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" النجاح في الحياة يرتبط إلى حد كبير

بقدرة اإلنسان على التفاوض، فتلك 

القدرة هي احد أهم أدوات الفرد في 

 "تحقيق االنجاز في أي مجال



 :  تعريف التفاوض
 التفاوض ببساطة هو عبارة عن عملية مناقشة

بين طرفين تربطهم مصلحة مشتركة وتستهدف 

الوصول إلى اتفاق مرٍض يساهم في تحقيق 

 .أهدافها



 :  أهمية التفاوض
 
تتوقف على أطراف العملية التفاوضية؛ 

 ،القيام بالشراء أو ، للقيام باألنشطة المختلفة ألي منظمةفبالنسبة للمنظمات
 .البيع أو اإلعالن أو المناقشة مع الرؤساء والمرؤوسين والزمالء

 ،العالقات التبادلية والمعلومات الدولية بين الدول وبعضها وبالنسبة للدول
 .البعض لتوثيق الصالت وإتمام االتفاقيات والبروتوكوالت

 ،من اجل إتمام العمليات مع الزمالء والرؤساء أما بالنسبة لألشخاص
 .والمرؤوسين أو الجهات التي يتعامل معها

 



 :خصائص العملية التفاوضية
 
يتميز السلوك التفاوضي بعدة خصائص هي: 

أداة لفض النزاع واستمرارها مرهون باستمرار المصالح المشتركة. 

 التفاوض عملية اجتماعية معقدة وتتأثر بهيكل العالقات االجتماعية وتؤثر
 .المفاوضين وتؤثر فيها فيها وتتأثر باتجاهات

 التفاوض عملية تتأثر بشخصية المفاوضين والقوى والموارد المتاحة لهم
 .استخدامها بذكاء والقدرة على

.......الخ 



 :مراحل عملية التفاوض
   اإلعداد الجيد للتفاوض 

   اإلستراتيجية المستخدمة والتكتيكات المصاحبة لها 

   االستخدام الذكي للتوقيت 

   توظيف األسئلة لخدمة التفاوض الفعال 

 العالقات بين األطراف المتفاوضة 

 العناية بصياغة االتفاقات والعقود 

 االلتزام بمبادئ التفاوض الفعال 



 :إستراتيجيات التفاوض
 
 هي اإلطار العام للتحرك واألهداف األساسية

المطلوب تحقيقها وترجمة ذلك إلى سياسات 

 في التعامل  بهاومبادئ عامه يتم االلتزام 



  :القوة التفاوضية
 
 ،هي القدرة علي التأثير علي الطرف اآلخر

وهي حاصل ضرب القوة المادية والثقل في 

الواقع وكفاءة التواصل التفاوضي والقدرة 

 علي استثمارها من أجل تحقيق األهداف



 استراتيجيات التفاوض
 
المتبادلة   تعظيم الفائدة ستراتيجيةا 

الهيمنة  ستراتيجيةا 

الخنوع  استراتيجية 

التسويف استراتيجية 

التفاوض غير المباشر  استراتيجية 



 :مهارات التفاوض
 
مدى إلمامه بالمهارات األساسية للتفاوض 

 األساسية للتفاوض علوماتوالمالمفاهيم 

 وتتنوع تلك المهارات التي ينبغي توافرها في رئيس

 وأعضاء فريق التفاوض



 (ثقافة التفاوض)تنمية 
 التركيز على فكرة حل المشاكل وتجنب التعرض لألشخاص بأي نوع من

 .التشويه

 تنمية حاسة االستماع الجيد لآلخرين، األمر الذي يتطلب تجنب االفتراضات
 .المسبقة التي نرسمها في أذهاننا عن اآلخرين

 استخدام األسلوب المباشر في توصيل المعلومات، وتجنب الغموض قدر
 .اإلمكان

 تجنب أساليب المغالطات والدفاع عن األوضاع الخاطئة، أو عدم االعتراف
 .بالخطأ إذا وقع فيه

تجنب التقوقع داخل الذات والخوف من المواجهة اإليجابية مع اآلخرين. 

 



 وعدم السعي وراء تحقيق (تحقيق الممكن)انتهاج مبدأ ،

 .الكمال

 أهمية تحديد النقاط التي يمكن التفاوض بشأنها، والتي تؤسس
 .األرضية المشتركة مع اآلخرين بقدر اإلمكان

 أهمية تحديد أولويات التفاوض، وهنا علينا تحديد أهمية
 .ووزن كل نقطة، ومن ثم تحديد أولويات التحدث بشأنها

 التعرف على وظائف وآليات األسئلة بهدف االستفادة من
 .دورها في إنجاح العملية التفاوضية

 



مراعاة الحديث ضمن سياق الحوار مع اآلخرين. 

 على ساحة  بهامراعاة كم المعلومات التي يلقى

الحوار، بمعنى يجب االلتزام بعدم القول بأكثر مما 
 .يتطلبه الحوار وال أقل

 أهمية توثيق أحداث التفاوض في المجاالت المختلفة
 .  ومقارنتها باألهداف عند بدء الدخول للتفاوض

 



 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته


