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مشتخلص
هدددددددث الباددددددث الاددددددالب لمكجددددددث عددددددن ناعميددددددة برنددددددام إرجددددددادي جمدددددداعب يسددددددتند إلدددددد
برنددام ( )Scuka,2005نددب تاسددين متددارات التواوددل الزواجب،وقددد تكونددت عينددة الباددث مددن
( )11زوجة،ولتاقيق هدث الباث تم ترجمة وتقنين وتطبيق مقياس لإلتوال الزواجب،وقد تدم
تدريب أنراد المجموعة التجريبية لمدة( )22جمسة إرجادية ،مدة كدل جمسدة  2سداعة تدريبيدة
وبعد انتتدا التددريب مباجدرة أادذ القيداس البعددي لممجموعدة التجريبية،وبعدد اربعدة اجدتر مدن
انتتددا البرنددام أاددذ القيدداس التتبعددب لممجموعددة التجريبيددة،وأظترت النتددا

وجددود نددروق ذات

داللة إاوا ية نب المجموعة التجريبية نفستا قبل وبعد التددريب ،ندب اددا ككدل وندب ادبعداد
الثالثة لممقياس(مسااة الاوار وموضوعاته ومعوقاته ومتاراته-سموك ومتدارات االتودال لددى
الجريكين وتاثبر ذلدك عمد التواودل والعالقدة بينتمدا-معوقدات التواودل) ولودال التددريب،كما
لددم يثبددت وجددود نددروق ذات داللددة إاوددا ية نددب المجموعددة التجريبيددة بددين االاتبددار البعدددي
والتتبعب.
الكممات المفتااية :برنام تدريبب إرجادي،متارات اإلتوال الزواجب.
The Effectiveness of a Group Counseling Program in Improving the
Wife's Marital Communication Skills
Abstract
The present study is an attempt to investigate the effectiveness of a group
counseling program based on Scuka (2005) program in improving the marital
communication skills. To achieve the study's objective, the marital
communication scale was translated, standardized, and applied to the
;experimental group (11) wives who were trained for (22) counseling sessions
2 hours each. Then, they were post-tested. Four months later, the follow-up test
was conducted. The results revealed that there are statistically significant
differences in the experimental group in the pre and post-tests, the overall
performance, and the three domains of the scale in favor of the program.
However, there are no statistically significant differences in the post and
follow-up tests.
Keywords: Training Counseling Program, Marital Communication Skills
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مكدمْ
اإلنسددان اجتمدداعب بطبعدده يميددل لتكددوين العالقددات وبنددا الوددداقات ،وال يددتم ذلددك دون
التواودددل مدددي ا ادددرين ،وكممدددا ارتدددبط الفدددرد مدددي ا ادددرين كممدددا زادت ااجتددده لمتواودددل الفعدددال
معتم،اتد يدتمكن مدن توضدي مدا يريددا مدن ناايدة ونتمتدم مدن ناايدة أادرى ،ناالتودال هدو
أساس التفاعل االجتماعب الذي يؤدي إل نجو عالقات متنوعة نب ماتمث المواقث،كمدا أنده
أساس اياتنا اليومية ننان نتبادل كميات ضدامة مدن البياندات والمعمومدات ،نمدن السدؤال عدن
ادا دوال إلدد تبددادل المجدداعر ونقددل ادنكددار واسددتعراض ادابددار وتناقددل وجتددات النظددر ونقددل
المعمومات وال المجكالت إل غير ذلك من أجدكال االتودال المفظدب وغيدر لفظدب الدذي يظتدر
من االل ما يعرث بمغة الجسد.
والددزواج يعددد مددن أقدددس العالقددات اإلنسددانية دندده الوسدديمة الطبيعيددة والاطددوة ادول د
لتجددكيل ادسددرة قددد ياالفدده الاددظ إذا تاقددق الرضددا بددين الددزوجين،أو يكددون مودديرا الفجددل إذا
جانبه هذا الجرط ادساسب ،مما قد يدؤدي إلد اضدطراب واضد ندب العالقدة الزوجيدة ،ومدا مدن
جددك أن الددزواج مكددان اوددبا لمتواوددل ،والددذي يمثددل وااددد مددن أهددم المقومددات أو سددبل تاقيددق
الرضددا لدددى الددزوجين كوندده يعددد امتدددادا لمعالقددة الزوجيددة القا مددة بينتما،ايددث يادددث التواوددل
يوميددا بددين الددزوجين معددا مددن ناايددة ،وبينتمددا وب دين أطفالتمددا مددن ناايددة أارى،وبينتمددا وبددين
المجتمي الادارجب مدن ناايدة ثالثة،لدذا نالتفداهم والتاداور الدذي تتضدمنه عمميدة االتودال يولدد
نوعا من ادلفة والجعور بالطمأنينة.
وتعتمدددد طبيعدددة العالقدددات الزوجيدددة عمددد أنمددداط االتودددال التدددب يسدددتادمتا الزوجدددان،
نالعالقدددات الزوجيدددة الوددداية تعكدددس أنماطًدددا إيجابيدددة ومناسدددبة ،ندددب ادددين أن العالقدددات غيدددر

طدا سدمبية وغيدر مناسدبة.وقد أجدار( )Olson&Olson,2000إلد مودادر
الواية تعكدس أنما ً

القوة نب الزواج ،ورأى أن الرضا عن أسدموب االتودال وأسدموب مناقجدة المجدكالت واتقدان ندن
التعبير عن الذات ونن اإلوغا من أهم هذا الموادر.
عرث االتوال بأنه عمميدة نقدل أو تبدادل ادنكدار أو ا ار أو المعمومدات عدن طريدق
ُوُي ّ
التادددث أو الكتابددة أواإلجددارات( )Usoroh et al., 2010وقددد عد ّدرث()Brogan, 2008
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االتوال الزواجب بأنه قدرة الزوجين عم اإلوغا  ،وذلك لكب يفتم كل منتما ا ادر ،وليتم ّكندا

من التعبير عن نفسيتما.

كمدا تدم تعريددث أنمداط االتوددال الزواجدب بأنتددا الطدرق التددب يتواودل بتددا كدل زوج مددي
الطدرث ا ادر التدب تتضدمن اتجاهدات وطدرق متعدددة تدتم ضدمن نطداق ادسدرة( Sadeghi et
 )al., 2011وينظددر إل د االتوددال الزواجددب كددذلك بأندده عمميددة التبددادل اإليجددابب أو السددمبب
لممعمومات وادنكار والااجات مي الطرث ا ار نب العالقة الزوجية(.)Rose, 2013
وهندداك عالقددة قويددة بددين أنمدداط االتوددال الزواجددب وبددين الرضددا الزواجددب بجددكل عددام،
نالقدددرة عمد االتوددال تتنبددأ برضددا زواجددب مرتفددي بددين ادزواج ،وأن متددارات االتوددال الزواجددب
تددزود ادزواج بالقدددرة عمد إيجدداد الامددول لالاتالنددات بيددنتم ،كمددا أن نوعيددة االتوددال الزواجددب
تتنبأ برضا مستقبمب عن الزواج ،بينما يعد العجز وعدم القددرة عمد االتودال مؤجد ار قويدا عمد
الضغوطات الزوجية (.)Estephan, 2005
ُوُينظددر إلددد االتودددال عمددد أندده قمدددب العالقدددة الاميميدددة وادسدداس الدددذي تبنددد عميددده
العالقات ادارى ،ومفتاح نجاح العالقدة الزوجيدة،وأن الرضدا عدن الدزواج بجدكل عدام يكدون ندب
جيدا،وأن االنتقار إل االتودال الزواجدب الجيدد
أعم درجاته لدى ادزواج الذين يكون تواومتم ً
يعد من العوامل المتمة التب تدني الزوجات إل طمب الطالق(.)Usoroh et al., 2010

وقددد تددم النظددر إل د االتوددال الزواجددب عم د أندده عامددل مفتددااب يمكددن االعتمدداد عميدده
واالسدتمرار ندب اسددتادامه ندب أثندا العمميددات ادسدرية،وذلك دنده يسددم لدجزواج بمناقجدة مددا
هو غير واض نب العالقة الزوجية ،ويسم كذلك لجزواج بتبادل المعمومات التدب مدن الممكدن
أن تعمل عم تغيير المعتقدات التب يتمسك بتا كل زوج(.)Hamid et al., 2011
والوقوث عم مجاكل التواول يعتبر جرطا أساسيا لفتم السيرورات المجتمعيدة ،ايدث
أن التجربة اليومية تؤكد بأن المجاكل التب تظتر وسط جماعة مدا تندت ندب أغمبتدا عدن عجدز
أعضا تمك الجماعدة عدن االتودال مدي بعضدتم وبالمقابدل ند ن معامدل التفاعدل واإلنتداج داادل
جماعة ما يقترن دا ما بالكيفية التب يتواومون بتا.
- 114 -

فاعلية برنامج تدريبي إرشادي جماعي في تحسين مهارات اإلتصال الزواجي لدى الزوجات.

ومن هنا تبرز أهميدة تعمديم متدارات التواودل مدن أجدل المسداهمة ندب تاسدين العالقدة
بين ادزواج ،وبالتالب المساهمة نب نجاح الزواج واستمرارا وتطورا.
ولذلك سوث يسع الباث الاال ال ناص ناعمية استادام برنام تددريبب إرجدادي
جمدداعب قددا م عم د برنددام ( )Scuka, 2005نددب تاسددين متددارات اإلتوددال الزواجددب لدددى
الزوجات.
ونظ د ار دهميددة التواوددل الزواجددب نقددد تناولتدده العديددد مددن الدراسددات وأكدددت عم د تمددك

ادهمية ،ومن هذا الدراسات :
دراسة(أبو العز )2007 ،التب هدنت إل الباث عن عالقة أسداليب التعامدل الزواجيدة
وأجكال التواول بين الزوجين بالواة النفسية والتوانق الزواجب من وجتة نظدر الزوجدات ندب
ادردن ،وتوومت الدراسة إل أن التواودل الزواجدب ياسدن الوداة النفسدية لمدزوجين والتواندق
الزواجب لتما
أمددا دراسة(موس د  )2009 ،نتدددنت إل د التعددرث عم د درجددة جددودة التواوددل بددين
الزوجين وعالقتتا بدالتكيث الزواجدب لددى عيندة مدن االزواج ندب مديندة عمدان ،وأسدفرت نتدا
الدراسة مدى الترابط الكبير بين التواول الزواجب والتكيث الزواجب
ودراسدددة(أبو مسددددام  )2009 ،التددددب هددددنت إلدددد التعددددرث عمددد تقددددديرات الزوجددددات
العامالت لمستوى التواول الزواجب المدؤذي وعالقتده بالرضدا الزواجدب ،وأجدارت نتدا

الدراسدة

إل أن التواول الزواجب غير المؤذي أدى إل الرضا الزواجب.
ودراسدددة( )Sidhu, 2009والتدددب اظتدددرت نتا جتدددا وجدددود درجدددة عاليدددة بدددين الرضدددا
الزواجب والتوقي إاليجابب (سوا المعرنب أو العاطفب) لمتواول الناج نب التفاعالت القادمة،
ودلت النتا

أن المناقجة تعطب تواول ناج

أكبر ورضا زواجب بين الزوجين

ودراسددة(امود)2010،التددب هدددنت إل د التعددرث عم د أسدداليب التواوددل بددين الددزوجين
وعالقتتددا بتدوانقتم الزواجد  ،وتووددمت الدراسددة إلد أن التواوددل الزواجددب يددؤدي إلد التوانددق
الزواجب .

ودراسددة ( )Esere, 2010والتِّددب سددعت لِم َكج دث عددن تَد ِ
دأثير التَواوددل بددين الددزوجين
َ
ََ
عم االستقرار الزواجب وا ثار المترتبة ندب البي دة ادسدرية بجامعدة إيمورينرنجيريارايدث َبي َندت
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إليتددا مددن اددالل ادسدداليب اإلاوددا ية عم د التددأثير القددوي لمتواو دل الزواجددب
َنتَا
جتاالمتَوود َدل َ
ُ
عم اإلستقرار الزواجب.
ودراسددددة(جان )2016 ،التددددب هدددددنت إلدددد التعددددرث عمدددد الرضددددا الزواجددددب وعالقتدددده
بالتواول العاطفب وعدد سنوات الزواج وعدد ادبندا والمرامدة العمريدة لجبندا  ،وأجدارت نتدا
الدراسة إل أن الرضا الزواجب له عالقة قوية بالتواول الزواجب.
دراسة(بجرى)2018 ،التب هدنت ال التعرث عم عالقدة التواندق الزواجدب باإلتودال
بين ادزواج واجارت النتا

ال وجود عالقة بين المتغيرين .

وترى البااثة ان كل ماتقدم يجير إل تزايد االهتمام با ونة ادايدرة مدن قبدل البدااثين
والمتتمين نب جؤون ادسدرة بددور متدارات التواودل بدين الدزوجين ندب المجدكالت التدب تاددث
بينتم ،كما الاظ البااثون أن مجكمة انقطاع الاوار بين الدزوجين كثيد ارً مدا تؤرقتمدا ،والمتأمدل
نيمدا تعانيدة المجتمعددات مدن ادداالت عندث متزايدددة يسدتدل منتددا عمد أهميددة مسداعدة الددزوجين
بجكل عام نب إقامة تواول بينتما لكب يكون معينا لتم نب ال مجكالتتم الالاقة .
تأكيدددا عمد ماسددبق مددن عالقددة التوانددق والرضددا الزواجددب بمتددارات االتوددال نقددد تبددين
لمبااثة أثنا عممتا كمرجدة نب مركز اإلرجاد االسري بمكة المكرمة أن مجاكل أغمب الاداالت
المتودمة هاتفيدا إنمدا تددور اددول عالقدتتن بدأزواجتن واداجتتن الد معرندة كيفيدة الدتمكن مددن
اسددتمرار التواوددل االيجددابب مددي الزوج،كمددا تبددين لتددا ومددن اددالل متابعتتددا لعدددد مددن ادداالت
المركز أن نسبة مماوظة من المتوالت من الزوجات تكمن معاناتتن نب وجدود مجدكمة بيدنتن
وبدددين أزواجتدددن يودددعب الوودددول معتدددا إلددد ادددل يرضدددب الطرنين،ايدددث يدددتم تدددرك أو تجندددب
المجكمة،أو يتم مناقجتتا بين الاين واالادر بطريقدة ادادة نيتدا جددال وغضدب ممدا يدؤدي إلد
تجنب كل منتمدا االادر ،ويسدتمرهذا التجندب نتتوداعد المجدكمة ويدزداد الادالث والمعاناة،كدذلك
كانددت هندداك مجموعددة أاددرى مددن المتوددالت تعددانين مددن سددو العالقددة بددالزوج وسددو معاممتدده
لتن،وتبددين لمبااثددة أن نقددص متددارات التواوددل كددان يمعددب دو ار نددب نجددأة المجددكالت أو نددب
وعوبة الووول لال لتا يرضب الطرنين
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هذا وقد أظترت ااوا ية اديثة لمركدز اإلرجداد ادسدري بمكدة المكرمدة تتعمدق بطبيعدة
مجكالت المتومين هاتفيا به نب الفترة(1437/3/1-1436/3/1هدد) أن المجدكالت الزواجيدة
هددب االكثرعددددا نقددد بمغددت( )395االددة مددن بددين اجمددالب( )643االددة بنسددبة م ويددة مقدددارها
 ،%61وكانت الزوجات هدن ادكثدر اتوداال ايدث بمد عدددهم( )249مدن إجمدالب(،)647وندب
الفترة (1438/3/1-1437/3/1هد) كاندت المجدكالت الزواجيدة هدب اد كثرعدددا بنسدبة م ويدة
مقدددددارها  ،%61وكاندددددت الزوجدددددات ايضدددددا هدددددن ادكثددددر اتوددددداال بدددددالمركز ايدددددث بمددددد عددددددد
المتوالت()389بنسبة .%86
واالمددر المددزع والممفددت لالنتبدداا مددا يددأتب نددب التقددارير البيانيددة الجددترية لددوزارة العدددل
عن وكوك الطالق والنكداح الودادرة مدن ماداكم المممكدة لدجزواج مدن السدعوديين ،الد ارتفداع
ااالت الطالق ايث وومت عم سبيل المثال ،وكما جا نب التقريدر البيدانب لجدتر ذو القعددة
1438/هد إودار  4535وك طالق و11359وك زواج لجزواج من السعوديين ،بمعند أن
وددكوك الطددالق تقددارب %40مددن إجمددالب وددكوك الددزواج لمسددعوديين نددب المممكددة عمومددا،ومن
الجدير بالذكر ارتفاع معدالت الطالق نب منطقة مكة المكرمدة ،ايدث بمد عددد ودكوك الطدالق
لجزواج من السعوديين بتا نب ذاك الجتر  1065بينما كدان إجمدالب ودكوك الدزواج ،1990
أي أن نسددبة الطددالق نددب ذاك الجددتر بمنطقددة مكددة المكرمددة كانددت ا دوالب %54مددن إجمددالب
ااالت الزواج ،بمعن ندب مقابدل كدل ما دة االدة زواج نجدد  54االدة طدالق ،وهدب نسدبة تعمدو
عم متوسط نسب ااالت الطالق نب عموم المممكة نب ذاك الجتر(اوالب )%40
وتستنبط البااثة من تمك اإلاوا يات ان االرتفاع الكبير لمعددالت الطدالق والدذي ندت
عددن تفكددك نددب الددروابط ادسددرية مؤجددرعم وجددود مجددكالت نددب العالقددة الزوجيددة ،وعم د نجددل
عمميدددة االتودددال بدددين الدددزوجين ندددب ادددل تمدددك المجدددكالت .وهدددذا مدددا أكدتددده نتدددا

دراسدددة كدددل

من( (Faulkner et al., 2005))Parlina, 2006( )David & Jack, 2007من ايدث أن
طبيعدددة التفددداعالت بدددين الدددزوجين وأن االتودددال المضدددطرب وانمددداط االتودددال العدا يدددة وسدددو
المعاممددة الزوجيددة هددب اقددوى منبددت بالو دراعات بددين ادزواج وبددالكرب نددب العالقددات الزواجيددة
والطالق
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كمدددا أظتدددرت نتدددا

دراسدددة(معدددوض وعدددويس )2001،أن اد زواج والزوجدددات الدددذين

يعانون من االة من عدم التواول اإليجابب والتفاهم نجدد الدزوج يسدب معاممدة الزوجدة ويقمدل
من جأنتا ،كما ان الزوجة تتمل مجاعر زوجتا مما يدؤدي إلد الفتدور العداطفب بدين الدزوجين
سدمبا
نيقل تقدير الزوج لزوجته(ما يؤثر عم مجاعرها) وغياب المودة والرامة تجاهتدا مدايؤثر ً

عمد توانقتمددا وعالقتتمددا الزوجيددة ،ودراسددة( )Skaldeman, 2006إلد أن الرجددال والنسددا

المطمقدين قدد عبدروا عدن ادب وعاطفدة أقدل نادو الجدريك السدابق ،وأندادوا بوجدود مجدكالت نددب
االتوال.
مما سبق يتبين أن نقص متارات التواول هو السبب الر يسب نب ادوث الاالث مدي
ا ارين بجكل عام ومي الجريك بجكل ااص،ومن هذا المنطمدق نقدد بدات مدن الضدروري عمد
الماتوين بجؤون ادسرة عم وجه الاووص اإلستام بتدريب الزوجين عم متدارات تواودل
نعالة ،واستبدال المتارات القديمة التب تسبب االنا متزايدا باارى مفيدة .
وهنا تبرز نعالية برام اإلرجاد الجمعب نب كونتا قدد تكدون وقا يدة تسداعد ادندراد ندب
التغمب عم الوعوبات قبل أن توب مجدكمة اقيقيدة،أو عالجيدة تسداعد ادندراد الدذين يعدانون
مدن مجدداكل اقيقيددة تتطمددب تغييددر السددموك والتواندق مددي ا اددرين ،كمددا يتميددز اإلرجدداد الجمعددب
بفعاليته وتأثير ادعضا بعضتم عم بعض ،نتيجة الاوار والمناقجدة التادندة والموجتدة نادو
مجكالت أعضا الجماعة اإلرجادية ،ومن االلده يدتعمم ادعضدا السدموك االجتمداعب المقبدول
مدددن متدددارة التواودددل االجتمددداعب الدددديناميكب بأسدددموب سدددتل،ويتقبل ادعضدددا أ ار ا ادددرين
وياققوا الجعور باالنتما لمجماعة.
ولذا ترى البااثة أن استادام برام إرجادية تدريبيه نب تاسين متدارات التواودل مدن
الماتمل ان يكون له أثر نب عالج الضعث الااول ندب متدارات التواودل الزواجدب الفعال،ومدا
يترتب عم ذلك من امل نب الاياة الزواجية تطال ادسرة والمجتمي.
ومددن هنددا يددأتب هددذا البا دث لتمبيددة التوودديات التددب قدددمتتا الدراسددات التددب دعددت إل د
تقددديم تددداالت إرجددادية وادددمات نفسددية لمسدداعدة الزوجددات لمتعامددل مددي عدددد مددن المتغي درات
النفسية مثل االتوال الزواجب وناص نعاليتتا والعمل عمد مااولدة تاسدينتا .ااودة وأنده ال
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توجد دراسة-نب ادود عمم البااثدة-عدن اسدتادام برندام تددريبب إرجدادي جمداعب قدا م عمد
برنام ( )Scuka, 2005نب تاسين متارات اإلتوال الزواجب لمزوجات بأزواجتن.

مصللْ البحح
تاددت مجكمة البادث الادال ند سدو التواودل بدين الدزوجين بسدبب انتقداد متدارات
التواوددل واإلسددتماع الجيددد بددين الطددرنين ،مددي جدديوع بعددض مظدداهر ضددعث أسدداليب االتوددال
الزواجب الفعالة التب تؤدي إلد نجدو مجدكالت أسدرية تدؤثر ندب ادسدرة ككل،لدذا نتمدا بااجدة
إلىددد بدددرام إرجدددادية تاسدددن متدددارات التواودددل الفعدددال بينتمدددا قدددا م عمددد أسدددموب اإلرجددداد
قدما نب العالقدة الزوجيدة ضدمن إطدار نفسدب وداب
الجماعب،ات يتمكن ادزواج من المضب ً
وايجددابب ،وهددذا يسددتوجب الباددث عددن ب درام إرجددادية تاسددن متددارات التواوددل الزواجددب لدددى
الزوجات،ولمتودى لتذا المجكمة يااول الباث الاال االجابة عن السؤال الر يس التال :
ما ناعمية برنام تدريبب إرجادي جماعب نب تاسين متدارات اإلتودال الزواجدب لددى
الزوجات؟
ويتفرع من هذا السؤال ادس مة الفرعية التالية:
 -1مددا ناعميددة برنددام تدددريبب إرجددادي جمدداعب نددب تاسددين مت دارات اإلتوددال الزواجددب لدددى
الزوجات بعد تطبيق البرنام ؟
 -2مددا ناعميددة برنددام تدددريبب إرجددادي جمدداعب نددب تاسددين متددارات اإلتوددال الزواجددب لدددى
الزوجات نب أثتا نترة المتابعة؟

أهداف البحح
هدث الباث الاال هو التعرث عم :
 -1ناعميدددة برندددام تددددريبب إرجدددادي جمددداعب ندددب تاسدددين متدددارات اإلتودددال الزواجدددب لددددى
الزوجات بعد تطبيق البرنام
-2ناعميدددة برندددام تددددريبب إرجدددادي جمددداعب ندددب تاسدددين متدددارات اإلتودددال الزواجدددب لددددى
الزوجات نب أثتا نترة المتابعة.
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أهنَْ البحح
ترجي أهمية الباث إل :
 استجابة لمتوويات التب قدمتتا الدراسات التب دعت إل تقدديم تدداالت إرجدادية واددماتنفسية لمساعدة الزوجات لمتعامدل مدي متدارات االتودال الزواجدب ونادص نعاليتتدا والعمدل

عمد مااولددة تاسددينتا،لمتافيث مددن المجددكالت الزواجيددة وادسددرية وكددذلك زيددادة التوانددق
لدىتم مما يؤدي ال السعادة الزوجية وانعكاس ذلك عم السموك اإلنفعالب لدى ادبنا
إرجداديا يسدتند إلد برندام سدكاكا ( ،From Scuka (2005الدذي مدن
برنامجدا
 اعددادً
ً
المؤمل أن يكون له تطبيقاته الواضاة والمتمة نب مجال االتوال ادسري والزواجب.
 تدددونير أداة لقيددداس االتودددال الزواجب(ترجمتددده وتقنينددده) ،ايدددث يعدددد هدددذا المقيددداس مدددنالمقاييس العالمية نب االتودال الزواجدب الدذي يقديس انمداط واودا ص ووسدا ل واسداليب

االتوددال ومضددمون االتوددال مددن توانددق ون دزاع وكددرب زواجب،والددذي يمكددن أن تكددون لدده
استادامات مستقبمية من قبل المرجدين ادسريين والزواجيين والبااثين.

حدًد البحح
ادددود مكانيددة وبجددرية :مجموعددة مددن الزوجددات بمركددزين لمتدددريب(مركددز المتدداجرات–
مركز التنمية االجتماعية بمكة المكرمة) الالتب قبمن اإلجتراك نب البرندام  ،والمدواتب تراوادت
اعمارهن ما بين ( )58 – 27سنه
ادود زمانية :تم تطبيق البرنام التدريبب اإلرجادي ندب 1436 /6 /23هدد واسدتمر
ال  1436/8/24وكان التطبيق التتبعب نب 1437/1/1هد
ادود موضوعية :اقتور الباث عم توميم برنام إرجادي لتاسين بعض متدارات اإلتودال
التب يقوم المقياس بفاوتا .

فزًض البحح
-1توجد نروق دالة إاوا ياً بين متوسطات رتب أندراد المجموعدة التجريبيدة لمقيداس اإلتودال

الزواجب نب القياسين

القبمب والبعدي نب إتجاا القياس البعدي.
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-2التوجدددد ندددروق دالدددة إاودددا ياً بدددين متوسدددطات رتدددب أندددراد المجموعدددة التجريبيدددة لمقيددداس

اإلتوال الزواجب نب القياسين

البعدي والتتبعب(بعد مرور اربعة اجتر من إنتتا تطبيق البرنام ).

مصطلحات البحح
بزىامر إرشادِ Counseling Program

ُيعرث البرندام اإلرجدادي إج ار ًيدا ندب البادث الادالب بأنده:إطار يتضدمن مجموعدة مدن
الابددرات والتعميمددات والفنيددات والجمسددات اإلرجددادية وعددددها  22جمسددة الموددممة بطريقدددة
متكاممة ومتتابعة تاضي لمدة زمنية ماددة ويطبدق نيتدا إجد ار ات وأسداليب إرجدادية مسدتمدة
مددن برنددام ( Scuka (2005بتدددث تاسددين متددارات التواوددل لدددى الزوجددات ممددا يددنعكس
باإليااب عم تدعيم وتوطيد وتاسين العالقة بينتن وبين أزواجتن.
اإلتصال الزًادُ Marital Communication
عرث االتودال الزواجدب ندب البادث الادالب بأنه:عمميدة رمزيدة تفاعميدة بدين الدزوجين
ُي ّ
يتم االلتا تبادل لممعدانب وادنكدار وا ار والمجداعر القا مدة بدين الدزوجين عبدر رسدا ل لفظيدة
أو غير لفظية(كاإلوغا -الومت -تعابير الوجه -اإليما ات).
اما اج ار يا يعرث بانه مايقيسه مقياس االتوال الزواجب المستادم نب الدراسة الاالية
موارات اإلتصال الزًادُ Marital Communication Skills
تعرث متدارات االتودال الزواجدب ندب البادث الادالب بأنتدا:مجموعدة المتدارات المفظيدة
والغيددر المفظيددة التددب يسددتادمتا الزوجددان نددب تواوددمتما مددي بعضددتما الددبعض بقوددد اإلقندداع
والتأثير عم السموك ومعالجة االمدور ادسدرية  .ومدن الناايدة االج ار يدة ندان متدارات االتودال
الزواجب هب مايقيسه مقياس متارات االتودال الزواجدب المسدتادم ندب الدراسدة الااليدة والدذي
تبين من التاميل العاممب انه يجدتمل عمد االبعداد الثالثدة التالية(:مسدااة الادوار وموضدوعاته
ومعوقاته ومتاراته-سموك ومتارات االتوال لدى الجريكين وتاثبر ذلدك عمد التواودل والعالقدة
بينتمدددا-معوقدددات التواول)،ويسدددتدل عميتدددا مدددن ادددالل الدرجدددة التدددب تاودددل عميتدددا الزوجدددة
المجاركة نب البرنام اإلرجادي عند تطبيق مقياس اإلتوال الزواجب المعد لتذا الغرض.
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اإلطار اليظزِ ًالدراسات الشابكْ
أساليب اإلتوال الزواجب:
توددنث أسدداليب اإلتوددال الزواجددب إل د عدددة أسدداليب منتددا (سددميمان( )40 ،2005 ،كفددانب،
( )169 ،2012أبددددو زيددددد( )52-50 ،2011 ،بمميتددددوب( )170 ،2010 ،أبددددو العينددددين،
:)79 ،2010

 -1األسلٌب اللٌاو أًاهلذٌمُ:
ينمددو نددب ظددل المندداخ الزواجددب الددذي يتميددز بالتفكددك والتباعددد والو دراع الدددا م بددين الددزوجين
،نيوب أاددهما أو كالهمدا كثيدر النقدد والسدارية مدن ا ار،ويتميدز أسدموب االتودال بالقسدوة
مي الجريك والنقد والتعالب عميه ،ووااب هذا ادسموب يثبت ذاتده دا مداً عمد اسداب مجداعر

واقوق الطرث االار ،ايث يتي له هذا ادسموب بالتنفيس االنفعالب واإلاساس بالقوة.
وال يافب ما لتذا ادسموب من نتا

سمبية ايث يساعد عمد زيدادة اإلاسداس بالتباعدد وعددم

التوانق بين الزوجين.

 -2األسلٌب التٌكَدِ:
يطالب الفرد الذي يمتزم بتذا ادسموب دا مداً باقوقده ويعبدر عدن مجداعرا وأنكدارا بجدكل مباجدر
وأمددين ووددري ،ايث تتطددابق سددموكياته مددي أقوالدده ويددنم هددذا ادسددموب عددن اات درام الفددرد لذاتدده
ولآلاددرين ،إن التدددث ادساسددب مددن االتوددال مددي ا اددرين امددق عالقددات اميمددة ومتوانقددة
وواية،وعم الرغم من أن االلتزام بتدذا ادسدموب ال يضدمن لوداابه دا مداً الاودول عمد مدا
يريددد،وأن يجددق طريقدده كمددا رسددمه لنفسدده،إال أن لدده نتددا

إيجابيددة عم د المدددى الطويل،ايددث

يامددق لديدده جددعو ارً عامداً بالثقددة بددالنفس واالرتيدداح والودددق وادمانددة مددي ا ارين،وعندددما يتبددي

الزوجددان هددذا ادسددموب تتميددز عالقدات االتوددال بينتمدا بددالترابط وتسددود المابددة والتفدداهم الجددو
ادسري،وتناقش المجكالت والقضايا ادسرية بأسموب ديموقراطب

 -3األسلٌب غري التٌكَدِ:
يتوث سموك من يمتزم بتذا ادسدموب مدن ادندراد بكثدرة االعتدذار بطريقدة تقمدل مدن جدأنه ومدن
ااتدددرام ا ادددرين لددده،ويااول تجندددب المجدددكالت والوددددام مدددي ا ارينيدنددده ندددب ااجدددة دا مدددة
لموانقتتم ورضاهم عن تورناته،ومن أجل ذلدك يتندازل ببسداطة عدن بعدض اقوقده وااتياجاتده
ومجاعرايدن مبد ه تجنب الوراع والودام
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 -4األسلٌب العكالىُ:
يعتمد مسدتادم هدذا ادسدموب عمد العقالنيدة والتدروي ندب مواقدث التفاعدل،نتو يدؤمن
بضدددرورة كتمدددان المجددداعر وادااسددديس واالنفعددداالت اتددد يسدددتطيي اإلنسدددان أن يادددتكم عقمددده
نقط،وهذا هو السدبيل لمدتامص مدن الودراعات والمجدكالت مدي ا ارين،لدذلك ياداول الفدرد مدن
االل هذا ادسموب تجنب االاتكاك والودام المباجر مي ا ارين دنتم ال ياتكمون إل العقدل
بقدر كاث،وعم ذلك ال يمكدن التنبدؤ بدردود أنعدالتم وسدموكتم ويودعب عمد الدزوج أو الزوجدة
الددذي يمعددب هددذا الدددور ان يعبددر عددن مجدداعرا وأااسيسدده بجددكل ودداي ،وهذا مددن جددأنه امددق
مناخ يتميز بالتباعد وعدم الدث العاطفب مي الزوجاني دنتما قدد يتعدامال ن بطريقدة تقمدل مدن

شأىونا.
 -5األسلٌب املياًر:
يعتبددددر المبدددددأ ادساسددددب لمفددددرد الددددذي يمتددددزم بتددددذا ادسددددموب هددددو تجنددددب المواقددددث
المتددة،ايث يعمل عم استادام كل أنواع االستراتيجيات والطرق لمدتامص مدن المواقدث غيدر
السددارة ،وعندددما ال يددتمكن مددن ذلددك يتسددم أسددموبه بالمندداورة ،ويعتمددد أايانداً عمد إثددارة مجدداعر
الذنب لدى ا ارين.

 -6األسلٌب التلافؤِ:
يتوددث بوجددود اتسدداق نددب أسددموب تفاعددل واتوددال الزوجددان وال ياتمددث هددذا ادسددموب
بااتالث المواقث لكنه يتسم باوا ص ثابتة نسبياً ،ايدث يجدترك كدل مدن الدزوجين ندب اتاداذ

القد اررات ،وقدد ياددث أايانداً تعدارض ندب ادنكدار وا ار ولكنده ال يتددد العالقدة بينمدا ،ايددث إن
هذا الاالنات سرعان ما تنتتدب وتادل ببسداطة ومروندة ،وبالتدالب يسدود جدو مدن الديموقراطيدة
والمجاركة والتفاهم ادسرة.

 -7األسلٌب االحتلارِ:
هذا ادسموب يعبدر عدن عالقدة سديطرة واضدوع ،وال تادرج عمميدة االتودال داادل هدذا
الجو ادسدري عدن كونتدا أوامدر ونواهب،غالبداً مدا تداتب مدن جاندب الدزوج  ،ويقابمتدا مدن جاندب

الزوجه استكانة واستسالم ،ويوب الوراع الدا م والمناقجات الاادة هما سمة هدذا الجدو ،وان
كان الطرث ا ار يغمب عميه االستسالم نب نتاية كل جدال ،ونب هدذا الجدو المضدطرب تتميدز
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العالقددددات ادسددددرية بالتفرقددددة والتباعددددد ،ايددددث ال يسددددتطيي الزوجددددان اددددل مجدددداكمتما بتددددراض
وديموقراطية.

 -8األسلٌب التلاملُ:
إن العالقة الزوجية التدب يسدود نيتدا هدذا ادسدموب تتدوزع نيتدا اددوار بدين الدزوجين
،ايث إنه من المؤكد أن لكل منتما سمطته وابرتده ندب بعدض الندوااب الزوجيدة واالسدرية وال
يعندب هددذا انفودال الزوجددان بعضدتما عددن بعض،بدل العكددس ن نده يوجددد مدن التكامددل واالتسدداق
بين تمك اددوار والمتام بايث ال يسم بوجود أي االث.
وترى البااثة أن ادسموب التكاممب هو أنضل هذا ادسداليب دن الدزواج ندب ظدل جدرع ا

هدو

عالقة تكاممية تجمي بين الرجل والمرأة ،ويتم عم أساسه تكوين أسرة سدوية قا مدة عمد افدظ
اقوق وواجبات جميي أنرادها و تاقيق التواول واالتوال الجيد بين الزوجين.

أمناط االتصال الزًادُ :
توددنث أنمدداط االتوددال الزواجددب إل د نمطددين ر يسددين همددا ( Kalantarkousheh,
:) (Holley et al., 2013)2011
.1االتودددال اإليجدددابب:تظتر أنماطددده مدددن ادددالل نتدددم كدددل مدددن الدددزوجين لآلار،باإلضدددانة إلددد
االتفاق ،واظتدار االهتمام،والتعاطث،والاب،والوضدوح،وروح الفكاهة،واالبتسامة،إضدانة إلد
الممددس الجسدددي والضدداك،ويعد هددذا الددنمط نددب االتوددال اجددر الزاويددة نددب نوعيددة الايدداة
الزوجية.
.2االتودددال السدددمبب:وتكون العالقدددة بدددين ادزواج ندددب هدددذا الدددنمط عمددد جدددكل أنمددداط عدا يدددة
وتجنبيددة ،ووراع،واتوددال قددا م عمد االزد ار ،إضددانة إلد النقددد ،ويعتبددر الددنمط اإلنسدداابب/
المتطمب من أكثر ادنماط السمبية الجا عة التب تستادم نب االتوال الزواجب.
وقد برز نمدط ندب االتودال الزواجدب وهدو الدنمط المنسداب ،المتطمب،ايدث يميدل أادد
الزوجين نب هذا النمط إل مناقجة المجكالت بأسدموب ناقدد،أو أنده يقدوم بتوجيده المدوم لمطدرث
ا اددر أو يقددوم بالضددغط المتواوددل/اإللااح عم د الطددرث ا اددر مددن أجددل التغيير،بينمددا يقددوم
الطرث ا ار نب العالقة الزوجيدة بتجندب هدذا النقداش أو القيدام باالنسدااب مدن هدذا النقداش.
التدامددة لمعالقددة بددين الددزوجين وأكثرهددا جدديوعا عنددد
ويعددد هددذا الددنمط مددن االتوددال مددن ادنمدداط ّ
ّ
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وقوع المجكمة ،وقد ووث هذا الدنمط بأنده مدن أكثدر ادنمداط ودعوبة ومدن أكثدر ادنمداط هددما
لمعالقدة بدين الدزوجين ،وقدد وضدات دراسدة ( )Christensen et al, 2006أن نمدط المدرأة
جيوعا
المتطمبة والرجل المنساب ادكثر
ً
وقددد ادددد ( )Gurman, 2008أربعددة أنمدداط لمتواوددل وقدد أطمددق عميتددا لقددب الايدداالت
ادربعة ا تية من اإلياا  ،ونيما يمب توضي لتذا ادنماط:
 .1الناقد:ايث يركدز الدزوج عمد المجدكمة لددى جدريكه ويسدتمر بتوجيده المدوم واالنتقداد،
ويجددتمل النقددد عم د توجيدده أي عبددارة تدددل عم د أن هندداك جددي ًا ااط ًددا لدددى الطددرث

جددا لمعالقددة وبداداص الرضددا عدن العالقددة ،دن
االادر،ويمكن أن يكددون النقدد منت ًكددا ً
النقدد المتعددد والمضدداعث يامدق تدأثي ار مددن الجدعور بدالرنض الكمددب الجدامل لجاوددية
الطرث ا ار
 .2الدددناعب :جددكالً مددن أجددكال امايددة الددذات التددب يقددوم بتددا ااددد الددزوجين مددن اددالل
مااولة ود التجوم والنقد وانكار المسؤولية عن المجكمة .

 .3االاتقدددددار/االزد ار :

وتبدددددرز ندددددب هدددددذا الدددددنمط أسددددداليب مثدددددل السارية،الجدددددتا م

المباجددرة،والتتكم ،واالستت از ،إضددانة إل د التعددابير الوجتيددة ويكددون اسددتادام هددذا
ناجمدا عدن أن اادد الدزوجين أو كالهمدا يضدي نفسده ندب موضدي
الطدرق ندب االتودال ً
أعم من جريكه ،ويعد هذا النمط من االتوال من أكثر ادنماط إنتا ًكا لمعالقة.
 .4رنددض التعدداون :هددو انتتددا االرتبدداط العدداطفب بددين الددزوجين ،ايددث يقددوم الطددرث
المسدتمي ندب أثندا االتودال باالنسدااب الكامدل مدن التفاعدل ،ويكدون هدذا االنسدااب
عم د جددكل تددرك المكددان ،وتكددون تعبي درات الوجدده غيددر موجتدده لمجدداص الددذي يددتم
االتوال معه.

أشلال االتصال الزًادُ:
لالتوال جكال ن ر يسيان هما (:)Brehem et al., 2002
.1االتوال غير المفظب:يعد ذا أهمية بالغة نب تقوية العالقة الزوجية واث ار تا،ومن المتنب ات
بالرضا عن العالقة ،ويكون االتوال غير المفظب لدى ادزواج غير السعدا نب أدن
درجاته،ويتضمن االتوال غير المفظب استادام جميي ادنماط السموكية التب يمارستا
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ادنراد نب أثنا

تفاعمتم باستثنا

الكممات المنطوقة،ايث تؤدي هذا السموكات غير

المنطوقة إل تأدية الوظا ث الايوية نب العالقة،ومن ادمثمة عم هذا السموكيات تعبيرات
الوجه،واالتوال البوري وسموك التاديق،ولغة الجسد،والممس،والمسانة بين ادنراد
وادووات غير المغوية ( تامل معن االستتجان او االستنكار او السارية او االاتقار –
التقميل من القدر ).
متم نب
.2االتوال المفظب :يعد الجز الايوي نب العالقات الوثيقة والقوية،كما أنه عام ٌل ٌ
تطور العالقات بين ادنراد ونب تطور الاميمية بين ادزواج،ويقود باالتوال المفظب
استادام المغة المنطوقة التب تستادم إلرسال الرسا ل إل
الذات من أهم المفردات التب تدل عم

الطرث المقابل،ويعد كجث

الاميمية نب االتوال المفظب وذلك من االل

مجاركة المعمومات الجاوية بين ادزواج ،ومن الجدير بالذكر أن النسا يممن إل
التادث أكثرمن الرجال .
وترى البااثة أنه ات يكون االتوال الزواجب نب أعمد درجاتده ،نقدد اهدتم العممدا والبدااثون
نددب قضددايا تتعمددق بنجدداح هددذا االتوددال،وبدأ كثيد ٌدر مددن البددااثين باسددتادام ادسدداليب والفنيددات
الااودة بالنظريددات ادسدرية والزواجيددة لمااولدة تطبيقتددا عمد جدكل بددرام إرجدادية ،وقددد بددرز
برنام

))Scuka, 2005كأاد هذا النماذج.

أهنَْ التٌاصل يف احلَاّ الزًدَْ:
نوعية التواول نب الزواج لتا دور نب تاقيق السعادة والوداة النفسدية واالجتماعيدة
ويرني من رناهية الزوجين،باإلضدانة إلد أن التواودل الزواجدب الجيدد عنددما يكدون مرتفدي بدين
الددزوجين نتددو يقمددل مددن ادددة الودراعات وعدددم التوانددق الزواجددب بايددث يسددتل طريقددة التفاعددل
بينتما وعميه يدنعكس بتاقيدق الرضدا واالسدتقرار ندب العالقدة الزوجيدة ايدث أن غيداب التواودل
بين الدزوجين أو انافاضده او اضدطرابه يعدد مدن المجدكالت الكبدرى لدجزواج غيدر السدعدا وقدد
سددع المتاووددون النفس ديون والمعددالجون باالهتمددام بموضددوع تدددريب ادزواج عم د متددارات
التواول الفعال وتاسينه(قوارح والجرع.)334-333 ،2018 ،
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ويعتبر االتوال غير الفعال مدن سدمات المعانداة الزواجيدة ،ايدث يكدون الزوجدان غيدر
قادرين عم إدارة الوراع واالتوال بجكل نعال ،ويفجالن ندب االسدتماع لبعضدتما ،وال يمديالن
القتدددراح امدددول ممكندددة لممجدددكالت التدددب تواجتتمدددا ،وقدددد يميدددل اادددد الدددزوجين او كالهمدددا إلددد
االنسااب من التفاعل والتواول  ،مما يبقب المجدكمة معمقدة ،وقدد يتعامدل الزوجدان او ااددهما
مي المجدكالت أو الودراعات الزواجيدة بعنث،ممدا يفداقم المجدكمة ويبتدر االتودال بدين الدزوجين
(بماسينب ونويبات.)2013 ،
كما أن انافاض مستوى التواول الزواجب ينعكس سمبا عمد نفسدية الدزوجين وبددورا
ينعكس عم ادبنا ويدؤدي إلد زيدادة ندب اددة النقاجدات المتضداربة أو تدؤدي إلد نقدص تدام
نددب التواوددل بددين الددزوجين والنفددور ويثددر مجدداعر العددداوة وهددذا مددا يسددم بالتواوددل السددمبب
(التنا ية.)15 ،2013 ،
تسددتنت البااثددة أن االتوددال الندداج والمددنظم بددين الددزوجين يولددد بي ددة تتسددم بالانددان
والفتم ،ويساعد الدزوجين عمد تاقيدق التواندق الناضد  ،وانجدا عالقدة دان دة بينتمدا ،وانعددام
االتوددال او اضددطرابه بددين ادزواج يددؤثر سددمبا عم د تطددور العالقددة ،ويادددث أج دوا مضددطربة
داال البيت تؤثر عم الزوجين وادبنا .
ونب ضو ما سبق يظتر واضاا أهمية التواول الزواجب اإليجدابب لدذا اهتمدت العديدد
مددن الدراسددات بتندداول التواوددل الزواجب،وبتندداول ناعميددة التدددريب عم د متددارات االتوددال نددب
زيددادة الرضددا والتوانددق الزواجددب وتاسددين العالقددة الزواجيددة وجددودة الايدداة الزوجيددة ومددن هددذا
الدراسات :دراسة( )Pio, 2001التب هدنت إل تاسين المتدارات الذاتيدة والجاودية وتاسدين
متارات االتوال لدى ( )24زوجة تايوانية ممن لديتن رغبدة ندب التغييدر،ومن المدواتب يدواجتن
وددعوبات نددب االتوددال وضددعث المتددارات الجاوددية ممددا انعكددس بجددكل سددمبب عمد عالقددتتن
ادسدددرية والزوجية،وقدددد تدددم تطبيدددق برندددام تعميمدددب يسدددتند إلددد نظريدددة ساتير.وأجدددارت نتدددا
الدراسدددة إلددد وجدددود ندددروق ذات داللددده إاودددا ية ندددب متدددارات الزوجدددات لودددال المجموعدددة
التجريبية مقارنة بالمجموعة الضابطة.
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كمددا قددام( )Gorgey, 2001بدراسددة هدددنت إل د معرنددة أثددر تدددريب الزوجددات عم د
متددارات االتوددال نددب تاسددين التفاعددل والمندداخ ادسددري، ،وقددد أظتددرت نتيجددة متمددة وهددب أن
الزوجات ندب نجادن ندب تعمديم وتددريب أزواجتدن عمد متدارات االتودال والمجداركة ندب الايداة
الزوجية وادسرية،مما انعكس عم تاسن التفاعل والجو ادسري.
وأوضدد ( )Gottman, 2004أن ادزواج المجدداركين نددب بددرام متددارات االتوددال
لددديتم جددعور أعمد بالرضددا عددن ايدداتتم الزوجيددة،ايث نددت عددن المجدداركة نددب بدرام متددارات
االتوال زيادة مستوى التعداطث والرضدا عدن العالقدات الزوجيدة،كما أثدر التددريب عمد أسداليب
االتوددال وجددودة الايدداة الزوجيددة ،كمددا كددان لب درام متددارات االتوددال تددأثيرات إيجابيددة عم د
مدركاتتم وتقييمتم الذاتب لاياتتم الزوجية.
ونددب دراسددة أاددرى أجددرت(بنددات )2004 ،دراسددة هدددنت إلد قيدداس أثددر التدددريب عمد
متارات التواول ومتارة ال المجكالت نب تاسين تقدير الذات والتكيث وتقميل العنث ادسري
وقدددد أجدددارت الدراسدددة إلددد نعاليدددة التددددريب عمددد متدددارات التواودددل وادددل المجدددكالت لودددال
المجموعددة التجريبيددة عمدد المجموعددة الضددابطة نددب تاسددين تقدددير الددذات ومسددتوى التفكيددر
وتقميل العنث.
كما باثت دراسدة( )Karahan, 2009ندب تداثير برندام لالتودال الدزواج (مدن عجدر
جمسات) عم النزعدة لمودراع السدمبب بدين ادزواج وقدد توودمت النتدا

إلد أن الميدل لمودراع

السمبب بين ادزواج الذين جاركوا نب برنام االتوال الزواجب كان أقل مقارنة بدادزواج الدذين
لم يجاركوا ندب برندام االتودال الزواجدب ،ايدث أظتدرت النتدا

أن لبرندام التواودل الزواجدب

تأثيرات إيجابية (مستمرا نسبيا) نب افض النزعة لمتواول السمبب بين ادزواج.
وقددد ق دام( )Yalchin, 2007بتدددريب ( )14زوج داً عم د متددارات االتوددال وقددد كددان

التدريب نعاالً نب تاسين مستوى التواندق الزواجدب ،كمدا كجدفت النتدا

عدن أن التددريب عمد

متدددارات االتودددال ادى إلددد زيدددادة الرضدددا وتاسدددين االتودددال مدددي الدددزوج وكدددذلك متدددارات ادددل

المجكالت.
وبادث ( )Khojastemehr et al., 2008تددأثير التدددريب عمد متددارات االتوددال
عمد أنمدداط االتوددال والمجدداعر اإليجابيددة ناددو ادزواج ،وقددد كجددفت النتددا

- 128 -

عددن أن التدددريب

فاعلية برنامج تدريبي إرشادي جماعي في تحسين مهارات اإلتصال الزواجي لدى الزوجات.

عمد متددارات االتوددال أدى إلد زيددادة المجدداعر اإليجابيددة ناددو الددزوج وتاسددين نمددط االتوددال
المتبادل (البنا ) ونقوان أنماط التجنب واالنفوال.
وقدددام( )Karahan, 2009بددد ج ار دراسدددة هددددنت إلددد تاسدددين متدددارات ادددل الندددزاع
واالتجاهددات النجدددطة نددب ادددل النددزاع ،وذلدددك مددن ادددالل برنددام يتددددث إلدد تاسدددين متدددارات
االتوددال الزواجددب بددين ادزواج نددب تركيددا، ،وقددد أثبتددت النتددا

وجددود تاسددن لدددى ادزواج نددب

المجموعددة التجريبيددة عمد مقدداييس الدراسددة وذلددك نددب القيدداس البعدي،باإلضددانة إلد اسددتمرار
التاسن لدى ادزواج نب قياس المتابعة وذلك بعد  3و  6أجتر من انتتدا البرنام ،ممدا يددل
عم نجاح البرنام العالجب القا م عم تاسين متارات االتوال بين الزوجين.
ودراسدة( )Li & Vivian, 2010وكدان مدن بدين اهددانتا تاسدين متدارات الدزوجين
مثل(:متارات االتوال ،وابطال التوقعات من الطرث ا ار ،واكسدابتم مفتدوم ذات مناسدب لتدم
وغيددر مجددوا ،والقدددرة عم د اتادداذ الق د اررات ،والتوددرث بجددكل متطددابق ،واكسددابتم القدددرة عم د
التعبيددر عددن المجدداعر) ،وقددد تددم اسددتادام إادددى أدوات سدداتير وهددب الجبددل الجميدددي ،ايددث
أظترت نتا

الدراسة نعالية البرنام المبنب عمد نمدوذج سداتير إلادداث التغييدر وقدرتده عمد

مساعدة ادنراد عم اكتساب مفتوم ذات ٍ
عال ،وتاسين الواة النفسية لجزواج.

كما باثت دراسة(أبدو أسدعد )2011 ،ندب الكجدث عدن نعاليدة برندام ارجدادي يسدتند
ال العالج الججطمتب نب تاسدين متدارات التواودل الزواجدب بدين االزواج مدن الرجدال وتكوندت
عينددة الدراسددة مددن ( )24زوجددا ممددن مض د عم د زواجتددم(  )10-3سددنوات واسددتمر التدددريب
لمتجريبية مدة  10اجمسات ارجادية ومما اظترته النتدا

وجدود ندروق دالدة ااودا يا لودال

المجموعددده التجريبيدددة ندددب تاسدددن متدددارات االتودددال عمددد االداة عمومدددا وندددب االبعددداد:متدددارة
االستماع والتادث التاكم نب االنفعاالت.
كمدا باثدت دراسدة( )Kalantarkousheh & Hassan, 2011ندب نعاليدة التددريب
عمددد االتودددال عمددد االتودددال الزواجدددب لددددى النسدددا وتكوندددت العيندددة مدددن()50مدددن النسدددا
المتزوجات ،ايث اجتمل البرنام التدريبب عم ( )3جمسات ،وقد أظترت نتدا

الدراسدة زيدادة

واضاة نب االتوال الزواجب لدى أنراد العينة.
وقدام( )Aghdam et al., 2012بدراسدة لمتاقدق مدن نعاليدة تداثير التددريب عمد
متدددارات االتودددال عمددد الودددراعات الزواجيدددة وجدددودة الايددداة لددددى()32طالبدددة مدددن الطالبدددات
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المتزوجات،وقد أوضات النتا

نعالية برنام تددريس متدارات االتودال ندب افدض الودراعات

الزواجية ،كما كان لمبرنام تأثير إيجابب عم جودة الاياة.
كمدا قدام( )Askari et al. 2012بدراسدة تدأثير التددريب عمد التواودل ومتدارات ادل
الو دراع عم د الرضددا الزواجددب عم د عينددة مكونددة مددن()54زوج داً جمدديعم متددرددون عم د مركددز
اإلرجدداد النفسددب الجددامعب ،وقددد أجددارت نتددا

الدراسددة إل د تاسددن متددارات التواوددل واددل

المجكالت ايضا كان لمبرنام تأثير نعال نب تاسين الرضا الزواجب بين االزواج.
ودراسة(العدارث)2014،التدب هددنت إلد التعدرث عمد مددى ناعميدة اإلرجداد التكداممب
نب تنمية متارات التواول المفظب وغير المفظب بين الدزوجين ادديثب الدزواج  .وقامدت البااثدة
بعمدل برندام إرجدادي،وقد طبدق البرندام عمد عيندة قوامتدا( )20بواقدي( )10أزواج ،و()10
زوجات ،وقد اظترت نتدا

الدراسدة نعاليدة البرندام ندب تنميدة متدارات التواودل المفظدب وغيدر

المفظب ونب تاسين التوانق الزواجب .
ودراسة(العمارين)2014 ،التب هدنت إل التعرث عم أثر نموذج إعدادة بندا ادسدرة
ن تاسين متارات التواول واإلنسجام والرضا الزواج لدى عينة مدن ادزواج ،وأجدارت نتدا
الدراسة إل أن متارات التواول الزواجب تاسن الرضا الزواجب.
ودراسة(بنب سالمة)2014 ،التدب هددنت إلد التعدرث عمد أثدر برندام إرجداد جمعدب
يستند إل المنت الابروي نب تاسين التواول الزواجب لدى عينة من الزوجدات ندب ماانظدة
الزرقا  ،وتوومت الدراسة إل ناعمية البرنام اإلرجاد الجمعب نب تاسين التواول الزواجب.
وتتدث دراسة(بجير)2016 ،إل قياس نعالية برنام إرجدادي قدا م عمد تنميدة مفتدوم الدذات
نب تاسين االتوال بين الزوجين،وقد أسفرت نتا

الدراسة عمد أن هنداك عالقدة بدين مفتدوم

الذات لدى الزوجين وطريقة االتوال بينتما ،ايث ظتر أثر البرندام االرجدادي عمد نمدو كدل
من مفتوم الذات و كذا طريقة االتوال بين الزوجين.
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ميوذَْ البحح ًإدزإاتى:
ميور البحح:
استادمت البااثدة المدنت جدبه التجريبدب الدذي يعتمدد عمد التودميم القبمدب والبعددي
والتتبعب لممجموعة التجريبية

دلتنع البحح ًعَيتى:
تكدددون مجتمدددي البادددث مدددن مدددن الزوجدددات المدددواتب يدددراجعن مركدددزين لمتددددريب(مركز
المتاجرات– مركز التنمية االجتماعية بمكة المكرمة ) والقاطنات نب مكة المكرمة.
أمددا عينددة الباددث نقددد تددم الووددول إلدد عينددة الباددث المبد يددة عددن طريددق تسددجيل
الزوجات من االل اإلعالن الذي ُوضي ندب المركدزين وندب مراكدز التواودل اإلجتمداعب ،وبدايدة
كان اجمالب عددد مدن اسدتجاب واضدر ندب مركدز المتداجرات  7مجداركات نقدط اعتدذرت مدنتن
2اثنتان لظروث عا مية كما استبعدت ثالثة لعدم اضورها لمقياس التتبعدب نأودب العددد الكمدب
المتبقب  4مجاركات،اما عدد المجاركات من مركز التنميدة االجتماعيدة ،كدان اجمدالب عددد مدن
استجاب واضر( )8مجاركات نقدط اسدتبعدت وااددة العتدذارها نتبقد  7مجداركات .وعميده ندان
العدددد الفعمددب لممجدداركات اادددى عجددر مجدداركة عجددر مددنتن سدديدات متزوجددات سددعوديات
وواادددة غيددر وقددد ووددل العدددد النتددا ب لعينددة الباددث ()11وهددن الزوجددات الم دواتب كددان لددديتن
الرغبة نب المجاركة نب الباث.

خصاٖص العَيْ علٓ اليحٌ التالُ :
.1

المستوى التعميمب  -:ترواح ما بين جتادة الكفا ة والجتادة الجامعية(6ااودالت عمد
الجتادة الجامعية– 3ااوالت عم الثانوية العامة2-ااوالت عم جتادة الكفا ة ).

.2

العمل  -:عامالت وغير عامالت(عدد العامالت7وغير العامالت.)4

.3

العمر  -:أن ال يقل العمر عن25سنة وال يزيدد عدن60سدنة(تراوات اعمدارهن مدن– 27
58سنه).
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أدًات الدراسْ:
أًالً:مكَاس االتصال الزًادُ
مدددن اعدددداد) Pienuvenu 1970بيدددان نينيددده)،والمقياس تقريدددر ذاتدددب ياتدددار نيددده
الجاص واادة من اربعة استجابات(غالبا-اايانا– ناد ار–ال عم االطالق)،وتعطد االسدتجابات
درجددات مددن( وددفر –  )3وتكددون الدددرجات االعمد لالسددتجابات المرغوبددة وااليجابيددة،والمقياس
ليس المقودود منده قيداس مضدمون االتودال وانمدا يتدتم بانمداط واودا ص ووسدا ل واسداليب
االتوال وقدد قامدت البااثدة بترجمدة المقيداس بالمغدة العربيدة وقامدت بالتاكدد مدن وددقه وثباتده
وقد تبين لمبااثة بعد مراجعة المقياس ان هناك عدد من العبارات تقيس مضمون االتودال مدن
التاميل العاممب

توانق ونزاع وكرب زواجب،وهذا ماايدته نتا

جدول ()1
تشبعات انمفزدات عهً عىامم مقُاص االتصال انشواجٍ وانجذر انكامن ونسبة انتباَن نكم عامم
و
1
4
.
2
2
6
.
.
.
11
11
14
1.
12
12
16
1.
1.
1.
41

األول
136.1
1326.
13241

132..

1326.

انعىامم
انثانٍ
13..2
13..1
132..
13242
132..
13221
13241
13616
13242

و
انثانث

13264
132.2

13..2

1322.
13212
13611

42
42
46
4.
4.
4.
.1
.1
.4
..
.2
.2
.6
..
..
..
21
21
24
2.
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األول

انعىامم
انثانٍ

13221
1321.
132.2
13...
1322.
13212
13222
13224
1364.
1361.
13..1
13...
132..

13224
13262
132..

132.2

انثانث
13244
13..1
13212
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يتض من الجدول( )1ان التاميل العاممب اظتر العوامل الثالثة التالية -:
-1العامل االول وكانت مفرداته تقيس االة االتوال(الاوار)وموضوعاته وبعدض العوا دق التدب
تمني ادوث اوار ايجابب بين الطرنين وبعض المتارات التب تساهم ندب المزيدد مدن الادوار
والتواوددل االيجددابب بددين الزوجين،والمفددردات)7(:منتددا ادداص بددالزوجين معددا و()8تاددص
الدددزوج و()5تادددص الزوجدددة ولدددذلك تقتدددرح البااثدددة تسدددمية هدددذا العامدددل بدددد(مسااة الادددوار
وموضوعاته ومعوقاته ومتاراته).
 -2العامل الثانب تدور مفرداته ادول تدأثير جاودية وسدموك ومتدارات كدل جدريك عمد االادر
والتب بدورها تؤثر عم التواودل بينتمدا وتمعدب دو ار هدام ندب تطدور العالقدة مدن عدمده،مي
مالاظدددددددة ان عددددددددد المفدددددددردات الااودددددددة بدددددددالزوج بمغدددددددت( )9وبالزوجدددددددة()5وبكالهمدددددددا
معددا()2مفردة.ولددذلك تقتددرح البااثددة تسددمية هددذا العامددل بددد(سموك ومتددارات االتوددال لدددى
الجريكين وتاثبر ذلك عم التواول والعالقة بينتما).
 -3العامددل الثالددث تددددور مفرداتدده اول(معوقدددات التواوددل)ذات الودددمة باوددا ص الجاودددية
والمتارات السموكية وطبيعة العالقة الزوجية لكال الجريكين مي مالاظدة ان عددد المفدردات
الااوة بالزوج بمغت()3وبالزوجة()5وبكالهما معا( )2مفردة.ولذلك تقتدرح البااثدة تسدمية
هذا العامل بد(معوقات التواول).

أًال:صدق املكَاس:
 -1ودق الماكمين:
قامدت البااددث بعددرض المقيدداس عمد عدددد()10مدن أعضدا هي ددة التدددريس تاوددص عمددم
النفس بجامعات سعودية ،ونالت كل العبارات عم الموانقة باإلجماع
 -2االتساق الداامب:
تم اساب االتساق الداامب لمعرنة قوة االرتباط بدين درجدات بندود المقيداس  ،والدرجدة
الكميدددة عميددده،بتطبيق معادلدددة بيرسدددون مدددن ادددالل تطبيدددق المقيددداس عمددد عيندددة اسدددتطالعية
من()222طالبة مدن الطالبدات المتزوجدات بجامعدة أم القدرى بمكدة المكرمة،والجددول()2يوضد
ذلك :
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جدول()4معامالت ارتباط اندرجة عهً بنىد انمقُاص باندرجة انكهُة عهُه
و

معامم االرتباط

و

معامم االرتباط

و

معامم االرتباط

و

معامم االرتباط

1

**13..6.

1.

**132411

42

**132422

..

**132.2.

4

**132221

12

**1362.6

46

**13...1

..

**13261.

.

**134.4.

12

**131..6

4.

**13264.

..

**134..2

2

**132241

16

**132144

4.

**132.21

21

**1361.2

2

**13.46.

1.

**13..12

4.

**132224

21

**132242

6

**132.11

1.

**1364.1

.1

**132.16

24

*1312..

.

**1346..

1.

**13.6.6

.1

**13241.

2.

**132.22

.

**13..61

41

**1322.6

.4

**132.6.

22

**13....

.

**13641.

41

**134..4

..

**136444

22

**132.1.

11

**13611.

44

**1321.6

.2

**1362.1

26

**132416

11

*131...

4.

**13...6

.2

**13264.

14

**132.22

42

**13.422

.6

**132.1.

* دانة عند مستىي 1312
** دانة عند مستىي 1311

يتض د مددن الجدددول( )2أن قدديم معددامالت االتسدداق الددداامب ذات داللددة مناسددبة عنددد
مستوى 0.01وعند مستوى ،0.05وهذا يجير ال أن المقيداس عمد درجدة عاليدة مدن اتسداق
بنودا،مما يطم ن ال والايته

ثاىَا :ثبات املكَاس:
تددم اسدداب معامددل الثبددات باسددتادام معادلددة كددودر وريتجاردسددون،وقد وجددد أن قيمددة
معامددل الثبددات()0.917وهددب قيمددة عاليددة تؤكددد عمد ثبددات المقيدداس ،وبددذلك أوددب جدداهز نددب
وورته النتا ية وبم عدد بنودا()46بند،والجدول التالب( )3يوض ذلك :

- 134 -

فاعلية برنامج تدريبي إرشادي جماعي في تحسين مهارات اإلتصال الزواجي لدى الزوجات.
جدول ( ).معامالت ثبات أنفا نهدرجات انفزعُة( عهً انعىامم انثالثة) واندرجة انكهُة نمقُاص
االتصال انشواجٍ
اندرجة انكهُة
انعامم انثانث
انعامم انثانٍ
انعامم االول
انعدد انكهٍ
نهبنىد
13.1.
1361.
13.2.
13.1.
26

ثاىَا:بزىامر تدرٍيب إرش ادِ مجاعُ يف حتشني موارات اإلتصال الزًادُ:
قامت البااثة ب عداد البرنام ونقا لبرنام سكاكا )(Scuka,2005

اهلدف العاو للربىامر:

تاسين متارات اإلتوال الزواجب لدى الزوجات

األهداف اخلاصْ للربىامر:
 .1ادراك معن االمباثية(التعاطث) والمالاظة الذاتية لتا
 .2التدريب عم متارات االمباثية(التعاطث)
 .3ادراك معن قيم وااالقيات الاوار البنا والمالاظة الذاتية لتا.
 .4التدريب عم قيم وأاالقيات ومتارات الاوار

صدق الربىامر:
قامت البااثة بعرض جمسات البرنام اإلرجادي نب وورته ادوليدة عمد عددد()9مدن
الماكمين واالاتواويين نب مجال اإل رجاد النفسب ،إذ التزمت البااثة ب ج ار التعدديالت التدب
أقرهددا معظددم الماكمددين عمد جمسددات البرنددام اإلرجددادي ااود ًة نيمددا يتعمددق بتسمسددل جمسددات

ومسوغاتتا ومناسبة عددها وتوقيت كدل جمسدة ،كمدا التزمدت البااثدة بمدا أجمدي عميده
البرنام
ِّ
الماكمون من آ ار ٍ متعمقة بماتوى كدل جمسدة مدن ايدث ادهدداث ،وادنجدطة المتبعدة لتاقيدق
تمك ادهداث ،والواجبات المنزلية الااوة بكل جمسدة إلد أن أودب بودورته النتا يدة الجداهزة
لمتطبيق .
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ذلتٌٔ الربىامر:
تكون البرندام مدن()22جمسدة تدريبيدة عمد مددار ثدالث اسدابيي بواقدي سدتة ايدام ندب
االسبوع االول والثدانب واربعدة ايدام ندب االسدبوع االايروقدد اسدتغرقت الجمسدة التدريبيدة الوااددا
سدداعتين واسددتجابة لرغبددة المجدداركات ومراعدداة لظددرونتم وظددروث مكددان التدددريب نقددد تددم عقددد
جمستان من كل يدوم تددريبب يتاممتمدا اسدترااة قوديرة واسدب راي الباااثدة ان هدذا االمدر لدن
يال بفعالية البرنام ،وبذلك يكون البرنام ندب جدكمه النتدا ب مكدون مدن  44سداعة تددريب
وارجاد.

املوارات األساسَْ بالربىامر:
 -1االمباثَْ(التعاطف):
هدب أن ياداول الفدرد أن يدددرك ويفتدم أنكدار الجداص ا اددر ووجتدات نظدرا ومجدداعرا
وانفعاالتددده وودددراعته ويتعددداطث معددده وذلدددك بدددأن يتايدددل نفسددده ندددب موقدددث واالدددة الجددداص
ا ار،واالمباثيددة المتددارة ادساسددية نددب عمميددة الا دوار الزواجددب وهددب مفتدداح التفدداهم والتقبددل
والمودة نب العالقة الزواجية،وهب أساس الكثير من عمل المدربة نب البرنام الاالب.
ولالمباثية مكونان ر يسيان:ادول:هو مااولة الجداص أن يودب امباثيدا مدي جداص
آاددر بواسددطة تايددل ابرتدده واسددتنتاجتا مددن واق دي مددا ادددث بينتمددا ومددن واقددي مددا تادددث بدده
الجاص ا ار وعبر عنه،والثانب:هو التعبير المفظب عن نتم الجاص ا ار بطريقة مناسدبة
وجيدة.
واالمباثية لتدا طريقتان:الطريقدة ادولد  :طريقدة رأنترويادذر سدكاكا مدن هدذا الطريقدة
ويستجددتد بكددارل روجددرز()1962الددذي ينكددر أن تكددون االمباثيدده مجددرد تكدرار لمددا قالدده الطددرث
ا اددر ومددن ثددم يددرنض سددكاكا أيضددا مفتددوم اإلنوددات ثددم تك درار مانسددمي،ويتافظ أيضددا عم د
موددطم رالتعبيددر عمددا قالدده المددتكمم بكممددات وعبددارات ماتمفددةر،وعم مفتددوم اإلنوددات الناجددط
الفعال نعم الرغم من التعبير عن نتمندا لابدرة الجداص ا ادر بكممدات وعبدارات تاتمدث عدن
كمماته وعباراته هو أنضل من مجدرد تكرارها،تظدل هدذا المفداهيم وتطبيقاتتدا غانمدة عدن المعند
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العميق لالمباثية اال وهدو انتدا عمميدة جوهريدة ابراتيدة نتوادد او ندتقمص نيتدا ابدرا الجداص
ا ار ناكون هو  /هب وبكممات اارى تتقمص الزوجه ابرة زوجتدا وهدذا هدب الطريقدة الثانيدة
التب يسميتا(سكاكا  )2004طريقة رأنار أو طريقة رالتعيين الذاتبر أي الوديرورة وهدب وااددة
مددن الفنيددات النوعيددة نددب ارجدداد تاسددين العالقددة الزوجيددة  ،ونددب هددذا السددياق تسدداعد المرجدددة
المجاركات عم التعبير عدن ابدرة الدزوج بطريقدة اكثدر عمقدا ايدث تمعدب مدي كدل وااددة مدنتن
دور المنوت االمباثب وتعبر عن ابرة المجداركة بطريقدة اكثدر عمقدا التقددر عميده ندب الماظدة
الراهنة  .وعادة ما يتضمن ذلك التعبير عن الابرة أوالمجداعر أوالتمدوم (المجداغل) أوالرغبدات
التب لم تعبر عنتا ورااة .
وتسددتعين المرجدددة بفنيددة( التعددين الددذاتب )مددن أجددل مسدداعدة المجدداركة نددب التغمددب عم د
وراعاتتا ،كما ان الاديث نيابة عنتا يساعدها ندب التعبيدر عدن االنفعداالت الماتبسدة دااميدا
مددايؤدي ال د مزيددد مددن نمددو بودديرتتا ونتمتا.وبالتددالب توددب قددادرة عم د تطبيددق ( الطريقددة
الثانية) مي زوجتا .
وتستعين البااثة بثالث ننيات نوعية لتطوير االمباثية وهب :
 .1اددل المجددكالت أو التغمددب عمد الوددعوبات التددب تواجدده (المجدداركة ) اثنددا التدددريب والتددب
تكددون نددب نفددس الوقددت مجددكالت تواجدده المدربددة ايددث تقددث عقبددة امددام تطور(المجدداركة)،
وتستادم هذا الفنية عندما تعترض المجاركة عم ننيدة او متدارة مدن متدارات التددريب او
تجددد وددعوبة نددب تطبيقتددا ايددث تكددون نددب االددة انفعاليددة عاليددة تمنعتددا مددن المجدداركة
مايتطمب تدال المدربدة باسدموبين:االول اسدتادام االمباثيدة مدن قبدل المدربدة لمتعبيدر عدن
نتمتا وااساستا بما تجعر به المجاركة ويقث عقبدة امامتا،واالسدموب الثدانب ان تتاددث
المدربة عن وجتة نظرها نيما تجعر به المجاركة،وتظل المرجدة متفاهمة متعاطفدة بالقددر
الكانب ات تجعر المجاركة ان المرجدة نتمتتا واينتا توب قادرة عمد االنودات لمدا
تقوله المدربة دونما اضطرار لمدناع عن نفستا .
 .2التعيين الذاتب:ننية ان يكون المستمي نب االة المتكمم نيعيش مجاعرا وانكارا ويتفتمتا.
 .3استادام ننية التنظيث أو الغسيل:ربما تستادم بعض المجاركات أثندا ادديثتا ادول عدن
اياتتا الزواجية كممات أو تعبيرات قاسية اادة.مثل هذا التعبيرات تفتقد المتارة وال يسدم
بتا نيما بعد ويجدب اسدتبدالتا بوسدا ل التعبيدر السدميمة المداهرة التدب ال تغفدل عدن التعبيدر
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عددن المجدداعر السددمبية ولكددن تعبددر عنتددا بطريقددة بنا ة،وذلددك ات د تتعددود المجدداركة عم د
التفكير والتعبير بالطريقدة البندا وتودب قدادرة عمد تطبيقتدا ندب اياتتدا الزواجيدة،وان لدم
تستطي استادام تعبير مافث ننواتا بان تتوقدث عدن التعبيدر اتد تتددأ.وهناك مبددأ أو
ننيدددة اادددرى ذات ودددمة وهدددب البادددث عدددن االيجابيدددات الضدددمنية واسدددتاراجتا مدددن ادددديث
المجاركات عن عالقتتن الزواجية والتعبير عنتا.

 -2التعبريٍْ:
وهناك ثالثة أهداث اساسية لمتعبيدر المداهر ،االول هدو الادث عمد روح التعداون مدن
أجددل تيسددير االتوددال المفتددوح واددل المجددكالت،والثانب هددو التعبيددر عددن كددل ابراتددك ومجدداعرك
ومجدداغمك ورغباتددك لمط درث الثددانب بوضددوح وأمانددة وجددفانية،والثالث هددو التعبيددر عددن الددنفس
ويزيدد مدن اسدتقباله لمدا يسدمي مندك
باسموب يقمل الميل لمدناع عن النفس لدى الطدرث الثدانب ُ
عن وجتة نظرك). (Scuka,2005

إرشادات املوارات التعبريٍْ:
 .1دع الطددرث الثددانب يعددرث أنددك تددود الاددديث عددن أمددر مددا ومناقجددته معدده واطمددب موانقتدده
لالنض دمام إل د ا دوار اسددن بنددا  .هددذا االعددداد لما دوار ومايتضددمنه مددن اات درام لمطددرث
الثددانب يقمددل مددن الميدول الدناعيددة دندده يقمددل مددن عنوددر المفاجددأة،ومن أجددل تطددوير روح
التعاون،ابد كالمك بذكر أمر ايجابب :دع جريك اياتك يعدرث مقددار اهميتده لدك،او اذكدر
جي ا ايجابيا نعمه نيما ياص االمر الذي تود مناقجته.
 .2المزيددد مددن االمباثيددة كددب تعبددر عددن نتمددك لمجدداعر جددريك اياتددك وهمومدده ومجدداكمه ذات
الومة بموضوع الاوار.
 .3عبر عن كل مجاعرك وهمومك ورغباتك ذا الومة بموضوع الاوار.
 .4تكمدم وأنددت مدددرك تمامددا أنددك إنمدا تددتكمم عددن وجتددة نظددرك نأندت تعبددر عددن ابرتددك الذاتيددة،
وابتعددد ع دن أي إدعددا أن عندددك العمددم بمددا ادددث أو بمددا هددو ودداي أودقيددق أو طبيع د .
وابتعددد أيضددا عددن اإلياددا أو التوددري بددأن تفكيددرك وذاكرتددك ونتمددك وقيمددك وأاالقددك هددب
أرق من تفكير وذاكرة ونتم وقيم وأاالق جريك اياتك.
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 .5تجنددب اإلياددا أو التوددري بددأن هندداك عيددب أو اطددأر نددب جاوددية جددريك اياتددك دندده
تورث بطريقة أثدارت اسدتيا ك أو ازندك أو غضدبك.ركز بددال مدن ذلدك عمد وودث تدأثير
ما نعمه جريك اياتك عميك.
 .6كن ماددا ودقيقدا عنددما تجدير إلد سدموك وتودرث جدريك اياتدك .ابتعدد عدن التعمديم ندب
اديثك عن جاوديته وطباعده ندال تقدل مدثال:رارى أندك كسدولر وال ندب ادديثك عدن سدموكه
نال تقل مثال رانت دا ما تورخ راو رعمرك لم تقل كممة امدوةر وال تدتكمم عدن دوانعده وكأندك
عم يقين منتا نال تقل رلقد نعمت ذلك لكب تجرح مجاعرير أو رأنت الترغب بب ر.
 .7لك أن تطمب من جريك اياتك أن يغير من سموكه وتورناته،واجرح له مناني هدذا التغييدر
التب سوث تعود عميك وعميه وعم العالقة الزواجية.

قَه حتشني العالقْ الزًدَْ:
 .1العالقة الزوجية تعمو الزوجين نسبيا،وهو مبدأ الكل أكبر او اهم من عناورا وهب تامق
روح من تقبل ا ار والتواؤم معه.
 .2ااترام الطرث الثانب والعالقة واالاترام يكون من االل االاساس بالقيمة والقدر واالدراك
االيجابب لمجريك،وسو الفتم واالدراك السمبب له يقمل من االاترام والتقدير.
 .3تقبل الطرث الثانب دونما نقد واودار أاكام ونيتا نتقبل رغبات الطرث االار واالعتراث
بوجودها والتعامل معتا باكمة عم الرغم من عدم رضانا عنتا.
 .4االمانة والجفانية والعناية والرامة.
 .5المساواة نتمعب دو ار هاما نب عممية الاوار ايث )1(:تاث عم المساواة نب التعبير
واإلرسال ونب االستقبال واالمباثية()2تمزم الطرنين بقواعد وارجادات الاوار الفعال.

عياصز ذلددّ تلٌن هُ أساس بيإ اجللشات ًهُ:
 .1تاديد أهداث لمجمسة ذات ومة باهداث البرنام ادساسية .
 .2أن كددل جمسددة تبدددأ بعددرض مماددص لمددا تددم بالجمسددة السددابقة ثددم البددد بالجمسددة الجديدددة،
ومراجعة ادنجطة والواجبات المنزلية لمتاكد من مدى استيعاب المجاركين لمدا تدم مناقجدتة
االل الجمسدات والودعوبات التدب واجتدتتم ندب نتدم واسدتيعاب بعدض الفقدرات أو المفداهيم
الماتواة بالجمسة.
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 .3تستادم نب كل جمسة استراتيجيات لتاقيق ادهداث وتعميق المفاهيم وروعب نيتدا التندوع
مراعاة لمفروق الفردية.
 .4تاتدددوي كدددل جمسدددة عمددد مواقدددث (أنجدددطة) وتددددريبات لتددددريب المتددددربين عمددد ممارسدددة
المتارات واالستراتيجيات واستاالص المفاهيم داال الجمسة
. .5تاديد الواجبات وادنجطة المنزلية.
 .6تاتوي كل جمسة عم مماص او موجز لما دار بتا.

الفيَات األساسَْ يف الربىامر اإلرشادِ
 .1إدارة عممية التدريب أو اإلرجاد أو ورجة العمدل واعطا تدا جدكال وبنياندا وتاريكتدا لجمدام،
واقت دراح موضددوعات لما دوار الزواجددب ومناقجددتتا واالتفدداق عميتددا،واقتراح الواجبددات البيتيددة
ومناقجتتا واالتفاق عميتا،وتاديد الفنيات التب يتم االستعانة بتا.
 .2جرح منطق واهداث وارجادات تطبيق متارات االمباثية والتعبير ومتارات الاوار واسدتادام
تمارين لعب الدور واإلجابة عم أس مة المجاركات.
 .3تعزيددز مجدداركة ان دراد العينددة باسددتادام التعبي درات المفظيددة :رأاسددنت،ر رممتددازر ر جميددل ر ر
ار ددير أو التعبي درات البدنيددة الاركية:عالمددة رنددي اإلبتددام،هز ال درأس بمددا يفيددد الموانقددة،كب
تددرك المجدداركة أنتددا أاسددنت القيددام بدداددا المرغددوب ويكتسددب التعزيددز أهميتدده لدديس نقددط
من الاث عم اددا المستمر لممتارة المكتسدبة ادديثا،ولكن لممسداعدة ندب التافيدث مدن
قمددق االدا الددذي ياتمددل أن تجددعر بدده المجدداركات عندددما يادداولن الول مددرة أدا متددارة
جديدة.ولمتعزيز أهمية كبيدرة ندب بدايدة التدريب،ولكنده يظدل هامدا ومطموبدا كممدا وددر عدن
المجاركة تعبي ار جيدا ماه ار أو استجابة أمباثية اسنة أو ضبط لمذات وتواي لتا.
 .4الدددتعمم بمالاظدددة النمدددوذج:وهب تتضدددمن أن تقدددوم المدربدددة ب عدددادة مدددا قالتددده رالمعبدددرةر أو
رالمتفتمددة المتعاطفددةر وتظتددر كيددث يمكددن إعددادة مددا قيددل بايددث يوددب أكثددر دقددة.او ربمددا
تاددث المدربددة المجدداركة عمد أن تاطددو اطددوة لجمددام وذلددك بددأن تقتددرح أنكددا ار أو مجدداعر
إضانية تقوي المعن الذي تقودا المعبرة أو تعمق من التفتم والتعاطث.
 .5النمذجة االستباقية :وتتضمن توقي المدربة أن المعبدرة ربمدا تقدول جدي ا مدا دون متدارة أو
براعة أو ربما تاذث عناور إيجابية نب بداية جممدة تعبيريدة ،أو أن المتفتمدة المتعاطفدة
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ربمددا ال تكددون قددادرة عمد االمباثيدة بوددورة جيدددة أو تاددذث أمد ار هامددا.ونب تمددك الادداالت،
عم د المدربددة أن تسددبق وتعطددب نموذجددا لمددا تددود مددن المعبددرة أو المتعاطفددة القيددام بدده أو
قوله.النمذجة االستباقية أنضل من التواي .
 .6التوجيه والادث :ويتضدمن إعطدا مقترادات باودوص أسدموب البدد ندب الجمدل التعبيريدة
أو االستجابة االمباثية واالستمرار نيتدا أو توداياتا،مثال :أن نقدول لممتفتمدة المتعاطفدة
ركيث تتايمين تأثير ذلك عم مجاعرا.رأو نقول لممتكممة المعبرة رنضال قولب ذلك بطريقدة
جاودددية ذاتيدددة ولددديس مجدددرد سدددرد وقدددا ي أو اادددداث.رعم المعاجدددة أن تكدددون واثقدددة أن
المجاركة قادرة عم تطبيق ما تقتراين القيام به واال عميك استادام النمذجة االستباقية.
 .7التدريب:ويتضمن مالاظة ومتابعة وتيسدير تاسدن اددا  .ويدتم عبدر مسداعدة المجداركات
عم د التعبيددر الواض د والكامددل عددن أنفسددتن وعم د االمباثيددة العميقددة ،باسددتادام النمذجددة
والنمذجة االستباقية والتوجيه والاث .
 .8مراجعة إكمال الواجبات البيتية التب تمت مناقجتتا والموانقة عميتا.

خطٌات اإلرشاد ًالتدرٍب يف الربىامر:
 .1نب الجمسة ادول والثانية :تم عرض ماتودر (مقدمدة) لبرندام االرجداد والتددريب ومدتده
واطواتدده واهداندده واج ار اتدده ومددا ومدداهو المتوقددي مددن المجاركات(الاضددور والمجدداركة نددب
المناقجدددددة ،والواجبدددددات مدددددن ندددددوعين قددددد ار ة المطويدددددات وتسدددددجيل ماددددداوالت التطبيدددددق
والممارسدددة)،وعرض منددداني الاضدددور والمجددداركة ،وكدددذلك مناقجدددة توقعدددات المجددداركات،
واإلجابددة عمد أيددة أسد مة تراودهن،تعطددب البااثددة كددل مجدداركة الددرقم الكددودي الادداص بتددا
وتطمددب منتددا ضددرورة كتابتدده عم د أي اسددتمارة أو مقيدداس تسددممه لمبااثددة.يمكن اسددتادام
االسم ادول بدل الرقم الكودي ،كما تم توزيي عدد من االسدتبيانات الااوده ببياندات اوليدة
عددن المجدداركة وايضددا اسددتبانات ااوددة(بمقياس االتوددال الزواجب)وطمددب مددن كددل عضددوا
تعب ة البيانات واالجابة عم االستبيانات.
 .2نب الجمسات من الثالثة ال الثامنة عجر تم جرح وتطبيق البرنام .
 .3الجمس ده التاسددعة عجددر والعجددرون اجددتممت عم د مراجعددة عامددة لمبرنددام والتاكيددد عم د
االستمرار نب تطبيق متارات االتوال،ثم سؤال المجاركات باالجابدة عمد (مقيداس االتودال
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الزواجدددب) التطبيدددق البعدي،وبعدددد إتمدددام التطبيدددق اكددددت البااثدددة عمددد ضدددرورة اضدددور
المجاركات لمقياس التتبعب وتاديد اليوم والساعة والمكان .
 .4الجمسة الاادية والعجرون والثانيةوالعجرون تم نيتا مراجعة ماسبق والسؤال عن اادوالتم
وطريقددة تواوددمتم مددي ازواجتددم واي وددعوبات واجتددتتم ومددن ثددم تطبيددق القيدداس التتبعددب
متبوعا بانتا المقا .

تكٌٍه فاعلَْ الربىامر:
تم تقويم ناعمية البرنام باتباع المنت الجدبه تجريبدب لمجموعدة وااددة عمد اسداس
من مقارنة درجات المجداركات عمد مقيداس االتودال الزواجدب قبدل البدد ندب البرنام (القيداس
القبمب)وبعدد االنتتدا مندده مباجدرة(القياس البعدددي)وعقب مدرور ثالثدة اجدتر مددن االنتتدا مددن
البرنام ( القياس التتبعب).
اطوات التقويم:تمت من االل التالب:
 .1تطبيدددق مقيددداس االتودددال الزواجدددب عمددد اعضدددا العيندددة ( المجددداركات) قبدددل البدددد ندددب
البرنام .
 .2تطبيق البرنام عم اعضا العينة(المجاركات).
 .3اعادة تطبيدق مقيداس االتودال الزواجدب عمد اعضدا العينة(المجداركات)بعد االنتتدا مدن
تطبيق البرنام .
 .4لمتاكددد مددن اسددتمرار التاسددن تددم اعددادة تطبيددق مقيدداس االتوددال الزواجددب عم د اعضددا
العينة(المجاركات)بعد ثالثة اجتر من التطبيق البعدي.

ىتاٖر البحح ًتفشريها ًحتلَلوا:
لإلجابة عمب السؤال ادول لمباث والذي ينص عمب:رما هب ناعمية البرندام التددريبب
اإل رجادي الجماعب المستادم نب الدراسة الااليدة ندب تاسدين متدارات اإلتودال الزواجدب لددى
الزوجدددات بعدددد االنتتدددا مدددن تطبيدددق البرندددام مباجدددرة ؟رولمتاقدددق مدددن وددداة الفدددرض ادول
لمباث،والددذي يددنص عمب:رتوجددد نددروق دالددة إاوددا ياً بددين متوسددطات رتددب أن دراد المجموعددة

- 142 -

فاعلية برنامج تدريبي إرشادي جماعي في تحسين مهارات اإلتصال الزواجي لدى الزوجات.

التجريبيددة عم د مقيدداس اإلتوددال الزواجددب نددب القياسددين القبمددب والبعدددي نددب إتجدداا القيدداس
البعدير.
تم استادام ااتبدار ويمكوكسدون لمعيندات المترابطدة لاسداب داللدة الفدرق بدين متوسدط
رتب درجات القياس القبمب والبعدي لممجموعة التجريبية عم مقياس االتوال الزواجب.
جدول( )2قُمة (س) ودالنتها اإلحصائُة نهفزق بُن متىسط رتب درجات انقُاص انقبهٍ وانبعدٌ
نهمجمىعة انتجزَبُة عهً مقُاص االتصال انشواجٍ
اندالنة
مجمىع
متىسط
قُمة (س)
مقُاص االتصال انشواجٍ انعدد
االحصائُة
انزتب
انزتب
1
1
1
انزتب انسانبة
انعامم
43...
انزتب
األول
66
6
11
انمىجبة
انزتب
1
1
1
انسهبُة
انعامم
43...
انثانٍ
انزتب
66
6
11
دال
اإلَجابُة
عند مستىي
انزتب
1311
1
1
1
انسهبُة
انعامم
43...
انثانث
انزتب
66
6
11
اإلَجابُة
انزتب
1
1
1
انسهبُة
انمقُاص
43..6
انكهٍ
انزتب
66
6
11
اإلَجابُة

يتضدد مددن الجدددول ()4ان الفددرق بددين متوسددط رتددب درجددات المجموعددة التجريبيددة نددب
القياس القبمب والبعدي دال ااوا يا عند مستوى  0.01لوال القياس البعدي مما يجدير إلد
أنه تاتمدث متوسدطات درجدات القيداس البعددي عمد مقيداس متدارات التواودل عمد ادداة ككدل
وعمد ادبعدداد الثالثددة بددااتالث القياسددين(القبمب والبعدددي) وهددذا يجددير إلد تاسددن نددب متددارات
التواول نب المقياس ككل وندب ادبعداد الثالثدة ،ممدا يددل عمد ناعميدة البرندام اإلرجدادي مدي
المجموعة التجريبية من االل الفرق بين القياسيين نب اددا ككل ونب هذا ادبعاد.
لإلجابة عمدب السدؤال الثدانب لمبادث والدذي يدنص عمب:رمدا هدب ناعميدة البرندام التددريبب
اإل رجدددادي الجمددداعب ندددب تاسدددين متدددارات اإلتودددال الزواجدددب لددددى الزوجدددات ندددب أثتدددا نتدددرة
المتابعددة؟رولمتاقق مددن ودداة الفددرض الثددانب لمباث،والددذي يددنص عمددب:ر التوجددد نددروق دالددة
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إاوددا ياً بددين متوسددطات رتددب أن دراد المجموعددة التجريبيددة عم د مقيدداس اإلتوددال الزواجددب نددب

القياسين البعدي والتتبعبر.

تم استادام ااتبار ويمكوكسون لمعينات المترابطة لاساب داللدة الفدرق بدين متوسدط رتدب
درجات القياس البعدي والتتبعب لممجموعة التجريبية عم مقياس االتوال الزواجب.
جدول()2قُمة(س)ودالنتها اإلحصائُة نهفزق بُن متىسطٍ رتب درجات انقُاص انبعدٌ وانتتبعٍ
نهمجمىعة انتجزَبُة عهً مقُاص االتصال انشواجٍ
اندالنة
مجمىع
مقُاص االتصال
قُمة (س)
انعدد متىسط انزتب
االحصائُة
انزتب
انشواجٍ
انزتب
2.
.31.
6
اانسانبة
انعامم
13...
األول
انزتب
4.
2361
2
انمىجبة
انزتب
24321
6326
.
انسانبة
انعامم
13.2.
انثانٍ
انزتب
1.321
2321
.
انمىجبة
غُز دانة
انزتب
2.321
23.2
.
انسانبة
انعامم
13.26
انثانث
انزتب
14321
6342
4
انمىجبة
انزتب
24
6321
.
انسانبة
انمقُاص
136.4
انكهٍ
انزتب
12
236.
.
انمىجبة

يتضد مددن الجدددول()5ان الفددرق بددين متوسددط رتددب درجددات المجموعددة التجريبيددة نددب
القيدداس البعدددي ومتوسددط رتبتددا نددب القيدداس التتبعددب غيددر دالددة ااوددا يا ممددا يجددير إل د عدددم
ااتالث متوسطات درجات أنراد المجموعة التجريبية عم مقيداس متدارات التواودل ككدل وعمد
ادبعاد الثالثة بااتالث القياسين البعدي والتتبعب .بعد مرور(اربعة اجتر)مدن انتتدا البرندام
ممددا يدددل عمد ان نعاليددة البرنددام تتمتددي بثبددات معقددول مددي مددرور الددزمن ويدددل عمد اكتسدداب
المجاركات لمتارات التواول اكتسابا نعميا مما يججي عم استادامه وتطويرا وال التأكد مدن
نعاليته بعد مرورو وقت اطول.
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تفشري اليتاٖر:
بالنسبة لمسؤال االول نقد تبين وجود نروق ذات داللدة بدين القياسدين القبمدب والبعددي
عمد ادداة وعمد ادبعدداد الثالثددة وتبددين النتددا

أنفددة الددذكر أن البرنددام اإلرجددادي المعددد لتددذا

الغرض قد ساعد نب تاسين متارات التواول لدى الزوجات.
وتعزي البااثة هذا التاسن إل طبيعة التدريبات والمتارات والقديم وادنجدطة التدب دار
اولتدددا البرندددام اإلرجددداديي والمسدددتند إلددد برندددام سدددكاكا )(Scuka,2005

ايدددث أتاادددت

لمزوجات نروة لتنميدة متدارات التواودل لدديتن ،وظتدر ذلدك ندب المجموعدة التجريبيدة نفسدتا،
والتب تاسن أداؤها عمدا كاندت قبدل التددريب مدن ايدث متدارات التواودل ،ويعدزى ذلدك لمبرندام
التدددريبب اإلرجددادي ،ويبدددو أن اإلسددتراتيجيات المسددتادمة نددب هددذا البرنددام والتددب ركددزت عمد
زيددادة وعددب ادعضددا بأنفسددتم أثنددا تواوددمتم مددي ا اددرين ،وتامدديمتم مسددؤولية سددموكتم
وأنكارهم ومجاعرهم ،قد ساعدت هذا اإلستراتيجيات نب تاسن أندراد المجموعدة التجريبيدة عمدا
كانوا سابقاً نب متارات تواومتم وبجكل ذي داللة.
ويمكددن تفسددير ذلددك أيض داً مددن اددالل تفاعددل الزوجددات معددا ،ناإلرجدداد الجمعددب يسددم

لجعضددا بددأن يتفدداعموا مع داً ،وهددذا ادمددر قددد يكددون انعكددس عم د طريقددة تواوددمتم ،وتغيددرت
متدداراتتم التواوددمية سددوا مددا تعمددق بتددا باالسددتماع أو التادددث أو نتددم ا اددرين أو الددتاكم
والسيطرة عم انفعاالتتم ،ويعتقد أن يساعد ذلك الاقا ندب اسدن تعداممتم مدي أزواجتدن ،وندب
استادام أساليب تواومية أكثر نعالية من السابق .ويمكدن القدول مدن ادالل إجابدة هدذا السدؤال
نقط أن البرنام اإلرجادي قد اقق التدث منه نب تاسين متارات التواول لدى الزوجات.
وبجكل عام ند ن نتدا
(2001

هدذا الدراسدة تتفدق مدي نتدا
)2002

( )Gorgey,عددددددددارث،

(بنددددات2007()Karahan,2007()2004،

)Yalchin,

دراسدات كدل مدن()Pio, 2001
(2004
et

)Gottman,

Khojastemehr

)()Li&Vivian,2010()al.,2008ابدو اسدعدKalantarkousheh & Hassan, ( )2011،
()Askari et al.2012()Aghdam et al.,2012()2011العدارث( )2014،بندب سدالمة،
( )2014بجير )2016،والتب أجارت كمتا إل نعالية التدريب عم متارات التواول.
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وبالنسددبة لمس دؤال الثدداتب نقددد تبددين عدددم وجددود نددروق نددب المجموعددة التجريبيددة بعددد
تطبيق المقياس مباجرة وبعد نترة ( )45يوماً من انتتدا البرندام أي التطبيدق المؤجدل ،سدوا

عم ادداة ككل وعم ادبعاد الثالثدة ،وكدان هددث السدؤال هدو معرندة مددى التغيدر ندب متدارات
التواول بعد نترة من الزمن،
وتعددزي البااثددة اسددتق ارر مسددتوى متددارات التواوددل السددتفادة الزوجددات مددن البرنددام
التدددريبب واكتسددابتن متددارات نعميددة ولدديس مجددرد معمومددات ،وتقتددرح البااثددة متابعددة نعاليددة
البرنام المستادم نب الدراسة الاالية لمددة اطدول نيمدا يقدارب سدتة جدتور او اكثدر  ،لمتأكدد
من استمرار ادنراد نب امدتالك متدارات التواودل ايدث أجدارت العديدد مدن الدراسدات إلد الثبدات
النسدددبب لنتدددا

التددددريب عمددد متدددارات التواودددل ومنتدددا دراسدددة(أبو أسدددعد() 2011،بجدددير،

.)2016

ًتفشز الباحجْ هذي اليتاٖر إىل أىوا تزدع لألسباب اآلتَْ:
 البرنام يكسب الزوجات العديدد مدن المتدارات مدا كدان لده االثدر ندب متعدة الادديث وزيدادةرغبة الزوجيين ندب اسدتمرار التواودل والمزيدد مدن االنفتداح عمد بعضدتما وتجدارك الادوار

ادددول مسدددا ل متعدددددة(طرق االنفددداق – والادددديث عدددن االجددديا ذات االهتمدددام المجدددترك-
والاديث عن االجيا السارة )وايضا ازدادت مسااة المجاركة بين االزواج وزوجداتتم ندب
االهتمامات واالنجطة الاارجية وزيادة تكرار القيام بتذا االمدور يجدير الد النتدا

الطيبدة

المترتبة عميتا من ااساس بااللفة والرااة والمودة والدعم .
-

ننيات متدارات التواودل المسدتادمة ندب لبرندام كدان لتدا االثدر الجيدد ندب افدض انفعدال
الغضب وزيادة الرغبة ندب التواودل لكدال الدزوجين مدي مالاظدة ان التددريب كدان معدد نقدط
لمزوجات.

 يساعد البرنام كل من الزوج والزوجه أن يودباوا اكثدر تفتمدا لبعضدتما نالزوجده تاداولمددن اددالل مددا اكتسددبته مددن متددارات ان تتادددث مددي زوجتددا بتددودد ومابددة واات درام( رغددم

غضبتا اواالنتا معه)وتعبدر عدن انكارهدا ومجداعرها ومااونتدا وتركدز عمد جعمده يفتمتدا
ويعددديش مدددا تجدددعر بددده وتعانيددده دون القدددا الدددتتم او اسدددتفزازا واعطا ددده الفرودددة لمادددديث
والتعبيدددر عدددن انكدددارا ومجددداعرا وهمومددده ومااونددده دون هجدددوم ومااولدددة التركيدددز عمددد
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مايقولدده ،كددل ذلددك اكسددب الطددرنين متددارة ادارة الاددوار بتدددو وقمددل مددن الغضددب وجعددل
الطرنين يفتمان بعضتما البعض.
 أتدداح البرنددام لمزوجددة نروددة اكتسدداب وسددا ل تواوددل ايجابيددة مددن البرنددام منتددا المتددارةالتعبيريدددة واالمباثيدددة والرامدددة اووودددا ندددب اوقدددات االزمدددات واادددتالث الدددراي ومناقجدددة
المجددكالت متمثمددة نددب ادارة الا دوار بضددبط لالنفعدداالت وتاكددم نددب الغضددب وسدديطرة عم د
االندناعيددة والبعددد عددن اوددددار االاكددام والقددا المددوم واالتتدددام واسددتبدال ذلددك باالسدددتماع
االيجددابب القددا م عم د مااولددة نتددم مجدداعر وانكددار ورغبددات وهمددوم الطددرث االار(الددزوج)
ورامته والتركيز عم ايجاد ال لممجكمة كدان لده اثدر ندب تعامدل الدزوج معتدا بالمثدل( مدي
العمم انه لم ياضر البرنام )ايث ان عدد من االزواج اوباوا اكثدر ايجابيدة ندب االودغا
الدري
لمزوجة واكثر تفتم ومداا واكثدر تاكدم ندب االنفعدال واقدل ودمتا وقدت االادتالث ندب أ
معتن

تٌصَات البحح
 .1اعتمداد البرندام التددريبب الدذي أسدفر عنده هدذا البادث ندب المراكدز اإلرجدادية ،التدب تقددم
ادمات لجزواج ولجسر.
 .2نت مراكز إرجدادية أسدرية متاوودة لتطدوير اإلرجداد الزواجدب قبدل الدزواج وبعددا وكدذلك
لتطوير االرجاد ادسري.
 .3العمددل عمد متابعددة ادزواج نددب جميددي المتددارات قبددل الددزواج وأثنددا ا وعمد نتدرات ماتمفددة
واسب المرامة التب يمر بتا ادزواج.
 .4عقدددد ورش عمدددل ودورات تدريبيدددة إلكسددداب الزوجدددات متدددارات التواودددل الزواجدددب الالزمدددة
إلنجاح العالقة الزوجية بينتم.
 .5عمل منت ااص باإلرجاد الزواجب وتضمينه داال المناه نب الجامعات
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البحٌخ املكرتحْ
 -1دراسدة ناعميىدة البرندام التددريبب اإل رجدادي الجمدداعب المسدتادم ندب الدراسدة الااليدة نددب
تاسين متارات اإلتوال الزواجب لدى ادزواج من الرجال .
 -2إجددددد ار بادددددث مماثدددددل لمبادددددث الادددددالب نسدددددتادم نيددددده ننيدددددات وأسددددداليب ماتمفدددددة ونقدددددا
لبرنام ()Scuka,2005
 -3إج د ار باددث مماثددل لمباددث الاددالب عم د ن ددات ماتمفددة( مددا قبددل الددزواج -اددديثب العتددد
بالزواج-المطمقات)
 -4إج ار أبااث مماثمة لمبادث الادالب عمد متدارات أادرى مثل(متدارات التعامدل مدي الضدفوط
ومتارات ادارة الغضب وغيرها من المتارات االجتماعية)
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