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Development Standardized Scale of Negotiation Skills 

Using the Self Report Approach 

The research cared about developing a standardized scale of the 

negotiation skills using the Self-Report Approach and providing the 

psychometric properties that indicate its valid use at the various 

educational, psychological and social domains. The concept of 

negotiation and its skills was discussed from the perspective of the model 

of the need for negotiation which Nierenberg presented, based on the 

order of Maslow for the human needs. Its problem was determined in the 

following inquiries: Is there an acceptable validity degree for the 

negotiation scale? Does the scale of the negotiation skills has an 

acceptable degree of reliability? How to determine the standard of the 

negotiation skills? The sample of research consisted of 230 teachers 

directors, deputy directors and scouts from the schools of the 

Governmental General Secondary Schools in Almadinah Almunawwarah. 

The negotiation scale was developed, as it included eight negotiation 

skills: They are: Forbearances, Surprise, Fait Accompli, Withdrawal, 

Graduation, Agency, Participation and Feinting. The psychometric 

indications that prove its validity for use were presented, as well as the 

criteria used in fixing the standard of negotiation skills. 

 

Keywords: 

Standardization, negotiation skills, Psychometric Properties, Validity, 

Reliability, Standards, Self Report Approach. 
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 مقدمة: 

ار يتوقف عليها تقييم األفراد أو تصنيفهم أو انتقائهم، إلصدتوجد مواقف اختبارية متعددة 

يف وظيفة أو الدخول يف اللتحاق بكلية أو القبول ؛ كامومستقبلهوأحكام ترتبط بشخصيتهم قرارات 

برانمج تدرييب أو عالجي، أو القدرة علي حل املشكالت بني األفراد أو مع اآلخرين، أو حل األزمات، 

لوظائف قيادية أو أدوار اجتماعية  لهمهتؤ ا ميتلكونه من مهارات تفاوضية ر موحىت احلكم على مقدا

 انجحة. 

دوات كأالباحثني  معظم وتستخدم أدوات القياس، إضافة إىل االستخدامات السابقة، من قبل 

جماالت يف يهتم الباحثون حيث  ؛جلمع بياانت حول جوانب الشخصية املعرفية والوجدانية واملهارية

،  يةكالسلو معلومات وبياانت دقيقة حول الظواهر  ابحلصول على النفسية والرتبوية واالجتماعية العلوم

من األدوات السيكولوجية   البياانت أو املعلومات يستخدم الباحث عددا  تلك وىف سبيل احلصول على 

قاييس للتعرف على الختبارات وقوائم املالحظة وقوائم التقرير الذايت، ولذا فنحن حباجة إىل تصميم مكا

 ختلفة. جوانب الشخصية امليف يتوافر لدى األفراد من خصائص ومهارات  ام مقدار

وآمال  ،وسيد عثمان ،مما أورده فؤاد أبو حطب وفقا   ،شخصيةلويوجد منحيان رئيسان لقياس ا

رجية الذي يعتمد على السلوك الصريح واملالحظات اخلا كياألول هو املنحى السلو  ، (9111صادق )

كه يدر كما على العامل  كز الذي ير  Phenomenologyالظاهرايت باشرة للفرد، والثاين هو املنحى ملا

 الفرد لذاته. لك إدراك الشخص مبا يه ذ
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( أن أحد مصادر املعلومات الرئيسة عن 9191)وهيجن يذكر ثورنديك وىف نفس السياق 

آبماله وتطلعاته يكون واعيا فرد من أنفسنا، فالمعرفة بنا  كثرالفرد هو الفرد ذاته، وال يوجد شخص أ

 أكثر من املتعلقة به واألمور 

 قياسيف  مفأن االهتما( 0222أورد صفوت فرج ) كماهبا، و  يأي مالحظ خارج يوع

املرض أنه يعاىن من كر أحد متومهي ما يقرره الشخص عن نفسه، فإذا ذ على الشخصية ينصب 

 . الداع أم صوليس أنه يعاىن ابلفعل من الذكر ذلك هو أنه  ناماهتماما يثري  كثرالصداع، فإن أ

قياس الشخصية  يفاملستخدمة  ليبمن أهم األسا Self Reportعد أسلوب التقرير الذايت ي  و 

من  لكلقد أوضح   ،معظم تصنيفات مقاييس الشخصيةيف واملتضمن  املعتمدة على املنحى الظاهرايت

نت قد صممت كا( أن أول مقاييس للشخصية  9191وهيجن ) كي( وثورند9113اخلالق ) امحد عبد

ن وحىت قائمة و لتجابدءا مبقياس فرانسيس  ،والشعور كهبدف قياس هذا العامل الداخلي الذايت من اإلدرا

األدوات اليت وضعت لقياس الشخصية استخدمت أسلوب  رحىت أشه ،وودورث للبياانت الشخصية

 للشخصية.  نكأيز  ةئمقا املتعدد األوجه للشخصية و سوانالتقرير الذايت مثل مقياس مين

السلوك، من مالحظة  اإلنسان بدال  سلوك عن بتقارير إن املهتمني بقياس الشخصية استعانوا 

ولذا  ،جماالت متعددةيف  ومن مث صممت العديد من استبياانت الشخصية اليت تستخدم بكثرة حاليا  

، الشخصيةالظاهرايت لقياس املنحى  هارات التفاوض من منظورفإن البحث احلايل يهتم بتصميم مقياس مل

  قرير الذايت.ابستخدام أسلوب التوذلك 

،  Negotiationيف حبوث التفاوض رئيس دور وتبني أدبيات التفاوض أن علم النفس له 

ة  معين جماالتالتفاوض قد يقتصر على ية من أن جمتمعاتنا العربيف على خالف ما هو معروف وذلك 
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عثمان ( وفاروق 9119)نرينربج من كل هذا الدور املبدأ الذي يشري إليه   كدؤ يلسياسة أو التجارة، و كا

( ومفاده أن التفاوض جيري بني كائنات بشرية. ولذا جيب أن تتوافر 0229)واثبت إدريس  ،(9119)

ك لفهمه وتفسريه والتنبؤ لدينا املعرفة ابلسلوك اإلنساين. وعلم النفس هو أهم املداخل لدراسة هذا السلو 

 به من قبل املفاوضني. 

الباحثني اهتم العديد من فقد جوانب احلياة، يف خمتلف حياة البشر يف ألمهية التفاوض  ونظرا  

( Hasselt & Romano, 2005ورومانو)بدراسته يف جماالت متعددة، حيث حبث هاسلت 

والقضااي املطروحة يف حل الصراعات ذات املخاطر يف أزمة الرهائن، واالسرتاتيجيات الراهنة  تفاوضال

عواقب التعبري عن الغضب يف التفاوض، (  Kleef & Dreu,2010العالية؛ وتناول كليف ودريو )

( بدور Grubb, 2010واليت ميكن أن تؤدي إىل االنتقام أو انتشار احلرب؛ وأيضا  اهتم جروب )

واحلمل  ابألمومة( فقد اهتم Racliffe,2011التفاوض يف حل أزمات الرهائن؛ أما رادكليف )

 والتفاوض على اهلوية، واألخالق املهنية يف العالج من تعاطي املخدرات.

ففي أتريخ  ، عن علم النفس: بل يعترب أحد موضوعاته اهلامة التفاوض ليس بعيدا  يف  ثوالبح

 ,.Bazerman et al) ان وآخرونم( وابزر 0229من قدري حفين )كل لبحوث التفاوض يتفق  

مرت  ،على أن الدراسة النفسية للتفاوض شهدت حتوالت ملفتة للنظر، (9112( وحسن وجيه )2000

على البحث فيها  كز ور املاضي، خالل الستينيات والسبعينيات من القرن كانت األوىل   ،بثالث مراحل

بدراسة الفروق يز مت االجتماعي الذي شهد نشاطا ملحوظا  النفس دراسة التفاوض من منظور علم 

 على العملية التفاوضية. لك وأتثري ذاملفاوضني بني الفردية 
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حني شهد علم النفس أشبه  ،وىف أواخر السبعينيات وبداية الثمانينات جاءت املرحلة الثانية

دراسة يف ، للسيادة، مما أدى إىل اخنفاض ملحوظ يفبثورة دفعت به، من خالل علم النفس املعر شيء 

االهتمام لدراسة تلك العملية وفقا  ملنظور الدراسات السلوكية يف مدارس اإلدارة،  تفاوض، وحتولعملية ال

  واليت قامت على أساس البحث النفسي خاصة من منظور اختاذ القرار السلوكي.

يف أواخر التسعينيات، إلحياء دور علم النفس االجتماعي للبحث يف وجاءت املرحلة الثالثة 

( أن Bazerman et al. 2000وآخرون )، وابزرمان (0229قدري حفين )ا يذكر كمالتفاوض، و 

وأخذ االهتمام يتزايد من جديد للجوانب النفسية تتضح، بدأت  كيالسلو  صورتالجوانب قصور 

هذا اجملال يقوم على اجلمع بني املنحيني يف  االجتماعية للعملية التفاوضية، ومن مث بدأ تطور جديد

يفهم املفاوضون من الوجهة  كيفمع التكامل بني النواحي املعرفية واالجتماعية، و  ؛جتماعيواالاملعريف 

 . ؟يقومون هبا وجية عملية التفاوض اليتلالسيكو 

كيف أو   ، دي األشخاصلاحلايل هي قياس مهارات التفاوض البحث والقضية اليت يهتم هبا 

جمال يف وهو ما مل هتتم به البحوث السابقة  ؟،وحتديد مستوايهتم ،املهارات لديهم تلكميكن تقدير 

 التفاوض. 

 ,Wasti & Cortin)( Radcliffe, 2011جمال األسرة مثل )يف وابلرغم من أن البحوث 

دارة األزمات اليت مير هبا األفراد إداة لفض النزاع و كأالتفاوض  يف األخرى تشري إىل أمهية البحث ( 2002

املهارات أبسلوب التقرير الذايت. قياس تلك ، إال أننا حباجة إيل أداة لخمتلفةجماالت يف أو املؤسسات 

املواقف ابملقارنة ابألساليب األخرى مثل املالحظة أو املقابلة أو  ،الذي يتسم بسهولة االستخدام

 الرتبوي. األداة على عينات من اجملال هذه العملية، وأن تقنن 
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 مشكلة البحث:

اييس قت ونتائج البحوث السابقة، يالحظ قلة االهتمام إبعداد مملقدمة واهتماماامن خالل 

 ،الرتبويل اجملايف قياس مهارات التفاوض للعاملني يف مقننة وتقدمي اخلصائص السيكومرتية هلا، تستخدم 

ن ة العربية، وما حتتاجه املكتبات العربية. ولذا فإئالبييف لرتبوي االنفسي و القياس ما يفتقر إليه ميدان وهو 

التقرير الذايت، وتقدمي  ابستخدام أسلوبالتفاوض ملهارات  مقنن مقياستم إبعداد ه ييلالبحث احلا

، ةددعتملاالرتبوية والنفسية واالجتماعية يف اجملاالت خصائصه السيكومرتية اليت تفيد بصالحية استخدامه 

يف  إطار علم النفس الرتبوييف وض ابجملال الرتبوي، وسوف يتم تناول مفهوم التفالدي عينة من العاملني 

ماسلو أتسيسا على تنظيم  Nierenbergرينربج نالتفاوض الذي قدمه يف  ضوء منوذج احلاجة

Maslow   علي إعداد مقياس مقنن تركز البحث احلايل وابلتحديد فإن مشكلة  ،للحاجات اإلنسانية

من خالل التساؤالت  لكوذ ،سعوديةاليف البيئة  ،ملهارات التفاوض ودراسة خصائصه السيكومرتية

 اآلتية: 

املقاييس الفرعية( درجة مقبولة من  ،هل يتوافر ملقياس مهارات التفاوض)الدرجة الكلية .9

 ؟.الصدق

درجة مقبولة من  املقاييس الفرعية(  ،)الدرجة الكليةت التفاوض هل يتوافر ملقياس مهارا .0

 الثبات؟. 

)الدرجة الكلية، املقاييس الفرعية( من خالل  ميكن حتديد مستوي مهارات التفاوض كيف  .3

 ؟.الدرجة اخلام والدرجة املعيارية والدرجة التائية
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 أهداف البحث:

 البحت احلايل إىل: دف يه

يف ضوء منوذج احلاجة يف علم النفس الرتبوي يف إطار التفاوض رات نظري ملهتقدمي أساس  .9

وهذا اهلدف يعد  ،للحاجات اإلنسانية وماسلعلى تنظيم  رينربج أتسيسا  نالتفاوض الذي قدمه 

 .إلعداد املقياس ميدانيا   ومتطلبا   نظراي  أتسيسا  

 

عداد مقياس مقنن ملهارات التفاوض وتقدمي خصائصه السيكومرتية )الصدق والثبات للدرجة إ .4

 البيئة السعودية. يف  واملقاييس الفرعية( اليت تفيد بصالحية استخدامه ،الكلية

عايري اخلاصة بدرجات مقياس مهارات التفاوض، ومقاييسه الفرعية، ووضع جدول حتديد امل .5

 واجلماعات.  األفرادحتديد مستوي التفاوض لدى  املعايري، مما يفيد يفلتلك 

 أهمية البحث: 

 تكمن أمهية إعداد مقياس ملهارات التفاوض من خالل: 

توفري مقياس مقنن ملهارات التفاوض  إىل ،حاجة املكتبة العربية بصفة عامة والسعودية خباصة .9

عديد من أغراض االنتقاء، والتوجيه، والتشخيص، لايف البيئة السعودية، يف يصلح استخدامه 

والرتقي ملستوايت إدارية ووظيفية متعددة، من خالل التعرف على مقدار مهارات التفاوض 

 اجلماعات.  املتوافرة لدي األفراد و
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 يفيتميز بسهولة االستخدام  الذي و عداده أبسلوب التقرير الذايت،نظرا ألن املقياس سيتم إ .0

سيتيح وييسر ذلك ، فإن واملالحظةواملقابلة، واقف، ملابألساليب األخرى، مثل اابملقارنة القياس 

املؤسسات الرتبوية والتعليمية،  يف القياس والتوجيه واإلرشاد والتقومي مراكز استخدامه من قبل 

 ني. ثفراد والباحمن قبل األكذلك 

علم النفس، واليت ميكن االستفادة منها منظور الوقوف على مكوانت مهارات التفاوض من  .3

إىل نشر ثقافة التفاوض ومهاراته، ليس يؤدي ، مما طالعاالابلدراسة أو التدريب أو التعليم أو 

واالقتصاد  سياسةجماالت التجارة واليف فقد بني العاملني ابلعملية التعليمية والرتبوية، بل 

يفتقدون يف جمتمعاتنا فالكثريين  ؛اجملتمعوجماالت احلياة بصفة عامة، وداخل األسرة، وبني أفراد 

( مبا تعرض له  0229) لقد اهتم قدري حفين ؛ثقافة التفاوض ولديهم مفهوم خاطئ عنه

ا ترتب على على اجملال السياسي، وميقصره جمتمعاتنا، يكاد يف مصطلح التفاوض من تشويش 

اجتماعية سلبية تربط بينه وبني االستسالم، لذا فإننا حباجة إىل اكتسابه مدلوالت من ذلك 

 إدارة أزماتنا وحل معظم مشكالتنا. يف حياتنا الستخدامه يف هذا املصطلح أمهية  إكساب

وحياهتم  ألن التفاوض ارتبط بتاريخ البشر نظرا  ابلغة، حد ذاته له أمهية يف التفاوض البحث يف  .4

 ،وىف مواقف خمتلفة، يومكل   إنساين يكاد ميارسه اإلنساننشاط وهو ، (0229 )قدري حفين،

أي جتمع بشرى )عبد يف من نسيج العالقات االجتماعية  ويعد جزءا   ،وىف جماالت متعددة

الوقت احلايل إلدارة يف ويعد من الوسائل األساسية املستخدمة ، (9119، احلكم اخلزامى

 (.9119وحل املشكالت )فاروق عثمان  األزمات
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 مصطلحات البحث: 

لديهما طرفني أو أكثر، تفاعل بني  أبنهينظر إىل التفاوض : Nnegotiationالتفاوض 

وهو  كة،ى من خالهلا إىل حاجات مشرت عحاجات وأهداف يريدان حتقيقها، وهو عملية تعاونية نس

أكرب  واإلنسان ميكن أن يشبع عددا   ،ويشبع حاجاتهأهدافه حيقق والكل  ،سلوك إنساين وليس مباراة

 األمن والسالمة والسعادة. أكرب قدر من من حاجاته عندما يساعد اآلخرين على حتقيق 

أبهنا يف البحث احلايل : ينظر ملهارات التفاوض Nnegotiation skillsمهارات التفاوض 

أثناء عملية التفاوض من أجل إشباع وض املفاتصدر من  ،املالحظةاألداءات السلوكية جمموعة من 

 .خراألله وللطرف  حاجاته وحتقيق أهداف التفاوض

يقصد ابالختبار املقنن توحيد إجراءات إعداد وتطبيق  :Standardizeationالتقنني 

واد املستخدمة، وتفسري الدرجة عليه، وتقدمي اخلصائص ملاالختبار، وتعليماته، وتصحيحه، وا

، اليت تفيد بصدقه مفرداتهجة الكلية لالختبار، ودرجات مقاييسه الفرعية ودرجات السيكومرتية للدر 

 جمتمع إحصائي حمدد، وتقدمي املعايري املناسبة لتفسري الدرجات اخلام. من وثباته لدى عينة 

السيكومرتية  ابخلصائص: يقصد  Psychometric Propertiesاخلصائص السيكومرتية 

ت الصدق والثبات للدرجة الكلية للمقياس، ودرجات مقاييسه الفرعية ملؤشرات معامالكمي قياس  

  الفرعية.ومفرداهتا، ومعايري الدرجة الكلية لالختبار ودرجاته 

منه متثل كانت الدرجة املأخوذة إذا   : ميكن أن نصف االختبار أبنه صادقا  Validityالصدق 

أي  ؛للخطأ خالصة قدر اإلمكان من أي مصادرالسمة أو القدرة أو اخلاصية اليت يقيسها، و وفقط فقط 
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وال تشرتك ، سةااملقة لعوامل أخرى، خبالف السمة أي شوائب تعطى فرصمن أن الدرجة نقية وخالصة 

 ،احلايل، ويف البحث (0290عزت حسن،  ،اجملد الشورجبي بوأمنها ) مع درجة املقياس أو متثل جزءا  

قيم مؤشرات معامالت الصدق للدرجة الكلية ملقياس مهارات أبنه:  فإن صدق االختبار يعرف إجرائيا  

 يوالتحليل العامل يفاالستكشا ي، ودرجة مقاييسه الفرعية احملسوبة ابستخدام التحليل العاملالتفاوض

 ي. كيدالتو 

القياس أو املالحظة وعدم يف  ىل دقة االختبارإالثبات مفهوم : يشري Reliabilityالثبات 

عرب  ردفاليشري إىل اتساق أداء  الفرد، ودان به من معلومات عن سلوك ز واتساقه فيما ي نفسه،تناقضه مع 

 ، (0290عزت حسن:  ،يجباجملد الشور  بوأ) التطبيقات املتكررة لالختبار نفسه أو الصيغ املتكافئة له

س مهارات ملقيا تثباالنه: قيم مؤشرات معامالت أباحلايل البحث  يف ويعرف ثبات االختبار إجرائيا  

 كرونباخ.  التفاوض احملسوبة ابستخدام معامل ألفا

، وهي رعايري وحدة قياس اثبتة وموحدة لدرجات االختبا: يقصد ابملStandardsاملعايري 

لفرد ما لنحدد موقعه ابلنسبة جملموعة من اخلام املرجعي الذي نستطيع من خالله تفسري الدرجة اإلطار 

نفس  حني ننسبها إىل جمموعة معينة من نفس اجملتمع األصل، أو لكوذته، الزمالء أو ابلنسبة للفرد ذا

وتستخدم  ؛(9191يجن، ه، يك)ثورنداملئينية ، ومنها الدرجة املعيارية والدرجة التائية واملعايري رمالع

، يف مقياس آخرمقارنة أداء الشخص أبداء أقرانه على نفس املقياس أو مع درجته يف الدرجات املعيارية 

 وأوتساعدان على حتديد مستوى الفردية مسة ، خريأمسة  أبدائه يفمسة يف أو مقارنة أداء الفرد نفسه 

 قدرة. 
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جمال يف هو أحد األساليب املستخدمة : Self Report Approachأسلوب التقرير الذايت 

يف ذلك مبا  الشخص، وعلى ما يقرره عن نفسه،كما يدركه   على العامل  كزالذي ير  ،قياس الشخصية

ابعتباره أحد  ،ضوء العامل الذايت للشخصيف ويفهم ك يتحدد ن السلو ألذاته وللعامل من حوله، و إدراكه 

يطلق  ويتم قياس الشخصية ابستخدام أدوات القياس النفسي اليت ،مصادر املعلومات الرئيسة عن ذاته

 دان بتقارير عن سلوك اإلنسان بدال  مت واليت ،و مقاييس الشخصيةأاستبياانت  األحيانمعظم يف عليها 

 السلوك.  من قيام اآلخرين مبالحظة

 االطار النظري:

 : التفاوضمفهوم 

نظر كما صورة منظومة،  يف تناول البعض مفهوم التفاوض من خالل تعريفاته. وتناوله البعض 

عملية التفاوض، ( أن الكتاابت عن 0229قدري حفين )ذكر و تنافسية، لقد أتعاونية كعملية إليه  

الفرد إىل يكسب للمصطلحات، وينظر إىل التفاوض ابعتباره حماولة أن عريفات تفيض ابلعديد من الت

مينحوهنا له طواعية  الذين يرى أن لديهم حتقيق مصلحة مادية أو معنوية له. ولكنهم ال لئكجانبه أو 

 . قانونيةوليس مبقدوره احلصول عليها عنوة العتبارات أخالقية أو 

وخاصة بني أبناء املهن، أو أن تعريفات التفاوض تتعدد  أيضا  ( 9113) يحمسن اخلضري ويرى 

، حول أكثرقائم بني طرفني أو  كينه: موقف تعبريي حر أبالختالف التخصص، ويعرف التفاوض  وفقا  

ساليب فة أكاقضية من القضااي يتم من خالله عرض وتبادل وتقريب ومواءمة وجهات النظر، واستخدام  

إبجبار اخلصم ابلقيام بعمل معني ، اإلقناع للحفاظ على املصاحل القائمة أو للحصول على منفعة جديدة

 بني أطراف العملية التفاوضية جتاه أنفسهم وجتاه الغري.  طإطار عالقة االرتبايف 
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 مع التعريف السابق: يتشابه  ا  ف( تعري9119) يويقدم عبد احلكم اخلزام

جمموعة من العمليات ن م، يتضأكثررفان أو طيتبارى فيه تعبرياي  التفاوض موقفا  يرى أن  ثحي

  ً مطلب  هذه املباراة عرض يف يتم كة، حول موضوع من املوضوعات املشرت  ال ختضع لشروط حمددة سلفَا

ناع ساليب اإلقكافة أواللجوء إىل   ،وتبادل اآلراء وتقريب وجهات النظر وتقدمي احللول املقرتحةكل طرف 

وجتاه أنفسهم جتاه  ويكون ملزما  املواد املطلوبة، تنتهي ابتفاق يتبادل مبوجبه األطراف  ،املتاحة لكل طرف

 ري. غال

إجيايب  كفالتفاوض هو حتر  ؛يتسق مع هذا التعريف ( تعريفا  0220السالم عياد ) عبدكذلك يذكر 

وتبادل لآلراء للتقريب بني يتم خالله حوار ونقاش  ،حول قضية من القضاايأكثر  طرفني أو مشرتك بني

 املواقف واملواءمة بني املصاحل للوصول إىل اتفاق مشرتك تقبله األطراف املعنية. 

( أنه ال يوجد شيء ميكن أن 9119نرينربج )كر وىف إشارة أخرى لتعدد تعريفات التفاوض، يذ 

حاجة البد من  كل، و نطاقه من التفاوض، فكل رغبة تتطلب إشباعا  يف تعريفه وأوسع يف يكون أسهل 

تبادل األشخاص  كلماو  ،الناس من خالهلا عملية التفاوضيبدأ   حمتملة، لكيمناسبة تلبيتها هي 

 ؛يتفاوضونحمل اختالف فإهنم  رلما اجتمعوا لالتفاق على أمو كو ، األفكار بنية تغيري العالقات

  ي.من عناصر السلوك البشر  فالتفاوض ميكن اعتباره عنصرا  

 نهأبعرفه  حيث( فقد أهتم بتضمني تعريفه للتفاوض اجلانب النفسي؟ 0229اثبت إدريس )أما 

وتبادل وجهات ، من خالل احلوار ،ثري النفسي واإلقناعأعملية اجتماعية ونفسية تعتمد على التفاعل والت

ا وتتعلق كل طرف لتحقيقهى  عاليت يس ،اآلراء واألهدافيف ديهما تباين أكثر لالنظر بني طرفني أو 

اتفاق مقبول  حل أوإىل بغرض التوصل وذلك مشكلة معينة ترتبط مصاحلهما هبا،  بقضية أو خالف أو
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 ومرض جلميع األطراف. 

( 0229) ياجملد الشورجب اقرتح أبو؛ حيث شكل منظومةيف وقد تصور البعض مفهوم التفاوض 

 : هي هلا مخسة مكوانت، Cyberneticsذايت منظومة حتكم  ابعتبارهوض املفهوم التف تصورا  

 أهداف التفاوض:

وهو ليس لعبة   ، حمددة وواضحة لدى أطراف التفاوضحيث ال يوجد تفاوض دون أهداف 

حد ذاته ولكنه  فهو ليس غاية يف ،صول إىل حتقيق غايةللو ولكنه عملية غرضية ، يطلق عليه البعض كما

هداف الطرف اآلخر يريد الوصول أعن  ختتلف هداف قد تتفق أوأولكل طرف هدف، وسيلة لتحقيق 

جيب حتديد  نهإو  ،رض إشباع وحتقيق حاجاتنا وحاجات الطرف اآلخرغبهادفة إليها، فالتفاوض عملية 

اهلدف كان وعلى سبيل املثال إذا   ،إجرائية قابلة للمالحظة والقياس أو كية صورة سلو  هذه األهداف يف

ثناء العمل لتناول أمن التفاوض هو حتديد فرتة راحة  يائهو إشباع حاجة فسيولوجية فإن اهلدف اإلجر 

هو احلصول على  ياهلدف هو إشباع حاجة من حاجات التقدير فإن اهلدف اإلجرائالغداء، وإذا كان 

 على خالل هذا العام.أمرتبة وظيفية  ترقية أو

أو اجملال  ومطالب التخصصالفرد مبطالب اجملتمع ومطالب  طوحتديد األهداف التفاوضية يرتب

ن التفاوض على مستوى أكاوسواء  سياسيا   أو أو نفسيا  كان تربواي  سواء أ فردإليه الينتمي  يالذىن امله

فالتفاوض يعترب منظومة مفتوحة على البيئة احمليطة يؤثر  ،مستوى الدول ؤسسات أوملمستوى ا األفراد أو

،  سلبية أو من نتائج إجيابيةذلك وما يتبع  ،فشل هبا من خالل ما ميكن الوصول إليه من جناح أو ويتأثر

املنظومات السابقة املالحظ أن معينة، ومن أهنا تتأثر مبا ميكن أن توفره البيئة من مدخالت كما 

 فيها.  رئيسيكمكون للتفاوض مل تتضمن األهداف التفاوضية  
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 مدخالت التفاوض:

حلظة معينة وخصائصهم  فاوضني يفوتتحدد مبجموعة البياانت عن األوضاع الراهنة لسلوك امل

 ، كماما ميكن تسميته االستعداد للتفاوض يأ ،التفاوض الشخصية وخربهتم السابقة ومستوايهتم يف

تشمل قدراهتم العقلية ومستوايهتم االرتقائية ومهاراهتم واجتاهاهتم وميوهلم ودوافعهم وأولوايت ومستوايت 

يف سلوكهم التفاوضي، كما تؤثر  والثقافية واحلضارية اليت حاجاهتم من التفاوض واحملددات االجتماعية

عملية التفاوض بصورة مباشرة )أعضاء  ن يفكو تشمل خصائص الشخصية جلميع األفراد الذين يشار 

يعيشون فيها   تشمل خصائص البيئة اليت، كذلك الوسيط كالوكيل أومباشرة   التفاوض( وغري يفريق

يدخل ضمنها املعلومات والواثئق واألدوات املساعدة ككل، كما   جملتمعا املنزلية والثقافية أو لبيئةكا

 . يفريق تفاوضكل واملكان اجملهز وامليزانية وعدد أفراد  

متكاملة معها متفاعلة هبا،  يعن األهداف التفاوضية بل ه منفصال   دخالت ليست مكوان  ملوا

داف إىل جانب مصدرين رئيسني آخرين مها هذه األهاجلوهرية لتحقيق  من انحية تعد أحد املصادر يفه

 مطالب اجملتمع ومطالب التخصص ومراعاة خصائص املدخالت التفاوضية جيعل عملية التفاوض معينا  

خرى أومن انحية  ،شباع احلاجات ومواجهة املطالبإعلى تشخيص الصعوابت وعالج املشكالت و 

صورة نواتج متوقعة ها يف دخالت وتطوير مله اتسعى لتنمية هذ ،بعد حتديدها ،فإن األهداف التفاوضية

وحيكم التقومي على مدى النجاح أو الفشل  ،التفاوضيةكاألساليب للمفاوض حتدثها عمليات التفاوض  

 إحداثها. يف 
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 عمليات التجهيز التفاوضي:

ويتضمن  "،عملية التفاوض"ن نطلق عليه أيل أو التنفيذ وميكن غوهو ما يعرف مبكون التش

يستخدمها املفاوضون أثناء جلسات التفاوض من أجل حتقيق  اتيجيات واألساليب التفاوضية اليتاالسرت 

تتضمن األنشطة العملية مثل ، كما ومهارة التمويه ،اختاذ القراريف  مثل مهارة الرتوي ،أهداف التفاوض

وهذه  ،ساومات، واملبادأةوالنقاش وتبادل اآلراء واملقرتحات والتوجيهات واالتصاالت وامل واحلوار التشاور

إشباعها ومهارات املراد مبعىن أنه يوجد تفاعل بني احلاجات ، األهداف التفاوضيةتتأثر بطبيعة العمليات 

 ،مع املدخالت يضا  أتتفاعل كما  ،احلاجاتتلك تتواءم مع  استخدامها أو اليت يينبغ التفاوض اليت

ال توجد هوة  ثحبي ،ام أساليب تفاوض معينةالستخد لههتؤ ومهارات تفاوضية قدرات فلكل مفاوض 

ن انحية ومستوايت م( حتقيقهابني أساليب التفاوض املستخدمة والنواتج املتوقعة )األهداف املراد 

ثر عمليات التجهيز ابألهداف واملدخالت فإهنا تؤثر فيها مما تتأما  املفاوضني من انحية أخرى، وبقدر

ن م أن عمليات التجهيز، كما واقعيةكثر ألهداف وتعديلها لتصبح أبعض ا يف قد يؤدى إىل إعادة النظر

 التفاوضية. الوضع الراهن للمدخالت تؤثر يف خرى أانحية 

 خمرجات التفاوض:

مدى حتقيق أهداف التفاوض وما مت  ، وتتمثل يفيويقصد هبا نواتج عمليات التجهيز التفاوض

أو  أو أتجيال   أو فشال   وقد تكون النتائج جناحا   ،فراطاألمواقف  تغري يف من نتائج أوإليه التوصل 

تفاوض من خالهلا عند مقارنة ما مت التوصل إليه لويتم احلكم على جناح ا ،استخدام التحكيم أو التعليق

 وضعت منذ البداية.  ابألهداف اليت
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 التقويم:

أهداف رض منه حتديد مدى حتقيق غوال ،على عملية التفاوض جوهره حكما  يف ويتضمن 

 األهداف أولتلك تسهيل الوصول  حتدثها بعض العوامل أو الظروف يف التفاوض ودراسة اآلاثر اليت

على املدخالت التفاوضية، فإذا طرأ ي يتعطيلها )من خالل أساليب التفاوض( وحتديد مدى التعديل الذ

ظهر أو إذا ، لحوظمتغري على املدخالت  أآبخر، أو مل يطر  عن حتقيق األهداف بشكل أو حدث تصور

حنصل عليها من عملية التقومي جتعلنا نعيد  فإن املعلومات اليتنقص يف عمليات التفاوض وأساليبه، 

راجعة التقومي تقوم بتغذية  معلوماتأن  ي، أيلهاعدت بعض عناصر العملية التفاوضية أو يف النظر

Feedback نواتج مجيعا  للألهداف واملدخالت وعمليات التجهيز وا . 

منا إاملنظومات اخلطية، و كما يف خامتة املطاف   منظومة التفاوض ليس يف وموضوع التقومي يف

يتم قبل بدء عملية التفاوض  يالذ ييوجد التقومي املبدئحيث مجيع مراحل املنظومة،  يكاد يوجد يف

م التقومي اوض والوضع الراهن لألهداف حلففيه أداء امل ديتحد كمالتحديد نقطة البداية الصحيحة  

وفيه تتم مراقبة تقدم عملية التفاوض أثناء استخدام مهاراته، وتشخيص املشكالت، مث التقومي  التكويين

، ولعل مكون التقومي أبنواعه هو يهناية عملية التجهيز التفاوضيف  وفيه يتم احلكم على اإلجناز يالتجميع

 .م ذايتحتك أو منظومة تصحيح ذايتيف جيعل منظومة التفاوض  يالذ

 هنا تضمنت مكوانت خمتلفة، وتتسم ابآليت: أ ظالحنوابلنظر إىل التعريفات السابقة ملفهوم التفاوض 

ثر ابجتاهات تأوهو إحدى صور التفاعل بني الناس ي ،إن التفاوض عملية نفسية اجتماعية .9

إلنصات تفهم املشكلة وأبعادها واالتصال وااملفاوض يف دراك وقدرات ومهارات إوانفعاالت و 

 ،مباشرةكثر بصورة و أأعلى عالقات بني طرفني فهو يقوم ، كذلك واللباقة وحسن التصرف



 3802( يوليو 08العدد )                          فسية )جملة كلية الرتبية ابلزقازيق(                         دراسات تربوية ون

 18 

 . كةباشرة، بينهم مصاحل مشرت م ى بطريقة غرير أخ وقد تشمل أطرافا  

دارة األزمات، وحسم اخلالف للوصول التفاق مقبول، إيعترب التفاوض أداة لفض النزاع، و  .0

فإذا مل توجد قضية نزاعية فال يوجد ما ميكن كة،  املشرت حلصاامل مرتبط ابستمرار هواستمرار 

حمددة وخمتلفة عن الطرف اآلخر ابلرغم من وجود درجة من  فلكل طرف أهدافا   ،التفاوض عليه

 . املشرتكاالهتمام 

موقف تعبريي ، وهو أو سلبيا   التفاوض موقف ديناميكي يقوم على الفعل ورد الفعل إجيابيا   .3

يتسم ابملرونة والتكيف ذكيا   دقيقا   ملة استخداما  جلللفظ والكلمة واإلشارة وايستخدم فيه ا

 . احمليطةالسريع مع املتغريات 

 مفضال   ويعتربونه أسلواب   ،شباع احلاجاتإحل النزاع و يف أطراف التفاوض لديها اإلرادة والرغبة  .4

 فرض احللول.  أوالتعسفية فهو ال يعتمد احللول يف ذلك 

 ن الغش أوأإال واحملاورة، فبالرغم هن شرعية املهارات التفاوضية  ،عملية أخالقيةالتفاوض  .5

 ن يكون من مسات شخصية املفاوض. أالتضليل ال جيب 

ويتصف  ،ساليب لفض النزاعكأمن املساومة والوساطة والتحكيم   مشوال  كثر التفاوض أ .6

 ميكن القيام هبا بطرق منفصلة. ة جمزأةطابلعمومية والتكامل بني عملياته املختلفة وليس أنش

ابالعتبارات البيئية  ، كذلك البيئة احمليطةيف ابإلمكاانت املادية املتاحة يتأثر التفاوض   .2

 ووقوع األزمات.  ،لتحالفات اإلقليمية والدوليةكا
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 مهارات التفاوض:

نسانية للحاجات اإل "ماسلو"التفاوض من منظور تنظيم يف  ( منوذجا  9119رينربج )نقدم 

ثالثة أبعاد، األول، هو مستوايت احلاجات، ، هذا النموذج ذو "التفاوضيف نظرية احلاجة "عليه  أطلق

هو مستوايت التطبيق، إضافة إىل مهارات التفاوض، والنموذج حيتوى  ثوالثاين هو أنواع التطبيق، والثال

 التفاوض.  عمليةالنموذج يف استخدام هذا كيفية خلية  كل خلية توضح   906على 

من  "ماسلو"( على الفئات السبع للحاجات اإلنسانية اليت قدمها 9119)رينربج نوقد اعتمد 

حاجاتنا مرتبة ترتبا  هرميا  على أساس قوهتا،  واليت يفرتض فيها أن ،الشخصيةيف خالل نظريته املتكاملة 

األمان والسالمة  ، وحاجةPhysiological Needsوتلك احلاجات هي: احلاجات الفسيولوجية 

Safety Needs وحاجات االنتماء واحلب ،Belongings and Love Needs  وحاجات

،  Self Actualization Needs –، وحاجات حتقيق الذات Esteem Needsالتقدير واالحرتام 

، واحلاجات اجلمالية To Know and Understand Needsوحاجات املعرفة والفهم 

Aesthetic Needs. 

ارات التفاوض هي اليت تساعدان على تطبيق منوذج احلاجة يف التفاوض أثناء عملية ومه

التفاوض، كما تسمح لنا ابكتشاف احلاجات املوجودة على طريف مائدة التفاوض، وقد قدم نرينربج 

، واألمر الواقع Surprise، واملفاجأة Forbearances( عدة مهارات للتفاوض هي: الصرب 9119)

Fait Accompli واالنسحاب املهذب ،Bland Withdrawal والتظاهر ابالنسحاب ،

Apparent Withdrawal ونقيض الرأي ،Reversal واحلدود ،Limits  والتمويه ،Feinting ،

، Unassociationوعدم االرتباط ،  Association، واالرتباط  Participationواملشاركة 
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، Randomizing، والعشوائية Blanketing، والتغطية Cross Roadsوتشعيب املوضوعات 

، وحتديد اهلدف Graduation (Salami)، والتدرج Sample Randomizingوالعينة العشوائية 

Aim High/Aim والوكالة ،Agency ، وتغيري املستوايتBracketing . 

فقد تدور  ؛فقد لوحظ وجود تداخل بني بعضها البعضوابلنظر ملهارات التفاوض السابقة 

والعشوائية  ،الظاهريواالنسحاب املهذب واالنسحاب  ،واألمر الواقعكاملفاجأة ول نفس املفهوم  ح

الرتباط كاواالرتباط، وقد تدور حول املفهوم املضاد   كة والعينة العشوائية، والكر والفر والتمويه، واملشار 

من أكثر ال معني جميف بعض املهارات تستخدم كة، ويبدو أن وعدم االرتباط، واخلداع واملشار 

من أكثري اجملال العسكري أو السياسي يف اخلداع  فقد يستخدم أسلوب ،استخدامها يه جمال آخر

 وقد يرتبط استخدام األسلوب مبهنة املفاوض وشخصيته. ،اجملال الرتبوييف استخدامه 

ت التفاوض ويف البحث احلايل، وبناء على استقراء وحتليل عينة من الكتاابت اليت اهتمت مبهارا

 &McKinney, (Kopelman et al., 2006( )Grubb, 2010( )Imaj) (2011مثل:

Gelfand, 2010 ،9119(، )نرينربج، 24 -62، 99 – 1، 2 -6-9119( )فاروق عثمان :

، 62-52: 9114(، )حسن وجيه، 325-365، 991 -999، 921 -945، 001 – 919

(، 920-965، 960 – 941، 921 - 29: 9196 ، )صديق عفيفي، جرمني حزين391-306

: 9113(، )حمسن اخلضريي،  450 -440، 442 -310، 053-003: 0229)اثبت إدريس، 

(، )عبد احلكم 926-13، 10 -35: 9191(، )حسن احلسن، 913-023، 925-912

سحاب (، فقد مت دمج بعضها مثل: االن042 -032، ، 934 -15، 22 -54: 9119اخلزامي، 

و التظاهر ابالنسحاب، مت دجمهم يف مهارة واحدة مسيت مبهارة م الظاهري أاملذهب، واالنسجا

املشاركة،  مهارة واحدة مسيت مبهارة يف دجمهم  االنسحاب، كذلك املشاركة واالرتباط وعدم االرتباط مت
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مهارة يف واخلداع وتشعيب املوضوعات والتغطية، وحتديد اهلدف،  ،مت دمج مهارات الكر والفركذلك 

 ،العشوائيةوالعينة والعشوائية  ،مت استبعاد بعض املهارات مثل: احلدود، كما مسيت مبهارة التمويهدة واح

اعتربت مكوانت  ،مهارات رئيسة ملهارات التفاوضمثانية  إىل( )مفاهيميا   نظراي   ،فقد مت التوصل وابلتايل

 هارات: امللتلك  راي  عرضا نظ يوفيما يل ،قاييس الفرعية للتفاوضمهارات التفاوض أو امل

 : Forbearancesالرتوي يف اختاذ القرار أو الصرب 

وفرتة اهلدوء والتسويف  ئكطلق على هذه املهارة أمساء متعددة مثل االحتفاظ هبدو أوقد 

وشعاره هو  Time Buyingو شراء الوقت أالوقت  كسبو  يوالصمت املؤقت واالمتناع عن إبداء الرأ

جل "أ و "ابلصرب تكسبأو  Patience Pays" الصرب يعود ابلفائدة" أو "ابلصرب تبلغ ما تريد"

و فعندما تعلق أو تؤجل أمهلك"، وفكر على  ،تقدم تنازالت بسرعة وال ،تقلق ال ،واصمت ،اإلجابة

تستفيد من  نكو الرد بسؤال مضاد فإأ ثو االستجابة الفورية بتغيري جمرى احلديأ يمتتنع عن الرد الفور 

الطلب املعروض مغزى الفرصة للتفكري وتقومي  نفسك وفريقكر ما جيب أن تفعله وتعطى الوقت لتقر 

من زاوية  منا أيضا  إليس فقط من زاوية املعلومة و  ،ولتفهم السؤال املطلوب إجابته ،وحجم التنازل املطلوب

  سوف تليه. احلكمة من توجيهه والنتيجة املرتتبة على إجابته ورمبا تسلسل األسئلة اليت

وجيب  ،هدافهأالسؤال و غزى فرصة للتفكري ودراسة ميقك أو فر  نفسكهارة تعىن إعطاء ملإن هذه ا

ابهتمام للطرف يصغى  ومىت ؟،عن الكالم فالمه، ومىت يتوقكتوقيتات   يدقق يفاملفاوض أن على 

ذا إإال ومىت جيب أن يسمع وال يتكلم لك؟، نت هناك ضرورة لذكاإذا   الإاآلخر وال يسارع ابلكالم 

تنازالت، فإن األخري  يبادر ابالستجابة إىل طلبات الطرف اآلخر ويقدملذلك؟، فاملفاوض الذي  اضطر

 ه. قبوسعه أن حيق كانال يتوقف عن طلب املزيد أو على األقل يشعره أبن ما حققه أقل مما  
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ولكن  ،املوجهة إليهاوض جتنب اإلجابة املباشرة عن األسئلة فوتستخدم هذه املهارة عند حماولة امل

إعطاء الغرض من ذلك يف ويتمثل  ،جابة عن األسئلةلإل أكربحياول احلصول على وقت  لكمن ذ بدال  

وعدم التسرع  يإن الرتو كذلك؛ عطاء الفرصة للفريق اآلخر للتفكري  وإالفريق للتفكري ألعضاء الفرصة 

 ا حيول دون وقوع نزاع أومم خرومرضية للطرف اآلمقنعة  بتكاالنفعاالت جيعل استجا والتحكم يف

 أن يفشل املفاوضات. شأنه من  يوالذ خالفا  

 :Surpriseاملفاجأة أو التغيري املفاجئ 

 ثاحلديطريقة التفاوض أو  أسلوب وتشمل التغيري املفاجئ أو إحداث حتول غري متوقع يف

ن أن هذا التغيري مل يكن اإلطالق، برغم مغري واردة على  كفكرةواملناقشة أو إدخال عناصر جديدة  

ما أو احلصول على تنازالت من الطرف  هدفا  ذلك الوقت وعادة يعكس لك ذ يف أو متوقعا   مطلواب  

، وقد ودراميا   جذراي   يريغالتيكون ما  اوضات قد تتعثر وتصل إىل طريق مسدود، وغالبا  فاملن أأو  ،اآلخر

له نربة واحدة طوال  تستخدم صوات هادئ  لصوت فعندما امثل تغيري نربة يبدأ التغيري إبشارة غري هامة 

معلومات طرح ميكن ، كذلك نربة الصوت قد يوضح وجهة نظرك بفاعلية يف عارتفا  ياملفاوضات فإن أ

يف عضائه بشخص جديد أجديدة أو اختاذ موقف جديد مثل تغيري أو عزل رئيس وفد التفاوض أو أحد 

 منتصف املفاوضات. 

 :Fait Accompliاألمر الواقع 

 اختاز السبق يف أو You must Asseptitفرض األمر الواقع  ويطلق على هذه املهارة أيضا  

 Now it is upمرجعة إليك اآلن " األمر" أو "اآلخر الطرفعلى اآلن يتوقف األمر "القرار، وشعاره 
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to you ن جتعل الطرف اآلخر أ يوالفكرة الرئيسة هلك" أو "الدور عليك"، مرتوك  األمر أو "اآلن

ويتطلب  ،جانب واحدمن اختاذ القرار  السبق يفيك يكون لد الواقع أو بوضعه أمام األمر فكيقبل تصر 

مث تنتظر رد فعل اجلانب منافسك رغبة مع يتعارض هدفك الذي بزمام املبادرة وأن حتقق منك أن أتخذ 

قوية لرفضه، كثرية أو دوافع يكون أمامه فرص  ، ال الطرف اآلخر أبمر واقع حتاصر فاملواجهة اليت ،اآلخر

 اختذته.  يسوى قبول قرارك الذ بدون اختيار كهمثل مواجهته بتصرف مت استكماله وتر 

ان ئدينني خمتلفني ويفاج ومن أمثلة هذا األسلوب زواج فىت وفتاه من أسرتني غري متكافئتني أو

إىل شطب بند معني من طراف جلوء أحد األك ، كذلاألسرتني ابلزواج جلعلهما يوافقان على الزواج

أن يكون احتمال قبول الطرف األخر ذلك لنجاح  طويشرت  ،للمناقشة حسما   خبط يده مسودة االتفاق

من خسارته عند قبوله وأن تكون  ومعنواي   ماداي  أكرب وأن تكون خسارته من رفضه كبريا  هلذا األمر الواقع  

 ،حلفظ ماء الوجه يالسع يساعد على جناحه أيضا   ، كماالواقع رالنتائج األولية مشجعة له على قبول األم

ألن ظهور مثل  تفاوضيمن إذالل ذلك وما يكتنفه وط اإلجبار وفرض الشر األمر طابع مبعىن أال يتخذ 

 بصرف النظر عن النتائج. فوري قد يدفع الطرف اآلخر إىل التشدد لرد فعل الشعور هذا 

 :Withdrawalاالنسحاب 

االنسحاب  ويطلق عليها أيضا   Bland Withdrawalاالنسحاب املهذب وتتضمن 

رد حقق بعض فمت اختاذه بعد أن يكون ال العدول عن قرار ويتم الرتاجع أو ،املنظم اللطيف واهلادئ أو

وتبىن على استعداد املفاوض ألن ينسحب ويتنازل عن رأيه للطرف اآلخر  "،من أان"املكاسب وشعاره 

فهو هنا حياول إنقاذ ما ميكن إنقاذه، فعندما  ،نتكاحصل على بعض املميزات مهما   بعد أن يكون قد

وفشل املفاوضات  يقيم املفاوض املوقف وجيد أنه من املتعذر قبول رأيه ويدرك أن اإلصرار على موقفه



 3802( يوليو 08العدد )                          فسية )جملة كلية الرتبية ابلزقازيق(                         دراسات تربوية ون

 24 

أمكنه حتقيقه  مبا مكتفيا   "ما ميكن إنقاذهإنقاذ "اللجوء إىل  ضلفيكلفة من التنازل عن رأيه، فإنه تكثر أ

الطرف  ظرنالقبول بوجهة  ة ويقررفجأ مكاسب ابلرغم من حمدوديتها، فيعتذر وأابلفعل من مميزات 

اإلجراءات املؤدية إىل  هذه املهارة يتم السري يف إنه يف، لعالقاتاعلى استمرار  ا  كيدللنزاع وأت اآلخر منعا  

أبسلوب ذار وعند االعرتاض يتم االعتلذلك، ر حتقيق األهداف وإهنائها مع العلم مبعارضة الطرف اآلخ

سوى  يأوليس أمام ؟،لقد مت العمل وما احلل؟، ولطيف والرتاجع مثل القول ماذا أفعل اآلن مهذاب  

 . ذلك

، Apparent Withdrawalالتظاهر ابالنسحاب  أوهري تتضمن االنسحاب الظاكما 

الرجل "وشعارها  ،النفس والقليل من اخلداع ضبطو  اختاذ القرار والصرب يف يوهذه املهارة مزيج من الرتو 

 was not "The manمل يكن هناك عندما ارتبطنا  يالطرف الغائب الذك" أو "مل يكن هنا يالذ

who there" زمام  متلكعلى الوضع و  تزال تسيطر تراجعت بينما ال نكأبفسك وهتدف إىل إقناع منا

 تنسحب يفذلك، إنك له  ودون أن تظهرذلك  هو ن يدرىاملفاوضات دون أ استمرار وأتمل يف األمور

اجللسات السابقة وأنه من  مبا مت إحرازه يف كتفاءاال  اللحظة احلامسة للحصول على مزيد من التنازالت أو

 على املكاسب وعدم ضياعها، وهنا يتضح أن األوان قد فات وال ظاألفضل االنسحاب من أجل احلفا

 . شيءإجناز  أو يءيستطيع اآلخرون عمل ش

 :Graduation (Salami)التدرج 

 Salamiويطلق عليها لفظ  "،رجةداصعد السلم درجة " أو "خطوة تلو اخلطوة" هوشعار 

تؤكل القطعة ال هذه إن  ثتوضع على شرائح البيتزا، حي يعىن قطعة اللحم الرقيقة اليت يابإلجنليزية والذ

 مي"سال"ة أخرى عندما تريد احلصول على قطعة عادة على مرات، وبطريق كلولكن تؤ  ،واحدةمرة 
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شرحية رفيعة  لنفسك ن تقطعبل ابدأ أب ،خذها منه مرة واحدةأتجيب أال  ،بعنففسك عنها منايدافع 

مث أخرى، ع شرحية طاستق وىف اليوم التايل ،عل األقلمر لن يهتم ابأل أوذلك، فلن يلحظ صاحبها  ا ،جد

 النهاية. حوزتك كاملة يف إىل المي الستنتقل قطعة وبذلك  ،قطعة أخرى

لك التعامل مع أهدافه وذ اوض يففمن جانب امل ياملهارة على التحرك التدرجي تلكوتنطوي 

 لكمنه أبن ذ اوض يتبىن روح التحرك خطوة خطوة حنو الغاية النهائية إمياان  ففامل ،خالل فرتة زمنية طويلة

 خصمكمن  يءحتاول االستيالء على ش إنك  اإلطالق على ال تظهر نكخاصة أ وعمليا   أفضل نفسيا  

عال  قدر يتبع عندما تكون املواقف متباعدة واخلالفات جسيمة وال يتوافر وهو، ن ضعف شأنهكامهما  

 من الثقة فيما بني األطراف لعدم معرفة بعضهم البعض. 

واحدة بعد األخرى يلجأ املفاوض إىل جتزئة القضااي إىل جزئيات يتم التعاون معها يل لتاابو 

لشعورهم أبن شيئا قد حتقق مما حيفزهم على املزيد  كنتيجةلكسب اجلمود ولرفع الروح املعنوية للمفاوضني  

مع مفهوم مراتب اهلدف كبري يتفق إىل حد  لك ولعل ذ ،املفاوضات من اإلصرار على االستمرار يف

Goal Gradient األداء  رثأدراسته عن  ( يف9129) يقدمه أنور الشرقاو الذي سيكولوجية التعلم  يف

لتقليل فجوة اخلالف وتقريب املواقف وهو ، كذلك شكل مراتب هدف ومستوى العمل على التعلم يف

 اوضني. فاالتصاالت بني امل لرفع روح التفاؤل يف أيضا   ،ما يساعد على املزيد من التقارب

متغريات جديدة تساعد دوث مل حأب ييتم حتقيق إجناز جزئكي تستخدم هذه املهارة  كذلك 

اوض ختفيض إحساس منافسه فملامما يستخدم عندما يرغب  ،مل تنجز حسم األجزاء األخرى اليت يف

االنسحاب من جماالت معينة أو  ، ويشمل هذا األسلوب أيضا  تدرجييا   هاحيث إنه يقدم ؛حبجم تنازالته

، وهو ما يعىن خفض "املرحلي التخلص"عليه يطلق ما تقدمي تنازالت ابلتدريج وهذا  التزامات معينة أو
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األسلوب ال هذا تباعه والفرد اب، نقدمهعما نتوقف  حىتيج ما نقدمه لآلخرين من متطلبات ابلتدر 

واحدة وبسرعة فهو حيتاج ملزيد من الوقت واحلرص على حتقيق الرتابط بني أجزاء  رةمى إىل اتفاق عيس

 مناقشتها.  القضية ابلرغم من إشباع مبدأ الفصل يف

 : Participationة قأو الصداشارةة امل

عداء، أمن أن نكون  بدال   كاءيعىن أن نصبح شر "، وهو حنن معا  "أو  "حنن أصدقاء ها "وشعار 

فإنه من  ،فعندما تصل املفاوضات لطريق مسدود ،نساعد الطرف اآلخر لصاحل عملية التفاوضوأن 

 عن مائدة املفاوضات يف يقني يعقدان مباحثات منفصلة بعيدا  إقناع اجلانبني بتشكيل فر  املفيد دائما  

 وجود تعاون اتم ورغبة صادقة بني طريف ذلكويستلزم  ،وقت الحق من أجل تسوية نقاط اخلالف

البد من توافر حد أدىن من السياسات  كةتنجح املشار كة، فلكي التفاوض من أجل تعظيم املنافع املشرت 

كل مون فيه مبعاونة  ز اف الذين يوجد فيما بينهم احتاد أو حتالف أو اتفاق يلتلكل األطر  كةالعليا املشرت 

عاونة واملساعدة املأوجه املفاوض على بيان تركيز منهم لآلخر عندما حيتاج إىل املعونة، فهي تقوم على 

 لكال ذثمو  ،له على املبادرة بتنازالت ومعاوانت من جانبه يستطيع تقدميها للطرف اآلخر تشجيعا   اليت

احلصول على الشقة الالئقة والسيارة املناسبة  أن يوضح الزوج املرتقب مدى التزامه بتنفيذ تعهداته يف

طلبه لبعض معرض  يفوذلك واألجهزة املنزلية من أجل هتيئة بيت الزوجية املناسب له مع عروسه، 

ل العمل بنفس صستواأنك  إبالغ الطرف اآلخر يضا  أشكاهلا أومن  ،املساعدات والتنازالت من العروس

على أسس مرضية للطرفني بعد  معا  يف العمل  كةللمشار ذلك  ييؤد ثحي ؛قيمه ومبادئه وأسلوبه

 االندماج واالتفاق. 
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مع املشاركة والصداقة، ويطلق  Associationكما ميكن دمج مهارة االرتباط أو املسامهة 

 You andوأشيلك"  شيلىنرها ابلعامية "عاوش  Mutual contributionعليها املسامهة املتبادلة 

me Kid  أو "أان وأنت" أو "فليكن لكل منا نصيب" أو "عملية تسند عملية" أو "مرة لك ومرة

به هذا االرتباط يؤدي عمل ما أقل مما حيصل عليه على أمل أن  زهيد يف أبجرمثل قبول الفرد عليك"، 

أعضاء هيئة معاوين بعض ، كذلك يفضل ه وطالبهإىل شهرته وحصوله على مكانة مرموقة بني زمالئ

أطول إذا ما  وقتا  يستغرق ذلك من جامعات أجنبية ابلرغم من أن الدكتوراه التدريس احلصول على 

أو قبول معلم انشئ  ،مرموقةاجلامعات ذات مكانة علمية تلك أن  معتقدا   ،حصل عليها من داخل بلده

سبيل إمكانية حتقيق  فالفرد يضحى مبكاسب فورية يف ،دة شهرتهفرصة لزايذلك  ابعتبار منخفضا   أجرا  

املستقبل،  للطرف اآلخر لفتح جمال عمل أمامه ميكن أن يستفيد منه يف تنازال  فهو يقدم آجلة، مكاسب 

يعىن  ه، وأحياان  مأقداشهرته وتثبيت املسامهني يف ملفاوض فإن الطرف اآلخر هو أحد نظر اومن وجهة 

 يف فيتقدم للمفاوضات واضعا   ،العمل يف رارماالستمنع منافسه من  هارة مسامهة املفاوض يفهذه امل تبين

الصفقة )من أجل حتقيق أهدافه( ال من أجل فائدهتا  ىمن احلصول علنيها جي املصلحة اليت االعتبار

 ا. هولكن من أجل حرمان منافسه من احلصول علياملباشرة 

وهو يقك؟"، من صد"وشعارها  Unassociationاالرتباط   االرتباط أييت عدمويف مقابل 

 هارظنه ميكن تشويه صورة شخص أو موضوع أو قضية عن طريق إط، ويبدو يف أعكس أسلوب االرتبا

العام  ييعمل على توجيه اهتمام الرأ، حيث املوضوعاتبتلك  هلا صلة الشخصيات غري األخالقية اليت

لألشخاص السمعة املغرضة تدفع أن ذلك واهلدف من  ،ابملوضوعإىل نوعية األشخاص الذين على صلة 

ن أمثل  ،بعيدا عن تكوين عالقة ارتباط يالعكسالتحرك يف االجتاه املوضوع اجلمهور إىل كني يف املشار 

 متواضع. يواجتماع غري جيد أو مستوى ثقايف يأو له اتريخ تعليم يكون الشخص ثراثرا  
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 :Agencyالوةالة 

إلجراء التفاوض و نقل وجهات النظر قبل اجتماع  Agentsفاوضون لوكالء امليلجأ حيث 

عن  حل املشكالت بطريقة واضحة وصرحية بعيدا  ذلك يف يفيد  ثحي ياألطراف املعنية لالتفاق النهائ

ميكن أن يقع فيه أصحاب الشأن عند مواجهة بعضهم  ياحلساسة الذاملسائل بعض  ظروف اإلحراج يف

إىل  )ورمبا وسيطا ( عنه  يرسل املفاوض مندواب  حيث  "،جس النبض"وشعارها هو  ،البعض مباشرة

اآلخر مثل الطرف فعل  در ملعرفة  ،ألوليةالنظر اجس النبض( ونقل وجهات )املنافس للتفاوض األوىل 

من رئيس  قكزميل للمطالبة حبقو أو توكيل من عميد الكلية  قكرئيس القسم للمطالبة حبقو توكيل 

 للوكيل.أمثلة حيه  العقارات واملستشار القانويناخلاطبة ومسسار بيع تعترب كما  ،القسم

فَابْ َعثُوا  "قال هللا تعاىل  ،جةو عند فض اخلالف بني الزوج والز الوكيل يستخدم كما 

( وعند اختيار 35 )النساء: بينهما" اَلّل   َأْهِلَها ِإن يُرِيَدا ِإْصاَلًحا يُ َوفِّقِ  م ِّن   َأْهِلِه َوَحَكًما م ِّن   َحَكًما

لك من جناح وليس ذ هحققأبمان على ما فك ، وينفذ ما يكلف به ويعر ن يكون صادقا  أضل فيالوكيل 

الذي االستعانة مبن جييد العمل كذلك الذي يستقطع من مكسب غريه ملصلحته اخلاصة،  املخادع 

للمالحظة  كرقناع، واملا ذب لإل، واملهلةللمجاد يءجلر افنختار  ،أسرع وأنسبذلك ألن  يكلف به،

 ممها احملظوظني الذين جنحوا يف خنتاركما   ، كبريحيتاج إىل دعم   يواملقدام للعمل الذ، واالستفسار

وأن  ،خرمتقارب مع الطرف اآل يواقتصاد يهبا وأن يكون ذا ثقافة ومستوى اجتماعكلفتهم سابقة  

املوكل، كما جناح كبري يف قد يكون له دور   لكألن ذزمالة أو جرية  صداقة أو به عالقات قرابة أوتربطه 

ميكن منحه ، كما التزامات من تلقاء نفسهيقدم سلطات حمددة بتعليمات حمددة، وال يتم منح الوكيل 

 وكيل منافسك إذا أمكن ذلك. ويفضل جتنب التعامل معالسلطات مجيع 
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 :Feintingاخلداع أو التمويه 

إىل اليمني مث اجته إىل أو انظر  "مث اجته إىل اليمني إىل اليسار تكأعط إشار "هذه املهارة  وشعار

يتطلب كما ،  ياالهتمام عن اهلدف احلقيق لتحويلاجتاه معني  يف وتعتمد على التحرك ظاهراي   "،اليسار

ومن اإلجراءات  ،ابلفعليتوافر لديك مما لديك معلومات أكثر ن أب مزيفا  انطباعا  إعطاء الطرف اآلخر 

تسريب بعض البياانت اخلطأ عن موقفه ليخدع خصمه من خالل املفاوض تنفيذه تعمد  ائعة يفالش

خروج أحد  أوكاته، سلة املهمالت على أهنا مسودات لتحر  وراق يلقى هبا يفأ خطأ مقصود يرتكبه أو

 طباعا  فالفكرة الرئيسة هي إعطاء املنافس ان ،وصول املفاوضات إىل طريق مسدود أعضاء الفريق معلنا  

 عما يفعله املفاوض حقيقة.  خاطئا  

قانون قبل  مدى قبول قرار أو الئحة أو وميكن استخدام هذه املهارة جلس النبض مثل اختبار

مث ينتظر ملعرفة  ،اختبار قبل أن يتم اختاذه ابلفعلكمصدر   وثوق فيه القرارم يعلن مصدر، حيث صدوره

ميكن أن تضع  ،معارضةظهور وىف حالة  ،ابلفعل القرار صدرقد حتدث إذا  ردود الفعل املختلفة اليت

ميكن ، كما عن حل جديد للمشكلة )مثل الرتاجع( ثتقرر البح أو كسالفعل املعا د تبطل ر  سرتاتيجيةا

هذا  دويبأن  ى، وأعمل عللك أمهية ابلنسبة لثمي ال   مرأإذا أردت التنازل عن  ن يكون اخلداع مفيدا  أ

 كماإايه،   همتنحللحصول على التنازل قبل أن  من أن الطرف اآلخر بذل جمهودا   كدلتأمع ا التنازل مهما  

 يال متثل أ اليت على األموركد املهمة ونؤ  األمورث نتجاهل همة حيم للتغطية على عناصرتستخدم 

 أمهية ابلنسبة لنا. 

 



 3802( يوليو 08العدد )                          فسية )جملة كلية الرتبية ابلزقازيق(                         دراسات تربوية ون

 31 

 عينة من البحوث السابقة:

أن حظ يال ثحي ،اء أدوات لقياس التفاوضببناالهتمام املتتبع لبحوث التفاوض يالحظ قلة 

 ،يلة التفاوضمفضل لعأي منها يؤدي إىل نتائج أاوض و فبعض البحوث اهتمت ابملقارنة بني أساليب الت

Gali et: (Morris et al., 2002( ،)Weingart et al., 1996 ،))حبث كل من  مثل

(Bonnie al., 2007( ،)Weingart et al., 1993( ،)Thompson & Kim, 2000 ،)

(Barkat, 2002( ،)Fischer & Gueguen,2000( ،)Mosterd & Rutte 2001 et al., 

1999.) 

مقابل التفاوض املباشر  اإللكرتوين( ابلتفاوض Galin et al., 2007كما اهتم جاالين )

أتثري لتحقيق الغاية. ولة ي( أفضل وسTeixeira et al.,2011وجها  لوجه، وتناول تياكسريا وآخرون )

 رابو ت بني اجلماعات، وتساءل براون، املفاوضايف ثلني مم اختياريف  أهداف اجملموعة الداخلية

(Brown & Baer, 2011)  تساءل سواب ؟، كما الوطنعلى أرض التفاوض  إجراءعن ميزة

ة كاتسهل احملا وكيف عن الكلمات املبكرة اليت جتدي: مىت ( Swaab et al., 2011)وآخرون 

آاثر املنافسة ( Velden et al., 2011فيلدن وآخرون ) حيثضية اللغوية نتائج املفاوضات، و االفرتا

 يف التفاوض.احملبذة مقابل املنافسة املنفرة 

بل اقتصرت كلية، البحوث جند أهنا مل هتتم بدراسة مهارات التفاوض بصورة  تلك وابلنظر إىل 

لة واالنسحاب كامثل الو ي، تكامل يس من منظورعلن أسلوب واحد أو بعض األساليب بصورة فردية ول

 . أسلواب   02قد تصل إىل كثرية الوقت الذي توجد فيه أساليب  كة، يف واستخدام الوقت واملشار 
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والدوافع  ،اهتمت حبوث أخرى بدراسة بعض مسات الشخصية، مثل: التعاون واألاننيةكما 

الشخصية، والذكاء الثقايف داخلية والعالقات والسعادة والعواطف الكالغضب االجتماعية واالنفعاالت  

 ,.Beest et al) (Imai & et al., 2000)العام، يف عالقتها بنتائج التفاوض، مثل حبث كل من: 

2008( )Overbeck et al., 2010 ،)Gelfand (Schei et al., 2011( ،)Morris & et 

al., 2010( ،)Schei et al., 2011( ،)Kleef et al.,2010،) (DeDreu et al., 1998 )

(Overbeck et al., 2010( ،)Bazerman 1999( ،)DeDreu et al., 2000 ،)

(Gelfand & Realo, 1999ويالحظ )  التعاوين  عفالداأن حمور تلك البحوث هو الدافعية وخباصة

 إجيابية وحبلول تفاوضية تكاملية. نتائج واحلاجات اإلنسانية وارتباطها بتحقيق 

خلربة ابلتفاوض، والنوع، والعمر، كاتناولت البحوث بعض املتغريات الدميوجرافية   ضا  يأ

(، Stevens et al., 1993( ،)Wilson, 1997، )من: كلواختالف الثقافة، مثل حبث  

(Thompson, 1990( ،)Adair et al., 2001( ،)Menkel, 2000( ،)kray et al., 

2001( ،)Martin, 1993( ،)Tinsley, 2001( أبو اجملد الشورجبي ،)أن أهم (، ويالحظ 0229

ساليب أو نتائج يف أمتغريات تؤثر  هىو املتغريات الدميوجرافية اليت مت دراستها هي النوع واخلربة والعمر، 

البحوث وجود اختالفات تلك توضح نتائج  ، كماأثر اخلربة وأثر النوعيف مما يتضح االتفاق  ،التفاوض

البحث احلايل يقتصر مما جعل  ،املختلفةالذكور واإلانث وبني الثقافات فاوض بني مهارات التيف جوهرية 

كور الرتبوي، ومن الذ اجملال اختياره للعينة على الثقافة السعودية وعينة تنتمي جملال مهين واحد وهو يف 

 فقط.

" بني اآلابء رةاألستفاوض يف "حل املشكالت داخل وهدف بعض البحوث إىل معرفة دور ال

، (Radcliffe, 2011( ،)Kuczynski & Kockanska, 1990واألبناء، مثل حبث كل من: )
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(Hastings & Grusec, 1998( ،)Wasti & Cortin, 2002) Ross,1996) )

FLORA& Segrin, 2000) ).  

التفاوض  ث يف جمال األسرة واجملاالت األخرى تشري إىل أمهية البحث يف وابلرغم من أن البحو 

إال أننا حباجة إيل  ،جماالت خمتلفةيف هبا األفراد أو املؤسسات  رميدارة األزمات اليت إالنزاع و  لفضداة كأ

ابألساليب م، ابملقارنة يتسم بسهولة االستخداالذايت، الذي املهارات أبسلوب التقرير لقياس تلك أداة 

داة على عينات من اجملال الرتبوي األهذه وأن تقنن  ،األخرى مثل املالحظة أو املقابلة أو املواقف العملية

 احلايل.لبحث التعليمي ومن هنا جاءت مشكلة ا

 الطريقة واإلجراءات:

 العينة:

التعلذذيم مذذدارس التفذذاوض مذذن  أخذذذت عينذذة التحقذذق مذذن املؤشذذرات السذذيكومرتية ملقيذذاس مهذذارات

، طالبيذذا   ومرشذذدا  ووكذذيال   ديرا  ومذذ معلمذذا   032الكلذذي  حجمهذذا العذذام احلكوميذذة الثانويذذة ابملدينذذة املنذذورة، بلذذغ

سذنة  93.00مذدة خذربهتم متوسذط وبلغ سنة،  2.95معياري سنة ابحنراف  39.34وبلغ متوسط أعمارها 

 سنة.  5.92 يابحنراف معيار 
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 : اوضالتفات رإعداد مقياس مها

 اس: ياهلدف من املق

إىل  اجعذذا  ر  لذذكلعربيذة، ويبذذدو ذة ائذذالبي التفذذاوض ألدوات القيذاس املقننذذة خباصذذة يف حمصذذطل ديفتقذ

ابلبحث يف جمذال الرتبيذة وعلذم الذنفس، ولذذا فقذد كذان اهلذدف اوض فندوة البحوث امليدانية اليت تناولت الت

الرئيسي هلذا البحث هذو تصذميم أداة لقيذاس مهذارات التفذاوض، ويهذدف هذذا املقيذاس إىل تقذدير مهذارات 

الذذذيت يسذذذتخدمها األفذذذراد يف مواقذذذف التفذذذاوض إلشذذذباع التفذذذاوض مذذذن منظذذذور منذذذوذج احلاجذذذة يف التفذذذاوض 

االجتماعية...اخل(، وقذد مذر تصذميم هذذا -األسرية-حاجاهتم وحتقيق أهدافهم يف اجملاالت املختلفة )املهنية

 املقياس ابخلطوات اآلتية:

 حتديد مهارات التفاوض وصياغة مفرداهتا: 

البحذث يف ليذه إمت التوصذل  يالذذفذاوض رات التملهذا يوالتعريذف اإلجرائذ يالنظذر ر بناء على اإلطا

ر طذذااجذذع اإلر املهذذارات )بتلذذك اهتمذذت  ضذذوء اسذذتقراء وحتليذذل عينذذة مذذن الكتذذاابت الذذيت وذلذذك يف احلذذايل، 

ة للتفذذاوض، اعتذذربت مكذذوانت مقيذذاس مهذذارات حتديذذد مثانيذذة مهذذارات رئيسذذ مت ،ات التفذذاوض(ر النظذذري ملهذذا

 6ت التفذذاوض، ويف ضذذوء املفهذذوم النظذذري لتلذذك املهذذارات مت صذذياغة التفذذاوض أو املقذذاييس الفرعيذذة ملهذذارا

 .األوليةالتفاوض ومفرداهتا يف صورهتا  يبني مهارات 9 مفردات لكل مهارة، واجلدول رقم
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 (0جدول)

 مفردات مقاييس مهارات التفاوض

 املفردات رقم املفردة املقياس

الذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذرتوي يف 

 اختاذ القرار

 اؤالت اليت توجه يل حىت أفهم مغزاها.أمتنع عن اإلجابة لبعض التس 9

 أغري جمرى احلديث إلعطاء نفسي الوقت لتقرير ما جيب أن أفعله.  0

 أصمت لبعض الوقت إلعادة تنظيم أفكاري وجتهيز إجاابيت.  3

 أعمل ابلشعار الذي يقول )ابلصرب تبلغ ما تريد(. 4

 ب. أرد بسؤال مضاد كي أعطي نفسي الوقت للرد املناس 5

 أقوم بتأجيل مناقشة موضوع ما حىت أجهز نفسي ملناقشته.  6

 املفاجأة

 أطرح معلومات أو أفكارا  جديدة بصورة مفاجئة.  2

 أغري من نربات صويت ابالرتفاع أو االخنفاض بشكل مفاجئ.  9

 أغري من حركايت اجلسدية بشكل مفاجئ. 1

 ساخن(.أعمل ابملثل القائل )اضرب احلديد وهو  92

 استخدم الغضب املفاجئ للتأثري على الطرف اآلخر.  99

 استخدم الدعابة بشكل مفاجئ من أجل استمرار املناقشات. 90

 األمر الواقع

 أضع الطرف اآلخر أمام األمر الواقع لتحقيق أهدايف. 93

 أقوم إبهناء اللقاء قبل أن يكمل الطرف اآلخر حديثة. 94

 يف اختاذ القرار الذي حيقق أهدايف. أعمل على السبق 95
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 املفردات رقم املفردة املقياس

 أقوم إبجراءات اختاذ القرار وأان أعلم مبعارضة الطرف اآلخر لذلك. 96

92 
أقذذذذذول للطذذذذذرف اآلخذذذذذر )هذذذذذذا هذذذذذو هنايذذذذذة املطذذذذذاف أو هذذذذذذا هذذذذذو احلذذذذذد 

 النهائي(.

 آخذ بزمام املبادرة لطرح مجيع مطاليب قبل الطرف اآلخر.  99

 االنسحاب

 أبسلوب مهذب بعد حصويل على بعض املكاسب.  أترك االجتماع 91

02 
املشذذكالت الذذيت حتذذدث بيننذذا بكلمذذة اعتذذذار بعذذد حتقيذذق بعذذض  أهنذذي

 أهدايف.

 أ ملح ابالنسحاب من االجتماع للحصول على مكاسب معينة. 09

 أعلن انسحايب من املناقشات.. وسيلة لتحقيق أهدايف.  00

03 
الذي ال أستطيع فيذه حتقيذق شذيء أنسحب من املناقشات يف الوقت 

 ما. 

 أعمل ابلقول )إنقاذ ما ميكن إنقاذه(. 04

 التدرج

 أتبىن أهدافا  مرحلية للوصول إىل هديف النهائي.  05

 أحصل على طلبايت خطوة خطوة حىت أحققها كلها يف النهاية.  06

 أختلص من التزامايت ابلتدريج وليس مرة واحدة. 02

 اليت ابلتدريج وليس دفعة واحدة.أقدم تناز  09

 أقوم بتغيري مستوى املشكلة من املهم إىل األهم. 01

 أغري من مستوى األشخاص يف ضوء تسلسلهم اإلداري.  32
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 املشاركة

 أجعل الطرف اآلخر شريكا  بدال   من جعله خصما  أو معارضا .  39

 مشرتكة. أسعى إىل مساعدة الطرف اآلخر من أجل حتقيق أهداف   30

33 
أرفع شعار )حنن أصذدقاء( أو )أن نكذون أصذدقاء خذري  مذن أن نكذون 

 أعداء(.

 أقدم بعض التنازالت للطرف اآلخر مقابل مكاسب مستقبلية.  34

 أعمل ابملثل القائل )شيلين وأشيلك(. 35

 أحاول أن أفهم وأتفهم ظروف الطرف اآلخر.  36

 الوكالة

32 
ء يف حذذذذذل بعذذذذذض مشذذذذذكاليت مذذذذذع الطذذذذذرف أعتمذذذذذد علذذذذذى أحذذذذذد الذذذذذزمال

 اآلخر.

 أعتقد أنه توجد مشكالت ميكن حلها بواسطة وكيل أو وسيط. 39

 الوسيط الذي ينقل وجهة نظري بصدق. أنتقي 31

 أعتمد على وسيط لديه املهارة يف نقل وجهات النظر لآلخرين. 42

 أجعل أحد الزمالء يطالب حباجايت من الطرف اآلخر. 49

 أفوض موكال  له عالقات طيبة مع الطرف اآلخر. 40

 التمويه

 أثري قضااي فرعية للتغطية على القضية حمل االهتمام. 43

44 
أقذذذذذوم بطذذذذذذرح موضذذذذذوعات جديذذذذذذدة للمناقشذذذذذة لعمذذذذذذل تشذذذذذويش علذذذذذذى 

 املوضوع املهم. 

 أحدد أهدافا  تتجاوز األهداف اليت أريدها. 45
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 املفردات رقم املفردة املقياس

46 
فذذا  عذذن ظذذرويف وحاجذذايت الذذيت أريذذد أعطذذى الطذذرف اآلخذذر انطباعذذا  خمتل

 حتقيقها. 

42 
عندما أتنازل عن شيء بسيط ابلنسبة يل فإنين أظهر أن هذذا التنذازل 

 مهم ابلنسبة يل. 

 أطبق الشعائر القائل )أنظر إىل اليمني مث اجته إىل اليسار( 49

 تصحيح املقياس: 

وأن صذياغة مجيذع  ،مذن نذوع ليكذرتألن مفردات املقيذاس يسذتجاب هلذا علذى مقيذاس رابعذي  نظرا  

 ، متامذا نطبقت الو  فإن االستجاابت تطبق متاما، وتنطبق كثريا، وتنطبق قليال، ،االجتاه املوجبيف  املفردات

مهذذذذارات تذذذذوافر فذذذذإن الدرجذذذذة املرتفعذذذذة تشذذذذري إىل  لتذذذذايلابو  ،علذذذذى الرتتيذذذذب 2، 9، 0، 3أتخذذذذذ الذذذذدرجات 

ذلذذك إىل  أشذذاركلمذذا الدرجذذة مذذن درجذذة النهايذذة العظمذذي   اقرتبذذتكلمذذا التفذذاوض لذذدى املسذذتجيب، أي أنذذه  

 ارتفاع مستوى مهارات التفاوض لدى الفرد. 

 ث: حتساؤالت البجابة على اإل

   :األولالتساؤل 

)الدرجذذذذة الكليذذذذة،  ول ونصذذذذه: هذذذذل يتذذذذوافر ملقيذذذذاس مهذذذذارات التفذذذذاوضجابذذذذة عذذذذن التسذذذذاؤل األلإل

ملقيذاس مهذارات املكونذة حساب صدق املقاييس الفرعيذة   مت ؟،املقاييس الفرعية( درجة مقبولة من الصدق

 ملصذفوفة    Exploratory factor analysis يفاالستكشذا يالتفذاوض، ابسذتخدام التحليذل العذامل
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بطريقذذذذة املكذذذذوانت  ،عينذذذذة البحذذذذثلذذذذدى مقيذذذذاس فرعذذذذي كذذذذل بذذذذني درجذذذذات مفذذذذردات  معذذذذامالت االرتبذذذذاط 

 Obliqueملائذذذل التذذذدوير امث  ،العوامذذذلالسذذذتخالص  Kaiserحمذذذك كذذذايزر األساسذذذية، وابالعتمذذذاد علذذذى 

علذذى  2.32قيمتذذه املطلقذذة كانذذت إذا   مذذع اعتبذذار تشذذبع املفذذردة ابلعامذذل داال إحصذذائيا  ، Obliminبطريقذذة 

يوضذذذح مصذذذفوفات  0 مفذذذردات علذذذى األقذذذل، واجلذذذدول رقذذذم 3العامذذذل إذا تشذذذبعت بذذذه األقذذذل، ويذذذتم قبذذذول 

 ليت تشبعت هبذا العامل لكل مقياس على حدة. ااملفردات معامالت االرتباط بني 

 (3جدول )

 بني مفردات مقاييس مهارات التفاوض.االرتباط مصفوفة معامالت 

 6 5 4 2 3 0 (0رقم املفردة ) املقياس

الرتوي يف 

 اختاذ القرار

9 9.22      

0 2.322 9.22     

3 2.499 2.409 9.22    

4 2.042 2.069 2.339 9.22   

5 2.096 2.524 2.330 2.954 9.22  

6 2.352 2.356 2.399 2.061 2.332 9.22 

 املفاجأة

 90 99 92 1 9 2 رقم املفردة

2 9.22      

9 2.430 9.22     

1 2.434 2.560 9.22    
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92 2.303 2.495 2.449 9.22   

99 2.392 2.399 2.414 2.421 9.22  

90 2.349 2.054 2.012 2.322 2.321 9.22 

 األمر الواقع

 99 92 96 95 94 93 رقم املفردة

93 9.22      

94 2.066 9.22     

95 2.426 2.342 9.22    

96 2.306 2.422 2.509 9.22   

92 2.010 2.524 2.329 2.444 9.22  

99 2.309 2.423 2.469 2.526 2.424 9.22 

 االنسحاب

 04 03 00 09 02 91 رقم املفردة

91 9.22      

02 2.543 9.22     

09 2.429 2.403 9.22    

00 2.431 2.364 2.664 9.22   

03 2.325 2.093 2.424 2.569 9.22  

04 2.064 2.050 2.012 2.321 2.013 9.22 

 التدرج
 32 01 09 02 06 05 رقم املفردة

05 9.22      
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06 2.656 9.22     

02 2.429 2.429 9.22    

09 2.024 2.332 2.452 9.22   

01 2.356 2.322 2.334 2.429 9.22  

32 2.021 2.092 2.323 2.456 2.306 9.22 

 املشاركة

 36 35 34 33 30 39 رقم املفردة

39 9.22      

30 2.594 9.22     

33 2.442 2.542 9.22    

 

34 2.042 2.361 2.322 9.22   

35 2.956 2.069 2.912 2.416 9.22  

36 2.361 2.404 2.095 2.336 2.095 9.22 

 الوكالة

 40 49 42 31 39 32 رقم املفردة

32 9.22      

39 2.564 9.22     

31 2.454 2.623 9.22    

42 2.312 2.500 2.293 9.22   

49 2.405 2.019 2.099 2.393 9.22  

40 2.490 2.426 2.492 2.526 2.625 9.22 
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 التمويه

 49 42 46 45 44 43 رقم املفردة

43 9.22      

44 2.244 9.22     

45 2.491 2.563 9.22    

46 2.692 2.654 2.412 9.22   

42 2.356 2.326 2.490 2.424 9.22  

 49 2.402 2.411 2.341 2.533 2.499 9.22 

فوفة معذذذامالت االرتبذذذاط بذذذني درجذذذات مفذذذردات كذذذل وقذذذد أسذذذفرت نتذذذائج التحليذذذل العذذذاملي ملصذذذ

، عن عامل وحيد، عدا مفذردات مقيذاس مهذارة املشذاركة، فقذد 0 مقياس على حدة واملوضحة ابجلدول رقم

، وتشذذذذذذبع 36، 34، 33، 30، 39تشذذذذذبعت مفرداتذذذذذذه بعذذذذذاملني، تشذذذذذذبع ابلعامذذذذذل األول املفذذذذذذردات أرقذذذذذام 

: أعمذل ابملثذل القائذل شذيلين وأشذيلك، وابلتذايل مت حذذفها، ، واليت تنص علذى35 ابلعامل الثاين املفردة رقم

سذذذفر عذذذن عامذذذل وحيذذذد لعامذذذل األول، حيذذذث اوأعيذذذد التحليذذذل العذذذاملي للمفذذذردات اخلمذذذس الذذذيت تشذذذبعت اب

 .3 فقط، ويوضح تلك النتائج اجلدول رقم
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 (2جدول )

 مصفوفة البناء العاملي ملقاييس مهارات التفاوض.

 التشبع فردةامل )*(رقم املفردة املقياس

 الرتوي يف اختاذ القرار

 2.259 أصمت لبعض الوقت إلعادة تنظيم أفكاري وجتهيز إجاابيت. 3

 2.249 أغري جمرى احلديث إلعطاء نفسي الوقت لتقرير ما جيب أن أفعله. 0

 2.612 أمتنع عن اإلجابة الفورية لبعض التساؤالت اليت توجه يل حىت أفهم مغزاها. 9

 2.665 تأجيل مناقشة موضوع  ما حىت أجهز نفسي ملناقشته.أقوم ب 6

 2.652 أرد بسؤال مضاد كي أعطي نفسي الوقت للرد املناسب. 5

 2.599 أعمل ابلشعار الذي يقول )ابلصرب تبلغ ما تريد(. 4

 45.363نسبة التباين                  0.200اجلذر الكامن            

 املفاجأة

 2.219 كايت اجلسدية بشكل مفاجئ.أغري من حر  1

 2.249 أغري من نربات صويت ابالرتفاع أو االخنفاض بشكل مفاجئ. 9

 2.294 استخدام الغضب املفاجئ للتأثري على الطرف اآلخر. 99

 2.610 أطرح معلومات أو أفكارا  جديدة بصورة مفاجئة. 2

 2.612 أعمل ابملثل القائل )اضرب احلديد وهو ساخن(. 92

 2.555 استخدم الدعابة بشكل مفاجئ من أجل استمرار املناقشات. 90

 41.990نسبة التباين                     0.142اجلذر الكامن                    

 2.294 أقوم إبجراءات اختاذ القرار وأان أعلم مبعارضة الطرف اآلخر لذلك. 96 األمر الواقع
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 التشبع فردةامل )*(رقم املفردة املقياس

 2.236 اذ القرار الذي حيقق أهدايف. أعمل على السبق يف اخت 95

 2.235 آخذ بزمام املبادرة لطرح مجيع مطاليب قبل الطرف اآلخر.  99

 2.299 أقول للطرف اآلخر )هذا هو هناية املطاف أو هذا هو احلد النهائي(. 92

 2.220 أقوم إبهناء اللقاء قبل أن يكمل الطرف اآلخر حديثة. 94

 2.594 أمام األمر الواقع لتحقيق أهدايف. أضع الطرف اآلخر 93

 52.519نسبة التباين                           3.236اجلذر الكامن      

 االنسحاب

 2.993 أعلن انسحايب من املناقشات كوسيلة لتحقق أهدايف. 00

 2.990 أ ملح ابالنسحاب من االجتماع للحصول على مكاسب معينة. 09

 2.292 ع أبسلوب مهذب بعد حصويل على بعض املكاسب.أترك االجتما  91

 2.613 أنسحب من املناقشات يف الوقت الذي ال استطيع فيه حتقيق شيء ما.  03

 2.669 أهني املشكالت اليت حتدث بيننا بكلمة اعتذار بعد حتقق بعض أهدايف. 02

 2.591 أعمل ابلقول )إنقاذ ما ميكن إنقاذه(. 04

 52.521نسبة التباين                          3.239     اجلذر الكامن 

 التدرج

 2.262 أحصل على طلبايت خطوة خطوة حىت أحققها كلها يف النهاية.  06

 2.230 أختلص من التزامايت ابلتدريج وليس مرة واحدة. 02

 2.291 أتبىن أهدافا  مرحلية للوصول إىل هديف النهائي. 05

 2.610  ابلتدريج وليس دفعة واحدة.أقدم تنازاليت 09

 2.654 أقوم بتغيري مستوى املشكلة من املهم إىل األهم. 01
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 التشبع فردةامل )*(رقم املفردة املقياس

 2.601 أغري من مستوى األشخاص يف ضوء تسلسلهم اإلداري 32

 49.924نسبة التباين               0.130اجلذر الكامن     

 املشاركة

 2.933 ق أهداف  مشرتكة. أسعى إىل مساعدة الطرف اآلخر من أجل حتقي 30

 2.259 أجعل الطرف اآلخر شريكا  بدال  من جعله خصما  أو معارضا . 39

 2.245 أرفع شعار )حنن أصدقاء( أو )أن نكون أصدقاء خري  من أن نكون أعداء( 33

 2.652 أحاول أن أفهم وأتفهم ظروف الطرف اآلخر. 36

 2.695 بل مكاسب مستقبلية.أقدم بعض التنازالت للطرف اآلخر مقا 34

 50.066نسبة التباين                   0.693اجلذر الكامن     

 الوكالة

 2.211 أعتمد على وسيط لديه املهارة يف نقل وجهات النظر لآلخرين. 42

 2.213 أنتقى الوسيط الذي ينقل وجهة نظري بصدق. 31

 2.266 ل أو وسيط.أعقد أنه توجد مشكالت ميكن حلها بواسطة وكي 39

 2.249 أفوض موكال  له عالقات طيبة مع الطرف اآلخر. 40

 2.202 أعتمد على أحد الزمالء يف حل بعض مشكاليت مع  الطرف اآلخر. 32

 2.646 أجعل أحد الزمالء يطالب حباجايت من الطرف اآلخر. 49

 55.632اين نسبة التب                              3.339اجلذر الكامن  

 التمويه

 2.949 أقوم بطرح موضوعات جديدة للمناقشة لعمل تشويش على املوضوع املهم. 44

 2.939 أعطي الطرف اآلخر انطباعا  خمتلفا  عن ظرويف وحاجايت اليت أريد حتقيقها. 46

 2.993 أثري قضااي فرعية للتغطية على القضية حمل االهتمام 43
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 التشبع فردةامل )*(رقم املفردة املقياس

 2.200 ز األهداف اليت أريدها.أحدد أهدافا  تتجاو  45

 2.616 أطبق الشعار القائل )أنظر إىل اليمني مث اجته إىل اليسار(. 49

عنذذذدما أتنذذذازل عذذذن شذذذيء بسذذذيط ابلنسذذذبة يل فذذذإنين أظهذذذر أن هذذذذا التنذذذازل مهذذذم  42

 ابلنسبة يل.

2.691 

 52.936نسبة التباين                            3.422اجلذر الكامن     

رداهتذذذا بدرجذذذة فاوض الفرعيذذذة ومفذذذإىل متتذذذع مقذذذاييس مهذذذارات الت 3رقذذذم  وتشذذذري النتذذذائج ابجلذذذدول 

ونسذذبة تبذذاين مقبولذذة: ممذذا كذذامن مهذذارة تشذذبعت بعامذذل وحيذذد، وجبذذذر  مفذذردات كذذل عاليذذة مذذن الصذذدق، وأن 

 املقاييس ومفرداهتا.  تلكىل صدق إيشري 

مت إجذراء التحليذل الفرعيذة(، للمقذاييس يذة الدرجذة الكل)صذدق ككذل من صدر املقياس  وللتحقيق 

منذذوذج العامذذل الكذذامن الواحذذد ابسذذتخدام   Confirmatory factor analysisكيذذدي التو  يالعذذامل

كمتغذذذذذريات مقذذذذذاييس مهذذذذذارات التفذذذذذاوض الفرعيذذذذذة  (، وذلذذذذذك ابفذذذذذرتاض أن 322:  0229)عذذذذذزت حسذذذذذن 

رت النتائج إىل مطابقة هذذا النمذوذج أشاو  ،من عام يقيس مهارات التفاوضكامشاهدة تنتظم حول عامل  

ى داللذذذة ومسذذذتو  95جات حريذذذة ر بذذذد 04.06 تسذذذاوي 0كذذذاقيمذذذة  حيذذذث كانذذذت جيذذذدة، بصذذذورة للبيذذذاانت 

أقذذذل مذذذن نظريهتذذذا  هذذذي، و 2.091للنمذذذوذج احلذذذايل تسذذذاوي املتوقذذذع وقيمذذذة مؤشذذذر الصذذذدق الزائذذذف ، 2.269

حسذذذن املطابقذذذة وقعذذذت يف املذذذدى املثذذذايل ، وأن قذذذيم بقيمذذذة مؤشذذرات 2.394تسذذذاوي  ذج املشذذذبع الذذذيتمذذو للن

 CFI, 0.958 = NFI, 0.052 = RMSEA 0.938لكذل مؤشذر أو أعطذت مطابقذة اتمذة؛ )

=ACFI, 0.974 = CFI, 0.045 = RMR, 0.922 = RFI, 0.983 4( ويوضذح اجلذدول رقذم 
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 تشبعات مكوانت املقياس ابلعامل الكامن واخلطأ املعياري لتقدير التشبع وقيمة ت.

 (4) جدول

 لتقدير التشبع وقيمة ت. تشبعات مكوانت املقياس ابلعامل الكامن واخلطأ املعياري

 مستوى الداللة قيمة ت اخلطأ املعياري لتقدير التشبع التشبع العوامل املشاهدة العامل الكامن

مهذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذارات 

 التفاوض

 2.29 9.53 2.2645 2.552 الرتوي يف اختاذ القرار

 2.29 90.21 2.2630 2.264 املفاجأة

 2.29 90.094 2.2623 2.232 األمر الواقع

 2.29 90.110 2.2692 2.929 االنسحاب

 2.29 9.049 2.2649 2.534 التدرج

 2.29 3.069 2.2616 2.002 املشاركة

 2.29 4.994 2.2693 2.301 الوكالة

 2.29 92.396 2.2602 2.642 التمويه

ذا يعذذىن هذذ، و 2.29إحصذذائيا عنذذد مسذذتوى تشذذعبات دالذذة كذذل الويتضذذح مذذن اجلذذدول السذذابق أن  

املشذذذاهدة، أي أن مهذذذارات التفذذذاوض الثمذذذان عذذذن االرتباطذذذات بذذذني املكذذذوانت كذذذامن مسذذذئول وجذذذود عامذذذل  

كليذذذة ملهذذذارات لواحذذذد، ممذذذا يتذذذيح اسذذذتخدام الدرجذذذة اعامذذذل كذذذامن ن حذذذول مذذذاحلذذذايل تكالبحذذذث لذذذدى عينذذذة 

 ىل استخدام درجات املقاييس الفرعية. إضافة قرارات املختلفة. ابإللصنع ايف التفاوض 
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 التساؤل الثاين:

)الدرجذذذذة الكليذذذذة، وض التفذذذذامهذذذذارات يتذذذذوافر ملقيذذذذاس  لهذذذذإلجابذذذذة عذذذذن التسذذذذاؤل الثذذذذاين ونصذذذذه: ل

ونبذذاخ ألفذذا كر ، مت حسذذاب ثبذذات املقذذاييس ابسذذتخدام معامذذل ؟ثبذذاتلا مقبولذذة مذذنة رعيذذة( درجذذفاملقذذاييس ال

الثبذات  ت قذيم معذامالتغذالعينذة االسذتطالعية. وقذد بللذدى فرعذي علذى حذدة  للدرجة الكلية لكل مقيذاس

مهذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذارات ، ملقذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذاييس 2.950، 2.939، 2.264، 2.299، 2.211، 2.929، 2.291، 2.255

 6= الواقذذذع )ن  واألمذذذر(، مفذذذردات 6= (، املفاجذذذأة )نمفذذذردات 6=)نالقذذذرار اختذذذاذ يف الذذذرتوي التفذذذاوض: 

(، مفذذذذردات 5=  )ناملشذذذذاركة مفذذذذردات(،  6ن = مفذذذذردات(، التذذذذدرج ) 6=)ن   مفذذذذردات(، االنسذذذذحاب

ثبذات مجيذع مفذردات معامذل بلذغ كمذا علذى الرتتيذب،  مفردات(،  6=(. التمويه )ن مفردات 6ن =لة )كاالو 

القذذذذيم  تلذذذذك، و 2.103مهذذذذارات التفذذذذاوض  مقذذذذاييس مفذذذذردة( 42=)الدرجذذذذة الكليذذذذة للمقذذذذاييس الفرعيذذذذة ن

خاصذة أن عذدد جيذدة مذن الثبذات بدرجة ككل املقاييس الفرعية، واملقياس  متتع  إىلثبات تشري لملعامالت ا

 صغريا .مقياس يعترب كل مفردات  

 التساؤل الثالث:

ميكذذذن حتديذذذد مسذذذتوي مهذذذارات التفذذذاوض )الدرجذذذة كيذذذف ونصذذذه:   الثالذذذثجابذذذة عذذذن التسذذذاؤل لإل

 فقد مت اآليت: ؟، ية والدرجة التائيةالكلية، املقاييس الفرعية( من خالل الدرجة اخلام والدرجة املعيار 

 أواًل: من الدرجات اخلام:

، فإن املدى النظذري للذدرجات ميتذد مذن صذفر )أقذل املشاركة، عدا مقياس الفرعيةجلميع املقاييس 

درجذذة(، أكذذرب ) 95إىل فيمتذذد مذذن صذذفر )أقذذل درجذذة( كة مذذا مقيذذاس املشذذار أدرجذذة(، أكذذرب ) 99 إىلدرجذذة( 
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قاييس الفرعيذة( فإنذه ميتذد مذن صذفر )أقذل ملدى النظري هلا )جمموع درجات اكلية فإن املوابلنسبة للدرجة ال

 درجة(. كرب )أ 949درجة( إىل 

عذذذذي وللدرجذذذذة الكليذذذذة ر تفذذذذاوض لكذذذذل مقيذذذذاس فلفإنذذذذه ميكذذذذن حتديذذذذد مسذذذذتوى مهذذذذارات ا لتذذذذايلابو 

)مسذتوى مرتفذذع فذذأكثر ( 94الذثالث  ) ىرابعذذاالول هذذو درجذة املسذتوى األ ،مسذذتوايتيف أربعذة للمقذاييس 

ثالذذذث ال ىرابعذذقذذذل مذذن درجذذذة االا( و 1الثذذاين ) ىرابعذذاالدى بذذني درجذذذة املذذذ يقذذع يف واملسذذتوى الثذذذاين ،(جذذدا  

أو درجذذة الوسذذيط )مسذذتوى متوسذذط(،  الثذذاين ىرابعذذيسذذاوي درجذذة االالثالذذث سذذتوى ملوا ،)مسذذتوى مرتفذذع(

 ،(مذنخفضالثذاين )مسذتوى  االرابعذى( ودرجذة 4)األول  االرابعىاملدى بني درجة يف واملستوي الرابع يقع 

يبذذذذني  5واجلذذذذدول رقذذذذم  ،(مسذذذذتوى مذذذذنخفض جذذذذدا  )فأقذذذذل  األولاالرابعذذذذى واملسذذذذتوى اخلذذذذامس هذذذذو درجذذذذة 

 .النظريةعيات للدرجات ابر مستوايت مهارات التفاوض النظرية بناء على اال

 (5جدول )

 مستوايت مهارات التفاوض يف ضوء الدرجات اخلام.

 اساملقي
عدد 

 املفردات

 املستوايت

 منخفض جداً  منخفض متوسط مرتفع مرتفع جداً 

الرتوي يف اختاذ القرار، 

واملفاجأة، واألمر الواقع، 

واالنسحاب، والتدرج، 

 والوكالة، والتمويه

6 

احلاصذذذلون علذذذى 

 94الذذذذذذذذذذدرجات 

 فأكثر 

علذذذى احلاصذذذلون 

الذذذذذذذدرجات مذذذذذذذن 

إىل أقذذذذذل مذذذذذن  1

94 

احلاصذذذلون علذذذى 

 1الدرجة 

اصذذذلون علذذذى احل

الذذذذدرجات أكذذذذرب 

وأقذذل مذذن  4مذذن 

1 

احلاصذذذذلون علذذذذى 

 4ات الذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذدرج

 فأقل
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 اساملقي
عدد 

 املفردات

 املستوايت

 منخفض جداً  منخفض متوسط مرتفع مرتفع جداً 

 5 املشاركة

احلاصذذذذذذلون عذذذذذذل 

 90الذذذذذذذذذذدرجات 

 فأكثر

احلاصذذذلون علذذذى 

الذذذذذذذدرجات مذذذذذذذن 

ىل أقذذذذذل مذذذذذن إ 9

90 

احلاصذذذلون علذذذى  

الذذذذدرجات أكذذذذرب 

وأقذذل مذذن  3مذذن 

9 

احلاصذذذذلون علذذذذى 

 3 الذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذدرجات

 فأقل

 42 الدرجة الكلية

احلاصذذذلون علذذذى 

 926الدرجات 

 فأكثر

 ىاحلاصذذذلون علذذذ

الذذذذذذذدرجات مذذذذذذذن 

 إىل  22

احلاصذذذلون علذذذى  

الذذذذدرجات أكذذذذرب 

 من 

احلاصذذذذلون علذذذذى 

 35الذذذذذذذذذذذدرجات 

 فأقل 

 
 

مذذذذذذذن  قذذذذذذذلاو  35  926أقل من  

22 

 

 ية:التائالدرجات املعيارية والدرجات اثنيا: من 

رجذذذة مت حسذذاب املتوسذذط احلسذذذايب واالحنذذراف املعيذذاري للذذذدرجات اخلذذام لكذذل مقيذذذاس فرعذذي وللد

 يبني ذلك:  6 الكلية للمقاييس الفرعية، واجلدول رقم
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 (6جدول)

 املتوسط واالحنراف املعياري للدرجات اخلام لكل من الدرجة الكلية واملقاييس الفرعية

 االحنراف املعياري املتوسط املقياس االحنراف املعياري املتوسط املقياس

 3.66 92.04 التدرج 91.12 61.95 الدرجة الكلية

الرتوي يف اختذاذ 

 القرار 

 3.24 1.99 املشاركة 3.54 1.92

 4.26 1.40 الوكالة 3.95 9.31 املفاجأة

 4.49 6.65 التمويه 3.25 2.53 األمر الواقع

    3.19 2.10 االنسحاب

املعياريذذذذة والذذذذدرجات التائيذذذذة املقابلذذذذة للذذذذدرجات اخلذذذذام، وابلتذذذذايل فذذذذإن كمذذذذا مت حسذذذذاب الذذذذدرجات 

 .2لتفاوض تكون كما هو موضح ابجلدول رقم مستوى مهارات ا

 

 



 إعداد مقياس مقنن ملهارات التفاوض ابستخدام أسلوب       أ.د/ أبو اجملد إبراهيم الشورجبي & د. انيف بن حممد احلريب   

 51 

 

 

 (7جدول )

 مستوايت مهارات التفاوض يف ضوء الدرجات املعيارية والدرجات التائية املقابلة للدرجات اخلام.

 الدرجة

 املستوايت

 منخفض جداً  منخفض متوسط مرتفع مرتفع جداً 

 0-أقل من  0- إىل 9-أقل من  9إىل  9-من  0إىل  9أكرب من  0أكرب من  املعيارية

 32أقل من  32إىل  42أقل من  62إىل  42من  22إىل  62أكرب من  22أكرب من  التائية

، توضذذذذذذذذح الذذذذذذذذدرجات املعياريذذذذذذذذة 96، 95، 94، 93، 90، 99، 92، 1، 9 واجلذذذذذذذذدول أرقذذذذذذذذام

 والدرجات التائية املقابلة للدرجات اخلام لكل من الدرجة الكلية ودرجة كل مقياس فرعي.

 (0) جدول

 الدرجات املعيارية والدرجات التائية املقابلة للدرجات اخلام للدرجة الكلية
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الدرجة 

 اخلام

الدرجة 

 املعيارية

 جةالدر 

 التائية

الدرجة 

 اخلام

الدرجة 

 املعيارية

الدرجة 

 التائية

الدرجة 

 اخلام

الدرجة 

 املعيارية

الدرجة 

 التائية

92 -0.66 03.45 52 -2.95 43.54 94 2.29 52.99 

91 -0.56 04.45 59 -2.62 44.24 95 2.26 52.69 

06 -0.02 02.12 51 -2.55 44.55 96 2.99 59.99 

02 -0.95 09.42 62 -2.52 45.25 92 2.96 59.60 

30 -9.12 32.19 69 -2.44 45.55 99 2.19 51.90 

34 -9.92 39.11 60 -2.31 46.25 91 2.6 51.60 

35 -9.25 30.41 63 -2.34 46.56 12 9.29 62.90 

36 -9.22 30.11 64 -2.01 42.26 19 9.26 62.63 

39 -9.62 34.22 65 -2.04 42.56 10 9.99 69.93 
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الدرجة 

 اخلام

الدرجة 

 املعيارية

 جةالدر 

 التائية

الدرجة 

 اخلام

الدرجة 

 املعيارية

الدرجة 

 التائية

الدرجة 

 اخلام

الدرجة 

 املعيارية

الدرجة 

 التائية

42 -9.52 35.22 66 -2.91 49.26 13 9.96 69.63 

40 -9.42 36.29 62 -2.94 49.52 14 9.09 60.93 

44 -9.32 32.29 69 -2.1 41.22 16 9.39 63.94 

45 -9.05 32.59 61 -2.4 41.52 19 9.49 64.94 

46 -9.02 39.20 22 2.29 52.22 19 9.49 64.94 

42 -9.95 39.50 29 2.26 52.59 11 9.46 64.64 

42 -9.95 39.50 20 2.99 59.29 929 9.56 65.65 

49 -9.92 31.20 23 2.96 59.59 920 9.60 66.95 

49 -9.92 31.20 24 2.09 50.29 925 9.22 62.66 
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الدرجة 

 اخلام

الدرجة 

 املعيارية

 جةالدر 

 التائية

الدرجة 

 اخلام

الدرجة 

 املعيارية

الدرجة 

 التائية

الدرجة 

 اخلام

الدرجة 

 املعيارية

الدرجة 

 التائية

41 -9.25 31.50 25 2.06 50.51 929 9.10 61.92 

52 -9.22 42.23 26 2.39 53.21 992 0.20 22.92 

59 -15.2 42.53 22 2.36 53.51 999 0.22 22.62 

50 -12.2 49.23 29 2.49 54.21 990 0.90 29.99 

53 -95.2 49.53 21 2.46 54.62 993 0.92 29.69 

54 -92.2 40.24 92 2.59 55.92 999 0.40 24.91 

55 -25.2 40.54 90 2.69 56.92 991 0.42 24.61 

56 -22.2 43.24 93 2.66 56.69 900 0.60 26.02 

 (9جدول )

 القرار اذاحتدرجات اخلام ملقياس الرتوي يف الدرجات املعيارية والدرجات التائية املقابلة لل
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الدرجة 

 اخلام

الدرجة 

 املعيارية

 جةالدر 

 التائية

الدرجة 

 اخلام

الدرجة 

 املعيارية

الدرجة 

 التائية

الدرجة 

 اخلام

الدرجة 

 املعيارية

الدرجة 

 التائية

0 -0.00 02.26 9 -2.53 44.29 94 9.92 69.66 

3 -9.14 32.59 1 -2.05 42.53 95 9.45 64.49 

4 -9.66 33.49 92 2.24 52.36 96 9.23 62.39 

5 -9.39 36.03 99 2.30 53.99 92 0.29 22.93 

6 -9.21 31.26 90 2.62 56.29 99 0.32 20.16 

2 -2.99 49.99 93 2.99 59.93    

 (08جدول )

 الدرجات املعيارية والدرجات التائية املقابلة للدرجات اخلام ملقياس املفاجأة
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الدرجة 

 اخلام

الدرجة 

 املعيارية

 جةالدر 

 التائية

الدرجة 

 اخلام

الدرجة 

 املعيارية

الدرجة 

 التائية

جة الدر 

 اخلام

الدرجة 

 املعيارية

الدرجة 

 التائية

2 -0.99 09.02 2 -2.36 46.39 94 9.46 64.55 

9 -9.10 32.92 9 -2.92 49.12 95 9.29 62.95 

0 -9.66 33.31 1 2.96 59.52 96 9.12 61.24 

3 -9.42 35.11 92 2.40 54.92 92 0.03 20.34 

4 -9.94 39.51 99 2.69 56.26 99 0.41 24.14 

5 -2.99 49.99 90 2.14 51.36    

6 -2.60 43.29 93 9.02 69.15    

 (00جدول )

 الواقع األمرقياس الدرجات املعيارية والدرجات التائية املقابلة للدرجات اخلام مل
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الدرجة 

 اخلام

الدرجة 

 املعيارية

 جةر الد

 التائية

الدرجة 

 اخلام

الدرجة 

 املعيارية

الدرجة 

 التائية

الدرجة 

 اماخل

الدرجة 

 املعيارية

الدرجة 

 التائية

2 -0.29 01.19 2 -2.94 49.59 94 9.23 62.06 

9 -9.24 30.59 9 2.93 59.05 95 9.11 61.13 

0 -9.49 35.05 1 2.31 53.10 96 0.06 20.62 

3 -9.09 32.19 92 2.66 56.51 92 0.53 25.06 

4 -2.14 42.59 99 2.13 51.06 99 0.21 22.13 

5 -2.69 43.05 90 9.91 69.10    

6 -2.49 45.10 93 9.46 64.51    
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 (03جدول )

 الدرجات املعيارية والدرجات التائية املقابلة للدرجات اخلام ملقياس االنسحاب

الدرج      ة 

 اخلام

الدرج                           ة 

 املعيارية

 ج              ةر الد

 التائية

الدرج      ة 

 اخلام

الدرج                           ة 

 املعيارية

الدرج          ة 

 التائية

الدرج      ة 

 اخلام

الدرج                           ة 

 ملعياريةا

الدرج          ة 

 التائية

2 -0.20 01.25 6 -2.41 45.21 93 9.32 60.19 

9 -9.22 30.39 2 -2.04 42.64 94 9.55 65.54 

0 -9.59 34.96 9 2.20 52.02 95 9.99 69.21 

3 -9.06 32.40 1 2.09 50.26 96 0.26 22.65 

4 -9.22 31.19 92 2.53 55.39 92 0.30 23.09 

5 -2.25 40.53 99 2.21 52.92    
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 (02جدول )

 الدرجات املعيارية والدرجات التائية املقابلة للدرجات اخلام ملقياس التدرج

الدرجة 

 اخلام

الدرجة 

 املعيارية

 جةر الد

 التائية

الدرجة 

 اخلام

الدرجة 

 املعيارية

الدرجة 

 التائية

الدرجة 

 اخلام

الدرجة 

 املعيارية

الدرجة 

 التائية

2 -0.92 00.23 2 -2.99 49.95 94 9.23 62.02 

9 -0.50 04.22 9 -2.69 43.99 95 9.32 63.22 

0 -0.05 02.52 1 -2.34 46.60 96 9.52 65.23 

3 -9.19 32.03 92 -2.22 41.35 92 9.95 69.42 



 3802( يوليو 08العدد )                          فسية )جملة كلية الرتبية ابلزقازيق(                         دراسات تربوية ون

 61 

4 -9.22 30.16 99 2.09 50.29 99 0.90 29.02 

5 -9.43 35.61 90 2.49 54.99    

6   - 9.96 39.40 93 2.25 52.54    

 

 

 

 

 (04جدول )

 الدرجات املعيارية والدرجات التائية املقابلة للدرجات اخلام ملقياس املشاركة

الدرجة 

 اخلام

الدرجة 

 املعيارية

 جةر الد

 التائية

الدرجة 

 اخلام

الدرجة 

 املعيارية

الدرجة 

 التائية

الدرجة 

 اخلام

الدرجة 

 املعيارية

الدرجة 

 التائية

2 -3.00 92.26 5 -9.59 34.91 99 2.31 53.12 
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9 -0.12 09.24 6 -9.05 32.42 90 2.20 52.91 

0 -0.52 04.33 2 -2.10 42.26 93 9.25 62.42 

3 -0.04 02.69 9 -2.62 44.24 94 9.39 63.26 

4 -9.19 32.12 1 -2.02 42.33 95 9.22 62.24 

 

 

 

 

 

 

 (05جدول )

 ات اخلام ملقياس الوكالةالدرجات املعيارية والدرجات التائية املقابلة للدرج
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الدرجة 

 اخلام

الدرجة 

 املعيارية

 جةر الد

 التائية

الدرجة 

 اخلام

الدرجة 

 املعيارية

الدرجة 

 التائية

الدرجة 

 اخلام

الدرجة 

 املعيارية

الدرجة 

 التائية

2 -0.30 06.21 6 -2.94 49.52 90 2.64 56.35 

9 -0.22 01.06 2 -2.62 44.23 93 2.99 59.99 

0 -9.93 39.20 9 -2.35 46.52 94 9.93 69.09 

3 -9.59 34.99 1 -2.92 49.16 95 9.32 63.24 

4 -9.34 36.64 92 2.94 59.40 96 9.60 66.02 

5 -9.21 31.99 99 2.31 53.91 99 0.99 29.93 

2 -0.30 06.21 6 -2.94 49.52 90 2.64 56.35 
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 (06جدول )

 قابلة للدرجات اخلام ملقياس التمويهالدرجات املعيارية والدرجات التائية امل

الدرج      ة 

 اخلام

الدرج                           ة 

 املعيارية

 ج              ةر الد

 التائية

الدرج      ة 

 اخلام

الدرج                           ة 

 املعيارية

الدرج          ة 

 التائية

الدرج      ة 

 اخلام

الدرج                           ة 

 املعيارية

الدرج          ة 

 التائية

2 -9.59 34.12 6 -2.95 49.59 90 9.09 60.90 

9 -9.09 32.92 2 2.92 52.29 93 9.44 64.31 

0 -9.26 31.44 9 2.32 53.25 94 9.62 66.66 

3 2.93 49.29 1 2.53 55.30 96 0.90 29.91 

4 -2.62 43.19 92 2.26 52.59 92 0.35 23.46 

5 -2.39 46.04 99 2.11 51.95 99 0.52 25.23 

 الصورة النهائية ملقاييس مهارات التفاوض:
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ليذة للمقذاييس، اوض، يتضذح أن الدرجذة الكيف ضوء نتائج الصدق والثبات ملقاييس مهارات التف

والدرجذذذذة الكليذذذذة للمقذذذذاييس، والدرجذذذذة الكليذذذذة لكذذذذل مقيذذذذاس فرعذذذذي، ودرجذذذذة كذذذذل مفذذذذردة تتمتذذذذع مبؤشذذذذرات 

 سيكومرتية جيدة، ويكون لكل مقياس فرعي درجة مستقلة به، 

مفذذذردة، لكذذذل  42رداهتذذذا فعذذذدد م ،مقذذذاييس 9للمقذذذاييس جمتمعذذذة، وعذذذددها كليذذذة وتوجذذذد درجذذذة  

وقذذذد وضذذعت مجيذذذع مفذذذردات  ،مفذذردات 5 فقذذد تضذذذمناملشذذذاركة، عذذذدا مقيذذاس  ،مفذذردات 6قيذذاس فرعذذذي م

املفذردات أرقذام  رااختذاذ القذر يف تضذمن مقيذاس الذرتوي حيذث مقياس واحذد،  بعضها يف الفرعية مع املقاييس

(، 90، 99، 92، 1، 9، 2، 6(، وتضذذذذذمن مقيذذذذذذاس املفاجذذذذذذأة املفذذذذذذردات أرقذذذذذذام )6، 5، 4، 3، 0، 9)

(، وتضذذذذذذمن مقيذذذذذذاس 99، 92، 96، 95، 94، 93وتضذذذذذذمن مقيذذذذذذاس األمذذذذذذر الواقذذذذذذع املفذذذذذذردات أرقذذذذذذام )

(، وتضذذذمن مقيذذذاس التذذذدرج املفذذذردات أرقذذذام 04، 03، 00، 09، 02، 91االنسذذذحاب املفذذذردات أرقذذذام )

، 34، 33، 30، 39املفذذذذذذردات أرقذذذذذذام ) كة(، وتضذذذذذمن مقيذذذذذذاس املشذذذذذذار 32، 01، 09، 02، 06، 05)

(، وتضذذذذذذمن مقيذذذذذذاس 49، 42، 31، 39، 32، 36رقذذذذذذام )أفذذذذذذردات مللذذذذذذة اكامن مقيذذذذذذاس الو (، وتضذذذذذذ35

وميكذذن قيذذاس أحذذد مهذذارات التفذذاوض بشذذكل  ،(42، 46، 45، 44، 43، 40التمويذذه املفذذردات أرقذذام )

ويوضذذذح امللحذذذق الصذذذورة النهائيذذذة ملقذذذاييس مهذذذارات التفذذذاوض  ،للهذذذدف مذذذن تطبيذذذق املقيذذذاس مسذذذتقل وفقذذذا  

 ستجابة هلا.وتعليمات اال
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 املراجع: 

للحاجذات اإلنسذانية  "ماسذلو"(. أسذاليب التفذاوض مذن منظذور تنظذيم 0220) ياجملد إبذراهيم الشذورجب أبو

 .045-919،  0(،59) 90، جامعة بنها، كلية الرتبية  جملةالتعليم الثانوي العام.  ووكالءلدى مديري 

. واإلحص اء الرتب وي والنفس يالقي اس  (.0290حسذن ) احلميذد عذزت عبذدالشذورجبي، اجملذد إبذراهيم  أبو

 مكتبة الرشد.  ،الرايض

   .سكندرية، دار املعرفة اجلامعية، اإل0ط. استخبارات الشخصية(. 9113أمحد عبد اخلالق )

 .  اجلامعية التفاوض: مهارات واسرتاتيجيات. اإلسكندرية، الدار(. 0229بت عبد الرمحن إدريس )اث

. ترمجذة عبذد هللا بي ةعل م ال نفس والرت يف والتق و  القي اس (. 9191) ثابيز يجن، إليهرت، روبثورنديك، 

 مركز الكتب األردين.عدس، عمان، الرمحن ، عبد الكيالين

سلسذلة اليخذوت  ،داريذةإلااملنظمة العربية للعلذوم  ،عمان التفاوض: فن ومهارة.(. 9191حسن احلسن )

 .3 ،والدراسات

سلس  لة ع  ا  علذذم التفذذاوض االجتمذذاعي والسياسذذي. الكويذذت، يف (. مقدمذذة 9114حسذذن حممذذد وجيذذه )

   .98، الوطين للثقافة والفنون واآلداباجمللس املعرفة، 

. القذاهرة، املكتبذة مواجهة آلي ات التس لط والتط رفيف التفاوض (. مبارايت 9112)حسن حممد وجيه 

 دميية.كااأل

 كالس    لو (. 9116أبذذذذو إدريذذذذس ) يزاز عذذذذمصذذذذطفى حممذذذذد ال أسذذذذامة عبذذذذد احللذذذذيم ،حنفذذذذي حممذذذذود سذذذذليمان
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 . الزقازيق، مكتبة اليسر. يف املنظمات اإلنساين

 . القاهرة، األجنلو املصرية. لقياس النفسيا(. 0222فرج )  تصفو 

 العريب.  الفكر ، دارعمِّاناالختبارات واملقاييس الرتبوية والنفسية. (. 0226صالح الدين حممود عالم )

 القاهرة، مكتبة ابن سينا. . سس عملية التفاوض: بناء املفاوض الفعالأ. (9119)اخلزامي حلكم عبد ا

 . القاهرة، مطابع الوالء احلديثة. قات العملالاجلماعية وع ضاتو فاملا(. 0220السالم عياد ) عبد 

 . بنهذا، دارماعي ةللعلوم الرتبوية والنفس ية واالجت املتقدم ءاصحاإل(. 0229احلميد حسن ) عزت عبد

 للطباعة والنشر.  فىاملصط

 منشأة املعارف. . اإلسكندرية. التفاوض وإدارة األزماتسيكولوجية (. 9119)ن فاروق السيد عثما

 .  املصرية والقاهرة، األجنلالتقو  النفسي. (. 9111)عثمان، آمال صادق خطب، سيد  بوااد ؤ ف

 يب. ار الفكر العر د، ةالقاهر . البشريل قوقياس الع ئياصحس اإلنفعلم ال(. 9121البهي السيد )فؤاد 

(، 30) 99، ية للدراس  ات النفس  يةاجملل  ة املص  ر حذذول سذذيكولوجية التفذذاوض.  (.0229)قذذدري حفذذين 

9 ،92. 

ترمجذة زينذات يوسذف  واملعاص رة.القياس التقليدية إىل نظرية مدخل (. 0221كروكر، ل.، اجلينذا، ج. )

 لفكر. دار اعمِّان، دعنا، 

 . اللبنانيةالقاهرة، الدار املصرية  املهارات التفاوضية.تنمية (. 9113) يحمسن اخلضري 
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 . األردن، دارة املسرية للنشر والتوزيع. خصيةقياس الش(. 0229ربيع ) ةحممد شحات

القذاهرة، املكتبذذة ، عبذد الذرمحن، مراجعذذة حسذن وجيذه حذازم ترمجذذة س س التف اوض.أ(. 9119)نرينذربج، ج 
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 ملحق

 مقياس مهارات التفاوض
 املوقر       األستاذ الفاضل  ةسعاد

 هللا وبركاته.... كم ورمحة يالسالم عل                               

 أخذذالف ينشذذأي و تسذذوية أتذذه جاحاوإشذذباع هدافذذه أحذذل مشذذكالته وحتقيذذق يف أيمذذل الكثذذري منذذا 

واملناقشذة واالقتنذاع  ة احلذوارغذمريذر، بذل بلونذزاع و تذوتر أخذرى دون عنذف وقهذر وسذيطرة أطذراف أ نيبينه وبذ

 و خالفذذذا  أ: والذذذذي يعذذذين وجذذذود مشذذذكلة "ابلتفذذذاوض"احلاضذذذر الوقذذذت الطذذذرفني أو مذذذا يسذذذمى يف مذذذن قبذذذل 

بذذذني طذذذرفني علذذذى األقذذذل، يذذذتم بينهمذذذا حذذذوار ومناقشذذذات للوصذذذول إىل اتفذذذاق  ثسذذذيحدو أحذذذدث ابلفعذذذل 

 من مجيع األطراف. مقبول

وموقذذذف التفذذذاوض قذذذد يكذذذون مناقشذذذات أو اجتماعذذذات أو حذذذوارا أو لقذذذاءات أو حمذذذاداثت سذذذواء  

علذذى املسذذتوى الشخصذذي أو الرمسذذي وعلذذى املسذذتوى الفذذردي أو اجلمذذاعي، وقذذد يكذذون الطذذرف اآلخذذر طالبذذا  

يكذون موضذوع التفذاوض مهنيذذا  أو زمذيال  أو رئيسذا  يف العمذل أو أحذذد أفذراد األسذرة أو أصذدقاء... اخل. وقذذد 

 أو تعليميا  أو اقتصاداي ... اخل. 

التفذاوض مذع  احلذوار أوأثنذاء عض األسذاليب الذيت نسذتخدمها تدور حول بالفقرات اليت من فيما يلي عدد 

فضذذع عالمذذة ، متامذذا  كنذذت تسذذتخدم هذذذا األسذذلوب ضذذوء: إذا  يف االسذذتجابة هلذذا  ءاألخذذرى، برجذذااألطذذراف 

وإذا كنذذت  ،(كثذذريا  سذذفل )تنطبذذق  أ( √)عالمذذة فضذذع كثذذريا ، تسذذتخدمه  كنذذت مذذا إذا  أ ،(مذذا  ( )تنطبذذق متا√)

( √))تنطبق قليال (، وإذا كنت ال تسذتخدمه متامذا ، فضذع عالمذةسفل أ( √)تستخدمه قليال ، فضع عالمة 

 أسفل )ال تنطبق متاما (.

الذيت تعذرب جابة الصذحيحة هذي واالسذت، العلمذي فقذطهبذدف البحذث هلذه العبارات استجابتك ة: ظملحو * 

 بصدق. نظرك عن وجهة 

 وصدق استجابتك وشكرا  حلسن تعاونك                                                            
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 ال تنطبق متاماً  تنطبق قليالً  تنطبق كثرياً  تنطبق متاماً  املفردات رقم املفردة

عذذذذذن اإلجابذذذذذة الفوريذذذذذة  متنذذذذذعأ .9

الت الذيت توجذه لبعض التسذاؤ 

 يل حىت أفهم مغزاها.

    

أغذذري جمذذرى احلذذديث إلعطذذاء  .0

نفسي الوقت لتقرير ما جيذب 

 أن أفعله.

    

أصذذذذذذذذذذذمت لذذذذذذذذذذذبعض الوقذذذذذذذذذذذت  .3

إلعذذذذذذذذذذذذادة تنظذذذذذذذذذذذذيم أفكذذذذذذذذذذذذاري 

 وجتهيز إجاابيت. 

    

أعمذذذل ابلشذذذعار الذذذذي يقذذذول  .4

 )ابلصرب تبلغ ما تريد(.

    

أرد بسؤال مضاد كذي أعطذي  .5

 ت للرد املناسب.نفسي الوق
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 ال تنطبق متاماً  تنطبق قليالً  تنطبق كثرياً  تنطبق متاماً  املفردات رقم املفردة

أقوم بتأجيل مناقشة موضذوع   6

مذذذذذذذذذذا حذذذذذذذذذذىت أجهذذذذذذذذذذز نفسذذذذذذذذذذي 

 ملناقشته.

    

أطذذذذذذرح معلومذذذذذذات أو أفكذذذذذذارا   2

 جديدة بصورة مفاجئة. 

    

مذذذذذذذذذن نذذذذذذذذذربات صذذذذذذذذذويت  أغذذذذذذذذذري 9

ابالرتفذذذذذذذذذذذذذذذاع أو االخنفذذذذذذذذذذذذذذذاض 

 بشكل مفاجئ.

    

أغذذذذذري مذذذذذن حركذذذذذايت اجلسذذذذذدية  1

 بشكل مفاجئ.

    

)اضذذرب  أعمذذل ابملثذذل القائذذل 92

 احلديد وهو ساخن(.

    

اسذذذذذتخدم الغضذذذذذب املفذذذذذاجئ  99

 للتأثري على الطرف اآلخر.
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اسذذذذذذذتخدام الدعابذذذذذذذة بشذذذذذذذكل  90

مفذذذذاجئ مذذذذن أجذذذذل اسذذذذتمرار 

 املناقشات.

    

أضذذذذذذع الطذذذذذذرف اآلخذذذذذذر أمذذذذذذام  93

 األمر الواقع لتحقيق أهدايف.

    

اء قبذذذذذل أن أقذذذذذوم إبهنذذذذذاء اللقذذذذذ 94

يكمذذذذذذذذذذذذذل الطذذذذذذذذذذذذذرف اآلخذذذذذذذذذذذذذر 

 .  حديثة

    

أعمذذذل علذذذى السذذذبق يف اختذذذاذ  95

 القرار الذي حيقق أهدايف. 

    

أقذذذوم إبجذذذراءات اختذذذاذ القذذذرار  96

وأان أعلذذذذذذم مبعارضذذذذذذة الطذذذذذذرف 

 اآلخر لذلك. 

    

    أقذذذذول للطذذذذرف اآلخذذذذر )هذذذذذا  92
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هو هناية املطاف أو هذا هذو 

 احلد النهائي(.

آخذذذذذذذ بزمذذذذذذام املبذذذذذذادرة لطذذذذذذرح  99

مجيذذذذذع مطذذذذذاليب قبذذذذذل الطذذذذذرف 

 آلخر. ا

    

أتذذذذذذذذرك االجتمذذذذذذذذاع أبسذذذذذذذذلوب  91

مهذذذذذب بعذذذذد حصذذذذويل علذذذذى 

 بعض املكاسب.

    

أهنذذى املشذذكالت الذذيت حتذذدث  02

بيننذذذذذذذا بكلمذذذذذذذة اعتذذذذذذذذار بعذذذذذذذد 

 حتقيق بعض أهدايف.

    

أ ملذذذذذذذذذذذذذح ابالنسذذذذذذذذذذذذذحاب مذذذذذذذذذذذذذن  09

االجتمذذذذذذذاع للحصذذذذذذذول علذذذذذذذى 

 مكاسب معينة.

    

    أعلذذذذذذذذذذذذذذذذن انسذذذذذذذذذذذذذذذذحايب مذذذذذذذذذذذذذذذذن  00
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املناقشات... وسيلة لتحقيق 

 .أهدايف

أنسذذذذحب مذذذذن املناقشذذذذات يف  03

الوقذذت الذذذي ال اسذذتطيع فيذذه 

 حتقيق شيء ما.

    

أعمذذذذذذذل ابلقذذذذذذذول )إنقذذذذذذذاذ مذذذذذذذا  04

 ميكن إنقاذه(.

    

أتبىن أهدافا  مرحليذة للوصذول  05

 إىل هديف النهائي.

    

أحصذذذل علذذذى طلبذذذايت خطذذذوة  06

خطذذذذذوة حذذذذذىت أحققهذذذذذا كلهذذذذذا 

 يف النهاية.

    

يت أختلذذذذذذذذذذذذذذذص مذذذذذذذذذذذذذذذن التزامذذذذذذذذذذذذذذذا 02

 ابلتدريج وليس مرة واحدة.
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أقدم تنازاليت ابلتدريج ولذيس  09

 دفعة واحدة.

    

أقذذوم بتغيذذري مسذذتوى املشذذكلة  01

 من املهم إىل األهم.

    

أغري من مسذتوى األشذخاص  32

 يف ضوء تسلسلهم اإلداري.

    

أجعذذل الطذذرف اآلخذذر شذذريكا   39

بذذذذدال  مذذذذن جعلذذذذه خصذذذذما  أو 

 معارضا . 

    

أسذذذعى إىل مسذذذاعدة الطذذذرف  30

اآلخذذذذذذذذر مذذذذذذذذن أجذذذذذذذذل حتقيذذذذذذذذق 

 أهداف  مشرتكة.

    

أرفذذذذع شذذذذعار )حنذذذذن أصذذذذدقاء(  33

أو )أن نكذذذذون أصذذذذدقاء خذذذذري  
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 من أن نكون أعداء(.

أقذذذذذذذذذذذذذدم بعذذذذذذذذذذذذذض التنذذذذذذذذذذذذذازالت  34

للطذذذذذذذذذذذذذرف اآلخذذذذذذذذذذذذذر مقابذذذذذذذذذذذذذل 

 مكاسب مستقبلية.

    

أحذذذذذذذذذذاول أن أفهذذذذذذذذذذم وأتفهذذذذذذذذذذم  35

 ظروف الطرف اآلخر.

    

أحذذد الذذزمالء يف  أعتمذذد علذذى 36

حذذذذذل بعذذذذذض مشذذذذذكاليت مذذذذذع 

 الطرف اآلخر.

    

أعتقذذذد أنذذذه توجذذذد مشذذذكالت  32

ميكن حلها بواسطة وكيذل أو 

 وسيط.

    

أنتقذذذذي الوسذذذذيط الذذذذذي ينقذذذذل  39

 وجهة نظري بصدق.
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أعتمذذذذذذد علذذذذذذى وسذذذذذذيط لديذذذذذذه  31

املهذذذذذذذذذذارة يف نقذذذذذذذذذذل وجهذذذذذذذذذذات 

 النظر لآلخرين.

    

أجعذذذل أحذذذد الذذذزمالء يطالذذذب  42

  من الطرف اآلخر.حباجايت

    

أفذذذذذوض مذذذذذوكال  لذذذذذه عالقذذذذذات  49

 طيبة مع الطرف اآلخر.

    

أثذذذذذري قضذذذذذذااي فرعيذذذذذة للتغطيذذذذذذة  40

 على القضية حمل االهتمام.

    

أقذذذذذذذذذذذوم بطذذذذذذذذذذذرح موضذذذذذذذذذذذوعات  43

جديذذذذذذذذذدة للمناقشذذذذذذذذذة لعمذذذذذذذذذل 

 تشويش على املوضوع املهم. 

    

أحذذذذذذذذذذذذذدد أهذذذذذذذذذذذذذدافا  تتجذذذذذذذذذذذذذاوز  44

 األهداف اليت أريدها.
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أعطذذذذذذذذذذذذذي الطذذذذذذذذذذذذذرف اآلخذذذذذذذذذذذذذر  45

انطباعذذذذذا  خمتلفذذذذذا  عذذذذذن ظذذذذذرويف 

 وحاجايت اليت أريد حتقيقها.

    

عنذذذذذذذدما أتنذذذذذذذازل عذذذذذذذن شذذذذذذذيء  46

بسذذذذذذذذذيط ابلنسذذذذذذذذذبة يل فذذذذذذذذذذإنين 

أن هذذذذذا التنذذذذازل مهذذذذم  أظهذذذذر

 ابلنسبة يل.

    

أطبذذذق الشذذذعار القائذذذل )أنظذذذر  42

إىل اليمذذذذذذذذذذذذذذذذذذني مث اجتذذذذذذذذذذذذذذذذذذه إىل 

 اليسار(.
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