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 االطار المنهجي والفكري
 راسة :  مقدمة الد

نضطة حياتنا وما ينجم عنها من خالفات قدد  أغلب أف ،التفاوضنعيش اليوم عصر 
هدافنا، وفى الواقد  نحدن نلجدأ    أصبح في حاجة للتفاوض لكى نتمكن من تحديد أ

لكدى نجدد حلدوال    اليوم الواحد  فيالى التفاوض في كل يوم بل ربما عدة مرات 
كة ، فالمفاوضات لم تعد وقفا علدى  معقولة ومقبولة لمضكالتنا الخالفية المضتر

بين الضعوب واالمم من مباحثات بل هي مسدتخدمة فدي مختلدو مواقدو     ما يدور 
اوالدنا ، م  الزمالء ، م  االصدقاء ، م  الطلبة فنجد اننا نتفاوض م   (1)الحياة 

التفداوض  والطالبات ، م  رئيسنا في العمل ، او عندما نضترى سلعة مدا ، أي ان  
يسدتخدمه   سلوك طبيعي فهو تمرة م  االنسان منذ مولده وحتى وفاته ،عملية مس

للوصول الى  تصال م  الطر  االخراالتخاطب وللاإلنسان عند التفاعل م  محيطه 
 عملية التفاوض . نجاح اتفاق يرضى الطرفين مما يؤدى الى

بين طرفين أو أكثدر حدول    اقائم احركي اتعبيري اويمثل التفاوض موقف
تقريدب ومواءمدة وتكييدو    يتم من خاللده عدرض وتبدادل و    ،القضايا قضية من

أو  ،واستخدام كافة أساليب اإلقناع للحفاظ على المصالح القائمدة ،  وجهات النظر
للحصول على منفعة جديدة بإجبار الخصم بالقيام بعمل معين أو االمتناع عن عمل 

ية تجداه أنفسدهم أو   معين في إطار عالقة االرتباط بين أطرا  العملية التفاوضد 
   (2). تجاه الغير

 ،وقد نضأت أهمية علم التفاوض من زاويتين أساسيتين هما الضرورة والحتميدة  
تظهر ضرورة علم التفاوض ومدى األهمية التي يستمدها من العالقة التفاوضدية  
القائمة بين أطرافه أي ما يتعلق بالقضية التفاوضية التي يتم التفداوض بضدأنها   

الزاوية األولى، امدا الزاويدة الثانيدة وهدى الحتميدة فنجدد أن علدم         وتلك هي
التفاوض يستمد حتميته من كونه المخدرج أو المنفدذ الوحيدد الممكدن اسدتخدامه      

 .(3)لمعالجة القضية التفاوضية والوصول إلى حل للمضكلة المتنازع بضأنها
اء واالفكدار  ان التفاوض هو حوار ما بين طرفين يتم مدن خاللده تبدادل ا ر    أي

كل طر  الطر  ا خر بوجهة نظدره ، ويتوقدو نجداح عمليدة     ومحاولة اقناع 
التفاوض على درجة االستماع واالنصات والقدرة على تقدديم الحجدو والبدراهين    
ومهارة المفاوض في التعبير عن رأيه ، وقدرته علدى التفداوض حيدن أن هدذه     

اليه في كافة المجاالت ،وكافة  القدرة هي أداة الفرد في النجاح وانجاز ما يسعى
 التكنولدوجي والتطور  الحاليالعصر  فييمر بها وخاصة  التيالمواقو الحياتية 
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عصر السماوات المفتوحة التي جعلت من العالم قريدة   فيالهائل  المعرفيوالنمو 
صغيرة،  مما أدى الى وجود جيل من الضباب يحتاج دائما الى الحوار واالقناع في 

ور، فما أحوجنا ا ن الى اتقان مهارات التفاوض م  ابنائنا وطالبنا في كافة االم
والنهدوض   المدارس والجامعات لخلق جيل واع لديه القدرة على تحمل المسدوولية 

 بالوطن .
    مضكلة الدراسة  

يضير الواق  إلي أن وسائل اإلعالم أصبحت أهم مصدر من مصادر التربيدة  
جب النظدر إلدي مدا تحملده هدذه الوسدائل مدن        أردنا ذلك أو لم نرد، ولذلك و

يجب وضد   و إيجابيات وكيفية التعامل معها واالستفادة منها إلي أقصي حد ممكن،
سياسات تربوية تستهد  االستفادة الكاملة من منظومة اإلعالم بمختلو وسدائلها،  
وتنمية الحس النقدي لدي الفرد حتى يتمكن من التمييز بين الغدن والسدمين مدن    

دة اإلعالمية كما يجب أن يتدرب علي االستخدام األمثل لوسائل االتصال إلثراء الما
 . (4)العملية التعليمية بين التالميذ في المدارس بمختلو المراحل التعليمية

وذلك من خالل ممارسة االنضطة االعالمية في المدارس والتي تتندوع مدا   
ظرات ، والبرلمدان المدرسدي   بين االذاعة المدرسية ، الصحافة المدرسية ، المنا

تللك االنضطة تؤدى دورا مهما في تنميدة وتكدوين صخصدية التالميدذ وتكسدبهم      
القدرة على التعبير عن آرائهم واتجاهاتهم و اكسابهم الثقة في انفسهم ، وغرس 
قيمة الوالء واالنتماء للوطن ، من خدالل ممارسدة هدذه االنضدطة تحدت اصدرا        

لذى يعمل على اكتضدا  مواهدب التالميدذ فدي مجداالت      أخصائي االعالم التربوي ا
وتكوين صخصية مستقلة تستطي  ان تتعامل م  المجتمد    وتنميتها اإلعالم التربوي

 وتضجيعهم على التعبير عن آرائهم الخارجي ، وااللمام باألحداث الجارية 
والبدد مدن    المدرسدي تقديم وسائل اعالمية ذات اهدا  تربوية تعد للجمهور أي 
لهذه االنضطة االعالمية المستخدمة م  كدل مرحلدة مدن    وافر االمكانيات الالزمة ت

  (5)ممراحل التعلي
مدن تددهور فدي مصدر فدي       التعليممر بها يولكن في ظل الظرو  التي 

 ةيسوء العملية التعليمالوقت الحالي ، وما تحمله تلك المؤصرات من تهديدات من 
المدواد  ، ووجود قدرات تنافسدية بدين    ةاألنضطة االعالمية المدرسيوخاصة في 

باالصدتراك  جل جذب طالب المدارس أمن  عالمية بالمدارسالمدرسية واألنضطة اإل
في عزو  الطدالب عدن    اكبير ا، مما يضكل خطر عالمية بالمدرسةفي األنضطة اإل
حد المهارات التي يجب أن تعد مهارة التفاوض أ، لذا  األنضطة هذهاالصتراك في 

 تربويالعالم صعبة االطالب التربية العملية  دىلتتوفر 
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جل تهيوة المناخ المالئم لطالب التربيدة العمليدة بالمددارس ، فدي     أمن  
 األنضدطة  هدذه  هتقدم ما  ومدي األنضطة االعالميةإقناع طالب المدارس بأهمية 

  (6) األنضطة هذهفي  المضارك تلميذلل لغوية وثقافيةمن مهارات 
ت حصص نضاط االعالم التربدوي رسدمية فدي الجددول     خاصة بعدما اصبح

، لدذا  الدراسي اليومي ومرتبطة بمنهو إعالمي محدد من وزارة التربية والتعلديم 
ان يملك القدرة علدى إقنداع التالميدذ بمددي      التربوياالعالم  أخصائييجب على 

األنضدطة   للفدرد أو المجتمد  ومدا تقدمده     األنضدطة االعالميدة المدرسدية   أهمية 
 ، إجدادة التحددث    ومنهدا  ضالتفداو  اتلهم، وذلك من خالل اتقانه مهار عالميةاال

 .احترام الطر  ا خر ،التحلي بالصبر  ،الثقة بالنفس  ،إجادة االستماع
 عملية التفاوض هي عملية ديناميكية تعتمد على مهارات فنية وسلوكية ،ف 

،بدل   نون التفداوض ال يؤسس النجاح فيها على اتباع طرفي التفاوض ألساليب وف
 (7) بمهارة المفاوض ان نجاحها مرهون

لذا تري الباحثة ضرورة توفر مهارات التفاوض وتنميتها  لددي طدالب    
وذلك من خالل وض  االستراتيجيات التي تتناسب م  أهدا   التربويصعبة االعالم 

 .ورغبات التالميذ ، لحثهم على المضاركة في األنضطة االعالمية بالمدارس 
 :تنب  أهمية الدراسة من  أهمية الدراسة :         
أهمية االعالم التربدوي ودوره فدي المددارس  فدي ظدل االهتمدام باألنضدطة         -1

 المدرسية المختلفة.
لتفاوض كأحد القدرات الخاصة لطالب االعالم التربوي في التعامدل مد    ااهمية  -2

 ع عالم المعرفة . عقليات تالميذ اليوم المرتبطة بالتكنولوجيا الحديثة واتسا

الربط بين المتطلبات الخاصدة لطدالب االعدالم التربدوي وبدين القددرة علدى         -3
 التواصل م  الطالب في المدارس 

     :   الدراسة  اهدأثانيا: 
تنميدة مهدارات التفداوض لددى طدالب االعدالم        إلدى  تهد  هذه الدراسة

 لتحسين مستوي األداء وذلك من خالل : التربوي
ي توافر مهارات التفاوض الضخصية لدي طالب التربية العمليدة  التعر  على مد -1

 .  دمياطجامعة  النوعيةبكلية التربية  تربويال عالمصعبة اال

التعر  على المعوقات التي تحول دون تطبيق عمليات التفاوض لطالب التربية  -2
 . دمياطجامعة  – النوعيةبكلية التربية  تربويال عالماال صعبة العملية 

  على محتوي البرامو التدريبيدة لتنميدة مهدارات التفداوض واالتصدال      التعر -3
جامعدة   النوعيدة بكليدة التربيدة    تربويال عالماال صعبةلطالب التربية العملية 

 .  دمياط
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 :  سابقةالدراسات ال:  ثالثًا
 تنقسم الدراسات السابقة الى محورين : 

 المحور االول : دراسات تناولت مهارات التفاوض  
نموذج االتصال األمثدل لتسدويق   بعنوان: " (8) (2222اسة حافظ حسن صعيب )در -

"، استهدفت الدراسة إبراز دور االتصال في تسويق الخدمات الخدمات الجامعية
الجامعية، واستخدم الباحن المنهو الوصدفي، ومدن أهدم أدوات جمد  البياندات      

لوض  نمدوذج علدى    المستخدمة استمارة االستبيان، وكانت أهم النتائو التوصل
ويتناول الهد  من االتصال، وخدمدة وتحسدين اإلنتاجيدة،     5Mغرار نموذج 

وتحسين صورة الجامعة لدى األطرا  الخارجية، وتحديدد طريقدة االتصدال    
 المناسبة وطريقة التمويل المناسبة لهذا االتصال.

فدي   تنمية مهدارات التفداوض  بعنوان " (9) (2227دراسة نهي عبدالرازق محمد ) -
،  (أأعمال صركات السياحة والسدفر بدالتطبيق علدى صدركات السدياحة فدد )      

التعر  على أهم المهارات التي يجب أن تتوفر في مندوب الى وهدفت الدراسة 
( مدن العداملين بضدركات    117تسويق صركات السياحة ، وكانت عينة الدراسة )

ت أهم النتدائو أن  المنهو الوصفي ، وكان ة( ، واستخدمت الباحثأالسياحة فد )
أفضل أسلوب من أساليب التفاوض هو أسلوب الحوار ثم المضاركة مد  ضدرورة   

ة للتعامل فيما بعد ، وزيدادة  يتوفير قواعد بيانات للعمالء من اجل إيجاد خلف
 كيفية التفاوض .   فيتساعد  التياالهتمام بالموارد البضرية 

" أسداليب التفداوض لددي    بعنوان  (12)( 2211)  كعبد المالفين كامل يدراسة ن -
" وهدفت الدراسة التعر  علي أفضل أساليب التفاوض  أطفال ما قبل الدراسة

 ةالتي تتناسب م  المرحلة السنية لألطفال ما قبل المدرسة واستخدمت الباحثد 
( وكاندت  68المنهو التجريبي وصملت عينة الدراسة أطفال ما قبل المدرسدة ) 

ليب التفاوض بالنسبة لألطفال ما قبل المدرسدة هدو   أهم النتائو أن أفضل أسا
 أسلوب جذب االنتباه ثم اكتساب الثقة ثم المضاركة . 

مقترحدة فدي تعلديم     سدتراتيجية ابعنوان "  (11)( 2211دراسة عبداهلل الجنيد )  -
التفاوض لددى تالميدذ الصدو     القراءة قائمة على التعلم النضط لتنمية مهارات

" وهدفت الدراسة إلى تحديد  جمهورية العربية السوريةاألول الثانوي في ال
األول الثدانوي فدي الجمهوريدة     مهارات التفاوض المناسبة لدى طالب الصدو 

لددى طدالب الصدو األول     العربية السورية وتعر  مدى توفر هذه المهارات
الثانوي في الجمهورية العربية السدورية واسدتخدم الباحدن المدنهو الوصدفي      
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طالبا وطالبة بالصو االول الثانوي بمددارس   178الدراسة عدد وكانت عينة 
المقترحدة فدي تعلديم     االسدتراتيجية  حلب وكانت من أهم النتائو تحديد أسدس 
مهارات التفاوض لدى طدالب الصدو    القراءة القائمة على التعلم النضط لتنمية

 .األول الثانوي في الجمهورية العربية السورية
   التربويت تناولت االعالم : دراسا الثانيالمحور 

 التربدوي تصور مقترح لدور االعدالم  "  بعنوان(12) (2229) يوسوهيام  دراسة 
  "في تفعيل العالقة بين المدرسة والمجتم  المحلى

تصور مقترح لتفعيل الدور الذي يمكن أن يقوم بده   الدراسة الى إعدادهدفت  
سة والمجتم  المحلي، وقدد  نضاط اإلعالم التربوي في تفعيل العالقة بين المدر

استخدمت الباحثة المنهو الوصفي واقتصدر البحدن فدي جانبده الميدداني علدي       
مرحلة التعليم قبل الجامعي، وتوصلت الدراسة إلى : عدم وجود مكان مخصدص  
ومجهز لممارسة النضاط اإلعالمي داخدل المدرسدة، وغيداب ربدط المسدتجدات      

يوجد دمو للنضاط اإلعالمي م  المواق   حين الالتكنولوجية بالنضاط اإلعالمي، 
االلكترونية، عدم وجود فلسفة واضحة لإلعالم التربوي فدي الحقدل التعليمدي    

 بوجه عام، عدم مصداقية وسائل االتصال بين المدرسة والمجتم  .
حلددول مقترحددة للتغلددب علددى " بعنددوان  (13) (2212)  المصددريدراسددة سددعاد  

  التربوي " عالم اإل أخصائيالصعوبات التى تواجه 
االعدالم   أخصدائي هدفت الدراسة الى التعر  على الصعوبات التي تواجده  

التربوي ومحاولة ايجاد حلول مقترحة للتغلب على الصعوبات التدي تدم التوصدل    
 22 بالتساويمفردة توزعت  122وطبقت الدراسة على عينة عضوائية قوامها  اليها

، موجهي الصحافة واالذاعة المدرسية ،  المسرح المدرسي أخصائيمفردة لكل من 
المدارس االبتدائية واالعدادية والثانوية في مدارس محافظة كفر الضيخ  مديري

وتوصلت الدراسة الى  ضرورة عقد دورات تدريبيدة لطدالب المرحلدة النهائيدة     
 نضطة االعالمية للتعر  على مدى االستفادة من االصتراك في األ

االعدالم   أخصدائي عدداد  إتطدوير  "  بعندوان  (14)(2212دراسة هبدة ابدراهيم )   
  "  بمصر في ضوء متطلبات مجتم  المعرفة التربوي

الى وض  برنامو مقترح لتطوير اعدداد اخصدائى االعدالم     هدفت الدراسة  
بمصر في ضوء متطلبات مجتم  المعرفدة وطبقدت الدراسدة علدى طدالب       التربوي

مفردة،   152بالجامعات المختلفة وقوامها  التربوياالعالم  بأقسامالفرقة الرابعة 
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مدن   مفدردة  52عينة من اعضاء هيوة التدريس بكليات التربية النوعية وقوامهدا  
استقصاء بالمقابلة طبق على موجهي االعدالم التربدوي ومدديري المددارس      خالل

ساليب التدريس لتتندوع  أمفردة وتوصلت الدراسة الى ضرورة تطوير  52قوامها 
جود ولم تتفق الدراسة على و ش العمل وتدريس مصغر وتعلم مبرمو ،ما بين ور

 .ترابط بين ما تم تدريسه وواق  التدريب الميداني 
 التعليق على الدراسات السابقة :

السابقة التي استعانت بها الباحثة وجدت أنها تلقدي   الدراسات باستعراض 
ا الباحثة وذلك فيما يتعلق الضوء علي العديد من النقاط الهامة التي استفادت منه

تحديدد عيندة   وتحديدد المدنهو المسدتخدم ،    وبتحديد أهمية وأهدا  الدراسة ، 
األسدلوب اإلحصدائي   وتحديد أداة جمد  البياندات ،   والبحن وطريقة اختيارها ، 
  .طريقة عرض ومناقضة نتائو الدراسةوالمناسب لطبيعة الدراسة ، 

 : الدراسةتساؤالت 
طالب التربيدة العمليدة تخصدص    دى ات التفاوض الضخصية لما مدي توفر مهار -1

  ؟دمياطجامعة  - النوعيةبكلية التربية  تربوي عالمإ

نجاح عملية التفداوض لطدالب التربيدة العمليدة      دون ما المعوقات التي تحول -2
 ؟ دمياطجامعة   -النوعيةبكلية التربية  تربوي عالمإتخصص 

هارات التفاوض لطالب التربيدة العمليدة   ما محتوي البرامو التدريبية لتنمية م -3
 ؟ دمياطجامعة  - النوعيةبكلية التربية  تربوي عالما تخصص

 :الدراسة مصطلحات
 فهوم التنمية لغة واصطالحام
: لفظ التنمية مضتق من نمى بمعنى الزيادة، يقال نمى ينمي نميا ونماء، تنمية ال

 (15)ا حطبا وذكيتها بهزاد وكثر، ومنه نميت النار تنمية إذا ألقيت عليه
نضاط متعلم يتم تطويره خالل ممارسدة نضداط مدا تدعمده التغذيدة      المهارة  : 

  (16)الراجعة، أي  القدرة على األداء والتعلم الجيد
هو عملية يتفاعل من خاللها طرفان أو أكثر لدديهم اعتقداد بوجدود    التفاوض : 

م وحصدولهم علدي نتدائو    مصالح واهتمامات مضتركة ومتداخلة وأن تحقيق أهدافه
مرغوبة تتطلب االتصال فيما بينهم كوسيلة أكثر مالئمة لتضييق مساحة االخدتال   
وتوسي  منطقة االصتراك بينهم من خالل المناقضة والتضدحية والحجدة واإلقنداع    
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واالعتراض للتوصل إلدي اتفداق مقبدول لألطدرا  بضدأن موضدوعات أو قضدايا        
 :  االتيةمهارات ال لىوتضتمل الدراسة ع.  (17)التفاوض

:ويقصد بها المهارات الخاصة التي يجدب ان يتسدم بهدا أخصدائي      مهارات صخصية
 االعالم التربوي
وترتبط  التربوياالعالم  أخصائييجب ان يكتسبها  التي: المهارات  مهارات مهنية

 بمهنته
داء يجب ان يتم تنميتها لديه لتحسين ا التي: مهارات التفاوض  مهارات تفاوضية

 االعالم  أخصائي
هو فن تبادل المعلومات و : التسويقي: تنب  من مفهوم االتصال مهارات تسويقية 

واألفكار بين أفراد أي مجتم  وبعضهم ,سواء أكانت أفكدار ذات طبيعدة علميدة أو    
عملية أو اجتماعية أو ثقافية بهد  تسويق منتو معين , وتنب  من حاجة الفدرد  

 .(18)والتفاعل م  ا خرين إلي الكالم واالستماع
:محتوى لبعض البرامو التدريبية التي تعمل علدى صدقل مهدارات     برامو تدريبية

أخصائي االعالم وتساعده في جدذب التالميدذ للمضداركة فدي االنضدطة االعالميدة       
 بالمدرسة  

في توثيق العالقة بدين مجداالت العمدل     عالمتوظيو وسائل اال التربوي: عالماال
وزارة التربية  ) جهة، والجهات التعليمية المعنية بها من جهة أخرى المدرسي من

ية، والتوثيقية، واإلنمائيدة  عالموذلك بتقديم الخدمات اال  والتعليم وإداراتها(،
  (19)لهذه المجاالت

أي االنضطة االعالمية التربوية بالمدارس والتي يضدر  عليهدا أخصدائي االعدالم     
 التربوي 

 راسة اإلطار النظري للد
 Negotiation لتفاوضا

بين طرفين يستخدمان ما لدديهما مدن مهدارات     العقليهو اسلوب االتصال 
لتبادل الحوار االقناعى ليبلغا حد االتفداق علدى تحقيدق مكاسدب      اللفظياالتصال 
 ( 22)مضتركة 
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 عناصر التفاوض الرئيسية
 : الموقو التفاوضي: أواًل

حركدة والفعدل ورد الفعدل إيجابدا وسدلبا      يقوم على ال التفاوض موقو ديناميكي
وتأثير أو تأثرا. والتفاوض موقو مرن يتطلب قدرات هائلدة للتكيدو السدري     
والمستمر وللمواءمة الكاملة م  المتغيرات المحيطة بالعملية التفاوضدية. وبصدفة   

 هى:  عامة فان الموقو التفاوضي يتضمن مجموعة عناصر
 كلي لعناصر القضية التي يتم التفاوض: ترابط على المستوى ال  الترابط
:أن يتركب الموقو التفاوضي من جزيوات وعناصر ينقسم إليها ويسدهل   التركيب
 تناولها 

يجب أن يتصو الموقو التفاوضدي بصدفة إمكانيدة    :    مكانية التعر  والتمييزا
 تمييزه دون أي غموض أو لبس التعر  عليه و

التاريخية التي يتم التفاوض فيها والمكدان   :  المرحلةاالتساع المكاني والزماني
 الجغرافي الذي تضمله القضية عند التفاوض عليها

: الموقو التفاوضي هو موقو معقد حيدن تتفاعدل داخلده مجموعدة مدن      التعقيد
العوامل وله العديد من األبعاد والجوانب التي يتضكل منها هذا الموقو ومدن ثدم   

 لتعامل م  هذا الموقو ببراعة ونجاح.يجب اإللمام بهذا كله حتى يتسنى ا
الغموض: ويطلق البعض على هذا الموقو )الضك( حين يجب أن يحيط بدالموقو  
التفاوضي ظالل من الضك والغموض النسبي الذي يدف  المفاوض إلى تقليل دائرة 
عدم التأكد عن طريدق جمد  كافدة المعلومدات والبياندات التدي تكفدل توضديح         

ضك دائما يرتبط بنوايا ودواف  واتجاهات ومعتقدات وراء التفاوضي خاصة وإن ال
  ( 21)الطر  المفاوض ا خر

 ثانيا: أطرا  التفاوض
يتم التفاوض في العادة بين طرفين، وقد يتس  نطاقه ليضمل أكثر مدن طدرفين   

 نظرا لتضابك المصالح وتعارضها بين األطرا  المتفاوضة 
 ثالثا: القضية التفاوضية

حول )قضدية معيندة( أو )موضدوع معدين( يمثدل محدور العمليدة        البد أن يدور 
التفاوضية وميدانها الذي يتبارز فيه المتفاوضون، وقد تكدون القضدية، قضدية    
إنسانية عامة، أو قضية صخصية خاصة وتكون قضية اجتماعية، أو اقتصدادية أو  

 سياسية، أو أخالقية... الخ
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 رابعا: الهد  التفاوضي
وض بدون هد  أساسي تسعى إلى تحقيقه أو الوصدول إليده   ال تتم أي عملية تفا

وتوض  من أجله الخطط والسياسيات. فبناء على الهد  التفاوضي يتم قياس مدى 
 تقدم الجهود التفاوضية في جلسات 

   الناجح  سمات المفاوض
 والقدرة علي التمييز بين القضايا االساسية والفرعية  لألمورالحكم السليم   - 1
 ستعداد وااللتزام بالتخطيط الدقيق لكل التفاصيل وايجاد البدائل اال - 2
  بأكملهاالصورة  الحكمة والصبر واالنتظار حتي تظهر -3
 القدرة علي االستماع بعقل متفتح  -4
 امتالك البصيرة للنظر الي الموضوع بوجهة نظر الطر  االخر  -5
 ت المناسب بالفريق المساعد في الوق االستعانةالضجاعة في  -6
 الثقة بالنفس القائمة علي المعرفة  -7
 الضخصية المتوازنة ) مزج الدعابة م  الجد ( -8
 االلتزام بالنزاهة والقدرة علي ارضاء كافة االطرا   -9
  ( 22)تهالقدرة علي التفاوض بفاعلية م  الطر  االخر وكسب ثق -12

تي تعمل علدى نجاحده فدي    يجب أن يمتلك طالب االعالم التربوي هذه السمات وال
 .ة في االنضطة االعالمية المختلفةعملية التفاوض واقناع التالميذ بأهمية المضارك

الذى ال يزال غائبًا عندد الكثيدرين، ويحتداج    وتأصيل مفهوم التربية االعالمية  
إلى الوقو  عنده وتوضيحه وإن الجدل مازال قائما بين التربويين واالعالميدين  

 بي على هذا المصطلحفي الوطن العر
لكنهم متفقون على أهميتده فدي المدنهو التربدوي، فالتربيدة اإلعالميدة ضدرورة        
واحتياج عصري فهي تهد  إلى  تقديم إطار علمي في أصول التددريس والمدنهو   
الثقافي الذي يسهم في بناء اإلنسان فدي أي مكدان، فهدي تهدتم بتنميدة أسداليب       

علم فدي البحدن والتحليدل والتقيديم لكدل مدا       التفكير الناقد وتدعيم مهارات المت
يعرض عبر وسائل االعالم إال أن عدم وضوح هذا المفهوم جاء بسبب سياسات عدم 

 .   ( 23)الوضوح في التنمية والتربية والتعليم
بضأن التربيدة   م(1996ثروت ) , وكمال Thomasوتضمن إعالن توماس 

برزها المبدادرة ببدرامو متكاملدة    عدة مطالب كان أ 1982االعالمية بألمانيا عام 
للتربية االعالمية بدءًا من مرحلة ما قبل المدرسة وحتى مستوى الجامعدة ، علدى   
أن يكون الهد  هو تطوير المعار  والمهارات والسلوكيات التي تددعم وتضدج    
نمو الوعي النقدي وبالتالي رفد  كفداءة مسدتخدمي وسدائل االعدالم المطبوعدة       

   .( 24)واإللكترونية
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نهما يقفان علدى أرضدية   والتربية مكمالن لبعضهما البعض أل عالموبما أن اال
أهمية كبيرة في حياة المجتم  بسدبب دوره   التربوي يكتسب عالممضتركة فان اإل

المتزايد في مختلو الجوانب االقتصادية واالجتماعية والثقافية حتى يكاد يكدون  
تطدورا واضدحا وضدمن     عدالم حجر الزاوية في أي نضاط تربوي رغم تطدور اال 

وطدرق   عدالم مراحل متعددة متأثرا بالتطور الهائل لتقنيات االتصال ووسائل اال
 (25) لوية متقدمة نتيجة لدوره.إيصال المعلومات ,وقد بدأ هذا االهتمام يأخذ أو

بضتى وسائله يهد  إلى خلق وعي مستمر لدى اإلنسان بما يجدري   فاإلعالم
ببصيرة عالية بما ينبغي اتخاذه مدن تددابير حياتيدة    من حوله ومعايضة أحداث 

تزويد الناس باألخبار الصحيحة، والمعلومدات السدليمة،   و لمواكبة هذه األحداث
والحقائق الثابتة التي تساعدهم على تكوين رأي صائب في واقعة من الوقائ  أو 

لجمداهير  مضكلة من المضكالت، بحين يعبر هذا الرأي تعبيرًا موضوعيًا عن عقلية ا
السدمعية والبصدرية والمقدروءة     عالمواتجاهاتهم وميولهم عن طريق وسائل اال

التربوي يحمل على عاتقه أمانة التبصير والتوعية والتندوير   فاإلعالم والمرئية
للمجتم  بكل ما هو تربدوي فيحمدل أفدراد المجتمد  علدى االهتمدام والمضداركة        

ثدار والنظدرة   آتدب عليهدا مدن    والتعامل م  كدل القدرارات التربويدة ومدا يتر    
والجهدات التربويدة الحكوميدة     المستحدثة وكل ما يتعلق بالتربية قبدل التعلديم  

  (26)وغير الحكومية على وجه الخصوص
 اهدا  االعالم التربوي  

الطالب بواق  مجتمعهم وتاريخه وأمجاده، وإثدراء العمليدة التعليميدة وزيدادة      -1
 عائدها.

 تماء لدي الطالب وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم .تنمية اإلحساس القومي واالن -2
التركيز علدي السدلوكيات االيجابيدة ونضدرها مدن خدالل البدرامو واألعمدال          -3

 اإلعالمية.
 تبصير الطالب بمضكالت الضباب وقضاياهم المختلفة والعمل علي حلها . -4
غرس القيم الديمقراطية لدي الطالب وتدريبهم علدي إبدداء الدرأي واحتدرام      -5

 ا خر.
جعل الطالب علي صلة دائمة بمجتمعه العربي واإلسالمي وغرس المبادئ والقديم   -6

ومن هنا يأتي أهمية دور أخصائي االعالم في  (27)هالدينية واألخالقية في نفس
المدرسة حين انه يستطي  من خالل ممارسة االنضطة االعالمية بالمدرسة خلدق  

  .جيل واع قادر عن التعبير عن نفسه 
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 :اسةمنهو الدر
تعتمد الدراسة علي المنهو المسحي وبالتحديد منهو المسدح بالعيندة حيدن    

  .أنه من الصعب إجراء حصر صامل لجمي  مفردات الدراسة 
 إجراءات الدراسة :

 عينة الدراسة  -أ
صدعبة  الرابعدة  والثالثة  الفرقتين لبة وطالباتط يتكون مجتم  البحن من

  دمياطجامعة  النوعيةبكلية التربية االعالم التربوي 
الثالثدة   تينبدالفرق وطالبدة  ( طالدب  54) الدراسدة بلغ حجم عيندة  وقد 

توزعت ووهو إجمالي عدد الطلبة بالفرقتين  2213 -2212للعام الجامعي  والرابعة
وطالبة بالفرقة  ب( طال28ة الثالثة ، )ق( طالب وطالبة بالفر26: ) كالتالي
 لثانوية موزعين على المدارس اإلعدادية واالرابعة 

 أدوات جم  البيانات : -ب
تعتمد الدراسة الحالية في جم  البيانات على صحيفة استبيان تضدتمل علدى         

عدة أسولة تغطي أهدا  الدراسة وتساعد على قياس تساؤالتها  وذلك من خدالل  
صدحيفة االسدتبيان قامدت الباحثدة      وإلعدداد مد  المبحدوثين     المقابلة الضخصية

 وذلك ب:  المالحظة العلميةب
مسح بوذلك من خالل القيام االطالع على المراج  العلمية والدراسات السابقة :  -1

الموضوعات المتعلقة بموضوع الدراسة عن طريق المقاالت والدوريات الخاصة 
محداور   إعداد فيتفيد  التيجم  البيانات  فيبمجال البحن ، وذلك للمساعدة 

 وعبارات االستبيان.

 االستبيان : -2

 بتحديد أبعاد االستبيان من خالل اإلجراءات التالية : الباحثةت قام -
للتوصدل إلدى محداور    صدال  بتحليل المراج  العلمية المتخصصة في التفاوض واالت

( 8تسويقي ومن خالل ذلك توصلت الباحثة إلى عدد )التفاوض وفن االتصال ال
 ور.امح

كفايدة المحداور   عرض المحاور على الخبراء وذلدك إلبدداء الدرأي فدي مددي       -
محاور مدن   أياالفتراضية ومناسبتها للهد  ، كذلك إضافة أو حذ  أو تعديل 

راء الخبدراء فدي محداور    آ يوضدح ( 1صانها إثراء الدراسة ، وجددول رقدم )  
 .االستبيان  
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 (1جدول رقم )
 8محاور االستبيان    ن =  فيالخبراء  أراء

 النسبة المووية موافق المقدمة ورالمحا م

 % 122 8 مهارات الضخصيةال 1
 %37 3 اكتساب الثقة  2
 %122 8 المهارات التفاوضية 3
 %52 4 التكرار 4
 %122 8 البرامو التدريبية  5
 %87 7 المعوقات 6
 %87 7 المهارات المهنية 7
 %122 8 المهارات التسويقية 8

ول الخبدراء حد   ألراءالمحاور والنسب المووية  السابق جدول اليتضح من 
 لعينة  المحاورمناسبة 

%  52بدين )  الخبراء ما أراءالبحن حين تراوحت النسبة المووية التفاق 
 أراءمدن   فدأكثر %  75نسدبة موافقدة    ةالباحثد  ت( هذا وقدد ارتضد  % 122 إلى

التكدرار ، اكتسداب   ) محدور  2الخبراء للموافقة على المحداور وذلدك تدم حدذ      
 ور وهي : امح ستةولها ، وأصبح عدد المحاور التي تم قبالثقة(

المهارات  -3 المهارات المهنية -2 الضخصية المهارات -1
 التفاوضية

 المعوقات -4

   المهارات التسويقية -6 البرامو التدريبية -5
 ج : صياغة عبارات االستبيان 

تتناسب م  كل محدور ومد     التيقامت الباحثة بصياغة عبارات االستبيان 
صدكلها المبددئي علدى الخبدراء      فدي ها االستمارة وعرضها طبيعة العينة المصمم ل

 فدي مدي مناسبة العبارات لكل محور وعددد عبدارات االسدتبيان     في الرأي إلبداء
( 8( عبارة تم عرضها على عددد ) 91مل االستبيان على )تصا، و صورته المبدئية

 . ( يوضح ذلك 2وجدول رقم ) التربوي عالمواالمن الخبراء في مجال المناهو 
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 (2جدول رقم )
 8النسبة المووية ألراء الخبراء في عبارات االستبيان            ن= 

 التسويق البرامو التنفيذ التفاوضية المهنية الضخصية
 % العبارة % العبارة % العبارة % العبارة % العبارة % العبارة

1 122 1 122 1 122 1 122 1 75 1 122 

2 88 2 75 2 88 2 75 2 88 2 75 

3 122 3 122 3 88 3 88 3 88 3 75 
4 122 4 75 4 63 4 88 4 122 4 88 

5 75 5 52 5 122 5 75 5 122 5 122 

6 37 6 88 6 88 6 122 6 88 6 88 

7 122 7 122 7 75 7 122 7 75 7 122 

8 75 8 88 8 122 8 75 8 122 8 37 
9 122 9 122 9 122 9 122 9 63 9 52 

12 25 12 37 12 88 12 122 12 122 12 88 

11 122 11 122 11 75 11 75 11 122 11 88 

12 75 12 88 12 52 12 75 12 88 12 75 

13 122 13 75 13 88 13 88 13 122 13 52 

14 88 14 122   14 122 14 75 14 122 

15 122 15 88   15 88   15 88 

16 75 16 122         
17 122           
18 88           

الخبدراء حدول مناسدبة عبدارات      راءآستطالع انتائو  السابق ويتضح من الجدول 
 إلدى % 25الخبراء مابين ) ألراءاستمارة التفاوض حين تراوحت النسبة المووية 

122)% 
% لقبول العبارة، وبذلك تم حدذ  سدبعة   75وقد ارتضت الباحثة نسبة موافقة 

، والعبارة  األولمن المحور  12،  6قم عبارات من محاور االستبيان ) العبارة ر
مدن   9من المحور الثالن ، والعبارة  12،  4من المحور الثاني ، والعبارة  12،  5

 ( .   من المحور السادس 13،  9،  8ارة ، والعب المحور الخامس
محاور رئيسدية   ستةوتم التوصل للصورة النهائية الستمارة االستبيان و تتضمن  

للمحدور األول )المهدارات الضخصدية(     ة( عبار14رة منهم عدد )( عبا81وتضم )
( عبارة للمحور 13وعدد ) ()المهارات المهنية الثاني( عبارة للمحور 14وعدد )

( المعوقدات للمحدور الرابد  )   ة( عبدار 15الثالن )المهارات التفاوضية( وعدد )
محدور  ( عبدارة لل  12وعددد ) للمحدور الخدامس )البدرامو (     ة( عبار13وعدد )
 . ( عبارة81بإجمالي )(  ) التسويقالسادس 
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قامت الباحثة بإجراء الدراسة االستطالعية على عينة من   : الدراسة االستطالعية
( 13وعدددهم )  دميداط جامعدة   النوعيدة ية التربيدة  كل – تربويال عالماإل لبةط

ر كمحاوستمارة بهد  التأكد من وضوح وفهم العينة لمحتويات اال طالب وطالبة
المعدامالت العلميدة وبعدد     وإجدراء متها للمحداور الموضدوعة   ومدى مالء وعبارات

 . طلبة  (12) االستطالعية بلغ العدد للعينة المستوفاةاستبعاد االستمارات غير 
 المعامالت العلمية الستمارة االستبيان:

 أواًل : الصدق
بارات وبعد قامت الباحثة بعرض االستمارة كمحاور أوال ثم عصدق المحتوى :  

وقبل تطبيقهما علدى العيندة األساسدية  علدى مجموعدة مدن الخبدراء         إعدادها
ن على الددكتوراه وخبدرة فدي مجدال إدارة الجدودة      لي( من الحاص8وعددهم )

الضاملة وذلك إلبداء الرأي وحرية الحذ  واإلضافة والتعديل وأظهرت نسدبة  
 %( .122%، 75االتفاق ما بين )

: حيددن قامددت  Internal Consistency صدددق االتسدداق الددداخلي 
الباحثة بحساب معامالت االرتباط لبيرسون بدين درجدة كدل عبدارة ومجمدوع      

تخصدص   طلبة( 12المحور ومجموع المحاور وذلك على عينة التقنين وعددها )
تراوحت ما  إحصائياوأظهرت قيم معامالت االرتباط درجات دالة  تربوي عالمإ

 . يوضح ذلك( 3ول رقم )جد( و2.571،  2.932 ) بين
 (3جدول )

 (مهارات التفاوض )صدق االتساق الداخلي لالستبيان
 12ن = 

 التسويقية البرامو التدريبية المعوقات التفاوضية المهنية الضخصية

صدق  العبارة

 االتساق

صدق  العبارة

 االتساق

صدق  العبارة

 االتساق

صدق  العبارة

 االتساق

صدق  العبارة

 االتساق

صدق  العبارة

 االتساق

1 2.754 1 2.933 1 2.845 1 2.869 1 2.928 1 2.863 

2 2.865 2 2.928 2 2.966 2 2.823 2 2.539 2 2.841 

3 2.571 3 2.539 3 2.928 3 2.835 3 2.685 3 2.817 

4 2.932 4 2.685 4 2.821 4 2.756 4 2.817 4 2.852 

5 2.812 5 2.817 5 2.918 5 2.771 5 2.852 5 2.841 

6 2.628 6 2.852 6 2.792 6 2.698 6 2.841 6 2.857 

7 2.654 7 2.841 7 2.822 7 2.789 7 2.857 7 2.834 

8 2.965 8 2.857 8 2.776 8 2.866 8 2.924 8 2.789 

9 2.759 9 2.834 9 2.758 9 2.841 9 2.827 9 2.571 
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 (3تاب  جدول )
 تفاوض "صدق االتساق الداخلي لالستبيان " مهارات ال

 12ن = 

 

  

  2.325=  2.25قيمة " ر " الجدولية عند مستوى 
 : الثبات نيااث

بحساب ثبات استمارة االستبيان عن طريق تطبيق االختبار وإعادة  ةالباحث تقام
يكون التطبيق الثاني بعد  أن الباحثةوقد راعت   Test Re Testاالختبار 

وأظهدرت قديم معدامالت االرتبداط بدين      ( من تاريخ التطبيق األول ،  ايوم 15)
جددول رقدم   و ( 2.912، 2.283ت ما بين )حصائيًا تراوحإالتطبيقين درجات دالة 

 ( يوضح ذلك.4)
 ( 4جدول رقم )

 (المهارات الضخصية ) المحور األول معامل الثبات لعبارات 
 12ن = 

 محور
 المهارات الضخصية

 معامل الثبات التطبيق الثاني التطبيق األول
 ع م ع م )ر(

1 3.22 1.333 3.22 1.135 2.767 

2 3.42 1.264 3.62 1.349 2.912 

3 2.62 2.843 2.82 1.135 2.867 

4 2.62 2.843 3.22 2.942 2.841 
5 2.82 1.135 3.22 1.333 2.837 



شادية الدقناوى/  د                                            .......  تنمية مهارات التفاوض
  

 ( 4تاب  جدول رقم ) 

 (المهارات الضخصية ) معامل الثبات لعبارات المحور األول 
12ن = 

 محور
 المهارات الضخصية

 معامل الثبات التطبيق الثاني التطبيق األول
 ع م ع م )ر(

6 3.42 2.843 3.62 2.966 2.884 
7 2.42 2.966 2.82 1.135 2.752 
8 3.42 2.843 3.62 2.966 2.841 
9 2.62 2.843 2.82 1.135 2.752 
12 3.22 2.942 3.42 2.843 2.795 
11 3.42 2.843 3.62 2.966 2.795 
12 2.82 2.632 3.22 2.942 2.837 
13 2.82 1.135 3.22 1.135 2.867 
14 3.22 1.135 3.42 1.264 2.837 

أن العبدارات ثابتدة داخدل محدور المهدارات       السدابق جددول  اليتضح مدن  
،مما يدل على  2.752الى  2.912الضخصية حين يتراوح معامل الفاكرونباخ ما بين 

 ثبات العبارات داخل المحور.
 ( 5جدول رقم ) 

 (المهنية  المهارات)معامل الثبات لعبارات المحور الثاني 
 12ن = 

 محور
 المهنيةالمهارات 

 معامل الثبات التطبيق الثاني التطبيق األول
 ع م ع م )ر(

1 3.22 2.632 3.42 2.843 2.766 
2 2.82 2.632 3.22 2.632 2.764 
3 3.22 1.135 3.42 1.264 2.867 
4 2.62 2.843 2.82 1.135 2.767 
5 2.82 2.632 3.22 2.632 2.794 

6 3.22 2.632 3.42 2.843 2.881 
7 3.22 1.333 3.42 1.263 2.732 
8 2.82 1.475 3.22 2.632 2.821 
9 2.62 2.843 3.22 2.942 2.837 
12 3.22 1.135 3.42 1.264 2.542 
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 ( 5تاب  جدول رقم ) 

 معامل الثبات لعبارات المحور الثاني ) المهارات المهنية (      
12ن = 

 محور
 ت المهنيةالمهارا

 معامل الثبات التطبيق الثاني التطبيق األول
 ع م ع م )ر(

11 3.42 2.843 3.62 2.966 2.884 

12 3.22 1.333 3.22 1.135 2.837 

13 3.22 1.333 3.22 2.632 2.881 

14 2.82 1.135 3.22 1.263 2.821 

أن العبدارات ثابتدة داخدل محدور المهدارات        السدابق  جددول اليتضح من 
،مما يددل علدى    2.542الى  2.884المهنية حين يتراوح معامل الفاكرونباخ ما بين 

 ثبات العبارات داخل المحور.
 ( 6جدول رقم ) 

 (المهارات التفاوضية ) معامل الثبات لعبارات المحور الثالن 
 12ن = 

 محور
 التفاوضيةالمهارات 

 معامل الثبات التطبيق الثاني التطبيق األول
 ع م ع م )ر(

1 3.22 1.135 3.42 1.135 2.747 
2 3.22 2.632 3.22 2.843 2.867 
3 3.22 1.475 3.42 1.349 2.841 
4 3.22 2.942 3.62 1.135 2.752 
5 3.22 2.632 3.22 2.843 2.795 
6 3.22 1.333 3.42 1.264 2.767 
7 2.62 2.623 3.42 2.843 2.732 
8 3.22 2.843 3.42 2.942 2.767 
9 3.62 1.333 3.22 1.475 2.837 
12 3.22 1.349 3.22 1.254 2.826 
11 2.42 2.632 4.22 2.843 2.881 
12 3.82 2.966 3.42 1.135 2.867 
13 3.62 1.232 2.82 1.254 2.841 

أن العبدارات ثابتدة داخدل محدور المهدارات      السدابق  جددول  اليتضح مدن  
،ممدا يددل    2.767الى  2.881ا بين التفاوضية حين يتراوح معامل الفاكرونباخ م

 على ثبات العبارات داخل المحور.
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 ( 7جدول رقم ) 

 (  المعوقات)  معامل الثبات لعبارات المحور الراب  
 12ن = 

 محور
 مهارات التنفيذ

معامل  التطبيق الثاني التطبيق األول
 الثبات
 ع م ع م )ر(

1 3.22 1.646 4.22 1.398 2.726 

2 3.22 1.135 3.82 2.966 2.837 

3 3.22 1.475 3.62 1.264 2.826 

4 3.22 2.632 3.42 2.843 2.887 

5 3.22 2.942 3.42 1.135 2.881 

6 3.42 1.135 3.22 2.966 2.542 

7 3.22 1.264 3.62 1.349 2.821 

8 3.22 1.135 3.62 1.264 2.837 

9 3.42 1.333 3.42 2.966 2.884 

12 3.22 2.843 3.62 2.966 2.881 

11 3.22 1.135 3.62 1.264 2.887 

12 3.42 1.475 3.42 1.232 2.927 

13 3.22 2.843 3.82 2.966 2.795 

14 3.22 1.333 3.62 1.264 2.837 

15 3.42 1.333 3.42 1.264 2.867 

حيدن   المعوقدات أن العبارات ثابتة داخل محور  السابقجدول اليتضح من 
على ثبات العبارات ،مما يدل  2.542الى  2.927يتراوح معامل الفاكرونباخ ما بين 

  داخل المحور
 ( 8)  جدول رقم

 (التدريبيةالبرامو )معامل الثبات لعبارات المحور الخامس 
 12ن = 

 محور
 التدريبية البرامو

 معامل الثبات التطبيق الثاني بيق األولالتط
 ع م ع م )ر(

1 3.42 2.842 3.42 2.966 2.837 
2 3.42 1.264 3.62 1.232 2.766 
3 3.22 1.264 3.82 2.966 2.764 
4 3.62 1.333 3.62 1.475 2.746 
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 (8تاب  جدول )
 (البرامو التدريبية) معامل الثبات لعبارات المحور الخامس 

 12ن = 
 حورم

 البرامو التدريبية

 معامل الثبات التطبيق الثاني التطبيق األول
 ع م ع م )ر(

5 3.42 1.349 3.22 1.232 2.891 
6 3.62 2.843 3.82 2.843 2.821 
7 3.22 2.966 3.42 2.966 2.812 
8 3.42 1.475 3.62 1.264 2.885 
9 3.22 1.264 3.42 2.942 2.849 
12 3.22 1.333 3.22 2.632 2.767 
11 3.22 1.333 3.22 2.843 2.912 
12 3.22 2.632 3.42 2.843 2.926 
13 3.42 1.135 3.42 1.135 2.881 

 أن العبددارات ثابتددة داخددل محددور البددرامو السددابقجدددول اليتضددح مددن 
،ممدا يددل    2.766الدى   2.912حين يتراوح معامل الفاكرونباخ ما بين  التدريبية

 خل المحور.على ثبات العبارات دا
 ( 9جدول رقم ) 
 ( المهارات التسويقية )معامل الثبات لعبارات المحور السادس

12ن = 
 محور

 المهارات التسويقية

 معامل الثبات التطبيق الثاني التطبيق األول
 ع م ع م )ر(

1 3.62 2.843 3.82 2.843 2.821 
2 3.22 2.966 3.42 2.966 2.812 
3 3.22 1.333 3.22 2.843 2.912 
4 3.22 2.632 3.42 2.843 2.887 
5 3.22 2.843 3.62 2.966 2.881 
6 3.22 1.135 3.62 1.264 2.887 
7 3.42 1.475 3.42 1.232 2.927 
8 3.62 1.333 3.22 1.475 2.837 
9 3.22 1.349 3.22 1.254 2.826 
12 2.42 2.632 4.22 2.843 2.881 
11 3.82 2.966 3.42 1.135 2.867 
12 3.62 1.232 2.82 1.254 2.841 

أن العبددارات ثابتددة داخددل محددور البددرامو السددابق جدددول اليتضددح مددن 
،ممدا يددل    2.821الدى   2.912التدريبية حين يتراوح معامل الفاكرونباخ ما بدين  

 على ثبات العبارات داخل المحور.
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 المعالجات اإلحصائية:

اإلحصائية المناسدبة لتحقيدق أهددا      بتفريغ البيانات في الجداول ةالباحث تقام 
 SPSS v 16)البحن وإجراء المعالجات اإلحصائية المناسبة باسدتخدام برندامو )  

االنحرا  المعيداري   –وقد استخدمت  األساليب اإلحصائية وهي المتوسط الحسابي 
 داللة الفروق. –معامالت االرتباط لبيرسون  -النسب المووية –التكرارات  –

 :الدراسة  نتائو عرض ومناقضة

اسددتنادًا لنتددائو البيانددات والمعالجددات اإلحصددائية وحجددم العينددة والمجتمدد  
والدراسات السابقة وفي ضوء تساؤالت البحدن وأهدافده قامدت الباحثدة بعدرض      

 تم عرض التكرارات والنسب المووالنتائو و
 المهارات الضخصية  المحور األول :

 (12جدول رقم )
 (المهارات الضخصية) درة والنسبة المووية لمحور المتوسط والدرجة المق

 54ن = 
إلى  موافق المتوسط العبارة م

 حد ما
غير 
 موافق

النسبة  التكرار
 المووية

 الترتيب

 8 79.26 214.22 8.22 12.22 34.22 3.88 قوة الذاكرة  1
 1 91.85 248.22 2.22 7.22 45.22 4.59 سرعة البديهة 2
 4 88.15 238.22 2.22 12.22 42.22 4.42 قوة الضخصية 3
 2 91.85 248.22 1.22 9.22 44.22 4.59 الثقة بالنفس 4
 16 65.93 178.22 9.22 28.22 17.22 3.29 القدرة على مواجهة التحديات 5
 3 92.37 244.22 1.22 11.22 42.22 4.51 القدرة على اإلقناع 6
 5 83.72 226.22 2.22 18.22 34.22 4.18 مهارة االستماع الفعال 7
 6 83.72 226.22 2.22 18.22 34.22 4.18 أن يكون متحدثا جيدًا 8
 14 73.33 198.22 1.22 34.22 19.22 3.62 إجادة مهارة طرح األسولة 9
 15 68.15 184.22 12.22 19.22 23.22 3.42 فن التعامل م  ا خرين   12
 12 75.56 224.22 2.22 29.22 23.22 3.77 استيعاب الرأي المعارض القدرة على 11
 7 81.48 222.22 2.22 21.22 31.22 4.22 إجادة مهارة الرد على األسولة 12
 12 76.32 226.22 3.22 26.22 25.22 3.81 الصبر وتحمل المضقة 13
 9 77.78 212.22 4.22 22.22 28.22 3.88 القدرة على كسب ثقة ا خرين 14
 11 76.32 226.22 7.22 18.22 29.22 3.81 تصال المتاحة  القدرة على استخدام وسائل اال 15
 13 75.56 224.22 9.22 15.22 32.22 3.77 الفاعلية في تبادل االتصال   16

أن المتوسطات في المحدور األول تتدراوح مدا     السابق جدول اليتضح من  
 91.85( وتتراوح النسبة المووية الستجابات العينة مدا بدين )  4.59،  3.29بين )
بين استجابات العيندة لصدالح   ا دالة إحصائي ا% (  وأن هناك فروق%65.93 ، 

الخاص بالمهارات الضخصية التي في جمي  عبارات المحور األول االستجابة )نعم( 
 يجب توفرها في طالب التربية العملية .
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تعتبر و  91.85( سرعة البديهة علي نسبة مووية  2حصلت العبارة رقم ) 
رات الواجب توفرها لدي طالب التربية العملية حتى يمكنه التصر  من أهم المها

وأثناء محاورة التالميذ في كيفية إقناعهم  االنضطة حصةفي جمي  األوقات داخل 
 بالمدرسة. اإلعالميةاألنضطة بأهمية 

 91.85( الثقددة بددالنفس علددى نسددبة موويددة 4وحصددلت العبددارة رقددم ) 
المهارات االجتماعيدة   إحدى بالنفسبر الثقة تعتو البديهة  بالتساوي م  سرعة 
 عدالم اال خصدائي أأو بالمدرسدة سدواء كدان المضدر       األفدراد للتعامل م  جميد   

حرجدة ويعتبدر فدن    والقدرة على التصر  في المواقو الالتالميذ  أو بالمدرسة 
طالدب التربيدة   ل هاإكسداب التدي يجدب    حد المحاور الرئيسيةأ التسويقياالتصال 
التفداوض مد  التالميدذ     جل التقليل من نوبات القلق قبل بدء إجراءاتأ العملية من

دراسة حين تري عينة ال  (28) (2227)الخطيب  محمدوتتفق تلك النتائو م  دراسة 
 .  وتنمية المهارات التفاوضية فر الثقة بالنفس لدي الضخص المفاوضأهمية تو

تيب الثالن فدي  لتر( القدرة على اإلقناع علي ا 6وحصلت العبارة رقم ) 
حيدن مدن    92.37بنسدبة موويدة    فرها في الضدخص المفداوض  المهارات الواجب تو

كبيرا  لذاته  اهتماما بهطالب التربية العملية يهتم  بأنإقناع التلميذ  الضروري
 . ية بالمدرسةعالملألنضطة االليس بهد  الترويو والتسويق  و

تعتبر و 88.15سبة مووية ( قوة الضخصية على ن 3وحصلت العبارة رقم ) 
قوة الضخصية من المهارات األساسية التي تمسك بزمام العالقدات اإلنسدانية فدي    
حالة التفاوض يحصل الضخص األكثر قوة على الكثير من التندازالت مدن الطدر     

وتتفق تلدك النتدائو مد     والقدرة على اتخاذ القرارات في الوقت المناسب خر  ا
من سمات الضخصية التفاوضدية قدوة    (29)( 2212)  منحازم محمد عبدالرحدراسة 

      .الضخصية 
 (8رقم ) عبارةوال،  ( مهارة االستماع الفعال  7وحصلت العبارة رقم ) 

حين يجدب علدى طالدب التربيدة       83.72على نسبة مووية أن يكون متحدثا جيدا 
ب عرض األفكار العملية توفير البيوة المناسبة لعملية التفاوض م  التالميذ وترتي

التي يرغب طالب التربية العملية في إدراكها في عمليدة التفداوض مد  التالميدذ     
مدن   (32) ( 2211)  مييخالدد بدن عبدالمحسدن الضد    وتتفق تلك النتائو م  دراسة 

 .ضرورة توفير البيوة المالئمة لعملية التفاوض ومراعاة الناحية السدنية للفدرد  
والتحدث بوضوح والقدرة  ،اللباقة في الحدين ن يملك القدرة الجيدة وأوكذلك 
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على االستمرار م  التالميذ بلغة مفهومدة وألفداظ واضدحة أمدر ضدروري لطالدب       
 .التربية العملية

علدى نسدبة    إجادة مهارة الرد علدى األسدولة   ( 12وحصلت العبارة رقم ) 
عدوا  من خالل عرض عملية التفاوض م  التالميذ بصورة تجعلهم يقتن 81.48مووية 
واالجابة علدى كدل    ية )صحافة مدرسية وإذاعة مدرسية(عالماألنضطة اإلبأهمية 

المحرجدة والخدروج مدن     األسدولة تساؤالت التالميذ والقددرة علدى التعامدل مد      
 لموقو بلباقةا

 المحور الثاني  : المهارات المهنية 
 ( 11رقم ) جدول 

 (هارات المهنيةالم)المتوسط والدرجة المقدرة والنسبة المووية لمحور 
 54ن = 

 موافق المتوسط العبارة م
إلى 
 حد ما

غير 
 موافق

 التكرار
النسبة 
 المووية

 الترتيب

 2 85.19 232.22 3.22 14.22 37.22 4.25 القدرة على إدارة الوقت واستثماره 1
 6 72.59 196.22 5.22 27.22 22.22 3.62 القدرة على ترتيب األفكار   2
 4 77.78 212.22 4.22 22.22 28.22 3.88 الجيد للتفاوض م  التالميذ   اإلعداد والتخطيط 3
 8 71.11 192.22 6.22 27.22 21.22 3.55 معرفة حدود التفاوض والصالحيات 4
القدددرة علددى جمدد  المعلومددات وتحليلهددا والخاصددة   5

 بالعوامل البيوية المحيطة 
3.55 19.22 31.22 4.22 192.22 71.11 9 

األنضدطة  ى تحليل المضكالت التدي تواجده   القدرة عل 6
  يةعالماال

3.42 25.22 16.22 13.22 186.22 68.89 11 

 3 85.19 232.22 2.22 16.22 36.22 4.25 المواقو الحرجة   ازاءحسن التصر   7

يددة عالماألنضددطة االالقدددرة علددى اإلقندداع بأهميددة  8
   بالمدرسة

3.55 27.22 16.22 11.22 194.22 71.85 7 

 12 72.37 192.22 9.22 22.22 23.22 3.51   المرحلة العمرية للتلميذاالهتمام بتفاصيل  9
القدددرة علددى قيددادة مجموعددة التربيددة العمليددة     12

 1 86.32 233.22 3.22 15.22 37.22 4.25 بالمدرسة  

 5 77.24 228.22 9.22 13.22 32.22 3.81 سرعة االستجابة للمواقو داخل المدرسة    11
 13 62.22 162.22 11.22 7.22 26.22 3.51 الستغالل الجيد لوسائل االتصال المتاحة بالمدرسة  ا 12
 14 54.81 148.22 24.22 13.22 17.22 2.72 اإللمام بالجوانب القانونية وحقوق الطفل وواجباته    13
 12 64.44 174.22 16.22 16.22 22.22 3.18 إتقان فن االتصال التسويقي  14

أن المتوسطات في المحدور األول تتدراوح مدا     السابق جدول الن  يتضح م
 86.32( وتتراوح النسبة المووية الستجابات العينة مدا بدين )  4.25:  2.72بين )
دالة إحصائية بين استجابات العيندة لصدالح    ا% (  وأن هناك فروق%54.81 ، 

الخداص  اني في جمي  عبارات المحدور الثد   و ) إلى حد ما ( ( نعم االستجابة )
 . بالمهارات المهنية التي يجب توافرها في طالب التربية العملية
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( 9،  5،  4،  8،  2،  11،  3،  7 ، 1،  12حين حصلت العبارات أرقدام  ) 
 وتعتبر المهارات المهنية(   72.37:  86.32)  ما بينعلى نسبة مووية تراوحت 

وذلك الن هناك عدم  ربويت اعالملطالب التربية العملية تخصص  ضرورية جدا 
اهتمام من جانب الطلبة بانضطة االعالم التربوي وان حصدة االنضدطة المدرسدية    

، وتعتبر خصائص القائد التدي تتدوفر بطالدب    كحصص المواد االساسية مهمة غير 
جدل تنسديق جهدود    أمدن  سمة من سمات القائدد   ، ةقائد المجموعالتربية العملية 

مدن المهدارات   وهى على إدارة وقت التفاوض ته قدر و ،مجموعة التربية العملية
والقدرة على التفكيدر  ، المهنية المطلوبة وحسن التصر  أثناء المواقو الحرجة 

 . والتصر  في جمي  المواقو المختلفة أثناء عملية التفاوض م  التالميذ
وعملية التخطيط الجيد لعملية التفاوض بحين يدرك طالب التربية العملية 

يدة  عالماألنضدطة اإل كيفية جذب التالميدذ وإقنداعهم بأهميدة     تربوي عالمإصعبة 
نضدطة  أيجابية المختلفدة التدى مارسدت    وممارستها وتقديم النماذج اإل المدرسية

 -صدحافة عالميدة المختلفدة  ال  المجداالت اإل  ن عالمة مميزة فياالعالم واصبحت ا 
لبدء من السهل إلى الصعب م  ا يمكنه وترتيب األفكار بحين اإلذاعة والتليفزيون 

عندد  خصائصها التي تميزها عن المرحلة االخدرى   مرحلة عمريةكل ول التالميذ ،
التي يقوم  عمريةالمرحلة ال ك خصائص رادإطالب التربية العملية  علىو التالميذ

حصص الخصائى  بإدراجوخاصة بعد قرار وزارة التربية والتعليم ا لهبالتدريس 
 نضطة وترتبط بدرجات لأل الدراسيالجدول مدرجة ب عالماإل

نسبة مووية تراوحت على (  13،  12،  14،  6وحصلت العبارات أرقام )  
 وتؤكد تلك النتائو أن إتقان فن االتصال التسدويقي  ( 54.81:  64.44)   ما بين

من المهام التي يجب و تربوي عالمإلطالب التربية العملية تخصص  همة مضرورة 
يعتبدر   هنظرا لعدم اهتمام الطالب بفن االتصال التسويقي مد  أند  ليها  ع التأكيد
وعدم اسدتغالل طالدب التربيدة    في عملية التفاوض م  التالميذ ،   اأساسي اعنصر

مما يهدد عمليدة التفداوض   تجذب التالميذ  والتي العملية وسائل االتصال بفعالية
 . هممع
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 ضالمحور الثالن  : مدي توافر مهارات التفاو
 (12جدول رقم )  

 (مهارات التفاوض)المتوسط والدرجة المقدرة والنسبة المووية لمحور 
 54ن = 

إلى  موافق المتوسط العبارة م
 حد ما

غير 
 موافق

 الترتيب النسبة  التكرار

القدددرة علددى التصددر  بددذكاء فددي المواقددو  1
 5 72.37 192.22 12.22 22.22 24.22 3.51 المحرجة  

دون  لهم قناع ا خرين واالستماعالقدرة على إ 2
 كلل 

3.33 15.22 33.22 6.22 182.22 66.67 8 

 9 66.67 182.22 3.22 39.22 12.22 3.33 استغالل المواقو للحصول على مميزات كثيرة 3
 12 65.93 178.22 9.22 28.22 17.22 3.29 التحكم في النفس  4
 4 72.59 196.22 5.22 27.22 22.22 3.62 إجادة البدائل في حالة وجود مضكلة  5
 3 74.27 222.22 2.22 35.22 19.22 3.72 هيأفرصة للتعبير عن ر التلميذإعطاء  6
 7 68.15 184.22 12.22 23.22 21.22 3.42 تغيير الخطط عند الحاجة لذلك    7
 11 64.44 174.22 7.22 34.22 13.22 3.22 القدرة على المطالبة بالمزيد من التنازالت   8
 1 77.24 228.22 8.22 15.22 31.22 3.81 عدم الضعور باإلحباط بسرعة  9
 6 68.89 186.22 3.22 36.22 15.22 3.42 القدرة على إدارة الوقت بصورة جيدة  12
 2 74.81 222.22 11.22 12.22 31.22 3.74 القدرة على تحمل الضغوط   11

ر األول تتراوح ما بين أن المتوسطات في المحو السابقجدول اليتضح من  
% ، 77.24( وتتراوح النسبة المووية الستجابات العينة ما بدين ) 3.82:  3.33)

دالددة إحصددائية بددين اسددتجابات العينددة لصددالح   اوأن هندداك فروقدد % (64.44
الخداص مددي تدوفر    في اغلب عبدارات المحدور الثالدن    ( إلى حد مااالستجابة )

 اعدالم طالدب التربيدة العمليدة تخصدص     ا ان يتسم به مهارات التفاوض التي يجب
  . تربوي

( علدي نسدبة موويدة    1،  5،  6،  11،  9) أرقدام حين حصدلت العبدارات   
تضدير نتدائو الداللدة اإلحصدائية باإلجابدة      و (72.37:  77.24بين ) تراوحت ما

صفات الضخص المفاوض عدم الضعور باإلحباط بسرعة أثنداء   ن من أ( حين نعم)
االنضدطة المدرسدية قدد ال تجدد       حصدة ن أخاصدة  التالميذ ، عملية التفاوض م 

  الدراسينها قد تكون في نهاية اليوم أ، كما من التالميذ  اجذب أو اكبير ااهتمام
 ال قيمة لده   العمليوان وجوده بالتدريب  يضعر طالب التربية العملية بالملل مما

، قد يؤدي إلى إحباط  مما استعجال الحصول على نتائو من التالميذلى اباإلضافة 
و تعتبدر  مهارة الصبر وعددم الضدعور باإلحبداط بسدرعة ،     وجود  لذا البد من 

ظل صعوره  في خاصية تصر  طالب التربية العملية بذكاء في المواقو المحرجة
وذلك للخروج بأقل الخسائر أثناء عملية التفداوض    بالالمباالة من جانب التالميذ

   من أهم الخصائص 
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( علدى نسدبة موويدة     8،  4،  3،  2،  7،  12العبارات أرقدام )  وحصلت 
( مما تضير نتائو الداللة اإلحصدائية باإلجابدة   64.44:  68.89) ما بينتراوحت 

حين أن مواقو التفداوض مد  التالميدذ تتغيدر بسدرعة وبصدورة        (إلى حد ما)
كما الميذ ، مستمرة األمر الذي يتتطلب تغيير الخطط أثناء عملية التفاوض م  الت

مهارة يمكن لطالب التربية العملية التدرب عليها واكتسابها لما لها من دور  اانه
بطريقة سليمة ، والبدد  التي قد يتعرض لها  المواقو  بعضكبير ومهم في إنهاء 

والصدبر   يهدا فعلى ضبط النفس و الدتحكم   امتالك القدرةلطالب التربية العملية 
أثنداء عمليدة    من تصرفات وسلوكيات مختلفة  الميذعلى ما يمكن أن يصدر من الت

يجدب أن يددار بطريقدة صدحيحة      حيدن  امهمد  االتفاوض ، ويعتبر الوقت عنصدر 
 ويستثمر في مصلحة عملية التفاوض بما يخدم مصلحة طالب التربية العملية . 

 : المعوقات   الراب   المحور 
 (13جدول رقم )

 وية لمحور المعوقاتالمتوسط والدرجة المقدرة والنسبة المو
54ن = 

إلى  موافق المتوسط العبارة م
 حد ما

غير 
 موافق

النسبة  التكرار
 المووية

 الترتيب

مجموعددة  تعدداون ادارة المدرسددة مدد  عدددم  1
 2 88.15 238.22 4.22 8.22 42.22 4.42 التربية العملية   

 3 82.96 224.22 3.22 17.22 34.22 4.14 تصر  المفاوض بانفعال وعصبية  2
عدم تحديدد األدوار لكدل صدخص فدي فريدق       3

 التفاوض  
3.62 26.22 19.22 9.22 196.22 72.59 9 

 7 78.52 212.22 3.22 23.22 28.22 3.94 التسرع واالرتباك من قبل المفاوض   4
 5 82.22 222.22 5.22 14.22 35.22 4.11 محدودية الصالحيات المخولة للمفاوض 5
 12 68.15 184.22 8.22 27.22 19.22 3.42 جوانب األزمة الواقعة  عدم اإللمام بكافة  6
 12 72.59 196.22 5.22 27.22 22.22 3.62 عدم اإلعداد الجيد للتفاوض   7
 13 65.93 178.22 12.22 26.22 18.22 3.29 قلة المعلومات وندرتها عند التالميذ  8
عدم االستماع الجيد واالستخفا  بمدا يقولده    9

 ذ   التالمي
4.23 32.22 18.22 4.22 218.22 82.74 6 

عدددم جاهزيددة مكددان التفدداوض بالمتطلبددات  12
 14 58.52 158.22 17.22 22.22 15.22 2.92 األساسية 

تدددخل بعددض المسددوولين فددي عمددل فريددق    11
 1 92.37 244.22 3.22 7.22 44.22 4.51 التفاوض  

 8 74.27 222.22 3.22 29.22 22.22 3.72  النضطة دون اخرى ي عالمالتوجه اال 12
 4 82.96 224.22 7.22 9.22 38.22 4.14 ضيق الوقت المخصص لعملية التفاوض   13
وجود قناعة لدي المسوولين بان االتصال هو  14

 11 71.85 194.22 15.22 8.22 31.22 3.59 أسرع وأسهل الحلول  

 15 57.24 154.22 17.22 24.22 13.22 2.85 الخو  من الفضل في عملية التفاوض   15
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 4.51ب  تتراوح ما بين )أن المتوسطات في المحور الراالسابق جدول ال يتضح من
% ، 92.37وتتددراوح النسددبة الموويددة السددتجابات العينددة مددا بددين )  (2.85: 

لمحدور الرابد    بين استجابات العينة ل إحصائيادالة  ا% ( وأن هناك فروق57.24
جه طالب التربية العملية ثنداء عمليدة التفداوض مد      الخاص بالمعوقات التي توا

 . دراسةراء عينة الآالتالميذ ، كما يتضح انه يوجد تفاوت في 
تدخل بعض المسدوولين فدي عمدل فريدق     (  11حين حصلت العبارة رقم ) 

وتؤكد العبارة أن تددخل   ( 92.37على الترتيب األول بنسبة مووية )  التفاوض
ة التفاوض يؤدي إلى التضويش علدى عمليدة التفداوض    بعض المضرفين أثناء عملي

المدرسة  إدارةعدم تعاون  ( 1التالميذ ، وحصلت العبارة رقم )  انتباهوتضتيت 
( حيدن أن عددم وجدود     88.15على نسبة مووية ) م  مجموعة التربية العملية  

قد طالب التربية العملية دارة المدرسة والمدرسين م   إ مساندة وتعاون من قبل
 .يؤدي إلى فضل عملية التفاوض 
علدى نسدبة    تصر  المفاوض بانفعال وعصبية(  2وحصلت العبارة رقم ) 

حد المعوقات التي تؤثر علدى  أة بي( حين يعتبر االنفعال والعص 82.96مووية ) 
يجدب ضدبط الدنفس     هلذا تعزو الباحثة تلدك النتيجدة إلدى أند     ،عملية التفاوض

طالدب   ندت فداوض ، فمدن البدديهي فدي حالدة تع     والتحكم في أعصاب الضخص الم
قد يواجه ذلك رد فعل معاكس أثناء عمليدة إقنداع التالميدذ    أنه التربية العملية 

(  13، وحصدلت العبدارة )    إذاعة( مدرسية -ية )صحافةعالماألنضطة االبأهمية 
حيدن يعتبدر    ( 82.96على نسبة مووية ) ضيق الوقت المخصص لعملية التفاوض 

 فدي إقنداع التالميدذ     قدات وحدد المع أ يدة عالمألنضدطة اال لالمخصدص   قلة الوقدت 
عالمية فدي الغالدب تكدون فدي نهايدة اليدوم        اإل األنضطةن حصة ألى إ باإلضافة

الدراسي حين يكون ذهن التالميذ مضغوال باالنصرا  من المدرسة مما يضكل سدببا  
 كبيرا في عدم تعاونهم م  طالب التربية العملية 

علدى   محدودية الصالحيات المخولة للمفداوض (  5رة رقم ) وحصلت العبا
حين يجب أن تتوافر جمي  الصدالحيات لطالدب التربيدة     ( 82.22نسبة مووية ) 

 التدي العملية أثناء عملية التفاوض م  التالميذ وعددم تجريدده مدن الصدالحيات     
عدم   ( 9، وحصلت العبارة رقم ) تساعده على التعامل م  التالميذ المضاغبين  

حين (  82.74على نسبة مووية ) االستماع الجيد واالستخفا  بما يقوله التالميذ 
اإلعالمدي وطموحداتهم   يجب االستماع للتالميذ للتعر  على اتجاهاتهم في المجال 

حدال المصدادرة   نه في أحين المختلفة والنماذج االيجابية من االعالم والمتميزين 
       . ويحدث صداما بين الطرفين أفكارهم  التالميذ قد يصرون على راءآ على
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 البرامو التدريبية   محتوى : الخامس  المحور 
 (14جدول رقم )

 (البرامو التدريبيةمحتوي  )المتوسط والدرجة المقدرة والنسبة المووية لمحور
 54ن = 

 
 م

إلى  موافق المتوسط العبارة
 حد ما

غير 
 موافق

النسبة  التكرار
 المووية

 الترتيب

 4 85.93 232.22 5.22 9.22 42.22 4.29 التدريب على مهارات االتصال التسويقي 1
التدددريب علددى تحمددل الضددغوط النفسددية     2

 والجسدية 
3.77 29.22 17.22 8.22 224.22 75.56 11 

 8 77.24 228.22 4.22 23.22 27.22 3.85 تنمية مهارة إدارة الوقت 3
 6 79.26 214.22 3.22 22.22 29.22 3.96 تنمية مهارة كبت االنفعاالت   4
 9 77.24 228.22 4.22 23.22 27.22 3.85 تنمية وتطوير الذاكرة  5
 1 91.85 248.22 1.22 9.22 44.22 4.59 التدريب على مهارة اإلقناع  6
 12 72.59 196.22 5.22 27.22 22.22 3.62 تنمية الحس االنفعالي لدي المفاوض   7
 12 76.32 226.22 7.22 18.22 29.22 3.81 م وسائل االتصال  التدريب على استخدا 8
 7 77.78 212.22 7.22 16.22 31.22 3.88 التدريب على استخدام االتصال التسويقي  9
 2 89.63 242.22 2.22 12.22 42.22 4.48 وض  سيناريوهات عند التعامل م  التالميذ  12
 3 88.89 242.22 2.22 11.22 41.22 4.44 االستفادة من خبرات المضرفين بالمدرسة  11
التدددريب علددى مهددارة االسددتماع للتالميددذ    12

 للتعر  على ميولهم 
4.29 38.22 13.22 3.22 232.22 85.93 5 

 13 71.11 192.22 6.22 27.22 21.22 3.55 تنمية الذكاء االنفعالي   13

راوح مدا  أن المتوسطات في المحور الخامس تت الجدول السابق يتضح من  
% 91.85( وتتراوح النسبة المووية الستجابات العينة ما بين )3.55:  4.59بين )

لمحدور  بدين اسدتجابات العيندة ل    ادالدة إحصدائي   ا% (  وأن هناك فروق71.11، 
طالدب التربيدة العمليدة    يجب توفيرها لالتي  بالبرامو التدريبيةالخاص  الخامس
  تربوي عالمإ تخصص

( 91.85( على المرتبة األولي بنسبة مووية )6م )حين حصلت العبارة رق
وهي التدريب على مهارة اإلقناع ، حين ترج  أهميدة تلدك المهدارة فدي إنهداء      

إذاعدة   –االعالم المدرسي )صحافة عملية التفاوض بكيفية إقناع التالميذ بأهمية 
 ( مدرسية

 (91.85نسبة مووية )المرتبة األولي ب ( على6حين حصلت العبارة رقم )
وهي التدريب على مهارة اإلقناع ، حين ترج  أهميدة تلدك المهدارة فدي إنهداء      

( إذاعة –المدرسي )صحافة  عالماالعملية التفاوض بكيفية إقناع التالميذ بأهمية 
 .  مدرسية
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( وهدي  89.63( على المرتبدة الثانيدة بنسدبة )   12وحصلت العبارة رقم )
 متقلبة فيجب التالميذطبيعة  أن، حين  التالميذوض  سيناريوهات عند التعامل م  

  وض  بعض الخطط البديلة الستمرار عملية التفاوض م  التالميذ .
( 88.89( على المرتبة الثالثدة بنسدبة موويدة )   11وحصلت العبارة رقم )

وهي االستفادة من خبرات المضرفين بالمدرسة ، حين يعتبدر عامدل الخبدرة هدو     
وأهميتهدا بصدورة سدريعة     المدرسدية باألنضطة يذ الفارق في كيفية إقناع التالم

وتصل إلى أفكار التالميذ ، فيجب االستفادة من خبرات السادة المضدرفين للتعدر    
 على ميول وأهدا  التالميذ . 
 (85.93( على المرتبدة الرابعدة بنسدبة موويدة )    1وحصلت العبارة رقم )

صدال التسدويقي ينمدي    فتنمية االتوهي التدريب على مهارات االتصال التسويقي 
التربيدة العمليدة مد  التالميدذ      طالبكيفية تفاعل تحسين العالقات م  التالميذ و

ن معظدم التالميدذ ال   أخاصدة   ية والحصول علدى النتدائو المتوقعدة   يجابإبصورة 
 .ساسية المدرسية مثل المواد الدراسية األ باألنضطةيبدون اهتماما 

( 85.93الخامسة بنسدبة موويدة )   تبة( على المر12وحصلت العبارة رقم )
وآرائهدم   وهي التددريب علدى مهدارة االسدتماع للتالميدذ للتعدر  علدى ميدولهم        

  .وطموحاتهم واكتضا  مواهبهم وتنميتها 
 : المهارات التسويقية    المحور السادس

 ( 15جدول رقم )   
 (المهارات التسويقية)المتوسط والدرجة المقدرة والنسبة المووية لمحور 

 54=  ن

 موافق المتوسط العبارة م
إلى 
حد 
 ما

غير 
 موافق

 التكرار
النسبة 
 المووية

 الترتيب

قدرة طالب التربية العملية علي اإلنصات الجيد  1
 للتالميذ

3.85 34.22 9.22 11.22 228.22 77.24 12 

 5 83.72 226.22 8.22 6.22 42.22 4.18 اختيار الكلمات المناسبة لمستوي التالميذ 2
 12 71.11 192.22 12.22 15.22 27.22 3.55 اختيار نبرات الصوت المناسبة 3
 2 88.89 242.22 5.22 5.22 44.22 4.44 البضاصة وإبداء االرتياح والقبول للتالميذ 4
 1 91.85 248.22 3.22 5.22 46.22 4.59 احترام مضاعر التالميذ 5
 4 87.41 236.22 4.22 9.22 41.22 4.37 التغلب على عوائق االتصال 6
 6 83.72 226.22 7.22 8.22 39.22 4.18 القدرة على تنفيذ الهد  من االتصال 7
 7 82.74 218.22 8.22 12.22 36.22 4.23 تحسين العالقة بين المعلم والتالميذ  8
تددوفير األدوات واإلمكانيددات الالزمددة لعمليددة   9

 9 77.78 212.22 8.22 14.22 32.22 3.88 االتصال

 8 82.22 216.22 12.22 7.22 37.22 4.22  استثمار الوقت  12
 3 88.89 242.22 2.22 11.22 41.22 4.44 القدرة على اتخاذ القرار   11
 كأخصدائي بدوره  طالب التربية العملية اقتناع  12

 11 74.27 222.22 9.22 17.22 28.22 3.66 اعالم تربوي 
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مهدارات   )ت في المحدور السدادس  أن المتوسطا السابق جدول اليتضح من  
( وتتراوح النسبة المووية الستجابات 4.59: 3.55)    ( تتراوح ما بينالتسويق 

اسدتجابات   إحصائيا% (  وأن هناك فروق دالة 71.11% ، 91.85العينة ما بين )
 فدى طالدب   توفرهاالتي يجب  المهارات التسويقيةالخاص  السادسلمحور العينة ل

 .تربوي اعالمتخصص التربية العملية 
( 91.85( على المرتبة األولي بنسبة موويدة ) 5حين حصلت العبارة رقم )

، حين ترج  أهمية تلك المهدارة فدي إنهداء عمليدة      احترام مضاعر التالميذ وهي
الحترام مضاعرهم والعطو عليهم مما يضعرهم بأهميتهم مما يؤدى الى  التفاوض 

 التواصل م  طالب التربية العملية 
 بنسدبة موويدة   والثالثة ة الثانية( على المرتب11،  4) انوحصلت العبارت

و القدرة علدى اتخداذ   للتالميذ  بول( وهي البضاصة وابداء االرتياح والق88.89)
، مما يضفي جو البهجة والفرح لدي التالميذ وتقبدل التالميدذ للموضدوع    القرار 

ثناء اجراء عملية أخصوصا الذي سو  يقوم به طالب التربية العملية من صرحه و
، ويجب على  يةعالماألنضطة االنحو ممارسة  همواتجاهات همالتفاوض لتغيير ميول
ثناء اجراء التفاوض م  أبعض المواقو بسرعة  التصر  فىطالب التربية العملية 

 ثناء التفاوض م  التالميذأمما يعود علية بالسلب ال يرتبك التالميذ حتي 
( 87.41( على المرتبة الرابعدة بنسدبة موويدة )   6)وحصلت العبارة رقم 

ساسيات التفاوض النداجح هدو   أوهي التغلب على عوائق االتصال ، حين يعتبر من 
من التلميذ وطالب التربية العملية وهذا  لكيفية التغلب على عوائق االتصال بين ك

لى معوقدات  من االهتمام بالتغلب ع  (31)( 2211)  عبداهلل الجنيدي كدته دراسةأما 
 التواصل الفعال بين التالميذ وطالب التربية العملية .

  
بنسبة مووية  والسادسة علي المرتبة الخامسة (7،  2) تانوحصلت العبار

والقدرة علدى تنفيدذ   ( وهي اختيار الكلمات المناسبة لمستوي التالميذ  83.72) 
للمسدتوي السدني    وذلك من خالل مراعاة الكلمدات المناسدبة  ، الهد  من االتصال 

للتالميذ ومدي قدرة فهم التالميذ للمصطلحات التى يقوم طالب التربيدة العمليدة   
ثناء التفاوض وقدرة طالب التربيدة العمليدة علدى تنفيدذ الهدد  مدن       أبذكرها 

من ضرورة اختيار  (32) ( 2227) حسن بن أبو بكر دراسة  ما أكدتهاالتصال وهذا 
يل الذي تقدم له خدمة التسويق و تنفيذ االهددا   الكلمات المناسبة لمستوي العم

 المطلوبة من عملية االتصال بين العميل ومقدم الخدمة 
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( 82.74( على المرتبة السادسدة بنسدبة موويدة )   8وحصلت العبارة رقم )

وهي تحسين العالقة بين المعلم والتالميذ من االهتمام بوجود عالقة مالئمدة بدين   
طالدب  وجدود   العملية حتى يمكن للتالميذ تقبدل فكدرة   التالميذ وطالب التربية 

 عبدد المدالك  فدين كامدل   ينكدتده دراسدة   أوهذا ما داخل الفصل  التربية العملية 
 فدي من التالميذ وطالب التربية العملية حتى  لفر عالقة بين كمن تو (33) (2211)

 المدرسة .   ما قبلمرحلة 
 الخالصة :

لية للدراسة التي اجريت على عيندة مدن طلبدة    من خالل استعراض النتائو التفصي
الفرقتين الثالثة والرابعة لتنمية مهارات التفاوض لديهم اثنداء   االعالم التربوي

 (الخاص بالفرقتين  العمليالتدريب الميداني  ) التربية 
 : توصلت الدراسة الى

همها تعتبر المهارات الضخصية لطالب التربية العملية مفتاح عملية التفاوض وأ 
 .قوة الضخصية (  –القدرة على اإلقناع  –الثقة بالنفس  –) سرعة البديهة 

قيدادة  ل لطالب التربية العملية ضرورة توفر سمة القائدمن المهارات المهنية  
القدرة على إدارة وقت التفاوض، حسدن التصدر  ازاء     ، بالمدرسةته مجموع

 ل األمثل لمهارات االتصال المواقو المحرجة أثناء عملية التفاوض واالستغال

من مهارات التفاوض عدم صعور طالب االعالم او المفاوض باإلحباط بسرعة ،  
 القدرة على تحمل الضغوط ، إجادة البدائل في حالة وجود مضكلة

من المهارات التسويقية احترام مضاعر التالميذ ، البضاصة والقدرة على اتخداذ   
 صال القرارات ، التغلب على عوائق االت

 من معوقات التفاوض تدخل بعض مضرفي التربية العملية أثناء عملية التفاوض، 
عدم تعاون المضرفين ، تصر  المفاوض بانفعال ، قلة الصدالحيات الممنوحدة   

 لطالب التربية العملية أثناء عملية التفاوض

اما عن محتوى البرامو التدريبية لطلبدة التربيدة العمليدة فقدد اصدتملت علدى        
ريب على مهارة االقناع ، وض  سيناريو للتعامل م  التالميدذ ، االسدتفادة   التد

 من خبرات المضرفين ، التدريب على مهارات االتصال التسويقي 

اإلعدداد والتخطديط الجيدد لعمليدة     هم عوامل نجاح عملية التفاوض هو أومن   
 .التفاوض ومهارات االتصال 
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 التوصيات :  
في مهارات التفاوض وفدن االتصدال التسدويقي    عقد دورات تدريبية متخصصة  

 عدالم االلطدالب التربيدة العمليدة صدعبة     والمخصصدة  ضمن البرامو التدريبيدة  
 .تربويال
و بأهميدة  يد ( للتعر خدارجي - داخلدي عمل ندوات لمضرفي التربية العملية )  

 .التفاوض أثناء العملية التدريسية 
طالب التربية العملية كمهارة تنمية مهارات التفاوض الضرورية التي يحتاجها  

 االتصال التسويقي ،  ومهارات االستماع ، وسرعة البديهة .
ضددرورة إلمددام طالددب التربيددة العمليددة باسددتراتيجيات ومهددارات التفدداوض   

 واالتصال التسويقي وتطبيقها التطبيق الصحيح .   
صدال  إجراء المزيد من الدراسات والبحوث الخاصة بمهارات التفاوض وفدن االت  

 التسويقي لمختلو طالب التربية العملية

ادراج مهارات التفاوض ضدمن مصدفوفة المهدارات التدي يعمدل برندامو اعدداد         
 اخصائى االعالم التربوي والعالقات العامة على تحقيقها 

 المراج  
) جامعدة القداهرة : مركدز تطدوير      1ط "مهدارات التفداوض   حمد فهمى جالل : "أ -1

 3( ص 2227حوث   في العلوم الهندسية ، كلية الهندسة ، الدراسات العليا والب
معهدد اإلدارة   )السدعودية :  "أساسيات التفداوض " خالد بن عبد المحسن الحسيني:  -2

 ( 2211العامة ، 
")غدزة : معهدد التنميدة     فن التفاوض الطريق الدى نعدم  محمد ابراهيم المدهون "  -3

   5والتدريب ( ص البضرية ، مؤسسة ابداع لألبحاث والدراسات 
مدؤتمر التربيدة   : " الفضائيات والتربية الثقافية للنشء "في : الرؤو بثينة عبد  -4

 22(  ص2229مايو  13 – 12)القاهرة : المجلس األعلى للثقافة ،  والثقافة واإلعالم
حسن محمد علدى خليدل: "دور أخصدائي االعدالم التربدوي فدي االرتقداء باألنضدطة          -5

) القداهرة : جامعدة عدين     رسالة ماجستير غيدر منضدورة  لمدارس"  اإلعالمية في ا
 50( ص 1999صمس ، معهد الدراسات العليا للطفولة ، 

مدؤتمر  الفدي :   "األسس والمعالم يةعبد الرحمن إبراهيم الضاعر:" التربية االعالم -6
)  وزارة التربيددة والتعلدديم ومنظمددة اليونسددكو االعالميددة الدددولي األول للتربيددة

 ( 2227مارس  7-4سعودية : الرياض ،ال
  3مرج  سابق ، صمهارات التفاوض" ، أحمد فهمى جالل : " -7
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رسدالة  ، "نموذج االتصال األمثل لتسدويق الخددمات الجامعيدة    "حافظ حسن صعيب:  -8
 (2222 ، كلية التجارة)القاهرة : جامعة حلوان،   غير منضورةدكتوراه 

تنمية مهارات التفاوض في أعمدال صدركات السدياحة    "نهي عبدالرازق محمد كيوان:  -9
) القداهرة   ر غير منضورةرسالة ماجستي، "والسفر بالتطبيق على صركات السياحة 

               ( 2227 كلية التجارة ،جامعة حلوان،  : 

رسدالة  ، "أساليب التفاوض لدي أطفال ما قبل الدراسة  ":عبد المالكفين كامل ين -12
معهد الدراسات العليا للطفولدة  القاهرة : جامعة عين صمس، ، منضورة  غيردكتوراه 

 ،2211) 
مقترحة في تعليم القراءة قائمة على التعلم النضدط   استراتيجية"اهلل الجنيدي:  عبد -11

التفاوض لدى تالميذ الصو األول الثدانوي فدي الجمهوريدة العربيدة      لتنمية مهارات
معهدد  القداهرة : جامعدة القداهرة  ،     ) نضورة م غير رسالة ماجستير، "السورية 

 (2211الدراسات التربوية ، 

تصور مقترح لدور اإلعالم التربوي في تفعيل العالقة بين المدرسة  "هيام يوسو: -12
) القداهرة : جامعدة القداهرة ،      رسالة ماجستير غير منضدورة ، "والمجتم  المحلي

 (2229معهد البحوث والدراسات التربوية، 
تواجده اخصدائى    التيحلول مقترحة للتغلب على الصعوبات " :  المصريسعاد محمد  -13
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