة الكمية  صدق البناء: . ب
معامالت االرتباط بين الفقرات والدرجة الكمية ( والذي يبين أن  1لممقياس في جدول )

(، ودالة عند مستوى 3.667 – 3.225لممقياس جميعيا مناسبة، حيث تراوحت ما بين )
(  =3.35) ويشير ذلك إلى تحقق معيار الصدق البنائي في المقياس وبالتالي ي عطي ،

 الثقة في استخدامو لقياس القدرة عمى الحوار الفعال.

 مع الدرجة الحوار الفعال امالت االرتباط بين فقرات مقياس ( مع3جدول )

 (30الكمية لممقياس )ن= 

 المقياس م  المقياس  م

1 .358** 16 .661** 
2 .465** 17 .293** 
3 .437** 18 .529** 
4 .355** 19 .278** 
5 .329** 20 .248** 
6 .455** 21 .445** 
7 .317** 22 .405** 
8 .419** 23 .224** 
9 .278** 24 .343** 
10 .326** 25 .463** 
11 .379** 26 .370** 
12 .529** 27 .388** 
13 .517** 28 .311** 
14 .302** 29 .420** 
15 .508** 30 .507** 

 (α≤ 0.02(         ** دال عند )α≤ 0.05* دال عند )
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 ثبات المقياس:  .1
بات باستخدام طريقة كرونباخ الستخراج معامل ألفا تم حساب الثولغايات الدراسة الحالية      

لمثبات، وكذلك طريقة جتمان لمتجزئة النصفية، وقد بمغت القيم التي تم التوصل إلييا وفق تطبيق 
( عمى التوالي وىي 3.85( و)3.86المعادلتين عمى بيانات العينة االستطالعية لممقياس القيم )

 غراض الدراسة الحالية. قيم مرتفعة  وتحقق الثبات الكافي أل

 معيار الحكم عمى درجة الحوار الفعال لدى الطمبة الموىوبين وغير الموىوبين:
لمحكم عمى درجة الحوار الفعال لدى الموىوبين، قام الباحث بحساب الوزن النسبي لبدائل       

 االستجابة عمى فقرات المقياس عمى النحو التالي:

 .طول الفئة= المدى/ عدد الفئات -
المدى= الفرق بين أكبر وأصغر درجة )درجة بديل االستجابة( / عدد بدائل االستجابة عمى  -

 الفقرة. 
 .3.83= 5( / 5-7المدى = ) -

وفق المتوسطات الحسابية كما  وبالتالي يكون الحكم عمى درجة الحوار لدى الموىوبين 
 (:5في جدول )

 الحسابية: ( درجة الحوار لدى الموىوبين وفق المتوسطات4جدول )

 االتجاىات المتوسطات الحسابية م

 منخفضة جدا   7.8أقل من  – 7 7

 منخفضة   2.6أقل من  – 7.8 2

 متوسطة   1.5_ أقل من  2.6 1

 مرتفعة   5.2أقل من  – 1.5 5

 مرتفعة  جدا   5 – 5.2 5



 وطاسي جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

       دي م     -     اني -ال اني ع     العدد   -       لدا 244
 

 

  خامسا : خطوات الدراسة:
 ية:تم اتباع الخطوات التالية من أجل إعداد الدراسة الحال

مراجعة أدب الدراسات السابقة والكتب المتعمقة بتقييم الصفات السموكية لمطمبة المتفوقين  .7
 حيث تم اختيار مشكمة الدراسة وأىدافيا.

تطوير أداة الدراسة وىي مقياس تقييم الصفات السموكية لمطمبة المتفوقين واستخراج صدق  .2
 المحكمين.

الباحة، ومخاطبة إدارة التعميم لتطبيق أدوات أخذ موافقة قسم التربية الخاصة في جامعة  .1
 الدراسة.

 استخراج دالالت صدق البناء والثبات لممقياس بتطبيقو عمى العينة االستطالعية. .5
 تطبيق األداة عمى عينة الدراسة الرئيسية. .5
 تفريغ البيانات عمى الحاسوب، وتحميميا احصائيا . .6
 .استخراج النتائج وكتابة تقرير البحث ومراجعتو .7

 سادسا : األساليب االحصائية المستخدمة:
 النسب المئوية والتكرارات. -
 معادلة كرونباخ ألفا ومعادلة جيتمان لمتجزئة النصفية -
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية. -
 تحميل التباين األحادي. -
 اختبار ت -

 :عرض النتائج ومناقشتيا
ما درجة الحوار الفعال لمطمبة الموىوبين والذي نصو:  النتائج المتعمقة بالسؤال األول

 والطالب العاديين بمدينة مكة المكرمة؟

 أوال : درجة الحوار الفعال لدى الموىوبين: 
لإلجابة عمى ىذا الفرع من السؤال تم استخدام المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية      

كانت تتراوح بين جدا  حيث  ( أن درجتو5حيث يظير جدول ) لفقرات مقياس الحوار الفعال
 تراوحت تقديراتيا ما بين منخفضة الى مرتفعة جدا  
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( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وترتيب درجة الحوار الفعال لدى 5جدول )
 :الطمبة الموىوبين

المتوسط  الفقرة م
 الحسابي

االنحراف 
 الدرجة الرتبة المعياري

 مرتفعة    6 0.91 3.91 تخرج كمماتي عمى نحو ما أريد في محادثتي 1
  متوسطة   19 1.12 3.14 عندما يسألني أحدىم فإني أطمب منو توضيح سؤالو 2
 مرتفعة    9 0.94 3.79 حديثي لشخص ما، مفيوم وال يحتاج لمزيد من الشرح 3
 مرتفعة    12 1.22 3.65 أسأل غيري عن رأيو في أبرز األفكار التي أثرتيا 4
 منخفضة    30 1.15 1.96 أجد صعوبة في التحدث إلى اآلخرين 5
 مرتفعة    14 1.17 3.53 عندما أتحدث مع شخص اجعل أمورا  مشتركة  بيننا 6
  منخفضة   23 1.34 2.58 أجد صعوبة عندما أ عب ر عن آرائي إذا خالفت أراء من حولي 7
 مرتفعة    11 1.19 3.67 مكانوإذا حادثت أحدىم فإني أضع نفسي  8
  متوسطة   22 1.15 2.79 خالل المحادثة أتكمم أكثر من الشخص اآلخر 9
 مرتفعة    16 1.24 3.42 أدرك أثر نغمة صوتي عمى اآلخرين 10
 مرتفعة    7 1.23 3.91 ابتعد عن قول شيء تكون نتيجتو إيذاء اآلخرين 11
  منخفضة   26 1.16 2.43 من اآلخرينأجد صعوبة في تقب ل النقد البن اء  12
  متوسطة   17 1.40 3.28 عندما يؤذيني أحدىم في شعوري فإني ال أناقش معو األمر 13
 مرتفعة   جدا   3 1.05 4.21 أعتذر فيما بعد لمن آذيت شعوره 14
 مرتفعة    15 1.30 3.51 ال يزعجني كثيرا  أن اختمف مع أحد 15
 مرتفعة    13 1.28 3.58 عندما أكون غاضبا  من أحدمن الصعب أن أفكر بوضوح  16
  متوسطة   21 1.39 2.93 ابتعد عن الخالف مع اآلخرين خشية غضبيم 17

في حال نشوب مشكمة بيني وبين شخص آخر استطيع مناقشتيا دون  18
  متوسطة   18 1.26 3.21 أن أغضب

 مرتفعة    5 1.02 3.95 أنا راض  عن طريقتي في تسوية خالفي مع اآلخرين 19
  منخفضة   24 1.33 2.58 إذا أثارني أحد فإني أظل عابسا  متجيما  لفترة طويمة 20
  منخفضة   27 1.39 2.38 أجد صعوبة في مجاممة ومدح اآلخرين 21
 مرتفعة   جدا   1 0.91 4.34 أساعد اآلخرين عمى فيم كالمي بتوضيح ما اقصده 22
  متوسطة   20 1.30 2.98 اء كالمو قبل أن أرد عميوأطمب من الشخص الذي يتحدث إني 23
  منخفضة   28 1.21 2.37 أالحظ أني ال أكون منتبيا  أثناء محادثة اآلخرين 24
 مرتفعة   جدا   2 0.86 4.23 أحاول االستماع لفيم المعنى المقصود من كالم المتحدث 25
 مرتفعة    8 1.01 3.85 عندما أتكمم مع اآلخرين يبدو أنيم يصغون لكالمي 26

أثناء المحادثة يصعب عمي  أن أرى األمور من وجية نظر الشخص  27
  منخفضة   25 1.26 2.44 اآلخر

  متوسطة   29 1.35 2.36 اد عي أني أست م ع  لآلخرين بينما أنا م نص رف  عنيم في واقع األمر 28

خر وما خالل المحادثة استطيع إدراك الفرق بين ما يقولو الشخص اآل 29
 مرتفعة    10 1.11 3.77 يشعر بو فعال  

 مرتفعة   جدا   4 0.92 4.20 أستطيع وأنا أتكمم أن أدرك رد فعل اآلخرين حول ما أقولو 30
  متوسطة   -  1.17 3.30 المقياس ككل
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 ثانيا : درجة الحوار الفعال لدى الطمبة غير الموىوبين:
ستخدام المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية عمى ىذا الفرع من السؤال تم الإلجابة      

( أن درجتو كانت تتراوح بين جدا  حيث 6لفقرات مقياس الحوار الفعال حيث يظير جدول )
 تراوحت تقديراتيا ما بين منخفضة الى مرتفعة جدا  

( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وترتيب درجة الحوار الفعال لدى 6جدول )
 طمبة العاديين:ال

المتوسط  الفقرة م
 الحسابي

االنحراف 
 الدرجة الرتبة المعياري

  مرتفعة   4 1.06 3.81 تخرج كمماتي عمى نحو ما أريد في محادثتي 1
  مرتفعة   5 1.11 3.77 عندما يسألني أحدىم فإني أطمب منو توضيح سؤالو 2
  مرتفعة   10 1.12 3.61 حديثي لشخص ما، مفيوم وال يحتاج لمزيد من الشرح 3
 متوسطة   15 1.36 3.36 أسأل غيري عن رأيو في أبرز األفكار التي أثرتيا 4
  منخفضة   30 1.26 2.07 أجد صعوبة في التحدث إلى اآلخرين 5
 متوسطة   14 1.22 3.39 عندما أتحدث مع شخص اجعل أمورا  مشتركة  بيننا 6
 متوسطة   25 1.36 2.66 لفت أراء من حوليأجد صعوبة عندما أ عب ر عن آرائي إذا خا 7
 متوسطة   16 1.43 3.31 إذا حادثت أحدىم فإني أضع نفسي مكانو 8
 متوسطة   26 1.39 2.63 خالل المحادثة أتكمم أكثر من الشخص اآلخر 9
 متوسطة   19 1.47 3.02 أدرك أثر نغمة صوتي عمى اآلخرين 10
  مرتفعة   7 1.47 3.72 اآلخرين ابتعد عن قول شيء تكون نتيجتو إيذاء 11
 متوسطة   23 1.33 2.75 أجد صعوبة في تقب ل النقد البن اء من اآلخرين 12
 متوسطة   18 1.47 3.15 عندما يؤذيني أحدىم في شعوري فإني ال أناقش معو األمر 13
  مرتفعة  جدا   1 1.92 4.22 أعتذر فيما بعد لمن آذيت شعوره 14
 متوسطة    13 1.35 3.51 أن اختمف مع أحد ال يزعجني كثيرا   15
  متوسطة   12 1.36 3.54 من الصعب أن أفكر بوضوح عندما أكون غاضبا  من أحد 16
 متوسطة   21 1.43 2.93 ابتعد عن الخالف مع اآلخرين خشية غضبيم 17
 متوسطة   17 1.35 3.28 في حال نشوب مشكمة بيني وبين شخص آخر استطيع مناقشتيا دون أن أغضب 18
  مرتفعة   6 1.30 3.74 أنا راض  عن طريقتي في تسوية خالفي مع اآلخرين 19
  منخفضة   29 1.33 2.41 إذا أثارني أحد فإني أظل عابسا  متجيما  لفترة طويمة 20
 متوسطة   27 1.43 2.62 أجد صعوبة في مجاممة ومدح اآلخرين 21
  مرتفعة  جدا   2 0.98 4.20 اقصده أساعد اآلخرين عمى فيم كالمي بتوضيح ما 22
 متوسطة   20 1.46 2.95 أطمب من الشخص الذي يتحدث إنياء كالمو قبل أن أرد عميو 23
 متوسطة   24 1.44 2.71 أالحظ أني ال أكون منتبيا  أثناء محادثة اآلخرين 24
  مرتفعة   3 1.19 4.01 أحاول االستماع لفيم المعنى المقصود من كالم المتحدث 25
  مرتفعة   9 1.11 3.63 عندما أتكمم مع اآلخرين يبدو أنيم يصغون لكالمي 26
 متوسطة   22 1.41 2.78 أثناء المحادثة يصعب عمي  أن أرى األمور من وجية نظر الشخص اآلخر 27
  منخفضة   28 1.47 2.58 اد عي أني أست م ع  لآلخرين بينما أنا م نص رف  عنيم في واقع األمر 28

خالل المحادثة استطيع إدراك الفرق بين ما يقولو الشخص اآلخر وما يشعر بو  29
 متوسطة   11 1.27 3.54 فعال  

  مرتفعة   8 1.27 3.69 أستطيع وأنا أتكمم أن أدرك رد فعل اآلخرين حول ما أقولو 30
 متوسطة   - 1.34  3.25 المقياس ككل
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             لحوار الفعالئية لمتوسطات درجة اىل توجد فروق ذات داللة احصا السؤال الثاني:
                    الطالب العاديين بمدينة مكة المكرمة حسب المتغيراتلمطالب الموىوبين و 

 المرحمة(؟ -التصنيف -)الجنس
أوال : الفروق في درجة الحوار الفعال لدى الطمبة تبعا لمتغير نوع الطمبة 

 )موىوبين/عاديين(:
عمى ىذا الفرع من السؤال تم استخدام المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  لإلجابة    

 (.7لفقرات مقياس الحوار الفعال، كما يظيرىا جدول )
( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار )ت( لدرجة الحوار الفعال لدى 7جدول )

 :افراد عينة الدراسة تبعا  لمتغير نوع الطمبة

نوع  المقياس
المتوسط  ن الطمبة

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 المحور اختبار ت
 دح ت الداللة دح ت

الحوار 
 الفعال

 287. 328 1.067 000. 23.140 8.71 98.96 163 موىوبين
      13.70 97.60 167 عاديين

       ة( إلى عدم وجود فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى دالل7ويشير الجدول )
( ≤ 3.35)، .بين متوسطي الطالب الموىوبين وغير الموىوبين عمى درجة الحوار الفعال 

وقد تفسر ىذه النتيجة بعدم وجود فروق بين البيئات المدرسية واالجتماعية لدى 
 الطالب سواء أكانوا موىوبين أو عاديين.

تبعا لمتغير الجنس ثانيا : الفروق في درجة الحوار الفعال لدى الطمبة الموىوبين 
 )ذكور/ إناث(:

( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار )ت( لدرجة الحوار الفعال لدى 8جدول )
 الموىوبين تبعا  لمتغير الجنس

المتوسط  ن الجنس المقياس
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 المحور اختبار ت
 دح ت الداللة دح ت

الحوار 
 الفعال

 193. 161 1.308- 559. 342. 8.81 98.1556 90 ذكور
      8.51 99.9452 73 إناث
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         ( إلى عدم وجود فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة8ويشير الجدول )
( ≤ 3.35)،  بين متوسطي الطالب عمى درجة الحوار الفعال لدى الطمبة الموىوبين تبعا

 لمتغير الجنس.
تيجة بعدم وجود فروق بين البيئات المدرسية واالجتماعية لدى وقد تفسر ىذه الن

 الطالب الموىوبين سواء كانوا ذكورا أو إناثا .
ثالثا : الفروق في درجة الحوار الفعال لدى الطمبة العاديين تبعا  لمتغير الجنس 

 )ذكور/ اناث(:
فعال لدى الطمبة تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة الحوار ال

( حيث يشير إلى وجود فروق ظاىرية في تمك 9غير الموىوبين كما ىو موضح في جدول )
المتوسطات، ولمتأكد من وجود داللة إحصائية لتمك الفروق تم استخدام اختبار )ت( لمعينات 
المستقمة والذي يشير إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات درجة الحوار 

 عال لدى الطمبة غير الموىوبين تعزى لمتغير الجنس )ذكر، أنثى(. الف
( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار )ت( لدرجة الحوار الفعال لدى 9جدول )

 الطمبة العاديين تبعا  لمتغير الجنس:

المتوسط  ن الجنس المقياس
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 المحور اختبار ت
 دح ت الداللة دح ت

 الجنس
 007. 165 2.720 720. 129. 14.12 100.22 90 ذكور
      12.60 94.55 77 إناث

 ،( ≤ 3.35)( إلى عدم وجود فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة 9)ويشير الجدول    
 جنس.بين متوسطي الطالب عمى درجة الحوار الفعال لدى الطمبة العاديين تبعا  لمتغير ال

وقد تفسر ىذه النتيجة بعدم وجود فروق بين البيئات المدرسية واالجتماعية لدى 
 الطالب غير الموىوبين سواء كانوا ذكورا أو إناثا .

رابعا : الفروق في درجة الحوار الفعال لدى الطمبة الموىوبين تبعا  لمتغير المرحمة 
 الدراسية )متوسطة/ ثانوية(:

بية واالنحرافات المعيارية لدرجة الحوار الفعال لدى تم حساب المتوسطات الحسا
( حيث يشير إلى وجود فروق ظاىرية في تمك 73الموىوبين كما ىو موضح في جدول )

المتوسطات، ولمتأكد من وجود داللة إحصائية لتمك الفروق تم استخدام اختبار )ت( لمعينات 
ائية في متوسطات درجة الحوار المستقمة والذي يشير إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحص

 الفعال لدى الطمبة الموىوبين تعزى لممرحمة الدراسية )متوسطة وثانوية(. 
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( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار )ت( لدرجة الحوار الفعال 20جدول )
 :لدى الطالب الموىوبين تبعا  لمتغير المرحمة الدراسية

 المقياس
المرحمة 
 الدراسية

 ن
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 المحور اختبار ت

 دح ت الداللة دح ت

 
 251. 161 1.152 874. 025. 8.44 99.68 88 متوسطة
 8.99 98.11 75 ثانوية

 
    

           ( إلى عدم وجود فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة73ويشير الجدول )      
( ≤ 3.35)، وسطي الطالب عمى درجة الحوار الفعال لدى الطمبة الموىوبين تبعا  بين مت

 المرحمة الدراسية )متوسطة، ثانوية(.
وقد تفسر ىذه النتيجة بعدم وجود فروق بين  انتماء الطالب الموىوبين سواء كانوا ذكورا       

 أو إناثا .
ا  لمتغير المرحمة خامسا : الفروق في درجة الحوار الفعال لدى الطمبة العاديين تبع

 الدراسية )متوسطة/ ثانوية(:
تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة الحوار الفعال لدى الطمبة 

( حيث يشير إلى وجود فروق ظاىرية في تمك 77غير الموىوبين كما ىو موضح في جدول )
استخدام اختبار )ت( لمعينات  المتوسطات، ولمتأكد من وجود داللة إحصائية لتمك الفروق تم

المستقمة والذي يشير إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات درجة الحوار 
 الفعال لدى الموىوبين تعزى لممرحمة الدراسية )متوسطة وثانوية(. 

( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار )ت( لدرجة الحوار الفعال 22جدول )
 الطالب غير الموىوبين تبعا  لمتغير المرحمة الدراسيةلدى 

 المقياس
المرحمة 
 الدراسية

 ن
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 المحور اختبار ت

 دح ت الداللة دح ت

 المرحمة
 838. 165 205. 649. 207. 13.10 97.81 89 متوسطة
 14.44 97.37 78 ثانوية
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رجة الحوار الفعال لدى الطمبة الموىوبين تبعا لمتغير سادسا : الفروق في د
 الصف الدراسي:

تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة الحوار الفعال لدى 
( حيث يشير إلى وجود فروق ظاىرية في تمك 72الموىوبين كما ىو موضح في جدول )

الفروق تم استخدام اختبار )ت( لمعينات المتوسطات، ولمتأكد من وجود داللة إحصائية لتمك 
المستقمة والذي يشير إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات درجة الحوار 

 الفعال لدى الطمبة الموىوبين تعزى لمصف الدراسي. 
( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة الحوار الفعال لدى الطمبة 21جدول )

 تبعا  لمتغير الصف الدراسي:الموىوبين 

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي ن الصف الدراسي

 8.52 100.63 29 أول متوسط
 8.46 97.18 30 ثاني متوسط
 8.09 101.07 30 ثالث متوسط
 6.91 99.07 30 أول ثانوي
 10.97 97.70 26 ثاني ثانوي
 8.68 97.00 22 ثالث ثانوي

جة الحوار الفعال لدى الطالب الموىوبين تبعا  لمتغير الصف ( اختبار ت لدر 23جدول )
 الدراسي:

 ف متوسط المربعات دح مجموع المربعات مصدر التباين المحاور
 369. 1.089 82.318 5 411.592 بين المجموعات
    162 12280.699 المجموع   75.599 157 11869.107 داخل المجموعات

           عدم وجود فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة( إلى 71ويشير الجدول )    
( ≤ 3.35) ،  بين متوسطي طالب المرحمة المتوسطة والثانوية عمى درجة الحوار الفعال لدى

الطمبة الموىوبين. وقد تفسر ىذه النتيجة بعدم وجود فروق بين البيئات المدرسية واالجتماعية 
ا في المرحمة المتوسطة أو الثانوية، وتختمف ىذه النتيجة مع لدى الطالب الموىوبين سواء كانو 

( 75 -77األدب التربوي الذي يشير الى وجود فروق في بين مرحمة المراىقة المبكرة في سن )
( والتي 78 – 75سنة والتي تقابل المرحمة المتوسطة، ومرحمة المراىقة المتوسطة في سن )

 (.2376الح مرحمة المراىقة المبكرة )ابو لطيفة، تقابل المرحمة الدراسية الثانوية، لص
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سابعا : الفروق في درجة الحوار الفعال لدى الطمبة العاديين تبعا  لمتغير الصف 
 الدراسي:

تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة الحوار الفعال لدى الطمبة غير      
ث يشير إلى وجود فروق ظاىرية في تمك ( حي75الموىوبين كما ىو موضح في جدول )

المتوسطات، ولمتأكد من وجود داللة إحصائية لتمك الفروق تم استخدام اختبار )ت( لمعينات 
المستقمة والذي يشير إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات درجة الحوار 

 الفعال لدى الطالب غير الموىوبين تعزى لمصف الدراسي. 
( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة الحوار الفعال لدى الطالب 24جدول )

 غير الموىوبين تبعا  لمتغير الصف الدراسي

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي ن الصف الدراسي

 12.46 96.28 29 أول متوسط
 13.06 100.13 30 ثاني متوسط
 13.83 96.97 30 ثالث متوسط
 14.63 99.37 30 أول ثانوي
 15.67 95.85 26 ثاني ثانوي
 12.91 96.45 22 ثالث ثانوي

تبعا  لمتغير الصف  العاديين ( اختبار )ت( لدرجة الحوار الفعال لدى الطالب25جدول )
 :الدراسي

 مصدر التباين المحاور
مجموع 
 المربعات

 دح
متوسط 
 المربعات

 ف

 791. 480. 91.577 5 457.884 بين المجموعات
 190.646 161 30694.032 داخل المجموعات

  
 166 31151.916 المجموع

   
         ( إلى عدم وجود فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة 75ويشير الجدول )

( ≤ 3.35) ،  بين متوسطي طالب المرحمة المتوسطة والثانوية عمى درجة الحوار الفعال لدى
 الطمبة العاديين.
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النتيجة بعدم وجود فروق بين البيئات المدرسية واالجتماعية لدى  وقد تفسر ىذه
الطالب العاديين سواء كانوا في المرحمة المتوسطة أو الثانوية، وتختمف ىذه النتيجة مع األدب 

( سنة 75 -77التربوي الذي يشير الى وجود فروق في بين مرحمة المراىقة المبكرة في سن )
( والتي تقابل 78 – 75طة، ومرحمة المراىقة المتوسطة في سن )والتي تقابل المرحمة المتوس

 (.2376المرحمة الدراسية الثانوية، لصالح مرحمة المراىقة المبكرة )ابو لطيفة، 
 التوصيات والمقترحات: 

 بناء عمى نتائج الدراسة الحالية، يوصي الباحث بما يمي:
ز عمى تطوير القدرة عمى الحوار الفعال تطوير برامج إثرائية إرشادية لمطمبة الموىوبين، ترك .7

 لدييم.
تعزيز الجيود التي يبذليا المسؤولين في وزارة التعميم لمعمل عمى تطوير المظاىر الشخصية  .2

 ذات العالقة بميارات التواصل والحوار الفعال.



 محمد سممان الفضميأ /           الفعال لدى الموىوبين والعاديين.القدرة عمى الحوار 
 عوني معين شاىين.د /                                                             
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 المراجع :
وي طالب الصف األول الثان اكتساب ميارة الحوار لدى ،( 2337محمد سميمان ) ،صميبى

وعالقتو بالتحصيل في مادة العموم : دراسة تجريبية في مدارس محافظة 
  ، كمية التربية ، جامة دمشق ، رسالة دكتوراه غير منشورةالقنيطرة ، 

7- 261 . 
( ، األسس التربوية لمحوار الفعال ودرجة تمثمو من قبل 2337الحموري ، فيصل محمد فالح )

،  الة دكتوراه غير منشورةسر اربد ،  معممي المرحمة الثانوية في محافظة
 .  727-7كمية الدراسات العميا ، الجامعة األردنية 

 الزناتي ، حمدية أبو الوفا أحمد عبدالمنعم ، فؤاد ، ننسي أحمد ، محمد عبدالناصر راضي ، 
( دور المدرسة الثانوية العامة في  2377ابو الفضل ، سوزان يوسف )
           رسالة ماجستير بيا : دراسة ميدانية ، تفعيل ثقافة الحوار لدي طال

 .  262-7، كمية التربية بقنا ، جامعة جنوب الوادي ،  غير منشورة
( ، دور المدرسة في 2377حموري ، خولة منصور ممدوح والشريفين ، عماد عبداهلل محمد )
 رسالة ماجستير غير منشورةترسيخ ثقافة الحوار من منظور إسالمي ، 

 .  297-7ة الشريعة والدراسات االسالمية ، جامعة اليرموك ، كمي
( ، دور 2338يز ، عادل بن أبوبكر بن سعيد ، ووزان ، سراج بن محمد بن عبدالعزيز )اوز ب

بناء لدي طالب الالتربية االسالمية في تنمية قدرات الحوار الوطني معمم 
، كمية  ورةرسالة ماجستير عير منشالمرحمة الثانوية بمحافظة جدة ، 

 . 168-7ربية ، جامعة ام القرى ، تال
( ، فاعمية برنامج تدريبي 2372الصبحى ، محمد معتق عاتق ، واليواري ، خالد بن فاروق )

مقترح غى تنمية بعض ميارات الحوار لدى تالميذ المرحمة المتوسطة ، 
 .277-7، كمية التربية ، جامعة طيبة  رسالة ماجستير غير منشورة

( ، مسئولية مدير المدرسة في تنمية 2373، غرام يوسف ، والمغامسى ، سعيد فالح ) الشايع
ميارات الحوار التربوي لدى الطالب : من وجية نظر مديرى المدارس 

، كمية الدعوة  رسالة ماجستير غير منشورةالثانوية بالمدينة المنورة ، 
 .  127-7وأصول الدين ، الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة ، 
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( ميارات 2373آل عمرو ، محمد بن عبداهلل ، إبراىين الشافعى ، محمد ، محمود يوسف )
الحوار الفعال وعالقتيا ببعض سمات الشخصية عمى ضوء التربية 

رسالة االسالمية وأثر برنامج ارشادي عمييا لدى الجامعة السعوديين ، 
 .  96-71،  776ـ العدد  17، المجمد  الخميج العربى

، المممكة العربية  المجنة الوطنية لمطفولة( ، أنا أحاور طفمى ، 7513الغنام ، أمل محمد )
 . 7513،  1السعودية ، 

، دار طويق لمنشر والتوزيع ، الرياض ،  رحمة مع الموىبة( ، 2332كانتن ، عبدالرحمن )
 .  21،  7المممكة العربية السعودية ، ط

، دار الفكر ناشرون وموزعون ، عمان ،  والتفوق واالبداعالموىبة ( ، 2335روان ، فتحي )ج
 . 55،  2األردن ، ط

، مركز ديبونو لتعميم التفكير ، عمان ، األردن ،  األطفال الموىوبية( ، 2375الشاعر ، خميل )
 .  2ط

جرير لمنشر  ( ، إرشاد األطفال الموىوبين ، دار2339، والمعادات ، سعد )قطنانى ، محمد 
 . 7، عمان ، األردن ، ط والتوزيع

 

 


