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فاعلية برنامج تدريبي قائم على نموذج روزنبرغ في التواصل الالعنفي
لتغيير أساليب حل النزاع لدى طلبة جامعة دمشق.

الملخص

د .سليماف كاسوحة*

يهدف البحث الحالي إلى تعرف فاعلية برنامج تدريبي قائم على نموذج روزنبرغ في التواصل

الالعنفي لتغيير أساليب حل النزاع المستخدمة لدى طلبة الجامعة ،ولتحقيق أىداف البحث

استخدم الباحث اختبار توماس كيلمان لقياس أساليب حل النزاع ( Thomas-Kilmann

 )Conflict Mode Instrumentبعد ترجمتو إلى اللغة العربية وإجراء دراسة سيكومترية

للمقياس ضمن البيئة السورية للتحقق من صدقو وثباتو وصالحيتو للتطبيق ،وتكونت عينة البحث من

طلبة علم النفس وعددىم ( )22طالباً وطالبة ،طبق الباحث اختبار توماس-كيلمان قبل التدريب
على نموذج روزنبرغ في التواصل الالعنيف وبعده ،وأظهرت نتائج الدراسة عدم وجود فروق ذات
داللة إحصائية بين االختبار القبلي والبعدي في أساليب حل النزاع ،أما بالنسبة لترتيب استخدام
أساليب حل النزاع فقد حل التعاون رابعاً بعد أن كان في المرتبة الخامسة لتصبح بالترتيب التفادي،

المساومة واالنسحاب ثم التعاون فالتنافس ،كما ظهرت فاعلية التدريب في رفع مستوى التعاون

لدى طلبة السنة الخامسة اختصاص علم النفس وخفض استخدام التنافس؛ ما يشير إلى الحاجة
لوقت أطول وتدريبات أكثر لظهور نتائج مرضية فيما يتعلق بتغيير أساليب حل النزاعات.

الكلمات المفتاحية :التواصل الالعنيف ،نموذج روزنبرغ ،حل النزاعات ،طلبة علم النفس.

* مدرس يف قسم علم النفس -جامعة دمشق  -كلية الًتبية  -سورية.
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The Effectiveness of a Training Program based on the
Rosenberg model on nonviolent communication to change the
conflict resolution methods used by university students
Dr. Suliman Kasuha
Assistant professor in Department of Psychology
Faculty of Education
Damascus University
Syria

Abstract
The current research aims at identifying the effectiveness of a
training program based on the Rosenberg model on nonviolent
communication to change the conflict resolution methods used by
university students. To achieve the objectives, the researcher used
(Thomas Killmann Conflict Mode Instrument), which was
translated into Arabic and conducted a psychometric study of the
scale within the Syrian environment to verify its validity,
reliability and applicability. The research sample consisted of 22
psychology students. The researcher applied the ThomasKellmann test before and after the training on Rosenberg's model
of nonviolent communication.
Results showed that there were no statistically significant
differences between the pre-test and post-test in the conflict
resolution methods. As for the arrangement of the use of conflict
resolution methods, cooperation was ranked fourth in post-test
after it was ranked fifth. Its became in order, Avoiding,
Compromising Accommodating and then Collaborating and
Competing. The effectiveness of training has been shown in
raising the level of Collaborating and reducing the use of
competing for fifth year students of psychology indicating the
need for longer time and more training to produce satisfactory
results with respect to changing conflict resolution methods.
Keywords: Nonviolent Communication, Rosenberg Model,
Conflict Resolution, Psychology Students.
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 .1مقدمة البحث:
إف النزاعات جزء ال يتجزأ من وجودنا وىذا أمر طبيعي ،فابتداءً من العبلقات الشخصية البينية
اظتصغرة ومروراً باجملموعات ،واظتنظمات ،وانتهاءً بالتجمعات واجملتمعات واألمم ،نستطيع القوؿ إف
العبلقات اإلنسانية كافة اجتماعية واقتصادية-...،تتسم بالنمو والتغيَت والنزاع ،فالنزاعات تنشأ من حالة
عدـ التوازف بُت ىذه العبلقات :كاظتكانة االجتماعية غَت اظتتكافئة ،والوصوؿ إذل اظتوارد والثروات غَت
اظتتكافئ ،والتمتع بالسلطة لفئة على حساب اآلخرين ،إف حالة عدـ التوازف ىذه تقود إذل مشاكل عديدة
كالتمييز ،والبطالة ،والفقر ،واالضطهاد ،واصترنتة؛ وعليو نلحظ أف كل مستوى يتصل باظتستوى اآلخر،
مشكبلً زستاً تعبوياً من القوات اليت نتكن أف حتُدث تغيَتاً بناءً أو عنفاً مدمراً ،تقع النزاعات عندما يسعى
األشخاص لتحقيق أىداؼ متناقضة وغَت متسقة (فيشر وآخروف ،)ٕٕ ،ٜٔٛٛ ،ويؤكد ذلك كل من
(;Putnam & Poole, 1987; Cahn, 1992; Folger & Poole, 1984
 ،)Tjosvold, 1997كما جاء يف ( )Gross, Guerrero & Alberts, 2004إف النزاع
ينشأ عندما لتاوؿ اثناف أو أكثر من الناس اظتتقاربُت أف يتكيفوا مع أفكار وأىداؼ متضاربة.
ىناؾ بعد آخر -أكثر عمقاً لفهمنا للنزاع يتعلق باظتشاعر واالجتاىات والقيم اليت يتبناىا
األشخاص ،ومع أف ىذه العمليات غَت عنيفة حبد ذاهتا لكنها قد تكوف أحد مسببات العنف ،أو على
األقل تفتح اجملاؿ للسلوؾ العنيف وعتياكل العنف؛ فالكراىية واطتوؼ وعدـ الثقة جتعلنا نصنف األشخاص
إما مبنزلة دنيا أو مبنزلة عليا ،وفقاً لتصنيفات عديدة ،وقد تدفع ىذه اظتشاعر غتموعات من األشخاص
حتمل أي شخص متتلف عنهم يف أحد أو رتيع ىذه التصنيفات ،وعليو؛ لن
ليصبحوا غَت قادرين على ّ
يتطلب األمر إال خطوة أو حدثاً صغَتاً-بعد توفر معلومات خاطئة -ليعدوا أفراد اجملموعات األخرى أقل
مكانة من البشر -لتجريدىم من إنسانيتهم ويسوغ تنفيذ أعماؿ غَت إنسانية ؿتوىم.
ويذىب بعض الباحثُت -ضمن سياؽ العبلقات بُت-الشخصية -إذل أف اسًتاتيجيات النزاع
اظتتكاملة اليت تركز على التعاوف وحل اظتشكبلت ،يُنظر إليها عموما على أهنا أكثر كفاية من اسًتتيجبات
التفريق (السيطرة أوالضبط) أو اسًتاتيجيات التجنب (Canary & Cupach, 1988; Canary
&  Spitzberg, 1987, 1989, 1990). et al., 2001; Canaryكما وثقت يف
( )Gross, Guerrero & Alberts, 2004وترى نظرية التواصل التعاطفي أف النزاعات ناجتة
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عن األفتاط االعتيادية ،اليت تستخدـ يف ػتاولة لتلبية حاجة الفرد إذ تستند اللغة العنيفة على مشاعر؛ مثل:
اطتوؼ ،والشعور بالغضب إضافة للذنب.
فإذا ما أردنا أف ؿتقق السبلـ ال بد من العمل اعتادؼ للحد من السلوؾ العنيف مبهاـ موجهة ؿتو
كل من االجتاىات والسياؽ/اظتوقف ،وتشَت اطتةرة إذل ثبلثة توجهات يف الرد على النزاع ،إما استخداـ
القوة القسرية ،وىذا قد يولد دائرة عنف أيضاً ،وإما تبٍت موقف البلعنف اظتطلق ،وىناؾ هنج البلعنف
النشط ومؤيدو ىذا النهج يرفضوف استخداـ العنف وال يريدوف التسبب بأذى لآلخرين وفقداف العبلقات
معهم إال أف مبدأ استخداـ القوة واالضطهاد وارد لديهم (فيشر وآخروف.)ٖٔ-ٖٓ ،ٜٔٛٛ ،
ومن ىنا يةرز دور التدريب على التواصل البلعنيف فتوذجاً يف حل النزاعات وبناء السبلـ انطبلقاً
من دور اصتامعة ودور الشباب اصتامعي يف اظتساقتة ببناء غتتمع مسادل.

 .2مشكلة البحث:

إف الشباب اصتامعي ىو ما يعتمد عليو أي بلد للنهوض على كافة الصعد ،االجتماعية
واالقتصادية والسياسية ،لذلك فإف معرفة أساليب إدارة النزاعات لديهم مهمة من أجل التحضَت للدخوؿ
يف اضتياة الفعالة واإلنتاجية البلزمة لنمو أي غتتمع إنساين ،وبالرجوع إذل مفهوـ الصحة النفسية "ىي حالة
من العافية يستطيع فيها كل فرد إدراؾ إمكاناتو اطتاصة والتكيّف مع حاالت التوتّر العادية والعمل بشكل
منتج ومفيد واإلسهاـ يف غتتمعو احمللي" (.)WHO, 2007
وجتدر اإلشارة إذل أف النزاعات من أكثر اظتعوقات للصحة النفسية للفرد ومن أكثرىا تعطيبلً
لئلنتاج الفردي واظتؤسساٌب والوطٍت ،ونتكن أف تنشأ النزاعات تبعاً ألسباب عدة ،من االختبلفات
الفلسفية واألىداؼ اظتتباينة إذل اختبلؿ توازف القوى يف أي حالة تنطوي على أكثر من شخص واحد.
إف النزاعات غَت اظتدارة أو اظتدارة بأسلوب غَت صحي تولد اهنيار الثقة وفقداف العبلقات
االجتماعية ،لذلك فإف استخداـ أساليب حل النزاعات من أىم اظتهارات اليت يفضل أف يتحلى هبا أي
إنساف يعمل يف جو من العبلقات االجتماعية ،ومع فهم أساسي السًتاتيجيات إدارة النزاع اطتمسة ،نتكن
لئلنساف التعامل على ؿتو أفضل مع النزاعات قبل أف تتصاعد إذل وضع غَت قابل لئلصبلح.
وىنا يأٌب دور التواصل البلعنفي كأسلوب نتكن تطبيقو بفعالية على كل اظتستويات يف اظتفاوضات
الدبلوماسية ومفاوضات العمل ويف النزاعات والصراعات أياً كانت طبيعتها ،ويف نظرية التواصل البلعنفي
تنتج النزاعات عن أفتاط التواصل اظتعتادة حيث ترتكز اللغة العنيفة على أساس عواطف مثل اطتوؼ،
والغضب وكذلك الذنب ،وتستخدـ يف ػتاولة لتلبية حاجة اظترء.
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إف التواصل البلعنفي ىو هنج إلنشاء تواصل تعاطفي وصادؽ بُت الناس باستخداـ تقنيات
التواصل ،وقد وضع التواصل البلعنفي أوؿ مرة من قبل )روزنةرغ )ٕٖٓٓ ،يف ٓ ،ٜٔٙوتستند مبادئو إذل
مفاىيم إنسانية من اظتنظرين مثل "روجرز ،وماسلو ،وفروـ".
من خبلؿ عمل الباحث كمدرس يف جامعة دمشق واحتكاكو مع الطلبة ،عةر البعض منهم عن
صعوبات تتعلق بأسلوبو يف التواصل وحل النزاعات مع زمبلئو ويف ػتيطو االجتماعي ،وىذا دعا الباحث
للتقصي عن أساليب حل النزاع لديهم ومن ٍب تدريبهم على فتوذج روزنةرغ يف التواصل البلعنفي لتنمية
التواصل الفعاؿ وحل النزاعات.
واستناداً إذل ما سبق فإف مشكلة البحث تتحدد يف اإلجابة عن السؤاؿ التارل:
ما فاعلية برنامج تدرييب قائم على فتوذج روزينةرغ يف التواصل البلعنفي لتغيَت أساليب حل النزاع
لدى عينة من طلبة علم النفس يف كلية الًتبية يف جامعة دمشق؟

 .3أىمية البحث:

تتضح أقتية البحث اضتارل من أقتية التواصل اضتامل األساسي لكل ما يتم تبادلو من معلومات
ومشاعر وأفكار وأقتية أساليب حل النزاع.
ويزيد من أقتية البحث أف الفئة اظتستهدفة الشباب اصتامعي الذي يعوؿ عليو بناء اظتستقبل؛ فقدرتو
على التواصل بشكل فعاؿ مع اآلخرين يؤمن الطريق ضتياة أفضل.
ويف ضوء ذلك نتكننا تفصيل أقتية البحث اضتارل من خبلؿ:
ٖ .ٔ .األقتية النظرية:
ٖ .ٔ .ٔ .طبيعة الظاىرة اليت يتصدى عتا البحث وما ينجم عنها من مشكبلت صحية ونفسية تنعكس
سلباً على الفرد واجملتمع.
ٖ .ٕ .ٔ .أقتية الفئة اظتستهدفة بالدراسة وىم طلبة علم النفس وخاصة فيما يتعلق مبهارهتم التواصلية اليت
تنعكس على حياهتم الشخصية واظتهنية ،فهم يف الطور النهائي من االستعداد الدخوؿ إذل ميداف العمل
اإلنساين اظتهٍت ،وتدريبهم على ىذه اظتهارات قد يساىم يف إعدادىم الستخداـ أساليب فعالة يف اصتانب
اظتهٍت يف حياهتم.
ٖ .ٖ .ٔ .من اظتتوقع أف يتمكن البحث اضتارل من حتديد فاعلية الةرنامج التدرييب القائم على فتوذج
روزنةرغ لتغيَت أساليب حل النزاع لدى طلبة علم النفس.
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ٖ .ٕ .األقتية التطبيقية:
ٖ .ٔ .ٕ .تناوؿ مطلب ملح لطلبة علم النفس يف كلية الًتبية ،وىو اكتساب اظتعرفة بنموذج روزنةرغ يف
التواصل البلعنفي وأساليب حل النزاع اطتمسة مبا يليب حاجتهم للمعرفة والفهم.
ٖ .ٕ .ٕ .إعداد برنامج تدرييب يهدؼ إذل تطوير معرفة طلبة كلية الًتبية قسم علم النفس بالتواصل
البلعنفي اظتعتمد على اطتطوات األربع يف فتوذج روزنةرغ ،وبأساليب حل النزاع ،والتحقق من قدرة الطلبة
على تطبيق ىذا النموذج.
ٖ .ٖ .ٕ .أقتية األدوات اليت ًب إعدادىا وذلك فيما يتعلق باختبار إدارة النزاع اليت ًب التحقق من صدقها
وثباهتا وفق الطرائق العلمية اظتتبعة مبنهج البحث.
ٖ .ٗ .ٕ .قد يسمح ىذا البحث بتسليط الضوء على أقتية التدريبات يف تطوير مهارات الشباب اصتامعي
ودعوة اصتامعة ظتزيد من التدريبات الضرورية.
ٖ .٘ .ٕ .قد تساىم نتائج ىذه الدراسة يف تنمية الوعي بأقتية التواصل البلعنيف لدى اصتانب األكادنتي
والطبليب يف اصتامعات ،ووضع بعض األسس الداعمة لتطوير مهارات التواصل يف مناىجها.

 .4أىداف البحث:

يهدؼ البحث اضتارل إذل:
تعرؼ فاعلية الةرنامج التدرييب القائم على فتوذج روزنةرغ يف التواصل البلعنفي لتغيَت أساليب حل
ّٗ .ٔ .
النزاع اظتستخدمة لدى طلبة السنة اطتامسة يف قسم علم النفس.
ٗ .ٕ .الكشف عن الفروؽ بُت متوسطات درجات أفراد عينة البحث على اختبار أساليب حل النزاع.
 .5سؤال البحث وفرضياتو:

٘ .ٔ .سؤاؿ البحث:
ما ترتيب استخداـ أساليب حل النزاع لدى طلبة علم النفس؟
٘ .ٕ .فرضيات البحث:
٘ .ٔ .ٕ .ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة (٘ٓ )ٓ.بُت متوسطات درجات
الطلبة عينة البحث يف القياسُت القبلي والبعدي على اختبار أساليب حل النزاع لصاحل التقييم البعدي يف
استخداـ أسلوب التنافس.
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٘ .ٕ .ٕ .ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة (٘ٓ )ٓ.بُت متوسطات درجات
الطلبة عينة البحث يف القياسُت القبلي والبعدي على اختبار أساليب حل النزاع لصاحل التقييم البعدي يف
استخداـ أسلوب التعاوف.
٘ .ٖ .ٕ .ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة (٘ٓ )ٓ.بُت متوسطات درجات
الطلبة عينة البحث يف القياسُت القبلي والبعدي على اختبار أساليب حل النزاع لصاحل التقييم البعدي يف
استخداـ أسلوب اظتساومة.
٘ .ٗ .ٕ .ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة (٘ٓ )ٓ.بُت متوسطات درجات
الطلبة عينة البحث يف القياسُت القبلي والبعدي على اختبار أساليب حل النزاع لصاحل التقييم البعدي يف
استخداـ أسلوب التفادي.
٘ .٘ .ٕ .ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة (٘ٓ )ٓ.بُت متوسطات درجات
الطلبة عينة البحث يف القياسُت القبلي والبعدي على اختبار أساليب حل النزاع لصاحل التقييم البعدي يف
استخداـ أسلوب االنسحاب.
 .6حدود البحث:

 .ٔ .ٙاضتدود البشرية :اقتصر إجراء ىذا البحث على عينة متيسرة من طلبة السنة اطتامسة يف قسم علم
النفس يف جامعة دمشق والذين التزموا بةرنامج التدريب كامبلً وًب استبعاد من غاب صتلسة واحدة ،وتشمل
العينة ذكوراً وإناثاً.
 .ٕ .ٙاضتدود اظتكانيةً :ب إجراء الدراسة يف ىذا البحث ضمن اضترـ اصتامعي التابع صتامعة دمشق يف
دمشق.
 .ٖ .ٙاضتدود الزمنيةً :ب إجراء البحث اضتارل يف مدة زمنية دتتد بُت شهري تشرين الثاين وكانوف األوؿ
للعاـ الدراسي (ٕٗٔٓ )ٕٓٔ٘-وذلك حسب ما تتطلبو الدراسة.
تعرؼ فاعلية الةرنامج التدرييب القائم على فتوذج روزنةرغ
 .ٗ .ٙاضتدود العلمية :اقتصر البحث اضتارل على ّ
يف التواصل البلعنيف وأساليب حل النزاع اطتمسة (التنافس ،التعاوف ،اظتساومة ،التفادي واالنسحاب).
 .7التعريف بمصطلحات البحث:

نتكن تعريف اظتصطلحات الواردة يف عنواف الدراسة على النحو التارل:
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 .ٔ .ٚفتوذج روزنةرغ يف التواصل البلعنفي :غتموعة من اإلجراءات التعليمية-التعلمية اظتستندة إذل التمييز
بُت اظتبلحظة/التقييم والشعور/األفكار واضتاجة/االسًتاتيجية والطلب/التطلب ،إضافة إذل طريقة تطبيقها
على اظتناحي الثبلث ،التعاطف مع الذات ،والتعبَت عن الذات ،واإلصغاء التعاطفي ( Rosenberg,
 )2003من خبلؿ اضتوار والتطبيق العملي للمفاىيم اظتطروحة.
ويعرؼ الةرنامج التدرييب القائم على فتوذج روزنةرغ يف التواصل البلعنفي إجرائياً بأهنا غتموعة من
اللقاءات التعليمية-التعلمية اظتخططة واظتنظمة واظتةرغتة زمنياً ،واظتستندة إذل فتوذج (روزنةرغ) يف التواصل
البلعنفي اليت هتدؼ إذل تنمية مهارات التواصل التعاطفي.
 .ٕ .ٚأساليب حل النزاعات :ىي األساليب اطتمسة اظتذكورة يف تعريف توماس ،كيلماف ( Thomas,
)Kilmann, 1974؛ وىي:
 .ٔ .ٕ .ٚالتنافس :أسلوب حازـ وغَت تعاوين يستخدمو األفراد يف ػتاولة لتلبية احتياجاهتم اطتاصة على
حساب الشخص اآلخر.
 .ٕ .ٕ .ٚالتعاوف :أسلوب حازـ وتعاوين يستخدمو األفراد إلكتاد حل الربح-الربح لَتضوا دتاما حاجاهتم
وحاجات الطرؼ اآلخر.
 .ٖ .ٕ .ٚاظتساومة :أسلوب وسطي بُت التعاوف واضتزـ يستخدمو األفراد إلكتاد تسوية مقبولة جزئياً فقط
ترضي اىتمامات كل األطراؼ.
 .ٗ .ٕ .ٚالتفادي :أسلوب غَت حازـ وغَت تعاوين يستخدمو األفراد دوف ػتاولة لتلبية اىتمامات أي
شخص.
 .٘ .ٕ .ٚاالنسحاب :أسلوب غَت حازـ وتعاوين يستخدمو األفراد يف ػتاولة لتلبية حاجات الطرؼ
اآلخر على حساهبم الشخصي.
وتعرؼ أساليب حل النزاعات إجرائياً بالعبلمة اليت لتصل عليها الطالب على اختبار ()TKI
اظتستخدـ يف ىذه الدراسة على األبعاد اظتقابلة (التنافس ،التعاوف ،اظتساومة ،التفادي واالنسحاب).
 .ٖ .ٚطلبة علم النفس يف كلية الًتبية إجرائياً :وىم الطلبة اظتسجلوف يف السنة اطتامسة يف كلية الًتبية
جامعة دمشق واظتلتزموف بالدواـ اصتامعي يف العاـ الدراسي ٕٗٔٓ.ٕٓٔ٘/
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 .8الدراسات السابقة:
فيما يأٌب بعض الدراسات اليت وجدىا الباحث ذات الصلة باستخداـ فتوذج التواصل البلعنيف يف
عبلقتو مبتغَت حل النزاع:
 .ٔ .ٛدراسة ( )Alihosseini, F. ; Rangan, U. & Zadeh, M. M., 2014اعتند:
عنواف الدراسة :حتسُت الرضا الزوجي باستخداـ فتوذج التواصل البلعنيف كتقنية تدخل.
Improving marital satisfaction by using Non-violent
Communication model as an intervention technique.
ىدفت الدراسة إذل تعرؼ فيما إذا كاف التدريب على اظتهارات التواصلية باستخداـ طريقة التواصل
البلعنيف نتكن أف تعزز الرضا الزوجي بطريقة يتمكن هبا األزواج عن طريق بناء عبلقة صحيحة دتنع أي
توترات قد تؤدي إذل نشوء اطتبلفات الزوجية أو اضتد من الرضا الزوجي ،وحتديد تأثَت التواصل البلعنيف
على الرضا الزاوجي ،وحتديد تأثَت التواصل البلعنيف على التواصل بُت الزوجُت ،وحتديد تأثَت التواصل
البلعنيف على العبلقة اصتنسية بُت الزوجُت ،وحتديد تأثَت التواصل البلعنيف على حل النزاع بُت األزواج،
وأجري اختبار قبلي واختبار بعدي بوجود غتموعة ضابطة ،واختبار بعدي مؤجل بعد ثبلثة أشهر لتقييم
استقرار التجربة ،وًب قياس أربعة أبعاد إلثراء الرضا الزوجي؛ وىي :رضا الزوجُت ،والتواصل بُت الزوجُت
وحل النزاعات والعبلقة اصتنسية ،وتكونت عينة الدراسة من (ٗ )ٙزوجاً من الطلبة األزواج من األجانب
واعتنود الذين لديهم درجات منخفضة من الرضا الزواجي ،وأظهر التحليل العاملي اظتعاد ()ANOVA
أف التدريب على مهارات التواصل البلعنفية حسنت رضا الزوجُت ،والتواصل ،وحل النزاعات والعبلقة
اصتنسية بينهما.
 .ٕ .ٛدراسة ( )Nash, A. L., 2007الواليات اظتتحدة األمريكية:
عنواف الدراسة :دراسة حالة معهد ( :)Tekoaتوضيح كيف يؤثر التدريب على التواصل
البلعنيف ) (NVCيف حل النزاعات.
Case Study of Tekoa Institute: Illustration of Nonviolent
Communication Training’s Effect on Conflict Resolution.
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ىدفت الدراسة إذل معرفة إذا كاف التدريب على التواصل البلعنيف ( )NVCللفريق وللصبياف
والفتيات ضتل اظتشكبلت بكلمات أفضل من القتاؿ أو العنف ،وًب اختيار أوقات اظتبلحظة عشوائياً من
مساء األحد ،إذا كاف اختيار األوقات احملددة متداخبلً مع األكادنتيُت ،يتم جتاىل تلك األوقات واختيار
أوقات أخرى ،واستخدمت شبكة اظتبلحظة ،واشتملت العينة على (ٓ٘) من فريق العمل ،وًب تدريب
(ٕٓ) منهم على التواصل البلعنيف ،و(ٖٓ) دل يتلقوا التدريب يف معهد ( )Tekoaللبنُت وىو دار
رعاية ومؤسسة تعليمية لؤلحداث ،وأكدت النتائج الفرضيتُت األوذل والثانية بداللة إحصائية عند مستوى
داللة (٘ٓ)ٓ.؛ "يف معهد ( )Tekoaللبنُت ،إف تبٍت فريق العمل اظتقيم الذي ًب تدريبو على ()NVC
ُ
ضتلوؿ غَت عنفية سيزداد يف الفًتة اظتمتدة بُت االختبار القبلي واالختبار البعدي (بعد سنتُت) ،أكثر من
أعضاء الفريق الذين دل يتلقوا التدريب ،يف معهد ( )Tekoaللبنُت ،إف تبٍت فريق العمل اظتقيم الذي ًب
ُ
تدريبو على ( ) NVCضتلوؿ عنفية سينخفض يف الفًتة اظتمتدة بُت االختبار القبلي واالختبار البعدي
(بعد سنتُت) ،أكثر من أعضاء الفريق الذين دل يتلقوا التدريب" ،أما الفرضية الثالثة فلم يتم العثور على أي
تأثَت يذكر "يف معهد ( )Tekoaللبنُت ،إف مساقتة فريق العمل اظتقيم الذي ًب تدريبو على ()NVC
ُ
يف التحريض على النزاعات سينخفض يف الفًتة بُت االختبار القبلي واالختبار البعدي (بعد سنتُت) ،أكثر
باظتقارنة مع أعضاء الفريق الذين دل يتلقوا التدريب".
 .ٖ .ٛدراسة ( )Fullerton, E., 2008اسكتلندا:
عنواف الدراسة :تنمية "التواصل البلعنيف" يف ػتيط السنوات اظتبكرة لدعم حل النزاع وتنمية ذكاء
عاطفي مرتبط بالذات واآلخر.
The development of “Nonviolent Communication” in an
Early Years Setting to support conflict resolution and develop an
emotional intelligence related to both self and others.
ىدفت الدراسة إذل معرفة مدى قدرة األطفاؿ على استعماؿ ىذا األسلوب من اللغة للتفاوض
وحل صراعاهتم اطتاصة فيما لو استخدـ ىذا النموذج باستمرار ،سيطوروف وعياً وتعبَتاً عن مشاعرىم
اطتاصة وحاجاهتم األساسية باإلضافة لتكوير فهمهم وإظهار االحًتاـ والتعاطف ظتشاعر اآلخرين
وحاجاهتم ،وًب اختيار اظتبلحظة كأسلوباً عملياً ومفيداً ،ومثلت شبكة مبلحظة أداة الدراسة ،واشتملت
عينة الدراسة على ٕٕ طفبلً من ٖ ٘-سنوات ،وأظهرت النتائج فرقاً ملحوظاً يف اظتهارات واللغة فغالبية
األطفاؿ استخدموىا للتفاوض خبلؿ وضع صراعي ،وىذا كاف يف اظتدرسة عند استعماعتم الكتب البصرية،
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ومع ذلك ىناؾ قيود على اظتدى الذي نتكن أف يقاس فيو التغيَت داخل اجملموعة ككل ،كل طفل يف
مرحلة ؼتتلفة من النمو الشخصي واالجتماعي والعاطفي ،وقد يكوف من اظتناسب أف ننظر إذل اظتبلحظات
على كل طفل وتقييمو فردياً إذا كاف ىناؾ تغيَت خبلؿ مدة اظتشروع ٕٔ ،من ٕٕ طفبلً استخدـ الكتب
البصرية لوحظت تغَتات يف حل النزاعات لديهم ،كما لوحظت بعض التغيَتات من استبيانات اظتوظفُت،
علقوا أف اضتلوؿ قد وجدت وكاف قد ًب حل النزاعات عندما استخدـ األطفاؿ الكتب البصرية بدعم
الكبار ،أما األطفاؿ األكةر سناً فلوحظ تعبَتىم عن اظتشاعر واالحتياجات يف حاالت ؼتتلفة ،كما
أصبحوا أكثر وعياً الحتياجات اآلخرين (على سبيل اظتثاؿ :عند رؤية طفل آخر يف حاجة إذل الدعم).
 .ٗ .ٛالتعقيب على الداسات السابقة:
لقد أظهرت الدراسات اليت وجدىا الباحث اظتتصلة بالتدريب على التواصل البلعنيف أثره يف
متغَتات أخرى كالرضا الزواجي والتواصل بينهما إضافة إذل حل النزاع والعبلقة اصتنسية ،كذلك ازدياد
اضتلوؿ البلعنفية واـت فاض العنفية منها بعد التدريب على التواصل البلعنيف ،إضافة إذل الدور اعتاـ يف
تنمية الذكاء العاطفي والتفاوض والتعبَت عن اظتشاعر واضتاجات ،وتفهم مشاعر اآلخر وحاجاتو ،بينما يركز
البحث اضتارل على عينة ؼتتلفة وىي طلبة السنة اطتامسة باختصاص علم النفس ،إضافة إذل النموذج
واحملتوى التدرييب للتواصل البلعنيف.
ساقتت الدراسات السابقة يف إغناء معلومات الباحث من حيث تقدًن اطتلفية النظرية ،واالستفادة
يف صياغة مشكلة الدراسة من خبلؿ االستعانة ببعض األفكار اليت تُبُت مدى أقتية التواصل البلعنيف يف
حياة اإلنساف وشخصيتو ،واالستفادة من أدوات البحث اظتستخدمة يف الدراسات السابقة.
االطبلع على ما ركزت عليو ىذه الدراسات واظتتغَتات اليت دتت دراستها حملاولة إكتاد متغَتات
جديدة عتا أقتية يف الدراسة لبلستفادة منها يف تفسَت نتائج أسئلة وفرضيات الدراسة ،كذلك االطبلع
على النتائج اليت توصلت إليها ،وكيفية عرضها عتذه النتائج ومناقشتها وتفسَتىا.
 .9اإلطار النظري:

 .ٔ .ٜمدخل إذل التواصل البلعنفي :إف اظتشاعر واالحتياجات العامة اظتشًتكة بُت البشر ىي النقطة
األساسية الرئيسية عتذه النظرية /وتوصي باستخداـ عملية من أربع خطوات للمساعدة يف حتقيق الوضوح
والوعي يف االتصاالت ،وتستند ىذه اطتطوات إذل اظتبلحظات ،واظتشاعر ،واالحتياجات ،والطلبات،
تتضمن اطتطوة األوذل التفريق بُت اظتبلحظات والتقييمات ،لذلك نتكن حتديد السلوكات واإلجراءات
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احملددة اطتالية من اضتكم ،اطتطوة الثانية أف تصبح على وعي باظتشاعر اظترافقة ،واطتطوة الثالثة للعثور على
اضتاجة األساسية وراء ىذا الشعور ،اطتطوة األخَتة تنطوي على طلب عمل ملموس نتكن أف يساعد على
تلبية ىذه اضتاجة ،ويقوؿ (روزنةرغ وإيسلر )ٕٖٓٓ ،إف تطبيق مبادئ التواصل البلعنفي يف حياة الفرد
نتكن أف يساعدنا على رؤية ما ىو حي وتعاطفي يف أنفسنا وكذلك يف اآلخرين.
 .ٕ .ٜعملية التواصل البلعنيف :من أجل الوصوؿ إذل رغبة متبادلة يف العطاء من القلب ،نركز نافذة
اإلدراؾ على أربعة جوانب ،نشَت إليها على أهنا اظتقومات األربعة لنموذج التواصل البلعنيف.
 .ٔ .ٕ .ٜمقومات فتوذج التواصل البلعنيف:
 .ٔ .ٔ .ٕ .ٜتفريق اظتبلحظات من التقييمات.
 .ٕ .ٔ .ٕ .ٜحتديد اظتشاعر والتعبَت عنها.
 .ٖ .ٔ .ٕ .ٜربط اظتشاعر إذل االحتياجات.
 .ٗ .ٔ .ٕ .ٜاالستجابة لطلبات من أجل اظتساقتة يف ازدىار اإلنساف.
ىذه اظتهارات مستخدمة يف ثبلثة أوضاع :التعبَت عن الذات ،اإلصغاء التعاطفي ،التعاطف مع
الذات.
 .ٕ .ٕ .ٜأوضاع استخداـ مهارات فتوذج التواصل البلعنيف:
 .ٔ .ٕ .ٕ .ٜالتعبَت عن الذات :يعتمد على تعبَت الفرد عن مبلحظاتو اطتاصة ،واظتشاعر،
واالحتياجات ،والطلبات ،يف البداية يبلحظ الفرد ما لتدث فعلياً يف اظتواقف :ما يقولو أو يفعلو اآلخروف،
ىل كتعلٍت أشعر مبشاعر أفضل ويثري حياٌب وكتعلها أكثر قيمة ورتاالً أـ ال؟ وىنا من األفضل أف يكوف
الفرد قادراً على صياغة ىذه اظتبلحظة والتعبَت عنها بدوف إصدار أي حكم أو تقييم ،فيحدد ببساطة إف
كاف ما يقولو أو يفعلو اآلخروف يعجبو أـ ال ،وبعد ذلك ،لتدد الفرد مشاعره عند مبلحظة ىذا التصرؼ:
ىل شعر باطتوؼ أـ البهجة أـ االستمتاع أـ الغضب ،اخل؟ ثالثاً ،يقرر احتياجاتو اليت ترتبط باظتشاعر اليت
قاـ بتحديدىا ،وسوؼ يتشكل لديو إدراؾ عتذه اظتقومات الثبلثة عندما يستخدـ عملية التواصل البلعنيف
للتعبَت عن نفسو بوضوح وصدؽ.
 .ٕ .ٕ .ٕ .ٜاإلصغاء التعاطفي :يعٍت اضتضور غَت القلق والقدرة على تقدًن التغذية الراجعة إذل شخص
آخر كاظتبلحظات اطتاصة بو دوف التقييمات اظترفقة ،إهنا تنطوي على استشعار حدسي ظتشاعر
واحتياجات اآلخر ٍب يستكشف الفرد بعد ذلك ما نتكن أف يثري حياتو وكتعلها أفضل ؽتا ىي عليو،
وذلك بأف يتلقى منهم اظتعلومة الرابعة أو اظتقوـ الرابع ،وىو طلبهم ،فاصتانب اآلخر من ىذه الطريقة يف
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التواصل تلقي نفس ىذه اظتعلومات األربع من اآلخرين ،وفيما يبقي الفرد اىتمامو مركزاً باستمرار على ىذه
اصتوانب اظتشار إليها ،ويساعد اآلخرين على فعل الشيء نفسو ،فإنو بذلك ينشئ تياراً من التواصل ،جيئة
وذىاباً ،إذل أف يظهر التعاطف بصورة طبيعية :ما أالحظو ،وأشعر بو ،وأحتاجو ،وما أطلبو لتصبح حياٌب
أفضل ،وما تبلحظو ،وتشعر بو ،وما حتتاجو ،وما تطلبو لتصبح حياتك أفضل.
 .ٖ .ٕ .ٕ .ٜالتعاطف مع الذات :ينطوي على القدرة على التعرؼ وحتويل التفكَت اظتعيق للحياة إذل
التفكَت الرؤوؼ ،التحوؿ يف حوار الفرد الداخلي اطتاص نتهد الطريق لتواصل صادؽ ومتعاطف ،تع ّد ىذه
اظتفاىيم ،وىذه اظتهارات األربع يف ثبلثة أوضاع بسيطة لكنها تتطلب ؽتارسة كبَتة؛ ألهنا متناقضة مع
معظم الطرؽ اليت تعودىا الفرد لفهم نفسو واآلخرين ،وباختصار؛ ال يدعو التواصل البلعنفي جملرد شكل
جديد من أشكاؿ التعبَت ولكن لطريقة جديدة للعبلقة مع الذات واآلخرين ،وىكذا فإنو ليس غاية يف حد
ذاتو بل إنو أسلوب لتواصل مهم للحياة والتفاىم بُت األفراد واصتماعات.
 .ٖ .ٜتطبيق التواصل البلعنيف يف حياتنا وعاظتنا :عندما يستخدـ الفرد التواصل البلعنيف يف تفاعبلتو-
مع نفسو ،أو مع طرؼ آخر ،أو داخل غتموعة -فإنو بذلك يستند إذل حالتو الطبيعية من التعاطف،
وبالتارل فالتواصل البلعنيف ىو أسلوب نتكن تطبيقو بفعالية على كل اظتستويات يف ؼتتلف اظتواقف :يف
العبلقات اضتميمة ،داخل األسرة ،داخل اظتدرسة ،يف اظتؤسسات واظتعاىد ،يف اظتعاصتة وتقدًن االستشارات،
يف اظتفاوضات الدبلوماسية ومفاوضات العمل ،يف النزاعات أياً كانت طبيعتها.
 .ٗ .ٜالتواصل التعاطفي والنزاعات :تقًتح نظرية التواصل التعاطفي أف النزاعات ناجتة عن األفتاط
االعتيادية ،اليت تستخدـ يف ػتاولة لتلبية حاجة الفرد إذ تستند اللغة العنيفة على مشاعر مثل اطتوؼ،
والشعور بالغضب إضافة للذنب ،إف اظتشاعر واضتاجات ىي النقاط األساسية الرئيسية عتذه النظرية،
وتوصي نظرية التواصل التعاطفي باستخداـ عملية من أربع خطوات للمساعدة يف حتقيق الوضوح والوعي
يف التواصل ،ىذه ىي اطتطوات اظتعتمدة على اظتبلحظات ،واظتشاعر ،واضتاجات ،والطلبات.
اطتطوة األوذل تنطوي على دتييز اظتبلحظات والتقييمات ،حيث أف سلوكات وأفعاؿ ػتددة جداً
نتكن أف تكوف خالية من اضتكم ،واطتطوة الثانية أف تصبح على بينة من الشعور اظتوجود يف اللحظة،
واطتطوة الثالثة للعثور على اضتاجة الكامنة وراء ىذا الشعور ،اطتطوة األخَتة تنطوي على طلب فعل
ملموس نتكن أف يساعد على تلبية ىذه اضتاجة (.)HOOPER, 2013
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يقوؿ ( )Rosenberg, 2003إف تطبيق مبادئ نظرية التواصل التعاطفي يف حياة الفرد نتكن
أف تساعدنا على رؤية ما ىو على قيد اضتياة يف نفسو ،وكذلك يف اآلخرين.
 .٘ .ٜنظريات حوؿ مسببات النزاع :لبلطبلع على طرؽ مواجهة النزاع نعرض اطتبلصة التالية للنظريات
يبُت كل سبب منها مناىج وأىداؼ متنوعة حبسب (فيشر وآخرين،
الرئيسة عن أسباب النزاع ،حيث ّ
:)ٕٛ-ٕٚ ،ٜٔٛٛ
 .ٔ .٘ .ٜنظرية العبلقات اجملتمعية ( :)Community Relations Theoryتفًتض ىذه
النظرية أف سبب النزاع ىو االستقطاب اظتستمر ،وعدـ الثقة ،والعداء بُت رتاعات عديدة داخل اجملتمع،
وأىداؼ اظتنهجية اليت ترتكز عليها "نظرية العبلقات اجملتمعية" ىي:
 .ٔ .ٔ .٘ .ٜحتسُت ُسبل االتصاؿ والتفاىم بُت اجملموعات اظتتنازعة.
 .ٕ .ٔ .٘ .ٜتنمية قدرة أكةر على التحمل وتقبل االختبلفات بُت أفراد اصتماعة.
 .ٕ .٘ .ٜنظرية اظتفاوضات اظترتكزة على اظتبادئ (:)Principled Negotiation Theory
تفًتض ىذه النظرية أف سبب النزاع ىو اظتواقف غَت اظتتجانسة ،وأف أطراؼ النزاع يؤمنوف أنو ليس ىناؾ
جراء النزاع ،فالكل خاسر ،وأىداؼ اظتنهجية اليت ترتكز عليها "نظرية اظتفاوضات اظترتكزة على
رابح ّ
اظتبادئ"؛ ىي:
 .ٔ .ٕ .٘ .ٜدتكُت األطراؼ اظتتنازعة من دتييز األمور الذاتية من اظتشاكل/القضايا؛ ومساندهتم يف
التفاوض على أساس مصاضتهم وليس على أساس مواقفهم الثابتة.
 .ٕ .ٕ .٘ .ٜتيسَت الوصوؿ التفاقيات يكوف الرابح هبا الطرفاف/كافة األطراؼ.
 .ٖ .٘ .ٜنظرية االحتياجات اإلنسانية ( :)Human Needs Theoryتقًتض ىذه النظرية أف
سبب النزاع اظتتجذر والعميق عدـ اإليفاء باحتياجات اإلنساف األساسية الفيزيائية أوالنفسية أو
االجتماعية ،فالعديد من النزاعات كاف سببها فقداف األمن أو اعتوية أو االعًتاؼ أو اظتشاركة أو اضتكم
الذاٌب ،وأىداؼ اظتنهجية اليت ترتكز عليها "نظرية االحتياجات اإلنسانية"؛ ىي:
 .ٔ .ٖ .٘ .ٜمساندة األطراؼ اظتتنازعة يف حتديد االحتياجات البلزمة ٍب وضع بدائل لئليفاء بتلك
االحتياجات.
 .ٕ .ٖ .٘ .ٜعلى األطراؼ أف تصل التفاقات تفي باالحتياجات اإلنسانية األساسية لكل طرؼ.
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 .ٗ .٘ .ٜنظرية اعتوية ( :)Identity Theoryتفًتض ىذه النظرية أف سبب النزاع ىو الشعور
باظتس باعتوية أو خسارة مؤظتة حصلت باظتاضي ودل يتم الوصوؿ هبا إذل ح ْل ،وأىداؼ العمل اليت ترتكز
َ
عليها "نظرية اعتوية"؛ ىي:
يسر على األطراؼ اظتتنازعة أف ُحتدد التهديدات
 .ٔ .ٗ .٘ .ٜمن خبلؿ ورشات عمل وحوار ُم ّ
واظتخاوؼ اليت هتجس يف كل طرؼ؛ وأف ؾتعلهم يعايشوف معاناة بعضهم لتحقيق اظتصاضتة بينهم.
 .ٕ .ٗ .٘ .ٜالوصوؿ معاً إذل اتفاقيات تُعٌت باحتياجات اعتوية األساسية لكل طرؼ من األطراؼ.
 .٘ .٘ .ٜنظرية سوء االتصاؿ بُت الثقافات ( Intercultural Miscommunication
 :)Theoryتفًتض ىذه النظرية أف سبب النزاع التباين يف أساليب االتصاؿ الثقايف ،وأىداؼ منهجية
العمل اليت ترتكز عليها نظرية سوء االتصاؿ بُت الثقافات؛ ىي:
 .ٔ .٘ .٘ .ٜتنمية معرفة األطراؼ اظتتنازعة بثقافة اآلخر.
 .ٕ .٘ .٘ .ٜاضتَد من النمطيات السلبية السائدة لدى كل طرؼ عن اآلخر.
الفعاؿ بُت الثقافات اظتختلفة -ىي الغاية القصوى.
 .ٖ .٘ .٘ .ٜتعزيز سبل االتصاؿ ّ
 .ٙ .٘ .ٜنظرية حتويل النزاعات ( :)Conflict Transformationتفًتض ىذه النظرية أف النزاع
ينجم عن مشاكل عميقة متمثلة حتديداً يف الظلم والتمييز الناجم عن أُطر العمل االجتماعية والثقافية
واالقتصادية اظتختلفة ،وأىداؼ منهجية العمل ؿ "نظرية حتويل النزاعات"؛ ىي:
 .ٔ .ٙ .٘ .ٜتغيَت البٌت وأطر العمل اظتسببة للظلم والتمييز مبا يف ذلك إعادة التوزيع االقتصادي.
 .ٕ .ٙ .٘ .ٜتوثيق عبلقات واجتاىات طويلة األمد بُت األطراؼ اظتتنازعة.
 .ٖ .ٙ .٘ .ٜاالرتقاء بالعمليات واألنظمة اليت من شأهنا تدعيم التكامل والعدالة والسبلـ والتسامح
واظتصاضتة واالعًتاؼ.
 .ٙ .ٜأساليب حل النزاعات :يشَت كل من (Mukhtar & ; Lindelow & Scott, 1989
 )Habib, 2010كما وثق يف ( )Alino &Schneider, 2012إذل إف النزاع ال نتكن جتنبو،
ومعظمنا يراه عملية مدمرة ،وغالباً ما يصبح عنصراً حيوياً يف العمل اإلنساين ،ليكوف النزاع قوة إكتابية
كتب السعي إذل فهم أفضل للصراع ،وتعتمد نظرتنا للصراع على أنو إكتايب أو سليب ،على طريقة حلو
( ،)Rahim, 1986يقوؿ ( )Tidd & Friedman, 2002إف حل النزاع متفض من األثر
السليب للصراع ،واستخداـ اضتل اإلكتايب نتكن أف متفف ويزيل آثاره.
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يعرؼ (جونسوف وجونسوف )ٕٕٓٔ ،النزاع بأنو تفاعبلت تواصلية بُت اثنُت أو أكثر عتم عبلقة
ببعضهم ولديهم أىداؼ منفصلة.
حدد الباحثوف عدة فتاذج ،منها اظتستخدمة لقياس واحد من األبعاد اظتتعلقة باآلخرين على سبيل
اظتثاؿ :التعاونية والبلتعاونية ( ،)Deutsch, 1973أما بالنسبة لنموذج ( & Thomas
 )Kilmann, 1974فهناؾ بعداف ضتل النزاع ،اظتصلحة الشخصية (التوكيدي) وما يتعلق باآلخرين
(التعاوف).
عتذا النموذج ستسة أساليب ،التفادي (التجنب) ،االستيعاب ،التعاوف ،اظتساومة (التسوية)
والتنافس ،إف األفراد الذين لديهم مصاحل شخصية مرتفعة يستخدموف التنافس أو التعاوف ،فأسلوب
التنافس يزيد مكاسب الفرد إذل اضتد األعلى على حساب اآلخرين ،بينما يرتكز األسلوب التعاوين على
اظتصاحل الشخصية آخذاً بعُت النظر مصاحل اآلخرين ،إف األفراد الذين لديهم اىتماـ ذاٌب منخفض يتبنوف
أسلويب ،التفادي واالستيعاب ،ويستخدـ األفراد أسلوب التفادي عندما ال يفضل مصاضتو وال مصاحل
اآلخرين ،وأسلوب االستيعاب يشَت إذل التضحية باظتصاحل الشخصية يف خدمة منافع اآلخرين ،وأخَتاً،
فاظتساومة (التسوية) ىي تركيبة بُت أسلويب التوكيد والتعاوف ،إهنا تأخذ باضتسباف بذؿ اصتهود ضتل النزاع.
مع فهم أساسي السًتاتيجيات إدارة النزاع اطتمسة ،نتكن لئلنساف التعامل بشكل أفضل مع
النزاعات قبل أف تتصاعد إذل وضع غَت قابل لئلصبلح.
إف التوجو النفسي الرئيسي للتعاوف يتضمن اظتواقف اإلكتابية اليت تقوؿ"ؿتن ىنا ألجل بعضنا"،
"ؿتن نفيد بعضنا بعضاً" ،باظتقارنة مع التنافس ،فإنو يتضمن اظتوقف السليب الذي يقوؿ "ؿتن نقف ضد
بعضنا" ،ويف شكلو اظتتطرؼ "أنت ىنا ألجل أذييت" (.)Deutsch, 2000, 26
 .01منهج البحث وإجراءاتو:
ٓٔ .ٔ .إجراءات الدراسة :لتحقيق أىداؼ الدراسة قاـ الباحث باطتطوات التالية:
ٓٔ .ٔ .ٔ .االطبلع على الًتاث النفسي والًتبوي اظتتعلق بالتواصل البلعنيف كاألطر النظرية والدراسات
السابقة ،واظتقاييس اظتستخدمة يف األحباثٍ ،ب حتديد التعاريف اإلجرائية ظتفاىيم الدراسة ،وحتديد أدواهتا.
ٓٔ .ٕ .ٔ .يف ضوء القراءات السابقة قاـ الباحث باعتماد وبًترتة اختبار توماس كيلماف لقياس أساليب
حل النزاع (  )Thomas-Kilmann Conflict Mode Instrumentإذل اللغة العربية ومن
ٍب عرضو على بعض احملكمُت من كلية الًتبية ،وقاـ حبساب الصدؽ التمييزي وحساب ثبات اظتقياس
للتأكد من قابليتو للتطبيق.
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ٓٔ .ٖ .ٔ .حتديد عينة الدراسة من طلبة علم النفس يف كلية الًتبية يف جامعة دمشق ،قاـ الباحث
بإجراء القياس القبلي على غتموعة من طلبة السنة اطتامسة اختصاص علم النفس يف جامعة دمشق ،قبل
أف تتلقى اجملموعة الةرنامج التدرييب اظتعد.
ًٓٔ .ٗ .ٔ .ب تطبيق الةرنامج التدرييب القائم على فتوذج روزنةرغ يف التواصل البلعنيف على مدى ()ٛ
جلسات مبعدؿ ساعتُت لكل جلسة ،بعد االنتهاء من تقدًن جلسات الةرنامج ًب إجراء القياس البعدي
ومقارنة نتائج اجملموعة قبل التدريب وبعده.
ٓٔ .٘ .ٔ .دتت معاصتة النتائج إحصائياً باستخداـ الةرنامج اإلحصائي ( )SPSSللتحقق من أسئلة
الدراسة وفروضها.
ًٓٔ .ٙ .ٔ .ب تفسَت النتائج اليت توصلت إليها الدراسة يف ضوء الدراسات السابقة ،واإلطار النظري
وتقدًن بعض اظتقًتحات.
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ٓٔ .ٕ .منهج البحث :تطلبت طبيعة البحث استخداـ اظتنهج شبو التجرييب الذي يُعد من أكثر اظتناىج
مبلئمة للبحث .واظتنهج شبو التجرييب "تغيَت مضبوط ومقصود صتملة من الشروط اليت حتدد تلك الظاىرة
ومبلحظة التغَتات النارتة عنها ٍب حتليل ىذه التغَتات وتفسَتىا" (األزتد ،)ٕٛ ،ٕٓٓٙ ،وقد استخدـ
اظتنهج شبو التجرييب لتعرؼ مدى فاعلية الةرنامج التدرييب القائم على فتوذج روزنةرغ يف التواصل البلعنفي
كونو متغَتاً مستقبلً يف تغيَت أساليب حل النزاع كمتغَتات تابعة ،ويقاس ذلك من خبلؿ التغَتات اضتاصلة
يف درجات الطلبة على اظتقياس اظتستخدـ يف البحث اضتارل.
ٓٔ .ٖ .غتتمع البحث وعينتو :يتكوف غتتمع البحث األصلي من طلبة علم النفس السنة اطتامسة
اظتسجلُت يف العاـ الدراسي (ٕٗٔٓ ،)ٕٓٔ٘/وعددىم اإلرتارل ( )ٛٙطالباً وطالبة ،واقتصرت عينة
البحث على الطلبة اظتلتزمُت حبضور احملاضرات يف اظتادة اظتقررة يف كلية الًتبية.وعددىم (ٕٕ) طالباً منهم
(ٕٓ) إناثاً و(ٕ) ذكوراً ،وتع ّد ىذه العينة عينة متيسرة وىي العينة اليت متتارىا الباحث من األفراد الذين
يسهل الوصوؿ إليهم أو األفراد الذين يقابلهم بالصدفة ،أو األفراد الذين يعتقد الباحث أهنم لن يرفضوا
االشًتاؾ يف العينة بسبب عبلقات الصداقة أو القرىب اليت تربطهم بالباحث (عباس وآخروف،ٕٓٓٚ ،
.)ٕٕٛ
ٓٔ .ٗ .أدوات البحث:
ٓٔ .ٔ .ٗ .اختبار توماس كيلماف ( :)TKIإف اختبار توماس كيلماف لتدد سلوؾ الشخص يف حاالت
النزاع ،ففهم طريقة معاصتة النزاع وغتموعة واسعة من وسائل النزاع قد تساعد األفراد على ؿتو أفضل،
ويستخداـ ( )TKIعادة يف غتموعة متنوعة من التطبيقات ،مبا يف ذلك اإلدارة والتدريب اإلشرايف ،وبناء
الفريق ،والتدريب على القيادة ،والزواج واإلرشاد األسري ( & Johnson, Thompson
.)Anderson, 2014, 1
قاـ الباحث بًترتة اختبار توماس كيلماف لقياس أساليب حل النزاع (THOMAS-
 )KILMANN CONFLICT MODE INSTRUMENTإذل اللغة العربية ٍب
قاـ بعرضو على صتنة من احملكمُت يف كلية الًتبية ٍب إجراء دراسة سيكومًتية للمقياس ضمن البيئة السورية،
للتحقق من صدؽ اظتقياس وثباتو وصبلحيتو للتطبيقٍ ،ب اعتماد نتائجو يف البحث.
ٓٔ .ٔ .ٔ .ٗ .اطتصائص السيكومًتية لؤلداة اظتستخدمة يف البحث اضتارل:
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ٓٔ .ٔ .ٔ .ٔ .ٗ .الصدؽ ( :)Validityيشَت مصطلح الصدؽ إذل كوف االختبار يقيس فعبلً ما أعد
لقياسو أو ما أردنا ؿتن أف نقيسو بو (ميخائيل ،)ٔٗٔ ،ٕٓٓٙ ،وقاـ الباحث حبساب صدؽ اظتقياس
بطرؽ عدة:
ٓٔ .ٔ .ٔ .ٔ .ٔ .ٗ .صدؽ احملكمُت ( :)Trustees Validityيتم ذلك بعرض األداة على عدد
من احملكمُت اظتختصُت واطتةراء يف اجملاؿ الذي تقيسو األداة (عباس ،نوفل ،العبسي وأبو عواد،ٕٓٓٚ ،
ٗ.)ٕٙ
ومن أجل ذلك قاـ الباحث بعرض اظتقياس على عدد من السادة احملكمُت من أساتذة جامعة
دمشق ومدرسيها يف كلية الًتبية ،هبدؼ التأكد من صبلحية اظتقياس علمياً ودتثيلها للغرض الذي وضع من
أجلو؛ راجع اظتلحق (ٖ).
ٓٔ .ٕ .ٔ .ٔ .ٔ .ٗ .الصدؽ التمييزي ( :)Discriminate Validationتعتمد ىذه الطريقة
على اظتقارنة بُت الفئات اظتتطرفة يف االختبار ذاتو كأف يؤخذ الربع (أوالثلث) األعلى من الدرجات
اظتتحصلة يف ىذا االختبار (الذي نتثل الفئة العليا) ويقارف بالربع (أوالثلث) األدىن للدرجات فيو (الذي
نتثل الفئة الدنيا)ٍ ،ب حتسب الداللة اإلحصائية للفرؽ بُت متوسطي الفئتُت ،فإذا ظهرت ىذه الداللة عد
االختبار صادقاً (بداللة الفرؽ بُت الفئتُت العليا والدنيا)" (ميخائيل.)ٕٔ٘ ،ٕٓٓٙ ،
ولقد اعتمد الباحث أعلى (ٕ٘ )%وأدىن (ٕ٘ )%من درجات اظتفحوصُت بعد أف رتبت
تصاعدياً ،وًب اختبار الفروؽ عن طريق اختبار (ت) ستودنت وكانت النتائج اظتتعلقة بالربيعات كاآلٌب:
جدوؿ 1
نتائج اظتيئنات للتحقق من الصدؽ التمييزي
اجملموع
ف
اظتيئنات

Valid
Missing
25
50
75

جدوؿ ٕ
نتائج الربيعات للتحقق من الصدؽ التمييزي
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0
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اجملموع

ربيعات

ف

اظتتوسط

االؿتراؼ اظتعياري

اطتطأ اظتعياري للتقدير

غتموعة أدىن

4

141.25

.500

.250

غتموعة أعلى

4

224.00

10.000

5.000

جدوؿ ٖ
نتائج اختبار (ت) ستودنت للتحقق من الصدؽ التمييزي
اختبار ليفُت
للتجانس
القيمة
ؼ
االحتمالية

اختبار ت-لعينتُت مستقلتُت
ت

فروؽ اطتطأ %95مستوى الثقة للفروؽ
درجة القيمة
فروؽ اظتتوسط
اظتعياري
اضترية االحتمالية
األعلى
األدىن

Equal
-70.500- -95.000- 5.006 -82.750- .000 6 -16.529- .029 8.102 variances
assumed
Equal
-66.863- -98.637- 5.006 -82.750- .000 3.015 -16.529variances
not assumed

يتبُت من اصتدوؿ أف القيمة االحتمالية ( ).000أصغر من مستوى الداللة لػ (ت) احملسوبة <
(٘ٓ )ٓ.وىذا يشَت إذل وجود فروؽ بُت متوسطات اجملموعتُت لصاحل فئة الطلبة ذوي الدرجات اظترتفعة،
وىذا يعٍت أف اظتقياس يتصف بصدؽ دتييزي.
ٓٔ .ٕ .ٔ .ٔ .ٗ .الثبات ( :)Reliabilityقاـ الباحث حبساب الثبات بالطرؽ التالية:
ٓٔ .ٔ .ٕ .ٔ .ٔ .ٗ .الثبات باالتساؽ الداخلي (:)Internal Consistency Method
تتطلب ىذه الطريقة حساب ارتباط البنود مع بعضها بعضاً (ميخائيل)ٜٔ٘ ،ٕٓٓٙ ،؛ واصتدوؿ رقم
(ٗ) يظهر معامل ثبات ألفا.
جدوؿ ٗ
معامل ثبات ألفا كرونباخ
Reliability Statistics
N of Items
30

Cronbach's Alpha
.862

يتبُت من اصتدوؿ أف معامل ثبات ألفا بُت بنود مقياس أساليب حل النزاع = ( )ٕٛٙ.مرتفع
ويدؿ على االتساؽ الداخلي للبنود وثباهتا ،ما كتعل اظتقياس صاضتاً لبلستخداـ.
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ٓٔ .ٕ .ٕ .ٔ .ٔ .ٗ .الثبات بالتجزئة النصفية (" :)Split- Half Methodتقوـ ىذه الطريقة
على تقسيم االختبار بعد تطبيقو يف جلسة اختبارية واحدة إذل نصفُت يفًتض أهنما متكافئافٍ ،ب حساب
معامل االرتباط بُت الدرجات اليت حصل عليها اظتفحوصوف على النصف األوؿ والدرجات اليت حصلوا
عليها على النصف الثاين" (ميخائيل)ٜٔٓ ،ٕٓٓٙ ،؛ كما ىو موضح يف اصتدوؿ رقم (٘).
جدوؿ ٘
معامبلت الثبات بالتجزئة ظتقياس أساليب حل النزاعات
.686
15a
.743
15b

معامل ألفا-كرونباخ

30

الًتابط

القيمة
عدد البنود
القيمة
عدد البنود

.902
15a
.846
15b
30
.987

.994
.994

معادلة سبَتماف – براوف لؤلنصاؼ
معامل جتماف لؤلنصاؼ

.951
.951
.990

a. The items are: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.
b. The items are: 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30.

يتبُت من اصتدوؿ أف معامبلت الثبات بالتجزئة جيدة ومرتفعة تدؿ على ثبات اظتقياس ،ما كتعل
اظتقياس صاضتاً لبلستخداـ.
ٓٔ .ٕ .ٗ .الةرنامج التدرييب القائم على فتوذج روزنةرغ يف التواصل البلعنفيً :ب بناء الةرنامج التدرييب
على ذتاين جلسات مدة كل منها (ٕٓٔ د) موزعة كما يأٌب:
ٓٔ .ٔ .ٕ .ٗ .مدخل إذل التواصل التعاطفي ومعوقاتو.
ٓٔ .ٕ .ٕ .ٗ .دتييز اظتبلحظة من التقييم.
ٓٔ .ٖ .ٕ .ٗ .دتييز اظتشاعر/األحاسيس من األفكار أو االعتقادات.
ٓٔ .ٗ .ٕ .ٗ .دتييز اضتاجات من االسًتاتيجيات.
ٓٔ .٘ .ٕ .ٗ .دتييز الطلب من التطلب /األمر.
ٓٔ .ٙ .ٕ .ٗ .اإلصغاء التعاطفي.
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ٓٔ .ٚ .ٕ .ٗ .التعاطف مع الذات.
ٓٔ .ٛ .ٕ .ٗ .تطبيقات عملية.
قاـ الباحث بتطبيق الةرنامج التدرييب مستخدماً أساليب عدة كالعصف الذىٍت واضتوار وغتموعات
العمل وعرض الشرائح وبعض التمارين؛ ملحق رقم (ٖ).
ٓٔ .٘ .متغَتات البحث :تضمنت ىذه الدراسة اظتتغَتات اآلتية:
ٓٔ .ٔ .٘ .اظتستقل :تلقي الةرنامج التدرييب القائم على فتوذج روزنةرغ للتواصل البلعنفي.
ٓٔ .ٕ .٘ .التابع :أساليب حل النزاع ولو ستسة أبعاد؛ وىي :التنافس ،التعاوف ،التفادي ،ااظتساومة،
االنسحاب.
ٓٔ .ٙ .اظتعاصتات اإلحصائية :هبدؼ معاصتة البيانات مبا يتناسب مع البحث وفرضياتو ًب استخداـ ما
يأٌب:
ٓٔ .ٔ .ٙ .اختبار (ت) للتحقق من الصدؽ التمييزي ،ولدراسة بعض الفروؽ.
ٓٔ .ٕ .ٙ .معامل االرتباط بَتسوف ( )Personللتحقق من الثبات وصدؽ االتساؽ الداخلي.
ٓٔ .ٖ .ٙ .معادلة سبَتماف -براوف ( )Spearman–Brownلؤلنصاؼ اظتتساوية للتحقق من
الثبات بالتجزئة النصفية.
ٓٔ .ٗ .ٙ .معادلة جتماف ( )Guttmanللتجزئة النصفية للتحقق من الثبات بالتجزئة النصفية.
ٓٔ .٘ .ٙ .ألفا كرونباخ ( )Cronbach's- Alphaللتحقق من الثبات.
ٓٔ .ٙ .ٙ .اختبار ليفُت ( )Leveneلفحص جتانس التباين.

 .00نتائج البحث:

ٔٔ .ٔ .سؤاؿ البحث :ما ترتيب استخداـ أساليب حل النزاع لدى طلبة علم النفس؟
من أجل اإلجابة عن ىذا السؤاؿ جرى حساب اظتتوسطات اضتسابية القبلية والبعدية واالؿترافات
اظتعيارية لكل أسلوب من أساليب حل النزاع وكانت النتائج كما يف اصتدوؿ رقم (:)ٙ

جدوؿ ٙ
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اإلحصاء الوصفي ألساليب حل النزاع لتوماس-كيلماف
Paired Samples Statistics
اظتتوسط

ف

االؿتراؼ اظتعياري

اطتطأ اظتعياري للمتوسط

4.7727
4.4091
7.0455
7.7273
6.0455

22
22
22
22
22

2.89387
2.23945
2.38002
2.14214
2.05814

.61697
.47745
.50742
.45670
.43880

اظتتوسط

ف

االؿتراؼ اظتعياري

اطتطأ اظتعياري للمتوسط

22
22
22
22
22

2.85319
2.12438
2.26588
2.01509
2.18614

.60830
.45292
.48309
.42962
.46609

Pair 1
Pair 2
Pair 3
Pair 4
Pair 5

تنافسي قبلي
تعاوين قبلي
مساوـ قبلي
متفادي قبلي
منسحب قبلي

Pair 1
Pair 2
Pair 3
Pair 4
Pair 5

تنافسي بعدي 4.9545
تعاوين بعدي 4.6818
مساوـ بعدي 6.9091
متفادي بعدي 7.1818
منسحب بعدي 6.2727

يظهر من اصتدوؿ أعبله أف متوسط درجات الطلبة األعلى يف أسلوب التفادي ،ويليو اظتساومة ٍب
االنسحاب وبعدىا التنافس ٍب التعاوف يف االختبار القبلي ،أما يف البعدي فإف متوسط درجات الطلبة كاف
األعلى يف أسلوب التفادي ،ويليو اظتساومة ٍب االنسحاب وبعدىا التعاوف ٍب التنافس.
جدوؿ ٚ
نتائج ترتيب أساليب حل النزاع تبعاً للمتوسطات القبلية والبعدية
التنافس
التعاوف
اظتساوـ
اظتتفادي
اظتنسحب

اظتتوسط القبلي

الًتتيب

اظتتوسط البعدي

الًتتيب

4.7727
4.4091
7.0455
7.7273
6.0455

ٗ
٘
ٕ
ٔ
ٖ

4.9545
4.6818
6.9091
7.1818
6.2727

٘
ٗ
ٕ
ٔ
ٖ

وبالرجوع اذل اصتدوؿ السابق دل يتغَت ترتيب متوسطات أساليب حل النزاعات الثبلثة األوذل إذ
بقي اظتتفادي أوالً واظتساوـ ثانياً واظتنسحب ثالثاً يف حُت حصل تغَت يف ترتيب التنافس الذي كاف رابعاً يف
التطبيق القبلي فأصبح خامسا يف التطبيق البعدي والتعاوف الذي كاف خامسا يف القبلي أصبح رابعاً يف
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البعدي ،ىذا ما يدؿ على فاعلية التدريب يف رفع مستوى التعاوف لدى طلبة السنة اطتامسة باختصاص
علم النفس وخفض استخداـ التنافس ،وفيما يلي عرض للنتائج اإلحصائية.
ونصها :ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند
ٔٔ .ٕ .نتائج الفرضية األوذل واظتتعلقة بأسلوب التنافس؛ ُّ
مستوى الداللة (٘ٓ ) ٓ.بُت متوسطات درجات الطلبة عينة البحث يف القياسُت القبلي والبعدي على
اختبار أساليب حل النزاع لصاحل التقييم البعدي يف استخداـ أسلوب التنافس؛ وللتحقق من صحة ىذه
الفرضية ًب حساب اظتتوسطات اضتسابية واالؿترافات اظتعيارية والًتابط واختبار ت ستودنت ألفراد اجملموعة
كما يظهر يف اصتدولُت ( ٛو.)ٜ
جدوؿ ٛ
حساب الًتابط بُت استخداـ أسلوب التنافس قبل وبعد تلقي الةرنامج التدرييب
Paired Samples Correlations
 Pair 1تنافسي قبلي & تنافسي بعدي

ف

الًتابط

القيمة االحتمالية

22

.875

.000

جدوؿ ٜ
نتائج اختبار (ت-ستودينت) للفروؽ فيما يتعلق بأسلوب التنافس
Paired Samples Test

اظتتوسط
 Pairتنافسي قبلي -
 1تنافسي بعدي

القيمة
Paired Differences
درجة االحتمالية
95 %مستوى الثقة للمتوسط
قيمة ت
اطتطأ
االؿتراؼ
اضترية االفًتاضية
اظتعياري
اظتعياري اضتد األدىن اضتد األعلى
(اجتاىاف)

21 -.594- .45464 -.81827- .30605 1.43548 -.18182-

.559

يظهر من اصتدوؿ ( )ٛأعبله الًتابط العارل بُت استخداـ أسلوب التنافس قبل تلقي التدريب وبعده
=(.).875
كما تظهر نتائج اختبار ت ستودينت من اصتدوؿ ( )ٜأف القيمة االحتمالية لػ (ت) =(-
 ).594احملسوبة أكةر من مستوى الداللة ˂ (٘ٓ )ٓ.وىذا يشَت إذل عدـ وجود فروؽ ذات داللةإحصائية بُت درجات الطلبة على اختبار توماس-كيلماف فيما يتعلق بتوظيف أسلوب التنافس قبل
التدريب وبعده وبالتارل نقبل بفرضية العدـ ونقر بعدـ وجود فروؽ.

55

مجمة اتحاد الجامعات العربية لمتربية وعمم النفس .….....................المجمد السابع عشر  -العدد الثالث -
9102

ونصها :ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند
ٔٔ .ٖ .نتائج الفرضية الثانية واظتتعلقة بأسلوب التعاوف؛ ُّ
مستوى الداللة (٘ٓ ) ٓ.بُت متوسطات درجات الطلبة عينة البحث يف القياسُت القبلي والبعدي على
اختبار أساليب حل النزاع لصاحل التقييم البعدي يف استخداـ أسلوب التعاوف؛ وللتحقق من صحة ىذه
الفرضية ًب حساب اظتتوسطات اضتسابية واالؿترافات اظتعيارية والًتابط واختبار ت ستودنت ألفراد اجملموعة
كما يظهر يف اصتدولُت (ٓٔ ؤٔ).
جدوؿ ٓٔ
حساب الًتابط بُت استخداـ أسلوب التعاوف قبل وبعد تلقي الةرنامج التدرييب
Paired Samples Correlations
Pair 2

تعاوين قبلي & تعاوين بعدي

ف

الًتابط

القيمة االحتمالية

22

.639

.001

جدوؿ ٔٔ
نتائج اختبار (ت-ستودينت) للفروؽ فيما يتعلق بأسلوب التعاوف
Paired Samples Test

اظتتوسط
 Pairتعاوين قبلي -
 2تعاوين بعدي

القيمة
Paired Differences
درجة االحتمالية
95 %مستوى الثقة للمتوسط
قيمة ت
اطتطأ
االؿتراؼ
اضترية االفًتاضية
اظتعياري
اظتعياري
اضتد األدىن اضتد األعلى
(اجتاىاف)

21 -.689- .55031 -1.09577- .39577 1.85631 -.27273-

.498

يظهر من اصتدوؿ (ٓٔ) أعبله الًتابط العارل بُت استخداـ أسلوب التعاوف قبل تلقي التدريب
وبعده =( .).639كما تظهر نتائج اختبار ت ستودينت من اصتدوؿ (ٔٔ) أف القيمة االحتمالية لػ (ت)
=( ).498احملسوبة أكةر من مستوى الداللة ˂ (٘ٓ )ٓ.وىذا يشَت إذل عدـ وجود فروؽ ذات داللة
إحصائية بُت درجات الطلبة على اختبار توماس-كيلماف فيما يتعلق بتوظيف أسلوب التعاوف قبل وبعد
التدريب وبالتارل نقبل بفرضية العدـ ونقر بعدـ وجود فروؽ.
ونصها :ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية
ٔٔ .ٗ .نتائج الفرضية الثالثة واظتتعلقة بأسلوب اظتساومة؛ ُّ
عند مستوى الداللة (٘ٓ )ٓ.بُت متوسطات درجات الطلبة عينة البحث يف القياسُت القبلي والبعدي
على اختبار أساليب حل النزاع لصاحل التقييم البعدي يف استخداـ أسلوب اظتساومة؛ وللتحقق من صحة
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ىذه الفرضية ًب حساب اظتتوسطات اضتسابية واالؿترافات اظتعيارية والًتابط واختبار ت ستودنت ألفراد
اجملموعة كما يظهر يف اصتدولُت (ٕٔ ؤٖ).
جدوؿ ٕٔ
حساب الًتابط بُت استخداـ أسلوب اظتساومة قبل وبعد تلقي الةرنامج التدرييب
Paired Samples Correlations
Pair 3

مساوـ قبلي & مساوـ بعدي

ف

الًتابط

القيمة االحتمالية

22

.743

.000

جدوؿ ٖٔ
نتائج اختبار (ت-ستودينت) للفروؽ فيما يتعلق بأسلوب اظتساومة
Paired Samples Test

اظتتوسط
 Pairمساوـ قبلي -
 3مساوـ بعدي

القيمة
Paired Differences
درجة االحتمالية
95 %مستوى الثقة للمتوسط
قيمة ت
اطتطأ
االؿتراؼ
اضترية االفًتاضية
اظتعياري
اظتعياري اضتد األدىن اضتد األعلى
(اجتاىاف)

-.60422- .35612 1.67034 .13636

.87695

21 .383

.706

يظهر من اصتدوؿ (ٕٔ) أعبله الًتابط العارل بُت استخداـ أسلوب اظتساومة قبل تلقي التدريب
وبعده =(.).743
كما تظهر نتائج اختبار ت ستودينت من اصتدوؿ (ٖٔ) أف القيمة االحتمالية لػ (ت) =().706
احملسوبة أكةر من مستوى الداللة ˂ (٘ٓ )ٓ.وىذا يشَت إذل عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بُت
درجات الطلبة على اختبار توماس-كيلماف فيما يتعلق بتوظيف أسلوب اظتساومة قبل التدريب وبعده
وبالتارل نقبل بفرضية العدـ ونقر بعدـ وجود فروؽ.
ونصها :ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية
ٔٔ .٘ .نتائج الفرضية الرابعة واظتتعلقة بأسلوب التفادي؛ ُّ
عند مستوى الداللة (٘ٓ )ٓ.بُت متوسطات درجات الطلبة عينة البحث يف القياسُت القبلي والبعدي
على اختبار أساليب حل النزاع لصاحل التقييم البعدي يف استخداـ أسلوب التفادي .وللتحقق من صحة
ىذه الفرضية ًب حساب اظتتوسطات اضتسابية واالؿترافات اظتعيارية والًتابط واختبار ت ستودنت ألفراد
اجملموعة كما يظهر يف اصتدولُت (ٗٔ و٘ٔ).
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جدوؿ ٗٔ
حساب الًتابط بُت استخداـ أسلوب التفادي قبل وبعد تلقي الةرنامج التدرييب
Paired Samples Correlations
Pair 4

متفادي قبلي & متفادي يعدي

ف

الًتابط

القيمة االحتمالية

22

.729

.000

جدوؿ ٘ٔ
نتائج اختبار (ت-ستودينت) للفروؽ فيما يتعلق بأسلوب التفادي
Paired Samples Test

اظتتوسط
 Pairمتفادي قبلي -
 4متفادي يعدي

القيمة
Paired Differences
درجة االحتمالية
 %95مستوى الثقة للمتوسط
قيمة ت
اطتطأ
االؿتراؼ
اضترية االفًتاضية
اظتعياري
اظتعياري اضتد األدىن اضتد األعلى
(اجتاىاف)

21 1.667 1.22586 -.13495- .32718 1.53459 .54545

.110

يظهر من اصتدوؿ (ٗٔ) أعبله الًتابط العارل بُت استخداـ أسلوب التفادي قبل تلقي التدريب
وبعده =(.).729
كما تظهر نتائج اختبار ت ستودينت من اصتدوؿ (٘ٔ) أف القيمة االحتمالية لػ (ت) =().110
احملسوبة أكةر من مستوى الداللة ˂ (٘ٓ )ٓ.وىذا يشَت إذل عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بُت
درجات الطلبة على اختبار توماس-كيلماف فيما يتعلق بتوظيف أسلوب التفادي قبل وبعد التدريب
وبالتارل نقبل بفرضية العدـ ونقر بعدـ وجود فروؽ.
ونصها :ال توجد فروؽ ذات داللة
ٔٔ .ٙ .نتائج الفرضية اطتامسة واظتتعلقة بأسلوب االنسحاب؛ ُّ
إحصائية عند مستوى الداللة (٘ٓ )ٓ.بُت متوسطات درجات الطلبة عينة البحث يف القياسُت القبلي
والبعدي على اختبار أساليب حل النزاع لصاحل التقييم البعدي يف استخداـ أسلوب االنسحاب .وللتحقق
من صحة ىذه الفرضية ًب حساب اظتتوسطات اضتسابية واالؿترافات اظتعيارية والًتابط واختبار ت ستودنت
ألفراد اجملموعة كما يظهر يف اصتدولُت ( ٔٙو.)ٔٚ

56

فاعمية برنامج تدريبي قائم عمى نموذج روزنبرغ في التواصل الالعنفي  .......................................د.كاسوحة

جدوؿ ٔٙ
حساب الًتابط بُت استخداـ أسلوب االنسحاب قبل وبعد تلقي الةرنامج التدرييب
Paired Samples Correlations
Pair 5

منسحب قبلي & منسحب بعدي

ف

الًتابط

القيمة االحتمالية

22

.749

.000

جدوؿ ٔٚ
نتائج اختبار (ت-ستودينت) للفروؽ فيما يتعلق بأسلوب االنسحاب
Paired Samples Test

اظتتوسط
 Pairمنسحب قبلي
 5منسحب بعدي

القيمة
Paired Differences
درجة االحتمالية
%95مستوى الثقة للمتوسط
قيمة ت
اطتطأ
االؿتراؼ
اضترية االفًتاضية
اظتعياري
اظتعياري اضتد األدىن اضتد األعلى
(اجتاىاف)

21 -.706- .44209 -.89664- .32187 1.50971 -.22727-

.488

يظهر من اصتدوؿ ( )ٔٙأعبله الًتابط العارل بُت استخداـ أسلوب االنسحاب قبل تلقي التدريب
وبعده =(.).749
كما تظهر نتائج اختبار ت ستودينت من اصتدوؿ ( )ٔٚأف القيمة االحتمالية لػ (ت) =().488
احملسوبة أكةر من مستوى الداللة ˂ (٘ٓ )ٓ.وىذا يشَت إذل عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بُت
درجات الطلبة على اختبار توماس-كيلماف فيما يتعلق بتوظيف أسلوب االنسحاب قبل التدريب وبعده
وبالتارل نقبل بفرضية العدـ ونقر بعدـ وجود فروؽ.

 .02مناقشة النتائج:
يعزو الباحث ىذه النتائج إذل صعوبة التغيَت باألساليب اليت اعتادىا الطلبة خبلؿ الفػًتة السػابقة
من حياهتم وىذا يؤكده (روزنةرغ )ٕٖٓٓ ،فاإلشراط الثقايف يقودنا إذل تركيػز انتباىنػا علػى مواضػع مػن غػَت
اظترجح أف ؿتصل من خبلعتا على ما نريده.
" رمبا نشعر باالرتباؾ واالستغراب وؿتن ننحرؼ عػن سػلوكاتنا اظتعتػادة الػيت حوعتػا اإلشػراط الثقػايف
إذل سػػلوكات تلقائيػػة ،ولكػػن إذا كػػاف ىػػدفنا أف نعػػية اضتيػػاة بصػػورة واعيػػة يف انسػػجاـ وتوافػػق مػػع قيمنػػا
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ومبادئنػػا ،فسػػوؼ نرغػػب يف مػػنح أنفسػػنا الوقػػت الكػػايف" (روزنػػةرغ ،)ٕٔ٘ ،ٕٖٓٓ ،وىػػذا يتطلػػب منػػا
معرفة احتياجاتنا ،والقدرة على التواصل مع أنفسنا ،وكبلقتا أمر صعب يف ظل اإلشراط الثقايف.
ويؤيد الباحث ما يذكره (فيشر وآخػروف )ٕٓٓٓ ،علػى أف احتياجاتنػا األساسػية اظتلحػة قػد تنبػع
مػن أفعالنػػا واسػًتاتيجياتنا – يف ا ألوقػػات اظتسػػتقرة الػيت تتسػػم هبػػا عبلقاتنػا بالثقػػة العاليػػة واظتتانػة ،وقػػد تعًتينػػا
الرغبة لكشف احتياجاتنا لآلخرين ومناقشتها أمامهم يف حالة توفر الثقة باآلخرين ،وإذا ما قاموا بالتحليػل
والتعاطف ،فقد يتفهموف احتياجاتنا حىت قبل التصريح هبا.
ىنػػاؾ صػػعوبة يف إمكانيػػة الػػتخلص مػػن الًتاكمػػات بسػػبب الن ػزاع وعػػدـ االسػػتقرار وفقػػداف الثقػػة
سػػعياً للوصػػوؿ لبلحتياجػػات اضتقيقيػػة الػػيت تُشػ ّكل أسػػاس أفعػػاؿ األفػراد واجملموعػػات ،وكػػذلك الوصػػوؿ أليػػة
أرضػػية مشػػًتكة بػػُت األف ػراد الػػذين يتمًتسػػوف خلػػف م ػواقفهم – مػػا يعػػٌت أنػػو لػػن يػػتم اإليفػػاء باحتياجػػاهتم
األساسية ،ومن غَت احملتمل أف يتم ذلك باظتستقبل – أيضاً.
قػػد يتجػػو النػػاس للكشػػف عػػن معلومػػات أكثػػر عنػػدما يتعػػزز مسػػتوى الثقػػة ،وإف كػػانوا بطيئػػُت يف
االنفتاح علػى األطػراؼ األخػرى ،فػإف ذلػك مػن شػأنو أف يُكسػبهم الدرايػة باحتياجػاهتم األكثػر إضتاحػاً ،مػا
نتكنهم من حتديد االىتمامات اليت نتكن الوصوؿ إذل تسوية بشأهنا
ويكمن اعتدؼ طويل األمد يف حتسُت سبل االتصاؿ والتواصل بُت أطراؼ النزاع؛ فضبلً عن بناء
جسور الثقة للحد الذي يسػتطيع معػو كػل طػرؼ البػوح باحتياجاتػو اضتقيقيػة مػع تفهػم احتياجػات اآلخػرين
وػتاولة اإليفاء هبا.

 .01مقترحات البحث:
يف ضوء النتائج اليت توصلت إليها الدراسة اضتالية يقدـ الباحث اظتقًتحات التالية:
ٖٔ .ٔ .إجراء اظتزيد من الدراسات حوؿ النزاعات والتواصل لدى الطلبة واحملاضرين.
ٖٔ .ٕ .ختصيص مفردات حوؿ حل النزاعات والتواصل البلعنيف يف اظتناىج اصتامعية.
ٖٔ .ٖ .العم ػػل عل ػػى تص ػػميم بػ ػرامج تدريبي ػػة تس ػػاعد الطلب ػػة واحملاضػ ػرين عل ػػى تط ػػوير أس ػػاليب إكتابي ػػة يف
مواجهة الضغوط اضتياتية اليت يتعرضوف عتا دوف اللجوء إذل العنف ،ودتكُت احملاضرين من نقل اظتعرفة ،ودتثيل
فتوذج لتتذى بو الطلبة.
ٖٔ .ٗ .إنشػاء مراكػز استشػارات نفسػية يف اصتامعػات والعمػل علػى تفعيػل دورىػا وتطػويره مبػا يتماشػى مػػع
اظتتغَتات يف غتاؿ األسرة واصتامعة واجملتمع.
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ٖٔ .٘ .أخ ػَتاً يػػرى الباحػػث ضػػرورة إج ػراء الدراسػػة علػػى فئػػات أخػػرى ،وذلػػك للوصػػوؿ إذل برنػػامج قابػػل
للتطبيق على فئات أوسع.
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