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 الفصل األول: التعرٌف بالبحث
 مشكلة البحث:

Milson, 2006 : 516

Nadler, 

1983

Nadler, 1983 : 4

 أهمٌة البحث:

Barmier2005

Awareness  234Barmier2005
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Private  self –  Consciousness

Milson,2006:516

أهداف البحث:

  

  

 
 

 
 

حدود البحثث: 

 تحدٌد المصطلحات:
(The effective dialogueأوالً: الحوار الفعال

 Frairy,1980

 

 

 

 التعرٌف النظري :
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 -: اإلجرائًالتعرٌف أما 
 

 (self consciousnessثانٌاً: الذات الخاصة )

 عرفها كلٌ من:
 (  Rogers, 1951روجرز ) -1

Rogers,1951: 29

 (  Webster, 1981وٌبستر ) -2
Webster, 1981 : 10

 (2006العبٌدي ) -3

 التعرٌثثف النظثثري :

 -: اإلجرائًالتعرٌف 
 

 ( Educational Counselor)المرشد التربوي ثالثاً: 

 دراسات سابقةالطار نظري واإلالفصل الثانً : 
Active Dialogueالحوار الفعال 

Persuasion
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  (  (Frairy Theory 1980نظرٌة )فراٌري( للحوار الفعال  
Frairy 1980

   -مادة الحوار : -اوالً :
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 -صفات المحاور الناجح : -ثانٌاً :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 (self consciousnessالذات الخاصة )
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1980:5) (Buss,

(   Rogers Theory 1951)نظرٌة روجرز للذات الخاصة

Rogers, 

1974: 108
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 الدراسات سابقة: أوالً /الدراسات التً تناولت الحوار الفعال
اثر الطرٌقة الحوارٌة على مستوى  المانٌا Zappen  2008زابن (   دراسة ) -1

 (.المرشدٌن التربوٌٌنالتفكٌر الناقد لدى

Zappen,J. 2008:50-

85

 األبناءفً تنشئة دوره و  الفعالالحوار ( السعودٌة  2011دراسة الصدٌقً ) -2
 السعودٌة  األسرةفً 

 ( العراق  2012دراسة العتابً ) -3
لذاتٌة العامة النموذج ( لتنمٌة توقعات الفاعلٌة ا –بفنٌتً ) الحوار  اإلرشاديالتدخل 

لدى طالب الجامعة
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 ثانٌاً: الدراسات التً تناولت الذات الخاصة
 )الشعور بالذات الخاصة وإثره فً عملٌة اإلقناع (2002دراسة العبٌدي ،  -1

) عوامثثل الشثثعور بالثثذات الخاصثثة  Herring ton , 2007دراسثثة هارنثثن تثثون ،  -2
 والسعادة النفسٌة(

 Pirate, Self - Consciousness Factors and Psychological  

well– Being . 

Self – Reflective nessSR

Internal State Awareness ISA

SCSRPWB

SR

Harrington, 

2007: 15-65)

 وإجراءاتهمنهجٌة البحث  الفصل الثالث:
منهجٌثثة البحثثث :  -أوالً 

البحثث : مجتمث  -ثانٌاً 
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 (1الجدول )
 مجتم  البحث موزعٌن حسب متغٌري الجنس والمدٌرٌات

ثالثا :عٌنة البحث

(2الجدول )  

عٌنة البحث موزعة بحسب الجنس والمدٌرٌة

 -اداتا البحث : -رابعا :

 -بناء مقٌاس الحوار الفعال : -: األولى األداة
-تحدٌد متغٌر الحوار الفعال : 

Friary 1980

-. تحدٌد مجاالت المقٌاس : 2

-المقٌاس :. اعداد فقرات  3
Friary Theory 
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1980Douglas Theory 1992bowel 

Theory  1994Mayer Theory 2005

Frayry 

1980

Likert-. تدرج االجابة و تصحٌح المقٌاس : 4

-. الصدق الظاهري: 5

(3الجدول)  
 مرب  كآي لمعرفة آراء الخبراء بصالحٌة مقٌاس الحوار الفعال

 -. العٌنة االستطالعٌة : 6

 أرقام الفقرات المجال
عدد 
 الفقرات

عدد الخبراء 
 الموافقٌن

عدد الخبراء 
 المعارضٌن

قٌمة مرب  كآي       

 الداللة جدولٌة محسوبة
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. تحلٌل الفقرات احصائٌاً  2

Giselle. 

1981 : 434,

Moorhens and Lehmann , 1984 : 192

,

(4الجدول)  
  مقٌاس الحوار الفعال   االختبار التائً لعٌنتٌن مستقلتٌن لمعرفة القوة التمٌٌزٌة لفقرات

 
 رقم الفقرة

  المجموعة الدنٌا المجموعة العلٌا
القٌمة التائٌة 
 المحسوبة

 المتوسط الحسابً
االنحراف 
 المعٌاري

المتوسط 
 الحسابً

االنحراف 
 المعٌاري
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 رقم الفقرة

  المجموعة الدنٌا المجموعة العلٌا
القٌمة التائٌة 
 المحسوبة

 المتوسط الحسابً
االنحراف 
 المعٌاري

المتوسط 
 الحسابً

االنحراف 
 المعٌاري

 عالقة درجة الفقرة بالدرجة الكلٌة للمقٌاس :

Allen and yen , 1979 : 124

,

( 5الجدول )  
باط بٌن درجة الفقرة و الدرجة الكلٌة لمقٌاس الحوار الفعالمعامالت االرت  

ارتباط الفقرة  الرقم
 بالدرجة الكلٌة

ارتباط الفقرة  الرقم
 بالدرجة الكلٌة

ارتباط الفقرة  الرقم
 بالدرجة الكلٌة

1 11 21 

2 12 22 

3 13 23 

4 14 24 

5 15 25 

6 16 26 

2 12 22 

8 18 28 

9 19 29 

10 20 30 

عالقة درجة الفقرة بالدرجة الكلٌة للمجال الذي تنتمً إلٌه:
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,

 
(6الجدول )  

مل ارتباط بٌرسون لمعرفة ارتباط الفقرة بالمجال الذي تنتمً الٌهمعا  
 ارتباط الفقرة        الرقم

 بالمجال)مادة الحوار(  
 ارتباط الفقرة         الرقم

 بالمجال)صفات المحاور(  
 ارتباط الفقرة        الرقم

 بالمجال)صفات المحاور(  

1 12 22 

2 13 23 

3 14 24 

4 15 25 

5 16 26 

6 12 22 

2 18 28 

8 19 29 

9 20  
30 10 20 

11 21 

 المقٌاس. صدق  8
 : Face Validityالصدق الظاهري  

 
:  Construct Validityصدق البناء  

Lindguist , 1951 : 280

,

 -. ثبات المقٌاس : 9
طرٌقة اعادة االختٌار:

Anastasia , 1976 : 

151

,

,Lindguist , 

1951 : 57
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الثبات بطرٌقة الفاكرونباخ :

,

 . الصٌغة النهائٌة للمقٌاس : 10

 
 -األداة الثانٌة : تبنً مقٌاس الذات الخاصة :

Roger, 1961 : 29

الصدق الظاهري :

 ( 2الجدول ) 
 قٌاس الذات الخاصة مرب  كآي لمعرفة آراء الخبراء لم

 أرقام الفقرات المتغٌر
عثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثدد 

 الخبراء 
 الموفقون

غٌثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثر 
 الموافقون 

 قٌمة مرب  كآي
 الداللة 

 الجدولٌة المحسوبة

  
ة 
ص
خا
 ال
ت
ذا
ال

 

1  ،3 ،4 ،5 ،2 ،8  ،10 ،12 ،13 ،
15 ،18 ،19  ،20 ،21 

13 

13 - 13 

3884 

 دالة

2 ،6  ،9  ،11 ،14 ،16 ،12 ،22  ،
23  ،24  ،25 

 دالة 9.30 1 12

 دالة 6.23 2 11  29،  28، 22، 26

: Test- Retest Methodطرٌقة إعادة االختبار -1الثبات : 
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معادلثثة الفاكرونبثثاخ : -2

  
الصٌغة النهائٌة لمقٌثاس الثذات الخاصثة : 

الوسائل اإلحصائٌة : 
SPSS 

 عرض النتائج ومناقشتها وتفسٌرها:الفصل الراب 

 -التعرف على الحوار الفعال لدى المرشدٌن التربوٌٌن: -اوالً:

. 
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(8دول) ج  
قٌمة االختبار التائً للفرق بٌن متوسط درجات العٌنة والوسط الفرضً لمقٌاس الحوار 

 الفعال

 العٌنة
الوسط 
 الحسابً

االنحراف 
 المعٌاري

الوسط 
 الفرضً

 القٌمة التائٌة 
درجة  

 الحرٌة
مستوى 
 الداللة

 الجدولٌة المحسوبة

Inklees,1968:170

 التعرف على الذات الخاصة لدى المرشدٌن التربوٌٌن : -ثانٌا :

 (9)الجدول 
تبار التائً لعٌنة واحدة لمعرفة الفروق بٌن متوسط العٌنة والوسط الفرضً لمقٌاس االخ

الذات الخاصة

Rogers
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التعرف على العالقة بٌن الحوار الفعال والذات الخاصة لدى المرشدٌن  -الهدف الثالث:
 ربوٌٌن .الت

(10جدول)   
 العالقة بٌن الحوار الفعال والذات الخاصة لدى المرشدٌن التربوٌٌن

 العدد العٌنة
قٌمة معامل االرتباط بٌن الحوار الفعال 

 والذات الخاصة

مستوى  القٌمة التائٌة
 الجدولٌة المحسوبة الداللة

Rogers
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 .ت الخاصة لدى المرشدٌن والمرشداتالفروق فً العالقة بٌن الحوار الفعال والذا -رابعا :
      

 (11الجدول )  
الفروق فً العالقة بٌن الحوار الفعال والذات الخاصة لدى االختبار الزائً لمعرفة 

 المرشدٌن والمرشدات
 قٌمة معامل االرتباط  العدد الجنس

 بٌن الحوار الفعال   
 والذات الخاصة  

 الداللة القٌمة الزائٌة         قٌمة فٌشر المعٌارٌة
0.05  

 الجدولٌة المحسوبة
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التوصٌات :     
 

 

 

 
 

 
 

 

 المقترحات :

  

Abstract 
The effective Dialogue and Its Relationship with Self Consciousness of 

Educational Counselor. 

By Afrah Ahmed 

The present research aims at knowing the effective Dialogue and Self 

consciences of Educational Counselor and the nature of the correlation 

relationship between them and also the differences in this relationship , In 

order to achieve the aims of the research , the research has constructed a 

scale for effective Dialogue which consists of (30) items, and adopted a 

scale for ( Al- Ubeidi,2016) of  Self consciences which consists of (29) 

items . The psychometric properties of the scale( validity/ reliability) have 

been ascertained through applying on a sample consists of (300) female and 

male counselors . However, the reliability has been ascertained by using re- 

test where it is (0,82) and by using Alpha- gronbach (0,80) for the first scale 

,As for second one, by using re- test (0,83) and by Alpha-cronbach is (0,81) 

. However, many statistical means have been used suchas,t-test for one 

sample and for tow independent samples , Pearson coefficient correlation 
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and chai- square,   the results show that the sample has characterized by 

having effective Dialogue and feeling of   Self consciences and there is a 

positive significant and correlation , that is a proportional relationship 

between these two variables.  

 المصادر:
نختلفتعالوا  األصدقاء أٌها -
اإلرشادٌةالمهارات  -

 
النفسً والتربوي اإلرشادنظرٌات  -

 

مناهج البحث فً علم النفس اإلكلٌنٌكً  -
واإلرشادي

 
 اإلسالمفً  وآدابهالحوار  أصول -

-  

اإلقناع -
والصحة النفسٌة أساسٌات اإلرشاد -

 
مناهج البحث التربوي -

 
الصغٌرة مهارات القٌادة فً اإلرشاد الجمعً للمجموعات -

فنون الحوار واإلقناع  -
 

والعالج النفسً اإلرشادنظرٌات  -
 

كٌف تبنى ثقتن بنفسن وتقوٌمهاوالثقة بالنفس  -
. 

حضارة( -فن -الحوار)احتٌاج -
اداب الحوار -
قواعد ومبادئ الحوار الفعال -

 

هندسة الحوار -

الحوار أخالقٌات -
الحوار الفعال و دوره فً تنشئة األبناء فً األسرة السعودٌة -

الفنٌة والنظرٌة  أسسهالنفسً  اإلرشاد -
 

- 
 

منهج وسلون الحوار -

الشعور بالذات الخاصة وإثره فً عملٌة اإلقناع -
 

الشعور بالذات العامة النظرٌة واالختبارالشعور بالذات الخاصة مقابل  -
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النموذج(لتنمٌة توقعات الفاعلٌة  -بفنٌتً )الحوار اإلرشاديالتداخل  -
الذاتٌة العامة لدى طالب الجامعة

 
 القٌاس والتقوٌم من العملٌات التدرٌسٌة -
تعلٌم المقهورٌن -
- 

دور الحوار التربوي فً وقاٌة الشباب من االرهاب الفكري -
 

النبوٌة نماذج حوارٌة من السٌرة واإلقناعالحوار  إسرار -

 الحوار فنٌاته واستراتٌجٌاته واسالٌب تعلٌمه -

:دراسة لبعض المتغٌرات الشخصٌة واالجتماعٌة وعالقتها باالتجاهات  -
السٌاسٌة لدى طلبة جامعة االزهر بغزة

النفسٌٌن واألخصائٌٌنالنفسً للمرشدٌن  اإلرشادمبادئ  -
 

فاعلٌة الحوار فً األداء المهنً -

التعبٌر الشفوي لطلبة المرحلتٌن الثانوٌة  أداءقٌاس  -
والجامعٌة

فً المؤسسات التعلٌمٌةنشر ثقافة الحوار لدى العاملٌن  -

دلٌل المرشد التربوي -
 

-Allen, M. J. & Yen, W. N. (1979) introduction to measurement theory.     Mont every 

:cali, Booksy, cole. 

- Anastasia, A. (1976): psychology testing, 4
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 (1ملحق )ال
 األولٌةلفّعال بصورته ااستبانه اراء الخبراء حول صالحٌة مقٌاس الحوار 

 االستاذ الفاضل الدكتور ......................................... المحترم
بالذات الخاصة لدى المرشدٌن  الحوار الفّعال وعالقته  

التربوٌٌن

1980Fraiy) 

  

 
 

  

الحوار : مادة  المجال األول

 صالحة الفقرات ت
غٌر 
 صالحة

 المالحظات



 
 أفزاح أمحد جنف احلوار الفعال وعالقته بالذات اخلاصة لدى املزشدين الرتبويني

 

- 105 - 

 

 

 صالحة الفقرات ت
غٌر 
 صالحة

 المالحظات

صفات المحاور الناجح:المجال الثانً 
 

 صالحة الفقرات ت
غٌر 
 صالحة

 المالحظات
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 (2ملحق )ال
 مقٌاس الحوار الفّعال بصورته  النهائٌة

 ... المرشدةعزٌزتً  المرشدعزٌزي 
 تحٌة طٌبة وبعد .....

√

 ...م  جزٌل الشكر     
 

 الفقرات ت
  ً  تنطبق  عل

تنطبق  ال
 أبداعلّى 

 نادرا أحٌانا غالبا دائما
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 الفقرات ت

  ً  تنطبق  عل
تنطبق  ال

 أبداعلّى 
 نادرا أحٌانا غالبا دائما

 (3الملحق )
 أسماء السادة الخبراء المختصٌن فً مٌدان علم النفس واإلرشاد والنفسً

 اسم الكلٌة التخصص االسم ت
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 (4الملحق )
 مقٌاس الذات الخاصة بصٌغته النهائٌة

 عزٌزي المرشد عزٌزتً المرشدة :
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