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 ملخص
الفرد عند التعامل مع االخرين وتلعب دورَا كبرياَ يف حياتو اخلاصة والعامة عملية التحاور نوع من انواع االتصال الذي جيريو 

 نظراَ الرتباطها ابدائو ادلهين ادلستقبلي وكذلك ارتباطها بتحصيلو االكادميي.
ة ىدفت الدراسة احلالية اىل بناء وتطبيق مقياس الكفاءة ادلعرفية للتحاور لدى طلبة اجلامعة لذلك حاولت الدراسة االجاب

 عن التساؤالت االتية: 
 ىل يوجد كفاءة معرفية للتحاور لدى طلبة اجلامعة.  .1
 ىل توجد فروق يف الكفاءة ادلعرفية للتحاور لدى طلبة اجلامعة حسب متغري اجلنس ) ذكور، اانث(.  .2
 ىل توجد فروق يف الكفاءة ادلعرفية للتحاور لدى طلبة اجلامعة حسب متغري التخصص )علمي ، انساٍل(. .3
 توجد فروق يف الكفاءة ادلعرفية للتحاور لدى طلبة اجلامعة حسب متغري الصف )االول ، الرابع(. ىل .4

( طالب وطالبة من طلبة جامعة بغداد من التخصصني 200وقد مت اختيار العينة بطريقة عشوائية طبقية بلغة عددىا )
طالع على االدبيات والدراسات السابقة ذات العالقة العلمي واالنساٍل ، علما ان الباحثة قامت بناء ادلقياس من خالل اال

مبوضوع البحث وبعد التاكد من صدق وثبات ادلقياس توصلت الباحثة اىل النتائج االتية وابستخدام الربانمج 
 : SPSSاالحصائي

 .يعانون من نقص يف الكفاءة ادلعرفية للتحاور طلبة اجلامعة .1
 لدى طلبة اجلامعة حسب متغري اجلنس ) ذكور، اانث( ولصاحل االانث. ءة ادلعرفية للتحاور  توجد فروق يف الكفا .2
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توجد فروق يف الكفاءة ادلعرفية للتحاور لدى طلبة اجلامعة حسب متغري التخصص )علمي ، انساٍل( ولصاحل  .3
 التخصص االنساٍل.

 رابع( ولصاحل الصف الرابع.توجد فروق يف الكفاءة ادلعرفية للتحاور لدى طلبة اجلامعة حسب متغري الصف )االول ، ال .4
 وقد توصلت الباحثة اىل رلموعة من التوصيات وادلقرتحات.

 .طبقية,طلبة اجلامعة,ادلعرفيةالكفاءة: الكلمات ادلفتاحية

 

Abstract 
 

The process of dialogue is a type of communication that is good for the individual's special 
and common life when dealing with others because of its connection with individual's 
future professional performance and academic achievement.  . 
The current study aims at constructing and administrating the dialogue cognitive 
competence scale for the university students. 
1. Is there a dialogue cognitive competence of the university students? 
2. Are there any differences in the dialogue cognitive competence of the university students 
according to the gander variable (male, female)? 
3. Are there any differences in the dialogue cognitive competence of the university students 
according to the specialty variable (scientific, humanities)? 
4. Are there any differences in the dialogue cognitive competence of the university students 
according to the grade variable (first grade, fourth grade)? 
The sample is selected by the stratified random method (200) students from the University 
of Baghdad, the scientific and humanities studies, the researcher has constructed the scale 
depending on the related literature and previous studies. After ensuring the validity and 
reliability of the scale, the statistical program SPSS has been used to get the following 
results: 
1. The university students have the dialogue cognitive competence in a medium degree. 
2. There are differences in the dialogue cognitive competence of the university students 
according to the of gender variable in favor of the female. 
3. There are differences in the dialogue cognitive competence of the university students 
according to the of specialty variable in favor of the humanities. 
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4. There are differences in the dialogue cognitive competence of the university students 
according to the of grade variable in favor of the fourth grade. 
Accordingly, the researcher has set some recommendations and suggestions. 
Keyword: dialogue cognitive competence, university students.  

 

 : مشكلة البحث

تلعب القدرة التحاورية امهية كبرية يف حياة الفرد العامة و اخلاصة نظرا الرتباطها أبدائو ادلهين و االكادميي و ذلك الن بعض 

الباحثة من  الحظتادلهن تتطلب الكفاءة اللغوية التحاورية اضافة اىل ارتباط التحصيل االكادميي ارتباطا و ثيقا هبا، وقد 

دى بعض الطلبة يف القدرة على احلوار و االتصال اللغوي مع االخرين الن التطور التكنلوجي خالل التدريس وجود نقص ل

ادى اىل قلة التحاور و التحدث حيث مييل الفرد اىل العزلة داخل االسرة من اجل التصفح او لعب االلعاب االلكرتونية،  

لكرتونية ادى اىل تفاقم ىذه ادلشكلة على صعيد كما ان انشغال إلوالدين ايضا اب العمل او استخدام بعض الوسائل اال

االسرة، اما عندما يذىب الطفل اىل ادلدرسة فيكون دوره مستمع او متلقي دلعلومة فقط ال يسمح لو اب ادلناقشة او احلوار 

ة و ادلدرسة داخلو وهبذا تكون االسر  ما يفحبجة قلة الوقت ادلخصص للدرس او طبيعة ادلعلم الذي ال يسمح لو ابلتعبري عن 

ىل يوجد كفاءة :الباحثة االجابة عن السؤال التايل  تو الثراء اللغوي، لذلك حاول اللفظيىي ادلسئولة عن قلة احملصول 

 ؟ةاجلامعطلبة معرفية للتحاور لدى 

 

 : مهية البحثأ

 اهنا ادلسئولة عن اعداد جيل ادلستقبل الامهية ادلرحلة اجلامعية  .1

 يف تنمية اجتاىات اجيابية ضلو اجملتمعاجلامعة  طلبة)التواصل( لدى امهية مفهوم التحاور  .2

 . امهية مفهوم التحاور يف تنمية اجتاىات اجيابية ضلو التعلم .3

 تناول بناء مقياس للكفاءة ادلعرفة للتحاور.  تعلم الباحثة حد_ عربية على اول دراسة عراقية . 4 
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 هداف البحث : أ

 يهدف البحث احلايل اىل  :

 اجلامعة طلبةاء مقياس الكفاءة ادلعرفة للتحاور لدى بن .1

 اجلامعة  طلبةعرف مستوى الكفاءة ادلعرفية للتحاور لدى ت .2

 ذات الداللة االحصائية يف الكفاءة ادلعرفية للتحاور حسب متغري اجلنس )ذكور،اانث( ق رو فعرف مستوى الت .3

 )عملي، انساٍل( ذات الداللة االحصائية يف الكفاءة ادلعرفية للتحاور حسب التخصص  قرو فعرف مستوى الت .4

 ( ة_ الرابع )االوىل دلرحلةذات الداللة االحصائية يف الكفاءة ادلعرفة للتحاور حسب متغري ا فروقتعرف مستوى ال. 5

 

 :حدود البحث 

فقط ومن كال اجلنسني )الذكور و االانث( و التخصصني / الدراسة الصباحية يتحدد البحث احلايل بطلبة جامعة بغداد 

  ٦١٠٣_٦١٠٢ ي)العلمي، االنساٍل( ومن ادلرحلتني )االول، الرابع( للعام الدراس

 

 حتديد ادلصطلحات

 :عرفها كل من  الكفاءة ادلعرفية للتحاور

 (1993)حبييب ،

الثقافية اليت جتعل الفرد قادرا على استعمال اللغة و توظيفها معرفة الفرد و دتكنو من القواعد اللغوية و القواعد االجتماعية و 

 (owoDcDM،2000 ) (٢٦ :1993،حبييب) قيقيةيف مواقف تواصليو ح

 ، ةيذجو التخطيط،احلضور،النم)قدرة الفردعلى االصغاء و التحدث يف ادلواقف االجتماعية ادلختلفة وتشمل مخسة ابعاد ىي 

 (2007:208،)غاًل ( رد الفعل، النتائج
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 تعريفا نظراي. ( lloDcDMM،2000 )تبحث الباحثة تعريف: التعريف النظري

الدرجة اليت حيصل عليها ادلستجيب من خالل اجابتهم على فقرات مقياس الكفاءة ادلعرفية للتحاور  :التعريف االجرائي

 والذي اعدتو الباحثو ذلذا الغرض.

 

 الفصل الثاين

 للتحاورمفهوم الكفاءة ادلعرفية 

 -:بيات العلمية على الكثري من ادلصطلحات للتعبري عن مفهوم الكفاءة ادلعرفية للتحاورومنهاد حتتوي األ

 الكفاءة التواصلية .1

 لتحدثيةالكفاءة ا .2

 ةالكفاءة التحاوري .3

 (195: 2007)غاًل ، االتصال الشخصيو الشفهي .4

 ة ادلعرفيةيف ىذه الدراسو مفهوم الكفاءة الباحثع ى التحاور وقد استخدمت دلمرادفات ىي ومجيع ىذه ادلصطلحات 

 .للتحاور

تقل هبا االفكار وادلعلومات بني الناس داخل تنسيق اجتماعي معني كما ان تنالطريقة اليت ة و العمليىو  -:االتصال ان

 .ةاو غري مباشر ةمباشر طريقو ب ةتم ىذه العمليتبينهما وقد ة تفاعل بني طريف اىل ان تصري اخلربة مشرتك ةعمليو االتصال ى

 -:وميكن تقسيم االتصال اإلنساٍل اىل 

االتصال اللفظي: ويشمل انواع االتصال الذي يستخدم فيها اللفظ كوسيلة لنقل رسالة من ادلصدر اىل ادلستقبل ومن . ٠

 (ير) الكتب، اجملالت التقار  توبةأمثلة الوسائل اليت تستخدم فيها اللغو اللفظية ادلك

مثل ة للفظياعتمد على اللغو غري ييعتمد على اللغة اللفظية بل الويشمل انواع االتصال الذي  -غري اللفظي :االتصال  .٦

 (١٦ -١٠: ٦١٠٦عطيو، )  االشياء(.ةواألفعال ولغةاحلركة الشاره ولغلغةا) 
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 -: ة() التحاوريخصائص الكفاءة التواصلية

  -) ساندرا سافجنون(  مسات او خصائص الكفاءة التواصلية وىي:حدد   

إن الكفاءة التواصلية مفهوم متحرك وليس ساكن النو يعتمد على مدى قدرة الفرد على تبادل ادلع ى مع فردا آخر ،   -٠

 اي ااهنا عالقة شخصية بني طرفني اكثر من ان تكون اتصاال ذاتيا اي حواربني الفرد ونفسو.

 لكفاءة التواصلية تنطبق على كل من اللغو ادلنطوقو و ادلكتوبة ،كذلك تظم الرموز ادلختلفة.أن ا- ٦

واألسلوب يف ضوء مواقف ة ختيار ادلناسب للغاالتتطلب القدرة على ا أن الكفاءة التواصلية زلددة ابلسياق ،مبع ى ااهن -٣

 . ةاالطراف ادلشركو االتصال 

ء ، الكفاءة تعين القدرة ادلفرتض وجودىا والكامنو وراء االداء ، بينما يعترب االداء بني الكفاءة واالدا  ىناك فرق -4 

التوضيح الظاىر أو ادلكشوف ذلذه القدره، ان الكفاءة ىي ما تعرف اما االداء فهو ما تفعل وىو الشي الوحيد الذي ميكن 

 ها.وميضوئو تتحدد الكفاءة وتنميتها وتقويف و تمالحظ

،ومن ىنا ميكن التحدث عن درجات الكفاءة االتصالية وليست عن درجو ةتواصلية نسبية وليست مطلقان الكفاءة ال-١

 (40: 2014)طليعة وكامل ،.ةواحد

 -:) التحاوريه( انواع الكفاءات االتصالية

 -)كاانل وسوين( بني اربعو انواع من الكفاءات االتصالية:ميز 

 مهاوالقدرة الكافية على استخدا اي معرفو نظام اللغو -:نحوية الكفاءة ال_ 1

سياق االجتماعي الذي يتم خاللو االتصال ، والقدرة على تبادل القدرة الفرد على فهم ة :االجتماعية لكفاءة اللغوي_ ا2

 ادلعلومات وادلشاركة االجتماعيو بني الفرد واآلخرين.

وطرق التعبري  ه اطب ، وادراك العالقو بني عناصر قدره الفرد على حتليل اشكال احلديث والتخ -كفاءة حتليل اخلطاب :_ 3

 عن ادلع ى وعالقو ىذا ابلنص كلو.
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قدرة الفرد على اختيار االساليب واالسرتاتيجيات ادلناسبة للبدء ابحلديث او اخلتامية او  -الكفاءة االسرتاتيجية :_ 4

.)بروال سرتاتيجيات مهمو إلدتام عملية االتصال ااالحتفاظ ابنتباه اآلخرين، وحتويل مسار احلديث وغري ذللك من 

،2015 :114) 

 

 الدراسات السابقه

 (lleWODMM، 0222 سة ): دراأوال 

 (لكفاءة ادلعرفية للتحاورلكونه اثر النقص يف مهارات التحاور على االبعاد الفرعية وادل)

) القلق،ادلعرفو، التوقيت ، التنظيم، التسليم ، ىدفت ىذه الدراسة إىل التعرف على أتثري النقص يف مهارات ىذه الدراسة 

كل دور  النتائج( و ،الذاكرة( على االبعاد الفرعية ادلكونة الكفاءة ادلعرفية للتحاور )التخطيط ، النمذجو ، احلضور، رد فعل 

مقياس  تخدام( طالب من ادلدارس الثانويو ومت إس٥١وتكونت عينو البحث من )، من اجلنس ) ذكر،انثى( والعمر يف ذلك 

وتوصلت الدراسة اىل    COGNITIVE   wDttacmwummDc lClECECMlCد الباحثمن اعدا

 :عدد من النتائج 

مهارات التحاور على  يف عدم وجود فروق بني الذكور واإلانث يف الكفاءة ادلعرفية للتحاور ، كما يوجد أتثري سليب للنقص 

بني ادلتغريات الفرعية للمتغريين كان منها وجود  ةمن العالقات االرتباطيكفاءة الطالب التحاوريو كما وجد الباحث شبكة 

 (         lloCOCMM،2000:29) .التسليم والنمذجو بنيارتباط سليب 

 

 (0227دراسة )غامن ، -:اثنيا

 (الكفاءة ادلعرفية للتحاور يف ضوء بعض ادلتغريات الشخصيه واألكادميية لدى كليه الرتبيه)

االنبساطيو، العصابية ،)ىدفت ىذه الدراسة اىل التعرف على الكفاءة ادلعرفية للتحاور يف ضوء بعض ادلتغريات الشخصيو 

يقظة الضمري( وادلتغريات االكادميية )دافعو االصلاز ، ضبط النشاط االكادميي ، مراقبو الذات االكادميي( يبة  ،الصفاوه ، الط
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( فقرة ٦٦( طالبا وطالبو ، طبق عليهم مقياس الكفاءة ادلعرفية وادلؤلف من )٠٠٥عددىم ) والبالغة لدى طالب كليو الرتبي

وقد مت التوصل اىل نتائج   ،حيث قام  الباحث بتعريبو وتقنينو   lloCOCMMO2000دلعد من قبل اللتحاور 

        -:ةاالتي

 عدم اختالف الذكور عن االانث يف الكفاءة ادلعرفية للتحاور.- 1

 تسميتو انفصالية التحاورمت   دكفاءة ادلعرفية للتحاور يف عامل واحالمع ة تشبع ادلتغريات الشخصي-  2

  .تسميتو معرفيو التحاور متتشبع ادلتغريات االكادميية مع الكفاءة ادلعرفية يف عامل واحد - _3

 ( ٦٣٥: ٦١١٣غاًل ،  )كما مت تقدَل رلموعو من التوصيات وادلقرتحات.

 

 (٩٠٠٢) احلموري -:اثلثا

 .(ادلتفوقني أكادمييا والعادين يف جامعة القصيمللطلبة  حصيل الدراسيتدراسة الكفاءة ادلعرفية للتحاور وعالقتها ابل)

العاديني يف جامعة القصيم و هتدف ىذه الدراسة اىل تعرف مستوى الكفاءة ادلعرفية للتحاور لدى الطلبو ادلتفوقني أكادمييا 

 -( طالب وأشارت النتائج :٠٦١) والبالغ عددىم  ٦١١٥ -٦١١٤سي الثاٍل للعام من الفصل الدرا

 مستوى الكفاءة ادلعرفية للتحاور لدى طلبو السنو التحضريية يف جامعة القصيم كان متوسطا  -1

ادلعرفية %( بني الطلبو العاديني يف مجيع اجملاالت بقياس الكفاءة ١وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى) -2

 للتحاور ولصاحل ادلتفوقني.

  (0.05)والتحصيل وىذه العالقو دالة احصائية عند مستوى  رالعالقة إجيابية بني الكفاءة ادلعرفية للتحاو  -3

 (٠٦٤ -٠٣٣: ٦١١٥احلموري،.  )(  من التوصيات وادلقرتحات ةمت تقدَل رلموعكما 
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 الفصل الثالث

 رلتمع البحث : 

ابنو رلموعة من الواحدات االحصائية ادلعرفة بصورة واضحة واليت يراد منها احلصول على بياانت دقيقة ختص يعرف اجملتمع 
 (161: 2008ذلك اجملتمع )العزاوي،

طالباً  )47313( والبالغ عددىم )2017 -2016ويشمل رلتمع البحث احلايل طلبة جامعة بغداد للعام الدراسي )
( كليو ضمن التخصص العلمي ويبلغ رلموع طلبتها 16علمية وانسانية ، بواقع )( كلية 24وطالبة موزعني على )

( 1( طالبا وطالبة ، وجدول رقم )20604( كلية ضمن التخصص االنساٍل ويبلغ رلموع طلبتها )8( ، )26709)
 يوضح ذلك

 (1جدول )
 توزيع افراد رلتمع البحث على وفق الكلية والتخصص والنوع

 اجملموع اإلانث الذكور الكلية التخصص
 1902 1084 818 الطب  العلمي 

 826 512 314 طب الكندي 
 972 710 262 طب االسنان 

 859 409 450 الطب البيطري 
 1022 740 282 لصيدلية 859ا

 433 343 90 التمريض
 2548 1395 1153 اذلندسة 

 582 444 138 اذلندسة اخلوارزمي 
 3292 2209 1083 العلوم 

 1764 1264 - العلوم بنات 
 3590 1791 1799 الزراعة 

 1122 351 771 الرتبية الرايضية 
 517 517 - الرتبية الرايضية للبنات 

 2719 1509 1211 ابن اذليثم 
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 1967 895 1072 الفنون اجلميلة 
 3093 1626 1467 اإلدارة واالقتصاد 

 10O910 15O799 26709  اجملموع 
 4126 4126 - الرتبية للبنات  اإلنساٍل 

 2719 2240 1484 الرتبية ابن رشد  
 3444 1803 1641 العلوم اإلسالمية  
 975 614 361 العلوم السياسية  
 690 526 164 القانون  
 885 222 663 األعالم  
 4064 2260 1804 اآلداب 
 2695 1600 1095 اللغات  

 20604 13392 7212  اجملموع 
 47313    اجملموع الكلي 

 

 عينة البحث
( طالباً وطالبة موزعني على اربع كليات يف جامعة بغداد، كليتنان للتخصص العلمي ومثلها 200أتلفت عينة البحث من )

 ( يوضح ذلك 2ابلتخصص االنساٍل، وقد مت اختيار الطلبة ابالسلوب الطبقي العشوائي، واجلدول رقم )
 

 ( توزيع افراد عينة البحث حسب اجلنس والتخصص0)جدول 

 اجملموع اانث ذكور الكلية
 50 20 30 اذلندسة 
 50 25 25 العلوم 

 50 30 20 الرتبية )ابن رشد(
 50 25 25 االعالم 
 200 100 100 اجملموع
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 :داة البحث أ

 حتديد مفهوم الكفاءة ادلعرفية للتحاور .1
( ودراسة 2009(ودراسة )احلموري،2007والدراسات السابقة ومنها دراسة)غاًل ، االطالع على االديبات  .2

(MCDOWELL,2000 وقد الحظت الباحثة ان مجيع الدراسات قامت بتبين ادلقياس الذي اعده )
(MCDOWELL,2000 ، 2007( بعد ترمجتو وتقنينو من قبل)غاًل ) 

)ينطبق دائما ،  مخاسياس مفهوم الكفاءة ادلعرفية للتحاور، ( فقرة لقي30قامت الباحثة ابعداد ): اعداد الفقرات  .3
 ( على التوايل.1،2،3،4،5( تعطي ذلا عند التصحيح الدرجات )تنطبق احياانً، التنطبق، التنطبق ابداً ،  غالباً ينطبق 

 
 الصدق الظاهري: 

( زلكمًا من ادلتخصصني يف العلوم الرتبوية 12عرضت الباحثة فقرات مقياس الكفاءة ادلعرفية للتحاور بصيغة االولية على )
 يرونو( وطلب منهم ابداء ارائهم يف صالحية الفقرات ، وبدائل االجابة واوزااهنا واجراء التعديل الذي 2والنفسية ملحق )

( زلكمني 10( فقرات، وبذلك اعتمدت الباحثة موافقة )4( فقرات واستبعدت )3)مناسباً، وبناءًا على ارائهم عدلت 
معيارًا لصالحية الفقرة يف قياس ما وضع من اجل قياسو الن الفرق بني القيمة احملسوبة واجلدولية يكون ذا داللة احصائية 

 (.1( وبدرجة حرية )0.05عند مستوى داللة )
 

 التطبيق االستطالعي للمقياس
ل التعرف على وضوح تعليمات ادلقياس وفقراتو والبدائل ومعرفة الوقت احملدد لالجابة، قامت الباحثة بتطبيق ادلقياس من اج

( طالبة، وقد تبني ان تعليمات ادلقياس وفقراتو 40على عينة استطالعية عشوائية من كلية الرتبية للبنات بلغ عددىا )
( 10 -5ان الوقت ادلستغرق لالجابة عن فقرات ادلقياس يرتاوح بني )واضحة ومفهمومو من حيث ادلع ى والصياغة، و 

 دقائق.
 التحليل االحصائي:
 اواًل: القوة التميزية: 

 الجياد القوة التميزية لفقرات مقياس الكفاءة ادلعرفية للتحاور اتبعت الباحثة اخلطوات االتية:
 رلتمع البحث( طالب وطالبة من 200تطبيق ادلقياس على عينة بلغ عددىا ) .1
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 وبعد تصحيح االستمارات كافة استخرجت الدرجة الكلية لكل استمارة. .2
 ( حبسب درجاهتا من اعلى درجة اىل ادٌل درجة.200رتبت االستماراتت ) .3
%( من اجملموعة الدنيا 27( استمارة و )54%( من استمارات اجملموعة العليا والبالغ عددىا )27اختبار نسبة ) .4

 استمارة . (54والبالغ عددىا )
استخراج الوسط احلسايب واالضلراف ادلعياري لكلتا اجملموعتني العليا والدنيا ولكل فقرة من فقرات ادلقياس وابستخدام  .5

االختبار التائي لعينتني مستقلتني الختبار داللة الفروق بني  اجملموعتني، وقد تبني ان مجيع الفقرات شليزة عند مستوى 
( يوضح 3وجدول )( 196الن القيم التائية احملسوبة اكرب من اجلدولية البالغة) )106ة )( وبدرجة حري0O05داللة )

 ذلك
 (3اجلدول)

 القوة التميزية لفقرات مقياس الكفاءة ادلعرفية للتحاور

 الفقرات
القيمة التائية  اجملموعة الدنيا اجملموعة العليا

 االحنراف ادلعياري احلسايبالوسط  االحنراف ادلعياري الوسط احلسايب احملسوبة

1 3O767 1O423 3O401 1O341 2O348 

2 2O258 1O923 2O919 0O867 2O137 

3 4O517 0O360 3O392 1O321 9O847 

4 3O75 1O054 2O901 1O350 5O627 

5 3O553 1O816 2O285 1O323 7O666 

6 4O053 1O222 2O946 1O402 6O707 

7 3O910 1O127 3O25 1O504 4O317 

8 3O455 1O439 2O919 1O389 3O437 

9 3O339 2O568 2O875 2O398 2O117 

10 3O910 1O577 2O776 2O012 6O161 
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11 3O455 0O862 2O973 1O449 3O296 

12 3O508 1.405 2O901 1O278 3O733 

13 3O223 2O283 3O776 1O598 2O515 

14 4O062 0O707 2O258 1O454 5O647 

15 3O794 2O200 3O250 1O828 2O732 

16 3O580 1O741 2O776 2O156 4O099 

17 4O401 0O512 3O294 2O083 7O190 

18 3O616 1O680 2O607 1O447 5O953 

19 3O383 1O770 2O687 1O766 4O038 

20 3O437 1O904 3.044 1O088 2O380 

21 2O955 1O736 3O919 1O352 6O227 

22 4O491 0O790 4.026 0O674 4O146 

23 3O812 1O234 2O875 1O742 5O010 

24 2O633 1O711 2O919 1O119 4O326 

25 3O419 1O813 2O285 3O719 6O494 

26 2O955 1O736 3O919 1O353 6O227 

 ( 106( ودرجة حرية )0.05مجيع الفقرا دالة احصائيا عند مستوى) 

استخدمت الباحثة معامل أرتباط بريسون الستخراج العالقة اثنيًا : االتساق الداخلي )عالقة الفقرة ابلدرجة الكلية( 
االرتباطية ؤبني درجة كل فقرة من فقرات ادلقياس والدرجة الكلية دلقياس الكفاءة ادلعرفية للتحاور وقد اظهرت النتائج ابن 

 ( يوضح ذلك. 4. واجلدول رقم)(198)( ودرجة حرية0O05مجيع ادلعامالت االرتباط دالة عند مستوى داللة )
 (4جدول )
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 معامالت االرتباط بني درجة الفقرة والدرجة الكلية دلقايس الكفاءة ادلعرفية للتحاور
 معامل االرتباط رقم الفقرة معامل االرتباط رقم الفقرة

1 0O20 16 0O39 
2 0O22 17 0O31 
3 0O29 18 0O20 
4 0O38 19 0O28 
5 0O32 20 0O27 
6 0O36 21 0O36 
7 0O22 22 0O28 
8 0O24 23 0O26 
9 0O34 24 0O26 
10 0O22 25 0O36 
11 0O20 26 0O25 
12 0O29   
13 0O25   
14 0O20   
15 0O33   

 (198ودرجة حرية ) (0O05معامالت االرتباط دالة عند مستوى )*           
 (4..2*القيمة احلرجة دلعامل االرتباط )       

 اثلثا : الثبات 

  :_ قامت الباحثة ابستخراج ثبات مقياس الكفاءة ادلصرفية للتحاور بطريقتني
 (  0O78رفية للتحاور هبذه الطريقة ) عاق الداخلي و بلغ معامل ثبات مقياس الكفاءة ادلسمعامل )الفا( كرونباخ لاللت -
( و 0O62بني درجات النصفني ) فردية O زوجية ( والبالغ ) طريقة التجزئة النصفية : مت استخراج معامل ارتباط بريسون  -

( و معامالت الثبات يف الطريقتينت مقبولة الاهنا دالة 0O77ابستخدام معادلة سيريمان بروان للتصحيح بلغ معامل الثبات )
 (.0O05احصائيا عند مستوى )
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 الصيغة النهائية للمقايس 
( للبديل ينطبق دائماً، والدرجة 5حيث تعطي الدرجة ) مخاسيةة ذات بدائل ( فقر 26ية من )تضمن ادلقياس بصيغتو النهائ

، ابداً ( للبديل الينطبق 1والدرجة )( للبديل الينطبق 2والدرجة)للبديل يطبق احياانً، ( 3للبديل ينطبق غالباً والدرجة ) (4)
 ( درجة. 26 -78وبذلك ترتاوح درجات افراد العينة مابني)

 
 الوسائل االحصائية : 

 االختبار التائي لعينتني مستقلتني الستخراج التميز وحساب الفروق حسب اجلنس والتخصص وادلرحلة.  -1
 االختبار التائي لعينة واحدة وذلك للتعرف على مستوى الكفاءة ادلعرفية للتحاور لدى طلبة اجلامعة.  -2
 قرة ابلدرجة الكلية. معامل أرتباط بريسون الجياد عالقة درجة الف -3
 كرونباخ( ألستخراج معامل الثبات.   -معادلة)الفأ -4
 بروان( وذلك لتصحيح مقياس الكفاءة ادلعرفية للتحاور بطريقة التجزئة النصفية.  –معادلة )سبريومان  -5
 
 

 الفصل الرابع
 :عرض النتائج ومنقشتها

 :اذلدف الول

 (ادلعرفية للتحاور لدى طلبه اجلامعةبناء وتطبيق مقياس الكفاءة )

 مت التحقق من ىذا اذلدف خالل اإلجراءات اليت اتبعتها الباحثة يف الفصل الثالث

 :اذلدف الثاين

 (تعرف مستوى الكفاءة ادلعرفية للتحاوراذلدف الثاين )

حسايب  ( طالب وطالبة قد حصلوا على متوسط٦١١)اشارت نتائج ىذا اذلدف ان عينو البحث البالغة 

( وابستخدام االخبار التائي لعينو واحدة ظهر ان متوسط احلسايب 9.37230درجو وابضلراف معياري )(54.2800قدره)

 كرب من القيمة اجلدولية البالغة ا  (35.791القيمة التائية احملسوبة البالغة )( وأن 78من ادلتوسط الفرضي البالغ ) اقلللعينو 
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وىذا يعين ان طلبة اجلامعة يعانون من نقص يف الكفاءة ( ٠٥٥( ودرجة حريو )0.05)داللة    ( عند مستوى٠،٥٢)

  ( يوضح ذلك.5جدول رقم )رفية للتحاور ،عادل

 ( 5)  جدول 

 نتائج االختبار التائي لعينة واحدة الجياد مستوى الكفاءة ادلعرفية للتحاور
مستوى 
الداللة 
0.05 

القيمة 
 اجلدولية

القيمة االتائية 
 احملسوبة

الوسط 
 الفرضي

االضلراف 
 ادلعياري

الوسط 
 احلسايب

 العينة

35.791- 1.96 دال  78 9.37230 54.2800 200 

 
سة                                                                    وجاءت نتيجة ىذا اذلدف سلتلفة مع درا   
اما الباحثة تفسري ىذة النتيجو على  لديهم كفاءة معرفية متوسطة ، ، والذي أكد ان طلبة اجلامعة( ٦١١٥وري، م) احل 

اساس ضعف التواصل االسري بني افراد افراد العائلو "،إضافة إىل ضعف التواصل بني الطالب وادلعلم وعدم اعطاء الوقت 
  ت .واحلوار أثناء احملاضراة لمناقشلالكايف 

 

 :اذلدف الثالث 

 إانث(  -) ذكور ذات الداللة االحصائية يف الكفاءة ادلعرفية للتحاور حسب متغري اجلنس  )تعرف الفروق

( ابضلراف معياري 52.6522( يساوي )٠١١) اشارت نتائج ىذا البحث اىل ان متوسط عينو الذكور والبالغ عددىم 

( 9.5700ابضلراف معياري )( 55.6667( يساوي )٠١١( بينما كان متوسط عينو االانث البالغة عددىم )8.9646)

كرب من القيمة اجلدولية البالغة ا  (٦.٦٥العينني مستقلتني ظهر ان القيمو النائية احملسوبو البالغة ) تائي وابستخدام االختيار ال

( وىذا يشرياىل وجود فروق ذات دااللة إحصائية يف الكفاءة ادلعرفية للتحاور يف متغري 198) ةدرجة حريبو  (1.96)

 ( يوضح ذلك . 6ولصاحل االانث جدول )   اجلنس
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 (6)جدول 
 االختبار التائي لعينتني مستقلتني الجياد الفروق حسب متغري اجلنس

 اجلنس العينة
الوسط 
 احلسايب

االضلراف 
 ادلعياري

الوسط 
 الفرضي

القيمة 
التائية 
 احملسوبة

القيمة 
 اجلدولية

مستوى 
الداللة 
0.05 

 دال 1.96 2.29 78 8.9646 52.6522 الذكور 100

     9.5700 55.6667 االانث 100
 
 

         ودراسة   (lwoDcDMMO 2000) وجاءت نتيجة ىذا اذلدف سلتلفة مع دراسة 
وتفسر الباحثة ىذه النتيجو اىل ان طبيعة االانث دتيل واليت تؤكد عدم وجود فروق بني الذكور واالانث  ( ،٦١١٣غاًل ، ) 

 واالتصال بشكل اكرب من الذكور.آىل التحدث واحلوار 
 

 :اذلدف الرابع 
 ) علمي، انساين (تعريف الفروق ذات الدالله االحصائية يف الكفاءة ادلعرفية للتحاور حسب متغري التخصص 

 ( بينما اىل ان9.4280( ابضلراف معياري )52.1522) اشارت النتائج اىل ان ادلتوسط احلسايب للتخصص العلمي بلغ 
لتائي ( درجو وابستخدام االختيار ا9.01836( ابضلراف معياري)56.0926احلسايب للتخصص االنساٍل)ادلتوسط 

( عند مستوى داللة ٠،٥٢اكرب من اجلدوليو البالغة )ىي ( و 3.021)احملسوبة القيمة التائية لعينتني مستقلني ظهر ان 
(  7اجلدول رقم ).  احل التخصص اإلنساٍلصولالتخصص فروق  يف ( وىذا يشري اىل وجود ٠٥٤درجو حريو)و ( ١،١١)

 . يوضح ذلك
 (7جدول )

 التخصصاالختبار التائي لعينتني مستقلتني الجياد الفروق حسب متغري 
 

 التخصص العينة
ادلتوسط 
 احلسايب

االضلراف 
 ادلعياري

الوسط 
 الفرضي

القيمة التائية 
 احملسوبة

القيمة 
 اجلدولية

مستوى 
 0.05الداللة

 دال 1.96 3.021 78 9.4280 52.1522 العلمي 100
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     9.01836 56.0926 االنساٍل 100

 

ما الباحثة تفسر ىذه النتيجو اىل طبيعة ادلواد اليت يدرسها ا.مل تتوفر لدى الباحثة دارسو ذات ارتباط مباشر هبذا اذلدف 

،اما طبيعة ادلواد اليت يدرسها التخصص االنساٍل فااهنا تركزعلى وادلختربات الرباىني القوانني وا ىتركز عل التخصص العلمي

 لديهم افضل.وادلناقشة وار الشرح واحلفظ والتفسري،ىذا يعين ان طريقة احل

 

 :اذلدف اخلامس

 الرابعه(-)االوىل الفروق ذات الدالله االحصائية يف الكفاءة ادلعرفية للتحاور حسب متغري ادلرحله  عرفت

والوسط ( درجو  5.5651( أبضلراف معياري) 53.2727) اىل ان ادلتوسط احلسايب للمرحلة االوىلالنتائج رت اشا

مستقلتني ظهر ان  لعينتني ائيتوابستخدام االختيار ال( 7.4386( ابضلراف معياري )55.6800احلسايب للمرحلة الرابعة )

( وىذايشري اىل وجود فروق ذات داللو إحصائية ٠،٥٢ة )( اكرب من اجلدوليو البالغ٦،٣٣٦احملسوبة البالغة )القيمة التائية 

 ( يوضح ذلك 8يف الكفاءة ادلعرفية للتحاور حسب متغري ادلرحلو ولصاحل ادلرحلو الرابعة وجدول رقم )

 (8)جدول 

 رحلةاالختبار التائي لعينتني مستقلتني الجياد الفروق حسب متغري ادل

 ادلرحلة العينة
الوسط 
 احلسايب

االضلراف 
 ادلعياري

الوسط 
 الفرضي

القيمة التائية 
 احملسوبة

القيمة 
 اجلدولية

مستوى 
الداللة 
0.05 

 دال 1.96 2.374 78 5.5651 53.2727 االوىل 100
     7.4386 55.6800 الرابعة 100
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الباحثة تفسري ىذه النتيجو عل اساس ان السنوات األربعة  ،اما اذلدف امل تتوفر لدى الباحثة دراسة ذات ارتباط مباشر  هبذ

صفوف االوىل يعانون من طلبة الدراسة قادرة على تنمية مهارات االتصال واحلوار ، حيث اشارت بعض الدراسات إىل أن لل

 . (1999،يدي) العب .  دراسةى مثل اخلجل واخلوف اكثر من ادلراحل االخر 

 

 :التوصيات

  ةيف ادلؤسسات التعليمية موضوع كفاءة التحاور ضمن زلتوى دراسي او كمادة مستقلإدخال  .1

 اعطاء وقت الكايف للطالب للتعبري عن اراءه وأفكاره.  .2

واحلوار يف التدريس حبيث يكون دور الطالب مناقش وزلاور ،وليس  ة واالستجواب ضرورة الرتكيز على اسلوب ادلناقش  .3

 متلقي للمعلومة فقط .

 او موضوع معني واالستماع إىل آراء الطلبو اإلجيابية والسلبية. ةمشكل ةيص وقت من كل زلاضرة دلناقشتختص  .4

 اليت تشجع ثقافة احلوار. ةاقامو ادلؤدترات والندوات الثقافي - .5

 

 :ادلقرتحات

 االعدادية.ة ادلرحلة قياس الكفاءة ادلعرفية للتحاور لدى طلب_1

  ادلعاملة الوالدية وعالقتها أبساليبالكفاءة ادلعرفية للتحاور _2 

 لكفاءة ادلعرفية للتحاور وعالقتها مبفهوم الذات.ا_3

 _ التفكري االبداعي وعالقتو ابلكفاءة ادلعرفية للتحاور4
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 ادلصادر

(: مستوى الكفاءة ادلعرفية للتحاور وعالقتها ابلتحصيل الدراسي لدى الطلبة 2009احلموري ، خالد عبد هللا ) -1

 ادلتفوقني اكادميياً والعاديني يف جامعة القصري. 

 ، القاىرة: عامل الكتب. 1(: حبوث معاصرة يف القياس النفسي وعلم النفس الرتبوي ، ط2007غاًل حجاج) -0

(: اخلجل وعالقتو بتقدير الذات ، رسالة ماجستري غري منشورة، كلية االداب، جامعة 1999ي، ىيثم ضياء)العبيد - 3

 بغداد. 

 ، بريوت، لبنان: ادلركز الثقايف العريب. 1(: االتصال الرتبوي وتدريس االدب، ط1993حبييب ، ميلود) -  4

   www.ivgaza.edu/attackلغة ووظائها (: مفهوم ال2014طعيمة، رشدي امحد وعامل، زلمود)د ت( ) -  5

(: الكفاءة التواصلية يف االدارة ادلدرسية يف ضوء آراء اساتذة التعليم الثانوي ، رللة العلوم 02015بروال ، سلتار  -6

 .138 -109النفسية والرتبوية ، 

(: االتصال، اجتاىات نظرية وأسس تطبيقية يف اخلدمة االجتماعية ، ادلكتب اجلامعي 2012عطية، السيد عبد احلميد) -7

 احلديث، االسكندرية 
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  (.ملحق )

 استبيان اراء  اخلرباء

 يف صالحية فقرات مقياس الكفاءة ادلعرفية للتحاور

 االستاذ الفاضل...................................... 

وقد قامت  تروم الباحثة اجراء دراستها ادلوسومة )بناء وتطبيق مقياس الكفاءة دلعرفية للتحاور لدى طلبة جامعة بغداد(

االصغاء  والذي عرف الكفاءة ادلعرفية للتحاور اباهنا)قدرة الفرد على (McDowell, 2000)الباحثة بتبين تعريف 

والتحدث يف ادلواقف االجتماعية ادلختلفة وتشمل مخسة أبعاد يف )التخطيط ، احلضور، النمذجة ، رد الفعل، النتائج(. 

ة للتحاور. علماً ان البدائل يوبعد   االطالع على االدبيات والدراسات السابقة قامت الباحثة ببناء اداة لقياس الكفاءة ادلعرف

طبق ابدا( ونظرا للمكانة العلمية اليت تتمتعون هبا تتوجو الباحثة ن تالتنطبق، ال طبق احياانً،نتبق غالباً ،تنططبق دائماً،نيف )ت

 ادلناسبةاليكم راجية التفضل اببداء آراءكم ومالحظاتكم يف حتديد صالحية الفقرات ، واجراء التعديالت 

 

 التعديل  غري صاحلة  صاحلة  الفقرات 

 أفضل الدقة والوضوح يف طرح افكاري  -1

 افضل اجللوس يف الصفوف االمامية اثناء احلوار . -2

 اشارك يف ادلناقشات واحلوارات الشخصية  -3

 امتلك الثقة الكافية للتعبري عن افكاري .  -4

 احب الظهور يف ادلسابقات االدبية والشعرية.  -5

 امتلك السيطرة على انفعااليت اثناء احلوار.  -6

 اركز على اجلوانب االجيابية والسلبية يف احلوار.  -7
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 أشعر ابلقوة اثناء احلوار امام االخرين .  -8

 أفضل احلوار مع االفراد االكرب سناً. -9

 افضل التواصل مع االخرين شفهياً.  -10

 اتقبل تعليقات االخرين على حواري .  -11

 اصغي اىل حديث االخرين وان كان سلتلفا عن افكاري  -12

 انتبو اىل االشخاص الذين يتفاعلون معي اثناء احلوار .  -13

 افضل اسلوب احلوار السلمي مع االخرين. -14

 افضل الصدق يف القول اثناء احلوار .  -15

 اخرج عن الوقت احملدد اثناء احلوار.  -16

 دلوضوع احلوار. اىتم ابلقكرة ادلركزية  -17

 ابتعد عن التحاور مع شخص جاىل.  -18

 احدد الوقت وادلكان ادلناسب الجراء احلوار.  -19

 امتلك الثقافة الكافية للحوار مع االخرين.  -20

 ابتعد عن التعميم اثناء احلوار.  -21

 ابتعد يف حواري عن عبارات الشتم والسب.  -22

 افكر يف اثر حواري على االخرين -23

 أنتبو اىل الوقت الذي جيب فيو تغري ادلوضوع.  -24

 أراجع حوارايت هبدف حتسني ادائي يف احملادثة القادمة.  -25

 اربط حواري ابلواقع و االمثلة والشواىد القناع الطرف االخر.  -26
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 (0ملحق )

 امساء اخلرباء

 مكان العمل االسم

 كلية الرتبية للبنات  أ.د أمل كاظم الربيعي  -1

 كلية الرتبية للبنات  أ.م.د سايل طالب علوان  -2

 كلية الرتبية للبنات  أ.د. ألطاف ايسني الراوي  -3

 كلية الرتبية للبنات  أ.د. خلود رحيم عصفور   -4

 كلية الرتبية للبنات  أ.د. سهام كاظم منر  -5

 كلية االداب  أ.د. عبد الغفار عبد اجلبار  -6

 كلية الرتبية االساسية  أ.د. دمحم عبد الكرَل طاىر  -7

 كلية الرتبية للبنات  م.د. عبري عبد ادلنعم  -8

 كلية الرتبية للبنات  م.د. ميسون حامض طاىر -9

 كلية الرتبية للبنات  أ.م.د. أزىار ىادي رشيد -10

 كلية الرتبية للبنات  أ.م.د. أمساء عبد احلسني  -11

 كلية الرتبية للبنات  أ.م.د. زىرة ماىود  -12

 


