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

 
 *سليمان كاسوحة .د 

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

ولتحقيق أهداف البحث الجامعة، الالعنفي لتغيير أساليب حل النزاع المستخدمة لدى طلبة 
 Thomas-Kilmann)استخدم الباحث اختبار توماس كيلمان لقياس أساليب حل النزاع 

Conflict Mode Instrument  ) بعد ترجمته إلى اللغة العربية وإجراء دراسة سيكومترية
تكونت عينة البحث من ، و للتحقق من صدقه وثباته وصالحيته للتطبيق يئة السوريةن البللمقياس ضم

كيلمان قبل التدريب -طالبًا وطالبة، طبق الباحث اختبار توماس( 22)طلبة علم النفس وعددهم 
عدم وجود فروق ذات  زنبرغ في التواصل الالعنيف وبعده، وأظهرت نتائج الدراسةعلى نموذج رو 
أما بالنسبة لترتيب استخدام  ،بين االختبار القبلي والبعدي في أساليب حل النزاعداللة إحصائية 

أساليب حل النزاع فقد حل التعاون رابعًا بعد أن كان في المرتبة الخامسة لتصبح بالترتيب التفادي، 
فاعلية التدريب في رفع مستوى التعاون ، كما ظهرت المساومة واالنسحاب ثم التعاون فالتنافس

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

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

 
 .سورية -كلية الرتبية   -جامعة دمشق  -علم النفس مدرس يف قسم *
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 :بحثال مقدمة. 1
إن النزاعات جزء ال يتجزأ من وجودنا وهذا أمر طبيعي، فابتداًء من العالقات الشخصية البينية 
املصغرة ومرورًا باجملموعات، واملنظمات، وانتهاًء بالتجمعات واجملتمعات واألمم، نستطيع القول إن 

فالنزاعات تنشأ من حالة  ،تتسم بالنمو والتغيري والنزاع-...ت اإلنسانية كافة اجتماعية واقتصادية،العالقا
كاملكانة االجتماعية غري املتكافئة، والوصول إىل املوارد والثروات غري : عدم التوازن بني هذه العالقات

ازن هذه تقود إىل مشاكل عديدة  املتكافئ، والتمتع بالسلطة لفئة على حساب اآلخرين، إن حالة عدم التو 
وعليه نلحظ أن كل مستوى يتصل باملستوى اآلخر،  لة، والفقر، واالضطهاد، واجلرمية؛كالتمييز، والبطا

تقع النزاعات عندما يسعى  ث تغيرياً بناًء أو عنفًا مدمراً،مشكاًل زمخًا تعبويًا من القوات اليت ميكن أن حُتد
، ويؤكد ذلك كل من (22، 8811فيشر وآخرون، )وغري متسقة األشخاص لتحقيق أهداف متناقضة 

(Cahn, 1992; Folger & Poole, 1984; Putnam & Poole, 1987; 
Tjosvold, 1997)كما جاء يف ، (Gross, Guerrero & Alberts, 2004)  إن النزاع

 .اف متضاربةينشأ عندما حياول اثنان أو أكثر من الناس املتقاربني أن يتكيفوا مع أفكار وأهد
أكثر عمقًا لفهمنا للنزاع يتعلق باملشاعر واالجتاهات والقيم اليت يتبناها  -هناك بعد آخر

األشخاص، ومع أن هذه العمليات غري عنيفة حبد ذاهتا لكنها قد تكون أحد مسببات العنف، أو على 
ثقة جتعلنا نصنف األشخاص األقل تفتح اجملال للسلوك العنيف وهلياكل العنف؛ فالكراهية واخلوف وعدم ال

إما مبنزلة دنيا أو مبنزلة عليا، وفقًا لتصنيفات عديدة، وقد تدفع هذه املشاعر جمموعات من األشخاص 
شخص خيتلف عنهم يف أحد أو مجيع هذه التصنيفات، وعليه؛ لن  ليصبحوا غري قادرين على حتّمل أي

ليعدوا أفراد اجملموعات األخرى أقل  -ات خاطئةبعد توفر معلوم-يتطلب األمر إال خطوة أو حدثًا صغرياً 
 .نسانية حنوهمتنفيذ أعمال غري إ لتجريدهم من إنسانيتهم ويسوغ -مكانة من البشر

إىل أن اسرتاتيجيات النزاع  -الشخصية-ضمن سياق العالقات بني-ويذهب بعض الباحثني 
وما على أهنا أكثر كفاية من اسرتتيجبات املتكاملة اليت تركز على التعاون وحل املشكالت، يُنظر إليها عم

 Canary & Cupach, 1988; Canary) أو اسرتاتيجيات التجنب( أوالضبط السيطرة)التفريق 
et al., 2001; Canary & Spitzberg, 1987, 1989, 1990).  كما وثقت يف 

(Gross, Guerrero & Alberts, 2004)  ناجتة النزاعات التواصل التعاطفي أن نظريةوترى 
 :مثل ؛على مشاعر العنيفة اللغة ستندت إذ الفرد حاجة لتلبية حماولة يف تستخدماليت  ،االعتيادية األمناط عن

 .لذنبالغضب إضافة لب والشعور اخلوف،
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فإذا ما أردنا أن حنقق السالم ال بد من العمل اهلادف للحد من السلوك العنيف مبهام موجهة حنو  
املوقف، وتشري اخلربة إىل ثالثة توجهات يف الرد على النزاع، إما استخدام /كل من االجتاهات والسياق

القوة القسرية، وهذا قد يولد دائرة عنف أيضاً، وإما تبين موقف الالعنف املطلق، وهناك هنج الالعنف 
النشط ومؤيدو هذا النهج يرفضون استخدام العنف وال يريدون التسبب بأذى لآلخرين وفقدان العالقات 

 (. 08-03، 8811فيشر وآخرون، )عهم إال أن مبدأ استخدام القوة واالضطهاد وارد لديهم م
ومن هنا يربز دور التدريب على التواصل الالعنيف منوذجًا يف حل النزاعات وبناء السالم انطالقاً 

 .من دور اجلامعة ودور الشباب اجلامعي يف املسامهة ببناء جمتمع مسامل
 :بحثالمشكلة . 2

ن الشباب اجلامعي هو ما يعتمد عليه أي بلد للنهوض على كافة الصعد، االجتماعية إ
واالقتصادية والسياسية، لذلك فإن معرفة أساليب إدارة النزاعات لديهم مهمة من أجل التحضري للدخول 

هي حالة "سية يف احلياة الفعالة واإلنتاجية الالزمة لنمو أي جمتمع إنساين، وبالرجوع إىل مفهوم الصحة النف
من العافية يستطيع فيها كل فرد إدراك إمكاناته اخلاصة والتكّيف مع حاالت التوتّر العادية والعمل بشكل 

 (.WHO, 2007" )منتج ومفيد واإلسهام يف جمتمعه احمللي
املعوقات للصحة النفسية للفرد ومن أكثرها تعطيالً  وجتدر اإلشارة إىل أن النزاعات من أكثر

 االختالفات النزاعات تبعًا ألسباب عدة، من تنشأ أن وميكن الفردي واملؤسسايت والوطين،لإلنتاج 
 .واحد شخص من أكثر على تنطوي حالة أي القوى يف توازن اختالل إىل املتباينة واألهداف الفلسفية

العالقات  وفقدان الثقة اهنيار تولد املدارة بأسلوب غري صحي أو املدارة غري إن النزاعات
لذلك فإن استخدام أساليب حل النزاعات من أهم املهارات اليت يفضل أن يتحلى هبا أي  االجتماعية،

 ميكن اخلمسة، النزاع إدارة السرتاتيجيات أساسي فهم إنسان يعمل يف جو من العالقات االجتماعية، ومع
 .لإلصالح قابل إىل وضع غري تتصاعد أن قبل النزاعات مع أفضل على حنو لإلنسان التعامل

أسلوب ميكن تطبيقه بفعالية على كل املستويات يف املفاوضات كالتواصل الالعنفي  وهنا يأيت دور 
التواصل الالعنفي  نظرية ، ويفيف النزاعات والصراعات أيًا كانت طبيعتهاو  الدبلوماسية ومفاوضات العمل

 اخلوف، مثل عواطف أساس على العنيفة اللغةترتكز  حيث املعتادة التواصل أمناط عن النزاعات تنتج
 . املرء حاجة لتلبية حماولة يف وتستخدم الذنب،كذلك والغضب و 
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 تقنيات باستخدام الناس بني وصادق يتعاطف تواصل إلنشاء هنج هوالتواصل الالعنفي إن 
 ىلإ همبادئ وتستند ،8893 يف( 2330 ،روزنربغ( قبل من مرة أولالتواصل الالعنفي  وضع وقد ،التواصل
 ."وفروم ماسلو،و  روجرز،" مثل املنظرين من إنسانية مفاهيم

من خالل عمل الباحث كمدرس يف جامعة دمشق واحتكاكه مع الطلبة، عرب البعض منهم عن 
وهذا دعا الباحث  ئه ويف حميطه االجتماعي،صعوبات تتعلق بأسلوبه يف التواصل وحل النزاعات مع زمال

ومن مث تدريبهم على منوذج روزنربغ يف التواصل الالعنفي لتنمية  للتقصي عن أساليب حل النزاع لديهم
 . التواصل الفعال وحل النزاعات

 :واستناداً إىل ما سبق فإن مشكلة البحث تتحدد يف اإلجابة عن السؤال التايل
ما فاعلية برنامج تدرييب قائم على منوذج روزينربغ يف التواصل الالعنفي لتغيري أساليب حل النزاع 

 ؟دى عينة من طلبة علم النفس يف كلية الرتبية يف جامعة دمشقل

 :أهمية البحث .3
تتضح أمهية البحث احلايل من أمهية التواصل احلامل األساسي لكل ما يتم تبادله من معلومات 

 .ومشاعر وأفكار وأمهية أساليب حل النزاع
يعول عليه بناء املستقبل؛ فقدرته  ويزيد من أمهية البحث أن الفئة املستهدفة الشباب اجلامعي الذي

 .على التواصل بشكل فعال مع اآلخرين يؤمن الطريق حلياة أفضل
 :ويف ضوء ذلك ميكننا تفصيل أمهية البحث احلايل من خالل

 :األمهية النظرية. 8. 0
طبيعة الظاهرة اليت يتصدى هلا البحث وما ينجم عنها من مشكالت صحية ونفسية تنعكس . 8. 8. 0

 .على الفرد واجملتمع سلباً 
أمهية الفئة املستهدفة بالدراسة وهم طلبة علم النفس وخاصة فيما يتعلق مبهارهتم التواصلية اليت . 2. 8. 0

تنعكس على حياهتم الشخصية واملهنية، فهم يف الطور النهائي من االستعداد الدخول إىل ميدان العمل 
قد يساهم يف إعدادهم الستخدام أساليب فعالة يف اجلانب  اإلنساين املهين، وتدريبهم على هذه املهارات

 .املهين يف حياهتم
من املتوقع أن يتمكن البحث احلايل من حتديد فاعلية الربنامج التدرييب القائم على منوذج . 0. 8. 0

 .روزنربغ لتغيري أساليب حل النزاع لدى طلبة علم النفس
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 :األمهية التطبيقية. 2. 0
بنموذج روزنربغ يف اكتساب املعرفة  وهو طلبة علم النفس يف كلية الرتبية،ملح ل مطلب تناول .8. 2. 0

 .اخلمسة مبا يليب حاجتهم للمعرفة والفهم وأساليب حل النزاع يالتواصل الالعنف
طلبة كلية الرتبية قسم علم النفس بالتواصل برنامج تدرييب يهدف إىل تطوير معرفة  إعداد .2. 2. 0

 طلبة، والتحقق من قدرة الأساليب حل النزاعبعتمد على اخلطوات األربع يف منوذج روزنربغ، و الالعنفي امل
 .هذا النموذجعلى تطبيق 

أمهية األدوات اليت مت إعدادها وذلك فيما يتعلق باختبار إدارة النزاع اليت مت التحقق من صدقها  .0. 2. 0
 .وثباهتا وفق الطرائق العلمية املتبعة مبنهج البحث

قد يسمح هذا البحث بتسليط الضوء على أمهية التدريبات يف تطوير مهارات الشباب اجلامعي  .4. 2. 0
 .ودعوة اجلامعة ملزيد من التدريبات الضرورية

قد تساهم نتائج هذه الدراسة يف تنمية الوعي بأمهية التواصل الالعنيف لدى اجلانب  .5. 2. 0
 .ضع بعض األسس الداعمة لتطوير مهارات التواصل يف مناهجهااألكادميي والطاليب يف اجلامعات، وو 

 :أهداف البحث. 4
 :يهدف البحث احلايل إىل

تعّرف فاعلية الربنامج التدرييب القائم على منوذج روزنربغ يف التواصل الالعنفي لتغيري أساليب حل . 8. 4
 .النزاع املستخدمة لدى طلبة السنة اخلامسة يف قسم علم النفس

 .الكشف عن الفروق بني متوسطات درجات أفراد عينة البحث على اختبار أساليب حل النزاع .2. 4
 :البحث وفرضياته سؤال. 5
 : سؤال البحث. 8. 5

 ما ترتيب استخدام أساليب حل النزاع لدى طلبة علم النفس؟
 : فرضيات البحث. 2. 5
بني متوسطات درجات ( 3.35) ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة. 8. 2. 5

الطلبة عينة البحث يف القياسني القبلي والبعدي على اختبار أساليب حل النزاع لصاحل التقييم البعدي يف 
 .استخدام أسلوب التنافس
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بني متوسطات درجات ( 3.35)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة . 2. 2. 5
ني القبلي والبعدي على اختبار أساليب حل النزاع لصاحل التقييم البعدي يف الطلبة عينة البحث يف القياس

 .استخدام أسلوب التعاون
بني متوسطات درجات ( 3.35)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة . 0. 2. 5

لتقييم البعدي يف الطلبة عينة البحث يف القياسني القبلي والبعدي على اختبار أساليب حل النزاع لصاحل ا
 .استخدام أسلوب املساومة

بني متوسطات درجات ( 3.35)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة . 4. 2. 5
الطلبة عينة البحث يف القياسني القبلي والبعدي على اختبار أساليب حل النزاع لصاحل التقييم البعدي يف 

 .استخدام أسلوب التفادي
بني متوسطات درجات ( 3.35)توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ال . 5. 2. 5

الطلبة عينة البحث يف القياسني القبلي والبعدي على اختبار أساليب حل النزاع لصاحل التقييم البعدي يف 
 .استخدام أسلوب االنسحاب

 :حدود البحث. 6
ينة متيسرة من طلبة السنة اخلامسة يف قسم علم اقتصر إجراء هذا البحث على ع: احلدود البشرية. 8. 9

النفس يف جامعة دمشق والذين التزموا بربنامج التدريب كامالً ومت استبعاد من غاب جللسة واحدة، وتشمل 
 .العينة ذكوراً وإناثاً 

مت إجراء الدراسة يف هذا البحث ضمن احلرم اجلامعي التابع جلامعة دمشق يف : احلدود املكانية. 2. 9
 .دمشق

مت إجراء البحث احلايل يف مدة زمنية متتد بني شهري تشرين الثاين وكانون األول : احلدود الزمنية. 0. 9
 .وذلك حسب ما تتطلبه الدراسة( 2385-2384)للعام الدراسي 

غ اقتصر البحث احلايل على تعّرف فاعلية الربنامج التدرييب القائم على منوذج روزنرب : احلدود العلمية. 4. 9
 (.التنافس، التعاون، املساومة، التفادي واالنسحاب)يف التواصل الالعنيف وأساليب حل النزاع اخلمسة 

 :لبحثا التعريف بمصطلحات. 7
 :ميكن تعريف املصطلحات الواردة يف عنوان الدراسة على النحو التايل

التعلمية املستندة إىل التمييز -ةجمموعة من اإلجراءات التعليمي: منوذج روزنربغ يف التواصل الالعنفي. 8. 7
التطلب، إضافة إىل طريقة تطبيقها /االسرتاتيجية والطلب/األفكار واحلاجة/التقييم والشعور/بني املالحظة
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 ,Rosenberg)على املناحي الثالث، التعاطف مع الذات، والتعبري عن الذات، واإلصغاء التعاطفي 
 .فاهيم املطروحةمن خالل احلوار والتطبيق العملي للم( 2003

جمموعة من إجرائيًا بأهنا  الربنامج التدرييب القائم على منوذج روزنربغ يف التواصل الالعنفيويعرف 
يف التواصل ( روزنربغ)التعلمية املخططة واملنظمة واملربجمة زمنياً، واملستندة إىل منوذج -اللقاءات التعليمية

 .ل التعاطفيالالعنفي اليت هتدف إىل تنمية مهارات التواص
 ,Thomas)هي األساليب اخلمسة املذكورة يف تعريف توماس، كيلمان  :أساليب حل النزاعات. 2. 7

Kilmann, 1974)؛ وهي:  
 على اخلاصة يستخدمه األفراد يف حماولة لتلبية احتياجاهتم أسلوب حازم وغري تعاوين: التنافس. 8. 2. 7

 .اآلخر الشخص حساب
حاجاهتم  متاما واريضل الربح-الربح حل جيادإليستخدمه األفراد  وتعاوين ب حازمأسلو : التعاون. 2. 2. 7

 .وحاجات الطرف اآلخر
 فقط جزئياً  مقبولة تسوية أسلوب وسطي بني التعاون واحلزم يستخدمه األفراد إلجياد: املساومة. 0. 2. 7
 .طرافاأل كل اهتمامات رضيت

أي  اهتمامات لتلبية حماولة دونيستخدمه األفراد  اوينأسلوب غري حازم وغري تع: التفادي. 4. 2. 7
 .خصش
لتلبية حاجات الطرف  حماولة يفأسلوب غري حازم وتعاوين يستخدمه األفراد : االنسحاب. 5. 2. 7

 .اآلخر على حساهبم الشخصي
( TKI)إجرائيًا بالعالمة اليت حيصل عليها الطالب على اختبار  حل النزاعات أساليبوتعرف 

 (.التنافس، التعاون، املساومة، التفادي واالنسحاب)خدم يف هذه الدراسة على األبعاد املقابلة املست
وهم الطلبة املسجلون يف السنة اخلامسة يف كلية الرتبية  :إجرائياً طلبة علم النفس يف كلية الرتبية . 0. 7

 .2384/2385جامعة دمشق وامللتزمون بالدوام اجلامعي يف العام الدراسي 
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 :الدراسات السابقة. 8
فيما يأيت بعض الدراسات اليت وجدها الباحث ذات الصلة باستخدام منوذج التواصل الالعنيف يف 

 :عالقته مبتغري حل النزاع
 :اهلند( Alihosseini, F. ; Rangan, U. & Zadeh, M. M., 2014)دراسة . 8. 1

 .تدخل كتقنية نيفالالع التواصل منوذج باستخدام الزوجي الرضا حتسني: عنوان الدراسة
Improving marital satisfaction by using Non-violent 

Communication model as an intervention technique. 
التواصل  طريقة باستخدام التواصلية املهارات على التدريب كان إذا إىل تعرف فيما دراسةهدفت ال

 أي متنع صحيحة عالقة بناء طريق عن األزواج هبا يتمكن بطريقة الزوجي الرضا تعزز أن ميكن الالعنيف
 التواصل الالعنيف تأثري حتديد، و الزوجي الرضا من احلد أو الزوجية اخلالفات نشوء إىل تؤدي قد توترات

التواصل  تأثري حتديد، و الزوجني بني التواصل على التواصل الالعنيف تأثري حتديد، و الزاوجي الرضا على
، األزواج بني النزاعحل  على التواصل الالعنيف تأثري حتديد، و الزوجني بني اجلنسية العالقة على فالالعني

 لتقييم أشهر ثالثة بعداختبار بعدي مؤجل و  ،اختبار قبلي واختبار بعدي بوجود جمموعة ضابطة جريوأ
 الزوجني التواصل بنيو  ني،الزوج رضا :وهي ؛الزوجي الرضا ثراءإل أبعاد أربعة مت قياس، و التجربة استقرار

انب األجمن  األزواج زوجًا من الطلبة( 94) من الدراسة عينةت تكون، و اجلنسية والعالقة النزاعات وحل
( ANOVA)أظهر التحليل العاملي املعاد ، و جياالزو  رضاال من منخفضة درجات لديهم الذين واهلنود

 عالقةالو  النزاعات وحل التواصل،و  الزوجني، رضا حسنت الالعنفيةالتواصل  مهارات على التدريبأن 
 .بينهما نسيةاجل
 :الواليات املتحدة األمريكية( Nash, A. L., 2007)دراسة . 2. 1

كيف يؤثر التدريب على التواصل  يحتوض(: Tekoa) معهد حالة دراسة: عنوان الدراسة
 .النزاعات حل يف (NVC) الالعنيف

Case Study of Tekoa Institute: Illustration of Nonviolent 
Communication Training’s Effect on Conflict Resolution. 

للفريق وللصبيان ( NVC)هدفت الدراسة إىل معرفة إذا كان التدريب على التواصل الالعنيف 
 من عشوائياً  املالحظة أوقات اختيار متوالفتيات حلل املشكالت بكلمات أفضل من القتال أو العنف، و 

 واختيار األوقات تلك جتاهل يتم األكادمييني، مع متداخالً  احملددة األوقات اختيار كان ذاإ د،األح ساءم



 9102  -العدد الثالث   -عشر  بعالمجلد السا. ….....................مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس
 
 

56 

من فريق العمل، ومت تدريب ( 53)، واستخدمت شبكة املالحظة، واشتملت العينة على أخرى أوقات
وهو دار  بننيلل (Tekoa) معهد يفمل يتلقوا التدريب ( 03)منهم على التواصل الالعنيف، و( 23)

 مستوى الفرضيتني األوىل والثانية بداللة إحصائية عند نتائجال ، وأكدتألحداثتعليمية ل مؤسسةرعاية و 
قيم الذي مت تدريبه على  بنني،لل (Tekoa) معهد يف"؛ (3.35)داللة 

ُ
إن تبين فريق العمل امل

(NVC) (بعد سنتني)بلي واالختبار البعدي حللول غري عنفية سيزداد يف الفرتة املمتدة بني االختبار الق ،
قيم  بنني،لل (Tekoa) معهد يف، أكثر من أعضاء الفريق الذين مل يتلقوا التدريب

ُ
إن تبين فريق العمل امل

حللول عنفية سينخفض يف الفرتة املمتدة بني االختبار القبلي واالختبار ( NVC)الذي مت تدريبه على 
 العثور فلم يتم فرضية الثالثةلا أما، "يق الذين مل يتلقوا التدريبالفر  ، أكثر من أعضاء(بعد سنتني)البعدي 

قيم الذي مت تدريبه على  بنني،لل (Tekoa) معهد يف" يذكر تأثري أي على
ُ
إن مسامهة فريق العمل امل

(NVC ) بعد )يف التحريض على النزاعات سينخفض يف الفرتة بني االختبار القبلي واالختبار البعدي
 ".أكثر باملقارنة مع أعضاء الفريق الذين مل يتلقوا التدريب ،(سنتني

 :اسكتلندا( Fullerton, E., 2008)دراسة . 0. 1
يف حميط السنوات املبكرة لدعم حل النزاع وتنمية ذكاء " التواصل الالعنيف" تنمية: عنوان الدراسة

 .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. 
هدفت الدراسة إىل معرفة مدى قدرة األطفال على استعمال هذا األسلوب من اللغة للتفاوض 

ا النموذج باستمرار، سيطورون وعيًا وتعبريًا عن مشاعرهم وحل صراعاهتم اخلاصة فيما لو استخدم هذ
اخلاصة وحاجاهتم األساسية باإلضافة لتكوير فهمهم وإظهار االحرتام والتعاطف ملشاعر اآلخرين 

واشتملت  وحاجاهتم، ومت اختيار املالحظة كأسلوبًا عمليًا ومفيداً، ومثلت شبكة مالحظة أداة الدراسة،
سنوات، وأظهرت النتائج فرقًا ملحوظًا يف املهارات واللغة فغالبية  5-0طفاًل من  22على  الدراسة عينة

األطفال استخدموها للتفاوض خالل وضع صراعي، وهذا كان يف املدرسة عند استعماهلم الكتب البصرية، 
 يف طفل كل ،ككل اجملموعة داخل التغيريفيه  يقاس أن ميكنالذي  دىامل على قيود هناك ذلك ومع

 املالحظات إىل ننظر أن املناسب من يكون قدو  ،والعاطفي واالجتماعي الشخصي نموال من خمتلفة حلةمر 
طفاًل استخدم الكتب  22من  28، املشروع مدة خالل تغيري هناك كان إذااً فردي هوتقييم طفل كل على
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 انات املوظفني،كما لوحظت بعض التغيريات من استبي،  ات لديهمالنزاع حلالبصرية لوحظت تغريات يف 
 بدعم البصرية الكتب استخدم األطفال عندما النزاعات حل مت قد وكان وجدت قد احللول أن علقوا
كما  خمتلفة، حاالت يف واالحتياجات املشاعر عن همتعبري  سنًا فلوحظ األكرب طفال، أما األالكبار

 .(الدعم إىل حاجة يف آخر فلط عند رؤية :املثال سبيل على) اآلخرين الحتياجات وعياً  أكثر وابحأص
 :التعقيب على الداسات السابقة. 4. 1

لقد أظهرت الدراسات اليت وجدها الباحث املتصلة بالتدريب على التواصل الالعنيف أثره يف 
متغريات أخرى كالرضا الزواجي والتواصل بينهما إضافة إىل حل النزاع والعالقة اجلنسية، كذلك ازدياد 

واخنفاض العنفية منها بعد التدريب على التواصل الالعنيف، إضافة إىل الدور اهلام يف احللول الالعنفية 
تنمية الذكاء العاطفي والتفاوض والتعبري عن املشاعر واحلاجات، وتفهم مشاعر اآلخر وحاجاته، بينما يركز 

ىل النموذج البحث احلايل على عينة خمتلفة وهي طلبة السنة اخلامسة باختصاص علم النفس، إضافة إ
 .واحملتوى التدرييب للتواصل الالعنيف

 االستفادةو  النظرية، اخللفية تقدمي حيث من الباحث معلومات غناءإ يف السابقة الدراسات سامهت
 أمهية التواصل الالعنيف يف مدى تُبني اليت األفكار ببعض االستعانة خالل من الدراسة مشكلة صياغة يف

 .السابقة الدراسات يف املستخدمة البحث أدوات من ستفادةاالته، و اإلنسان وشخصي حياة
 متغريات إجياد حملاولة دراستها متت اليت املتغرياتو  الدراسات هذهما ركزت عليه  على االطالع

 االطالع، كذلك الدراسة وفرضيات أسئلة نتائج تفسري يف منها لالستفادة الدراسة يف أمهية هلا جديدة
 .وتفسريها ومناقشتها النتائج هلذه عرضها وكيفية إليها، توصلت اليت النتائج على

 :اإلطار النظري. 9
 النقطة هي املشرتكة بني البشر ةعامال حتياجاتالوا شاعرإن امل: مدخل إىل التواصل الالعنفي. 8. 8

 الوضوح حتقيق يف للمساعدة خطوات أربع من عملية استخدامب توصيو / النظرية هلذه الرئيسية األساسية
 ،والطلبات واالحتياجات، واملشاعر، املالحظات، ىلإ اخلطوات هذه وتستند ،االتصاالت يف والوعي
 واإلجراءات السلوكات حتديد ميكن لذلك والتقييمات، املالحظات بني التفريق األوىل اخلطوة تتضمن
 على للعثور الثالثة خلطوةوا املرافقة، املشاعروعي ب على تصبح أن الثانية اخلطوة ،احلكم من اليةاخل احملددة
 على ساعدي أن ميكن ملموس عمل طلبعلى  نطويت األخرية اخلطوة ،الشعور هذا وراء األساسية احلاجة

 الفرد حياة يف التواصل الالعنفي مبادئ تطبيق نإ( 2330 ،وإيسلر روزنربغ) ويقول ،احلاجة هذه تلبية
 .اآلخرين يف وكذلك سناأنف يف حي وتعاطفي هو ما رؤية على ساعدناي أن ميكن
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من أجل الوصول إىل رغبة متبادلة يف العطاء من القلب، نركز نافذة : عملية التواصل الالعنيف. 2. 8
  .ا املقومات األربعة لنموذج التواصل الالعنيفعلى أهناإلدراك على أربعة جوانب، نشري إليها 

 :قومات منوذج التواصل الالعنيفم. 8. 2. 8
  .التقييمات من املالحظات ريقتف .8. 8. 2. 8
 .املشاعر والتعبري عنها حتديد .2. 8. 2. 8
 .االحتياجات إىل املشاعر ربط .0. 8. 2. 8
 .اإلنسان ازدهار يف املسامهة أجل من لطلبات االستجابة .4. 8. 2. 8

ع م التعاطف ،إلصغاء التعاطفيا ،عن الذات التعبري :أوضاع ثالثة يف مستخدمة املهارات هذه
 .الذات

 :أوضاع استخدام مهارات منوذج التواصل الالعنيف. 2. 2. 8
 واملشاعر، اخلاصة، همالحظاتيعتمد على تعبري الفرد عن : عن الذات التعبري. 8. 2. 2. 8

ما يقوله أو يفعله اآلخرون، : ما حيدث فعلياً يف املواقف يالحظ الفرديف البداية ، والطلبات واالحتياجات،
كون يأن من األفضل هنا و وجيعلها أكثر قيمة ومجااًل أم ال؟  شعر مبشاعر أفضل ويثري حيايتأ هل جيعلين

حدد ببساطة إن  يعلى صياغة هذه املالحظة والتعبري عنها بدون إصدار أي حكم أو تقييم، ف اً قادر الفرد 
: حظة هذا التصرفعند مال همشاعر  الفرد ددحيوبعد ذلك،  ،أم ال هكان ما يقوله أو يفعله اآلخرون يعجب

اليت ترتبط باملشاعر اليت  هقرر احتياجاتياخلوف أم البهجة أم االستمتاع أم الغضب، اخل؟ ثالثاً، ب هل شعر
ستخدم عملية التواصل الالعنيف يإدراك هلذه املقومات الثالثة عندما  هوسوف يتشكل لدي ،بتحديدها امق

 . بوضوح وصدق نفسهللتعبري عن 
 شخص إىل تقدمي التغذية الراجعة على والقدرة يعين احلضور غري القلق: اء التعاطفياإلصغ. 2. 2. 2. 8

 شاعرمل حدسي استشعار على تنطوي هناإ ،املرفقة التقييمات دون به اخلاصة املالحظاتك آخر
بعد ذلك ما ميكن أن يثري حياته وجيعلها أفضل مما هي عليه، الفرد ستكشف يمث  خراآل واحتياجات
اجلانب اآلخر من هذه الطريقة يف ف ،بعة أو املقوم الرابع، وهو طلبهمتلقى منهم املعلومة الراي وذلك بأن

مركزاً باستمرار على هذه  هاهتمامالفرد بقي يوفيما ، ذه املعلومات األربع من اآلخرينالتواصل تلقي نفس ه
نشئ تياراً من التواصل، جيئة يبذلك  هساعد اآلخرين على فعل الشيء نفسه، فإنياجلوانب املشار إليها، و 

ما أالحظه، وأشعر به، وأحتاجه، وما أطلبه لتصبح حيايت : وذهاباً، إىل أن يظهر التعاطف بصورة طبيعية
 .أفضل، وما تالحظه، وتشعر به، وما حتتاجه، وما تطلبه لتصبح حياتك أفضل
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إىل  لحياةاملعيق ل التفكري وحتويل التعرف على القدرةينطوي على : الذاتمع  التعاطف. 0. 2. 2. 8
تعّد هذه ، عاطفلتواصل صادق ومت الطريق ميهد اخلاص الداخلي الفرد حوار يف التحولؤوف، الر  التفكري
مع  متناقضة ألهنا ؛كبرية ممارسة تتطلببسيطة لكنها  أوضاع ثالثة يف األربع املهارات وهذه ،املفاهيم
 شكل ردالتواصل الالعنفي جمل يدعوال  ؛وباختصار ،آلخرينوا هنفس لفهماليت تعودها الفرد  الطرق معظم
 حد يف غاية ليس فإنه وهكذا ،واآلخرين الذات مع لعالقةل جديدة لطريقة ولكن التعبري أشكال من جديد

 .واجلماعات األفراد بني والتفاهم للحياة بل إنه أسلوب لتواصل مهم ذاته
 -هالتواصل الالعنيف يف تفاعالت الفرد ستخدميعندما : ملناتطبيق التواصل الالعنيف يف حياتنا وعا. 0. 8

 ،الطبيعية من التعاطف هستند إىل حالتيبذلك  هفإن -، أو مع طرف آخر، أو داخل جمموعةهمع نفس
يف : خمتلف املواقفيف وبالتايل فالتواصل الالعنيف هو أسلوب ميكن تطبيقه بفعالية على كل املستويات 

، يف املعاجلة وتقدمي االستشارات، يف املؤسسات واملعاهد، داخل املدرسة، خل األسرةدا، العالقات احلميمة
 .يف النزاعات أياً كانت طبيعتها، يف املفاوضات الدبلوماسية ومفاوضات العمل

 األمناط عن ناجتة النزاعات التواصل التعاطفي أن نظريةتقرتح : التواصل التعاطفي والنزاعات .4. 8
 اخلوف، مثل على مشاعر العنيفة اللغة ستندت إذ الفرد حاجة لتلبية حماولة يف تستخدميت ال ،االعتيادية
 ،النظرية هلذه الرئيسية األساسية النقاط هي حلاجاتوا شاعرإن امل ،لذنبالغضب إضافة لب والشعور

 الوعيو  الوضوح حتقيق يف للمساعدة خطوات أربع من عملية استخدامنظرية التواصل التعاطفي ب توصيو 
 . والطلبات ،احلاجاتو  واملشاعر، املالحظات، على املعتمدة اخلطوات هي هذه لتواصل،ا يف

 جداً  حمددة وأفعال سلوكاتحيث أن  والتقييمات، املالحظات متييز على تنطوي األوىل اخلطوة
 للحظة،الشعور املوجود يف ا من بينة على تصبح أن الثانية واخلطوة ،احلكم من خالية تكون ميكن أن
طلب فعل  على نطويت األخرية اخلطوة ،الشعور هذا وراء الكامنة احلاجة على للعثور الثالثة واخلطوة
 (.HOOPER, 2013) احلاجة هذه تلبية على ساعدي أن ميكن ملموس

 ميكن الفرد حياة يف نظرية التواصل التعاطفي مبادئ تطبيق نإ (Rosenberg, 2003) يقول
 .اآلخرين يف وكذلك ،هنفس يف احلياة قيد على هو ما رؤية على تساعدنا أن
لالطالع على طرق مواجهة النزاع نعرض اخلالصة التالية للنظريات  :نظريات حول مسببات النزاع. 5. 8

فيشر وآخرين، )الرئيسة عن أسباب النزاع، حيث يبنّي كل سبب منها مناهج وأهداف متنوعة حبسب 
8811 ،27-21:) 
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تفرتض هذه  :(Community Relations Theory)لعالقات اجملتمعية نظرية ا. 8. 5. 8
النظرية أن سبب النزاع هو االستقطاب املستمر، وعدم الثقة، والعداء بني مجاعات عديدة داخل اجملتمع، 

 :هي" نظرية العالقات اجملتمعية"وأهداف املنهجية اليت ترتكز عليها 
 .بني اجملموعات املتنازعة حتسني ُسبل االتصال والتفاهم. 8. 8. 5. 8
 .تنمية قدرة أكرب على التحمل وتقبل االختالفات بني أفراد اجلماعة. 2. 8. 5. 8
 :(Principled Negotiation Theory) نظرية املفاوضات املرتكزة على املبادئ. 2. 5. 8

ؤمنون أنه ليس هناك وأن أطراف النزاع ي ،تفرتض هذه النظرية أن سبب النزاع هو املواقف غري املتجانسة
نظرية املفاوضات املرتكزة على "، فالكل خاسر، وأهداف املنهجية اليت ترتكز عليها رابح جرّاء النزاع

  :هي ؛"املبادئ
القضايا؛ ومساندهتم يف /متكني األطراف املتنازعة من متييز األمور الذاتية من املشاكل. 8. 2. 5. 8

 .ساس مواقفهم الثابتةالتفاوض على أساس مصاحلهم وليس على أ
 .كافة األطراف/تيسري الوصول التفاقيات يكون الرابح هبا الطرفان. 2. 2. 5. 8
تقرتض هذه النظرية أن  :(Human Needs Theory)نظرية االحتياجات اإلنسانية . 0. 5. 8

سية أو سبب النزاع املتجذر والعميق عدم اإليفاء باحتياجات اإلنسان األساسية الفيزيائية أوالنف
االجتماعية، فالعديد من النزاعات كان سببها فقدان األمن أو اهلوية أو االعرتاف أو املشاركة أو احلكم 

 :هي ؛"نظرية االحتياجات اإلنسانية"الذايت، وأهداف املنهجية اليت ترتكز عليها 
لإليفاء بتلك  مساندة األطراف املتنازعة يف حتديد االحتياجات الالزمة مث وضع بدائل. 8. 0. 5. 8

 .االحتياجات
 .على األطراف أن تصل التفاقات تفي باالحتياجات اإلنسانية األساسية لكل طرف. 2. 0. 5. 8
تفرتض هذه النظرية أن سبب النزاع هو الشعور  :(Identity Theory)نظرية اهلوية . 4. 5. 8

س باهلوية أو خسارة مؤملة حصلت باملاضي ومل يتم الوصول هبا إ
َ
ىل حْل، وأهداف العمل اليت ترتكز بامل

 :؛ هي"نظرية اهلوية"عليها 
من خالل ورشات عمل وحوار ُميّسر على األطراف املتنازعة أن حُتدد التهديدات . 8. 4. 5. 8

 .واملخاوف اليت هتجس يف كل طرف؛ وأن جنعلهم يعايشون معاناة بعضهم لتحقيق املصاحلة بينهم
 .تفاقيات تُعىن باحتياجات اهلوية األساسية لكل طرف من األطرافالوصول معاً إىل ا. 2. 4. 5. 8



 كاسوحة.د..................................... .. الالعنفي التواصل في روزنبرغ نموذج على قائم تدريبي برنامج فاعلية
 

 

55 

 Intercultural Miscommunication)نظرية سوء االتصال بني الثقافات . 5. 5. 8
Theory):  تفرتض هذه النظرية أن سبب النزاع التباين يف أساليب االتصال الثقايف، وأهداف منهجية

 : ؛ هيالتصال بني الثقافاتالعمل اليت ترتكز عليها نظرية سوء ا
 .تنمية معرفة األطراف املتنازعة بثقافة اآلخر. 8. 5. 5. 8
 .احَلد من النمطيات السلبية السائدة لدى كل طرف عن اآلخر. 2. 5. 5. 8
 .هي الغاية القصوى -تعزيز سبل االتصال الفّعال بني الثقافات املختلفة. 0. 5. 5. 8
تفرتض هذه النظرية أن النزاع  :(Conflict Transformation)ت نظرية حتويل النزاعا. 9. 5. 8

ينجم عن مشاكل عميقة متمثلة حتديدًا يف الظلم والتمييز الناجم عن أُطر العمل االجتماعية والثقافية 
 :هي ؛"نظرية حتويل النزاعات"واالقتصادية املختلفة، وأهداف منهجية العمل ل 

 .مل املسببة للظلم والتمييز مبا يف ذلك إعادة التوزيع االقتصاديتغيري البىن وأطر الع. 8. 9. 5. 8
 .توثيق عالقات واجتاهات طويلة األمد بني األطراف املتنازعة. 2. 9. 5. 8
االرتقاء بالعمليات واألنظمة اليت من شأهنا تدعيم التكامل والعدالة والسالم والتسامح . 0. 9. 5. 8

 .واملصاحلة واالعرتاف
 & Lindelow & Scott, 1989 Mukhtar ;)يشري كل من : أساليب حل النزاعات .9. 8

Habib, 2010 ) كما وثق يف(Alino &Schneider, 2012) ميكن جتنبه،  ن النزاع الإىل إ
ليكون النزاع قوة إجيابية ، يف العمل اإلنساين حيوياً  ما يصبح عنصراً  وغالباً ، ومعظمنا يراه عملية مدمرة

تعتمد نظرتنا للصراع على أنه إجيايب أو سليب، على طريقة حله و  ،إىل فهم أفضل للصراعجيب السعي 
(Rahim, 1986)،  يقول(Tidd & Friedman, 2002 )ن حل النزاع خيفض من األثر إ

 .، واستخدام احلل اإلجيايب ميكن أن خيفف ويزيل آثارهللصراعالسليب 
 هلم عالقةفاعالت تواصلية بني اثنني أو أكثر تبأنه النزاع ( 2382 ،جونسون وجونسون)يعرف 

 .ببعضهم ولديهم أهداف منفصلة
على سبيل  باآلخرينحدد الباحثون عدة مناذج، منها املستخدمة لقياس واحد من األبعاد املتعلقة 

 & Thomas)بالنسبة لنموذج أما  ،(Deutsch, 1973)التعاونية والالتعاونية : املثال
Kilmann, 1974 )وما يتعلق باآلخرين ( التوكيدي)بعدان حلل النزاع، املصلحة الشخصية  هناكف

 (.التعاون)
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 (التسوية)املساومة ، االستيعاب، التعاون، (التجنب)هلذا النموذج مخسة أساليب، التفادي 
إن األفراد الذين لديهم مصاحل شخصية مرتفعة يستخدمون التنافس أو التعاون، فأسلوب  ،والتنافس
األسلوب التعاوين على يرتكز زيد مكاسب الفرد إىل احلد األعلى على حساب اآلخرين، بينما التنافس ي

إن األفراد الذين لديهم اهتمام ذايت منخفض يتبنون  ،مصاحل اآلخرين عني النظرخذًا بآاملصاحل الشخصية 
ه وال مصاحل مصاحل يفضل يستخدم األفراد أسلوب التفادي عندما الو  ،أسلويب، التفادي واالستيعاب

وأخرياً،  ،اآلخرين، وأسلوب االستيعاب يشري إىل التضحية باملصاحل الشخصية يف خدمة منافع اآلخرين
 .بذل اجلهود حلل النزاع احلسبانهي تركيبة بني أسلويب التوكيد والتعاون، إهنا تأخذ ب( التسوية)فاملساومة 

لإلنسان التعامل بشكل أفضل مع  مع فهم أساسي السرتاتيجيات إدارة النزاع اخلمسة، ميكن
 .النزاعات قبل أن تتصاعد إىل وضع غري قابل لإلصالح

، "حنن هنا ألجل بعضنا"إن التوجه النفسي الرئيسي للتعاون يتضمن املواقف اإلجيابية اليت تقول
ضد  حنن نقف"باملقارنة مع التنافس، فإنه يتضمن املوقف السليب الذي يقول  ،"حنن نفيد بعضنا بعضاً "

 (.Deutsch, 2000, 26" )أنت هنا ألجل أذييت"، ويف شكله املتطرف "بعضنا
 :منهج البحث وإجراءاته. 01
 :لتحقيق أهداف الدراسة قام الباحث باخلطوات التالية: إجراءات الدراسة .8. 83
والدراسات  االطالع على الرتاث النفسي والرتبوي املتعلق بالتواصل الالعنيف كاألطر النظرية. 8. 8. 83

 .السابقة، واملقاييس املستخدمة يف األحباث، مث حتديد التعاريف اإلجرائية ملفاهيم الدراسة، وحتديد أدواهتا
يف ضوء القراءات السابقة قام الباحث باعتماد وبرتمجة اختبار توماس كيلمان لقياس أساليب  .2. 8. 83

إىل اللغة العربية ومن (  Thomas-Kilmann Conflict Mode Instrument)حل النزاع 
وقام حبساب الصدق التمييزي وحساب ثبات املقياس  حملكمني من كلية الرتبية،مث عرضه على بعض ا

 .للتأكد من قابليته للتطبيق
قام الباحث س يف كلية الرتبية يف جامعة دمشق، حتديد عينة الدراسة من طلبة علم النف .0. 8. 83

موعة من طلبة السنة اخلامسة اختصاص علم النفس يف جامعة دمشق، قبل بإجراء القياس القبلي على جم
 .موعة الربنامج التدرييب املعدأن تتلقى اجمل

 (1)مت تطبيق الربنامج التدرييب القائم على منوذج روزنربغ يف التواصل الالعنيف على مدى  .4. 8. 83
الربنامج مت إجراء القياس البعدي  بعد االنتهاء من تقدمي جلسات لكل جلسة، جلسات مبعدل ساعتني

 .ومقارنة نتائج اجملموعة قبل التدريب وبعده
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للتحقق من أسئلة  (SPSS)متت معاجلة النتائج إحصائيًا باستخدام الربنامج اإلحصائي  .5. 8. 83
 .الدراسة وفروضها

واإلطار النظري  مت تفسري النتائج اليت توصلت إليها الدراسة يف ضوء الدراسات السابقة، .9. 8. 83
 .وتقدمي بعض املقرتحات

تطلبت طبيعة البحث استخدام املنهج شبه التجرييب الذي يُعد من أكثر املناهج : منهج البحث. 2. 83
تغيري مضبوط ومقصود جلملة من الشروط اليت حتدد تلك الظاهرة "واملنهج شبه التجرييب . للبحث مالئمة

، وقد استخدم (21، 2339األمحد، ) "ليل هذه التغريات وتفسريهاومالحظة التغريات النامجة عنها مث حت
املنهج شبه التجرييب لتعرف مدى فاعلية الربنامج التدرييب القائم على منوذج روزنربغ يف التواصل الالعنفي  

 كونه متغرياً مستقالً يف تغيري أساليب حل النزاع كمتغريات تابعة، ويقاس ذلك من خالل التغريات احلاصلة
 .يف درجات الطلبة على املقياس املستخدم يف البحث احلايل

يتكون جمتمع البحث األصلي من طلبة علم النفس السنة اخلامسة  :جمتمع البحث وعينته. 0. 83
اقتصرت عينة طالبًا وطالبة، و ( 19)دهم اإلمجايل ، وعد(2384/2385)املسجلني يف العام الدراسي 

طالبًا منهم ( 22)وعددهم .ضور احملاضرات يف املادة املقررة يف كلية الرتبيةالبحث على الطلبة امللتزمني حب
ذكوراً، وتعّد هذه العينة عينة متيسرة وهي العينة اليت خيتارها الباحث من األفراد الذين ( 2)إناثًا و( 23)

أهنم لن يرفضوا يسهل الوصول إليهم أو األفراد الذين يقابلهم بالصدفة، أو األفراد الذين يعتقد الباحث 
، 2337عباس وآخرون، )االشرتاك يف العينة بسبب عالقات الصداقة أو القرىب اليت تربطهم بالباحث 

221.) 
 :أدوات البحث .4. 83
 يف الشخص سلوك حيددإن اختبار توماس كيلمان : (TKI)اختبار توماس كيلمان  .8. 4. 83

واسعة من وسائل النزاع قد تساعد األفراد على حنو ، ففهم طريقة معاجلة النزاع وجمموعة النزاع حاالت
 والتدريب دارةاإل ذلك يف مبا التطبيقات، من متنوعة جمموعة يف عادة (TKI) ستخداموي أفضل،

 Johnson, Thompson) األسري واإلرشاد والزواج القيادة، على التدريبو  الفريق، وبناء اإلشرايف،
& Anderson, 2014, 1.) 

-THOMAS)مجة اختبار توماس كيلمان لقياس أساليب حل النزاع برت  الباحثقام 
KILMANN CONFLICT MODE INSTRUMENT  ) إىل اللغة العربية مث
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قام بعرضه على جلنة من احملكمني يف كلية الرتبية مث إجراء دراسة سيكومرتية للمقياس ضمن البيئة السورية، 
 .ق، مث اعتماد نتائجه يف البحثللتحقق من صدق املقياس وثباته وصالحيته للتطبي

 :احلايل اخلصائص السيكومرتية لألداة املستخدمة يف البحث. 8. 8. 4. 83
يشري مصطلح الصدق إىل كون االختبار يقيس فعاًل ما (: Validity)الصدق . 8. 8. 8. 4. 83

ب صدق وقام الباحث حبسا ،(848، 2339ميخائيل، )أعد لقياسه أو ما أردنا حنن أن نقيسه به 
 :املقياس بطرق عدة

يتم ذلك بعرض األداة على عدد  :(Trustees Validity) صدق احملكمني. 8. 8. 8. 8. 4. 83
، 2337عباس، نوفل، العبسي وأبو عواد، )من احملكمني املختصني واخلرباء يف اجملال الذي تقيسه األداة 

294.) 
ادة احملكمني من أساتذة جامعة ومن أجل ذلك قام الباحث بعرض املقياس على عدد من الس

دمشق ومدرسيها يف كلية الرتبية، هبدف التأكد من صالحية املقياس علمياً ومتثيلها للغرض الذي وضع من 
 (.0) أجله؛ راجع امللحق

 الطريقة هذه تعتمد(: Discriminate Validation)الصدق التمييزي . 2. 8. 8. 8. 4. 83
 الدرجات من األعلى( أوالثلث) الربع يؤخذ كأن ذاته االختبار يف فةاملتطر  الفئات بني املقارنة على

 الذي) فيه للدرجات األدىن( أوالثلث) بالربع ويقارن( العليا الفئة ميثل الذي)االختبار  هذا يف املتحصلة
 عد الداللة هذه ظهرت الفئتني، فإذا متوسطي بني للفرق اإلحصائية الداللة حتسب مث ،(الدنيا الفئة ميثل

 (. 852، 2339ميخائيل، (" )والدنيا العليا الفئتني بني الفرق بداللة) صادقاً  االختبار
 رتبت أن بعد املفحوصني درجات من%( 25) وأدىن%( 25) أعلى الباحث اعتمد ولقد
 :املتعلقة بالربيعات كاآليت النتائج وكانت ستودنت( ت) اختبار طريق عن الفروق اختبار تصاعدياً، ومت

 1 جدول
 التمييزي الصدق من للتحقق امليئنات نتائج

 اجملموع

 ن
Valid 15 

Missing 0 

 امليئنات
25 142.00 
50 179.00 
75 209.00 
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  2 جدول
 التمييزي الصدق من للتحقق الربيعات نتائج

 اخلطأ املعياري للتقدير االحنراف املعياري املتوسط ن ربيعات 

 اجملموع
 250. 500. 141.25 4 أدىن جمموعة
 5.000 10.000 224.00 4 أعلى جمموعة

 0 جدول
 التمييزي الصدق من للتحقق ستودنت( ت) اختبار نتائج

 

اختبار ليفني 
 لعينتني مستقلتني-اختبار ت للتجانس

القيمة  ف
 االحتمالية

درجة  ت
 احلرية

القيمة 
 االحتمالية

فروق اخلطأ  فروق املتوسط
 املعياري

 لفروقمستوى الثقة ل% 95
 األعلى األدىن

Equal 
variances 
assumed 

8.102 .029 -16.529- 6 .000 -82.750- 5.006 -95.000- -70.500- 

Equal 
variances 

not assumed 
  -16.529- 3.015 .000 -82.750- 5.006 -98.637- -66.863- 

 >احملسوبة ( ت) الداللة لـ أصغر من مستوى( 000.)القيمة االحتمالية  أن اجلدول من يتبني
املرتفعة،  الدرجات ذوي الطلبة فئة لصاحل اجملموعتني متوسطات بني فروق وجود إىل يشري وهذا( 3.35)

 .متييزي بصدق يتصف املقياس أن يعين وهذا
 :التاليةقام الباحث حبساب الثبات بالطرق (: Reliability) الثبات. 2. 8. 8. 4. 83
 :(Internal Consistency Method) الداخلي باالتساق الثبات .8. 2. 8. 8. 4. 83

 رقم واجلدول ؛(885 ،2339ميخائيل، ) بعضاً  بعضها مع البنود ارتباط حساب الطريقة هذه تتطلب
 .يظهر معامل ثبات ألفا( 4)

  4 جدول
 ألفا كرونباخ ثبات معامل

Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 

.862 30 
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 مرتفع( 192= ). النزاع حل أساليب مقياس بنود بني ألفا ثبات معامل أن اجلدول من يتبني
 . لالستخدام صاحلاً  املقياس جيعل ما وثباهتا، للبنود الداخلي االتساق على ويدل
 الطريقة هذه تقوم(: "Split- Half Method) النصفية بالتجزئة الثبات. 2. 2. 8. 8. 4. 83
 حساب مث متكافئان، أهنما يفرتض نصفني إىل واحدة اختبارية جلسة يف تطبيقه بعد االختبار تقسيم على

 حصلوا اليت والدرجات األول النصف على املفحوصون عليها حصل اليت الدرجات بني االرتباط معامل
 (.5)رقم  اجلدول يف موضح هو كما ؛(883 ،2339 ميخائيل،" )الثاين النصف على عليها

 5 جدول
 النزاعات حل أساليب ملقياس بالتجزئة الثبات عامالتم

 كرونباخ-معامل ألفا

.686 
15a 

 902. القيمة
 15a عدد البنود

.743 
15b 

 846. القيمة
 15b عدد البنود

30 30 
 987. الرتابط

 951. 994. براون لألنصاف –سبريمان  معادلة
.994 .951 

 990. لألنصاف جتمان ملمعا
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. 
 جيعل املقياس، ما ثبات على تدل ومرتفعة جيدة بالتجزئة الثبات معامالت أن اجلدول من يتبني

 .لالستخدام صاحلاً  املقياس
مت بناء الربنامج التدرييب : الربنامج التدرييب القائم على منوذج روزنربغ يف التواصل الالعنفي. 2. 4. 83

 :موزعة كما يأيت( د 823)على مثاين جلسات مدة كل منها 
 .مدخل إىل التواصل التعاطفي ومعوقاته .8. 2. 4. 83
 .متييز املالحظة من التقييم .2. 2. 4. 83
 .األحاسيس من األفكار أو االعتقادات/ييز املشاعرمت. 0. 2. 4. 83
 .متييز احلاجات من االسرتاتيجيات. 4. 2. 4. 83
 .األمر/ متييز الطلب من التطلب. 5. 2. 4. 83
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 .اإلصغاء التعاطفي. 9. 2. 4. 83
 .التعاطف مع الذات .7. 2. 4. 83
 .تطبيقات عملية .1. 2. 4. 83

رييب مستخدمًا أساليب عدة كالعصف الذهين واحلوار وجمموعات قام الباحث بتطبيق الربنامج التد
 (.0)العمل وعرض الشرائح وبعض التمارين؛ ملحق رقم 

 :تضمنت هذه الدراسة املتغريات اآلتية: متغريات البحث .5. 83
 .تلقي الربنامج التدرييب القائم على منوذج روزنربغ للتواصل الالعنفي: املستقل .8. 5. 83
التنافس، التعاون، التفادي، ااملساومة، : أساليب حل النزاع وله مخسة أبعاد؛ وهي: التابع .2. 5. 83

 .االنسحاب
هبدف معاجلة البيانات مبا يتناسب مع البحث وفرضياته مت استخدام ما : املعاجلات اإلحصائية .9. 83
 :يأيت
 .وقللتحقق من الصدق التمييزي، ولدراسة بعض الفر ( ت)اختبار . 8. 9. 83
 .للتحقق من الثبات وصدق االتساق الداخلي (Person)معامل االرتباط بريسون . 2. 9. 83
لألنصاف املتساوية للتحقق من ( Spearman–Brown)براون  -معادلة سبريمان. 0. 9. 83

 .الثبات بالتجزئة النصفية
 .جزئة النصفيةللتجزئة النصفية للتحقق من الثبات بالت( Guttman)معادلة جتمان . 4. 9. 83
 .للتحقق من الثبات( Cronbach's- Alpha)ألفا كرونباخ . 5. 9. 83
 .لفحص جتانس التباين (Levene)اختبار ليفني . 9. 9. 83
 :نتائج البحث. 00
 ما ترتيب استخدام أساليب حل النزاع لدى طلبة علم النفس؟: سؤال البحث. 8. 88

ملتوسطات احلسابية القبلية والبعدية واالحنرافات من أجل اإلجابة عن هذا السؤال جرى حساب ا
 :(9)كانت النتائج كما يف اجلدول رقم املعيارية لكل أسلوب من أساليب حل النزاع و 
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  9جدول 
 كيلمان-اإلحصاء الوصفي ألساليب حل النزاع لتوماس

Paired Samples Statistics 
 متوسطاخلطأ املعياري لل االحنراف املعياري ن املتوسط 

Pair 1 61697. 2.89387 22 4.7727 قبلي تنافسي 
Pair 2 47745. 2.23945 22 4.4091 قبلي تعاوين 
Pair 3 50742. 2.38002 22 7.0455 قبلي مساوم 
Pair 4 45670. 2.14214 22 7.7273 قبلي متفادي 
Pair 5 43880. 2.05814 22 6.0455 قبلي منسحب 

 اخلطأ املعياري للمتوسط رياالحنراف املعيا ن املتوسط 
Pair 1 60830. 2.85319 22 4.9545 بعدي تنافسي 
Pair 2 45292. 2.12438 22 4.6818 بعدي تعاوين 
Pair 3 48309. 2.26588 22 6.9091 بعدي مساوم 
Pair 4 42962. 2.01509 22 7.1818 بعدي متفادي 
Pair 5 46609. 2.18614 22 6.2727 بعدي منسحب 
ن اجلدول أعاله أن متوسط درجات الطلبة األعلى يف أسلوب التفادي، ويليه املساومة مث يظهر م

االنسحاب وبعدها التنافس مث التعاون يف االختبار القبلي، أما يف البعدي فإن متوسط درجات الطلبة كان 
 .األعلى يف أسلوب التفادي، ويليه املساومة مث االنسحاب وبعدها التعاون مث التنافس

  7دول ج
 نتائج ترتيب أساليب حل النزاع تبعاً للمتوسطات القبلية والبعدية

 الرتتيب املتوسط البعدي الرتتيب املتوسط القبلي 
 5 4.9545 4 4.7727 التنافس
 4 4.6818 5 4.4091 التعاون
 2 6.9091 2 7.0455 املساوم
 8 7.1818 8 7.7273 املتفادي
 0 6.2727 0 6.0455 املنسحب

لرجوع اىل اجلدول السابق مل يتغري ترتيب متوسطات أساليب حل النزاعات الثالثة األوىل إذ وبا
بقي املتفادي أواًل واملساوم ثانياً واملنسحب ثالثاً يف حني حصل تغري يف ترتيب التنافس الذي كان رابعاً يف 

يف  يف القبلي أصبح رابعاً التطبيق القبلي فأصبح خامسا يف التطبيق البعدي والتعاون الذي كان خامسا 
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هذا ما يدل على فاعلية التدريب يف رفع مستوى التعاون لدى طلبة السنة اخلامسة باختصاص البعدي، 
 .علم النفس وخفض استخدام التنافس، وفيما يلي عرض للنتائج اإلحصائية

ذات داللة إحصائية ال توجد فروق : ونصُّها؛ نتائج الفرضية األوىل واملتعلقة بأسلوب التنافس. 2. 88
بني متوسطات درجات الطلبة عينة البحث يف القياسني القبلي والبعدي ( 3.35)عند مستوى الداللة 

على اختبار أساليب حل النزاع لصاحل التقييم البعدي يف استخدام أسلوب التنافس؛ وللتحقق من صحة 
والرتابط واختبار ت ستودنت ألفراد  هذه الفرضية مت حساب املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية

 (.8و 1)اجملموعة كما يظهر يف اجلدولني 
 1جدول 

 قبل وبعد تلقي الربنامج التدرييبحساب الرتابط بني استخدام أسلوب التنافس 
Paired Samples Correlations 

 القيمة االحتمالية الرتابط ن 
Pair 1 000. 875. 22 بعدي تنافسي & قبلي تنافسي 

  8جدول 
 للفروق فيما يتعلق بأسلوب التنافس( ستودينت-ت)نتائج اختبار 

Paired Samples Test 

 

Paired Differences 

 قيمة ت
درجة 
 احلرية

القيمة 
االحتمالية 
االفرتاضية 

 (اجتاهان)
االحنراف  املتوسط

 املعياري
اخلطأ 
 املعياري

 مستوى الثقة للمتوسط % 95

 علىد األاحل احلد األدىن

Pair 
1 

 - قبلي تنافسي
 559. 21 -594.- 45464. -81827.- 30605. 1.43548 -18182.- بعدي تنافسي

أعاله الرتابط العايل بني استخدام أسلوب التنافس قبل تلقي التدريب ( 1)يظهر من اجلدول 
 (.875.=)وبعده 

-=) (ت) االحتمالية لـالقيمة  أن (8)اجلدول  كما تظهر نتائج اختبار ت ستودينت من
يشري إىل عدم وجود فروق ذات داللة  وهذا( 3.35) ˂احملسوبة أكرب من مستوى الداللة  (-594.

كيلمان فيما يتعلق بتوظيف أسلوب التنافس قبل -إحصائية بني درجات الطلبة على اختبار توماس
 .التدريب وبعده وبالتايل نقبل بفرضية العدم ونقر بعدم وجود فروق
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ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند : ونصُّها؛ نتائج الفرضية الثانية واملتعلقة بأسلوب التعاون. 0 .88
بني متوسطات درجات الطلبة عينة البحث يف القياسني القبلي والبعدي على ( 3.35)مستوى الداللة 

للتحقق من صحة هذه اختبار أساليب حل النزاع لصاحل التقييم البعدي يف استخدام أسلوب التعاون؛ و 
الفرضية مت حساب املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية والرتابط واختبار ت ستودنت ألفراد اجملموعة  

 (.88و 83)كما يظهر يف اجلدولني 
  83جدول 

 قبل وبعد تلقي الربنامج التدرييبحساب الرتابط بني استخدام أسلوب التعاون 
Paired Samples Correlations 

 القيمة االحتمالية الرتابط ن 
Pair 2 001. 639. 22 بعدي تعاوين & قبلي تعاوين 

  88جدول 
 للفروق فيما يتعلق بأسلوب التعاون( ستودينت-ت)نتائج اختبار 

Paired Samples Test 

 

Paired Differences 

 قيمة ت
درجة 
 احلرية

القيمة 
االحتمالية 
االفرتاضية 

 (اجتاهان)
 املتوسط

حنراف اال
 املعياري

اخلطأ 
 املعياري

 مستوى الثقة للمتوسط % 95

 علىاحلد األ احلد األدىن

Pair 
2 

- قبلي تعاوين
 بعدي عاوينت

-.27273- 1.85631 .39577 -1.09577- .55031 -.689- 21 .498 

التدريب  أعاله الرتابط العايل بني استخدام أسلوب التعاون قبل تلقي( 83)يظهر من اجلدول 
 (ت) القيمة االحتمالية لـ أن (88)اجلدول  كما تظهر نتائج اختبار ت ستودينت من(. 639.=)وبعده 

يشري إىل عدم وجود فروق ذات داللة  وهذا( 3.35) ˂احملسوبة أكرب من مستوى الداللة  (498.=)
ب التعاون قبل وبعد كيلمان فيما يتعلق بتوظيف أسلو -إحصائية بني درجات الطلبة على اختبار توماس

 .التدريب وبالتايل نقبل بفرضية العدم ونقر بعدم وجود فروق
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية : ونصُّها؛ نتائج الفرضية الثالثة واملتعلقة بأسلوب املساومة. 4. 88

دي بني متوسطات درجات الطلبة عينة البحث يف القياسني القبلي والبع( 3.35)عند مستوى الداللة 
على اختبار أساليب حل النزاع لصاحل التقييم البعدي يف استخدام أسلوب املساومة؛ وللتحقق من صحة 



 كاسوحة.د..................................... .. الالعنفي التواصل في روزنبرغ نموذج على قائم تدريبي برنامج فاعلية
 

 

55 

هذه الفرضية مت حساب املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية والرتابط واختبار ت ستودنت ألفراد 
 (.80و 82)اجملموعة كما يظهر يف اجلدولني 

  82جدول 
 قبل وبعد تلقي الربنامج التدرييبتخدام أسلوب املساومة حساب الرتابط بني اس

Paired Samples Correlations 
 القيمة االحتمالية الرتابط ن 

Pair 3 000. 743. 22 بعدي مساوم & قبلي مساوم 
 80جدول 

 للفروق فيما يتعلق بأسلوب املساومة( ستودينت-ت)نتائج اختبار 

Paired Samples Test 

 

Paired Differences 

 قيمة ت
درجة 
 احلرية

القيمة 
االحتمالية 
االفرتاضية 

 (اجتاهان)
االحنراف  املتوسط

 املعياري
اخلطأ 
 املعياري

 مستوى الثقة للمتوسط % 95

 علىاحلد األ احلد األدىن

Pair 
3 

 - قبلي مساوم
 بعدي مساوم

.13636 1.67034 .35612 -.60422- .87695 .383 21 .706 

أعاله الرتابط العايل بني استخدام أسلوب املساومة قبل تلقي التدريب ( 82)هر من اجلدول يظ
 (.743.=)وبعده 

 (706.=) (ت) القيمة االحتمالية لـ أن (80)اجلدول  كما تظهر نتائج اختبار ت ستودينت من
لة إحصائية بني يشري إىل عدم وجود فروق ذات دال وهذا( 3.35) ˂احملسوبة أكرب من مستوى الداللة 

كيلمان فيما يتعلق بتوظيف أسلوب املساومة قبل التدريب وبعده -درجات الطلبة على اختبار توماس
 .وبالتايل نقبل بفرضية العدم ونقر بعدم وجود فروق

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية : ونصُّها؛ نتائج الفرضية الرابعة واملتعلقة بأسلوب التفادي. 5. 88
بني متوسطات درجات الطلبة عينة البحث يف القياسني القبلي والبعدي ( 3.35)الداللة عند مستوى 

وللتحقق من صحة . على اختبار أساليب حل النزاع لصاحل التقييم البعدي يف استخدام أسلوب التفادي
فراد هذه الفرضية مت حساب املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية والرتابط واختبار ت ستودنت أل

 (.85و 84)اجملموعة كما يظهر يف اجلدولني 
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 84جدول 
 نامج التدرييبحساب الرتابط بني استخدام أسلوب التفادي قبل وبعد تلقي الرب 

Paired Samples Correlations 
 القيمة االحتمالية الرتابط ن 

Pair 4 000. 729. 22 يعدي متفادي & قبلي متفادي 
 85جدول 

 للفروق فيما يتعلق بأسلوب التفادي( ستودينت-ت)نتائج اختبار 

Paired Samples Test 

 

Paired Differences 

درجة  قيمة ت
 احلرية

القيمة 
االحتمالية 
االفرتاضية 

 (اجتاهان)
 املتوسط

االحنراف 
 املعياري

اخلطأ 
 املعياري

 مستوى الثقة للمتوسط%  95

 علىاحلد األ احلد األدىن

Pair 
4 

- يقبل ديمتفا
 يعدي متفادي

.54545 1.53459 .32718 -.13495- 1.22586 1.667 21 .110 

أعاله الرتابط العايل بني استخدام أسلوب التفادي قبل تلقي التدريب ( 84)يظهر من اجلدول 
 (.729.=)وبعده 

 (110.=) (ت) القيمة االحتمالية لـ أن (85)اجلدول  كما تظهر نتائج اختبار ت ستودينت من
يشري إىل عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني  وهذا( 3.35) ˂احملسوبة أكرب من مستوى الداللة 

كيلمان فيما يتعلق بتوظيف أسلوب التفادي قبل وبعد التدريب -درجات الطلبة على اختبار توماس
 .وبالتايل نقبل بفرضية العدم ونقر بعدم وجود فروق

ال توجد فروق ذات داللة : ونصُّها؛ ملتعلقة بأسلوب االنسحابنتائج الفرضية اخلامسة وا. 9. 88
بني متوسطات درجات الطلبة عينة البحث يف القياسني القبلي ( 3.35)إحصائية عند مستوى الداللة 

وللتحقق . والبعدي على اختبار أساليب حل النزاع لصاحل التقييم البعدي يف استخدام أسلوب االنسحاب
مت حساب املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية والرتابط واختبار ت ستودنت من صحة هذه الفرضية 

 (.87و 89)ألفراد اجملموعة كما يظهر يف اجلدولني 
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 89جدول 
 قبل وبعد تلقي الربنامج التدرييبحساب الرتابط بني استخدام أسلوب االنسحاب 

Paired Samples Correlations 
 تماليةالقيمة االح الرتابط ن 

Pair 5 000. 749. 22 بعدي منسحب & قبلي منسحب 
 87جدول 

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

 

Paired Differences 

درجة  قيمة ت
 احلرية

القيمة 
االحتمالية 
 االفرتاضية

 (اجتاهان)
 املتوسط

االحنراف 
 املعياري

اخلطأ 
 عياريامل

 مستوى الثقة للمتوسط95%

 علىاألد احل دىناألد احل

Pair 
5 

 قبلي منسحب
 بعدي منسحب

-.22727- 1.50971 .32187 -.89664- .44209 -.706- 21 .488 

أعاله الرتابط العايل بني استخدام أسلوب االنسحاب قبل تلقي التدريب ( 89)يظهر من اجلدول 
 (.749.=)وبعده 

 (488.=) (ت) القيمة االحتمالية لـ أن( 87) اجلدول هر نتائج اختبار ت ستودينت منكما تظ
يشري إىل عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني  وهذا( 3.35) ˂احملسوبة أكرب من مستوى الداللة 
كيلمان فيما يتعلق بتوظيف أسلوب االنسحاب قبل التدريب وبعده -درجات الطلبة على اختبار توماس

 .بالتايل نقبل بفرضية العدم ونقر بعدم وجود فروقو 
 :مناقشة النتائج. 02

يعزو الباحث هذه النتائج إىل صعوبة التغيري باألساليب اليت اعتادها الطلبة خالل الفـرتة السـابقة 
علـى مواضـع مـن غـري  ناإىل تركيز انتباه االثقايف يقودن شراطفاإل( 2330روزنربغ، )من حياهتم وهذا يؤكده 

 .ريدهنصل من خالهلا على ما حناملرجح أن 
رمبا نشعر باالرتباك واالستغراب وحنن ننحرف عـن سـلوكاتنا املعتـادة الـيت حوهلـا اإلشـراط الثقـايف "

إىل ســـلوكات تلقائيـــة، ولكـــن إذا كـــان هـــدفنا أن نعـــية احليـــاة بصـــورة واعيـــة يف انســـجام وتوافـــق مـــع قيمنـــا 
وهــذا يتطلــب منــا  ،(852، 2330روزنــربغ، " )الوقــت الكــايفومبادئنــا، فســوف نرغــب يف مــنح أنفســنا 

 . معرفة احتياجاتنا، والقدرة على التواصل مع أنفسنا، وكالمها أمر صعب يف ظل اإلشراط الثقايف
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على أن احتياجاتنـا األساسـية امللحـة قـد تنبـع ( 2333فيشر وآخرون، )يد الباحث ما يذكره ويؤ 
ألوقــات املســتقرة الـيت تتســم هبــا عالقاتنـا بالثقــة العاليــة واملتانـة، وقــد تعرتينــا يف ا –مـن أفعالنــا واسـرتاتيجياتنا 

الرغبة لكشف احتياجاتنا لآلخرين ومناقشتها أمامهم يف حالة توفر الثقة باآلخرين، وإذا ما قاموا بالتحليـل 
 .والتعاطف، فقد يتفهمون احتياجاتنا حىت قبل التصريح هبا

لص مــن الرتاكمــات بســبب النــزاع وعــدم االســتقرار وفقــدان الثقــة هنــاك صــعوبة يف إمكانيــة الــتخ
ســعياً للوصــول لالحتياجــات احلقيقيــة الــيت ُتشــّكل أســاس أفعــال األفــراد واجملموعــات، وكــذلك الوصــول أليــة 

مــا يعـــىن أنــه لــن يـــتم اإليفــاء باحتياجـــاهتم  –أرضــية مشــرتكة بـــني األفــراد الـــذين يتمرتســون خلــف مـــواقفهم 
 . أيضاً  –ذلك باملستقبل  غري احملتمل أن يتم األساسية، ومن

قــد يتجــه النــاس للكشــف عــن معلومــات أكثــر عنــدما يتعــزز مســتوى الثقــة، وإن كــانوا بطيئــني يف 
االنفتاح علـى األطـراف األخـرى، فـإن ذلـك مـن شـأنه أن ُيكسـبهم الدرايـة باحتياجـاهتم األكثـر إحلاحـاً، مـا 

 الوصول إىل تسوية بشأهنا ميكنهم من حتديد االهتمامات اليت ميكن
ويكمن اهلدف طويل األمد يف حتسني سبل االتصال والتواصل بني أطراف النزاع؛ فضالً عن بناء 
جسور الثقة للحد الذي يسـتطيع معـه كـل طـرف البـوح باحتياجاتـه احلقيقيـة مـع تفهـم احتياجـات اآلخـرين 

 .وحماولة اإليفاء هبا
 : البحث مقترحات. 01

 :اليت توصلت إليها الدراسة احلالية يقدم الباحث املقرتحات التاليةيف ضوء النتائج 
 .إجراء املزيد من الدراسات حول النزاعات والتواصل لدى الطلبة واحملاضرين. 8. 80
 .ختصيص مفردات حول حل النزاعات والتواصل الالعنيف يف املناهج اجلامعية. 2. 80
عد الطلبـــة واحملاضـــرين علـــى تطـــوير أســـاليب إجيابيـــة يف العمـــل علـــى تصـــميم بـــرامج تدريبيـــة تســـا. 0. 80

مواجهة الضغوط احلياتية اليت يتعرضون هلا دون اللجوء إىل العنف، ومتكني احملاضرين من نقل املعرفة، ومتثيل 
 .منوذج حيتذى به الطلبة

تماشـى مـع إنشاء مراكز استشـارات نفسـية يف اجلامعـات والعمـل علـى تفعيـل دورهـا وتطـويره مبـا ي. 4. 80
 .واجلامعة واجملتمع املتغريات يف جمال األسرة

أخــرياً يــرى الباحــث ضــرورة إجــراء الدراســة علــى فئــات أخــرى، وذلــك للوصــول إىل برنــامج قابــل . 5. 80
 . للتطبيق على فئات أوسع

 



 كاسوحة.د..................................... .. الالعنفي التواصل في روزنبرغ نموذج على قائم تدريبي برنامج فاعلية
 

 

56 

 المراجع العربية
مدخل إىل (. 2337. )عباس، حممد خليل؛ نوفل، حممد بكر؛ العبسي، حممد مصطفى؛ فريال، أبو عواد

 .دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة: عمان، األردن .مناهج البحث يف الرتبية وعلم النفس
(. 2333. )فيشر، سيمون؛ لودن، جو؛ وليامز، ستيف؛ وليامز، سو؛ عبدي، دخيا؛ مسيث، ريتشارد

 :ملكة املتحدةترمجة نضال اجلّيوسي، امل. مهارات واسرتاتيجات للتطبيق: التعامل مع النزاعات
 .شركة بوك كرافت

 .جامعة دمشق، دمشق منشورات .القياس النفسي (.2339. )امطانيوس ،ميخائيل
 المراجع األجنبية

Alihosseini, F; Rangan, U; & Zadeh, M. M. (2014). Improving 
Marital Satisfaction by Using Non-Violent. the international 
journal of humanities & social studies. , 2(7), 342-348. 

Alino, N. U. & Schneider, G. P. (2012). Conflict Reduction in 
Organization Design: Budgeting and Accounting Control 
Systems. Academy of Strategic Management Journal, 11(1), 1. 

Blake, R. R., & Mouton, J. S. (1964). The Managerial Grid. 
Houston: Gulf. 

Bonebright, D. (2010). 40 years of storming: A historical view of 
Tuckman’s model of small group development. Human 
Resource Development International, 13, 111-120. 

Deutsch, M. (1973). The Resolution of Conflict: Constructive and 
Destructive Processes. Yale University Press, New Haven, CT. 

Deutsch, M. (2000). Cooperation and Competition. In M. 
Deutsch and P. T. Coleman (eds.), The Handbook of Conflict 
Resolution. San Francisco: Jossey-Bass. 

Friedman, R.A., Currall S.C. & Tsai, J.C. (2000). What goes 
around comes around: the impact of personal conflict styles on 



 9102  -العدد الثالث   -عشر  بعالمجلد السا. ….....................مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس
 
 

56 

work conflict and stress. The International Journal of Conflict 
Management, 11(1), 32-55. 

Gross, M. A.; Guerrero, L.K. & Alberts, J. K. (2004). Perceptions 
of Conflict Strategies and Communication Competence in 
Task-Oriented Dyads. Journal of Applied Communication 
Research, 32(3), 249–270. 

Hooper, L. (2013). Nonviolent Communication (NVC) in 
Education. Munich, GRIN Verlag, http://www.grin.com/en/e-
book/262262/nonviolent-communication-nvc-in-education. 
Consulted 2015-11-20. 

Johnson, C. A.; Thompson, R. C. & Anderson, M. G. (2014). 
Thomas-Kilmann Conflict Mode Instrument. Global Research 
Project for Translated TKI Assessments Copyright 2014 by 
CPP, Inc. 

Johnson, D. W. & Johnson, R. T. (2012). Restorative justice in 
the classroom: Necessary roles of cooperative context, 
constructive conflict, and civic values. Negotiation and Conflict 
Management Research, 5(1), 4-28. 

Nash, A. L. (2007). Case Study of Tekoa Institute: Illustration of 
Nonviolent Communication Training’s Effect on Conflict 
Resolution. Doctoral dissertation, Virginia Tech. 

Rahim, M.A. (2002). Toward a theory of managing organizational 
conflict. International Journal of Conflict Management, 13(3), 
206-235. 

Rosenberg, M. (2003). Nonviolent communication: A language of 
life. Encinitas, CA: PuddleDancer Press. 

http://www.grin.com/en/e-book/262262/nonviolent-communication-nvc-in-education.%20Consulted%202015-11-20
http://www.grin.com/en/e-book/262262/nonviolent-communication-nvc-in-education.%20Consulted%202015-11-20
http://www.grin.com/en/e-book/262262/nonviolent-communication-nvc-in-education.%20Consulted%202015-11-20


 كاسوحة.د..................................... .. الالعنفي التواصل في روزنبرغ نموذج على قائم تدريبي برنامج فاعلية
 

 

56 

Thomas, K.W. and Kilmann, R.H. (1974). Conflict Mode 
Instrument. Consulting Psychologists Press, Palo Alto, CA. 

Tidd S.T. & Friedman RA. (2002). conflict style and coping with 
role conflict: an extension of the uncertainty model of work 
stress. International Journal of Conflict Management, 13(3), 
236-257. 

World Health Organization. (2007). International Classification of 
Functioning, Disability, and Health: Children & Youth Version: 
ICF-CY. World Health Organization. 

 
 << 1/5/1037 وصدرت الموافقة على نشره بتاريخ ،13/3/1037يخ لمجلة بتاروصل هذا البحث إلى ا>>  


