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ــص ــة    :ملخـ ــة الحاليـ ــى هـــدفت الدراسـ ــرف التإلـ ــىعـ ــة علـ ــامج إرشـــادي   فاعليـ برنـ
ــذات       ــف الـ ــة كشـ ــي تنميـ ــر فـ ــة أدَلـ ــى نظريـ ــائم علـ ــي قـ ــدى   ،جمعـ ــراع لـ وإدارة الصـ

ــاء:        ــة الزرقـ ــة محافظـ ــديريات تربيـ ــي مـ ــاملين فـ ــاطبين العـ ــين الخـ ــن المعلمـ ــة مـ عينـ
) 173( مكونــــه مــــنالدراســـة علــــى عينـــة    أجريــــت .الثانيــــة، والرصـــيفة واألولـــى،  

ــراد ال   ــنهم أفــ ــًا، ومــ ــًا خاطبــ ــددهم ( معلمــ ــة وعــ ــ30دراســ ــكل  )، تــ ــوزيعهم بشــ م تــ
قـــــام . )15( ضـــــابطةالمجموعـــــة ال، و)15( مجموعـــــة التجريبيـــــةال متكــــافئ إلـــــى 

ــوير أد  ــان بتطـــ ــالباحثـــ ــة :  ياتـــ ــاس الدراســـ ــذات، و مقيـــ ــف الـــ ــاس كشـــ إدارة مقيـــ
ــراع،  ــافة إلــــى  الصــ ــون مــــن (   إضــ ــامج اإلرشــــادي المكــ ــة، وبعــــد  14البرنــ ) جلســ

كمــا تـــم   .الدراســـة تطبيقهــا علـــى أفــراد  ســيكومترية تـــم  ال االتأكــد مــن خصائصـــه  
إعــــادة تطبيقهـــــا علــــى المجموعـــــة التجريبيـــــة بعــــد مـــــرور شــــهر علـــــى القيـــــاس      

  البعدي.

وإدارة  ،وجود فروق بين أفراد المجموعتين في كشف الذاتنتائج الدراسة  كشفت
الصراع، وذلك لصالح أفراد المجموعة التجريبية، وأظهرت النتائج من خالل قياس 

احتفاظ أفراد المجموعة التجريبية بأثر البرنامج اإلرشادي بعد انتهائه المتابعة 
  بفارق زمني مدته شهر. 

  ).المنحى األدَلري، كشف الذات، إدارة الصراع، الِخطبة: الكلمات المفتاحية(
  

  

  

  :مقدمة
لمـا تـوفره مـن     ؛طبة مرحلة مهمـة مـن حيـاة الشـركاء    تشكل الِخ

ــي الرا  ــاعد  قـــرار نـــاجح نحـــو االســـتمرار فـ بطـــة الزوجيـــة، كونهـــا تسـ
ويتطلـب   .الخاطبين على تحري ومعرفـة الصـفات الخاصـة لكـل منهمـا     

قدام على الـزواج ترويضـًا نفسـيًا لتقبلـه، ألنـه يمثـل رابطـة حيويـة         اإل
مما يجعل أرضية  ؛الحب والمودة والتراحم والتعاون مهمة تقوم على
وسـوس بهـا الـنفس    مام النوازع الطارئة التي كثيرًا ما تأالزواج أصلب 

  ).1996(أدَلر، 

 ،ال ينبغي لنا أن نبحث عن أعذار ،زواجوعند إعداد أنفسنا لل
ال يمكن أن تزدهر في  زواجمسؤوليات، فعالقة الأو طرق لتجنب ال

ظل وجود الشكوك، كما أن التعاون يتطلب نوعًا من الوالء 
فان ا حافظ الطرواإلخالص الكامل، فالزواج ال يؤدي وظيفته إال إذ

   .)2005نتقاص أو تحوير (أدَلر، اعلى عهودهما دون 
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The Effectiveness of a Counseling  Program Based on 
Adlerian Approach in Improving Self-Disclosure and 
Conflict Management Among a Sample of  Engaged Male 
Teachers in Zarqa District 
 
Ziad M. Alkhazaleh, Hashemite University. 
Mohammad Bani Younes, Faculty of Educational Sciences, 
University of Jordan 
 
Abstract: The study aimed to identify the effectiveness of a counseling 
program based on the Adler theory in improving self-disclosure and 
conflict management among a sample of  engaged male teachers at 
schools that belong to: Zarqa Governorate, Educational Zarqa First 
Directorate, Educational Zarqa Second Directorate, and Educational 
Roseifa Directorate. The study sample consisted of (30) engaged male 
teachers. The sample was distributed equally into (15) teachers who 
represented the experimental group, and (15) teachers who 
represented the control group. In order to achieve the study aims, the 
scales of the self-disclosure, conflict management, and a counseling 
program were constructed based on the Adlerian approach. The 
program consisted of  (14) sessions. After testing the psychometric 
characteristics of the study tools, the study was applied on the sample 
individuals. The results revealed statistically significant differences 
between the individuals of both groups in improving self-disclosure 
and conflict management in favor of the experimental group. 
Moreover, after implementing the follow up scale beyond a one month 
period, the study showed that the experimental group retained the 
effect of the program. 
(Keywords: Adlerian Approach; Self-Disclosure; Conflict 
Management; Engagement). 

  

  

نجد أن الشباب المقبلين على الزواج ال  ،وفي بعض األحيان
منهم إلى  العديديملكون النضج االنفعالي بدرجة كافية، حيث يعمد 

يوبهم، ويرون أنه من المناسب وع ،وجوانب نقصهم ،إخفاء ضعفهم
يكشفون عنها في مرحلة الِخطبة مع الشريك، ولكن عندما يتزوج  أال

وال يجد فيه ما  ،كل منهما عيوب اآلخرالشابان سرعان ما يكتشف 
غير متوافق (كفافي،  اسلبي اكان يتوقعه، عندها سيشكالن معًا ثنائي

، فنجدهم قد قبل الزواج من مشكالت وقد يعاني األفراد ).1999
اعتادوا في أسرهم األصلية على ممارسة سلوكات معينة، ولكن بعد 

عض أفكارهم ا بتغيير بوالزواج قد تظهر الحاجة ألن يقوم
وقد يسبب هذا التغيير نوعًا من إساءة الفهم، وبذلك  .وسلوكاتهم

  ).2005ثم الخصومات (سليمان،  ،تبدأ المجادالت

  

  



 المجلة األردنية في العلوم التربوية

 64

وهناك مراحل يمر بها الشركاء في حياتهم األسرية بدءًا من 
مرحلة الِخطبة  تعد. وِخطبة حتى األسرة في آواخر العمرالتعارف وال

لتنبؤ بطبيعة العالقة الزوجية الحقًا من الفترات المهمة في ا
)Halford & Markman, 1997 .(لباحثون في مجال قد أولى او

احل تطور األسرة، حيث يستند هتمامًا كبيرًا بمرااألسرة والزواج 
صون في عملهم إلى مرحلة الِخطبة لرسم التوجهات العامة صتخالم

ى مدى الرضا تفيد في تقديم مؤشر عملي عل التي اجحة،للعالقة الن
 Askari, Noah, Hassan)الزواجي ألطول وقت ممكن من الزمن 

& Baba, 2012).  

) هدفت Hamilton, 1998ملتون (اففي دراسة قام بها ه
التعرف الى األمور التي يمكن تناولها في برامج تحضير ما قبل 

د طالبًا جامعيًا على مقاع) 371(فرادها أالزواج على عينة عدد 
اهتمامًا كبيرًا من الشباب  نتائجهاأظهرت  .والية فلوريداالتخرج في 

 ،في البحث عن المصادر الرسمية والهامة حول مفهوم الزواج
رت مبسعى ال االتجاه، في ذاتوالصراع. و ،ومهارات حل المشكالت

)Lambert, 2006 نموذج مقترح لبرنامج ل) في دراسته إلى الوصول
  تحضيري للمقبلين على الزواج.

بين الجهود التي بذلت على صعيد العالم في مجال  ومن
الخاطبين، اإلرشاد األسري والزواجي، االهتمام بإعداد برامج تأهيل 

خطوة وقائية من شأنها أن تحد من باعتبارها والمقبلين على الزواج 
الخالفات والصراعات التي قد تظهر الحقًا عبر مراحل تطور العالقة 

امج تأهيل الزواج في مواقع كثيرة ببرامج الزوجية، حيث ُتعرف بر
 Premaritalتثقيف ما قبل الزواج ( اإلرشاد الزواجي الوقائي، أو

education وإرشاد ما قبل الزواج ،((Premarital counseling) ،
  ). 2014) (غيث، Marital preparationوالتحضير للزواج (

ون عليها هتم القائماأما على صعيد االتجاهات النفسية التي 
المنحى األدلري الذي  في تثقيف وإعداد الخاطبين للزواج، فهناك

 .وليس بمعزل عنه ،الفرد في اإلطار االجتماعي الخاص به درسي
وباألشياء  ،بالكشف عن اتجاهاته في عالقاته باآلخرين عنىكما ي

  ).2010المحيطة به (الريحاني وآخرون، 

ال يمكننا فهم الفرد إّال ويؤّكد أدَلر صاحب هذا االتجاه أننا 
فاألهداف التي يضعها  .من خالل السياق االجتماعي الذي ينتمي له

 ،إضافة إلى ذلك .م هي من تسير دوافعهم ثم سلوكهمالبشر ألنفسه
 فاألفراد األسوياء عادة ما يكونون على علم بماذا ولماذا يسلكون

)Eslamie & Mazandrani, 2015أهداف  ). ويجد أدَلر أن
التوافق االجتماعي، والنجاح المهني،  اإلنسان الرئيسة تتلخص في

  ).1996واإلشباع العاطفي، واالرتواء الروحي (أدَلر ، 

تباع نظرية أدَلر بتثقيف العمالء حول الطريقة أوعادة ما يقوم 
من  ،التي ينظرون بها إلى أنفسهم، واآلخرين، والحياة من حولهم

مًا أساسيًا للهدف جديدة تشكل فهخالل تزويدهم بخارطة معرفية 
لى إهم على تغيير إدراكاتهم السلبية مما يساعد ؛وراء سلوكاتهم

  ). 2013يجابية (كوري، إنحو أكثر 

ويركز العالج األدَلري على تنمية االهتمام االجتماعي لدى 
األفراد من خالل تثقيفهم وتعليمهم كيفية التعامل مع المشكالت التي 

ت البينشخصية، على اعتبار أن اإلنسان شخص تنتج من العالقا
ذلك من خالل تغيير  ويتم .د ومسؤول وحر وقادر على االختيارمتفر

يترجم  ،األهداف والغايات الخاطئة وصوًال إلى أسلوب حياة سوي
وهذا لن يتأتى  .لذي يبذله المعالج مع المسترشدينالجهد الكبير ا

 ،وسلوكاته ،ودوافعه ،بذاتهإّال إذا وصل الفرد إلى حالة من الوعي 
  ).Sharf, 2012; King & Shelley, 2008( وحاجاته

ونظرًا ألن األدلريين مهتمون بالتثقيف والتعليم ومنع المشاكل 
من الحدوث، فإن أكثر من خمسين مركزا للتثقيف الزواجي تم 

انبا تأسيسها في أنحاء الواليات المتحدة، ويأخذ المنهج األدَلري ج
كما تعد فنيات تقييم أسلوب الحياة  .تثقيفيا في طبيعتهتعليميا و

والفنيات الموجهة نحو العمل أبرز معالم هذا المنهج (عالء الدين، 
2013 .(  

إذ وتقدم نظرية أدَلر تطبيقات رائدة في اإلرشاد الزواجي، 
تخدام تقييم معتقدات الزوجين وسلوكياتهم، باسبيقوم أتباعها 

تتم عملية اإلرشاد من خالل تقييم التوافق و تكنيكات متنوعة وفعالة،
ومما ال شك فيه ). Corey, 2009في أسلوب الحياة بين الزوجين (

أن المبادئ األساسية لعلم النفس الفردي لها تأثير كبير في تفسير 
باإلضافة إلى  .في مرحلة ما قبل الزواج ال سيما ،سلوك األفراد

ي يمكن توظيفه في تفسير فهناك مفهوم أسلوب الحياة الذ ،ذلك
ردية لدى العديد من البشر،  السلوك اإلنساني، وهو ما يتسم بالف

 واتجاهاتهم نحو الحياة ،هم في تشكيل معتقدات األفراديسو
)McCurdy, 2007.(  

) في Kutchins, 2002وينسجم ذلك مع ما قام به كيوتشنز (
ا قبل الزواج أثر األنماط السلوكية لألفراد في مرحلة م حول هدراست

اطبين حول على التكيف الزواجي الحقا، وهل هناك حاجة لتثقيف الخ
من كال  ًامتطوعًا خاطب )200( من مكونةالزواج، على عينة 

يجابًا إأن أسلوب الحياة السوي يرتبط  نتائجهاأظهرت الجنسين، 
  الزواجي. ابالرض

 ًاضحوا ًااهتمامأتباع االتجاه األدَلري  أضهر، 1931ذ عام ومن
م تقديم خدمات اإلرشاد ما قبل الزواج من خالل تنمية االهتماب

في  ال سيما ،الحياة المختلفة تاالجتماعي لدى األفراد حول مها
إذ عادة ما يتم  والعالقات الحميمة، ،والصداقة ،مجال العمل

وحل النزاع  ،ين على مهارات االتصالصصتختدريبهم من الم
)Groom, 2001.(  

أثر المنحى  التي تقصصت لدراسات التجريبيةنوعت اوقد ت
 (De Witt, 1982) قام بها ديوت ففي دراسة ،األدلري مع الخاطبين

لتعرف إلى أثر برنامج إرشادي وقائي ما قبل الزواج قائم اهدفت 
وإدارة الصراع لدى  ،على المنحى األدَلري في تنمية مهارات االتصال

ن المجموعتين جًا مزو )30( على اشتملت العينة .لشركاءا
قام الباحث بتصميم برنامج إرشادي مكون من  .التجريبية والضابطة
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(العالقة، واالتصال، وحل تسع جلسات موزعة على ثالثة محاور 
فاعلية كبيرة للبرنامج في تنمية  نتائج الدراسةأظهرت . الصراع)

وإدراة الصراع لدى أفراد المجموعة  ،والحوار ،مهارات االتصال
  ريبية.التج

لفحص أثر برنامج ) فقد قام بدراسة Litty, 1988وأما ليتي (
. دَلر لرفع مستوى التكيف الزواجيإرشادي تعليمي قائم على نظرية أ

 فيزوجًا في مرحلة ما قبل الزواج، تم توزيعهم  )45(شملت العينة
عدم وجود  نتائج الدراسةأظهرت  .بيةضابطة وتجري :مجموعتين

ين التجريبية والضابطة على مقياس الرضا فروق بين المجموعت
  الزواجي.

 ,Sauerheber & Bitter) قام سيورهيبر وبيتر ،المقابلفي و
برنامج إرشادي ما قبل الزواج  لى أثرإبدراسة للتعرف  (2013

للخاطبين  باالستناد إلى االتجاه األدَلري الذي تم تقديمه في حينها
دريبية، قدمت شرة ساعة تي عتثناتكون البرنامج من  .المتدينين

التعاون،  ية للمشاركين على محورين:فعلى شكل جلسات تثقي
 ،ومناقشتها معًا ،العالقة الزوجية تصحيح التوقعات السلبية حولو

االتجاه أن الدراسة شكلت أنموذجًا حيويًا لدور  نتائجهاأظهرت 
  رشاد الزواجي. األدَلري في اإل

يقدمها الموجهون  تعد الخدمات التي ،ومن جهة أخرى
األدَلريون في مرحلة ما قبل الزواج منارة تعليمية تجعل األزواج 

 .)Dinkmeyer, 2007( أكثر استبصارًا حول سلوكاتهم مع الشركاء
 وعادة ما تركز برامج إرشاد ما قبل الزواج في المقام األول على

الذات  يجابية التي يملكها الشركاء، ومنها كشفالنواحي اإل
عليها بما يخدم العالقة الزوجية إلى  ماق، لكي يحافظ كل منهوالصد

  ).Williams, 2008أبعد وقت ممكن (

لحقيقي الذي مقدار الوقت ا ،وما يزيد من فعالية كشف الذات
تفاعالت ودية تخلو من أوجه  يتضمنالذي يقضيه الشركاء معا، 

قشة العديد من الغموض أو التصنع، بما يضمن للشركاء منا
أو تقودهم لتجنب  ،التي عادة ما تثير غضبهم ،ضوعات المهمةالمو

 ).Zarei & Sanaeimanesh, 2014الكشف عن مكنوناتهم (

كية االجتماعية المؤثرة ويعد كشف الذات من األنماط السلو
بين األفراد، حيث ينطوي هذا الشكل من تفاعلية ي عملية أفي 

ها الفرد لآلخر االتصال على المعلومات الشخصية التي يبوح ب
)AL-Azzam, 2014.(  

) أن اإلفصاح الذاتي يعتمد على درجة 2012كفافي (ويرى 
القرب بين األفراد، وهو أن يقوم الفرد بالتعبير عن أفكاره ومشاعره 
بدرجات متفاوتة، إذ عادة ما يبوح الفرد عن األمور الخاصة به إلى 

  أصدقائه الحميمين والمقربين منه. 

كشف الذات لدى الشركاء وفقًا ألسلوب ويتحدد مستوى 
أو  ،الحياة الذي يتبعونه، إذ عادة ما تؤثر الثقافة المحلية في تنمية

سواء أكانت في جانب  إعاقة البوح عن الذات في جميع المجاالت؛

السلوك م القيم، أم وافع، أالدم المشاعر، أم المدركات، أ
(Kitayama & Cohen, 2007).  

 ف عن الذات مع مفاهيم العالج النفسيوتنسجم عملية الكش
 ، وماسلو)Jourard( ، وجورارد(Adler) أمثال أدَلر ،وأدبياته

(Maslow)في نجاح  ًاكبير ًاهذه العملية التفاعلية وزن ولوا، الذين أ
 ةتصال واضح بين المعالج والحالا تنطوي علىعملية عالجية  أي

  ). Tomson, 1996دون زيف أو قناع (

في زيادة أثر  هموجد أن كشف الذات يس ،خرىومن جهة أ
يتطلب ذلك جهدًا كبيرًا في عملية إعادة وتوجيه  إذالعالج النفسي، 

وأنماطهم  ،دوافعهم فهم ةبغية فاعلة مع المسترشدين؛ وبناء عالق
 ;Farber, 2004 et al; Tantillo, 2004) السلوكية المختلفة

Goidfried, 2003) .  

 ،فإن االهتمام بكشف الذات ،األدلري أما على صعيد المنحى
وعة الكبيرة والمتن ورواية القصص يرجع في بداياته إلى أعمال أدَلر

فإن أتباع هذا المنحى يرون  ،لذا .مع العديد من األسر المضطربة
ألية عملية تواصلية ناجحة،  ًاأساسي ًامحوريعد أن كشف الذات 

ر واألهداف واألنماط األمر الذي يقود إلى فهم األفكار والمشاع
المسترشد  لدىتنمية الوعي بها بالسلوكية الخاطئة، بما يسمح 

(Bitter & Byrd, 2011).  

 ،واالنتماء ،منها الوالءبط عملية كشف الذات بعدة أبعاد، وترت
ستنتاجها من هذه اظائف يمكن هناك خمس وو .والتعاون ،واالهتمام

 صدقالو ،توضيح الذاتو ،التعبير العاطفي ، هي:العملية التفاعلية
 Derlega, et( الضبط االجتماعيو ،تطوير العالقاتو، جتماعياال

al., 1993(.  

كثير من المجاالت في ظل وعادة ما يظهر كشف الذات في 
العالقة بين الشركاء، فمنها المشاعر، والحاجات كالتقدير 

على واإلعجاب، واألهداف، والمعتقدات، وأخيرًا النتائج التي تترتب 
 Waring, et)العالقة  الذات من حيث تطور أو انهيار عملية كشف
al., 1998).  ويرتبط كشف الذات بالحب والرضا عن العالقة بين

الزوجين، حيث يظهر ذلك في تقديرهم لذواتهم من خالل 
  ). Finkenauer & Hazam, 2000االستجابات الفاعلة بينهم  (

ية كشف الذات في ظهرت أهمأقد تنوعت الدراسات التي و
 Sprecherسبرجير وهندريك (طولية لفمنها دراسة  ،الرضا الزواجي

& Hendrick, 2004( واج على عينة عبر مرحلتين: قبل الز امتدت
ظمهم من ، معًا) زوج101( ، وبعد الزواجًا) فرد202(من  مكونة

الدراسة التعرف  وقد كان الهدف من .طالب الجامعات المتطوعين
ام، ومدى ارتباطه بعوامل مهمة (الرضا، وااللتز ،ذاتإلى كشف ال

 ًاإيجابأظهرت نتائج الدراسة أن الكشف عن الذات يرتبط  .والحب)
يجابا مع السمات الشخصية إيرتبط . كما الحب وااللتزام والرضا مع

  كتقدير الذات اإليجابي. 



 المجلة األردنية في العلوم التربوية

 66

 ) بدراسة2009قام العمري (فقط  ،البيئة األردنيةفي  أما
والتوافق الزواجي  ،العالقة االرتباطية بين كشف الذات ىإلللتعرف 

(الجنس،  األولى في ضوء بعض المتغيرات إربدلدى معلمي تربية 
) 222تكونت عينة الدراسة من ( .وعمر الزواج، وعدد األبناء)

 موجبةوجود عالقة طردية نتائج الدراسة  معلما ومعلمة. أظهرت
  والتوافق الزواجي. ،بين كشف الذات

مع  موجبن كشف الذات المرتفع يرتبط بشكل إومما يجدر ذكره 
وره (بداية القدرة على حل الصراعات بين الشركاء عبر مراحل تط

 ,Vitoوتحسينها ( ،هم في تقوية العالقةمما يس ؛ووسط ونهاية)
هر ن الصراع بين األفراد يظإف ،للمنحى األدَلري ووفقًا .)1998

هم يديرون صراعاتهم وفقًا ألسلوبهم ف نتيجة لتفاعلهم االجتماعي،
 ,Corey)شكل في وقت سابق من عمرهم يالحياة الذي قد  في

ية واإلنسانية ويعد الصراع أحد المظاهر االجتماع .(2009
خذ الصراع تقد يوالموجودة على مستوى األفراد والجماعات، 

الصراع داخلي، مثل صراع الدوافع، والصراع ال منها: أشكاًال عدة
  ).2007بينشخصي (العتوم، ال

يظهر بين  ًاحتمي ًاسلوكباعتباره وهناك من ينظر الى الصراع 
المقربين منهم كاألزواج؛ نظرًا لطبيعة العالقة  ال سيماالبشر كافة، 

قة باألهداف التي التفاعلية الدائمة بينهم، حيث تتأثر هذه العال
دارة يصل الشركاء إلى مستوى عال من إ وقد .يضعها كل شريك

ومتطلبات  ،صراعاتهم إذا استطاعوا أن يميزوا بين حاجاتهم الملحة
  ).Zarei, Sadeghifard & Adli, 2013الكمالية (

والرضا  ،وهناك ارتباط وثيق بين مهارات حل الصراع
العديد من الدراسات إلى وجود عالقة  نتائج الزواجي، إذ تشير

طالق، إضافة إلى وارتفاع نسب ال ،وثيقة بين ضعف إدارة الصراع
عدم كفاية مهارات االتصال، األمر الذي يقود إلى انخفاض الرضا 

 ,Samani, 2008; Schneewind, Klaus & Gerhard) الزواجي
2002; Greef & De Bruyne, 2000 ;Christensen & Shenk, 

1991).  

 & ,Dildar, Sitwat)دالدار وسايتوت وياسين   ويذكر
Yasin, 2013) ألزواج لحل ساليب مختلفة يتبعها اأن هناك أ

ح، والتسوية، منها: التجنب، والتسامصراعاتهم مع الشريك، 
وجود ارتباط وثيق بين  وتكشف هذه االساليب .والتعاون، واإلجبار

  أو ارتفاعه. جياستخدامها وانخفاض الرضا الزوا

وفي حال حدوث خالف بين الشركاء، فإنهم إما أن يعبروا عن 
وإما  ،ققوا حاجاتهم بالطريقة التي يجدونها مناسبةويح ،مشاعرهم

به  اويحتفظو )،كمون الصراع(طرف اآلخر أن يتجنبوا مواجهة ال
فإن الطريقة التي يتبعونها في حل  ،الحالتين يألنفسهم، وفي كلت

 ,Marchand & Hock)ستراتيجية سلوك" اصراعاتهم تسمى "
2000).  

هم فراد في إدارة صراعاتستراتيجيات التي يتبعها األوتقوم اال
 .هتمام باآلخرينهتمام بالذات، واالمع اآلخر على بعدين هامين: اال

تظهر فيها ها فيوالتسوية:  - أستراتيجيات ومن بعض هذه اال
التجنب:  -بهتمامًا متوسطًا بالذات واآلخر. اراف المتنازعة األط

بالذات انخفاضًا متدنيًا  االستراتيجية هيظهر األفراد في هذحيث 
يظهر لدى األفراد اهتمام منخفض  حيث االسترضاء: -جواآلخر. 

عن  ويعبرالتعاون:  -دوإعطاء األولوية لحاجات اآلخرين.  ،بالذات
 ًاجاهد الفرد سعىي وفيه الهيمنة:-هـهتمام عال بالذات وباآلخرين. ا

 رحاجاته وأهدافه بالقوة على حساب الطرف اآلخ الفرد لكي يحقق
(Byadgi et al., 2014; Rahim, 2001).  

أما على صعيد الصراع الذي قد يحدث بين األزواج، فقد 
اج تنوعت الدراسات التي تناولت سلوكاتهم في مرحلة ما قبل الزو

لوك  دراسة العالقة بين سبهتماما اوما بعده، حيث أبدى الباحثون 
 وفونتنوت ففي دراسة قام بها هينكوت وود .الخاطبين والمتزوجين

)Honeycutt, Woods & Fontenot, 1993(  هدفت إلى فحص
لخاطبين والمتزوجين قواعد االتصاالت القائمة على الصراع بين ا

في ) متزوجا موزعين 56خاطبا و( )43( من مكونةعلى عينة 
أظهرت نتائج  (أزواج تقليديون، وأزواج معاصرون).مجموعتين 

اتباع الصراع من خالل لى الدراسة أن األزواج التقليديين يميلون إ
ألزواج المعاصرون (المستقلون) أما ا. جبار لحسم الخالفمبدأ اإل

نظرًا المتالكهم مبادئ السلوك التوكيدي،  ؛يظهر بينهم الصراع مفل
  لذا فهم األكثر نجاحًا وفاعلية في إدارة صراعاتهم مع الشريك.

ج بعض الدراسات إلى التنبؤ بنجاح واستقرار الزوافيما هدفت 
 استنادًا إلى أنماط السلوك التي يتبعها الشركاء في مرحلة ما قبل

 & Fowers, Montel)ولسون أقام فورز وومونتل وفقد  .الزواج
Olson, 1996) قد  عالقة بين أربعة أنماط سلوكيةبالكشف عن ال

، والحيوي نالمر :وهي ،يتبعها الشركاء في مرحلة ما قبل الزواج
 )393(عينة حجمها  لدىوالمعارض، تقليدي، والمنسجم، وال

بين نمط األفراد  قويةوجود عالقة  نتائج الدراسةزوجًا. أظهرت 
أما األفراد الذين كانوا أكثر . واحتمالية حدوث الطالق ،المعارضين

  .الزوجية مرونة وحيوية فهم األكثر رضا عن العالقة

إذ وتحظى فئة األزواج برعاية كبيرة من المعالجين الزواجيين، 
ينصب اهتمام أتباع نظريات اإلرشاد الزواجي واألسري على المكون 

المنهج األدَلري ف، تطورخالل مراحل ال النفسي األسري ودينامياتها
وأنماطهم  ،وخصائصهم ،يقدم نموذجًا فريدًا في دراسة األفراد

 .اة من جهة أخرىوأهدافهم وأساليبهم في الحي ،السلوكية من جهة
سهامات كبيرة في إتباع المنحى األدَلري قدموا أف ،عالوة على ذلك

 سري، فعلى سبيل المثال ال الحصرمجال اإلرشاد الزواجي واأل
تناولت الدراسات ذات االرتباط بالمنحى األدَلري مهارات إدارة 

في مرحلة ما قبل واإلدارة  ،واالتصال ،الصراع، وحل المشكالت
 ;Sauerheber & Bitter, 2013)وفي الفترة المبكرة منه  ،الزواج

Watts,1997; Bishop,1993; Moschetta & Moschetta; 
1993; Huber,1987) ،ما ينسجم مع مبدأ عمل أدلر في وب

رشاد الزواجي، فكثيرًا ما يهتم المعالجون في مرحلة ما قبل اإل
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من  ًاالزواج بتقييم نمط حياة األفراد باعتبارها أداة وجزءًا هام
  ).Shurts & Kuehn, 2008مل مع األزواج  (اإلطار العام للع

بعض الدراسات، أهمية برامج إرشاد ما نتائج وقد أظهرت 
تجاوز الصعوبات في ) Premarital Counselingقبل الزواج (

 والطالق ،والمشاكل الزوجية المحتملة بين الشريكين كالعنف
(Caldwell & Woolley, 2008; Neuger, 2002; Silliman & 

Schumm, 2000) وتسعى برامج تعليم أو إرشاد ما قبل الزواج .
إلى تقديم إرشادات وقائية وتعليمية لألدوار المحتملة للشريك، 

تصال، ومهارات التكيف، تضمن مثل هذه البرامج مهارات االوت
 & Blair) ومهارات حل الصراع، ومهارات اإلدارة الناجحة

Cordova, 2009; Larson, et al., 2008; Carroll & Doherty, 
2003; Holman, 2001).  

   مشكلة الدراسة

بالنظر إلى اإلحصاءات والدراسات المتنوعة التي أشارت إلى 
وارتفاع نسب الطالق في األردن  ،ازدياد معدل الخالفات الزوجية

)، ووفقًا للبيانات التي 2014قبل الدخول (دائرة قاضي القضاة، 
) ضمن 2013( ةضي القضاالدليل السنوي لدائرة قاأوردها 

، )م2013-2009 ( منشوراته عن أنواع الطالق التراكمي من عام
    تصاعد نسب الطالق قبل الدخول، فقد بلغت في عام والذي يكشف 

، وفي ) حالة6462( 2010) حالة طالق، وفي عام 4397( 2009
، وفي ) حالة7227( 2012، وفي عام ) حالة6355( 2011عام 
. حاالت) 8408( 2014، وفي عام ) حالة7831( 2013عام 

 ،إضافة إلى ازدياد عدد حاالت الطالق والخالفات بين األزواج
يالحظ من  ،وعالوة على ذلك .يدًا في الفترة األولى من الزواجوتحد

ن على المصادر البحثية عدم وجود برامج يطالع الباحثخالل ا
جريت على أفراد ثرائية في مرحلة ما قبل الزواج أإإرشادية وقائية 
األمر  ؛دم وجود اهتمام بمثل هذه البرامجأو ع ،المجتمع األردني

  الذي يتطلب القيام بالدراسة الحالية.

ُتعد فئة المعلمين من أكبر شرائح المجتمع  ،ومن جهة أخرى
أو في مرحلة الِخطبة،  ،التي تشتمل على شباب مقبلين على الزواج

ائهم قضاياهم الخاصة، وهذا لذا قد نجدهم مهتمين بمشاركة شرك
اع الذي ينتج أو قد يعرضهم للصر ،ما قد يزيدهم رضًا عن العالقة

 ؛د يظهرون عكس ذلكق ،المقابلفي و .عن عملية كشف الذات
وغير مبادرين في الحديث عن  ،ن حول ذواتهميفنجدهم متمركز

 سعتاستجابة لهذه المؤشرات البحثية، أنفسهم أمام الشريك. و
برنامج إرشاد جمعي  فحص مدى فاعليةإلى ة الحالية الدراس

ستراتيجيات اإلرشادية القائمة على المنحى األدَلري، في باستخدام اال
وإدارة الصراع لدى عينة من  ،تنمية القدرة على كشف الذات

  المعلمين الخاطبين، ولعّل ذلك يسهم في تجاوز هذه المشكلة.

  

  

  

  فرضيات الدراسة

  :ةسة الحالية في اآلتيتتمثل فرضيات الدرا

) α =0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية (" الفرضية األولى:
بين متوسط درجات أفراد المجموعة التجريبية، ومتوسط درجات 

ياس البعدي على مقياس كشف أفراد المجموعة الضابطة في الق
  ."تعزى للبرنامج اإلرشادي ،الذات

) α =0.05داللة إحصائية (ال توجد فروق ذات " الفرضية الثانية:
بين متوسط درجات أفراد المجموعة التجريبية، ومتوسط درجات 

إدارة  أفراد المجموعة الضابطة في القياس البعدي على مقياس
  ."الصراع، تعزى للبرنامج اإلرشادي

  =0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية (" الفرضية الثالثة:
αفي القياس  ،عة التجريبية) بين متوسط درجات أفراد المجمو

الذات، تعزى للبرنامج  المتابعة على مقياس كشف البعدي وقياس
   ."اإلرشادي

) = 0.05αال توجد فروق ذات داللة إحصائية (" الفرضية الرابعة:
في القياس البعدي  ،بين متوسط درجات أفراد المجموعة التجريبية

لبرنامج الصراع، تعزى ل على مقياس إدارة وقياس المتابعة
  ."اإلرشادي

  أهمية الدراسة

تبدو أهمية الدراسة الحالية من كونها محاولة للتعرف إلى 
وإدارتهم للصراعات  ،ذواتهمم قدرة الشركاء الرجال في كشفه

البينشخصية مع شركائهم النساء، وإعداد برنامج إرشادي جمعي 
بين لتنمية هذه المتغيرات عند الشركاء الخاطبين من الرجال، حيث ت

أن النساء المتزوجات يملن إلى كشف ذواتهن مع اآلخر بشكل 
 ;Hindes, 1997) أسهل وأكبر مما عليه الرجال المتزوجون

Murstein & Adler, 1995; Dindia &  .Allen, 1992).  ومن
وبعض النساء مقتنعون أن  ،من الرجال العديدنلحظ أن  ،جهة أخرى

ا على المرأة سوى الخضوع م ، وأنةدور الرجل هو الحكم واإلدار
، وهذا هو سبب الكثير من الزيجات غير السعيدة (أدَلر، ةوالطاع
الدراسة الحالية تزداد أهمية  إن). ومن هنا نستطيع القول 2005

سلوب أ ال سيما ،ليها أدلرإشار أفي تناولها للمفاهيم النظرية التي 
  قضاياهم. ليه في فهم الخاطبين وإالحياة الذي يمكننا االستناد 

في  ةضافة نوعيإتشكل الدراسة الحالية  ،ذلك لىإضافة إ
سرة والزواج، نحى األدلري في مواجهة مشكالت األلى المإاالستناد 

التي العربية ألدب السابق ندرة الدراسات اذ تبين من خالل مراجعة إ
هذا المنحى عند تناول مشكالت الخاطبين، حيث اعتمدت  بعتت

  ه المعرفي السلوكي.معظمها على االتجا

نطبق عليها حالة الزيادة تيعد األردن أحد الدول التي و
لدخول (دائرة قاضي القضاة، المّطردة في معدالت الطالق قبل ا

الدراسات المتعلقة ببرامج اإلرشاد الخاصة بهذه  ردوتن .)2014
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 من الدراسات السابقة كثيرإضافة إلى ذلك فقد اقتصرت . المشكلة
فإن هذه الدراسة تطمح  ،لذا .نب الوصفي دون التجريبيعلى الجا

في هذا المجال، بحيث تكون نواة للبرامج  إسهاماإلى أن تكون 
 ومن هنا يمكن القول .التجريبية في حقل االسرة والزواجاإلرشادية 

الدراسة الحالية تعد إضافة نوعية وإثراء لألدب النفسي التجريبي  إن
الزواج. إضافة إلى توفير أدوات للدراسة المتعلق بإرشاد ما قبل 

  ذات معامالت صدق وثبات مقبولة ومناسبة في المجتمع األردني.

  حدداتهامو الدراسة حدود

  :اآلتية والمحددات شتملت الدراسة على الحدودا

الحدود البشرية: تم تطبيق الدراسة على المعلمين الخاطبين في 
  محافظة الزرقاء.

دد اإلطار الجغرافي للدراسة في مدارس تربية الحدود المكانية: تح
  الزرقاء (األولى، والثانية، والرصيفة). 

الحدود الزمانية :ارتبطت الحدود الزمانية بفترة تطبيق أدوات 
  م.2015\2014الدراسة خالل الفصل الدراسي الثاني 

تتحدد إمكانية تعميم نتائج الدراسة الحالية تبعًا ألدوات كما 
 ،كشف الذات امقياس :ماائصها السيكومترية، وهدراسة، وخصال

   .وإدارة الصراع، والبرنامج اإلرشادي

  اإلجرائية التعريف

: مجموعة من اإلجراءات المنظمة التي البرنامج اإلرشادي الجمعي
تتضمن كمًا كبيرًا من و أسس اإلرشاد النفسي ونظرياته، إلىتستند 

لمتنوعة التي تقدم المعلومات والخبرات والمهارات واألنشطة ا
لألفراد خالل فترة زمنية محددة، بهدف مساعدتهم على اكتساب 
أنماط ومهارات سلوكية جديدة تؤدي بهم إلى تحقيق التوافق 

 ). ويعرف إجرائيًا2012هم (حسين، والتغلب على مشكالت ،النفسي
)، تم تطويرها 14مجموعة من الجلسات اإلرشادية وعددها ( :بأنه

اشتملت هذه  .ى المنحى األدَلري في اإلرشاد النفسيباالستناد إل
الجلسات على مجموعة متنوعة من األنشطة والتمارين المهمة ذات 
الصلة والموجهة لمجموعة ما من المعلمين الخاطبين في محافظة 

وإدارة الصراع مع  ،الزرقاء لتنمية قدراتهم على كشف الذات
  الشريك.

العالم  ههات النفسية، الذي طوروهو من االتجا المنحى األدَلري:
حيث اعتمد في  ،تحت مسمى "علم النفس الفردي" Adler أدَلر

تفسيره للسلوك اإلنساني على مبدأ الكلية، فهو ال يؤمن بتقسيم 
 ،والشعور ،على وحدة التفكير الفرد إلى وظائف مجزأة، بل يركز

يحاني الواعي (الر والقيم، والعقل الواعي وغير ،والموقف ،والفعل
  ).2012طنوس، و

. عملية تفاعلية تنطوي على عالقة الفرد باآلخر كشف الذات:
منها منها خارجية كثقافة المجتمع، ووغالبًا ما يحكمها عدة عوامل، 

وعادة ما  .وأفكاره وانفعاالته هداخلية كدوافع الشخص وأهداف
 .هتتحدد مساحة كشف الذات لدى الفرد بمفهومه وتقديره لذات

من تناول هذا المفهوم في  أفضل )Jourard( واراردويعد ج
  . ويعرف إجرائيًا بالدرجة التي يحصل عليها المفحوص علىهكتابات

  .الحالية الدراسة مقياس كشف الذات المعتمد في

أو خفض  ،أو إنهاء ،يعني بالضرورة تجنب ال إدارة الصراع:
ثار الصراع، بل التعامل مع مصادره بكل موضوعية للحد من اآل

ينظر إلدارة  ،ومن جهة أخرى .العاطفية والسلوكية المترتبة عليه
الصراع على أنها وسيلة لتعلم التفكير اإلبداعي في حل المشكالت 
بحث يتم تحويل موقف الصراع من مصدر الهدم إلى البناء والتطور 

). Rahim, 2001وفقًا لألهداف التي يسعى إليها أطراف الصراع (
بالدرجة التي يحصل عليها المفحوص على مقياس  ويعرف إجرائيًا

  .الحالية إدارة الصراع المعتمد في الدراسة

العاملين في المدارس المعلمين مجموعة من  ن:ون الخاطبولمالمع
التابعة لمديرية تربية الزرقاء األولى، وتربية الزرقاء الثانية، وتربية 

م أسبابه وظروفه، الرصيفة، الذين أتموا عقد القران بما توافرت له
وا بشكل مباشر مع شركائهم وممن أتيحت لهم الفرصة الكافية ليتفاعل

  قات اجتماعية تذكر.ودون مع

  جراءات اإلالطريقة و

الدراسة بالطريقة القصدية  ختيار أفراداتم  أفراد الدراسة:
) 30( عددهم لخاطبين في محافظة الزرقاء، بلغمن المعلمين ا

) معلمًا خاطبًا ضمن المجموعة التجريبية، 15(معلمًا خاطبًا، منهم 
) 12وعددهم ( ،ممن خضع معظمهم للبرنامج اإلرشادي الجمعي

وعة الضابطة من عينة ) معلمًا خاطبًا ضمن المجم15فقط، و(
) معلما خاطبا. وبناًء على نتائج مقياسي 173جمالية بلغت (إ

لثالثين  دنى الدرجاتأوإدارة الصراع)، تم األخذ ب ،لذات(كشف ا
  حينها أفراد الدراسة.  عدوامعلمًا خاطبًا، وقد 

وللتحقق من تكافؤ المجموعتين تم االعتماد على طريقة 
 ،مجموعتين (ضابطة وتجريبية) فيالتعيين العشوائي ألفراد الدراسة 

) يوضح 1والجدول ( .المتعلقة بهم ةالديموغرافيومقارنة المتغيرات 
) حسب المجموعة التجريبية 30توزيع أفراد الدراسة (ن=

  والضابطة تبعًا لقائمة المعلومات األولية.
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  العمر والمستوى التعليمي. يزيع أفراد الدراسة تبعًا لمتغيرتو :)1جدول (
  المجموعة الضابطة  المجموعة التجريبية    العمر

  العدد  العدد  العمرية الفئة
25 – 30 7 6 
31  -35  5 8 
36 -45  3 1 

 15  15  وعالمجم
 0 1 دبلوم  المستوى التعليمي

  10  9  بكالوریوس
 4  3  ماجستیر
 1 2  دكتوراة

 15 15  المجموع

  الدراسة ااتأد

مقياس كشف الذات،  :يناتأد الحالية الدراسة دم فياستخ
   .برنامج إرشادي جمعيضافة الى إ اهذإدارة الصراع، مقياس و

الذات على النحو كشف  مقياس تم تطوير :مقياس كشف الذات
  اآلتي:

 يالنظري السابق األجنبي والعربي ذإجراء مسح لألدب  تم
؛ 2009الصلة بمفهوم كشف الذات، كالدراسات العربية (العمري، 

)، والدراسات 1995؛ جرادات، 1998؛ المومني، 2008أبو جدي، 
 ,.Forkner, 2013; Ko, 2009; Waring, et al)جنبية األ

 ،قام الباحثان بتحديد األبعاد ،األدب السابق استنادا الىو.(1998
  وصياغة الفقرات المهمة التي تم تضمينها في المقياس.

) فقرة 61تم عرض المقياس الذي يتكون من ( صدق المحتوى:
) من أعضاء هيئة التدريس في 15بعد إعداد الصورة األولية على (

كلينيكي في وعلم النفس اإل ،والصحة النفسية ،مجال اإلرشاد النفسي
وانتماء  ،الجامعات األردنية، إلبداء آرائهم في صدق المضمون

) محكمًا لبيان 12تفاق (اوقد تم اعتماد معيار  .العبارات للمقياس
تم تعديل بعض  ،راء المحكمينآصالحية الفقرة. وبناًء على 

وقرب مدلولها مع فقرات  ،اهتشابهل ؛فقرة)  14( حذفوالفقرات، 
 ،وبالنتيجة .ناسبة بعضها للبعد التي تنتمي اليهوعدم م ،أخرى

) فقرة موزعة على 47ألف من (أصبح المقياس بصورته النهائية يت
عتبر هذا اإلجراء مؤشرًا على أن المقياس يتمتع ابعاد، وأستة 

%) على األقل من المحكمين على 80بدالالت صدق تمثلت باتفاق (
  مناسبة فقراته.

اب دالالت صدق البناء للمقياس من خالل تم حس فاعلية الفقرات:
حساب ارتباط درجة الفقرة بالبعد الذي تنتمي إليه، لدى عينة 

) معلمًا 20استطالعية من خارج أفراد الدراسة الحالية، بواقع (
ستطالعية، لعدم اكتمال وتم استبعاد اثنين من العينة اال خاطبًا،

) 18اج الصدق (اإلجابة لتصبح العينة المعتمدة ألغراض استخر
قيم معامالت االرتباط بين فقرات المقياس  تراوحتمعلمًا، حيث 

مؤشرات جيدة للحكم  تعدو .)0.83 - 60.0والدرجة الكلية بين (
   .على صدق البناء للمقياس

  معامالت الثبات 

  ثبات اإلعادة 

) 18تم تطبيق مقياس كشف الذات على عينة مكونة من (
امل بلغ مع .عين على العينة نفسهاعد أسبو، ثم أعيد تطبيقه بًافرد

وتعد  .)0.79ارتباط بيرسون بين الدرجة الكلية لمرتي التطبيق (
اسة الحالية. كما قام الباحثان هذه القيمة مناسبة ألغراض الدر

ف الذات، حيث بعاد على مقياس كشيجاد معامل االرتباط بين األإب
اط مقبولة ألغراض وهي معامالت ارتب ،)0.76-0.62تراوحت بين (

تكون المقياس الحالي في صورتة النهائية وقد هذا  الدراسة الحالية.
  هي:  ،) فقرة موزعة على ستة أبعاد47من (

  .فقرات 9البعد االجتماعي: يتكون من   -1
  .فقرات 8البعد االنفعالي: يتكون من   -2
  .فقرات 8البعد االقتصادي: يتكون من   -3
  .فقرات 8من  البعد المعرفي: يتكون  -4
  فقرات. 8البعد السلوكي: يتكون من   -5
  .فقرات 6البعد الصحي والجسمي: يتكون من   -6

 بحيثت الخماسي، ر: تم استخدام تدريج ليكتصحيح المقياس
) 3( ) درجات، وأحيانًا4( ) درجات، وغالبًا5( دائمًا يعطى البديل

يتعلق هذا فيما  .واحدة درجة ، وأبدًاندرجتا درجات، ونادرًا
، 10، 2، 1( البة ذات األرقام:أما الفقرات الس موجبة،بالفقرات ال

) فقد أعطيت لها الدرجات 47، 46، 43، 40، 26، 23، 18، 16
) درجات، 3، وأحيانًا (جتيندر وغالبًا ،درجة واحدة دائمًا اآلتية:

  ) درجات.5( ) درجات، وأبدًا4ونادرًا (

  مستوى كشف الذات  تحديد

ستوى كشف الذات تبعًا للدرجات، حيث تشير متحديد  تم
الدرجات المرتفعة على المقياس الكلي إلى مستوى مرتفع من كشف 

 .والدرجات المنخفضة إلى مستوى منخفض من كشف الذات ،الذات
  .)2كما في الجدول ( ،ستوياتم ةوقد صنفت الدرجات في ثالث
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  مستوى كشف الذات تحديد: درجات )2جدول (
  110 -47    خفضكشف ذات من

  172-111    كشف ذات متوسط
  235-173      كشف ذات مرتفع

تم احتساب الدرجة الكلية على  ،وألغراض الدراسة الحالية
) درجة، مع مالحظة أنه 235 – 47بين ( المقياس التي تراوحت ما

لمستوى  ا) فما فوق درجة القطع ومؤشر110تم اعتبار الدرجة (
  كشف الذات.

إدارة الصراع على  مقياس تم تطوير راع:مقياس إدارة الص -2
  النحو اآلتي :

الصلة بمفهوم  يلألدب النظري العربي واألجنبي ذ إجراء مسح تم
؛ الكركي، 2014إدارة الصراع، كالدراسات العربية (المشاقبة، 

 )، والدراسات االجنبية2004؛ البداينة، 2005
(Sauerheber & Bitter, 2013; Thompson, 2003; 

Stanley, et al., 2002; Sharah, 1988). إلىاستنادا و 
وصياغة الفقرات  ،قام الباحثان بتحديد األبعاد ،األدب السابق

  المهمة التي تم تضمينها في المقياس.

) فقرة 51تم عرض المقياس الذي يتكون من ( صدق المحتوى:
) من أعضاء هيئة التدريس في 15بعد إعداد الصورة األولية، على (

 ؛حة النفسية في الجامعات األردنيةاإلرشاد النفسي والص مجال
وانتماء العبارات للمقياس،  ،إلبداء آرائهم في صدق المضمون

ومدى مالءمتها لقياس ما وضعت لقياسه، ودرجة وضوحها، ومن ثم 
) 12تفاق (اوقد تم اعتماد معيار  .المناسبة اقتراح التعديالت

تم تعديل  ،راء المحكمينآًء على محكمًا لبيان صالحية الفقرة. وبنا
لزيادة وضوحها، وتم  اللغوية بعض الفقرات من ناحية الصياغة

 .ا مع فقرات أخرىمهما وقرب مدلولهفقرتين بسبب تشابِحذف 
) فقرة 49أصبح المقياس بصورته النهائية يتألف من ( ،وبالنتيجة

هذا اإلجراء مؤشرًا على أن  وعدموزعة على خمسة أساليب، 
%) على األقل من 80لمقياس يتمتع بدالالت صدق تمثلت باتفاق (ا

  المحكمين على مناسبة فقراته.

للمقياس من خالل تم حساب دالالت صدق البناء  فاعلية الفقرات:
الفقرة باألسلوب الذي تنتمي إليه، لدى عينة حساب ارتباط 

) معلمًا 20استطالعية من خارج أفراد الدراسة الحالية، بواقع (
خاطبًا، تم استبعاد اثنين من أفراد العينة االستطالعية، لعدم اكتمال 

) 18لتصبح العينة المعتمدة ألغراض استخراج الصدق ( ،اإلجابة
معلمًا. وتبين أن قيم معامالت االرتباط بين فقرات المقياس والدرجة 

مؤشرات جيدة هذه  تعدو)، 0.82 - 0.61الكلية تراوحت بين (
   .لبناء للمقياسللحكم على صدق ا

تم تطبيق مقياس إدارة الصراع على عينة مكونة  :معامالت الثبات
عين على العينة نفسها، ، ثم أعيد تطبيقه بعد أسبوًا) فرد18من (
وتعد هذه القيمة مناسبة  .)0.80(امل ارتباط بيرسون بلغ مع وقد

معامل االرتباط بين حسلب  تماسة الحالية. كما ألغراض الدر
  -0.66تراوحت بين (وقد يب على مقياس إدارة الصراع، األسال
 وهي معامالت ارتباط مقبولة ألغراض الدراسة الحالية. ،)0.86

فقرة موزعة على  )49تكون المقياس في صورتة النهائية من (وقد 
  : هي ،خمسة أساليب

  .فقرات 9التعاون: يتكون من   -1
  .فقرات 10االسترضاء: يتكون من   -2
  .فقرات 10ة: يتكون من المساوم  -3
  .فقرات 10التجنب: يتكون من   -4
  .فقرات 10جبار: يتكون من اإل  -5

بحيث  ،تم استخدام تدريج ليكرت الخماسي :استصحيح المقي
وافق بدرجة أ) درجات، و5( وافق بدرجة كبيرة جدًاأ يعطى البديل:

وافق أ) درجات، و3( وافق بدرجة متوسطةأ) درجات، 4( كبيرة
درجة ) 1( وافق بدرجة قليلة جدًاأ، و) درجة2( قليلة بدرجة
األولى  ةساليب الثالثلأل موجبةهذا فيما يتعلق بالفقرات ال ،واحدة

ساليب لألالبة أما الفقرات الس .(التعاون، واالسترضاء، والمساومة)
) فقد أعطيت 49 -30الفقرات ( هاالتي تضمنتجبار) (التجنب، واإل

درجة واحدة، ) 1( وافق بدرجة كبيرة جدًاألها الدرجات اآلتية: 
) 3( وافق بدرجة متوسطةأ، و) درجة2( وافق بدرجة كبيرةأو

وافق بدرجة قليلة أ) درجات، و4( وافق بدرجة قليلةأدرجات، و
  ) درجات.5( جدًا

: يهدف الجمعي المستند إلى المنحى األدَلري يالبرنامج اإلرشاد
لية برنامج إرشادي قائم على فاع علىالتعرف الى البرنامج الحالي 

وإدارة الصراع لدى عينة من  ،المنحى األدَلري في كشف الذات
تألف البرنامج من أربع  .المعلمين الخاطبين في محافظة الزرقاء

) 120-90( مدة كل جلسة بينتراوحت عشرة جلسة ارشادية، 
طبق البرنامج على المعلمين الخاطبين بمعدل جلستين . دقيقة

بناء على رغبتهم في االشتراك بالجلسات اإلرشادية ممن  أسبوعيًا
وإدارة الصراع.  ،دنى الدرجات على مقياسي كشف الذاتأسجلوا 

جدول سابيع. والأ) 7استغرق تطبيق البرنامج مدة زمنية مقدارها (
 ،رشادي من حيث العنوان) يوضح جلسات البرنامج اإل3(

  والفنيات. ،واألهداف
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  للجلسات اإلرشادية وأهدافها وفنياتها وصف ):3(جدول 

  الفنيات المستخدمة  الهدف  عناوين الجلسات  رقم الجلسة
 والمرشد نفسهمأ تاحة المجال للتعارف بين األعضاءإ -  التعارف والتهيئة  1

 وقواعد العالقة اإلرشادية بيان حدود -
  من العملية اإلرشادية توقعات األعضاء إلىالتعرف  -

 قاشالحوار والن-
 لعب الدور-
  عنتر وعبلة)( تمرين-

  " وفق فلسفة أدَلر معنى "الحياةبتعريف األعضاء  -  معنى الحياة  2
  في الزواج مساعدة األعضاء على فهم جوانب الحياة -
  عن المهام الحياتيةتبصير األعضاء بوجهة نظر أدَلر  -

 الحوار والنقاش -
 األسئلة-
  عنتر وعبلة)( تمرين-

  أدَلر عند هداف والغايات معنى األبتعريف األعضاء  -  لغاياتاألهداف وا  3
 عن مشاعر النقص  تعريف األعضاء بوجهة نظر أدَلر -
  هداف المرتبطة بالزواج مساعدة األعضاء على التبصر باأل -

 الحوار والنقاش -
 عنتر وعبلة)( تمرين-
  التكليف بالمهام وااللتزام بها-

 معنى أسلوب الحياةبعضاء تعريف األ -  1أسلوب الحياة   4
 الحياة عند أدَلر  اليبسأنماط أتعريف األعضاء على  -
  سلوكاتهم  فيساليب حياتهم وأثرها أاألعضاء ب ريبصت -

 سئلةاأل-
 عنتر وعبلة)( تمرين-
  التخيل-

  من خالل الترتيب الوالدي تقييم أسلوب حياة األعضاء -  2أسلوب الحياة   5
  عضاء من خالل (الذكريات األولى)تقييم أسلوب حياة األ -

 االسئلة-
  التكليف بالمهام -

 حالم)ألعضاء من خالل (األتقييم أسلوب الحياة عند ا -  3أسلوب الحياة   6
 ساطير الشخصية)أحياة األعضاء من خالل ( تقييم أسلوب -
  ساطير الشخصية وتحديهاأغيير االحكام السلبية المتعلقة بت -

 عنتر وعبلة)( تمرين-
 التشجيع-
  الفورية-

 األعضاء باالهتمام االجتماعي تعريف -  االهتمام االجتماعي  7
 (الخطيبة) الشريك معتوعية األعضاء بحاجات اآلخرين  -
  لتغلب على مشاعر الدونيةعلى ا األعضاءتشجيع  -

 التشجيع-
  حساء الالبصق في -
  مساك بالنفساإل-

 (الخطيبة) الشريك االتصال مع حولتوعية األعضاء  -  االتصال  8
 تعريف األعضاء بمهارات االتصال الناجح -
  مساعدة األعضاء على تطوير مهاراتهم االتصالية -

 لعب الدور-
 التشجيع-
  الفورية-

 تعريف األعضاء بقواعد االتصال الناجح -  1كشف الذات   9
 -  )هنا واآلن(سلوكات من خالل حول وعي األعضاء زيادة  -

 مشاعرهم الشخصية نيعو تعليم األعضاء كيف
  عضاء طرق طرق التعبير عن المشاعرتعليم األ -

 لعب الدور-
 التشجيع-
 الفورية-
  المتناقض ظاهريا القصد-

 تعريف بحدود كشف الذات -  2كشف الذات   10
 السلوك فياألعضاء بأثر المشاعر توعية  -
  لتعبير عن المشاعرلاألعضاء  تشجيع -

 زرارضغط األ-
 لوالتصرف كما -
  الفكاهة-

  الصراعهمية كشف الذات في أ إلىف األعضاء يتعر -  1إدارة الصراع   11
  النزاع حل مفهوم إلى األعضاء فيتعر -
 النزاع حل أهمية إلى األعضاء فيتعر -

  مساك بالنفساإل-
 زرارضغط األ-
  حساء الالبصق في -

  عرااستراتيجيات إدارة الص إلىف األعضاء يتعر -  2إدارة الصراع   12
 ب األعضاء على إدارة الصراع من الفنياتيتدر -

  

 DESCفنية (المخطوطة)-
 مساك بالنفساإل-
  التوكيدي اإلصغاء فنية-

  همية التعاون إلدارة الصراعات أ إلىف األعضاء يتعر -  3إدارة الصراع   13
  إدارة الصراع من خالل الفنيات إلىب األعضاء يتدر -

 التصرف كما لو-
  قض ظاهرياالقصد المتنا-

  تلخيص ما دار بالجلسات السابقة  -  الختامية  14
 ة(تطبيق القياسات البعدي معرفة مدى تحقيق اهداف البرنامج -

 )ةعلى أفراد المجموعه التجريبي
  االتفاق مع األعضاء على موعد تطبيق القياس التتبعي -

 الحوار والنقاش  -
 التشجيع-
  التكليف بالمهام وااللتزام بها-

: تم إعداد البرنامج للتطبيق وفقًا للخطوات داد البرنامجإع
  اآلتية:

قام الباحثان باالطالع على العديد من المراجع والدراسات 
)، 2005التي تناولت العالج األدَلري، ومنها كتاب أدَلر المترجم (

)، Litty, 1988)، ودراسة ليتي (Corey, 2009وكتاب كوري (
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). بعدها Sauerheber & Bitter, 2013( سيورهيبر وبيتر ودراسة
باالطالع على العديد من المصادر والدراسات التي تناولت  اقام

الصراع في العالقات الزوجية الصراع، ومنها كتاب ثومسون 
)Thompson, 2003 ودراسة ويليامز ،((Williams, 2008)، 

 ,Karamiboldaji)ودراسة كارامبولدجي وفولهاجي وزاري 
Fallachai & Zarei, 2012)، ودراسة دالدار وسايتوت وياسين 

)Dildar, Sitwat, & Yasin, 2013ضافة إلى األدلة التي )، باإل
  يوفرها المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية.

والدراسات التي  الباحثان على العديد من المراجعكما اطلع 
اسة منها درفي العالقات الزوجية،  اهام امتغيرأخذت كشف الذات 

 & Zarei))، ودراسة زاريا وسانايمانش 2009العمري (
Sanaeimanesh, 2014) ودراسة تانغ بنسمان وهاتفلد ،(Tang, 

Bensman & Hatfield, 2013)بوضع تصور أولي  ا. بعدها قام
 ،نشطتهأو ،وعناوين جلساته ،هالبرنامج اإلرشادي متضمنًا أهدافعن 
على  البرنامج اإلرشادي اثم عرض ،ع لالتجاه األدَلريبياته التي تتوفن
واإلرشاد  ،في مجال علم النفس المتخصصينمن المحكمين ) 13(

  وتم األخذ بمالحظاتهم. .النفسي والزواجي واألسري

  إجراءات الدراسة 

من الجامعة األردنية  تسهيل مهمةحصل الباحثان على بعد ان 
: تربية الزرقاء موجهة للمعنيين في مديريات التربية والتعليم اآلتية

لى مركز التوعية إو ،ة الرصيفةاألولى، وتربية الزرقاء الثانية، وتربي
قام الباحث األول بتوجيه دعوة لجميع المعلمين  ،سريرشاد األواإل

الخاطبين في أماكن عملهم ضمن محافظة الزرقاء، من خالل إعالن 
 فيه فكرة ًامكتوب يمثل رغبته في تطبيق برنامج إرشادي مدرج

إلى وسيلة االتصال المناسبة. عندها قام  ةالبرنامج، باإلضاف
 ،المعنيون باألمر بإيصال الدعوة لجميع المدارس (الذكور)

سعى  ،عالوة على ذلك .ا عبر البريد الورقي واإللكترونيوتعميمه
الباحثان إلى اتباع طرق أخرى للوصول إلى المعلمين الخاطبين؛ 

المديريات الثالث  يإعالن في مبان فعلى سبيل المثال قاموا بوضع
باالتصال الهاتفي مع مديري  كما قامايوضح للقارئ فكرة البرنامج، 

أي  ؛المدارس كافة للتأكيد على متابعة البريد. وخالل هذه الفترة
تلقى الباحث األول اتصاالت هاتفية من مديري  ،أسبوعين خالل

ف من هذا عن الهدالمدارس والمعلمين الخاطبين ليستفسروا 
قام بزيارة جميع المعلمين الخاطبين في المدارس  ثم اإلعالن.

من مديري  كًال وقابلديريات الثالث، المحددة من مختلف الم

وبعدها ، موضحًا لهم هدف الدراسةالمدارس والمعلمين الخاطبين 
مقياسي الدراسة (كشف  عن فقرات ةجاباألعضاء اإل إلىطلب 
قام الباحثان بتفريغ درجات  خيرًا،أ. ارة الصراع)وإد ،الذات

المقياسين التي أجاب عنها المعلمون، وبناًء على نتائج مقياسي 
دنى الدرجات لثالثين أوإدارة الصراع)، تم األخذ ب ،لذات(كشف ا

تم توزيع  ،معلمًا خاطبًا، وقد اعتبروا حينها أفراد الدراسة. وبعدها
وعددها  ،لى: تجريبيةمجموعتين، األو فيأفراد الدراسة عشوائيًا 

أبدوا رغبة في االنضمام للبرنامج اإلرشادي، والثانية:  الذين) 15(
   .)15وعددها ( ،ضابطة

قام الباحث األول بزيارة أفراد المجموعتين الضابطة  ،وبعدها
عضاء المجموعة التجريبية وبالنسبة ألوالتجريبية في مدارسهم، 

جلسات البرنامج إمكانية المشاركة في حول  تمت محاورتهم
والسير بإجراءات تطبيق البرنامج اإلرشادي، حيث تم  ،اإلرشادي

طلب الباحث م ث .ومكان اللقاء االتفاق على موعد الجلسة األولى
  .)القبلي(مقياسي الدراسة  عن فقراتمن أفراد المجموعتين اإلجابة 

) 15وعددهم ( ،حضر جميع األعضاء ،وفي الجلسة األولى
، ولكن بعد مضي أول جلستين تلقى الباحث األول معلمًا خاطبًا

اتصاًال هاتفيًا من ثالثة أعضاء في المجموعة التجريبية يعبرون عن 
أسفهم من عدم استطاعتهم االستمرار في البرنامج اإلرشادي 

ذلك بالتحاقهم غير المخطط له بعمل جزئي بعد انتهاء  مسوغين
لألعضاء الذين النهائي وبذلك أصبح العدد  .لهم وقت العمل الرسمي

 ًاعضو)12(استمروا في البرنامج اإلرشادي حتى انتهاء الجلسات 
إجراء التطبيق  تم ،فقط. وفي آخر جلسة من البرنامج اإلرشادي

وإدارة الصراع للمجموعة التجريبية،  ،البعدي لمقياسي كشف الذات
نتهاء جلسات البرنامج اوبعد شهر من  .أفراد المجموعة الضابطةو

وإدارة  ،المتابعة لقياس كشف الذاتتم إجراء قياس  ،التجريبي
  الصراع على أفراد المجموعة التجريبية فقط.

  منهج الدراسة

لتحقيق أهداف الدراسة الحالية، ولفحص فرضياتها، تم 
اعتماد المنهج شبه التجريبي. وقد استخدمت الدراسة الحالية 

اإلرشادي) على المتغير وهو (البرنامج  ،لفحص أثر المتغير المستقل
ومقياس إدارة  ،وهو الدرجة على مقياس كشف الذات ،التابع

  .) يبين ذلك4صراع، والجدول (ال

  تصميم الدراسة شبه التجريبي  ):4( جدول
  المجموعة  القياس القبلي  المعالجة  القياس البعدي  قياس المتابعة

O2 O1 O2 O1 X O2 O1 RGA 
 O2 O1   -  O2 O1 RGB   ـ  ـ

  لمعالجة اإلحصائيةا

المتوسطات الحسابية  حساب تم ،لفحص فرضيات الدراسة
لى نحرافات المعيارية ألداء المجموعتين: التجريبية والضابطة عواال

تحليل التباين المشترك  جراءإو، االختبار (القبلي والبعدي)
)ANCOVA للكشف عن فاعلية برنامج إرشادي قائم على (

الذات وإدارة الصراع لدى عينة من المنحى األدَلري في كشف 
) للعينات المترابطة t-testوإجراء اختبار ( ،الخاطبينالمعلمين 
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للكشف عن مدى احتفاظ المجموعة التجريبية باستمرارية التحسن 
  وإدارة الصراع. ،في كشف الذات

  النتائج

ال توجد فروق "تائج المتعلقة بالفرضية األولى أوًال: الن
) بين متوسط درجات أفراد α= 0.05ة (ذات داللة إحصائي

المجموعة التجريبية، ومتوسط درجات أفراد المجموعة الضابطة في 

الذات، تعزى للبرنامج القياس البعدي على مقياس كشف 
المتوسطات  حسابهذه الفرضية تم  صحة والختبار اإلرشادي".

الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات أفراد عينة الدراسة في 
المجموعة الضابطة (التي لم تخضع للبرنامج اإلرشادي القائم على 

ات المنحى األدَلري)، والمجموعة التجريبية على مقياس كشف الذ
  .) يبين ذلك5البعدي، والجدول (

المتوسطات واالنحرافات المعيارية لدرجات أفراد الدراسة على مقياس كشف الذات البعدي تبعا للمجموعة وعلى كل بعد من  :)5جدول (
  .بعادهأ

  القياس البعدي  القياس القبلي  المجموعة  البعد
  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي

 3.51 16.21 3.43 15.93  ضابطة  اجتماعي
 5.46 33.58 3.35 11.58  تجريبية

 3.45 14.11 2.38 13.13  ضابطة  انفعالي
 4.23 31.50 2.23 16.50  تجريبية

  2.65 12.21 1.88 11.87  ضابطة  اقتصادي
 5.92  30.17  3.44 14.17  تجريبية

  1.09 12.41 2.74 13.47  ضابطة  معرفي
 3.91 31.42 2.85 14.42  تجريبية

 2.84 13.21 2.44 12.33  ضابطة  يسلوك
 5.10 29.08 3.18 14.08  تجريبية

 4.01 14.01 3.64 13.80  ضابطة  جسمي وصحي
 1.62 25.58 2.62 16.58  تجريبية

) وجود فرق ظاهري بين متوسطي أداء 5يتضح من الجدول (
األفراد في مقياس كشف الذات البعدي نتيجة تعرضهم للبرنامج 

متوسط البعد االجتماعي األكثر ارتفاعا مقارنة  ويشكل .اإلرشادي
غ فقد بل ،باألبعاد األخرى ألداء األفراد في المجموعة التجريبية

على من المتوسط الحسابي ألداء األفراد على أ)، وهو 33.58(
أما متوسط  .)16.21جموعة الضابطة الذي بلغ (المقياس في الم

فراد في المجموعة ألداء األ ي فكان األقلالبعد الصحي والجسم
)، وهو أعلى من المتوسط الحسابي 25.58فقد بلغ ( ،التجريبية

ألداء األفراد على المقياس في المجموعة الضابطة الذي بلغ 
ولكس  اختبار وللتحقق من داللة الفروق، تم إجراء .)14.01(

) للكشف عن وجود أثر للبرنامج في Wilks Lambda( المبدا
  ).6ة على المقياس كما في الجدول (درجات المعلمين الكلي

  بعاد الفرعية على مقياس كشف الذاتللبرنامج في األ ) للكشف عن وجود أثرWilks Lambda( ولكس المبدا نتائج اختبار :)6جدول (
 مستوى الداللة ف     Wilks Lambda اختبار احصائي  المتغيرات المستقلة

 0.53 0.48 0.55 القبلي
  0.000 408.08 0.34 المجموعة

) وجود فروق في المجاالت الفرعية 6( يتضح من الجدول
)، Wilks Lambda 0.34(لمقياس كشف الذات، حيث بلغت قيمة 

وهي دالة إحصائيا عند مستوى الداللة  ،)408.08( "ف"يمة قو

)α=0.05(.  ولبيان داللة الفروق اإلحصائية بين المتوسطات
كما  ،)ANCOVAالمشترك (تحليل التباين  إجراءتم  ،الحسابية

  .)7( في الجدول

  .)البعدي() لداللة الفروق بين المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة على مقياس كشف الذات ANCOVAتحليل التباين المشترك ( :)7جدول (
  Eta Square يتاإع مرب  الداللة اإلحصائية  قيمة (ف)  متوسط المربعات  درجات الحرية  مجموع المربعات  مصدر التباين  البعد

   0.931 008. 160. 1 160.  القياس القبلي  اجتماعي
 0.77 0.000 99.62 2049.31 1 2049.31  المجموعات

       20.57 24 493.69  الخطأ
         26 2570.66  الكلي

   0.492 48. 5.50 1 5.50  القياس القبلي  انفعالي
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  Eta Square يتاإع مرب  الداللة اإلحصائية  قيمة (ف)  متوسط المربعات  درجات الحرية  مجموع المربعات  مصدر التباين  البعد
 0.87 0.000 194.64 2199.75 1 2199.75  المجموعات

       11.30 24 271.22  الخطأ
        26 2525.63  الكلي

   0.068 3.65 57.59 1 57.59  القياس القبلي  اقتصادي
 0.71 0.000 135.41 2131.77 1 2131.77  المجموعات

       15.742 26  377.86  الخطأ
         26 2668.00  الكلي

   0.466 54. 6.13 1 6.13  القياس القبلي  معرفي
 0.76 0.000 187.63 2099.27 1  2099.20  المجموعات

       11.188 24 268.512  الخطأ
         26 2422.66  الكلي

   0.728 12. 1.89 1 1.89  القياس القبلي  سلوكي
 0.81 0.000 119.65 1836.50 1 1836.50  المجموعات

       15.34 24 368.352  الخطأ
        26 2240.66  الكلي

جسمي 
  وصحي

   0.387 77. 6.75 1  6.75  القياس القبلي
 0.76 0.000 103.38 898.41 1 898.41  المجموعات

       8.690 24 208.56  الخطأ
        26 1140.96  الكلي

) إلى 7تشير نتائج تحليل التباين المشترك في الجدول (
) لمتغير البرنامج اإلرشادي α=0.05وجود أثر ذي داللة إحصائية (

حيث بلغت  ،بعادجميع األعلى ، وياس كشف الذات البعديعلى مق
وللبعد االنفعالي  ،)99.62للبعد االجتماعي ( "ف"قيمة 

وللبعد المعرفي  ،)135.41وللبعد االقتصادي ( ،)194.64(
وللبعد الجسمي  ،)119.65وللبعد السلوكي ( ،)187.63(

)، وهذه القيم جميعها دالة عند مستوى الداللة 103.38والصحي (
)α=0.05(.  الفروق لصالح المجموعة التجريبية التي  ءتجاوقد

هذه النتيجة أن البرنامج ساعد في تعني و .البرنامج اإلرشاديتلقت 
مما يشير إلى  ؛شف الذات لدى المجموعة التجريبيةرفع مستوى ك

وقد تم  .وقبول الفرضية البديلة ،رفض الفرضية الصفرية األولى
 Etaمربع إيتا ()، باستخدام Effect Sizeحجم األثر ( حساب

Square ،() وهذا يعني أن  .)0.87 – 0.71الذي يتراوح بين
لمتعلق في البرنامج اإلرشادي أحدث تباينًا كبيرًا في المتغير التابع ا

%) 80أي أن البرنامج اإلرشادي فسر حوالي ( ؛تنمية كشف الذات
  من التباين الكلي في رفع مستوى كشف الذات لدى أفراد الدراسة.

ال توجد فروق " ائج المتعلقة بالفرضية الثانية: النتثانيا
بين متوسط درجات أفراد المجموعة  )α=0.05(إحصائية ذات داللة 

التجريبية، ومتوسط درجات أفراد المجموعة الضابطة  في القياس 
 لصراع، تعزى للبرنامج اإلرشادي".البعدي على مقياس إدارة ا

المتوسطات الحسابية  حسابتم  ،هذه الفرضيةصحة والختبار 
واالنحرافات المعيارية لدرجات أفراد عينة الدراسة في المجموعة 
الضابطة (التي لم تخضع للبرنامج اإلرشادي القائم على المنحى 
األدَلري)، والمجموعة التجريبية (التي خضعت للبرنامج اإلرشادي 

اع البعدي، القائم على المنحى األدَلري) على مقياس إدارة الصر
  .) يبين ذلك8والجدول (

وعلى كل  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات أفراد الدراسة على مقياس إدارة الصراع البعدي تبعا للمجموعة :)8( جدول
  .يبهأسلوب من أسال

  القياس البعدي  القياس القبلي  المجموعة  األسلوب
  االنحراف المعياري  لحسابيالمتوسط ا  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي

 2.49 16.73 3.20 15.11  ضابطة  التعاون
 4.11 29.00 5.31 14.32  تجريبية

 2.99  14.86 2.76  13.32  ضابطة  االسترضاء
 7.6 31.75 4.69 12.39  تجريبية

 3.44 18.53 1.20  17.54  ضابطة  المساومة
 7.18 33.00 5.21 17.27  تجريبية

 2.03 40.00 2.49 38.47  ضابطة  التجنب
 2.35 18.42 3.91 39.01  تجريبية

 2.18 43.73 2.09  40.33  ضابطة  جباراإل
 2.61 18.50 5.11 42.08  تجريبية
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) وجود فرق ظاهري بين متوسطي أداء 8يتضح من الجدول (
األفراد في مقياس إدارة الصراع البعدي نتيجة تعرضهم للبرنامج 

ابي ألسلوب المساومة وقد بلغ المتوسط الحس .اإلرشادي
)، حيث يعد متوسط هذا األسلوب األكثر ارتفاعا مقارنة 33.00(

االسترضاء) ويجابية األخرى (التعاون ، يب اإلبمتوسطات األسال
على من المتوسط أألداء األفراد في المجموعة التجريبية، وهو 

الحسابي ألسلوب المساومة ألداء األفراد في المجموعة الضابطة 
 ، فقد بلغ ألداءالبةأما متوسطات األساليب الس .)18.53لغ (الذي ب

)، وهو 18.42أسلوب التجنب (على األفراد في المجموعة التجريبية 

قل من المتوسط الحسابي ألداء األفراد في المجموعة الضابطة أ
بلغ المتوسط الحسابي ألداء األفراد في و)، 40.00الذي بلغ (

)، وهو أقل من 18.50جبار (اإل بعلى اسلو عة التجريبيةالمجمو
جموعة الضابطة الذي بلغ المتوسط الحسابي ألداء األفراد في الم

ولكس  اختبار، تم إجراء وللتحقق من داللة الفروق  ).43.73(
) للكشف عن وجود أثر للبرنامج في Wilks Lambda( المبدا

  ).9درجات المعلمين الكلية على المقياس كما في الجدول (

  على مقياس إدارة الصراعلكشف عن وجود أثر للبرنامج ) لWilks Lambda( ولكس المبدا نتائج اختبار ):9(جدول 
 مستوى الداللة ف Wilks  Lambda اختبار احصائي  المتغيرات المستقلة

 0.44 0.43  0.65  القبلي
 0.000 356.45 0.12 المجموعة

عية ) وجود فروق في المجاالت الفر9يتضح من الجدول (
)، 0.12( ولكس المبدا لمقياس إدارة الصراع، حيث بلغت قيمة

ولبيان داللة  .)α=0.05وهي دالة إحصائيا ( ،)356.45يمة ف (قو

الفروق اإلحصائية بين المتوسطات الحسابية تم استخدام تحليل 
  .ك) يبين ذل10)، والجدول (ANCOVAالتباين المشترك (

المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة على مقياس إدارة أداء ) لداللة الفروق بين ANCOVA( تحليل التباين المشترك :)10جدول (
  .)البعدي(الصراع 
  Eta Square مربع ايتا  الداللة اإلحصائية  قيمة (ف)  متوسط المربعات  درجات الحرية  مجموع المربعات  مصدر التباين  األسلوب
   0.178 1.92 20.250 1 20.250  القياس القبلي  التعاون

 0.88 0.000 96.696 1018.060 1 1018.060  المجموعات
       10.528 24 252.684  الخطأ
         26 1276.074  الكلي

   0.100 7.87 191.750 1  191.750  القياس القبلي  االسترضاء
 0.76 0.000 81.138 1975.135 1 1975.135  المجموعات

       24.343 24 584.233  الخطأ
        26 2676.296  الكلي

   0.090 8.03 184.089 1  184.089  القياس القبلي  المساومة
 0.75 0.000 63.711 1459.107 1 1459.107  المجموعات

       22.902 24 549.644  الخطأ
         26 2128.963  الكلي

   0.062 3.84 16.406 1  16.406  القياس القبلي  التجنب
 0.78 0.000 716.404 3059.952 1 3059.952  المجموعات

       4.271 24 102.510  الخطأ
         26 3224.519  الكلي

   0.082 3.28 17.102 1  17.102  القياس القبلي  جباراإل
 0.78 0.000 805.138 4187.757 1 4187.757  المجموعات

     5.201 24 124.831  الخطأ
      26 4386.741  الكلي

) إلى 10في الجدول ( كماك ير نتائج تحليل التباين المشترتش
) لمتغير البرنامج اإلرشادي α=0.05وجود أثر ذي داللة إحصائية (

بعاد، حيث بلغت إدارة الصراع البعدي بين بعض األ على مقياس
وألسلوب االسترضاء  ،)96.696قيمة ف ألسلوب التعاون (

 وألسلوب التجنب ،)63.711وألسلوب المساومة ( ،)81.138(

وهذه القيم دالة عند  ،)805.138جبار (سلوب اإلوأل ،)716.404(
وقد كانت الفروق لصالح المجموعة التجريبية  .)α=0.05مستوى (

 أسهموهذه النتيجة تعني أن البرنامج  .التي تلقت البرنامج اإلرشادي
في رفع مستوى إدارة الصراع لدى المجموعة التجريبية، لألبعاد 

في خفض مستوى  ساهمبينما  ،المساومة)واالسترضاء، و(التعاون، 
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 ؛جبار)اإلو(التجنب،  لبعديالتجريبية،  إدارة الصراع لدى المجموعة
وقبول الفرضية  ،مما يشير إلى رفض الفرضية الصفرية األولى

)، باستخدام مربع Effect Sizeحجم األثر ( حسابالبديلة، وقد تم 
ذا وه). 0.88 – 0.75الذي يتراوح بين ( .)Eta Squareإيتا (

  يعني أن البرنامج اإلرشادي أحدث تباينًا كبيرًا في المتغير التابع .

ال توجد فروق " ائج المتعلقة بالفرضية الثالثةثالثا: النت
بين متوسط درجات أفراد  )α= 0.05ذات داللة إحصائية (

المجموعة التجريبية في القياس البعدي وقياس المتابعة على مقياس 
  امج اإلرشادي".كشف الذات، تعزى للبرن

(ت) للعينات  تم استخدام اختبار ،هذه الفرضيةصحة والختبار 
المترابطة لدرجات المجموعة التجريبية (التي خضعت للبرنامج 

) يبين 11المتابعة، والجدول (على المقياس البعدي و التدريبي)
   .ذلك

حديد داللة الفروق بين القياس البعدي وقياس المتابعة وفقا لدرجات المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة (ت) لت :)11جدول (
  المجموعة التجريبية على مقياس كشف الذات.

 مستوى الداللة t قيمة  المتابعةقياس   البعديالقياس   البعد
  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي

 0.77  0.288 5.17 33.00 5.46 33.58 االجتماعي
  0.166  1.48 4.20 31.33 4.23 31.50 االنفعالي

  0.082  1.91 6.38 29.67 5.92 30.17 االقتصادي
  0.136  1.60 4.07 30.75 3.91 31.42 المعرفي
  0.409  0.85 4.62 28.50 5.10 29.08 السلوكي

  0.067  2.03 1.61 24.67 1.62 25.58 الجسمي والصحي

عدم ) للعينات المترابطة t) اختبار (11ل (نتائج الجدو كشفت
بين متوسط درجات  )α=0.05فروق ذات داللة إحصائية ( وجود

أفراد المجموعة التجريبية، على مقياس كشف الذات في القياس 
  .بعادجميع األعلى لبعدي والمتابعة، وا

ال توجد فروق " ضية الرابعةرابعا: النتائج المتعلقة بالفر
بين متوسط درجات أفراد  )α= 0.05ية (ذات داللة إحصائ

على مقياس  المجموعة التجريبية في القياس البعدي وقياس المتابعة
  إدارة الصراع، تعزى للبرنامج اإلرشادي".

تم استخدام اختبار (ت) للعينات  ،هذه الفرضيةصحة والختبار 
المترابطة لدرجات المجموعة التجريبية (التي خضعت للبرنامج 

) يبين 12المتابعة، والجدول (على المقياس البعدي و التدريبي)
  .ذلك

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة (ت) لتحديد داللة الفروق بين القياس البعدي وقياس المتابعة وفقا لدرجات  :)12جدول (
  .المجموعة التجريبية على مقياس إدارة الصراع

 مستوى الداللة t قيمة  ابعةالمتقياس   البعديالقياس   األسلوب

  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي
 0.70  0.38 3.89 28.42 4.11 29.00  التعاون

  0.171  1.46 7.12 30.58 7.68 31.75 االسترضاء
  0.313  1.05 10.84 30.33 7.18 33.00  المساومة

  0.586  0.56 2.63 18.25 2.35 18.42 التجنب
  0.674  0.43 3.31 18.33 2.61 18.50  جباراإل

 عدم وجودإلى ) للعينات المترابطة tتشير نتائج اختبار (
) بين متوسط درجات أفراد α=0.05فروق ذات داللة إحصائية (

لبعدي المجموعة التجريبية، على مقياس إدارة الصراع في القياس ا
  .بعادجميع األعلى والمتابعة، و

  النتائجقشة منا

ال توجد فروق ذات "مناقشة النتائج المتعلقة بالفرضية األولى: :أوًال
بين متوسط درجات أفراد المجموعة  )α= 0.05داللة إحصائية (

التجريبية، ومتوسط درجات أفراد المجموعة الضابطة على مقياس 
  ."البعدي، تعزى للبرنامج اإلرشادي كشف الذات في القياس

ج وجود فروق ذات داللة إحصائية بين يتضح من النتائ
 متوسطي درجات أفراد المجموعة التجريبية قبل تنفيذ البرنامج 

مما يؤكد أثر البرنامج في تنمية القدرة ، مباشرةالتدريبي وبعده 
على كشف الذات. وتفسر هذه النتيجة في ضوء األثر اإليجابي 

ظهر ذلك  ضاء، إذنها الباحث األول مع األعللعالقة الفاعلة التي كو
كان األعضاء مندفعين في أكثر من  إذ ،رشاديةجليًا في الجلسات اإل
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ذلك إلى  يعودوقد مناسبة للكشف عن ذواتهم أمام القائد والحضور 
حرص الباحث على تقديم أنموذج حيوي لعملية كشف الذات مع 

إذ عادة ما يطلب من قائد ؛ األعضاء في األفكار والمشاعر والخبرات
بما يضمن  ،مجموعة أن يكون لديه االتصال الفعال مع األعضاءال

 .)2015(روبرت، مشاركتهم في المشاعر واألفكار الخاصة بهم 
بشكل  أسهمتيبدو أن هذه التجربة الفريدة التي مر بها األعضاء و

أو بآخر في نقل هذه الخبرات اإليجابية إلى عالقتهم مع شريكاتهم 
  الخاطبات.

في متوسط البعد االجتماعي  جاءفقد  ،الفرضيةووفقًا لنتائج 
المرتبة األولى في كشف الذات مقارنة مع األبعاد األخرى، وهذا ما 

يرى أن اإلنسان فهو  ينسجم تمامًا مع وجهة نظر أدَلر نحو البشر،
فإن مشاركة األعضاء في البرنامج  ،مخلوق اجتماعي بطبعه، وبالتالي
، يبدو أنه عائد إلى قناعاتهم بعضاالحالي وتفاعلهم مع بعضهم 

فالزواج هو الحاضن اآلمن والداعم  .بأهمية العالقة مع الشريك
الرئيس لفرص التفاعل االجتماعي، إذ يمنح كًال من الزوجين النضج 

فإن كشف  ،). ومن هنا1996والتكامل، وتحقيق الذات (أدَلر ، 
ضاء عضاء وبين األعالذات في اإلرشاد الجمعي من القائد لأل

حيث  أهمية كبيرة في نقل الخبرة االجتماعية مع الشريك، وأنفسهم ذ
عندما يكشف ) أنه في كتابه (كشف الذات )(Jourard يذكر جواراد
ن إوصادق لآلخر، ومن تلقاء نفسه، ف بشكل تام هالرجل خبرات

الغموض الذي كان سائدًا آنذاك في العالقة سيتناقص إلى حد 
  .)Wakefield, 2009كبير"(

يمكن أن تفسر هذه النتيجة في ضوء األثر اإليجابي  كما
إلى االتجاه األدَلري، إذ يؤكد أتباعه على تشجيع  للفنيات التي تعود

 ،الوعي بالذات واالستبصار لدى األفراد حول اتجاهاتهم في الحياة
 هذا وسلوكهم الحاضر، فإذا ما أخذنا ،ومنطقهم الخاص ،وأهدافهم
فإنها  ،يجيات المستخدمة ضمن هذا المنحىتراحد االستأالتفسير ك

تقوم على فهم الدوافع الخفية التي تقف وراء السلوك وتحركه 
)Corey, 2009 .(ما يؤكد هذه النتيجة هو  فإن ،ىآخر ومن جهة

المسار الذي يسير وفقه أتباع المنحى األدَلري، إذ يعد منهجًا 
 ةه في تقييم أسلوب الحيافنيات تعدكما  .تعليميًا وتثقيفيًا في طبيعته

يولي األدَلريون اهتماما  ،باإلضافة إلى ذلكو .أبرز معالم هذا المنحى
 كبيرًا بالكشف واالعتراف عن األهداف الحياتية التي يضعها األفراد

راء في حياتهم، بما يسهل الوصول إلى الدوافع التي تقف و
وق بين يبدو أن الفر ،ومن هنا .)2013سلوكاتهم (عالء الدين، 

 تضتعرقد ف .كانت واضحة التجريبة والضابطة المجموعتين
 ،يدرشاتدريبية نوعية في البرنامج اإلالمجموعة التجريبية لخبرات 

في زيادة وعيهم بسلوكاتهم وأنماط تواصلهم من جهة،  أسهم
  وبمستوى كشفهم لذواتهم مع الشريك من جهة أخرى.

مبيرت الدراسة نتائج نتائج الدراسة الحالية مع تتفق و
)Lambert, 2006 ،(دراسة ويليامزو )Williams, 2008 في (

كيفية مساعدة الخاطبين من كال الجنسين للوصول إلى الزواج 
 ,Blair & Cordova)دراسة بلير وكوردوفا مع  كما تتفق .الناجح

قياس أثر برنامج تعليم ما قبل الزواج على ى لا التي هدفت (2009
  الخاطبين المقبلين على الزواج.عينة من البالغين 

نتائج كما تتفق نتائج الدراسة الحالية حول المنحى األدَلري مع 
أثر برنامج  ) حول استقصاءDe Witt, 1982( دراسة ديوت

إرشادي وقائي قائم على المنحى األدَلري في تنمية مهارات الشركاء 
 تردراسة سيورهيبر وبينتائج ومع  في االتصال ما قبل الزواج،

)Sauerheber & Bitter, 2013وصف برنامج ى لإ ت) التي هدف
إرشادي ما قبل الزواج موجه للخاطبين استنادا لالتجاه األدَلري. 

) لفحص أثر Litty, 1988دراسة ليتي (نتائج تختلف مع فيما 
أدَلر لرفع برنامج إرشادي تعليمي ما قبل الزواج قائم على نظرية 

هرت النتائج عدم وجود فروق بين أظ .مستوى التكيف الزواجي
  المجموعة التجريبية والضابطة على مقياس الرضا الزواجي.

ال توجد فروق "الفرضية الثانية: مناقشة النتائج المتعلقة ب ثانيًا:
بين متوسط درجات أفراد  )α= 0.05ذات داللة إحصائية (

المجموعة التجريبية، ومتوسط درجات أفراد المجموعة الضابطة 
مقياس إدارة الصراع في القياس البعدي، تعزى للبرنامج  على

  . "اإلرشادي

يتضح من النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية بين 
متوسطي درجات أفراد المجموعة التجريبية قبل تنفيذ البرنامج 

، مما يؤكد أثر البرنامج في تنمية القدرة على إدارة مباشرةوبعده 
وسطات أفراد التي تبين فيها أن مت الصراع. وتفسر هذه النتيجة

 ،واالسترضاء ،في األساليب التالية (المساومة المجموعة التجريبية
السلوبي متوسطات والتعاون) كانت أكثر ارتفاعًا مقارنة بباقي ال

. وقد سطاتهانخفاضًا في متواشهدت  جبار) التي(االنسحاب واإل
ذي وّفره الباحث يجابي للجو الودي واآلمن الذلك لألثر اإل ىيعز

واالحترام  ،واألمن ،بالدفء الذي كان يتسمو ،األول لألعضاء
 .والدقة في التعبير عن المشاعر ،والعفوية ،واألصالة ،المتبادل

 فقد .سيادة جو من التسامح والتساهل أثناء الجلسات إلىباإلضافة 
تمكن المعلمون آنذاك من التعبير عن مشاعرهم وآرائهم وأفكارهم 

في نقل خبرات إيجابية مع اآلخرين  أسهمصراحة ووضوح، ما بكل 
إن  إذ، ما يؤكد عليه أدَلرمع نسجم هذه النتيجة وتكالشريك. 

الدرجة التي يتمتع بها الفرد من الشجاعة والقدرة على التعاون 
لكل فرد ف .تتضح في الطريقة التي يسلكها لمعالجة أموره مع اآلخر

وهذا ما  .الشريك خالل مرحلة الِخطبة سلوكه المميز في التعامل مع
ريقة التي يتصرف بها الفرد يتفق دائما مع أسلوبه في الحياة، فالط

ما إذا كان يؤمن باآلخر وحاجاته، أو إذا كان يؤمن ويهتم تكشف 
بنفسه دون غيره. ومن جهة أخرى، قد يبرز خالل دورة حياة 

امتدادًا  يكونا األسرة العديد من الخالفات بين الشركاء، فمنها م
لخالفات وصراعات في مرحلة الِخطبة، ومنها ما يتعلق بمدى 
 ،االنسجام والتكيف بين الزوجين في ضوء سماتهما الشخصية

وخصائصهما االجتماعية (المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية، 
2014.(  
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االعتبار الطبيعة بأن الباحث األول قد أخذ  ير بالذكروجد
الفروق الفردية بينهم، فتعرض المجموعة  والحظ ،ضاءالبشرية لألع

في سياق مراحل تطور البرنامج  التجريبية لخبرات تدريبية نوعية
ت الصلة في وعيهم باألنماط السلوكية ذا أسهمي الجمعي، درشااإل

اتهم مع ما زاد من قدرتهم على إدارة صراعبعالقاتهم مع الخاطبات، 
زلية التي كانت توكل لألعضاء تعد ن الواجبات المنإ كماالشريك. 

حرص  إذبمثابة تجارب حية وغنية في فهم الشريك وأسلوب حياته، 
 ماومناقشته في الجلسة الالحقة،  ،الباحث على متابعة الواجب البيتي

كثر سوية عما قبل من حيث إدارتهم أفي جعل األعضاء  أسهم
نتيجة للعالقات  فإن الصراع يأتي ،للصراع مع الشريك.  ووفقًا ألدَلر

اإلنسانية المضطربة، فالعالقات المبنية على وضاعة أحد األطراف 
تميل إلى خلق نوع من عدم االنسجام؛ ألن مشاعر النقص غالبًا ما 
تكون مصحوبة بتنافس هدام، وعندما يظهر الشعور بالتنافس بدًال 

فإن االتفاق بين األطراف يصبح مستحيًال، فكل قرار  ،من التعاون
  ).2010يخضع لمبدأ القوة والتنافس (العزة، 

يبدو أن العالج األدَلري يشكل نموذجًا ناجحًا في  ،ومن هنا
اإلرشاد الزواجي، فقد تناول أدَلر في كتاباته عن مرحلة ما قبل 

. ) باإلشارة إلى دور الحب في نجاح العالقة الزوجيةةبالزواج (الخط
من خالل التثقيف والتعليم اهتم أدَلر بإرشاد ما قبل الزواج  كما

ومما  ).2005أدَلر ، ( الزوجيةالزواجي ودوره في نجاح العالقة 
يؤكد هذه النتيجة تركيز أدَلر على االحترام المتبادل والتعاون بين 
الزوجين الذي يمكن إرساء قواعده من خالل برامج إرشاد ما قبل 

  ). Britzman & Sauerheber, 2014الزواج (

اإليجابي والكبير لنتيجة أيضًا في ضوء األثر وتفسر هذه ا
األسري من دعم مادي  مركز التوعية واإلرشاد هللدور الذي قدم

ومعنوي، فقد بادر القائمون على المركز بتوفير ما يلزم لتطبيق 
بما يضمن تنفيذ األنشطة والتمارين  ،جلسات البرنامج اإلرشادي

إداريو  أسهمحيث  ذات الصلة بإدارة الصراع دون عوائق تذكر،
باإلضافة إلى تأمين  ،المركز في توفير (قاعة متعددة الوسائط)

 أسهموغيرها لألعضاء، ما  ،والمشروبات ،والوجبات ،المواصالت
في إيجاد بيئة تعاونية لتشجيع هؤالء الشباب على مزاولة النشاطات 
التي تدربوا عليها خالل فترة تطبيق البرنامج، مما وفر لهم مصدرا 

  للتغذية الراجعة اإليجابية فيما بينهم.

 ,Hamiltonملتون (ادراسة ه نتائج مع هذه النتيجةتتفق و
)، من حيث األمور التي يجب مراعاتها عند إعداد برامج 1998

 ,Kutchinsدراسة كيوتشنز (نتائج تحضير ما قبل الزواج، ومع 
في مرحلة ) التي تناولت العالقة بين األنماط السلوكية لألفراد 2002

التكيف الزواجي. كما تتفق  فيوأثره  ،ما قبل الزواج وأسلوب الحياة
 حول فاعلية المنحى األدلري في إدارة الصراع نتائج دراسة ديوتمع 

)Sauerheber & Bitter, 2013; De Witt, 1982(.  

ال توجد فروق "الفرضية الثالثة: مناقشة النتائج المتعلقة ب ثالثًا:
بين متوسط درجات أفراد  )α= 0.05ئية (ذات داللة إحصا

المجموعة التجريبية، على مقياس كشف الذات في القياس البعدي 
  ."وقياس المتابعة ، تعزى للبرنامج اإلرشادي

يتضح من النتائج عدم وجود فروق عند مستوى الداللة  
بين متوسطي درجات أفراد المجموعة  )α= 0.05اإلحصائية (

اء من تطبيق البرنامج واالحتفاظ به بعد شهر، التجريبية بعد االنته
مما يؤكد أثر البرنامج في تنمية القدرة على كشف الذات. وتفسر 
هذه النتيجة في ضوء األثر اإليجابي للنشاطات والتمارين التي 

سات اإلرشادية طبقت في البرنامج الحالي، فيبدو أن مضمون الجل
في  متساه واجباتهاو ،نشطتهاأو ،هدافهاأو ،من حيث عناوينها

سلوب أوهو تشكيل  ،عامة للبرنامج الحاليالوصول إلى األهداف ال
  .لذات مع الشريك في جميع المجاالتكشف احياة جديد يقوم على 

ومما يؤكد هذه النتيجة مهارات المرشد خالل اإلرشاد 
الجمعي، إذ يمكنه أن يستخدم الكشف عن الذات كمنوذج فعال أمام 

صية عن األحداث ضمن المزيد من المشاركة الشخالمجموعة بما ي
يعد الكشف عن الذات إشارة واضحة  ،لذا .الماضية والحاضرة

يدة لسمة اإلنسانية لكل مرشد مهني فعال، فهناك مجموعات عد
ثراء الزواجي، ومجموعات اإلرشاد لإلرشاد الزواجي: مجموعات اإل

روبرت، النفسي قبل الزواج، ومجموعات العالقات المسيئة (
2015 .(  

دقيقة)  120-90ويبدو أن للمدة الزمنية التي تراوحت بين (
في تحقيق أهداف البرنامج اإلرشادي،  للجلسة الواحدة األثر الكبير

فالوقت الزمني للجلسة الواحدة كان كافيًا إلشراك جميع األعضاء 
 برنامجالها الباحثان في بالنشاطات والمهارات والتدريبات التي وضع

في تعزيز طرق التفاعل اإليجابي بين األعضاء  أسهممما  ؛رشادياإل
أنفسهم ومع الباحث األول معًا، حيث ظهرت جلسات البرنامج 

في توفير بيئة آمنة  أسهماإلرشادي بشكل عملي ومنهجي، بما 
أتيح لألعضاء الفرصة الكافية  وقد .وحاضنة لحاجاتهم المتنوعة

احث بكل وضوح وصراحة، ما  ليناقشوا قضاياهم الخاصة مع الب
لبرنامج اكشف الذات في  في إطالة األثر اإليجابي لعملية ساهم

  الحالي لدى الخاطبين مع شريكاتهم.

ال توجد فروق "الفرضية الرابعة: مناقشة النتائج المتعلقة ب رابعًا:
) بين متوسط درجات أفراد α= 0.05ذات داللة إحصائية (

في القياس البعدي ياس إدارة الصراع المجموعة التجريبية، على مق
  . "، تعزى للبرنامج اإلرشاديوقياس المتابعة

 =αيتضح من النتائج عدم وجود فروق عند مستوى الداللة (
) بين متوسطي درجات أفراد المجموعة التجريبية بعد االنتهاء 0.05

من تطبيق البرنامج واالحتفاظ به بعد شهر، مما يؤكد أثر البرنامج 
  مية القدرة على إدارة الصراع.في تن

وتفسر هذه النتيجة في ضوء األثر اإليجابي للخبرات 
في تشكيل  ساهمت التيبها األعضاء،  اإلرشادية الغنية التي مر

فلسفة حياة جديدة لدى كل منهما، قامت على تطوير عالقات ثابتة 
ا الشعور بالسعادة والراحة فقد ازداد حينه. هادفة مع الشركاءو
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وُتعد  .عن طبيعة العالقات القائمة في عالقاتهم مع الشريك الرضوا
على تقدم البرنامج في  مثل هذه التغيرات في السلوك مؤشرات كبيرة

فقد تم تطبيق البرنامج اإلرشادي الجمعي ضمن  تحقيق أهدافه.
 جلسة إرشادية باستخدام أسلوبين )14هذه الدراسة من خالل (

ى الشرح والتوضيح وإعطاء األمثلة عل أحدهمايقوم  ،متكاملين
اآلخر فيما يشمل الجلسة اإلرشادية،  خالل والتدرب على المهارات

على تدريبات تتعلق بكل مهارة تتضمنها كل جلسة على شكل واجب 
بيتي يؤديه المسترشد، وممارسة ما تعلمه خالل الجلسة اإلرشادية، 

ت البيتية على تساعد مثل هذه الواجباو .وتطبيقه على أرض الواقع
تجدر وانتقال أثر التدريب والتعلم إلى مواقف الحياة اليومية. 

اإلشارة إلى المفهوم المحوري في فعالية البرنامج اإلرشادي الحالي 
أسلوب الحياة"، حيث يشكل هذا المفهوم بالنسبة " الذي يعود إلى

ألتباع المنحى األدَلري حلقة وصل مهمة لترجمة واقع األفراد من 
يث سلوكهم ومشاعرهم واتجاهاتهم وقيمهم وتوقعاتهم وإفادتهم ح

من خالل الوعي بأنماط سلوكهم لتطوير عالقات دينامية سوية مع 
التعاطف وفعندما يملك الشركاء مهارات عدة كاإلصغاء  .الشريك
نهم من مهارات حل الصراع بالشكل ن ذلك سيمّكإا، فموغيره

ن فم ،إضافة إلى ذلك .المواقف وإدارة خالفاتهم في جميع ،المناسب
أن يملك الشركاء قدرًا كافيًا من مهارات تأكيد الذات في  يالضرور

واضحة  ؤيةوهذا ما يقدم إشارة تنب .عملية االتصال القائمة بينهم
عن العالقة إلى أبعد وقت ممكن  ارضعلى إمكانية االستقرار وال

(Olson & Miller, 2007; Kurdek, 2002; Larson & 
Holman, 1994) .المنحى األدَلري أسهاما كبيرا في مهارات  ويقدم

إدارة الصراع، وحل المشكالت واالتصال واإلدارة في مرحلة ما قبل 
 ;Sauerheber & Bitter, 2013)وفي الفترة المبكرة منه  ،الزواج

Watts,1997; Bishop, 1993) .  

دية ومن هنا يبدو أن هناك أثرًا واضحًا للجلسات اإلرشا
تضمنت تمارين  والتيالتي حملت عنوان "إدارة الصراع"، الثالثة 

ومنسجم مع فنيات العالج  فعالكثيرة ومفيدة تم توظيفها بشكل 
فقد بادر األعضاء بالمشاركة في تطبيق التمارين بكل  .األدَلري

عفوية، إضافة إلى التغذية الراجعة التي قدمت لهم في تلك التمارين، 
مالية بقاء أثر هذه التمارين مدة أطول لدى زاد من احت ما

  األعضاء. 

يمكن التوصية في ضوء النتائج التي تم التوصل إليها، و
وإدارة  ،من البرنامج اإلرشادي الحالي في تنمية كشف الذات باإلفادة

تنمية االهتمام ، وئات المجتمع األخرىالصراع لدى الخاطبين من ف
  االجتماعي لدى اإلناث الخاطبات.
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