
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

 الجامعة المستنصرية 

 ة /اآلدابكليـ

 

 في سموك التفاوض بين  دراسة مقارنة

 المنفتح والمنغمق عمى الخبرة من

 موظفي الدولة 
 رسالة مقدمة

 مجمس كمية اآلداب في الجامعة المستنصريةإلى 
 وهي جزء من متطمبات نيل شهادة الماجستير

 النفس آداب في عمم

 من

 محمد كاظم عمي
 بإشراف

 األستاذ المساعد الدكتور

 سعد عبد الزهرة الحصناوي
 م 2132هـ                                         3311

 



 مستخمص البحث

 -أستهدف البحث الحالي  التعرف عمى:
 سموك التفاوض لدى مدراء األقسام من موظفي الدولة. -1
 داللة الفرق اإلحصائي في سموك التفاوض بين الذكور واإلناث من مدراء األقسام في وزارات الدولة. -2
 الدولة.االنغالق عمى الخبرة لدى مدراء األقسام من موظفي  –االنفتاح  -3
 داللة الفرق اإلحصائي في االنفتاح عمى الخبرة بين الذكور واإلناث من مدراء األقسام من موظفي الدولة.  -4
داللة الفرق اإلحصائي  في سموك التفاوض تبعًا لممنفتح والمنغمق عمى الخبرة عند مدراء األقسام من  -5

 موظفي الدولة. 
( وزارة 38ن المنفتح والمنغمق عمى الخبرة من  مدراء األقسام في )وتحدد البحث بـدراسة سموك التفاوض بي 

 .2111وهيئة تابعة لمحكومة العراقية، ومن كال الجنسين وفي عام 
( 1992وتحقيقًا ألهداف البحث قام الباحث بتبني مقياس االنفتاح عمى الخبرة من  لـ )كوستا ومايكري،  

(، ونظرًا لمرور مدة زمنية طويمة 1999سة الكبرى والذي عربه سميم )والي بني اعتمادا عمى نظرية العوامل الخم
( 48عمى المقياس فقد قام الباحث باستخراج الخصائص السايكومترية لممقياس، وكان بصورته األولية يتضمن )

( فقرات من المقياس، وعند تحميل فقرات 8فقرة، فقام الباحث بعرضه عمى لجنة من المحكمين فتم استبعاد )
( فقرة مميزة، فضاًل عن استخراج الثبات بطريقتي الفا كرونباخ 41المقياس الستخراج القوة التميزية  ظهر أن )

( فقرة، كذلك قام 41(. وبذلك تكون المقياس بصورته النهائية من )1.75( وبطريقة اإلعادة بمغ )1.79فبمغ )
( 6( موقفًا موزعًا عمى )24األولية من )الباحث ببناء مقياس سموك التفاوض وقد تكون المقياس بصورته 

( مواقف، اذ تم  جمع المواقف اعتمادًا عمى االستبيان االستطالعي واألدبيات السابقة 4مجاالت في كل مجال )
(، كذلك تم 24والنظرية المتبناة وتم عرضه عمى مجموعة من المحكمين ولم يستبعد أي موقف من المواقف )

( مميزة، وأظهر التحميل 24ستخراج القوة التميزية لممواقف ظهر أن جميع المواقف )تحميل المواقف إحصائيًا ال
ألعاممي أن جميع المواقف صادقة وتوزع عمى نفس المجاالت التي وضعت فيها، وتم استخراج عالقة درجة 

أما الثبات فقد الفقرة بالدرجة الكمية لممقياس وبذلك تحقق نوعان من الصدق هما الصدق الظاهري وصدق البناء، 
عادة االختبار وبمغ معامل ثبات مقياس سموك التفاوض بطريقة الفا  تم استخراجه بطريقتي الفا كرونباخ وا 

عادة االختبار)1.72) (، وقد تم تطبيق المقياسين عمى عينة البحث التي أختيرت بالطريقة الطبقية 1.76( وا 
ي أثنتا عشرة وزارة وهيئة بعد اختيارها من مجتمع البحث ( مدير قسم ف311العشوائية فتكونت عينة البحث من  )

 ( وزارة وهيئة تابعة لمحكومة العراقية. 38المكون من )
 وتوصل البحث إلى عدة نتائج منها :

 إن مستوى سموك التفاوض لدى العينة أعمى من المتوسط الفرضي.-1
 ك التفاوضإناث( في سمو -ال يوجد فرق داَل إحصائيًا بمتغير الجنس )ذكور-2
 إن مستوى االنفتاح عمى الخبرة لدى العينة أعمى من المتوسط الفرضي-3
 إناث( في االنفتاح عمى الخبرة-ال يوجد فرق داَل إحصائيًا لمتغير الجنس )ذكور -4



هناك فروق ذات داللة إحصائية في سموك التفاوض بين مدراء األقسام من موظفي الدولة من ذوي االنفتاح -5
رة العالي والمدراء من ذوي االنفتاح عمى الخبرة الواطئ، لصالح ذوي االنفتاح العالي، وفي ضوء عمى الخب

 النتائج تقدمت الدراسة بمجموعة من التوصيات ، كما اقترحت عددًا من المقترحات.
 

 


