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. اشير  تكيا العبيارب مبٌنيا أنيواع تعدد استراتٌجٌات التفاوض بسبب تعدد أنواع المفاوضيٌ  -1
 وفقا ألنواع المفاوضٌ ؟ تاالستراتٌجٌا

 .المفاوض الذي ٌحاول الحصول عكى النفع الكامل 

  منه.المفاوض الذي عكى استعداد لكتنازل ع  كل ما ٌطكب 

 .المفاوض الذي ٌحاول تجنب التفاوض ومشاككه 

 .المفاوض الذي ٌحاول الوصول إلى نقطة فً منتصف الطرٌق 

  المفاوض الذي ٌحاول تحقٌق الفائدب القصوى لؤلطراف المتفاوضة ع  طرٌق توسٌع دائرب
 الفائدب وإدخال عناصر جدٌدب ألحداث التواز  المطكوب وزٌادب المنفعة لكال الطرفٌ .

 
 فكل نوع م  هإالء المفاوضٌ  ٌكجؤ إلى استخدام استراتٌجٌة تفاوضٌة مناسبة:  

 .استراتٌجٌة التفاوض لكحصول عكى الفائدب كامكة 

 .استراتٌجٌة التفاوض ع  طرٌق توسٌع دائرب التفاوض لتحقٌق المصالح العامة 

  الخاصة.استراتٌجٌة التفاوض ع  طرٌق توسٌع دائرب التفاوض لتحقٌق المصالح 
 
لجييؤ الٌييا أحييد المييدٌرٌ  بصييفتا مستشييارا فييً المحييارات اإلدارٌيية حتييً ٌؤخييذ منييا بعييض  -2

 ؟رإوسٌ ، فبما تنصحهعندما ٌتفاوض مع الماالرشادات األساسٌة 

  ال تفاوض وأنت غاضب .. وإال سوف تتوه الحقائق وسط األصوات العالٌية والمشياعر
 السكبٌة.

  أو زٌيادب اٌجياد حيل  سلكميرإوواجه فورا .. فالتؤجٌل ٌإدي إلى تفاقم األداء غٌر الكف
 مناسب لكمشككة.

  واجييه فييً خصوصييٌة .. ال تعنييف أو تييوبٌ  المييو فٌ  فييً وجييود ا خييرٌ  أنييه ٌحطييم
 لآلخرٌ  . إحباطٌهالرو  المعنوٌة لحم وٌرسل إشارات ضمنٌة 

 ب الحيل لحيا.. بيدال مي  االنقضياض بيالحجوم ك  محدداً .. حيدد جزئٌية المشيككة المطكيو
 الشخصً العام عكى المو ف.

   دعييم نفسييا بالبٌانييات.. فالمعكومييات الكافٌيية تعطٌييا  فيياق ومسيياحات تفاوضييٌة تضييم
 الحصول عكى أكبر فائدب ومصكحة لكمإسسة.

  ك  واضحاً .. عبر ع  المشككة باستخدام ككمات وضاحة ومحددب لٌس لٌحا لبس العميل
 وتابع تنفٌذها أوال بؤول .لكمإسسة 

  أعط توجٌحاتا . بعد ا  تؤخذ المقترحات م  المو ف وأبيدأ عمكٌية تحدٌيد خطية العميل
 لكمإسسة وتابع تنفٌذها اوال بؤول .

 

 أكًم: -3

 :ٍ األعئهخ يثمُٚجغ االجبثخ ػهٙ يجًٕػخ ييغ كم أصيخ  - أ

 يزٗ : يزٗ حذثذ األصيخ ؟ يزٗ ػهًُب ثٓب ؟ يزٗ رطٕسد أثؼبدْب ؟! 

 يٍ: يٍ عجت األصيخ ؟ يٍ انًغزفٛذ يُٓب ؟ يٍ انًزضشس يُٓب ؟ يٍ انًؤٚذ نٓب ؟ 

  انخ…يٍ انًؼبسض نٓب ؟ يٍ انًغبَذ ؟ يٍ انز٘ ٕٚلفٓب ؟ 

 ٛفففك: كٛفففك ثففففذأد األصيفففخ ؟ كٛفففك رطففففٕسد ؟ كٛفففك ػهًُفففب ثٓففففب ؟ كٛفففك رزٕلففففك ؟ك 

 كٛك َزؼبيم يؼٓب ؟



   نى رزٕلك ؟ نًبرا َحبسثٓب ٔال َزشكٓب نًبرا: نًبرا ظٓشد األصيخ ؟ نًبرا اعزفحهذ ؟ نًبرا

 نحبنٓب ؟

 أٍٚ: أٍٚ يشكض األصيخ ؟ إنٗ أٍٚ عزًضٙ ؟ أٍٚ يكًٍ انخطش؟ إنٗ أٍٚ ٚزجّ انخطش؟ 

 

 :أٔسد ػذد يٍ انجبحثٍٛ خًظ يشاحم نُظبو إداسح األصيبد، ْٙ - ة

  اكزشبف إشبساد اإلَزاس: ٔرؼُٙ رشخٛص انًؤششاد ٔاألػشاض انزٙ رُجئ ثٕلٕع أصيفخ

 .يب

  االعزؼذاد ٔانٕلبٚخ: ٔرؼُٙ انزحضٛشاد انًغجمخ نهزؼبيم يغ أالصيفخ انًزٕلؼفخ، ثم فذ يُفغ

 .ٔلٕػٓب أٔ إلالل آثبسْب

  ٌٔاحزٕاء األضشاس: ٔرؼُٙ رُفٛز يب يخطط نّ فٙ يشحهخ االعزؼذاد ٔانٕلبٚخ ٔانحٛهٕنفخ د

 .رفبلى األصيخ ٔاَزشبسْب

 ٓفبص انزُفٛفز٘ نضفشض اعفزؼبدح رٕاصَفّ اعزؼبدح انُشفب:: ْٔفٙ انؼًهٛفبد انزفٙ ٚمفٕو ثٓفب انج

 .ٔيمذسرّ ػهٗ يًبسعخ أػًبنّ االػزٛبدٚخ، كًب كبٌ يٍ لجم

  اإلفففبدح أٔ انففزؼهى: ٔٚؼُففٙ ثهففٕسح ٔٔضففغ انضففٕاثط نًُففغ ركففشاس يثففم ْففزِ األصيففخ، ٔثُففبء

خجشاد يٍ انذسٔط ٔانزجشثخ نضًبٌ يغزٕٖ ػبٍل يٍ انجبْضٚخ فٙ انًغفزمجم. كًفب الثفذ 

بسة انًُظًففبد ٔانففذٔل األخففشٖ انزففٙ يففشد ثسصيففبد ٔانٕعففب م انزففٙ يففٍ اإلفففبدح يففٍ رجفف

 .اعزخذيزٓب

هناا عيدب أسيس ٌجيب إتباعحيا لنجيا  عمكٌية التفياوض المين م واتخياذ القيرار النياجح تجياه  -ج
 الموقف المتنازع عكٌه:

  فصل األشخاص ع  المشككة ٌجب أ  ٌرى المفاوضو  بعضحم عكى أنحم جنباً إلى
 المشككة ولٌس بعضحم البعض.جنب وٌحاجمو  

 .فحييذا  التركٌييز عكييى مصييالح األطييراف المعنٌيية ولييٌس عكييى موقييف واحييد ال ٌت ٌيير
التركٌييز ٌييإدي إلييى الوصييول إلييى طرٌييق مسييدود فييً المفاوضييات أو التوصييل إلييى 
إنصيياف حكييول مإقتيية سييرعا  مييا تييإدي إلييى تييؤجل المشيياكل م ييار الخييالف بييٌ  

 الطرفٌ .

  حكول واختبارات مختكفة قبل محاولة الوصول إلى اتفاق.إٌجاد احتماالت بدائل 

   اختٌار معٌار موضوعً لمقٌاس صالحٌة االتفياق اليذي تيم التوصيل إلٌيه ممكي  أ
ٌكييو  هييذا المعٌييار الموضييوعً قييانو  مييدب القييوانٌ  أو رأي أهييل الخبييرب أو غٌييره 

 واالتفاق عكى هذا المعٌار قبل البدء فً عمكٌة التفاوض.
 تفاوض اإلداري الناجح:مراحل ال -د

 أوال: مرحكة التحكٌل 

 انٌا: مرحكة التخطٌط  

 ) ًال اً: مرحكة المناقشات ) التفاوض الفعك  
 

ضغ ػاليخ صح أيبو انؼجبسح ان فحٛحخ ٔػاليفخ خطفس أيفبو انؼجفبسح انخب:ئفخ يفغ انزؼهٛفم ففٙ  -4

 انحبنزٍٛ:

ٔالثذ أٌ ًٚثم أػهٗ  ٚزفك انجبحثٌٕ ٔانًخز ٌٕ أٌ أٚخ أصيخ رزطهت فشٚك ػًم إلداسرٓب، -

  ( √)  عهطخ

الٌ األصيخ رزطهت سدٔد فؼم غٛش رمهٛذٚخ يمٛذح ثضٛك انٕلذ أحٛبَفب، ٔضفضٕ: انًٕلفك، 

ٔ:شٚمخ فشٚك انؼًم أكثش انطشق شٕٛػبً ٔاعزخذايبً نهزؼبيم يغ األصيبد، ٔالثذ أٌ ٚضفى 



األخفشٖ  انفشٚك ػذداً يٍ انخجشاء ففٙ يجفبل اخز فبأل األصيفخ ٔففٙ انًجفبالد انًخزهففخ

 .انزٙ نٓب ػاللخ ثبألصيخ

ٔٚؼزجففش  ،(أصيفبدؼبدٚففخ )دٌٔ ٔلفٕع ًٕالفك انانًٚكفٍ اخزجفبس أ٘ إداسح اخزجفبسا جٛففذا ففٙ  -

 (×)  فٙ ٔلذ األصيخفٙ انًُظًبد   سدإًأحذ اناإلَغبٌ 

ال ٕٚجففذ ثففذٚم نٕجففٕد أشففخبأل أكفففبء نففذٚٓى خجففشاد ػبنٛففخ رًكففُٓى انز ففشف ثغففشػخ ففف

  انجزسٚخ نحم انًشبكم انُبجًخ ػٍ األصيبدإلٚجبد انحهٕل  ٔجذاسح،

يؼظى انششكبد انٛبثبَٛخ َٔظبو انذٔنخ ٚزجّ َحٕ اناليشكضٚفخ ففٙ ػًهٛفخ ارخفبر انمفشاساد،  -

 (√)كًب أَٓب رفضم اعزخذاو االجزًبػبد كٕعٛهخ نحم األصيبد 

انًفٕٓو انٛبثبَٙ فٙ يؼبنجخ األصيفخ ٚمفٕو ػهفٗ أعفبط أٌ األشفخبأل انمفشٚجٍٛ نالصيفخ ْفى 

اعففزخذاو االجزًبػففبد كٕعففٛهخ نحففم  أللففذس ػهففٗ حهٓففب أٔ رففٕفٛش انحففم انًُبعففت نٓففب، ٔا

ٚطهك ػهٗ ْفزا انُفٕع يفٍ االجزًبػفبد ثحهمفبد انجفٕدح، ٔانزفٙ رؼزجفش ثفذٔسْب ٔاألصيبد 

 .ٔاحذح يٍ انًٓبو انًغزخذيخ فٙ رحذٚذ األصيبد ٔانًشبكم ٔكٛفٛخ رحهٛهٓب

 (√).نؼالج األصيبد ٔالؼٛخ انحهٕل انًٕضٕػخالخزجبس انًذساء  ت انؼبيهٍٛ يغٚذسٚجت ر -

ٚجت ػهٗ انًذٚش انزٕجّ يجبششح إنٗ انؼبيهٍٛ فٙ انًُشسح أٔ انًؤعغفخ ٔرمفذٚى خطفخ حٛث 

األصيبد نٓى :بنجب نذػى كم فشد يُٓى، ثحٛث ٚزؼٕد انؼبيهٌٕ ثًشٔس انٕلذ ػهفٗ انزؼبيفم 

  .يغ األصيبد ثبػزجبسْب احذ يٕالك انؼًم انؼبدٚخ

رؼمذد األيٕس أٔ ٔصهذ إنٗ :شٚك إرا  لذ ركٌٕ صضٛشح ٔلذ ركٌٕ يشكهخ كجٛشحانًشكهخ  -

 ( ×) .ٔنكٍ يٍ انًًكٍ انزضهت ػهٛٓب يٍ خالل جٓذ يؼمٕلخ َكٌٕ ث ذد أصي، ٔيغذٔد

 ٔلفذ ركفٌٕ يشفكهخ كجٛفشح، انًشكهخ لفذ ركفٌٕ صفضٛشح ٔنكفٍ ال ًٚكفٍ حهٓفب فز فجح أصيفخ،

ذ يؼمفٕل، أيفب إرا رؼمفذد األيفٕس أٔ ٔصفهذ ٔنكٍ يٍ انًًكٍ انزضهت ػهٛٓب يٍ خالل جٓف

 .إنٗ :شٚك يغذٔد ػُذ ز َكٌٕ ث ذد أصيخ

 (√) .ٚجت ػهٗ انًُشسح اٌ رٓزى ثكم يٍ إداسح اعزجبلٛخ ٔرفبػهٛخ نألصيبد -

أضييرار داخكٌيية وخارجٌيية خطٌييرب  فييًاألزميية هييً حييدث غٌيير متوقييع ٌمكيي  أ  ٌتسييبب 

التخطٌط لؤلزمة، وهو السبب فً ا  ك ٌر . بحكم طبٌعتحا، م  الصعب التنبإ او ةشرككل

عند حدو حا . التدابٌر الوقائٌة ال تقل أهمٌة  ةم  المنشآت ٌكونوا غٌر مستعدٌ  لكمواجح

ع  كٌفٌه التفاعيل ميع األزمية. ميع وجيود خطيط وقائٌية، ٌمكنيا التؤكيد مي  أ  العيامكٌ  

 سٌكو  رد فعكحم مناسب وسوف ٌساعد ذلا شركتا عكى تقكٌل الضرر.

محماً جداً خاصة فً مجال  هإتقانو ٌعتبر )التفاوض( م  األمور التً نمارسحا باستمرار -
 (√)اإلدارب 

أساسٌة لكتعامل مع تحدٌات الحٌاب الٌومٌة وال ٌوجد إنسا  عكى هذه األرض ب إنحا محار 
ال ٌحتاج إلى هذا الف  طالما أنه ٌعٌش مع غٌره م  البشر، لذلا فمحما كا  موقعا أٌحا 

قارئ فؤنت ستحتاج حتًميا إليى إتقيا  هيذا الفي  لتحقٌيق النجيا  سيواء فيً عمكيا أو ميع ال
وم  ٌتق  محارات التفاوض ٌكو   أسرتا أو فً حٌاتا االجتماعٌة والعمكٌة بوجه عام.

مفاوًضييا فعيياالً قييادًرا عكييى إدارب أي اخييتالف مييع ا خييرٌ  تتعييرض فييً مجتمعييا الييذي 
 تعٌش فٌه.

 
 

 تحكٌل األوضاع وتحكٌل الت ذٌة الراجعة أ ناء الموقف الحواري. االستمرار فً عمكٌة 

  التركٌز الشدٌد فً المفاوضات وأخذ الوقت الالزم فً استٌعاب ما ٌقال حتى لو تطكب ذليا
 طكب فترب راحة م  جكسة المفاوضات.

  محاولية تقييدٌم حكييول إٌجابٌيية جدٌييدب وعييدم تكييرار الصييٌأ التفاوضييٌة ميي  أجييل إحييراز تقييدم
 وناجح فً الموقف التفاوضً. منشود



 .المرونة فً التحاور وحس  االستماع لؤلطراف المختكفة 

 .التعبٌر ع  المطالب بصدق والتؤكٌد عكٌحا بدو  تحدٌد 

 . االبتعاد ع  الصراع لكوصول إلى المصالح واعتبار المفاوضات فرصة لكتعاو 

 . ٌالتركٌز عكى الموضوع ولٌس األشخاص المحاور 

  المستمر ع  كل شًء حول الموضوع لكحصول عكيى معكوميات وحقيائق وليٌس االستفسار
 فرضٌات أو تخمٌنات.

  ًأ  ٌدرا المفياوض الوقيت المناسيب لكتوقيف عي  التفياوض حيٌ  ٌحقيق أهدافيه وٌينجح في
الحصول إلى الفوائد وعكٌه كذلا معرفة متى ٌكو  عكٌه ترا قاعة التفاوض أو التفكٌر فً 

أو االعتميياد عكييى نفسييه فييً حييل المشييككة، وإذا مييا وصييكت  التفيياوض مييع مجموعيية أخييرى
 المفاوضات إلى طرٌق مسدود م  الممك  الت كب عكى ذلا بإتباع ا تً :

 .ٌطكب المفاوض الناجح فترب م  الراحة لمراجعة األمور 

 .طكب مراجعة األطراف لمواقفحم والن ر فً األسباب الذي جعل كل طرف ٌتمسا بموقفه 

 تفاق فً الحكول المطروحة والتركٌز عكٌحا وإبرازها ) (.مراجعة نقاط اال 

  م  الممك  تؤجٌل عنصر م  العناصر لفترب الحقة وإعال  االتفاق عكى عناصر محددب ٌتم
اتخاذ الخطوات لتطبٌق ميا اتفيق عكٌيه وذليا ٌوجيد منيال مي  التفياهم الجٌيد مميا ٌيإدي إليى 

 استكمال عمكٌة التفاوض بنجا .

 ض المتعنت بآخر أك ر مرونة وعكيى الجحية المتفاوضية إٌقياف المفاوضيات استبدال المتفاو
مع هذا المتعنت وبدء مفاوضات جدٌدب مع م  ٌستطٌع أ  ٌتفياوض وٌحقيق أعكيى درجيات 

 االستفادب لكطرفٌ .

  ت ٌٌر أسكوب التفاوض وليٌس الموضيوع األصيكً وتحدٌيد لقياء المراجعية قواعيد التفياوض
 قبل استكمال المفاوضات.

 .أ حر أنا كمفاوض تفحم موقف الطرف ا خر وتحتم بحم وتحس  االستماع إلٌحم 

   وعكى أطراف التفاوض أ  تكتزم بالمبادئ األخالقٌة لعمكٌة التفاوض النياجح واالبتعياد عي
الحٌل الالأخالقٌة لتحقٌق منافع غٌر عادلة م  عمكٌة التفاوض فعكى المتفاوضٌ  أ  ٌتحكوا 

 مانة والصدق واالحترام المتبادل.بالتعامل العادل واأل
 

 

-  

 


