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شادي برنامج فاعلية ند رإ  أنماط تنمية  لسات يسر العالج إ مس

ات لدى التواصل    سرة حماية لوحدة املراجعات م

أسعد القادر عبد محمد ة أسعد ،1أم أبو اللطيف عبد   .٢أحمد

جتماع،قسم ةعلم بو ال العلوم مؤتة،لية   .ردن،جامعة

س1 الرئ للباحث ي و لك يد   com.hotmail@assad_miro: ال

ص   :امل

العـــالج ــ إ ند مــس شــادي إ برنــامج فاعليــة عـــن الكــشف ــ ا اليــة ا اســة الد رــدفت ر

لـــ التواصـــل أنمـــاط تنميـــة ـــ لـــسات ـــيســـر ســـرة حمايـــة لوحـــدة املراجعـــات ـــات م دى

عـــد. ردن أ خمـــسة ــ ع ع و التواصـــل أنمـــاط مقيــاس ر تطـــو تـــم اســة الد ـــداف ا زلتحقيــق : ر

م( ــــــ وامل ــــــي والعقال ت واملــــــش واللــــــوام ــــــ)املــــــس إ ند مــــــس شــــــادي إ برنــــــامج وإعــــــداد ر،

لــسات ســر والــضا. يالعــالج يــة التجر ن املجمــوعت قــوام لــغ تطبيــق) ٢٢(بطةو عــد و فــردا،

املجموعـــة ـــ ع البحـــث مقيـــاس وتطبيـــق يــة، التجر املجموعـــة ـــ ع ح ـــ املق التـــد نــامج رال

ن املجمـــــوعت ن بـــــ احـــــصائية داللـــــة ذات ق فـــــر وجـــــود النتـــــائج ـــــرت أظ والـــــضابطة، يـــــة والتجر

ختبــار ـ التواصــل أنمـاط مقيــاس ــ ع جات الـد متوســط ـ والــضابطة يـة البعــديرالتجر

ذات ق فـــر وجـــود عـــدم عـــة املتا ات اختبـــا نتـــائج ـــرت أظ ايـــضا يـــة التجر املجموعـــة وولـــصا ر

التواصل أنماط احصائية   . داللة

املفتاحية لمات سرة: ال حماية التواصل، أنماط ، لسات سر العالج شادي، إ يبرنامج   .ر
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The Effectiveness of a Counseling Program Based on Family 
Therapy by Satyr in Developing the Communication Patterns 

of Mothers Cared by the Family Protection Unit 
Amira Muhammed Abdulkader Assaad1, Ahmed 
Abdulatief AbuAssaad2 
Faculty of Educational Sciences, Mutah University.  
1Corresponding author E-mail: miro_assad@hotmail.com 
Abstract 
The present study aimed to uncover the effectiveness of a counseling 
program based on family therapy for SATER in developing the 
communication patterns of mothers who visit the Family Protection 
Unit in Jordan. To achieve the objectives of the study, a measure of 
communication styles was developed and distributed in four 
dimensions: (satisfactory, rational and harmonious), and a counseling 
program based on family therapy for Satyr was prepared. The sample 
of the study consisted of (٢٢) mothers who were randomly divided 
into two equal groups: the experimental group (n = 1١) for whom the 
counseling program was applied and the control group (n = 1١) for 
whom the program was not applied. The results showed that there are 
statistically significant differences between the experimental and 
control groups in the average scores on the scale of communication 
patterns in the post-test and in favor of the experimental group, which 
indicates the effectiveness of the counseling program. The results of 
the follow-up tests also showed no statistically significant differences 
in the patterns of communication. In light of these results, the 
researchers recommended the necessity of implementing the current 
study program, through its strategies and activities to work on 
developing positive communication patterns and reducing negative 
communication patterns among mothers who visit the Family 
Protection Unit. And attention to mothers who are referred to the 
Family Protection Unit by counselors in order to deal with them 
properly. 
Keywords: Counseling Program, Family Satire Therapy, Patterns of 
Communication, Family Protection. 
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البحث   :مقدمة
ن املختص قبل من ا عل ك ال يتم ال مة امل القضايا أحد الت وما سرة زانت

ن تكو و النواة و ، والنف بو ال امليدان خصوصا املجاالت، يمختلف
ً

م، ل لة املو والسلطات أفراد، ن ب والعالقات ا، م حيث من سر وتتفاوت املجتمع،

و لضمانو وانب ا تلك ن وتب تنظم ال التواصل قنوات إيجاد من التأكد ستد ما

وال املجتمع ات والتغ ات التطو ظل خصوصا ، سر ستقرار و من رتحقيق ي
ً

لتتمكن شية املع نماط و ياة ا ات والتغ ف الظر ملواكبة التغي نحو سرة وتجعل

املج مع التوافق سرةمن متطلبات مختلف ن وتأم  . تمع

بناء، و جة والز ج الز شمل ال والعالقات ابط الر منظومة إ سرة ش وو و و

ابط الر ن وتكو م، بي التفاعل عمليات والقواعد الضوابط من عددا ا بامتالك ووتتم
ً

ا م فرد ل ل دوار و ام امل وأداء سرةضفأ). Birditt, 2009(العاطفية، فإن ذلك؛ ا

سرة داخل ابط والر العالقات بناء خالل من جتما انب ا تفعيل ع وتركز

لألبناء، املالئمة ئة الب توف م س و ة وا ة سر نظمة تكو أن ب و ا، ج نوخا ر

ا ظائف و سرة داف أل امل الت -Sanavi, Baghbanian, Shovey & Ansari(ووتحقق

Moghaddam, 2013 .(  

املستو ع والدعم من تحقق ال سانية اجات ا م أ من اج الز عد ىو و

ن ج الز ن ب العالقة وتتأثر باالنتماء، والشعو ب ا حاجة وإشباع ، جتما و والنف ر

ع ا وأ كما م، بي العالقات سالمة مدى ا نجاح عكس و التواصل، عملية سرة ّدوأفراد

املشكالت وحل النقاش مشمولة التواصل عملية ألن اج، الز عن الرضا مؤشرات ومن

ما و و تمام، وإبداء املشاعر، عن والتعب املختلفة، د املوا ة وإدا ات، القرا رواتخاذ ر ر

أطو ة لف ة سر ابط والر جية الز العالقة ة استمرا احتمالية من د ليز و و  ,Lavner(ر

Karney & Bradbury, 2016.(  

و و ضعيفة، ن ج الز ن ب التواصل عملية انت حال سلبا جية الز العالقة ووتتأثر و
ً

والتعاسة، االكتئاب، السلبية وانب ا من عدد ب س و سرة أفراد ع ينعكس ما

سر استقرار ع يؤثر مما ليات، واملسؤ ام امل أداء وعدم نتاجية، الكفاءة ةووانخفاض

من ن ج الز ن ب التواصل أنماط اسة د ع ك ال يجعل ما و و ، سل ل ش وواملجتمع ر

جتما و والنف بو ال املجال ما م ا ح تنال ال اسات يالد
ً ً

 & Kordbache(ر

Arefi, 2018.(  

التواصل عملية عتمد اعو م عوامل ألنھ: عدة وار، با املرتبطة ات ا امل رامتالك

التأكد ة ضر إ باإلضافة ف، واملعا املعلومات نقل ا خالل من يتم ال الوسائل م أ رمن ور
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كما ، خر جيال إ والعلمية ة بو ال العملية لنقل التواصل ات ا مل بناء إكساب ىمن ر

ن ب يد ا ستماع و م والتفا ام ح سود وأن التواصل؛ عملية من دف ال يحقق أنھ

منأطرا تحد ال الوسائل من ا أل لفاظ، دوء وال الدفء وإبداء تصال، عملية ف

ل للمشا التعرض عند واملشاحنات الفات والتميمي،(ا التواصل). ٢٠١٤التميمي ش و

نقل عملية شمل و ن، مع سياق داخل فراد ن ب التفاعل ا خالل من يتم ال العملية إ

املعلوما نفعاالت،وتبادل و واملشاعر س حاس مختلف اك وإد قائق، وا رت

استخدام خالل من املتنوعة ات ا نقل إ باإلضافة النظر، ات ج و ات، تجا وو

محتو م ف من والتأكد املستقبل الطرف ع للتأث ة شا و يماءات و واللغة ىالرمو ر ز

أسعد،(الرسالة وأبو   ).٢٠١٩ا

سبق عمليةومما أن ن ب ي فرادالتواصل، ن ب العالقات عليھ تب الذي ساس

يضمن الذي ي يجا ثر لتحقيق م بي ا تواجد من التأكد ب ي وال اج، ز ووخاصة

م تواج ال والضغوط واملشكالت، تمامات، و ار ف تبادل ع ة والقد ة، رستمرا ر

ام امل أداء اأثناء لعالج السبل عن والبحث الواقع. والواجبات، طبيعة سر نوتكو

ن ب التوافق من والتأكد بالتواصل املرتبطة شطة اك ش خالل من املجتم

بحالة ب س ي م بي السل التواصل ألن سرة استقرار م م دو من ما ل ملا ا، رأفراد

س ا آثا تنعكس ال ضطرابات عنرمن ا أفراد ضا و ا و سرة استقرار ع رلبا
ً

ياة   ).   Fard, 2020(ا

إ التواصل أنماط ش وال: و ن، ج الز ن ب والسلبية يجابية التفاعالت ومجموعة

ن تمك ع ا فاعلي وتؤثر ي، والسلو والنف نفعا املستو ع التأث ىيتضمن

داف، تحقيق من ن ج العالقةوالز واستقرار الدعم، موتوف  ,Samek & Rueter(بي

2012.(  

ا بأ التواصل أنماط عرف و للتواصل: كما الوالدين قبل من املتبعة ساليب

نماط ذه شمل و ن، خر مع التفاعل ع م ا قد ع والتأث املعر النمو : روتحقيق

والن املرنة، والسلطة بدادي، س لالنمط سا امل  & Sanavi, Baghbanian, Shovey(مط

Ansari-Moghaddam, 2013  .(ش التواصل) Cherry, 2016(يوأكدت أنماط أن

أنماط من ن نمط خالل من ر وتظ والنقاش، وار ا سرة أفراد ا بع ي ال قالطر

ما دو: التواصل، لألبناء الوالدين مناقشة ع يقوم والذي وار، معينة،ا حدود ن

ام و التوافق وتحقيق للوالدين، والتقدير الطاعة إبداء يتضمن والذي ام، ح و

م بي اء و ات   .رتجا
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ا بأ عرف و ن: كما ب واملشاعر ار ف و املعلومات تبادل ا خالل من يتم ال قة الطر

وقد لفظية، وغ لفظية ة بصو تصال تضمن و ن، ج رالز إيجابياو ما بي التواصل يكو
ً

ن

سلبيا يكو وقد
ً

الباحثة). Coutinh, Vilela, de Lima & Silva, 2018(ن عرف سبق، ومما

ا بأ التواصل نظام: أنماط داخل فراد ن ب التفاعل ا خالل من يتحقق ال قة الطر

ختالالت و املشكالت ة ومعا ام، و التوافق تحقيق دف إيجادسرة، خالل من

لألسرة ستقرار و التواز إعادة ا خالل من يتم ال   .  نالقنوات

مشاعر عن التعب إن إذ والعاطفي، النف شباع تحقيق التواصل مية أ وتتمثل

مر، ال الطلب وصيغة واملجامالت، والدعم، يع، ال خالل من ا ع التعب يتم ب ا

استخد تتضمن ا أ إكما باإلضافة سرة، ألفراد اصة ا واملسميات التودد عاب ام

ات شا و يماءات و ، البصر والتواصل سد، ا لغة اللفظي غ التواصل راستخدام ي

الذات تقدير مستو من د ز و تمام، و نان ا ع  ,Madahia, Samadzadehb(ىال

javidi, 2013   .(    

فإ       سبق، ما إ منإضافة طرف ل بتحمل تمام ادة دو التواصل لعملية زن ر

سرة ألفراد ما يحدد التواصل إن إذ إليھ، لة املو ليات واملسؤ للواجبات سرة وأطراف

للمالحظات تقبال أك م يجعل ي يجا التواصل أن كما واجبات، من م عل وما حقو من
ً ق

وال قو ا بتلك املرتبطة ات ب تحقيققوالت ع ي إيجا ل ش ينعكس ما و و واجبات،

م بي م والتفا   ).Schrodt & Shimkowski, 2015(التوافق

سرة      ترابط ادة و السعادة، تحقق ال الوسائل من ا أ التواصل مية أ زوتتمثل

مع م اتفاق مدى عن ون ع و م، مشاعر عن والتعب فصاح من د يز التواصل إن إذ

اء ساترآ املما تفاع وا اللفظية، وغ اللفظية يجابية ستجابات تفاع وا خر، رالطرف ر ر

العالقة ة استمرا ضمن و ا الز الرضا يحقق ما و و م، بي يجابية ات روالسلو و

سر ستقرار و جية يالز   ).٢٠١٦جان،(و

الشر      اختيار ا خالل من يتم ال الوسيلة و التواصل أن منكما إنھ إذ ، النا ك

ياة ا املرتبطة وانب ا حو التوافق من ى د د ا بيان يتم فراد، ن ب التفاعل لخالل

ع ة القد ومدى ، جتما و والثقا الفكر ب التقا من تحديد إ باإلضافة جية، رالز ير و

ا واستقرا العالقة إنجاح واملشاركة لية، املسؤ رتحمل أنماط. )٢٠١٨فرتيخ،(و وتقوم

مة امل مو من عد والذي طفال، و الوالدين ن ب العالقة ن تحس ع رتصال

ن وتكو العواطف، ونقل طفال، ا يواج ال املشكالت معرفة من للتمكن ة وروالضر

م املحيط واملجتمع ئة الب م دمج ع ة القد ادة إ باإلضافة العاطفية، ابط رالر ز و

الوالدينوا استجابة خالل من املختلفة ة العمر م بمراحل املرتبطة املخاطر من د
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سرة أفراد ن ب ابط وال نفتاح من د يز ما و و ا، ل عة  ,Romero-Abrio(السر

Martínez-Ferrer, Musitu-Ferrer, León-Moreno, Villarreal-González & Callejas-

Jerónimo, 2019  .(  

مظا     نوع جتماعوت و وار، وا النقاش ا بي ومن سرة؛ أفراد ن ب تصال ر

امللل من د ا د ية ا والف املرحة جواء وإضفاء املختلفة، واملشكالت القضايا ملناقشة

والتقدير ام ح وتبادل شطة، و ام امل أداء والتعاو ن، ت نوالر  ,Rueter & Koerne(و

ع). 2008 ت أشا العواملروقد من ا أ أكدت وال التواصل، أنماط إ ات النظر من دد

ومن جية، والز ة سر العالقات ستقرار و سر التوافق تحقيق ع واملؤثرة مة وامل ي

ات النظر تلك   : بن

د لفر النف التحليل ة  )Psychoanalytic Theory-Freud(ونظر

د فر ة  )Freud(وأشار النظر ز ذه عز ع عتمد ستقرار سرة نجاح أن إ

عالتوافق التأث يتطلب والذي م، إل لة املو ام امل أداء من والتمكن ا، أفراد ن ب

من والتأكد العليا نا وسيطرة نا من د وا جتماعية، و والنفسية، العقلية، العمليات

مة امل طبيعة بحسب د وا الطاقة ع ةزتو قد ع عتمد ما و و الواقع، رومقتضيات

م ل السليمة شئة الت من والتأكد بناء ع التأث ع   ). Kabir, 2017(الوالدين

وسكي سو لوا السلوكية ة  )Behaviorism-Watson and Skinner(نالنظر

واطسو ن نب ّ)Watson (وسك)Skinner (قد ع عتمد التواصل عملية نجاح رةأن

ن ب التوافق وتحقيق ات للسلو بناء إلكساب ا بي فيما التوافق تحقيق ع سرة

سبق ما تحقيق عتمد و سدية، وا نفعالية و العقلية، م استجابا ن و سية ا ات املث

م وتحف بناء يع ع سرة دو وتنمية املالئم، املناخ توفر من التأكد رع

الس ساب يجابيةالك سات واملما ات   ).  Kim & Kang & Johnson-Motoyama, 2017(رلو

جر لر سانية ة زالنظر  )Humanistic Theory- Rogers(و

جر ر ن زب و ّ)Rogers (توفر ع عتمد سرة أفراد ن ب التوافق تحقق أن ة النظر ّذه

ة ر با الشعو ا أفراد تمنح ال وانب ا من وإتاحةرعدد واملشاعر، اء عن رالتعب

م بمشاعر بالثقة الشعو إ باإلضافة املختلفة، ات ا من لالستفادة م ل رالفرصة

م قد من د يز لألبناء تمام و والعطف املالئمة، ئة الب توفر أن إ وأشار كما رالداخلية،

تنمية نحو م يحفز والذي الذاتية، ستقاللية تحقيق استخدامع نحو تجھ و الذات،

ستد ما و و ات، املتغ ط و ي املعا م لف يجابية التواصل وأنماط اكمة امل ات را
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التواصل أثناء بالنفس الثقة ساب واك م، ذا ر تطو من بناء يتمكن ال املعاي وضع

الديمقراطية يم مفا وتنمية جتماعية، العالقات ناء   ).Samek & Rueter, 2012(و

تحقق ال اتيجيات س و الوسائل ع ك ال ع سر ستقرار تحقق عتمد يو

والضغوط ف الظر مع التعامل وع سرة، وأفراد ن ج الز ن ب والتوافق وام و

اسة ود تحليل يتم فإنھ ، سر العالج خالل ومن املختلفة، املشكالت ة ومعا راملستمرة، ي

الس املشكالت ومعرفة سرة، ئة ب ختالالت حدوث ب س ت ال والعوامل باب

ن ب ام و التواز إ العودة لضمان ات تجا عديل و التواصل، عملية نتواجھ

ا   ).   Jiménez, Hidalgo, Baena, León & Lorence, 2019(أفراد

سات ة نظر عد ات) Satir(ّو نظر العالقاتمن عرض ع ركزت ال سر يشاد ر

وتحديد تصال أنماط تفعيل خالل من لألسرة والتواز ستقرار تحقق ال يم نواملفا

سات يا جي ف سر العالج ائدة يد ع ة النظر ذه ت طو وقد م، بي يالعالقات رر ّ

)Virginia Satir(س تصال ة نظر خالل من أكدت وال ابط، ال مية وأ دو ع ي را

ال الكيفية ع ك ال خالل من والتفاعل، م، عض م ف ع ة قد أك م عل رسر ي

من يتم ال والوسائل للرسائل، سرة أفراد واستقبال سال إ كيفية تحليل ا خالل من ريتم

سرة إطار داخل التواصل ا   ).Brubacher, 2014(خالل

سال ب وجراداتوعرفھ ساليب: بأنھ) ٢٠١٦(مة من مجموعة يتضمن عال من

التأكد خالل من فراد، لدى ي يجا التغي نحو ة املعز يجابية واملعتقدات دوات زو

ن ب التواصل ألنماط الو مستو تنمية ق طر عن سرة سات مما التغي إحداث ىمن ر

املر وانب ا وتنمية ن، ج سرةوالز داخل التغي تحقيق لضمان لية املسؤ بتحمل   .  وتبطة

سات نموذج ش و إحداث: إ) Satir(كما ا خالل من يتم ال الوسائل من مجموعة

املشكالت حو م ا وتصو م ا أف لتغي فراد ا يمر ال صية ال ب التجا لالتغي ر ر ر

ا ل يتعرضو ال املختلفة  ,Piyavhatkul, Arunpongpaisal(نواملواقف

Patjanasoontorn, Rongbutsri, Maneeganondh & Pimpanit, 2017.(  

فرتيخ ا: بأنھ) ٢٠١٨(وعرفتھ خالل من يتم ال العالجية ساليب و ار ف من مجموعة

واملجتمع فراد مستو ع ي يجا التغي وإحداث سر التواصل ن ىتحس ش. ي و

ن: إ) Satir(ساتنموذج تحس م س ال العالجية ساليب و التقنيات من مجموعة

ن ب ام وتحقيق الو ز عز ع قوم و ي، إيجا ل ش فراد ن ب التواصل عملية

دائم ل ش التغي إلحداث التواصل عملية   ). Okur, 2020(أطراف

عرف سبق، نموذجمما ة: بأنھ) Satir(ساتالباحثان ملعا املستخدمة النماذج من

النموذج تضمن و م، بي تصال لعملية م والف الو تنمية خالل من جية الز واملشكالت
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ن ب للعالقة ي إيجا ل ش الداعمة ن والتما ساليب، و املعتقدات، من رمجموعة

املسؤ وتحمل الذات شاف اك ع ة القد وتنمية سرة، و ن، ج والز   .  ليةرو

سات نموذج مية أ من) Satir(وتتمثل إنھ إذ سرة؛ ألفراد النف انب ا ع ه تأث

واملعتقدات ات التصو ع التأث خالل من الذات تقدير مستو ع املؤثرة رالوسائل ى

أفراد جميع ع تطبق ال الضمنية القواعد من عددا البعد ذا شمل و واملشاعر،
ً

ك تتضمنسرة، كما دائما؛ وسعيدا متفائال الفرد يكو وأن ن، باآلخر ضرار عدم
ً ً ً ن

حال ففي التواصل، عملية يجة ن الفرد نفس حو أو ن خر حو املتكونة ات لالتصو ل ر

وع وتوقعاتھ، اتھ تصو ع ينعكس فإنھ ، تأدي أنھ ع الفرد وصنفھ ملوقف رالتعرض ّ

ن خر مع تواصلھ   ).Yildirim, 2017(عملية

ع والتوقعات للمشاعر السلبية ات واملتغ ات التأث يجب يقوم النموذج أن كما

عناصر وإضافة ا، بوجود اف ع خالل من ا أثر حو الفرد توعية يتم بحيث لالنفس،

مع التعامل ع ساعده ل ا وتقبل ا، مع التكيف ع ة قد أك تجعلھ ا عل رجديدة

املختلف ف ئةوالظر والطا  ).Pakenham & Cox, 2011(رة

سات نموذج مية أ وتتمثل وانب) Satir(كما ا شمل و ، الر البعد ع والتأث

شكيلال ع ن قاد فراد أن إ ت أشا إذ الدين، خالل من الفرد ح ر رغذي ر ِ
ّ و

ع حرصا أك الفرد وجعل ح، الر غذية خالل من يجابية ابط الر
ً

و وأنو الصواب، أداء

غ وتجعلھ وعدائية، سلبية ساتھ ومما اتھ وسلو الفرد تجعل ل واملشا للضغوط رالتعرض

الفرد يجعل الر انب ا غذية ع ك ال فإن ، التا و بھ، املحيط املجتمع ومقبوال
ً

لذاتھ تقديرا وأك اتھ، سلو ضبط ع ة قد أك
ً

  ).   Wretman, 2016(ر

ساتمما نموذج عد تنمية) Satir(سبق، ع الفرد ة قد تحقيق ا دو خالل رمن ر

ة قد وتوسيع التواصل ألنماط م والف الو تنمية ا دو خالل من ا وتقدير رالذات ر

م لذا سرة أفراد شاف     .اك

سات كزت سر) Satir(رو العالج ميتھ وأ التواصل ع النموذج ذا خالل إذمن ي؛

املعلومات لتلك ستجابة و خر الطرف إ املختلفة املعلومات سال إ تتضمن عملية ا رإ

تصال، عملية طر ن ب م والتفا ام التناسق حدوث حال و جيا، وخا داخليا
ً ً

ر

ستجابة تتعرض وقد ا، م الغرض وتحقق إيجابية استجابة تتلقى املرسلة املعلومات فإن

التال و ا، ف املبالغة أو ستجابة ضعف ب س ت معينة لعوامل يجة ن شوه أو ّل

التواصل عملية أطراف ن ب مشكالت حدوث ب س ي الذي التطابق عدم يحدث قد

)Chiu, 2017.(  
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ي فيما تتمثل سات لدى التواصل أنماط نا   :و

م - واملرنة): Leveler(امل املنفتحة صية ال عنو ع و ، التغي نحو ميل و ،

والصراعات املشكالت حل م س أسلوب و وصدق، بوضوح وانفعاالتھ مشاعره

وغ اللفظية الرسائل ن ب التناغم تحقيق من م امل الفرد تمكن و املختلفة،

ع ام ح بإصدار يقوم وال ، البصر التواصل استخدام ع ركز و ياللفظية،

خال من ن التواصلخر عملية  ).  Carlock, 2013(ل

حساب):Placater(املس - ع ن خر ضاء ا إ س الذي ص ال و رو

الصراعات، وجود ار وإن قرار، أي ع مستمر ل ش واملوافقة دد بال تم و ّنفسھ،

عذار إبداء إ وامليل دائما، اللطف ار وإظ
ً

. 

الفرد): Blamer(اللوام - تصف عو ن خر وأن دائما محقا نفسھ ر و بالسيطرة،
ً ً

ى

والصراعات، املشكالت ل لية املسؤ من نوع أي لتحمل مستعدا يكو وال وخطأ،
ً ّ ن

ن خر ع ام ح صدر  . و

ي - ضبط):The Super-reasonable(العقال ع ة بالقد تتصف ال صية ال رو

املنطق الوسائل واستخدام يانفعاالتھ، العقال النمط ساعد و التواصل، عملية ية

بتقدير الشعو انخفاض ب س ت قد ال املواقف مع التعامل ع رالتواصل

تلك ت سب ال العوامل أو واملتطلبات حتياجات وتحديد خر، الطرف لدى الذات

لة للمش بة املس العوامل ومعرفة نفعاالت، و  . املشاعر

ت - داخل): Distracter(املش املختلفة والصراعات املشكالت يتجنب بأنھ تم و

الفرد ميل و ا، ل املساعدة يقدم وال باملشكالت، صلة أي عن عده فيبدي ّسرة،

إ ة شا خالل من دال، ا أو وار ا أثناء املوضوع غي نحو بميلھ ت راملش

ح العمل أو ياة با مرتبطة مختلفة حومواقف دال با خر الطرف يرغب لن

ن مع موقف أو لة  .مش

اسة الد لة رمش ِ
ّ :  

ناك أن إال ، سر العالج موضوع تناولت ال اسات الد من الكث توفر من الرغم يع ر

لسات سر العالج إ ند س شادية إ برامج تناولت ال اسات للد ا وا ا يافتقا ر ر ر
ً ً

التواصل أنماط سرتنمية العالج تناولت واملحلية ية العر اسات الد معظم أن حيث ي، ر

لسات سر العالج إ ند س شادية إ برامج إ التطر دو ات، املتغ ببعض تباطھ يوا رق نر

م بي التواصل أنماط ن تحس وكيفية اج ز دف الباحثان- . وس علم حدود فإن-و ،

املال بھ بنص يحظ لم ، ا ا جداموضوع القليل سو يوجد فال ، البح تمام من ئم
ً

ى
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الية ا اسة الد أتت التا و املوضوع، ذا ملثل تطرقت ال املحلية سات الدا رمن ر

وإثراء فد ما د اسة الد ذه م س أن املؤمل ومن القلية ود ا ذه رالستكمال ر َ

شا اسة الد موضوع مجال العلمي البحث رصيد ر امجر وال سر و النف يد

سرة حماية مراكز داخل ة سر   .  رشادية

تخ فر اسة كد السابقة اسات الد عض لتوصيات تحقيقا اسة الد ذه جاءت ركما ر ر
ً

وجرادات)٢٠١٨( سالمة ب اسة ود ب)٢٠١٦(ر، بتد تمام ة ضر ع أكد ال ر، ور

وفق ا الز تصال ات ا م ع اج وز ارو ل يكو أن يتوقع وال ، سات يا فرجي ننموذج

لفحص ية التجر اسات الد من د املز إجراء يتوجب نا و التواصل، أنماط ن تحس رأثر

يجابية التواصل أنماط تنمية لسات سر العالج إ ند مس شادي إ برنامج يفاعلية ر

سرة حماية لوحدة املراجعات ات م معومن.  لدى الباحثان ا أجرا ال اللقاءات خالل

أنماط لة مش وجود للباحثان ن تب سرة؛ حماية وحدة املراجعات من العديد

الوحدة ذه يراجعن ي اللوا ات م لدى أنماط. التواصل لة مش وجود أشار نفقد

ع ا الز التوافق تحقيق عدم سة الرئ سباب أحد و و إذوالتواصل، ن، وصف حد

ن أ كما ن، الطرف كال من فعالة غ أنماط ا بأ اج ز ن ب تصال أنماط ات م وتصف

التواصل أنماط عض تجاه ن أفعال بردود يتحكمن الية. ال ا اسة الد إجراء ر ي ما ذا رو

سرة حماية لوحدة املراجعات ات م من عينة مش.ع فإن ذلك؛ ع ناء اسةًو الد رلة

التا الرئ السؤال عن جابة تكمن الية إ: "ِا ند مس شادي إ برنامج فاعلية رما

حماية لوحدة املراجعات ات م لدى التواصل أنماط تنمية لسات سر يالعالج

تية"سرة الفرعية سئلة من عدد عنھ ثق ين والذي ِ؟
ٌ ّ

:    

اسة الد رأسئلة ِ
ّ:  

ت .١ الداللةل مستو عند إحصائية داللة ذات ق فر ىوجد ُ ٌ ن) α≤ 0.05(و ب

املجموعة أفراد أداء والضابطة(متوسطات ية أنماط) التجر مقياس ع

شادي؟ نامج لل عز البعدي رالتواصل   ى

الداللة .٢ مستو عند إحصائية داللة ذات ق فر توجد ىل ُ ن)(α≤ 0.05و ب

املجم أفراد أداء ألنماطِمتوسطات ب والت البعدي، ن القياس ية التجر ِوعة
شادي نامج ال ألثر عز رالتواصل   .ى
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اسة الد مية     :رأ
ي              فيما اسة الد مية أ رتكمن ّ:  

أوال
ً

ة:  النظر     :مية

إ ند مس شادي إ برنامج فاعلية و و دف املس املوضوع طبيعة من اسة الد مية أ ي رتأ ر

لس سر حمايةيالعالج لوحدة املراجعات ات م لدى التواصل أنماط تنمية ات

وتدخالت جم شاد إ نامج ل نموذج تقديم خالل من اسة الد مية أ ز ت كما رسرة، ر

أنماط انخفاض من ن عان ي اللوا جات الز من فئة دف س سر العالج شادية وإ ي ر

اسة الد ذه مخرجات أن كما رالتواصل،
َ

جتماعية املؤسسات ساعد و تدعم قد

العو د و املساعدة لتقديم املناسبة جراءات اتخاذ ع القرار اب وأ سانية نو

شادية امج بال م د وتز التواصل أنماط انخفاض من ن عان ي اللوا جات رللز و و

م ل املناسبة   .والعالجية

ثانيا
ً

التطبيقية:      :مية

ذ من املجتمعيؤمل داخل سر شاد خدمة تفعيل م س أن اسة الد يه ر ر

ي نكما. رد والباحث ، سر العالج مرشدو اسة الد ذه من ستفيد أن ييمكن ر
َّ

التواصل أنماط تنمية ن س ِوالدا ن. ر تم وامل ن الباحث اسة الد ذه ساعد وقد ركما

أنماط لتنمية امج ال من د مز اتتصميم م وخصوصا اج، لألز التواصل
ً

وتوفر. و كما

واقع يص املقياس ذا من لالستفادة التواصل، أنماط مقياس اسة الد رذه

ن عاي و ن شاد إ واملساعدة ات، رم دمات. ر ا توف اسة الد ذه من يؤمل ِومن ِ ر

ملساعد سرة، حماية مراكز شادية إ برامج وعمل رشادية، اتر م وخصوصا اج ز ة
ً

و

عالية جودة ذات ة نا ة أسر حياة إ  . لالوصو

اسة الد داف رأ
َّ:  

سر العالج إ ند مس شادي إ برنامج فاعلية عن الكشف ا الية ا اسة الد يدف ر َّر

من وذلك سرة، حماية لوحدة املراجعات ات م لدى التواصل أنماط تنمية لسات

سرة،خالل حماية لوحدة املراجعات ات م لدى التواصل أنماط مستو عن ىالكشف

املجموعة أفراد أداء متوسطات ن ب إحصائيا دالة ق فر ناك ان إن ومعرفة
ً ٌ ية(و التجر

ومعرفة) والضابطة شادي، نامج لل عز البعدي التواصل أنماط اسة الد مقياس رع ىر

دالة ق فر ناك ان يةوإن التجر املجموعة أفراد أداء متوسطات ن ب ِإحصائيا
ً

شادي نامج ال ألثر عز التواصل ألنماط ب والت البعدي، ن رالقياس ى ِ.  
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جرائية و يمية املفا فات   : التعر
م ا شادي نامج واستخدم: رال صمم الذي م ا شاد برنامج بھ قصد رو

ع و الية ا اسة نادارالد اس إعداده تم الذي م ا شاد برنامج عن ة عبا بأنھ رف
ً َ ر ر

لسات سر العالج فنيات إ ند س و التواصل، أنماط لتنمية سر العالج يم يملفا   .ي

سات ة ديت:  Theory Satirنظر ب ا شاد(Birditt, 2009) عرف ات نظر إحدى ا ربأ

مجموع ع تحتو ال يسر ني والتما دوات و ساليب، و ار، ف من شاملة رة

دائم غي إحداث خالل من سرة، ونظام فراد، ي يجا التغ تدعم ال يجابية

شاف اك وتوسيع سرة، أفراد ن ب التواصل ألنماط م والف الو ز عز ق طر عن فراد

ز عز و لية، املسؤ وتحمل التغيوالذات أجل من الداخلية د املوا من ستفادة و رام

ا   .را

ا الز ا) Marital Communication(والتواصل ا و ا ا زعرفھ ز  Razali & Razali(رر

مع) 15 :2013 حتياجات و ار، ف للمعلومات، السل أو ي يجا التبادل عملية بأنھ

والذ ة سر العالقة خر الوجھالطرف عاب و والصمت، صغاء، يتمثل ي

ات واتجا طر تتضمن وال خر الطرف مع فرد ل ا يتواصل ال والطر يماءات، قو ق

سرة نطاق ضمن تتم عرف. متعددة اج: ًإجرائياو ز قبل من املتبعة ساليب وبأنھ

ا ع م ا قد والتأث املعر النمو وتحقيق ذهرللتواصل شمل و ن، خر مع لتفاعل

الية ا اسة الد م: رنماط وامل ي والعقال   . املس

ا ومحددا اسة الد رحدود
َّ: 

ة شر ال دود ا
ُ ال:ُ سرة حماية لوحدة املراجعات ات م ع الية ا اسة الد رطبقت

من ن أعما اوح  .سنة٣٥- ٢٠رت

الزمنية دود ا
ُ ا:ُ الد ت ارأجر الد العام من ي الثا ا الد الفصل خالل الية ا رسة ر

)٢٠١٩/٢٠٢٠.(  

انية امل دود اململكة: ُا قاء الز سرة حماية وحدة الية ا اسة الد ت رأجر ر

اشمية ال   .ردنية

املوضوعية حيث،: املحددات من اسة الد املستخدمة دوات ودقة موضوعية رتتمثل
ّ

ا يةإعداد السيكوم ا وخصائص والثبات(، شادي)الصدق نامج ال وإجراءات ر،

لسات سر العالج إ ند   .ياملس
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السابقة اسات   رالد
سات ة نظر تناولت ال اسات للد عرضا زء ا ذا ريتضمن

ً
)Satir (، سر يالعالج

من الزم ا سلسل بحسب اسات الد ب ترت وتم التواصل، حدث،روأنماط إ قدم

لذلك عرض ي   : وفيما

فرتيخ عال) ٢٠١٨(قامت برنامج أثر الكشف إ دفت ن فلسط اسة د ربإجراء

سات نموذج إ ند أنماط) Satir(مس وتنمية ا الز ستقرار و سامح ال وتحقيق

ن ج الز ن ب من. والتواصل اسة الد عينة اج) ٢٠٠(رتكونت ز دفول. ومن تحقيق

التواصل وأنماط ، ا الز ستقرار و ، ا الز سامح ال مقياس استخدام تم اسة، والد و ر

سات نموذج إ ناد التواصل). Satir(باالس نمط مستو أن اسة الد نتائج ت ىبي ر

مرتفعا ان ي العقال النمط وأن منخفضا، ان ت واملش واللوام، ، املس
ً ً

رت.  أظ

عال وجود نالنتائج و ت واملش اللوام التواصل نمط ن ب إحصائيا ودالة سالبة تباطية ا قة
ً

ر

ا الز سات. وستقرار لنموذج أثر وجود النتائج ت أنماط) Satir(بي مستو ىع

لصا املس التواصل نمط استخدام ق فر جود و ن؛ ج الز ن ب والتواصل و و

ي والعقال اللوام التواصل ونمط جات؛ اجوالز ز أثر. ولصا وجود إ النتائج ت رأشا

اللوام التواصل نمط ع اج الز لسنوات ي   .وإيجا

ادة ومحس ار را و سيدي أبو ،)Abusaidi, Zahrakar & Mohsenzadeh, 2018(زأما

أنماط ع ل ا ع مرتكز عال برنامج أثر ع للتعرف إيران اسة د ا أجر رفقد و

الز ن ب ساءوالتواصل ال لدى اج الز عن الرضا ع وأثره ن من. وج اسة الد عينة رتكونت

ن) ٢٤( مجموعت إ قسمن وجات امل ساء ال من: من تكونت وال ية التجر املجموعة

من) ١٢( واملكونة الضابطة واملجموعة ، العال نامج ال ن عل طبق وجات امل ساء ال من

بالطر) ١٢( ن عالج تم ساء ال عتياديةّمن استخدام. قة تم اسة، الد دف رولتحقيق

ية التجر ية ل. املن ا ع املرتكز العال نامج لل ي إيجا أثر وجود اسة الد نتائج ت ربي

ن ج الز ن ب التواصل أنماط أنماط. وع مستو ق فر وجود اسة الد نتائج ت ىأشا و ر ر

مل عز ساء ال لدى اج الز عن والرضا ىالتواصل املجموعةو ولصا املجموعة، تغ

ية   . التجر

ان و ونجا و ومحمدي رأما رز ر  ,Raisi, Mohammadi, Zarei & Najarpouriyan(ر

العاطفة) 2018 إ ند مس عال برنامج أثر عرف إ دفت إيران اسة د ا أجر رفقد و

جات الز لدى التواصل أنماط ع القرار اتخاذ منتكونت. ووإعادة اسة الد ) ٣٠(رعينة

ن مجموعت إ قسمن جة ّز من: و واملكونة ية التجر العالج) ١٥(املجموعة تطبيق تم جة وز

الضابطة واملجموعة ن، عل القرار اتخاذ إعادة إ ند املس والعالج العاطفة إ ند ّاملس
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من عتيادية) ١٥(واملكونة قة بالطر العالج ن عل طبق جة ّز ّ اسة،ولتحقي. و الد دف رق

ية التجر ية املن استخدام إ. تم ند املس العالج نامج لل أثر وجود اسة الد نتائج رت رأظ

جات الز لدى التواصل أنماط ع القرار اتخاذ وإعادة وجود. والعاطفة النتائج ت رأشا

املجموعة ولصا املجموعة، ملتغ عز جات الز لدى التواصل أنماط ق ىفر و و

يةالت   . جر

بدر أجرت عال) ٢٠١٩(كما برنامج فاعلية عن الكشف إ دفت السعودية اسة رد

جات الز لدى التواصل أنماط ن تحس من. وجما اسة الد عينة جة) ١١(رتكونت . وز

ية التجر شبھ ية املن استخدام تم اسة، الد دف وجود. رولتحقيق اسة الد نتائج ت ربي

إ داللة ذات ق البعديوفر ختبار لصا جات الز لدى التواصل أنماط ملستو وحصائية ى

عاد وار: ع ا معوقات وار؛ ا مساحة التواصل؛ ات ا   .        رم

ن ت ما وماتيو يلو اس وفال س سي غد بو غات وفال س ال م تيغاس آ اسة د روسعت ر ر

 & Artigas Miralles, Vilaregut Puigdesens, Vall Castelló, Mateu Martínez(وسيكوال

Seikkula, 2019 (خالل من سردي عال برنامج أثر تقييم إ إسبانيا ت أجر ال

كتئاب من عانو الذين اج ز لدى التواصل أنماط ع املفتوح وار نا عينة. و تكونت

استخ تم اسة، الد دف ولتحقيق كتئاب، من عانيان ن ج ز من اسة رالد يةور املن دام

املقابلة إ ندة املس م. النوعية سا ن ج الز ن ب املفتوح وار ا أن اسة الد نتائج ت وبي ر

التواصل السلبية نماط ة ومعا م، بي التواصل ع املؤثرة العوامل كشفت. معرفة

والعدوانية نفعاالت من د ا ع السردي العال نامج ال فاعلية وارالنتائج ا

ن ج الز ن ب   .   واملفتوح

الكوشة معابرة دفت) Maabreh & Al-kousheh, 2020(وقام دن اسة د ربإجراء ر

سات نموذج إ ند مس عال برنامج أثر عن الكشف أنماط) Satir(إ من د ا

جات الز لدى ياة ا جودة ن وتحس السلبية م. والتواصل اسة الد عينة من) ٢٤(نرتكونت

املجموعة ع العال نامج ال وطبق ن، مجموعت إ قسمن د إ محافظة من جات رالز و

من واملكونة ية من) ١٢(التجر تكونت فقد الضابطة، املجموعة أما جات؛ الز ) ١٢(ومن

عتيادية قة بالطر العالج ن عل وطبق جة استخدام. وز تم اسة، الد دف رولتحقيق

التجر ية جات. يةاملن الز لدى السلبية التواصل أنماط مستو أن اسة الد نتائج ت وبي ى ر

مرتفعا ان
ً

التواصل.  أنماط من د ا إحصائية داللة ذات ق فر وجود النتائج رت وأظ

ية التجر املجموعة ولصا املجموعة، ملتغ عز     .     ىالسلبية

يان وحسي غافيباسو هللاوقام ) Ghavibazou, Hosseinian & Abdollahi, 2020 (وعبد

جات الز لدى التواصل أنماط ع سردي برنامج أثر عن للكشف إيران اسة د وبإجراء ر
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اج الز عن الرضا من منخفضة ات مستو من ن عان ي من. والال اسة الد عينة ) ٣٠(رتكونت

اج الز عن الرضا انخفاض من ن عان ي الال وجات امل دف. ومن تمولتحقيق اسة، رالد

ية التجر شبھ ية املن ع. استخدام السردي نامج لل أثر وجود اسة الد نتائج ت ربي

لدى التواصل نأنماط لد اج الز عن الرضا مستو ادة خالل من جات والز ىو   .ز

السابقة اسات الد ع   :رالتعقيب
تنمي لسات سر العالج تناولت سابقة اسات د من عرض ما يضوء أنماطر ة

ي تاج است يمكن فإنھ   : التواصل

حيث من السابقة اسات الد من العديد مع الية ا اسة الد راتفقت دفر اسةال ركد

الكوشة برنامج) Maabreh & Al-kousheh, 2020(معابرة أثر عن الكشف إ دفت ال

سات نموذج إ ند مس السل) Satir(عال التواصل أنماط من د جودةا ن وتحس بية

جات الز لدى ياة ق. وا فر وجود من الية ا سة الدا ا إل توصلت ال النتائج ووتتفق ر

التواصل أنماط مقياس ع والضابطة ية التجر ن املجموعت ن ب إحصائية داللة ذات

ال ية التجر املجموعة أفراد ولصا سرة، حماية لوحدة املراجعات ات م لدى

شاديخضعت نامج لساترلل سر العالج إ ند نتائجياملس إليھ توصلت ما مع

والكوشة معابرة اسة ي) Maabreh & Al-kousheh, 2020(رد إيجا أثر وجود رت أظ ال

املجموعة، ملتغ عز السلبية التواصل أنماط من د ا ساتر لنموذج إحصائيا ىدال
ً

ية التجر املجموعة اسة. ولصا د نتائج مع تتفق وجرادات،(ركما سالمة ال)٢٠١٦ب

إ ت ا رأشا الز التواصل أنماط ن تحس ساتر لنموذج إحصائيا دال ي إيجا أثر ووجود
ً

ية التجر املجموعة ولصا املجموعة، ملتغ عز جات الز ىلدى   .و

حيث من بدرالعينةأما اسة د مع اتفقت ط) ٢٠١٩(رفقد جاتال الز ع . وبقت

فرتيخ اسة كد البعض مع ن) ٢٠١٨(رواختلفت س ا كال من اج ز ع طبقت أما. وال

حيث يةمن يةاملن التجر شبھ ية املن ا استخدام اسات الد جميع مع اتفقت . رفقد

التدخالتواستفادت حو ا عل طالع تم ال السابقة اسات الد من الية ا اسة لالد ر ر

أنماط تنمية لسات سر العالج إ ند مس شادي إ برنامج فاعلية بحث إ ادفة يال ر

جراءات، مجال و ا، ل ومش اسة الد اسئلة صياغة ات، م لدى رالتواصل

شادي نامج ال بناء و حصائية، ساليب و دوات، ت. رو عنوتم الية ا اسة رالد

ا الد من ا سررغ العالج إ ند مس شادي إ برنامج فاعلية موضوع ا بح يسات ر

سرة حماية لوحدة املراجعات ات م لدى التواصل أنماط تنمية   .لسات
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جراءات و قة   :الطر
تم ال جراءات و دوات، و والعينة، اسة، الد ملجتمع وصفا الفصل ذا ناو ري

ً
ل

ذه تطبيق ا ،اتباع التد شادي نامج لل موجزا عرضا ناو ي مثلما اسة، رالد ر ر
ً ً

ل

املستخدمة، س املقاي عرض إ باإلضافة اسة، الد ألغراض تھ مناس من التحقق قة روطر

ا صدق من التحقق حصائيةقوطر ة للمعا عرض جاء الفصل ذا اية و ا، وثبا

 .املستخدمة

اسة الد   : رمجتمع
جميع من اسة الد مجتمع رتكو

ّ سرةن حماية لوحدة املراجعات ات محافظةم

العام قاء سرة2020رالز حماية وحدة اجعن ي اللوا ات م عدد بلغ و أما،220) (رم،

إحصائية سرة2019حسب حماية   .لوحدة

اسة الد   : رعينة
حماية لوحدة املراجعات ات م جميع حصر أنماطتم مقياس وتطبيق سرة،

بلغت عينة ن املقياس ع استجاب وقد اختيار. أما) ٩٥(التواصل، تم للعينة) ٣٠(وقد أما

اختيار وتم س، للمقاي حققن) ٢٢(ستطالعية ي اللوا ات م ن و شادي نامج لل رأما

التواصل أنماط جات الد م(رأقل وامل ي والعقال مرتفعةرود) املس جات

التواصل ت(أنماط واملش   ).اللوام

اسة الد رتصميم
ّ :  

إ عشوائيا اسة الد عينة ع تو تم حيث ، التجر شبھ املن اسة الد ذه راعتمدت زر

نامج ال ية التجر املجموعة تلقت ية، تجر ومجموعة ضابطة مجموعة ن؛ مجموعت

لسات سر العالج إ ند املس يشادي وتخفيضر يجابية التواصل أنماط لتنمية

وتم تدخل، أية الضابطة املجموعة تتلقى لم ن ح ن، لد السلبية التواصل أنماط

ن ب النتائج نة مقا تمت ثم ومن ن، املجموعت ع والبعدي القب القياس رتطبيق

وتم ن، ملالءاملجموعت نظرا اسة الد ذه التجر شبھ املن لطبيعةراعتماد متھ

اسة الد داف روأ
ّ. 

اسة الد   : رأدوات
تية          دوات ر تطو تم ا ساؤال عن ولإلجابة اسة الد داف أ   : رلتحقيق

أوال
ً

التواصل:  أنماط   :مقياس

خالل من التواصل أنماط مقياس ر تطو السابقة تم اسات الد من عدد ع رطالع

ا كد التواصل أنماط تناو الذي النظر دب رو ل وجرادات،(سةي سالمة اسة) ٢٠١٦ب رود
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)Maabreh & Al-kousheh, 2020(،من املقياس تكو عاد) ٣٥(نوقد ع عة مو زفقرة

املقياس ا م يتكو ال مسة خما. نا تدرج استخدام محايد،(وتم غالبا، دائما،
َ ً

أبدا ا، ناد أحيانا،
ً ً ً

ات) ر م استجابات ع صو   .لل

وثبات   : املقياسصدق

املقياس: أوال   صدق

ن             قت بطر املقياس صدق من التحقق   : تم

ن-١ املحكم ع: صدق ولية تھ بصو املقياس عرض أساتذة) ١١(رتم من ن محكم

طلب وقد اشمية، ال دنية اململكة م والتقو والقياس اصة ا بية وال النف رشاد ر

مدى حيث من ا ف م أ إبداء م ومناسبةرإل ة، اللغو والصياغة للبعد، فقرة ل انتماء

معيار ع معتمدا سھ، تق الذي للموضوع أو%) ٨٠(الفقرة الفقرة ع لإلبقاء فو قفما

وقد ة، املطلو التعديالت وإجراء ن املحكم حات بمق خذ تم وقد ا، عديل أو ا حذف

ائية ال تھ بصو املقياس   ).٣٥(رأصبح

ال البناء   : داخصدق

خالل من التواصل أنماط مقياس لفقرات ي حصا الصدق من التحقق تم

عينة املقياس بتطبيق ع وذلك لھ، تمي ت الذي والبعد الفقرة ن ب تباط معامل رحساب

من مكونة دو) ٣٠(استطالعية وا ا، عين وخارج اسة، الد مجتمع من لأما ن) ١(ر يب

  : ذلك

معامال): ١(لجدو التواصلقيم أنماط ملقياس البعد مع للفقرات تباط   رت

  الرقم

معامل

رتباط

الفقرة

  بالبعد

  الرقم

معامل

رتباط

الفقرة

  بالبعد

  الرقم

معامل

رتباط

الفقرة

  بالبعد

  الرقم

معامل

رتباط

الفقرة

  بالبعد

  الرقم

معامل

رتباط

الفقرة

  بالبعد

٠.٤٧  ٢٩  **٠.٥٨  ٢٢  *٠.٤٧  ١٥  *٠.٤٤  ٨ **٠.٥٥  ١*  

٠.٥٨  ٣٠  *٠.٣٨  ٢٣  *٠.٤٠  ١٦  *٠.٤٧  ٩  *٠.٤١  ٢**  

٠.٦٠  ٣١  *٠.٣٣  ٢٤  *٠.٣٨  ١٧  **٠.٦٩  ١٠  *٠.٣٨  ٣**  

٠.٦١  ٣٢  *٠.٣٤  ٢٥  **٠.٥٨  ١٨  **٠.٥٨  ١١  *٠.٣٠  ٤**  

٠.٦٦  ٣٣  *٠.٤١  ٢٦  **٠.٦٩  ١٩  **٠.٥٠  ١٢  *٠.٤٥  ٥**  

٠.٦٩  ٣٤  *٠.٤٧  ٢٧  **٠.٦٠  ٢٠  *٠.٣٨  ١٣  *٠.٤٩  ٦**  

٠.٧١  ٣٥  **٠.٥٨  ٢٨  **٠.٦٤  ٢١  *٠.٤٧  ١٤  **٠.٥٨  ٧**  

الداللة* مستو عند إحصائيا   . (α=0.05)ىدالة

الداللة**  مستو عند إحصائيا   (α=0.01)ىدالة
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دو ا نتائج ر ما) ١(لتظ تراوحت لھ تمي ت الذي البعد مع الفقرات تباط ا معامالت رأن

ن مستو)٠.٧١-٠.٣٠(ب عند إحصائيا دالة ا وجميع الداللة، إ(α=0.05)ى ش مما ،

للمقياس الداخ البناء   .صدق

التواصل: ثانيا أنماط مقياس   : ثبات

عادة-١ قة بطر   ):Test Retest(الثبات

من مكونة استطالعية عينة ع املقياس تطبيق وخارج) ٣٠(تم اسة الد مجتمع من رأما

أخر مرة التطبيق إعادة ثم ا، ىعين
ً

(Test-retest)بلغ م فار و العينة، نفس زع ) ١٤(ق

دو وا ستقرار ثبات حساب دف وذلك ليوما،
ً

ذلك) ٣( ن   .ي

نباخ-٢ كر ألفا قة بطر   : والثبات

نباخ كر ألفا معادلة ق طر عن أداة ثبات حساب وتم ّCronbach Alphaع وذلك ،

دو وا ستطالعية، العينة ات النت) ٢(لم   ائجيو

التواصل):٢(لجدو أنماط ملقياس نباخ كر والفا عادة ق بطر الثبات  ومعامل

الثبات

ألفا قة بطر

نباخ  وكر

الثبات

قة بطر

  ةعاد

ب ترت

  الفقرات
البعد   طبيعة

عدد

 الفقرات
  البعد

٧-١  **٠.٨٤ ٠.٨٨  
ن فقرت عدا ما ،٢سل

٧  
٧ 

النمط

  اللوام

ع  ١٤-٨  **٠.٧١ ٠.٧٧ ما ي فقرةإيجا  ٧  ١٤دا
النمط

  املس

 ٧  سل  ٢١-١٥  **٠.٧٩ ٠.٨٤
النمط

ت   املش

ي  ٢٨-٢٢  **٠.٨٤ ٠.٨٠   ٧  إيجا
النمط

ي  العقال

ي  ٣٥-٢٩  **٠.٨٨ ٠.٨٤   ٧  ايجا
النمط

م   امل

مستو* عند إحصائيا   (α=0.05) .داللةىدالة

ن ب دوي ا عا) ٢(لمن قة بطر الثبات خالل من الثبات معامل قةأن بطر والثبات دة

املقياس ع عتماد تم التا و ة، بو ال اسات للد ومناسبا مرتفعا ان نباخ كر رالفا و

الية ا اسة   .رالد
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الفقرات اتجاه حسب التواصل أنماط مقياس وتفس يح وت   : تطبيق

من ائية ال تھ بصو املقياس رتكو ع) ٣٥(ن ا ع تو تم واملقي) ٥(زفقرة، عاد يتكوأ ناس

ل واحد خيار باختيار ا أ حسب م لھ ستجيب و لھ، لية جة د يوجد وال عاد أ رمن ر

مسة ا ات يا ا من ابدا،(رفقرة ا، ناد احيانا، غالبا، جاتبحيثردائما، الد ،٥،٤(رتأخذ

يجابية،) ٣،٢،١ الفقرات حالة ب ت ال سابيةوقدع ا املتوسطات اعتماد ،تم

ي ب ت لل وفقا التواصل، أنماط مستو ع كم ل   : ىكمعيار

التواصل٢.٣٣-١ أنماط من منخفض مستو ع   .ىو

التواصل٣.٦٧-٢.٣٤ أنماط من متوسط مستو ع   .ىو

ع٥ -٣.٦٨ التواصلو أنماط من مرتفع   .ىمستو

ثانيا
ً

سر:  العالج ا ند املس شادي نامج يال   : ر

ال العالجيةدف املختلفة الھ بأش النف شاد خدمات تقديم إ شادي رنامج ر

ات م لدى التواصل أنماط لتنمية ات لألم ما ا الفردي ن املستو ع والوقائية

سرة حماية لوحدة   .املراجعات

ع طالع عد و سات يا جي ف ة نظر ملبادئ وفقا شادي نامج ال بناء تم
ً

دبر

تكو وقد ، سات يا فرجي بنموذج اص ا السابق دب و شادية امج ال بناء نالسابق ر

من نامج لسة١٦ال ا مدة م) ٦٠(جلسة سا والذي أسابيع، ثمانية مدار ع دقيقة

ية التجر العينة أفراد لن ش ي واللوا ات، م لدى التواصل أنماط من) ١١١=ن(تنمية

ات مثل. م من لسات سر العالج طر نامج ال ستخدم يو ق السعادة: ُ ان أر

البقاء)املاند( أو التواصل مواقف الذات، تقدير أدوات سرة، قواعد ليدي، ا بل ا ،

ا إ. وغ دف أكوالذي ات خيا تب ع ات م ومساعدة التواصل، أنماط رتنمية

ايجابية نمطة نوعية ي يجا والنمو للتغي داف أ ضع و التواصل، قة وطر

ن ج الز ن ب املتبع    .والتواصل

نامج ال داف   :أ
العام   دف   :ال

تبمعرفة ع ات م ومساعدة التواصل، أنماط تنمية شادي نامج ال رأثر

للت داف أ ضع و التواصل، قة طر ايجابية ة أك ات وخيا ير يجا والنمو غي

ن ج الز ن ب املتبع التواصل نمط   .ونوعية

الفرعية   :داف

ات - م و الباحثة ن ب النف اجز ا وكسر نتماء عضاء فيھ يحقق جو خلق

ن عظ مع ات م ن   .و
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ن - مشاعر عن التعب ع ات م ب  .رتد

ات - لألم التواصل أنماط فرص  .دعم

ا - م ف نعر داخل املشاعر حقيقة ع  .ت

التواصل - أنماط وم بمف ات م و ادة  . ز

والسلبية - يجابية املشاعر عن التعب ع ن قد ن تحس ع ات م ب رتد  .ر

التفاعل - تضعف وال اوتوماتيكيا ي تأ ال الداخلية العمليات عن الكشف
ً

سر التواصل مواقف و ن خر ن ب البقاء(يوالتواصل  ).مواقف

والتفاعل - تصال عملية واس ا استخدام ق طر عن باملشاعر  .الو

يجابية - ة بالصو م أنفس عن ديث ا ة ا م علم ات م ب رتد ر  .ر

أنماط - ة مواج ع ات م ب تد خالل من التواصل أنماط ن وتحس رتنمية

للتواصل املعطل البقاء"التفاعل ضا" (مواقف ،س الالمبا اللوام، ء،

م امل املتطرف، ي  ).العقال

التفاعل - تضعف وال اوتوماتيكيا ي تأ ال الداخلية العمليات عن الكشف
ً

ن خر ن ب   .والتواصل

نامج - ال إتمام من املجموعة أفراد توقعات ع  . التعرف

املستخدمة   :دوات
ج        بطاولة نامج ال ا عقدت ال القاعة دت ازوز ج للكتابة، لوح ة، بيضاو لوس

حةالعرض مر مقاعد جيدة، إضاءة د: التقديمي، تز تم لسات، ا ح مر جو وإلضفاء

تتضمن اق أو بحافظة أم شطة: رل نماذج ي، السلو العقد حو قية و لنماذج ر

شرات وال املطبوعة واملواد املعلومات لبعض قية و نماذج عض ية، البي روالواجبات

،ا وصندو مرآة ملونة، بطاقات وأقالم، ي الدو لسات ا تقيم نماذج ات، مطو قلتثقيفية، ر

ادئة موسيقى صوف، كرة طعمة. قبعات، و ات املشر عض توف إ وباإلضافة

شادية إ جلسة ل تتخلل ال احة س ة ف خالل فيفة،   .را

نامج ال ا قدم ال دمات  : ا

النف .١ شاد نرخدمات اختيا بان سيما وال التواصل أنماط تنمية راملتمثلة

أو ملرة سرة حماية وحدة يراجعن ن كو ع بناء ان نامج لل   . أككأعضاء

م .٢ ا شاد جتما: رخدمات التفاعل ادة و التواصل، أنماط ة بتقو زوتتمثل

املجموعة أعضاء  .مع

ي .٣ وقا شاد بمساعدة: رإ نوتتمثل املحيط مع التكيف ع ات  .م
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املماثلة .٤ املواقف ة ومواج للمستقبل التخطيط ع م ساعد ة تطو نمائية رخدمات

سر شاد فنيات استخدام خالل من والواقع ن باآلخر إحساسا ا أك م يوجعل  .ر

شادي نامج ال   :رتحكيم

ع نامج ال عرض وطلب) ٨(تم س، التد يئة أعضاء يرمن بيان م   : م

العينة .١ ع للتطبيق شادي نامج ال   .رمالئمة

شادي .٢ املحتو و جلسة ل ب داف تباط ا رمدى  .ىر

ا .٣ وخصائص للعينة شطة و اتيجيات س  .مالئمة

التواصل .٤ أنماط لتنمية لسات ا تقييم مالئمة  . مدى

اللغة .٥ سالمة  .مدى

حة املق التعديالت إجراء تم ساليبوقد و نامج ال جلسات ع ن املحكم قبل من

ق وامل تنفيذه، املستخدمة ائية) و(والتقنيات ال تھ بصو نامج ال ن   .ريب

جدو ا ر يظ كما شادية لسات ل ص م ي لوفيما  )٣(ر

  ): ٣(لجدو

شادية لسات ا ص   رم

رقم

لسة   ا
لسة ا دف  الزمن  عنوان   ال

لسة ا

  و
الثقة ناء و ف   ٦٠  رالتعا

ن عض ع ات م ف عر

املرشدة وع   البعض،

لسة ا

  الثانية
املشاعر املشاعر(إطالق عن   ٦٠  )التعب

عن التعب ع ات م ب رتد

ن   مشاعر

لسة ا

  الثانية
املشاعر ليدي(حقيقة ا بل   ٦٠  )ا

حقيقة ع ات م ف عر

منا ص ل داخل   املشاعر

لسة ا

عة   الرا
التواصل   ٦٠  أنماط

وم بمف ات م و ادة ز

التواصل   أنماط

لسة ا

امسة   ا
التواصل ضاء نمط   ٦٠  س

نمط وم بمف ات م و ادة ز

ضاء/ التواصل   س

لسة ا

  السادسة
اللوام التواصل   ٦٠  نمط

نمط وم بمف ات م و ادة ز

  اللوام/ التواصل

لسة ا

عةالس   ا
التواصل   ٦٠  الالمبا نمط

نمط وم بمف ات م و ادة ز

ي/ الالمبا/ التواصل العقال

  املتطرف

لسة واس(تصالا ا استخدام  ٦٠استخدام ع ات م ب رتد
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رقم

لسة   ا
لسة ا دف  الزمن  عنوان   ال

التصال  )التواصل  الثامنة عملية واس ا

ومع خر ك الشر مع والتفاعل

ن   .خر

لسة ا

  التاسعة

سرم التواصل مواقف(يواقف

  )البقاء
٦٠  

الداخلية العمليات عن الكشف

وال اوتوماتيكيا ي تأ ال
ً

ن ب والتواصل التفاعل تضعف

التواصل مواقف و ن خر

البقاء(يسر   )مواقف

لسة ا

  العاشرة

مواقف سر التواصل يمواقف

ضاء(البقاء   )س
٦٠  

التو أنماط ن وتحس اصلتنمية

ة مواج ع ب التد خالل رمن

للتواصل املعطل التفاعل نمط

البقاء( ضاء/ مواقف   )س

لسة ا

ادية ا

  عشر

مواقف سر التواصل يمواقف

  )اللوام(البقاء
٦٠  

التواصل أنماط ن وتحس تنمية

ة مواج ع ب التد خالل رمن

للتواصل املعطل التفاعل نمط

البقاء(   ).اللوام/ مواقف

لسةا

الثانية

  عشر

مواقف سر التواصل يمواقف

  )الالمبا(البقاء
٦٠  

التواصل أنماط ن وتحس تنمية

ة مواج ع ب التد خالل رمن

للتواصل املعطل التفاعل نمط

البقاء(   ).الالمبا/ مواقف

لسة ا

الثالثة

  عشر

مواقف سر التواصل يمواقف

املتطرف(البقاء ي   )العقال
٦٠  

و التواصلتنمية أنماط ن تحس

ة مواج ع ب التد خالل رمن

للتواصل املعطل التفاعل نمط

البقاء( ي/ مواقف العقال

  ).املتطرف

لسة ا

عة الرا

  عشر

مواقف سر التواصل يمواقف

م(البقاء   )امل
٦٠  

التواصل أنماط ن وتحس تنمية

الفعال التفاعل نمط خالل من

للتواصل معطل مواقف(والغ

م/ لبقاءا   ).امل

لسة الدفاعا مات ان الداخلية  ٦٠  مي العمليات عن الكشف
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رقم

لسة   ا
لسة ا دف  الزمن  عنوان   ال

امسة ا

  عشر

وال اوتوماتيكيا ي تأ ال
ً

ن ب والتواصل التفاعل تضعف

ن   .خر

لسة ا

السادسة

  عشر

تامية وتقيمھ(ا نامج ال اء   ٦٠  )إ
من وتقيمھ نامج ال ة خ اء إ

ات م   قبل

ات اسةمتغ   : رالد
تية           ات املتغ اسة الد   : رتضمن

املستقلة .١ ات إوتتمثل: املتغ ند املس شادي نامج لسات رال سر   .يالعالج

عة .٢ التا ات التواصل: املتغ أنماط  .وتتمثل

اسة الد   : رإجراءات
تية طوات ا حسب ا وتنفيذ اسة الد إجراءات   : رتمت

ط .١ ع اسةطالع الد بموضوع العالقة ذات السابقة اسات والد نظر رار ر   .ي

اسة .٢ الد مقياس ر التواصل(رتطو وثباتھ)أنماط صدقھ دالالت من والتحقق ،. 

ة .٣ ا ذو من وتحكيمھ النظر دب ع طالع خالل من شادي نامج ال يبناء ي ر

من تكو حيث ختصاص  .جلسة) ١٦(نو

ز .٤ ل اسة الد عينة التجررتحديد وشبھ الوصفي  .ء

مؤتھ .٥ جامعة من الرسمية املوافقة ع صو  .لا

لتطبيق .٦ ديدة ا قاء بالز سر شاد و التوعية مركز موافقة ع صو ا رتم ي ر ل

م خالل من االت ا ع صو ا تم حيث م لد اسة لالد  .ر

ن .٧ املجموعت افؤ ت من التحقق والضابطة(تم ية ال) التجر القياس ملقياسع قب

اسة التواصل(رالد اختبار)أنماط استخدام تم ،Mann-Whitney(داللة لفحص ،

متوسطات تب و ية التجر املجموعة جات د متوسطات تب ن ب حصائية ق ِالفر ِ
ّ ُّ ّ رُ رو ر

وع التواصل أنماط مقياس ع القب القياس الضابطة املجموعة جات ّد
ر

وا عاد، و لية ال جة السؤال) ٥(لدورالد ذا نتائج   :  يو
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  ): ٥(لجدو

اختبار والضابطة) Mann-Whitney(نتائج ية التجر ن املجموعت ن ب ق الفر داللة ع وللتعرف

القب ختبار ع التواصل أنماط مقياس   ع

 العدد املجموعة البعد
متوسط

 الرتب

مجموع

  الرتب

وت مان

U 
Z 

ىمستو

  الداللة

ية النمط ١٢٤.٠٠ ١١.٢٧ ١١ التجر

 ١٢٩.٠٠ ١١.٧٣ ١١ الضابطة وامالل
٠.٨٧  -٠.١٧  ٥٨.٠٠  

ية النمط ١٢٤.٠٠ ١١.٢٧ ١١ التجر

 ١٢٩.٠٠ ١١.٧٣ ١١ الضابطة املس
٠.٨٧ -٠.١٧ ٥٨.٠٠  

ية النمط ١٤٥.٠٠ ١٣.١٨ ١١ التجر

ت  ١٠٨.٠٠ ٩.٨٢ ١١ الضابطة املش
٠.٢٢ -١.٢٢ ٤٢.٠٠ 

ية النمط ١٤٢.٠٠ ١٢.٩١ ١١ التجر

ي  ١١١.٠٠ ١٠.٠٩ ١١ الضابطة العقال
٠.٣٠ -١.٠٣ ٤٥.٠٠ 

ية النمط ١١٠.٥٠  ١٠.٠٥ ١١ التجر

م   ١٤٢.٥٠ ١٢.٩٥ ١١ الضابطة امل
٠.٢٩  -١.٠٦ ٤٤.٥٠ 

واستخراج. ٨     والضابطة ية التجر ن املجموعت اعضاء ع البعدي القياس إجراء تم

 . النتائج

خ. ٩ بتا واحد ر ش نامج ال اء ان عد ب الت القياس إجراء   ).١٧/٢/٢٠٢١(رتم

بالتوصيات. ١٠ ج ر وا ا، ومناقش ا وتفس النتائج تحليل   .وتم

حصائية٨.٣  ات   : املعا

وطبيعة ات املتغ طبيعة من ل ل طبقا املناسبة حصائية ساليب و الطر استخدام قتم

عي ع التازتو و اسة الد   : رنة

و .١ اسة الد سؤا عن لإلجابة ة املعيا نحرافات و سابية ا لاملتوسطات ر   .ر

سو .٢ ب تباط ا نمعامل ملقياسperson coefficientsر الداخ البناء صدق من للتحقق

ختبار إعادة ختبار وثبات اسة   .رالد

ألفا .٣ نباخ ثبات(Cronbach alpha)وكر من اسةللتحقق الد  .رمقياس

املستقلة)ت(اختبار .٤ ن(Mann-Whitney)للمجموعات املجموعت افؤ ت من للتحقق

التواصل ألنماط والبعدي القب القياس  ع

اختبار  .٥ استخدام اسة) Wilcoxon(تم الد سؤال ع يرلإلجابة  .التت
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ومناقشتھ النتائج   عرض
تو ال للنتائج عرضا الفصل ذا ناو ي

ّ ًّ ً إل دفت ال اسة الد ا إل صلت
ّ

ر
ّ عالتعرفّ

لدى التواصل أنماط تنمية لسات سر العالج إ ند مس شادي إ برنامج فاعلية يمدى ر

اسة الد اسئلة لنتائج عرضا ي وفيما سرة، حماية لوحدة املراجعات ات رم
ّ :  

ومناقشتھ و بالسؤال املرتبطة ف: لالنتائج توجد قل إحصائياور دالة
ّ

مستو ىعند

تب) ٠.٠٥=α(الداللة متوسطات ن أفرادرب تب ومتوسطات ية التجر املجموعة رأفراد

الضابطة شادي؟املجموعة نامج لل عز البعدي التواصل أنماط مقياس رع  ى

داللة لكولفحص ونظرا والضابطة، ية التجر ن املجموعت ن ب حصائية ق نالفر و

مناملجم أقل ت) ١٥(وعات لذلك ، طبي غ ع التو ان حيث معلمية، ال عينات َّمزو

وت مان اختبار ن) Mann-Whitney(استخدام ب ق الفر واتجاه داللة لتوضيح والالمعلمي

الضابطة املجموعة جات د متوسطات تب و ية التجر املجموعة جات د متوسطات ّتب
ر ر ِر ِ

ّ ُّ ّ رُ

ع البعدي دوَالقياس وا عاد، و لية ال جة الد ع التواصل أنماط لمقياس ) ٦(ر

السؤال ذا نتائج   : يو

  ): ٦(لجدو

اختبار تنتائج و ية) Mann-Whitney(مان التجر ن املجموعت ن ب ق الفر داللة ع وللتعرف

البعدي ختبار ع التواصل أنماط مقياس ع   والضابطة

 العدد املجموعة البعد
متوسط

 الرتب

مجموع

  الرتب

مان

 Uوت
Z 

ىمستو

  الداللة

م

  ثر

ية النمط ٧٥.٠٠ ٦.٨٢ ١١ التجر

 ١٧٨.٠٠ ١٦.١٨ ١١ الضابطة اللوام
٠.٥٠  ٠.٠٠  -٣.٤٠  ٩.٠٠  

ية النمط ١٦٨.٠٠ ١٥.٢٧ ١١ التجر

 ٨٥.٠٠ ٧.٧٣ ١١ الضابطة املس
٠.١٥  ٠.٠١ -٢.٧٦ ١٩.٠٠  

ية النمط ٩٦.٠٠ ٨.٧٣ ١١ التجر

ت  ١٥٧.٠٠ ١٤.٢٧ ١١ الضابطة املش
٠.١٨ ٠.٠٤ -٢.٠٣ ٣٠.٠٠  

ية النمط ١٨٥.٠٠ ١٦.٨٢ ١١ التجر

ي  ٦٨.٠٠ ٦.١٨ ١١ الضابطة العقال
٠.٧٠ ٠.٠٠ -٣.٨٥ ٢.٠٠  

ية النمط ١٧٩.٥٠ ١٦.٣٢ ١١ التجر

م   ٧٣.٥٠ ٦.٦٨ ١١ الضابطة امل
٠.٥٤ ٠.٠٠  -٣.٤٩ ٧.٥٠  

داللة** مستو عند إحصائيا   )α=0.01(ىدالة

داللة * مستو عند إحصائيا   ) α=0.05(ىدالة
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دو ا نتائج ر داللة) ٦(لتظ مستو عند احصائية داللة ذات ق فر ىوجود α=(0.05(و

مقياس ع والضابطة ية التجر ن املجموعت جات د تب متوسطي ن رب التواصلر أنماط

البعدي، ختبار توقع تحس حيث ية التجر املجموعة اعضاء لصا ق الفر انت ود

السلبية نماط انخفضت نما ب ، املس والنمط ي والعقال م امل عاد ات م

ن لد اللوام والنمط ت املش النمط   .و

مكن يجة ذه تفس و ية، املجموعة أفراد لدى الن نامج وتأث التجر  رشادي ال

م لسات بالعالج ا ن يسر لدى تحس التواصل أنماط ات اسة، عينة ِمستو  بأن رالد

ط تتعلق عوامل عدة سرة وبالشر الفنيات،امل ا ال رشادية و  خالل الباحثان استخدم

ما ا رشادية، املجموعة ذه مع عمل ط غ التقبل وم صالة والتعاطف واملشر ام و ح  و

ناء ادلاملتب شدين مع الثقة عامل و ئة  املس باه ُوتث كما آمنة، ب امنة ىالقو رلدو ن  ال

اصة تج وال املجموعة داخل ا ات ت  والتغذية الذات عن الكشف ِكعمليات  بناءة ّغ

فة الراجعة تمام زواملجا س بالقوة روالشعو لوالقبو و كما. (Catharsis) نفعا والتنف

استخدامأ نن مشاعر عن بالتعب ات م ساعدت ليدي ا بل ا اتيجية اس

وات كما ن، لد الداخلية املشاعر بمصادر بصار س ل ذلك و لسة أثناء خاص ِش  ا

عة والرا ات تضمنت ال الثالثة م و ادة و منا، ص ل داخل املشاعر زحقيقة

التواصل أنماط وم  .بمف

ة تأث الباحثان َملس ولقد شطة غنية انت ال رشادية املجموعة خ  املقصودة باأل

ة دف ّواملوج لسة، ل لمات، ا وال بالرسم والتعب ادفة ال اللعب شطة أ من ِالعديد ِ ِ
ةشطة من كث و ات ا َقام الاملوج نامج، املشار ال جلسات ان ِخالل ا و م  أ

ة" ا ناستخد رم خر ومع خر ك الشر مع والتفاعل تصال عملية واس ا   . ام

البعدي القياس ية التجر املجموعة أفراد ا ل ال يجابية النتائج تفس مكن ِو
عوامل لعدة عود ا أ التواصل، أنماط مقياس ع الضابطة املجموعة بأفراد نة رمقا

ا   :وم

اال رشادية الفنيات .١ ما خالل الباحثان استخدم   .رشادية املجموعة ذه مع عمل

ن .٢ نامجتضم أنال حيث ي إيجا دو لھ ان ية والتفك ية التد شطة من رمجموعة ر

م إلجابا والتقييم نتقاد عدم مبدأ ع والتأكيد نامج ال جلسات وفق ما ا العمل

و ماس وا ة ر ا ن املشارك أعطى منقد م لد ما واستغالل ما ا للنقاش نفتاح

شطة و املواقف ضمن م ل تقدم ال ديدة ا املعرفة مع ا ط و ات وخ ف رمعا ر

ية   . رالتد
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علموه .٣ ما لتطبيق ات للمشار الفرصة أتاحت قد ية البي بات والتد رالواجبات

  .الواقع

امل .٤ معتقدات ام باح سم ي وآمن داعم مناخ الباحثانتوف وتفاعل ن، ا وأف ات رشار

ضو م حماس مستو فع و م دافعي مستو ع إيجابيا ا تأث أحدث ات املشار رمع ىر ى
ً ً

م واقع تخص ومعلومات موضوعات ا بمضمو تحو ال اللقاءات من د ياملز

سر و   .يال

ال .٥ ع ن تد أثناء ن للمشارك املستمرة الراجعة التغذية منرتقديم م مك نامج

ا بدو وال املعر م بنا ا ودمج ا يعا اس ل س منظمة معلومات ع صو را ل

لسات سر العالج ة لنظر ساسية ائز الر إحدى   .يتمثل

ادة      ومحس ار را و سيدي أبو اسة د نتائج مع اسة الد ذه نتائج زوتتفق ر  ,Abusaidi(ر

Zahrakar & Mohsenzadeh, 2018(أنماط مستو ق فر وجود ا نتائج ت بي ىال و

املجموعة ولصا املجموعة، ملتغ عز ساء ال لدى اج الز عن والرضا ىالتواصل و

ية   .التجر

ومناقشتھ ي الثا بالسؤال املرتبطة النتائج إحصائية: عرض داللة ذات ق فر توجد ل
ُ و

الداللة مستو أفر)(α= 0.05ىعند أداء متوسطات ن نِب القياس ية التجر املجموعة اد

شادي نامج ال ألثر عز التواصل ألنماط ب والت رالبعدي، ى  ؟ِ

من ر ش ر مر عد و مباشرة نامج ال تنفيذ عد التواصل أنماط مقيا تطبيق وتم

تم التطبيق، بذلك املتعلق السؤال عن ولإلجابة ية، التجر املجموعة أفراد ع تنفيذه

لكسواستخدا و اختبار للكشف) Wilcoxon(نم املالئمة الالمعلمية ات ختبا أحد و رو

ال ال م ا ة الصغ العينات حالة ب والت البعدي ن التطبيق ن ب ق الفر وعن

املعلمية، ات ختبا اضات اف مع ناسب دورت النتائج) ٧(لوا ن   يب
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  ): ٧(لجدو

لكسو و املجموعةلفحص) Wilcoxon(ناختبار ألفراد ب والت البعدي ن التطبيق ق والفر

التواصل أنماط مقياس ع ية  التجر

 املقياس
ع زتو

 الرتب

عدد

 الرتب

متوسط

 الرتب

مجموع

 الرتب

  )Z(قيمة

 

ىمستو

 الداللة

 ٢١.٠٠ ٣.٥٠ ٦ سالبة

 ١٥.٠٠ ٧.٥٠ ٢ موجبة
النمط

  اللوام
     ٣ يساو

٠.٦٧  -٠.٤٢ 

 ٢٤.٠٠ ٤.٨٠ ٥ سالبة

 ٢١.٠٠ ٥.٢٥ ٤ موجبة
النمط

  سامل
      ٢ يساو

٠.٨٦  -٠.١٨ 

 ٣٧.٥٠ ٧.٥٠  ٥ سالبة

 ١٧.٥٠ ٣.٥٠  ٥ موجبة
النمط

ت   املش
      ١ يساو

٠.٣١ -١.٠٢ 

 ١٣.٥٠ ٤.٥٠  ٣ سالبة

 ٣١.٥٠ ٥.٢٥  ٦ موجبة
النمط

ي   العقال
      ٢ يساو

٠.٢٨ -١.٠٨ 

 ٩.٥٠ ٣.١٧  ٣ ةسالب

 ٣٥.٥٠ ٥.٩٢  ٦ موجبة
النمط

م   امل
      ٢ يساو

٠.١٢ -١.٥٥ 

دو       ا دة الوا النتائج ر لتظ مستو) 7(ر عند إحصائيا دالة ق فر وجود ىعدم و

التواصل(α = 0.05)داللة أنماط عاد أ مقياس ع ب والت البعدي ن التطبيق ن ب

مما لية، ال جة أدربالد تحسن استمرار ا نامجش ال بأثر ية التجر املجموعة أفراد اء

تنفيذه ع ر ش ر مر عد وشادي عو.ر ية التجر املجموعة أفراد محافظة ع الذي

نامج ال تنفيذ من ر ش ر مر عد داء من ومستو   .ى

العالج        إ ند املس م ا شاد برنامج أن إ عام بوجھ يجة الن ذه ش رو
َ

ن قد الباحثان، طبقھ الذي اتلسيسر ه ع َبر ت تأث ات ال  احتفاظ وفاعليتھ

اسة عينة أفراد اسب رالد ا ال العالجية ِبامل و ذا القياس  زأحر واستمرار ِالبعدي
إحصائيا، دالة جة بد م لد إيجابيا العال والتغ التحسن

ً ّ ً
ة  وذلك ر ب القياس ف  الت

ر عد اء ع رش ومر نامج ِان   . ال
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  :التوصيات
ي          باآل يو فإنھ الية ا اسة الد ا إل توصلت ال النتائج   :رإطار

ع .١ للعمل شطتھ وأ اتيجياتھ اس خالل من ذلك الية، ا اسة الد برنامج رتطبيق

ات م لدى السلبية التواصل أنماط وتخفيض يجابية التواصل أنماط تنمية

سرةاملراجعات حماية  .لوحدة

سن .٢ املرشدين قبل من سرة حماية لوحدة املراجعات ات باألم تمام

م مع  .التعامل

النفسية .٣ وانب ا يص ل الية ا اسة الد ة املطو س املقاي من رستفادة ر

سرة حماية لوحدة املراجعات ات م فئة لدى  .يجابية

ب .٤ ال املرشد قبل من اتالعمل لألم واجتماعات لقاءات عمل ع سة املد رو ي

ا الز التكيف ن ملساعد سرة حماية لوحدة  .واملراجعات

ض .٥ عو يتم ي ل مختلفة شطة وأ برامج سرة حماية لوحدة ات م اشراك

مفككة أسر ن وجود يجة ن اصل ا  .النقص

املر .٦ ات م ع اسات الد من د املز عرإجراء سرة حماية لوحدة اجعات

أخر ومناطق ، أخر ة عمر ىبفئات  .ى

سر .٧ العالج إ ند مس شادي إ برنامج لفاعلية مماثلة اسة د إجراء ع يالعمل ر ر ِ

الية ا اسة الد ا دف اس ال الفئة نفس لدى التواصل، أنماط تنمية رلسات ِ
وتقدي املستقبل، كقلق أخر ات متغ إضافة اسةىمع الد أفراد ب وتد الذات، رر ر

ا  .عل
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املراجع   قائمة
أوال
ً

ية:  العر   املراجع

أمل تصال). ٢٠١٩. (بدر، ات ا م ن تحس جما شادي إ تد برنامج رفاعلية ر ر

جات الز لدى ا والز ة. و بو ال   .١٥٣-٦٢،١١٢: املجلة

ال عبد وجرادات، محمد سالمة، مب ن). ٢٠١٦. (كر تحس سات يا فرجي نموذج فاعلية

جات الز لدى ا الز تصال وأنماط اسات. و ة-رد بو ال                  ،)٢(٤٣ ،العلوم

١١٠٢-١٠٨٥.  

إيمان والتميمي، عماد ة. التميمي، ر جتماعية، و ة بو ال ا وآثا وار ا ثقافة ز ؤعز ر

اسات. إسالمية ،-رد والقانو عة الشر   .٨١-٦٤،)١(٤١نعلوم
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