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النمط التفاوضي الموقفي لمدرسي التربية الرياضية من وجهة اداراة مدارسهم في  
 مركز محافظة نينوى 

 
 احمد ادريس محمد خضر الطائي 

 مديرية تربية نينوى  
 ( 2022/ 1/ 24  قبل للنشر11/2021/ 28)قدم للنشر 

 ملخص البحث  
إلى التعرف على النمط التفاوضي الموقفي لمدرسي التربية الرياضية من وجهة    هدف  البحث 

لمدرسي   الموقفي  التفاوضي  النمط  مقياس  وتطبيق  بناء  تطلب  البيانات  ولجمع  إداراتهم  نظر 
نينوى   في مركز محافظة  اإلعدادية  لمدارس  الرياضية  )،التربية  المقياس من  فقرة 33تكون   )  

( على  ب3موزعة  أنماط   ) وا(  المتساهل، 11قع   ( نمط  لكل  فقرة  بعد    ، المتشدد   (   ) المبدئي 
تمثلت العينة بمدراء المدارس اإلعدادية للبنين ومعاونيهم,    ،صياغته والتحقق من صدقه وثباته  

على البناء  عينة  شملت  على    114حيث  االستطالعية  التجربة  أجريت  ليبقى  10إداريا.  منهم 
ال  104 الستخراج  استخدموا  وزعت  إداريا  والثبات  استرجع    104صدق   ,   102استمارة 

تم    اداريا   50عينة التطبيق    ٪( من المجتمع . وبلغت   62,19استمارة ، مثلت عينة البناء نسبة) 
من مجتمع  ٪(  27,43لعينة ) استمارة وبذلك مثلت ا  45استمارة عليهم وتم استرجاع    50توزيع 

إحصائيا  البحث, البيانات  تحليل  الباحث: تم  واستنتج  المئوية  والنسبة  الحسابي  الوسط    باستخدام 
يميل مدرس التربية الرياضية  إلى النمط التفاوضي الموقفي المبدئي أثناء أداء واجبه الوظيفي  
للتفاوض مع إدارة مدرسته  باإلضافة إلى استخدام لبعض المفاهيم التي تتعلق بالنمط المتساهل  

 ت التفاوض . والمتشدد التي تؤكدها نظريا 
 

Situational  Negotiation  style of Physical Education 
Teachers from the point of view of the management 

their  schools in the Center of   the Nineveh 
Government 

 
Ahmed Idris Mohammed Khader Al-Taei 

Nineveh Education Directorate 
Abstract 
      The research aims to Know: "The Situational  Negotiation  style of 
Physical Education Teachers from the point of view of the management 
their schools in the Center of the Nineveh Government.The data 
collection requires the construction and application of the Situational    
negotiation style scale for the physical teachers education for their 
preparatory schools in the center of Nineveh Government . scale consists 
of 33 paragraphs divided into 3 patterns by 11 paragraphs for each type of 
permitivie , permissive  and  its  formulation and verification of Validity 
and reliability.The sample included principals and their assistants in 
preparatory schools for boys . which involved 102 administrative units. 
The construction sample represented 62,19% of the research community . 
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The application sample was 45 administrative, representing27,43% of the 
research community .The data was statistically analyzed using the 
arithmetic mean and the percentage.Finally,theresearcher concluded that 
the physical teachers education tend to the pattern of Situational 
negotiating style  in the initial position during the performance of  their 
job to Situational  negotiating style  with their management school,as well 
as the use of some the concepties that relate to the permissions taught 
styles confirmed by the theories of negotiation.                                                                             

   ، متشدد.كلمات مفتاحية : التفاوض ، ، املدير ، املعاون ، املتساهل ، املبدئي

 التعريف بالبحث  -1

 املقدمة وأمهية البحث : 1-1

واالقتصادية والسياسية وأكثرهااا ريقياااي ،حيااث اعتمااد الشااع    لاا  يعد التفاوض من احد ابرز املهارات اإلدارية  

اختالف أن ا ها  ل  فن التفاوض يف الكثري من أم ر احلياة الي مية فه  الفن السهل املمتنااو والعلااذ الااه  وكماا   اا اب  

الرتب يااة وال  إن مباادأ التفاااوض أضاابي  اارورياي يف املنؤمااات واملاسسااات ومنهااا ،( 11، 2010وأسس معينة )العااال، ،

ميكن االستغناء  ن  ، فانعداماا  يعااا  يااا  األسااالي  احلديثااة حلاال الصاارا ات املهنيااة والشخصااية الاا  اؤهاار بشااكل 

طبيعي نتيجة ممارسة النشاط اإلدار  والرتب   وأداء ال اج  ال ظيفي داخل املاسسة الرتب يااة وهااها باادور  ىلتااا  إ  

لتغلياا  املصاااع العامااة  لاا  املصاااع ا اضااة وبااهلظ يساا د منااا  انؤيمااي يااتالء  العقالنية والرشد ماان طااريف الصاارا    

وطبيعة العمل يف املاسسة الرتب ية وهها ياد  إ  وقيق األهداف وبالتايل وقيق مساات م ماان الفا ليااة التنؤيميااة لتلااظ 

 املاسسات.  

ركااائز املاسسااة الرتب يااة والااه  ياااوث إلياا  الكثااري ماان األ ماااث   من احااد  ركيزة مهم   مدرس الرتبية الريا يةويعترب  

وال اجبات اإلدارية باإل افة إ  واجباا  الصفية و الالضفية من داخل وخار  املاسسة الرتب ية ، فهاا  يتعاماال ويتفا اال 

ر أو ضرا ات قد مو شرائي اجتما ية متعددة ومتن  ة ، فمن خالث  مل  هها قد ي اج  بعض املشاكل مو أولياء األم 

اك ن مو اهليئة اإلدارية أو التدريسية وإذا مل اعاجل هه  الصرا ات ست لد  غ ط مهنية  ل  مدرس الرتبية الريا ية مما 

ااد  إ  احنراف   ن وقيق أهداف  الرتب ية وهه  هي م اقف ي مية ىلتا  مدرسي الرتبية الريا ية إ  من  أو أساال   

ت واملشاكل بأسل    لمي ارب   حديث قبل أن ادخل الظ الصرا ات اإلدارية إ  مرحلة افاو ي حلل الظ الصرا ا

مثل التفاااوض حاا ث ا اادوث الاازما  ,النزا . " ندما اعمل مو اآلخرين ستدخل دائماي يف مفاو ات معهذ يف أم ر كثرية  
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أو ادوار األ ضااااااااااااااااااء أو كياااااااااااااااااف ساااااااااااااااااتق م ن بعمااااااااااااااااال شااااااااااااااااايء  ااااااااااااااااادد) مهاااااااااااااااااارات 

 (  ,https;//m253.files.wordpress.com,التفاوض 

والصاارا ات اإلداريااة و اارورة اابااا  ال سااائل العلميااة   لمشاااكلل أمهية هه  الدراسة ح ث التكاارار الياا مي    اتجل و

يف حاال الكثااري منهااا  اان طريااق احلاا ار الساالمي وبأساال   لتفاااوض  ل دور االجيابي  ويتذ ذلظ من خالث ال   ،والرتب ية حللها  

 الربقااة املثقفااة يف اجملتمااو  ميثلاا ن بفئااة املدرساام  امااة وماادرس الرتبيااة الريا ااية خاضااة فهااذحضااار  متراا ر الئااق 

الباحث هه  الدراسة لرفد املاسسة الرتب ية  واملكتبات العلمية  املساولم  ن انشئة جيل سليذ  قلياي وبدنياي ، وارائو

 .  املتعلق بالنم  التفاو ي امل قفي   مبعل مات مهمة اتعلق مب     الدراسة

 :     مشكلة البحث   1-2

يتعرض مدرس الرتبية الريا ية إ  الكثري من امل اقف الي مية أثناء ممارسة األ ماث ال ظيفية داخل املاسسات 

وخارجها  ا )مدير لرتب ية  اإلدارية  اهليئات  مو  معاون،  وخاضة  التدريسية  ،  اهليئات  مو  أو   ) هها  و مشرف  يتر ر  قد 

يترل   ل  مدرس الرتبية الريا ية م اجهة هها الصرا  بأسل   أو من  ارب   ثقايف يدث  ل   امل قف ليصبي ضرا  مما 

حيث  تشدداي أو مبدئياي  مدرس ألخر فقد يك ن متساهالً )مرناي( أو مالريقي والتقد  العلمي ،إن هها النم  خيتلف من  

الع ام  باختالف  بينهذ  فيما  األفراد  واحلضاريةخيتلف  واالجتما ية  النفسية  يف  ملية  ل  الشخص  من   ياثر  ل   مما   ،

أب  شيخة    ( امل قف  ، (  51،  2012،التفاوض ومساا "  التفاو ي  األسل    أو  بالنم   البحث  اله   اكمن مشكلة  ي 

س ف يتعامل ب  مدرس الرتبية الريا ية أثناء أداء ال اج  ال ظيفي حلل الصرا ات اإلدارية يف املاسسات الرتب ية وما  

 يعزز مشكلة البحث حداثة هه  الدراسة وقلة مصادرها  

 : يهدف البحث إ   أهداف البحث   1-3

 بناء واربيق مقياس النم  التفاو ي امل قفي ملدرسي الرتبية الريا ية   -1

التعرف  ل  النم  التفاو ي امل قفي ملدرسي الرتبية الريا ية من خالث أبعاد املقياس من وجهة نؤر   -2

   ) املدير ، املعاون (.إداراهتذ

 :  جماالت البحث 1-4

 معهذ مدرس الرتبية الريا ية  )اجملاث البشر ( املدراء واملعاون ن الهين يتعامل -1
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 )اجملاث املكاني ( املدارس احلك مية اإل دادية للبنم يف مركز  افؤة نين م . -2

 1/6/2019إ   10/1/2019)اجملاث ألزماني( من   -3

ه  وسيلة أو أسل   احل ار ال  يتعامل هبا مدرس الرتبية  : التعريف اإلجرائي: النم  التفاو ي امل قفي  5 -1

الريا ية حلل الصرا ات اإلدارية الناجتة  اان أداء واجباا  الرتباا   والتعليمااي  يف داخاال وخااار  املاسسااات 

 الرتب ية للت ضل إ  اافا، ح ث مسارات العمل أو لغرض وقيق مسة فردية أو مجا ية.

 

 السابقة    اإلطار النؤر  والدراسات   -  2

وفاو   يف األمر أ    ،بغية ال ض ث إ  اافا،   ،التفاوض لغة ه  ابادث الرأ  من ذو  الشأن في  :  مفه   التفاوض 2-1

  ، ويقاث : فاو   يف احلديث أ  بادل  الق ث في  ) جممو اللغة العربية    ،: بادل  الرأ  في  بغية ال ض ث إ  اس ية واافا،  

ال جيز  قائذ  (   484  ،   1980  ، املعجذ  حركي  اعبري   م قف  ه   وإدارة    ، التفاوض  الريا ية  الرتبية  مدرس  بم  ما 

مو   النؤر  واكيف وجهات  األفكار  وم اءمة  واقري   اآلراء  وابادث  يتذ من خالل   رض  معم  املدرسة ح ث م     

للحص ث  ل  منفعة جديدة بإلزا  الررف األخر بالقيا     أواستخدا  كافة أسالي  اإلقنا  للحفاظ  ل  املصاع القائمة  

أو   معم  أطرابعمل  بم  االراباط  إطار  القة  يف  معم  أنفسهذاالمتنا   ن  مل  جتا   التفاو ية  العملية  اجتا     ف  او 

التفاوض  (الغري.   بم   إنساني  ا اضل   ملية  بأن    الراو   . و رف (   http://www.sst5.com  ,دروس يف  لذ 

  بأهنا   األطراف  مجيو   يعتقد(  نتائج)  مكاس   إ   لل ض ث   خمتلفة  وأهداف   مشرتكة   مصاع   اربرهذ  ما  مشكلة  أطراف

 (  www.ivu.org.uk ص 6,  الراو .)هلذ مر ية 

 :  ناضر التفاوض الرئيسية     2-2

ال  يتمتو هبا التفاوض وال  اق    ل  احلركة والفعل وردة الفعل إجيابا أو    : إن الدينامكيةامل قف التفاو ي    2-2-1

ومرونة امل قف التفاو ي كل ذلظ يترل  قدرات هائلة من التكيف السريو واملستمر وامل اءمة الكاملة    ,سلباي أو اأثراي  

 مو املتغريات احمليرة لعملية التفاوض .



 2022(، لسنة 2، العدد )18جملة أحباث كلية الرتبية األساسية ، اجمللد 

College of Basic Education Researchers Journal. ISSN: 7452-1992 Vol. (18), No.(2), (2022) 
 

 

854 

 

بم مدرس الرتبية الريا ية واملدير او بم املدرس واملعاونم او بم املدرس : يتذ التفاوض  أطراف التفاوض    2-2-2

املتفاو ة   األطراف  بم  واعار ها  املصاع  لتشابظ  نؤراي  معاي  واملعاون  إ     ,واملدير  التفاوض  أطراف  اقسيذ  وميكن 

 . أطراف مباشرة  وأخرم  ري مباشرة 

التفاو ية    2-2-3 التفاوض القضية  يدور  أن  اله     :البد  وميداهنا  التفاو ية  العملية  ميثل   ر  ح ث م     معم 

فقد اك ن القضية إنسانية  امة أو شخصية خاضة أو قضية اجتما ية    ، يتبارز في  مدرس الرتبية الريا ية مو اإلدارة  

   . أو أخالقية و ريها

ال ض ث إلي  وا  و  ق  أو  : ال اتذ أ   ملية افاوض بدون هدف أساسي يسع  إ  وقياهلدف التفاو ي  2-2-4

ويقسذ    ، فبناءاي  ل  اهلدف التفاو ي يتذ قياس مدم اقد  ا ه د التفاو ية يف جلسات التفاوض    ،من اجل  ا ر  

يتحقق اهلدف التفاو ي من خالث القيا  بعمل  دد  ،اهلدف التفاو ي إ  هدف  ا  هنائي و هدف جزئي مرحلي  

التفاوض   إدارةأو وقيق مزجياي من اهلدفم السابقم. ) مادة    ، او االمتنا   ن القيا  بعمل معم    ,يتفق  لي  األطراف  

   pdf <2014/05/03<m5zn.com)–وحل النزا   

 التفاوض :   أهداف   3  -2

النتيجة املر ية بالنسبة    بأهناالدرجة ال  ميكن الق ث    إ التفاوض    طريف  أهدافاضيق ا الف بم    إ يهدف التفاوض  

 اولة فرض    أوالررفم    من   أل التصرف الفرد     أو   حدامن اختاذ قرار من جان  كل طرف  ل     أفضلهي  فللررفم  

النهاية    اآلخر ل  الررف    األطرافحل من جان  احد   ي د     إ مما ي د  يف  ومد    نتائج ال  إ  حدوث ضدا  قد 

مشرتكة لرريف النزا   ري أن مصاع    أهدافالتفاوض  ندما اك ن هناك    إ  قباها لكال الررفم وقد اؤهر احلاجة  

 مهارات التفاوض  ،  بد الرمحن  ,اك ن متعار ة.)  ا فيق األطراف واهتمامات هه  

doc<file< strategiefmn.monsite.com 
 :   شروط التفاوض   2-4

التفاو ية  2-4-1 املتفاوض    :الق ة  للفرد  منح   اله  مت  والتف يض  السلرة  أو مدم  التفاو ية حبدود  الق ة  اراب   

 . وإطار احلركة املسم ح ل  بالسري في  و د  اعدي  او اخرتاق  فيما يتصل بامل     أو القضية املتفاوض بشأهنا 
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ال  اتيي ل  اإلجابة  ل  السااث ماذا  : هي أن ميلظ مدرس الرتبية الريا ية املعل مات  املعل مات التفاو ية    2-4-2

  ,وكيف نستريو أن حنقق ما نريد وبناءاي  ل  هه  املعل مات يتذ و و برنامج التفاوض  دداي املها  واألهداف    ،نريد  

 واتاح ل  اإلمكانيات وا افر ل  امل ارد.

التفاو ية  2-4-3 الشرط القدرة  املتفاوض    :يتصل هها  الفريق  بأ ضاء  ال   ومدأساساي  والكفاءة  الربا ة واملهارة  م 

 هها الفريق ومن ثذ االهتما  بالقدرة التفاو ية هلها الفريق.  أفراد يتمتو هبا 

  أو يتصل هها الشرط بت افر ر بة حقيقية مشرتكة لدم األطراف املتفاو ة حلل مشاكلها    :الر بة املشرتكة    2-4-4

 و و حداي ل  . ومناز تها بالتفاوض واقتنا  كل منهذ بان التفاوض ه  ال سيلة ا يدة حلل هها النزا  

ية ساخنة كلما أمكن أن  يتصل املنا  التفاو ي بالقضية التفاو ية ذاهتا فكلما كانت القض :املنا  التفاو ي 2-3-5

  إدارةوان اك ن املصاع مت ازنة بم أطراف التفاوض)مادة  ، اهتما  ومشاركة األطراف املختلفةىلؤ  التفاوض ب

 pdf<2014/05/03<m5zn.comالتفاوض وحل النزا   

 

 أمهية التفاوض :    2-5

 مشرتكة   أر ياتاك ين ( 2)                 ضل ا يد والتفاهذ الفعاث  االت  ( 1

 للمشكالت والنزا ات  األمثلاحلل ( 4)           جتن  افجري الصرا ات وا دث العقيذ ( 3

 >doc<file مهارات التفاوض  ,.)ا فيق    االجنازات و قد الصفقات والتغل   ل  املع قات موس ( 5

strategiefmn.monsite.com ) 

 وليل  ملية التفاوض اإلدارية :   2-6

م قف افاو ي  مو املشرف    أو يدخل مدرس الرتبية الريا ية يف جلسة  و  ,أكثر    أواملفاو ات دائما ي بم طرفم    جتر 

وقد يتفاوض مو أشخاص آخرين  من نشاط  الال ضفي مو  ,معاون  يف داخل املدرسة أومو مدير املدرسة  أوالريا ي 

أو  فنيم  مب  مشرفم  أو حكا   ومدربيهذ   املدارس  فر،  فكل طرف  ال يب   . مدرست   نرا،  اراة و ريهذ يف خار  

وم قف رجعي يك ن  بارة  ن اقل نتيجة من املمكن أن    ,سيك ن ل  م قف أويل ه   بارة  ن ا قع  ألفضل نتيجة  

لالنتهاء من املفاو ات وإكماث السري حن  اهلدف . فعندما ابدأ املفاو ات ح ث م قف  دد يك ن ملدرس  يتقبلها 
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 ية هدف خيتلف  ن هدف إدارة مدرست  ومو استمرار  ملية التفاوض مو اإلدارة من املمكن أن يتنازث  الرتبية الريا

الريا ية   الرتبية  ال سائل    أو مدرس  يتذ من خال هلا وقيق األهداف من اجل    أو حت  اإلدارة  ن بعض  األ ماث ال  

يتذ وقيق   وبالتايل  الررفم  لكال  اافا،  ايد ومر ي  إ   امل قف  ال ض ث  االافا، خيتلف  ن  العامة وهها  املصلحة 

الرجعي   وامل قف  األويل  امل قف  بم  يك ن وسراي  م قف جديد  فه   الررفم  لكل   التفاوض   ،األويل  وبعض  مليات 

اتضمن وج د طرف ثالث يعمل كحكذ  ايد بم الررفم وهدف  األساسي ه  أن يصل الررفم إ  نتيجة مر ية بم  

      ( 2010 ,روبنز  ) مدرس الرتبية الريا ية وإدارة مدرست  . 

 مدرست        إدارة مدرس الرتبية الريا ية مو     ليها ال  يتفاوض    الصرا ات االدارية ا   2-7

وال  من احملتمل      النشاطات الريا ية الصفية والالضفية   ها منالي مية و  مدرس الرتبية الريا ية الكثري من األ ماث   ياد  

اإلدارة مو  إدارية  ونزا ات  الريا ة ضع بات  مدرس  ي اج  خالهلا  ا  ال   أن  واجنازترل   قد  هبا  للقيا   ها  التفاوض 

ن املمكن أن نصنف املشاكل  مف   ، رتبية الريا ية مو إدارة مدرست   مدرس ال    لي   وهها ما يتفاوض   . بشكل فريق  مل

وقد اك ن مشاكل    ، والتجهيزات الريا ية  ل يف امل ارد املتمثلة بالتكاليفال  ا اج  مدرس الرتبية الريا ية إ  مشاك 

االنتهاء   وم ا يد  الريا ي  النشاط  أداء  ومراحل  وال قت  املها   برتاي   املتمثلة  األ ماث  وجدوث  التخري     ،ح ث 

بعمل   للقيا   الريا ية  الرتبية  فقد اكلف اإلدارة مدرس  أداء األ ماث  األول يات يف  املشاكل من حيث  وكهلظ اصنف 

مو  العمل    ، اختصاض     يتعارض  وج دة  ال قت  يف  امل ازنة  مشاكل    ،وكهلظ  أيضاي  الريا ية  الرتبية  مدرس  وي اج  

الريا ي وا زيو األدوا العمل  انفيه  العامة  ر واملساوليات وكتابةاإلجراءات يف أسالي   والعالقات  .وقد اؤهر  التقارير 

أو ممتاز  اقيذ  احلص ث  ل   اتمثل يف  اإلدارة  مو  الريا ية مشاكل شخصية  الرتبية  لحص ث  ل   ل   حاجت    أما  مدرس 

  احلاجة إ  جهد أو وقت إ ايف لتحقيق األهداف   أو  من خالث الدورات الريا ية    مهارات ريا ية مرل   إاقاهنا

 . املخر  هلا 

 نتائج املفاو ات اإلدارية :  8 -2

 -اتن   النتائج ال  يتذ االافا،  ليها من خالث املفاو ات بم مدرس الرتبيااة الريا ااية وإدارة مدرساات  فإمااا اكاا ن فاا ز

( وهنا  يك ن كل مدرس الرتبية الريا ية وإدارة مدرست  مقتنعم ورا يم  ن نتيجة win-win outcomeف ز)

 win- loseخسااارة )  -يااة والاا  قلاايالً مااا واادث . فاا ز املفاو ات فاهلدف أن ا ميو رابي وهي النتيجة املثال 
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out come  هنا سيك ن مدرس الرتبية الريا ية راحباي يف مفاو اا  مو اإلدارة أ  استرا  أن يقنو إدارة مدرساات )

بية وذلظ من خالث وسائل اإلقنا  وأسل   الكال  ال  يتمتو ب  مدرس الرت  ,باهلدف من النشاطات الريا ية أو امل قف  

 no lose outالريا ية واك ن إدارة املدرسة خاسرة كنتيجة لتلظ املفاو ات  والعكس ضحيي . ال خسااارة )

come فالنتيجااة يف هااه  احلالااة اكاا ن  ,( هنا ال يربي احد من طريف التفاوض ولكاان يف نفااس ال قاات لاان خيساار احااد

(هنااا سااريبي احااد األطااراف win- no loseال خسااارة ) –أس أ االحتماالت ا ياادة للمفاو ااات اإلداريااة . فاا ز

 ,) مهااااااااااااارات التفاااااااااااااوض والراااااااااااارف اآلخاااااااااااار لاااااااااااان خيساااااااااااار شاااااااااااايئاي ماااااااااااان هااااااااااااه  النتيجااااااااااااة.

https;//m253.files.wordpress.com,3 ) 

 م ضفات مدرس الرتبية الريا ية كمفاوض ناجي    2-9

التفاوض  -1 يف  األساس  نقرة  :وهي  الشخصية  مالزمة     وهه ,ق ة  فهي ضفة  وا ربة  باملمارسة  نسبية    ,اكتس  

فقد اك ن مت فرة  ند مدرس اربية ريا ية وقد اك ن  ائب   ند مدرس   ,ال ج د وختتلف من شخص ألخر  

 أخر . 

فعل  مدرس الرتبية الريا ية  ند دخ ل     ق ة احلجة والدليل: وهها  ص  التفاوض ول ال ذلظ لفقد حقيقت  . -2

 جلسة افاوض أن يك ن لدي  دليل يثبت أق ال  وحجة إقنا  ق ية يلز  هبا إدارة مدرست  . 

معاوني  أثناء كالمهذ من قبل مدرس الرتبية    أو حسن االستما  واإلضغاء للررف اآلخر : فمقاطعة مدير املدرسة   -3

 الريا ية يشتت  اور التفاوض . 

العبارا -4 انتقاء  الريا ية  احلكمة يف  الرتبية  قبل مدرس  من  ا ميلة  ت  والعبارات  وال جدان  العقل  فاحلكمة ختاط  

 فتختصر املسافات واتبدد الصع بات .  ، هلا اأثري سحر  يف نف س األشخاص  املنتقاة بعناية 

م إدارة مدرست  مما ياد  إ    د  التعص  للرأ  : فتعص  مدرس الرتبية الريا ية يف رأي  يقيذ حاجز بين  وب -5

 فج ة يصع  اخرتاقها . 

 ا رأة يف اال رتاف  با رأ واال تهار  ن  .  -6

 ح ث احلق اله   ن  يفاوض .  سعة ثقافة مدرس الرتبية الريا ية ودقة معل ماا    -7
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بنفسية مدير املدرسة ومعاوني  وطرائق افكريهذ : فلكل إنسان نفسيت  ومزاج  وطرائق افكري   -8 ا اضة     العلذ 

 ب . 

 . معرفة مداخل النف س وكيفية التأثري فيها فلكل نفس مفاايحها ا اضة هبا  -9

التفاوض و د    -10 أثناء  ل  من قبل اإلدارة  يبدو  الريا ية  ل  كل م قف اجيابي  الرتبية  الثناء من قبل مدرس 

 فاإلحسان يستد ي الثناء وا رأ يترل  باحلكمة التص ي .  ,احلكذ  لي  باجململ

للص ت  11 من خفض  احل ار  إدارة  وحسن  الكال   بآدا   ملماي  يك ن  أن  الريا ية  الرتبية  مدرس  الكال   ل   وطي  

   .واالبتعاد  ن الشتذ والتجريي

أن يك ن لدم مدرس الرتبية الريا ية االستعداد للتضحية جبزء يسري من حق  وللضرورة . مو احلفاظ  ل  القيذ  -12

  والث ابت إذا مت قب ث اإلدارة   ل  إجراء أثناء وبعد التفاوض .فثبات كل من الفريقم واشبث  مب اقف  يريل أمد الصرا  

    .   ( 1990  ،ا ضري   )ويضعف األمل حبل . 

 

 

 

 :   إجراءات البحث   -3

 :  استخد  الباحث املنهج ال ضفي ملالئمة طبيعة البحث .   منهج البحث   3-1

البحث   3-2 واملعاونم  : جمتمو  املدراء   ( البحث  ل   للبنم  اشتمل جمتمو  اإل دادية   ( يف مدارس  املدارس     من 

ال اقعة يف   ) احلك مية  اجملتمو  بلغ  إذ  نين م   ا دادية30)م ز م  ل     إداريا  ( 164مركز  افؤة  مركز    ( مدرسة  يف 

 .  2019-2018للعا  الدراسي   افؤة نين م
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امل معهذ مدرس الرتبية  مت وديد  ينة البحث بأسل   العينة العمدية من املدراء واملعاونم الهين يتع  :  ينة البحث 3-3

مت اقسيذ  ينة البحث إ   ينة البناء    (1)( إداريا164يف مدارس اإل دادية للبنم إذ بلغ حجذ العينة الكلي )الريا ية  

من  ينة البناء ليمثل ا  ينة    ادار (  10( إدار  .مت استبعاد ) 50( إداريا و ينة التربيق ب اقو ) 114والبالغ  ددهذ )

 التجربة االسترال ية.       

البناء 3-3-1 البناء  ل  ينة  البناء   114:مشلت  ينة  ليمثل ا  ينة  البحث  جمتمو  من  التجربة    ادارياُ  أجريت   .

ليبق   10االسترال ية  ل  اسرتجو    ,استمارة    104ادارياُ استخدم ا الستخرا  الصد، والثبات وز ت    104منهذ 

أن    102 يعا  مل اسرتجو.وهها  استمارام   ، والثبات  استمارة ضاحلة  102استمارة  الصد،  من  مثلت  ينة  للتحقق 

 ٪( من اجملتمو  62,20البناء نسبة)

التربيق 3-3-2 التربيق ينة  بلغت  ينة  ا زيو   50:  مت  اسرتجا     50إداريا  ومت  مخسة    45استمارة  ليهذ  استمارة 

 ( يبم ذلظ 1وا دوث رقذ ) ,٪( من اجملتمو  27,44استمارات مل اسرتجو. وبهلظ مثلت  ينة التربيق)

   اا( جمتمو البحث و ين1جدوث رقذ ) 

الرتبيااة الريا ااية  املاادارس اإل داديااة  : إن  د  وج د أداة لقياس النم  التفاو ي امل قفي  ملدارسأداة البحث  3-4

ال اقعة يف مركز  افؤة نين م ، ولتحقيق اهلدف من البحث حااها بالباحااث إ  بناااء أداة القياااس وفااق املعااايري العلميااة 

 اآلاية : 

 
( حصل الباحث على المعلومات حول مجتمع البحث وعينته بموجب كتاب تسهيل المهمة الصادر عن قسم اإلعداد والتدريب شعبة  1

إلى قسم التخطيط شعبة اإلحصاء , إحصائية المدراء   18/20/2018والدراسات التربوية , مديرية تربية نينوى بتاريخ البحوث 

 . 2018-2017والمعاونين في مدارس اإلعدادية مركز محافظة نينوى للعام الدراسي 

 

 

 

 مالك

 اإلدارة 
 اجملتمو 

  ينة البناء 
  ينة التربيق 

 الصد، والثبات التجربة االسترال ية

 20 30 5 56 املدراء

 25 72 5 108 املعاونم

 45 102 10 164 اجملم  
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من خالث مراجعة أدبيااات البحاا ث واألطاار النؤريااة مااو االطااال   لاا  املصااادر العلميااة   :  وديد أبعاد املقياس3-4-1

املتعلقة بامل     استجمو الباحث ثالثة ابعاااد لقياااس الاانم  التفاو ااي املاا قفي ملاادرس الرتبيااة الريا ااية وهااي الاانم  

وديد مفاهيمها   ر اات  لاا  السااادة . وبعد أن مت ابا هه  املعايري ووالنم  املبدئي    ،والنم  املتشدد  ،املتساهل  

حيث طل  منهذ دمج ،حهف، إ افة ،اعااديل مااا يروناا   والنفسية   الريا ية اإلدارية والرتب ية ا رباء املختصم بالعل

لدراسااة البحااث  وفقراهتااا نتج  ن ذلظ ضااالحية احملاااور واحملت م  مناسباي من األبعاد ، وبعد وليل أراء السادة ا رباء

 ( يبم ذلظ2وا دوث ). *٪( من أراء ا رباء  80وحصلت  ل  نسبة )

 املقياس وفقراا   بعادااافا، ا رباء  ل  ( يبم النس  2جدوث رقذ )

 املئ ي  الافا، ا رباء  النسبة الرئيسية احملاور  ت

 ٪ 80 املتساهل  النم  1

 ٪ 80 املتشدد  النم  2

 ٪ 80 املبدئي  النم  3

 
  :أسماء السادة الخبراء 

اللقب  ت

 العلمي

 االختصاص الجامعة الكلية  األسماء               

 إدارة رياضية        الموصل  التربية األساسية وليد خالد همام النعمة أ. د  1

التربية البدنية وعلوم   مكي محمود حسين أ. د  2

 الرياضة 

 قياس وتقويم       الموصل 

علم النفس  الموصل  التربية األساسية علكة سليمان ألحوري  أ. د  3

 الرياضي  

التربية البدنية وعلوم   غانم الكوازعدي  أ. د  4

 الرياضة 

 إدارة رياضية       الموصل 

التربية البدنية وعلوم   محمد ذاكر سالم أ.م. د  5

 الرياضة 

 إدارة رياضية       الموصل 

التربية البدنية وعلوم   سبهان محمود الزهيري  أ.م. د  6

 الرياضة 

 قياس وتقويم       الموصل 

التربية البدنية وعلوم   ذنون عمر سمير  أ.م. د  7

 الرياضة 

 قياس وتقويم      الموصل 

التربية البدنية وعلوم   سعد نافع أ.م. د  8

 الرياضة 

 قياس وتقويم       الموصل 

التربية البدنية وعلوم   وليد ذنون يونس  أ.م. د  9

 الرياضة 

 علم النفس      الموصل 

 الرياضي       

التربية البدنية وعلوم   خالد محمود عزيز م. د 10

 الرياضة 

 إدارة رياضية      الموصل 
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مت ضيا ة  دد من الفقرات  ل  وفق األبعاد احملددة ومبا يااتالء  وطبيعااة  ماال جمتمااو  ضيا ة فقرات األداة:  3-4-2

البحااث واسرتشاااداي باألسااس العلميااة الاا اردة يف البحاا ث والدراسااات العلميااة ذات العالقااة مبجاااالت البحااث وإجااراء 

مو ذو  ا ربة العلمية والعملية يف جماااث اإلدارة الريا ااية ومشااريف االختصاااص الريا ااي وبعااض   *املقابالت الشخصية

املشااارفم الفنيااام املختصااام بالنشااااطات الريا اااية الالضااافية الاااهين يتعامااال معهاااذ مااادرس الرتبياااة الريا اااية يف جمااااث 

( فقرة م ز ة  ل  أبعاد املقياس الااثالث 36.استرا  الباحث أن يضو املقياس بصيغت  األولية واله  االف من ) مل 

، كما مت وديد البدائل ا مسة حس  مقياس ليكرت ا ماسي )اافق متاماي ، اافق ، اافق ن  اي مااا ، ال اافااق، ال اافااق 

 إطالقا (.

:إن املقيااااس يكااا ن ضاااادقاي  نااادما اكااا ن فقرااااا  مناسااابة للغااارض الاااه  و اااعت مااان  ضاااد، األداة 3-4-3

للكشف  ن مدم و  ح كل فقرة من فقرات املقياس من  ضد، احملت م( طبق الباحث 188،  2011اجل )ألسا د ،

ناحية املعن  والصيا ة والتصميذ املنرقي هلا حبيث أن الفقرة اغرااي املساااحات املهمااة جملاهلااا وقااد أمكاان ال ضاا ث إ  

 ). اذ يشااريحية ممارساات  ذلااظ ماان خااالث إ ااادة  اارض املقياااس  لاا  ا اارباء أنفسااهذ لتصااحيح  واحلكااذ  لاا  ضااال

ا  ان " ضد، احملت م لالختبار يعتمد بص رة اساسي   ل  مدم امكانية متثيل االختبار حملت يات  ناضر  ")   ( احلكيذ

 .( 23 ,2004 ,احلكيذ 

فيستهدف الكشف  ن مدم اعلق الفقرة باهلدف اله  و عت من اجل ، مت التحقق من الصد،   الصد، الؤاهر أما  

الؤاهر  من خالث  رض املقياس بأبعاد  وفقراااا   لاا  السااادة ا اارباء لغاارض التقاا يذ واحلكااذ  لاا  ضااالحية ومالئمااة 

يا ة ، إ افة  للفقاارات مبااا الفقرات للبعد اله  خصصت ل ،مو إجراء التعديالت املناسبة من خالث حهف ،إ ادة ض 
 

  : المقابالت الشخصية 

 الشهادة /العن ان ال ظيفي  مكان املقابلة  األمساء 

 مديرية  اإلشراف                        م د   شكر 
 

 ماجستري اربية ريا ة / مشرف اختصاص          

 مديرية النشاط الريا ي               بسا  ألشريفي 

 والكشفي يف نين م      

 بكال ري س  اربية ريا ية / مشرف فا           
      

 بكال ري س اربية ريا ية/ معاون مدرسة          إ دادية الشرقية للبنم            إبراهيذ   امحد

 الشرقية      
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٪ فااأكثر لكاال 75يتالء  وم     وجمتمو البحث إ افة إ  ذكر ضالحية الباادائل للمقياس.وقااد ا تماادت نساابة اافااا،

اذ يشري )بل   واخرون( " ل  الباحث ان ىلصل  ل  نسبة اافا، للخرباء   فقرة للداللة  ل  ضدقها وانتمائها إ  جماهلا

 ,فأكثر من اقديرات ا اارباء " )بلاا   واخاارون   ٪  75  نسب  ال اقل  ن   بانية اجراء التعديالت  يف ضالحية العبارة وامك 

ويف   ء أراء ومالحؤات السادة ا رباء جرت إ ادة ضيا ة واعديل بعض الفقرات وحااهف فقاارات ( .126  ,1986

أخرم.وميكن أن نعرف الصد، الؤاهر  بأن " ضد، يبم مدم انتسا  الفقرة إ  اجملاث اله  انتمي إلياا .وبناءاي  لاا  

 فقرة وثالثة أبعاد . 34ت  األولية  لذلظ مت اعديل فقرام وإلغاء فقرام  ري ضاحلة وبهلظ احت م املقياس بصيغ

منااتؤذ لكااي ال يتااأثر  :مت ا زيااو فقاارات املقياااس بشااكل  شاا ائي ا زيو فقرات املقياس بشكل  ش ائي منتؤذ  3-4-4

  ( يبم ذلظ3. وا دوث رقذ) اجملي  بنم  الفقرات ا اص بكل جماث من اجملاالت

 يف التربيق االسترال ي االويل   لعبارات املقياس( الت زيو العش ائي املنتؤذ 3ا دوث رقذ )

 ا زيو فقرات املقياس بشكل  ش ائي منتؤذ  األبعاد ت

 34 31 28 25 22 19 16 13 10 7 4 1 النم  املتساهل  1

  32 29 26 23 20 17 14 11 8 5 2 املتشدد  النم  2

  33 30 27 24 21 18 15 12 9 6 3 النم  املبدئي                         3

  5ماادراء و 5  إدارياام أفااراد 10طبااق املقياااس بصاايغت  األوليااة  لاا  :  التربيق االسترال ي األويل للمقياس  3-4-5

.اباام أن التعليمااات وا ااحة  15/3/2019لغايااة  5/3/2019امتدت فرتة التربيااق ماان  اإل دادية.  مرحلة  معاونم من

 دقائق .  6ومفه مة لدم  ينة البحث فضالً  ن مالئمة البدائل للمقياس.بلغ معدث زمن االستجابة للمقياس 

(استمارة ٪27إذ مت وديد العينتم املتررفتم )  أسل   اجملم  تم املتررفتم استخد  الباحث    ضد، البناء:   3-4-6

ارة للمجم  ة الدنيا ،مت استخرا  قيمة )ت( بم اجملم  تم املتررفتم إذ اراوحت قيمهااا استم٪27  ة العليا ،و  مللمج

( وهااي اضااغر ماان قيمااة الداللااة املعتماادة 0,000 _0,16( ومبساات م داللااة مااابم)2,65 -38,9التائيااة احملتساابة مااابم )

( 2,65ذ بلغاات قيمهااا التائيااة احملتساابة )( من بعااد الاانم   املتساااهل إ34باستثناء فقرة  ري مميز  هي فقرة رقذ )  0,05

مت الت ضاال إلياا  ماان خااالث أسل   االاسا، الداخلي أما  .    0,05( وه  اكرب من مست م الداللة  79,2ومبست م داللة )

إجياد العالقة بم فقرات االختبار والدرجة الكليااة للفاارد الاا  اعااد معياااراي لصااد، االختبااار وبااهلظ اسااتخدمت درجااة 
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الفرد الكلية  ل  مقياااس  الاانم  التفاو ااي املاا قفي ب ضاافها  كاااي داخلياااي لعااد  ااا فر  ااظ خااارجي مت إجياااد معاماال 

فقاارة متسااقة داخلياااي إذ  33فقاارة بعااد حااهف الفقاارات  ااري املمياازة واباام أن  33رة واسااتما 102االاسااا، الااداخلي ث

وهي اضغر من مست م الداللة املعتمدة   0,000  -0,000ومبست م داللة   0,258  -0,849اراوحت قيذ اراباطها مابم 

05,0  

اسااتمارة  102ذ مت اصااحيي إ التجزئة النصافية: لغرض احلص ث  ل  الثبات استخد  الباحث   ثبات املقياس  3-4-7

فقرة قسمت إ  نصفم فردية وزوجية .مت إجياد معامل الثبات من خالث اراباط بريس ن بم درجات نصفي   33وب اقو  

 0,92( وباسااتخدا  معادلااة ساابريمان بلااغ الثباااات )  0,93االختبااار وبلغاات قيمااة االراباااط باام نصاافي االختبااار )

وبهلظ اعترب األداة   جيدة ( وهبها اعد معامالت الثبات   0,94ت قيمة ثبات ألفا )  فبلغألفا    معامل (.واستخد  الباحث  

 ضادقة و ثابتة .

أبعاااد ، مت وديااد  3فقرة م ز ااة  لاا   33:استقر املقياس بصيغت  النهائية  ل   وضف املقياس بصيغت  النهائية  3-5

اس ليكرت ا ماسي )اافق متاماي ، اافااق ، اافااق درجة  ل  مقي 5-1ال زن املناس  لكل استجابة واله  يرتاوح مابم 

ن  اي ما ، ال اافق ،ال اافق إطالقا( ووس  الدرجة الكلية للمستجي  وفقا للبدائل املختارة  ن كل فقرة وال  ااارتاوح 

جة ومبت س  در 33والقيمة الدنيا  165درجة مرابة انازلياي  ل  وفق البدائل وابلغ القيمة العليا لالستجابة   5-1ما بم 

 ( 4كما يف ا دوث رقذ ) ,، ،مت إ ادة ا زيو العبارات ا زيعاي  ش ائياي منتؤماي 99فر ي 

 النهائي  التربيق يف  املقياس لعبارات املنتؤذ العش ائي ( الت زيو 4ا دوث رقذ )

 الت زيو العش ائي املنتؤذ للفقرات بشكل هنائي  األبعاد ت

 31 28 25 22 19 16 13 10 7 4 1 النم  املتساهل 1

 32 29 26 23 20 17 14 11 8 5 2 النم  املتشدد 2

 33 30 27 24 21 18 15 12 9 6 3 النم  املبدئي  3

(  45 ادارياااي ومت اساارتجا  )فاارداي  ( 50)املقياااس  لاا   ينااة التربيااق البالغااةطبااق :  التربياق النهاائي للمقيااس 3-6

إ   1/4/2019بعد ازويد العينة بالتعليمات ح ث كيفية اإلجابة  ن فقرات املقياس امتدت فرتة التربيق ماان   استمارة  

5/5/2019   
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   SPSS الربنامج االحصائي  : مت استخد  ال سائل اإلحصائية 3-7

 سيتذ  رض النتائج ومناقشتها  ل  وفق هدف البحث:   رض النتائج ومناقشتها:-4. 

 : مت وقيق  من خالث إجراءات البحث ال  مت الترر، إليها سابقاي.   األوثاهلدف 

التعرف  ل  النم  التفاو ي امل قفي ملدرسي الرتبية الريا ية من خالث أبعاد املقياس من وجهة نؤر   اهلدف الثاني : 

 :  ( 5ث رقذ )وكما مبم يف ا دوإداراهتذ 

 النم  التفاو ي املتساهل احلسابية لفقرات    األوساط   م يب   ( 5رقذ )   جدوث 

 شدة اإلجابة  س   العبارات  ت 

 ٪80 4 نتفاوض  مو مدرس الرتبية الريا ية  ل  أننا أضدقاء   1

 ٪50 2,5 يهدف مدرس الرتبية الريا ية الت ضل إ  نتائج من املفاو ات  2

 ٪92 4,6 الرتبية الريا ية لتقديذ انازالت لتحسم  القت  مو اإلدارة.يلجئ مدرس  3

 ٪83,3 4,16 يتساهل مدرس الرتبية الريا ية مو إدارا   ل  حسا   واجباا   4

 ٪34 1,7 يثق مدرس الرتبية الريا ية بإدارة مدرست  5

 ٪38,6 1,93 يغري مدرس الريا ية م قف  اجتا  إدارة مدرست  أثناء املفاو ات وبعدها   6

 ٪36 1,8 يقد  مدرس الرتبية الريا ية  روض جديدة حلل املشاكل   7

 ٪58,6 2,93 يعلن مدرس الرتبية الريا ية مسبقاي احلد األدن  للت ضل إ  اافا،   8

 ٪73,3 3,66 للت ضل الافا، مو اإلدارة  أهداف يقبل مدرس الريا ية التضحية  ببعض   9

 ٪84 4,2 يبحث مدرس الرتبية الريا ية  ن اإلجابة املر ية إلدارة مدرست    10

 ٪79,3 3,96 خيضو مدرس الرتبية الريا ية للضغ ط من قبل اإلدارة أثناء التفاوض   11

 ٪60,62 3,11 اجملم   

(  6 ,4 -1,7اراوحت األوساط احلسابية لفقرات النم  التفاو ي امل قفي املتساهل ما بم )( 5من ا دوث رقذ )

   ( ٪60,62( ومبجم   )٪92- ٪ 34مو شدة إجابة ارتاوح مابم )  , ( 3,11ومبجم   ) 

 النم  التفاو ي املتشدد احلسابية لفقرات    األوساط   م يب   ( 6رقذ )   جدوث 



 2022(، لسنة 2، العدد )18جملة أحباث كلية الرتبية األساسية ، اجمللد 

College of Basic Education Researchers Journal. ISSN: 7452-1992 Vol. (18), No.(2), (2022) 
 

 

865 

 

 شدة اإلجابة  س   العبارات  ت 

 ٪50,67 2,53 يعدينا مدرس الرتبية الريا ية خص م   ند التفاوض  12

 ٪87,33 4,36  اية مدرس الرتبية الريا ية من املفاو ات ه  الف ز.  13

 ٪76 3,8 يسع  مدرس الريا ية للحص ث  ل  انازالت كشرط الستمرار العالقة بيننا   14

 ٪77,33 3,86 املشكلة ومن إدارة مدرست  يأخه مدرس الرتبية الريا ية م قفاي متشدداي من   15

 ٪79,33 3,96  د  ثقة مدرس الرتبية الريا ية بإدارة مدرست  أثناء التفاوض .  16

 ٪61,33 3,06 يثبت مدرس الرتبية الريا ية  ل  م اقف  مو إدارة مدرست    17

 ٪78 3,9 يستخد  مدرس الرتبية الريا ية أسل   التهديد أاناء احل ار مو أالدارة   18

 ٪36,67 1,83 يتجن  مدرس الرتبية الريا ية وديد حد أدن  مقدماي للتفاوض   19

 ٪ 78,67 3,93 يصر مدرس الريا ية  ل  وقيق املصاع الهااية  ول  أدم ذلظ إ  إهناء املفاو ات  20

 ٪46 2,3 يتمسظ مدرس الرتبية الريا ية مب اقف  مو إدارة مدرست  أثناء وبعد التفاوض  21

 ٪61,33 3,06 يستخد  مدرس الرتبية الريا ية أسل   الضغ   ل  اإلدارة كلغة للح ار  22

 ٪ 70,16 3,203 اجملم   

  ( 4,36- 1,83اراوحت األوساط احلسابية لفقرات النم  التفاو ي امل قفي املتشدد  بم ) ( 6) رقذ  ا دوث من

   ( .٪70,16( ومبجم   )٪87,33- ٪ 36,67مو شدة إجابة ارتاوح مابم  ) , ( 3,20ومبجم   ) 

 النم  التفاو ي املبدئي احلسابية لفقرات    األوساط   م يب   ( 7)   رقذ   جدوث

 اإلجابةشدة  س   العبارات  ت 

 ٪62,66 3,13 جيتمو مدرس الرتبية الريا ية مو االدارة حلل الصرا ات االدارية  23

 ٪81,33 4,06 نت ضل مو مدرس الرتبية الريا ية ا  حل  ادث وفعاث .  24

 ٪82,66 4,13 يفصل مدرس الرتبية الريا ية املشكلة احلقيقية  ن اشخاص االدارة 25

 ٪83,33 4,16 الرتبية الريا ية مو إدارة مدرست  ويتشدد من املشكلةيتساهل مدرس  26

 ٪77,33 3,86 يتفاوض مدرس الرتبية الريا ية مو ادارة مدرست  بغض النؤر  ن الثقة 27
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 ٪76,66 3,83 يركز مدرس الرتبية الريا ية  ل  املصاع ال  ل  امل اقف 28

 ٪78 3,9 .  يكتشف مدرس الرتبية الريا ية املصاع احلقيقة من احل ار اثناء التفاوض 29

 ٪80,66 4,03 يبتكر مدرس الرتبية الريا ية بدائل خمتلفة لتحقيق املصاع بشكل  ا   30

 ٪76,66 3,83 ياكد مدرس الرتبية الريا ية  ل  استخدا  معايري م    ية  ند احل ار  31

 ٪82 4,1 مدرس الرتبية الريا ية للضغ ط والتنازالت من اجل املبادئال خيضو  32

 ٪81,33 4,06 يركز مدرس الرتبية الريا ية  ل  اجياد البدائل حلل الصرا ات 33

 78,13 3,80 اجملم   

(  4,167- 3,13اراوحت األوساط احلسابية لفقرات النم  التفاو ي امل قفي املبدئي ما بم )    ( 7) رقذ  ا دوث من

   ( ٪78,13ومبجم   )  ( ٪83,333- ٪ 62,667مو شدة إجابة ارتاوح مابم  ) , ( 3,80ومبجم   ) 

املباادئي  التفاو ااي املاا قفي   مالاان  نالرتبيااة الريا ااية يسااتخدم ساايمدر أنيتباام    ( 7( و)6( و)5)وثامن خالث ا ااد

 يف افاو ااهذ مااو إدارات  ( ،واملتشاادد املتساااهل) اآلخاارين النمراامماان  املفاااهيذ بعضلاا  هذ اسااتخدام باإل ااافة إ 

الاانم   فقد بلغ ال ساا  احلسااابي الكلااي لنؤاارة اإلدارة وفااق ,  ليهذ نؤريات التفاوض واله  اكدت   اإل دادية  مدارسهذ

(، وبلغ ال س  احلسابي الكلي لنؤرة أإلدارة وفق النم  املتشاادد ٪60,22( وبدرجة م افقة بلغت )3,011املتساهل )

( 3,80(، فيمااا بلااغ ال ساا  احلسااابي لنؤاارة اإلدارة وفااق الاانم  املباادئي )٪70,16( وبدرجااة م افقااة بلغاات )3,203)

 (.٪78,133وبدرجة م افقة بلغت )

وهااها ياادث مدرست   إدارةوهه  النتيجة ادث  ل   د  وج د من   دد لتفاوض مدرس الرتبية الريا ية مو 

املدرسية وينسجذ  اإلدارةومبا يتماش  مو قيذ وفلسفة   أمناطبعدة   إدارا مدرس الرتبية الريا ية يتفاوض مو    ل  أن

التفاااوض  هاا   لااذ وفاان  يااراب  بالقاادرات القياديااة ملاادرس  أن إذالعلمية والرتب ية والريا ية  ،   األهدافمعها لتحقيق  

كالسيررة وا جياا  وانؤاايذ ا هاا د واملاا ارد واألفااراد كافااة لتحقيااق األهااداف     اإلدارةالرتبية الريا ية وال  اتعلق بعلذ  

ملاادراء ومعاااونيهذ  ال  يتفااق  ليهااا ا األمناطإدارية سليمة. ول  حللنا  وإجراءاتاحملددة، وفق خر  مسبقة، وهيكلية 

(ماان 11 ,9،10، 4، 3( هااي الفقاارات ذات التسلساال )٪70الفقاارات الاا  جتاااوزت درجااة امل افقااة  ليهااا ) أننالحاا  

( ماان الاانم  املتشاادد ، والفقاارات ذات 20, 18، 16، 15، 14، 13الاانم  املتساااهل، والفقاارات ذات التسلسااالت ) 
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يكاا ن ماادرس الرتبيااة  أنااكد  ل   أهناحصنا فح م العبارات جند ( من النم  املبدئي ، ول  اف33-24التسلسالت )  

الريا ية ضديق  ند افاو   مو إدارة مدرست  ، ويهتذ مدرس الرتبية الريا ية  ل  ار ير  القت  مو اإلدارة وهها ما 

  لاا   كااس املفاو اام خااار  املاسسااة يكاا ن لدياا  حاارص شااديد  لاا  املاسسااةاملفاااوض داخاال  أنالااراو  "   أكد 

بقيااة  أمااا( 13,العالقات داخل املاسسة بقدر حرض   ل  حل املشكلة ألهنذ يعمل ن من اجل هدف واحد " )الراو  

حل ث  ادلة للصاارا ات  إ  ل  العمل وفق النم  املبدئي ال  ااكد  ل  االهتما  بالت ضل   بأ لبها  العبارات فهي ااكد

يفصل املشكلة  ن أشخاص اإلدارة  فهنالظ ق انم واعليمات وم اقف   يةمدرس الرتبية الريا    انو ,ال  اثار مو اإلدارة 

املعاااون وهااه  اإلجااراءات قااد وااد ماان وقيااق  أوودث  يترل  من اإلدارة  انفيهها  بغض النؤر  ن شخص املاادير 

ال الذ الررف  أن ل   الراو   وأكدمدرس الرتبية الريا ية من أهداف   فال يتخه م قفا يسلبياي  مبشا ر  اجتا  اإلدارة  ،

باملشكلة  اإلنسانيخل  ا ان   إ ياد   أنا جي  الل   بشدة من شان   إنالسب  يف املشكلة حيث    بأن واتهم     اآلخر

(  كااهلظ  ااد  خضاا   15,وبم الشخص اله  اتحدث مع  )الراو     أ را هافعندما اتحدث  ن املشكلة افصل بم  

اإلضااغاء  إاليعري من التنازالت ما ياثر  ل  أداء واجباا  الرتب ية فما  لياا  فقاا    مدرس الرتبية الريا ية للضغ ط وال

 بأناا  إشااعار هاا   اآلخااريقدمها للراارف  أنارخص التنازالت ال  ميكن    أنوقد قيل سابقاي    ,مدرست     إلدارةواإلنصات   

"بااان  2010كااد  لياا  روبنااز ،أ  وهااها مااا  ,ل  جيداي. مو استخدام  احلاا ار الساالمي البعيااد  اان التشاانجات  أنصتقد  

من مرحلة و الباي ما يك ن ات جياي كامالً هله  املراحاال   أكثريستخد  يف    إذالتفاوض مرحلة من مراحل القضية  ل النزا   

مدرس الرتبيااة  ( ويركز5 , 2010 ,خرم حلل املشاكل ") روبنز فالتفاوض كأداة للح ار يك ن اشد اأثرياي من ال سائل األ

ويركز مدرس الرتبيااة  ,  ل  إجياد البدائل حلل الصرا ات واختاذ القرارات لت فري بيئة مرىلة للعمل قدر اإلمكان  الريا ية

املخاوف واحملاااذير وكهلظ هي    املرج ة  واألهداففاملصاع هي الظ احلاجات  "  الريا ية  ل  املصاع ال  ل  امل اقف

هي اصرفات هااذ  األطرافال  ا اج  املفاوض فمدرس الرتبية الريا ية  ي فق بم املصاع وليس بم امل اقف  فم اقف 

 ( 15ص  ,. )الراو    "مصاحلهذ فهي ما جعلتهذ يقررون  ل  هها النح  أماقرروها 

متشاادداي بشااان املشااكلة  فهاا  ويتشاادد ماان املشااكلةماادرس الرتبيااة الريا ااية يتساااهل مااو إدارة مدرساات  أن 

فاملفاوض الناجي يقتحذ املشااكلة بقاا ة ولكناا  يف ال قاات  ذاااا  ال يااتهجذ  لاا  البشاار ولكاان ماان ""ومتساهالً بشأن احلل  

الراار، املفياادة واجملربااة أن اقااد  د ماااي  إحاادموهااه  األخر الحرتا  والكياسة للررف ايف ال قت نفس     إبداءالضرور   
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 ,)شااليب " اإلدراك" لاا  املشااكلة وهااي كمااا اساامي  نؤريااة انااافر   للتأكيدق ة محاسظ    إظهارالناس وباملقابل    إ ابياي  اجي

 (  https;// www. Scribd. Comمبادئ التفاوض 

سب  مز  مدرس الرتبية الريا ية  بم األمناط اإلدارية التفاو ية  ه  أن هااه  األمناااط  أثبتاات فا ليتهااا ان  

من خالث التربيق الي مي هلا يف إدارة  الصرا ات يف املاسسات الرتب ية فعملية التفاوض  معقدة وفيها اعامل مااو العديااد 

وهناااك األزمااات السياسااية   ,الربقااة االجتما يااة املثقفااة يف اجملتمااو   فهااي اشاامل  والقيمي من املتغريات امليدانية والفنية  

واالقتصادية ال  اترل  من  افاو ي إدار  ينسجذ مو الظ املتغريات لتحقيق األهداف ، لهلظ يسع  ماادرس الرتبيااة 

 ,ملناساا  لااهلظ مدرساات  لتاا فري املنااا  التفاو ااي ا إدارةالريا ااية  إ  فهااذ فلساافة اإلدارة وكيااف ومتاا  يتفاااوض مااو 

بين  وبم اإلدارة حت  ىلقق األهداف العامة مبا يااالء  هااه  القاايذ ، وهنااا يشااري ) مناادث    واحلفاظ  ل  املنؤ مة القيمي

( بأن قائمة القيذ اإلدارية استعمل ب ج   ا  كأداة فهذ أ مق بم املدير وم ظفي  فيمااا يتعلااق باألساااس 1981وج ردان  

م ، وميكن استخدا  قائمة القيذ اإلدارية كأداة حلل املشكالت حيث متكن املديرين وامل ظفم املنرقي للعمل وفق من  مع

 ل  الرتكيز  ل  أوج  االختالف والتشاب  يف قيمهذ ، فتمكن املدير من اغيري أسل ب  اإلدار  مبا يتالء  مو قيذ امل ظفم 

 . لي  نؤرية التفاوض ت أكد(.وهها ما 56، 1981وذلظ لتحسم أدائهذ )مندث وج ردان، 

الاانم  التفاو ااي املاا قفي ملاادرس الرتبيااة الريا ااية  هاا    اامن الاانم    إنما سبق ميكن الق ث    إ واستنادا  

 التفاو ي امل قفي املبدئي وفيها شيء قليل من النم  امل قفي التفاو ي املتساهل واملتشدد.

 االستنتاجات والت ضيات -5  

 االستنتاجات 5-1

  نالاا ظيفي مييلاا  ذمعهذ إثناء دوامه  نالرتبية الريا ية  من خالث إجابات املدراء واملعاونم الهين يتعامل   امدرس  إن .1

إ  النم  التفاو ي امل قفي املبدئي  فضال  ن استخدا  بعض املفاهيذ ال  اتعلق بالنم  املتساهل واملتشدد ال  

 ااكد  ليهذ نؤريات التفاوض .

 الت ضيات  5-2
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ضاارا   أوالتفاو ااية فلكاال مشااكلة  األمناااطار ير مفاهيماا  حاا ث كافااة    إ يسع     أنس الرتبية الريا ية   ل  مدر -1

هنالظ من  افاو ي معم جي   ل  مدرس الرتبية الريا ية ان يتعامل ب  وذلااظ ماان خااالث االشاارتاك يف الاادورات 

 حديث  الدراسة.التدريبية للتعرف العميق  ل  مفه   التفاوض وأمناط   فه  مفه   إدار  

واالوااادات    كاألنديااةمنؤمااات ريا ااية    وأخاارممت ساارة وابتدائيااة    أخاارمدراسات  ل  ماسسات ارب ية    إجراء  -2

 التفاو ية املتبعة فيها وفق النؤرية التفاو ية األمناطواملنتديات ح ث 

 املصادر

 اوالي املعاجذ اللغ ية  

 مصر .  ، دار التحرير للربا ة والنشر  ,شركة اإل النات الشرقية   , 1980  ,املعجذ ال جيز ,جممو اللغة العربية  -1

 ثانياي: الكت  العلمية  

  مان .   ,دار املسرية  , 5ط  , أض ث التفاوض (  2012نادر امحد ) ,ب  شيخةا .1

مرابو  ,واخرون  ,ارمجة  مد امم املف   , اقييذ الرال  التجميعي والتك يا(:1986),واخرون  ,بنيامم    ,بل     .2

 القاهرة .  ,املكت  املصر  احلديث 

دار  ,جامعااة القادسااية  ,(:االختبااارات والقياااس واالحصاااء يف اجملاااث الريا ااي  2004), لي ساال   جااراد  ,احلكيذ .3

 العرا، . ,الريف للربا ة 

 القاهرة . ,الكتا   املصر  اللبناني  دار ,انمية املهارات التفاو ية 1990 , سن  امحد  ,ا ضري   .4

 القاهرة . ,دار ا ل د للنشر ,: التفاوض فن الف ز 2010 ,فيلي   ,روبنز  .5

(: مسااتجدات فكريااة معاضاارة يف الساال ك التنؤيمااي وإدارة املاا ارد البشاارية   2011السااا د  ، مايااد نعمااة ،) .6

 ،مربعة أورا، ،  مان .

(:  قيذ امل ظفم يف جمتمو متغري ، املنؤمة العربية للعل   اإلدارية،ارمجة 1981مندث ، مارك   ، ج ردان ، وليا  أ ) .7

  مد حسنم،  مان.

 ( : ادارة التفاوض ، دار اليازور  العلمية للنشر والت زيو ، االردن.2010العال، ،بشري ،)  .8
 ثالثاي: امل اقو االلكرتونية 
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  strategiefmn.monsite.com  .<file<docومهارات التفاوضاملبيعات  , بد الرمحن  ,ا فيق. 1

ا امعة االفرتا ية الدولية يف اململكة  , فن احلياة داخل املاسسة...التفاوض للمدير القائد ,بيدر  اضي   ,الراو   .2

  .  www.ivu.org.ukاملتحدة 

 https;// www. Scribd. Com املتحدة للربجميات(  مبادئ التفاوض / ,ثروت ,الشليب.3

 .https;//m253.files.wordpress.com ,مهارات التفاوض .4
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 املالحق 

 مقياس النم  التفاو ي امل قفي ملدرسي الرتبية الريا ية 

 املعاون ( احملرت  :  ,ر املدرسة السيد ) مدي

ومن خالث إجابتظ  ن فقراا  كاملة اسا د   ,بم يديظ مقياس النم  التفاو ي امل قفي ملدرس الرتبية الريا ية 

الباحث من معرفة النم  التفاو ي اله  يتعامل ب  مدرس الرتبية الريا ية معكذ يف حل الصرا ات واملشاكل ال   

 ملخصص لهلظ  خدمة للبحث العلمي  يف اجملاث ا  √نرج  اإلجابة بدقة وم    ية مو و و  المة  ,اؤهر يف املدرسة

 ال اافق إطالقا  ال اافق  ن  اي ما  اافق  اافق متاماي  الفقرات  ت 

      نتفاوض  مو مدرس الرتبية الريا ية  ل  أننا أضدقاء  1

      يعدينا مدرس الرتبية الريا ية خص م   ند التفاوض  2

      جيتمو مدرس الرتبية الريا ية مو اإلدارة حلل الصرا ات اإلدارية  3

      الرتبية الريا ية الت ضل إ  نتائج من املفاو ات يهدف مدرس   4

       اية مدرس الرتبية الريا ية من املفاو ات ه  الف ز.  5

      نت ضل مو مدرس الرتبية الريا ية إ  حل  ادث وفعاث .  6

      يلجئ مدرس الرتبية الريا ية لتقديذ انازالت لتحسم  القت  مو اإلدارة.  7

      مدرس الريا ية للحص ث  ل  انازالت كشرط الستمرار العالقة بيننا يسع    8
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      يفصل مدرس الرتبية الريا ية املشكلة احلقيقية  ن أشخاص اإلدارة  9

      يتساهل مدرس الرتبية الريا ية مو إدارا   ل  حسا   واجباا   10

      املشكلة ومن إدارة مدرست  يأخه مدرس الرتبية الريا ية م قفاي متشدداي من   11

      يتساهل مدرس الرتبية الريا ية مو إدارة مدرست  ويتشدد من املشكلة  12

      يثق مدرس الرتبية الريا ية بإدارة مدرست   13

       د  ثقة مدرس الرتبية الريا ية بإدارة مدرست  أثناء التفاوض .  14

      الريا ية مو إدارة مدرست  بغض النؤر  ن الثقة يتفاوض مدرس الرتبية   15

      يغري مدرس الريا ية م قف  اجتا  إدارة مدرست  أثناء املفاو ات وبعدها  16

      يثبت مدرس الرتبية الريا ية  ل  م اقف  مو إدارة مدرست   17

      يركز مدرس الرتبية الريا ية  ل  املصاع ال  ل  امل اقف  18

      يقد  مدرس الرتبية الريا ية  روض جديدة حلل املشاكل  19

      يستخد  مدرس الرتبية الريا ية أسل   التهديد أاناء احل ار مو أإلدارة  20

      يكتشف مدرس الرتبية الريا ية املصاع احلقيقة من احل ار أثناء التفاوض مو اإلدارة  21

      الريا ية مسبقاي احلد األدن  للت ضل إ  اافا، يعلن مدرس الرتبية   22

      يتجن  مدرس الرتبية الريا ية وديد حد أدن  مقدماي للتفاوض  23

      يبتكر مدرس الرتبية الريا ية بدائل خمتلفة لتحقيق املصاع بشكل  ا   24

      أهداف  للت ضل الافا، مو اإلدارة   يقبل مدرس الريا ية التضحية  ببعض  25

      يصر مدرس الريا ية  ل  وقيق املصاع الهااية  ول  أدم ذلظ إ  إهناء املفاو ات  26

      ياكد مدرس الرتبية الريا ية  ل  استخدا  معايري م    ية  ند احل ار  27

      إلدارة مدرست  يبحث مدرس الرتبية الريا ية  ن اإلجابة املر ية   28

      يتمسظ مدرس الرتبية الريا ية مب اقف  مو إدارة مدرست  أثناء وبعد التفاوض  29

      ال خيضو مدرس الرتبية الريا ية للضغ ط والتنازالت من اجل املبادئ  30

      خيضو مدرس الرتبية الريا ية للضغ ط من قبل اإلدارة أثناء التفاوض  31

      يستخد  مدرس الرتبية الريا ية أسل   الضغ   ل  اإلدارة كلغة للح ار  32

      يركز مدرس الرتبية الريا ية  ل  إجياد البدائل حلل الصرا ات  33
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