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دبلومة التسويق  الشامل
  
فن التفاوض واالقناع.. الجزء الثان 

ة األوىل   مفهوم التفاوض.. المحاض 

مفهوم التفاوض•

أساليب التفاوض•

المراحل الست لعملية ا لتفاوض•

عناض التفاوض•

خصائص التفاوض•

خصائص المفوض ومهاراته •

الفهرست 

ف ؟• صفات و مهارات المفاوض المحت 

المفاوض الفعال•

مهارات المفاوض •

انماط المفاوضي   •

الصفات االساسية للمفاوض الناجح•

كيف تكون مفاوضا ناجحا•

ماه  المفاوضات ولماذا نحتاج اليها •

أهمية التفاوض •
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مفهوم التفاوض
يوجد لدينا عدة مفاهيم 

المفهوم االول 
  تحقيق مصلحة طرفي   أو أكتر يربطهم موقف مشت  Negotiationالتفاوض 

 
.كبصفة عامة هو عملية تستهدف الوصول إىل حلول مقبولة أو اتفاق يسهم ف

  العالقات الدولية ه  عملية غايتها الوصول إىل تسوية سياسية
 
.والتفاوض أو المفاوضات ف

المفهوم الثانى
اعات أو تسوية المعامالت بمختلف أنواعها، أو إنشاء اتفاقيات بي   األفراد وا  من اعات ويتلجمتعريف التفاوض التفاوض هو عملية يمكن من خاللها حل الت  

ً
م اعتباره نوعا

 كل طرف يعمل عىل إقناع الطرف اآلخر بالموافقة عىل وجهة
ّ
، إذ إن اتيجية لحل المشكلة بشكل مقبول للطرفي  

ه، وتكون هذه النقاشات ر نظالنقاش الذي يتم بطريقة است 

  مجال األعمال أو السياسة
 
 ف
ً
.بي   أفراد لديهم أهداف مختلفة يحاولون من خاللها التوصل إىل اتفاق، خاصة
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المفهوم الثالث
ء منا   

  الحصول عىل ش 
 
  نسىع بها عىل ما نريد من الشخاص الذين يرغبون ف

اع بي   شخصي   أو أكتر حي" أو . التفاوض ه  العملية الت  ث يبدأ الطرفان بتقديم ه  عملية حل الت  

  الطرفي   
وط للوصول إىل صيغة ترض  " تنازلت أو تغيت  الش 

.راق القيمة الو و ه  أيضا تشبه بلعبة الورق حيث تبدأ اللعبة بعدد من االوراق القيمة و غت  القيمة لدى كل فريق و الفائز هو الذي يجمع اكتر عدد من 

المفهوم الرابع 
كة ومتداخلة وأن تحقيق أهدافهم وحصولهم عىل نتائ: "التفاوض هو بة تتطلب ج مرغو عملية يتفاعل من خاللها طرفان أو أكتر لديهم اعتقاد بوجود مصالح واهتمامات مشت 

اك بينهم من خالل المناقشة والتضحية والحجة واال اض للتوصل إىل اتفاق ع واالع قنا االتصال فيما بينهم كوسيلة أكتر مالئمة لتضييق مساحة االختالف وتوسيع منطقة االشت  ت 

".مقبول لألطراف بشأن موضوعات أو قضايا التفاوض
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أساليب التفاوض
األبيض –الرمادي –األسلوب األسود 

:أسلوب التفاوض األبيض
  وقت اكتر واكتر مرونة مراعاة مطالب الطرف

 
ات مع مراعاة الطرف األخر تستمر عملية التفاوض ف خر األ الحصول عىل اكتر قدر من النتائج والممت  

.تجنب أساليب االحتكار تبادل األشياء أو المنافع تحقيق النجاح العادل بي   الطرفي   

:أسلوب التفاوض الرمادي

هم أشخاص صعب التعاون مهم حيث يكونوا لديهم أهداف غت  معلنة وربما إفشال المفاوضات 
ة –يكذبون -يفتعلوا الخالفات .يتهربوا من اإلجابات المباش 

:أسلوب التفاوض األسود

ات مقارنة بالطرف األخر يجب أن تتم عملية التفاوض من أول مرة إي مرة واحدة فقط  الحصول عىل اكتر قدر من النتائج والممت  
يفة وسخرية واستخدام القوة والنفوذ بشكل غت   ء حيل غت  ش   

ء مقابل ال ش   
  ما يتم التفاوض من أجله عن طريق االحتكار اخذ ش 

 
.دل عااالنتصار ف
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المراحل الست لعملية ا لتفاوض

اح …… النقاش …… التجهت   …… االتصال  االتفاق…… المساومة …… االقت 

:االتصال : أوال
  المفاوضات العالية المستوى ، عادة يكون هناك

 
  أو لقاء مباش  أو رسالة بريدية ولكن ف

يكون عن طريق اتصال هاتق 
طرف ثالث وذلك لن من يطلب المفاوضات هو عاده الذي يقدم اكتر التنازالت لذا فإن الطرف الثالث سيحل هذه المشكلة 

  نفس الوقت مضيفا للمفاوضات و إذا ما بدأت الخلفات يكون هو الوسيط لعادتها
 
.و يكون ف

اف بالطرف اال  .خر قبول المفاوضات بحد ذاته اعت 

:ثانيا التجهت   
  لشك ال 

 
  يعرفها عنك خصمك سوف يستعملها ف

. المعلومات تنقسم إىل مؤكدة و معلومات محتملة .صالحه أن المعلومات الت 
  عدة مجاالت و لكن حاول تحديد اإلجابةخصمك يبت  

 
  المفاوضات منها ف

 
اتيجية ف   سياق من التعاون اإليجانر  حت  الاست 

 
يشعر بأنك لم تعطيه بالسؤال المطروح و اجعل ذلك ف

ء   
.كل ش 
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النقاش : ثالثا

. استخدام المناقشة لقياس أراء الخرين 

.حدد تسلسل النقاط 

اح بخصوص المشاكل: إظهار حسن النية  .المعروضة أنا مستعد للنظر ىل  اقت 

. استمع باهتمام 

.تجنب مهاجمة أو إيقاع اللوم عىل شخص معي   لمشكلة معينة 

.التجري    ح الشخص  

.التحدي -عدم سماع لوجهة نظر الطرف الخر 

.تسجيل نقاط متكررة-تجنب التهديد -السخرية 
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اح:رابعا  االقت 

ح  ماذا يمكنك من مبادلته ؟-أقت 

اح هو عبارة عن عرض لما تستطيع تقديمه مقابل ما تريد الحصول عليه   …… إذا "" أستخدم لغة االقت 
""……فأنت 

  اال 
 
  مستعد لالستجابة لبعض طلباتهمستجابة إىل بعضإذا رغبوا ف

  فإنت 
 
ام الصمت و انظر الرد طلبان . الت  

  سوف تتفق عليها 
وط الت  .أذكر ماذا تريد و لكن تجنب ذكر الش 

اح .االستجابة لالقت 

اح استخدام األسئلة لالستجابة لالقت 

ح معي      حالة عرض لمقت 
 
.  ال تقاطع الطرف األخر ف

ح  . كيف تعمل مقت 

.قيم أهمية كل عرض حسب األهمية بالنسبة لك 
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المساومة: خامسا

ماذا تستطيع من مبادلته ؟-ساوم 

حات عديدة بأخرى  ح بأخر أو مقت  .مساومة مقت 

المقايضة للوصول إىل حل محدد/ المبادلة 

وط    …… إذا "" استخدم دائما الش 
""  ……فأنت 

(ال تستجيب بشعة و ال تظهر ذلك حت  و إن كان هو الهدف الرئيس  للمفاوضات ) االستجابة للمساومة 

.سجل ماذا تم االتفاق عليه 

.ال تكشف أوراقك دفعة واحدة 
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االتفاق: سادسا
: أهمية استخدام األسلوب المناسب لنهاء المفاوضة 

  المفاوضات مع إظهار تخوف من حجم
 
كي   ف   قدمتها أنت لتحقيق االتفاق ، فذلك سيجعلاشكر المشت 

التنازالت الت 
  يتمسك بما حصل عليه و لن يحاول التملص من

 
  المفاوضات الطرف الثان

 
.االتفاق ضنا منه بالفوز ف

؟ !االتفاق يمكن أن يكون خطرا 
(للطرفي   –سالح ذو حدين )عدم االتفاق حول الفرق بي   النص و روح المعت  

:التوقف التام 
:عندما يرص الطرفي   عىل نقاط خالف 

.اكتب آخر نقاط ثم االتفاق عليها ك  تكون قاعدة االنطالق الجديدة. 1
.حاول تحجيم المشكلة و إعادة النظر فيها بجدية. 2
(معرفة أولويات الخصم)موازنة الصلبة و المرونة . 3
.ابحث عن إشارات. 4
:التأجيل. 5
  سيتم طرحها-المكان -حدد الموعد الجديد . 6

.النقاط الت 
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:عناصر التفاوض

مه الطرف اآلخر من تعاون وتضحيات أو تنازالت 1.
ّ
.يوجد لدى كل طرف هدف أو عدد من األهداف يهتم بتحقيقها من خالل ما يقد

.يوجد طرفان أو أكتر لديهم رغبة حقيقية لالتصال والتفاعل فيما بينهم لتحقيق نتائج نافعة لهم2.

كة رغم احتمال وجود اختالف وجهات النظر فيما بينهمال يتم التفاوض3. .إال بوجود طرفي   أو أكتر بينهم موضوع أو مصالح مشت 

 الوسيلة األكتر فعالية لتحقيق نتائج مر 4.
ّ
.فلكل طر ضيةيوجد قناعة لدى كل طرف بأن االتصال المباش  والتفاعل واالستجابة المالئمة للطرف اآلخر يعد

  مطالبه األصلية للت5.
 
 لديه قدرات تمكنه من إقناع الطرف االخر لتعديل موقفه وتقديم تنازالت ف

ّ
فاق يحقق مصالح عادلة إىل اتوصليوجد قناعة لدى كل طرف من األطراف بأن

.لكل األطراف
كة بي   مناطق االختالف بي   أطراف التفاوض6. .يتوقف ظهور الحاجة للتفاوض واالقتناع بها عىل إمكانية خلق منطقة مشت 
م الطرف اآلخر بحجج مقبولة بما يمكن من التوصل إىل أفضل 7.

ّ
.رافتائج لألطالنيوجد استعداد لدى كل من األطراف بأن يقوم بتعديل موقفه األصىل  إذا ما تقد

كة ألطراف التفاوض8.  اآلخرين لديهم القناعة بأن التفاوض هو أفضل الوسائل لتعظيم المصالح المشت 
ّ
.يوجد انطباع لدى كل من األطراف بأن

  مراحل التحضت  والتنفيذ للتفاوض وصي9.
 
ة عىل أسلوب توظيف المهارات والقدرات لدى أفراد وفرق التفاوض ف االتفاق بي   أطراف اغةيتوقف نجاح التفاوض بدرجة كبت 

.التفاوض
 التفاوض عملية اجتماعية تفاعلية تستخدم فيها مهارات التفاوض وقدرات التأثت  واالقناع حيث ال تتوقف عىل مجرد الحقائق والحسابا10.

ّ
ما تشمل العديد من لمنطت ايعد

ّ
قية وإن

.جوانب الرغبات والدوافع والحاجات واالتجاهات والعواطف واالنفعاالت 
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علم التسويق.. الجزء األول 

تفاوضخصائص ال

:أوال التخطيط
  إلظهار النية بالتفاوض و تحديد . 1

 
.الهدفاالتصال المبدن

.قضية التفاوض/ تحديد و دراسة المشكلة . 2
تحديد الهدف من التفاوض. 3
(للمفاوضاتالمتاح ، الحاجة القوة التفاوضية ، الوقت) تحديد القيود و الفرص المتاحة للطرفي   . 4
جمع و تحليل البيانات األولية. 5
6 .  

من عقد المفاوضات أم ال؟ بناء عىل القيود و الفرص ، هل هناك جدوى) تقييم المركز التفاوض 
اح مستوى المشاركة و المكان و الوقت االختيار و اإلعداد لفريق التفاوض. 7 .اتصال آخر القت 

  ألجندة التفاوض . 8
 
.للجلسةالتحضت  ترتيب األولويات و الوقت المتاح للوصول لها اإلعداد و) إعداد مبدن
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:ثانيا تنظيم الجلسة التفاوضية

.  تحديد األدوار عىل الفريق المفاوض. 1

.تحديد مسؤول لمتابعة أعمال الفريق. 2

.تجهت   مكان التفاوض. 3

.تجهت   الوثائق و التقارير الالزمة. 4

.إجراءات االتصاالت بالطرف األخر. 5
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:ثالثا تنفيذ عملية التفاوض

.قدم نفسك. 1

.أفتتح الجلسة. 2

اتيجيات و التكتيكات المناسبة. 3 .تطبيق االست 

  الفقرة القادمةالتعاقد. 4
 
.سوف نقوم بطرح المراحل الست لعملية التفاوض ف
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فن التفاوض واالقناع.. الجزء الثان 

خصائص المفاوض ومهاراته
  التفاوض مرهون بعوامل عديده اهمها ما يىل  

 
:ان نجاحك ف

ان تعد نفسك جيدا لعملية التفاوض•

اتيجية والتكتيك المناسبي   • أن تختار االلست 

  استخدام الوقت المتاح •
 
ان تكون ذكيا ف

  بصياغة االتفاقات والعقود , ان تستخدم االسئلة استخداما جيدا •
اعتت 

  اختيار المفاوض او عضو فريق التفاوض الذي تتوفر فيه المهارات المطلوبة•
 
ان تدقق جيدا ف

طبيعة العالقات بينك وبي   االطراف االخري المتفاوضة •

قيم مراكز القوى النسبية اللطراف المتفاوضة وكن قادرا عىل توظيفها •

استعن باالستشارة والوساطة والتحكيم اذا كان ذلك مفيدا لك•
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صفات و مهارات المفاوض المحترف ؟

  النفس –حسن االستماع –التخطيط الجيد 
 
ة –ضغط اىعدم االرتباك تحت –قوة الشخصية –الثقة ف ة الصوتية الممت   –الذكاء –المرونة –اإلضار–الصتر –النتر

  الرد –الحكمة 
 
ة –جيد قارىء–الدبلوماسية –حسن المظهر–عدم التشع ف   مجاله–يمتلك معلومات كثت 

 
ه ف .يجيد قراءة لغة الجسد جيدا –لديه ختر

:المفاوض الفّعال

وه و . المشكالت مباش رةف  هو يتس م ب الود ويسىع إلرضاء الجميع، ولكنه ال يخس  مواجهة. يتمتع المفاوض الفّعال ب أفضل م ا تتس م ب ه ك ل األنماط المختلفة للشخصية
  هم شخصية واألهم من كل ذلك، أنه يركز اهتمامه عىل ف. يحط م الحواج ز بي ن األنم  اط المختلف  ة للش  خصية، ويرك  ز عل    ى القضايا والموضوعات ذات االهتم ام المتب ادل

 مع شخصية ذلك الطرف
ً
.الطرف اآلخر، ويعدل من سلوكه لك  ي تتوافق ظاهريا

 
ً
  المفاوضات، ب ل ك يف يف وز م ع جعل الطرف اآلخر يشعر بأنه قد فاز أيض  ا

 
ال ال يعرف فق  ط كي  ف يفوز ف ـّ ي موقف، والتوصل وهو يستطيع مواجهة أ. والمف اوض الفع 

.لحلول تب  دو وكأنها عادلة للطرفي   
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دبلومة التسويق  الشامل

   
ة االوىل  الجزء الثان 

فن التفاوض و االقناع .. المحاض 

  
فن التفاوض واالقناع.. الجزء الثان 

مهارات المفاوض
:االستماع بفاعلية ويكون ذلك

كت   ومقاومة أسباب التشتت•
.باالنتباه والت 

.الحكم عىل المضمون والمحتوى وليس الشكل واألداء•

  المناقشة أو الحكم أو الرد وتأجيلها بعد الفهم•
 
.االبتعاد عن التشع ف

  إبداء المالحظات•
 
.المرونة ف

.إظهار االهتمام•

ة•   االنفعال تجاه الكلمات المست 
 
.االبتعاد عن التشع ف
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:أنماط المفاوضين

  معي ن، بم ا ف ي ذل ك أن ت وم ن تتف اوض مع هم
بالغ ة ف ي التف اوض وف همك ل   هذه األنم  اط واألس  اليب المختلفة وكيف تتعامل معها له أهمي  ة. لكل منا نمط وأسلوب تف  اوض 

.الناجح

:  المفاوض الواقىع  
ء سواها، فال يميلون لألح  اديث الهامشية، وهم من•  

ة وال ش  ون ال يفاوضون لفوز  ون ورس ميظم يتمت   الواقعيون بشدة الحساسية تجاه الوقت، ف هم يري دون المعلومات مباش 
، وال يأبهون باحتياجات الط  رف اآلخر، بل يريدون تحقيق الفوز ألنفسهم، والحصول عل ى افض ل صفق ة وب  أفضل ثم  ن .الطرفي  

ثرة والتفاصيل المملة، بل بادر إل  ى اتخ اذ ق رارات س ريعة مبني ة عل ى ال   التر
 
ةوم ات والحقائق الممعلعندم  ا تتف  اوض م  ع الواقعيي   ال تضيع وقتهم ف .باش 

:  االنفتاح  المفاوض 
ن وق ادرون عل ى اتخ اذ وه م انفع اليو . الدعاب ةم نعل ى العك س م ن العمل   ي والواقع  ي، نج  د المتس  اهلي   والمنفتحي   الذين يهمهم االبتعاد ع  ن ج و العم ل ليحصل وا عل ى قلي ل •

 ف ي موق ع العم   ل
ً
.وكمف  اوضي   يتحولون إىل نم  ط األم ذات األحاس يس المرهف ة، فينفعل ون بش دة حي ال بع ض األم ور. الق رارات ف ورا

  حالة استعداد ألخ  ذ ق رار س ري    ع مبن ي عىل حماستهاالنفت اح  عن د التف اوض م ع 
 
.ح اول اس تثارة حماس ه تج اه المش   روع ال  ذي تقدمه، واجعله ف
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:المفاوض الودود

  اتخاذ القرارات•
 
اء تحت يكرهون، و يمتاز الودودون بحب الناس والتص  رف بطريق ة عاطفي ة تجاههم، ويحتاجون لالطمئنان قبل الترصف، لذا يتسمون بالبطء ف البيع والش 

.وف ي حال ة التف اوض يتح   ول ال  ودودون إل  ى عناض تهدئة، فيسعون دائما إىل إسعاد كل األطراف. الضغ ط

ء، حيث يج ب أن تح وز عل ى ثقت هم قب ل اتخاذهم أي قرار،   البط 
 هم ف إنك تبتع د بهم عن ذا حاولت الضغ  ط عليفإإذا تف  اوضت م  ع الودودي  ن فعلي  ك أن ترض  باإليق   اع التفاوض 

.هذا االتجاه

:  المفاوض التحليىل  

ء، وه م ال يحب ون الضغ ط أو يحللون كل ش يهم ال يقتنع التحليىل  بعرضك حت  ى يع رف ك ل التف اصيل، ونتيج ة لذل ك يتس م التحليلي ون ب  البطء الش  ديد ف  ي اتخ  اذ القرارات، ف•

 وف ي مكانه
ً
ء محددا  

  مفاوضاتهم، بل يريدون كل ش 
 
.الدفع ف

 لكثت  ه اعند التفاوض مع التحليىل  احرص عىل إعطاء أقل التفاصيل الممكنة عن العملي  ة لك ي تعط ي لنفس ك فرص ة الرد عىل تحليالته واستفسارات
ً
.ة الحقا
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الصفات االساسية للمفاوض الناجح

  نرى أهميتها النسبية للمفاوض الناجح•
:هذه بعض الصفات الت 

  والتوافق النفس  •
ان العاطق  .االلت  

  انفعاالتك ويمكن تنمية هذه الصفة من خالل 
 
  المفاوضات ان تتصف بالهدوء والتحكم ف

 
:يتطلب نجاحك ف

  دراسة احداث والوقائع وتحليلها •
 
ام بالموضوعية ف .  االلت  

  محاوالت االستفزاز واالثارة من الطرف االخر •
 
. تجنب الوقوع ف

  جو التفاوض•
 
تب عليها توتر ف .  تأكد من اقتناعك بأن حاالت الغضب وانفعاالت غت  المدروسة يت 

  موقف نفس  يمكن الطرف االخر من استغالل أي فرصة للحصول عىل•
 
  أعصابك وغضبك غت  المحسوب يجعلك ف

 
ات شيةال معلومتأكد من إدراكك بأن عدم تحكمك ف

. تود اعالن عنها 

م الهدوء وكذلك تجنب النظر اليه باستغراب أو ازدراء• .تجنب مقاطعة الطرف االخر عند انفعاله والت  
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كيف تكون مفاوضًا ناجحاً 

ذين ال يمتلكون الصتر واإلضار لن االتحىل  بالصتر واإلبداع تستغرق عملية التفاوض مدة طويلة، وه  تعتتر عملية معقدة، ويحدث فيها التطور بكميات قليلة، ويتسبب المفاوضو 

  العادة إىل المفاوضي   الذ
 
  الحلول الجيدة ف

 
، وتأن

ً
ا  وتأثت 

ً
 األكتر نجاحا

ً
، و ي يعادة بحدوث أخطاء مكلفة، ويعد المفاوضون األكتر إبداعا .القدرة عىل االنتظارتحلون بالصتر

  ذلك، مثل إذا حصل األ 1.
 
 بالغ األهمية، وعليه يجب تحضت  بعض القواعد للنفس قبل البدء ف

ً
، يجب أن يتم فعل األمر (س)مراالستعداد للمفاوضة يعد التحضت  للتفاوض أمرا

احة لتهدئة األمر، والعودة إىل الهدوء، كما يجب الحرص (ص)   فيجب حينها طلب أخذ است 
 
فاوضة من حضور المعىل، وإذا ضخ الشخص المقابل، أو كان ذو رد فعل عدوان

قبل أشخاص آخرين لتقييم الوضع من وجهات نظر مختلفة

التحكم بالعواطف يجب أن يمتلك المفاوض القدرة عىل التحكم بمشاعره أثناء التفاوض، وقد يؤدي السماح للعواطف بالسيطرة عىل الشخص خالل2.
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كت   عىل. 3
 من الت 

ً
  النهاية من ألمر المط االقدرة عىل حل المشاكل يمتلك األفراد الذين يمتلكون مهارات التفاوض القدرة عىل البحث عن حلول مختلفة للمشاكل، بدال

 
لوب ف

التفاوض

م بوضوح، وبأسلوب فّعال، مع الطرف اآلخر خالل.4
ّ
ب حدوث سوء الفهم نقاش، لالالقدرة عىل التعبت  عن الرأي بوضوح يجب أن يمتلك المفاوض القدرة عىل التواصل، والتكل

ّ
تجن

الذي قد يحدث نتيجة لعدم قدرة المفاوض عىل التعبت  عن رأيه بوضوح،

.كما يجب تحديد الهدف من التفاوض قبل البدء به، وتحديد االسئلة المطلوبة للنقاش، وتحضت  إجابات لألسئلة المحتملة، والتدّرب عىل ذلك. 5

ة الصوت، و . 6  من نتر
ّ
ه يغت 

ّ
ث عىل طمأنة المستمع، وخلق تأثت  أكتر للكالم، كما أن

ّ
لفكاهة من األمور الجيدة، كما وجود حس ايعد االبتسام أثناء الحديث يساعد االبتسام أثناء التحد

ام الطرف اآل  ورة تمتع المفاوض بالود، والدقة، واحت  خريساعد رد الفعل الشي    ع والذك  عىل تبديد الكثت  من المخاوف، ويجب التأكيد عىل ض 
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ماهي المفاوضات ولماذا نحتاج إليها

فاق مع اآلخرين
ّ
  حياتنا اليومية كل فرد يتفاوض بشكل مستمر، فعىل سبيل المثال ن. المفاوضات ه  عملية إرضاء الحاجات عن طريق التوّصل إىل ات

 
ل حولف   المت  

 
:حن نتفاوض ف

ماذا نشاهد عىل التلفاز

  العطالت واإلجازاتأين 
 
نذهب ف

حول المرصوف وكيف يتم تقسيمه عىل األبناءالتفاوض 

.  المسؤول عن عن مهمة معّينة ومت  من 

  المفاوضات بدون أن نعلم
 
ة ف  ستكون لدينا ختر

ً
. فغالبا

  مساعدة أعضاء الفريق عىل العمل مع بعض بفعاىل  
 
 ف
ً
 هاما

ً
وٍع ما ، ستلعب المفاوضات الرسمية أو الغت  رسمية دورا عندما نعمل عىل مش 
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:أهمية التفاوض ومحدداته

:  الحاجة للتفاوض

  حسمه بطريقة ودية ، ويكاد يكون اإلنسان مندمج
 
كة مع خالف حول أمر ما ويرغب األطراف ف   تنشأ الحاجة للتفاوض حيثما تواجدت مصلحة مشت 

 
تفاوضية طول  عملياتا ف

  
  الحيا وللتمثيل عىل  الحاجة للتفاوض توضح األت 

 
  أهمية التفاوض للنجاح ف

:حياته وبالتاىل  ال تق 

اء أو البيع أو االعالن أو اسناد التعامالت أو اختي1. دد أو الدار حملة العاملي   الجار عىل  مستوي المنظمات باختالف أنواعها تنشأ الحاجة للتفاوض لدي القيام بنشاط الش 

.اعالنية أو مع المدرب عىل  اسلوب التدريب

بية2.   مجال العلوم والتكنولوجيا والت 
 
بادل الدول الوفود والزيارات توتعىل  ا لمستوي الدوىل  تجري المفاوضات بي   الدول حول القضايا السياسية واالقتصادية والعسكرية وف

كة  وعات المشت    جلسات المباحثات التمام االتفاقيات والعقود للتعاون أو للدفاع أو للقروض أو المش 
 
.ف

كة أو توكيالت تجارية3. وعات مشت  كات والمنشآت من دول مختلفة حول ما قد يدرسونه من مش  راخيص أو عقود تأو عىل  المستوي الدوىل  أيضا هناك مفاوضات بي   الش 

اء  .تمويل أو برامج تدريب أو امداد بالعمالة والختر
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علم التسويق.. الجزء األول 

انه 1. .عىل  المستوي الشخص  يتفاوض الفرد مع زمالئه ورؤسائه ومرؤوسيه ومع زوجته وأبنائه أو مع أصدقائه وجت 

  نفس الوقت2.
 
.التفاوض علم وفن ف

.التفاوض مهم لتحقيق التواصل الجيد والتفاهم الفّعال3.

كة4. .التفاوض مهم لتكوين األرضيات المشت 

.التفاوض مهم لتجنب تفجت  الرصاعات والجدل العقيم5.

اعات6. .التفاوض هو الحل األمثل للمشكالت والت  

.التفاوض مهم لتحسي   اإلنجازات وعقد الصفقات والتغلب عىل المعوقات7.

: من أهمية التفاوض أيضا 



وع  بإنشاءقمت كةبأنشاءالخاصمش  جمةوخدماتومبيعاتتسويقش  مجةالت  وعي   جدد وتعددت المشاري    ع وأضافت مجروبالي   باسموالتر ش 
ة وخدمات اىل قائمة مشاريىع  الخاصة .هم الباشمركتت 

.1985مرصية ، رائدة أعمال طموحة ولدت عام 
  القاهرمرصية الجنسية 

 
.نشأت ف

.حصلت عىل بكالوريوس االقتصاد والعلوم السياسية
  مجال التسويق والمبيعات واإلدارة ماجستت  إدارة االعمال

 
.وعدة شهادات أخرى ف

مجة باسم الي   جروب جمة والتر
كة تسويق ومبيعات وخدمات الت  وع  الخاص بأنشاء ش  وعي   جقمت بإنشاء مش  دد هم وتعددت المشاري    ع وأضافت مش 

ة وخدمات اىل قائمة مشاريىع  الخاصة  .الباشمركتت 

  سنواتطوال
 
  تدريبيةدوراتعدةعىلبالحصولأقومكنت،مجتهدةطالًبةكون

 
ياللغةدراسةوأيضاتدربيهدوراتخاللمنوالمبيعاتالتسويقمجالف عىلحصلتأيضا ,ةاإلنجلت  

.األعمالإدارةماجستت  
  ماشعان

  ساعدتت 
 
  الشخصيةمهاران

 
.وممت   شي    عبشكلاألعماللمجالالدخولوبالعملالتقدمف

يةمؤسسةأكتر تأسيسهوحلم     تعليميةخت 
 
.التجاريةالمشاري    عإدارةوكيفيةوالمبيعاتالتسويقعلمالشباببتعليمتقوممرصف

ة مجيةللخدماتجروبالي   مشاري    عاحدىهالباشمركتت    بالكاملمتكاملةتسويقحلول ,التر
 
قمنطقةف   بالمستقبلالنهوضهوالحلمالخليجودولاألوسطالش 

لمنطقةالتسويق 
ق ةخاللمنالخليجدولواألوسطالش  .المحدثةالعالميةالموادوأحدثالمهنيةالختر
كاتواالداريةالتسويقيةواالستشارات ,التسويقيةالحلولتقديم ىللش  ةالكتر .الزمننسابقمعناالناشئةوالمشاري    عوالصغت 
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