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WHERE WE BEAT TIME

دبلومة التسويق  الشامل
  
فن التفاوض واالقناع.. الجزء الثان 

ة  التخطيط لعملية التفاوض.. الثانيه المحاض 

الفهرست
التخطيط للتفاوض وتحديد االهداف •
عملية االعداد للتفاوض وأهدافهاأهمية •
طبيعية عملية االعداد للتفاوض•
التحضير الجيد للمفاوضات •
معاير تحديد االهداف•
(فريق / فرد )من يقوم بالتفاوض ؟ •
مزايا الفريق المفاوض •
اعتبارات تحديد فريق التفاوض •
دور رئيس الفريق•
محددات فاعلية فريق التفاوض •
التفاوضلغةاختبار•

استراتيجيات و تكتيكات التفاوض•
أهم مقومات نجاح المفاوض في عملية التفاوض•
مقومات النجاح في التفاوض•
عالقات الفوز والخسارة•
استراتيجية الصقر وحمامة السالم •
تحويل االعتراض إلى إيجاب •
(  متى ؟ ) التصرف كأساس لنجاح اإلستراتيجية •
أهمية علم التفاوض من زاويتين أساسيتين•
مجاالت التفاوض في المؤسسات والشركات•
خصائص المفاوض ومهاراته•
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ة الثانيه  التخطيط لعملية التفاوض.. المحاض 

  
فن التفاوض واالقناع.. الجزء الثان 

التفاوضاستراتيجيات و تكتيكات 

تعظيم الفائدة المتبادلة استراتيجية 

اتيجية تسع  اىل ايجاد بدائل وحلول مقبولة لكافة اطراف العملية التفاوضية وتطوير التعاون وتعميق العالقة القائمة وتوسيع ومدهتفاوض اق النطهذة االست 
:الى مجاالت جديدة سواء عن طريق 

إيجاد وسيلة لزيادة الموارد موضوع الخالف او التفاوض•
ان يتحقق احد اإلطراف أهدافها ولكن بتكلفة اقل للطرف االخر•
  يقدمها•

ان يقدم طرف تعويض للطرف االخر مقابل التنازالت الت 
ان يقدم كل طرف تنازالت بالنسبة للقضايا ذات االولوية الدنيا لكل طرف•
:وتتضمن هذة االستراتيجية استخدام تكتيكات مثل تطوير اختيار او بديل جديد تماما يلت   اهداف االطراف•
المبادرة بتقديم تنازالت عل  اعتبار ان الطرف االخر سيقدم تنازالت مقابلها•
الكشف عن اهدافك ومصالحك•
التلميح عن طريق وسطاء او قنوات خلفية بامكانية الوصول اىل  حل وسط•
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فن التفاوض واالقناع.. الجزء الثان 

استراتيجية الهيمنة 

اتيجية استخدا اتيجية تتضمن محاولة طرف اقناع الطرف االخر بقبول حلول بدائل تحقق مصلحته بالدرجة االوىل  تتضمن هذة االست 
م هذه االست 

:للضغط واالنهاك واالستنزاف في محاولة للسيطرة واخضاع الطرف االخر مثل تكتيكات 
 المطلوب•

 
تقديم مطالب تفوق بكثتر الحد االدن

غتر قابلة للتغيتر " التمسك بموقف •
  مصلحته •

 
.الجدل القناع الطرف االخر ان التنازالت ف

(مثال باالنسحاب من المفاوضات او فرض عقوبات عل  الطرف االخر لرفضه تقديم تنازالت ) استخدام التهديدات •
التلميح بان عنرص الوقت يشكل عامل ضغط اكت  عل الطرف االخر•
  مع إخفاء أي معلومات عن أهدافك او •

 
مواقفكمحاولة الحصول عل اكت  قدر من المعلومات حول اهداف الطرف االخر وحدوده االدن

:استراتيجية الخنوع 

اتيجية تتضمن تقليص االهداف والمطالب المطروحة عل مائدة المفاوضات والمبادرة بتقديم التنازالت بهدف رسعة حسم المشكلة ا ية وإنهاء المفاوضات لقضو اهذة االست 
رسيعا
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ة الثانيه  التخطيط لعملية التفاوض.. المحاض 

  
فن التفاوض واالقناع.. الجزء الثان 

التسويفاستراتيجية 

اتيجية تعمل عل  المماطلة وكسب الوقت وتفويت الفرصة بهدف تعطيل المفاوضات او اطالة امدها عل اعتبار ان الزمن سيكون هو 
  القضية املالعهذه االست 

 
ا ف  تاثتر

االكتر
  ستر العملية التفاوضية 

 
وإداراتهااو المشكلة موضوع التفاوض وكذلك ف

:استراتيجية التفاوض غير المباشر 

  
حات او التنازالت سواء من ناحية التشدد او اللير  او ن-تتضمن التفاوض مع طرف بشكل مبارسر بهدف التاثتر عل  طرف ثالث بشكل غتر مبارسر السلوك التفاوض  وعية المقت 

.تستهدف التاثتر عل  طرف ثالث وليس عل الطرف المبارسر للعملية التفاوضية -او االتفاقات 
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ة الثانيه  التخطيط لعملية التفاوض.. المحاض 

  
فن التفاوض واالقناع.. الجزء الثان 

المفاجأة 
  ذلك الوقت وعادة يعكس ذلك

 
  االسلوب او طريقة الحديث او التفاوض عل الرغم من ان التغيتر لم يكن متوقعا ف

 
ئ ف لحصول عل  تنازالت من فا ما او اهدتتضمن التغيتر المفاج 

.الخصم

االمر الواقع 
:وتتضمن دفه الطرف االخر لقبول تصرفك بوضعة امام االمر الواقع ولنجاح هذا التكتيك عمليا يجب توفر عدة شروط من اهمها 

ا-   النهاية احتماال كبتر
 
ان يكون احتمال قبول الطرف المعارض للنتيجة ف

  تحدث نتيجة عدم تقبلة االمر الواقع-
ان تكون خسارة الطرف المعارض من استمرار معارضته اكت  ماديا ومعنويا من الخسارة الت 

االنسحاب الهاديء 
ات مهما كانت فهو هنا يحاول انق .ه إنقاذما يمكن اذ وه  استعداد المفاوض عل  االنسحاب والتنازل عن رايه للطرف االخر بعد ان يكون قد حصل عل  بعض الممتر 

االنسحاب الظاهري 
  اللحظة الحاسمة فيحصل بذلك عل مزيد من التنازالت من خصمة 

 
.وهنا يعلن احد االطراف انسحاب ف
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ة الثانيه  التخطيط لعملية التفاوض.. المحاض 

  
فن التفاوض واالقناع.. الجزء الثان 

:الكر والفر او التحول 
  استعداد المفاوض لتحويل موقفة من االمام اىل  الخلف او العكس طبقا لظروف التفاوض 

ومالبساتهتعت 

:التقييد 
  التفاوض

 
ول عل رغبة معينة ف وه  وضع قيد عل االتصال وذلك الجبار الطرف االخر عل الوصول اىل  قرار رسي    ع او للت  

(التفتيت ) تحويل النظر عن القضايا الرئيسية لقضايا فرعية 
  القضايا الفرعية االقل 

 
  القضايا الرئيسة الهامة وتقديم تنازالت ف

 
أهميةتستخدم للتشدد ف

:ادعاء العجز 
  يمثلها او محدودية الصال 

  يتعرض لها من الجماعات او الفئات الت 
ير موقف المفاوض المتشدد وعدم تقديم تنازالت بسبب الضغوط الت  .ة حيأي تت 

:مفترق الطرق 
  القضايا االكتر اهمية مدعيا ا

 
  بعض القضايا ليحصل عل اقىص ما يمكن الحصول علية من تنازالت ف

 
  مع الطرف االخنه أي ان يتبع المفاوض اسلوب التنازل ف

  مادام تماشر
 
ر فيجب ان يقابلة ف

الطريقمنتصف 

:التدرج او الخطوة خطوة 
  حالة عدم معرفة االطراف لبعضهم البعض او خ

 
  وه  تفيد ف

ئ
احيث تؤخذ القضية جزءا جزءا اىل  ان تصل االطراف المتفاوضة اىل الهدف النهان   التعامل محدودة او ال ت 

 
. يوجد ثقة بننهم تهم ف
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ة الثانيه  التخطيط لعملية التفاوض.. المحاض 

  
فن التفاوض واالقناع.. الجزء الثان 

:  الموقف التفاوضي

كيف السريع والمستمر هائلة للتات التفاوض موقف ديناميكي أي حركي يقوم على الحركة والفعل ورد الفعل إيجاباً وسلباً وتأثيراً أو تأثراً، والتفاوض موقف مرن يتطلب قدريعد 

.عناصر يتضمن مجموعة وللمواءمة الكاملة مع المتغيرات المحيطة بالعملية التفاوضية، وبصفة عامة فان الموقف التفاوضي 

عملية التفاوض فىأهم مقومات نجاح المفاوض 

االستخدام الجيد لألسئلة لخدمة التفاوض •

عملية التفاوض فىاالستخدام الجيد لطرف ثالث •

الدراسة الموضوعية الدقيقة للعالقات بين األطراف •

االلتزام بمبادئ التفاوض •

االستفادة من مراكز القوة النسبية لخدمة التفاوض•
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فن التفاوض واالقناع.. الجزء الثان 

التفاوضمقومات النجاح فى 

مراحل عملية التفاوض

اإلعداد الجيد للتفاوض

ـب وذلك من خالل التخطيط للتفاوض وأيضا اختيار الفريق المفاوض وتحديد اللغة والمكان المناس

للتفـاوض وتدريب المفاوضين وفيما يلى نعرض شكال توضيحيا للتخطيط الجيد للتفاوض

ض
او

تف
 لل

يد
ج
 ال

ط
طي

خ
لت
ا

تحديد االهداف المطلوب تحقيقها بشكل واضح ومحدد

اوضىتحديد عالقات التأثير والتأثر بالبيئة المحيطة بالموقف التف

دراسة الخصم وجميع بيانات عنه وتحليلها

دراسة تلك القضايا وجمع بيانات عنها مقدما وتحليلها

تحديد القضايا التى سيتم التفاوض عليها

تقويم المركز التفاوضى تقويما دقيقا

تقويم المركز التفاوضى تقويما دقيقا
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ة الثانيه  التخطيط لعملية التفاوض.. المحاض 

  
فن التفاوض واالقناع.. الجزء الثان 

عالقات الفوز والخسارة

خسارة فوز الخصم المفاوض

فوز وخسارة ( 2)فوز/ فوز ( 1)فوز

خسارة خسارة ( 4)فوز/ خسارة ( 3) خسارة
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ة الثانيه  التخطيط لعملية التفاوض.. المحاض 

  
فن التفاوض واالقناع.. الجزء الثان 

استراتيجية الصقر وحمامة السالم 
ريق متعا ون ولنجاح هذا التكتيك فإن األمر يتطلب ف( الحمامة ) واآلخر مسالم ( الصـقر ) ينصح دائما فى فريق التفاوض المكون من شخصين أو أكثر أن يكون أحدهما حاد الطبـع 

جدا من شخصين كل منهما لـه دوره المحدد مع عدم تعقيد األدوار

تحويل االعتراض إلى إيجاب 
من خالل تلقى العبارات المتشددة والسلبية من الطرف اآلخر وإعادتها ثانية له فـى صـورة سـؤال ، ال يمكنه الرد عليه سوى بنعم

:.مـثـال 
تكون هل أنا على حق فى االعتقاد بأنكم لن تدفعوا هذا السعر تحت أى ظرف من الظروف ف: فيكون السؤال المضاد ( لن ادفع هذا السعر ) بفرض أن العبارات المتشددة كانت 

وان مستوى الجودة ليس بالدرجة الكافية لتدفعوا هذا السعر ؟ : ج نعم س: س وان السعر عاٍل جداً بالنسبة لكم ؟ : إجابته نعم 

نعم وهكذا يرتبط هذا التكتيك بشخصية المفاوض: وانه يجب زيادة مستوى الجودة لكى يمكنكم قبول هذا السعر ؟ ج: نعم س: ج
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ة الثانيه  التخطيط لعملية التفاوض.. المحاض 

  
فن التفاوض واالقناع.. الجزء الثان 

( متى ؟ ) كأساس لنجاح اإلستراتيجية التصرف 

-: -أساس نجاح هذه االستراتيجيات هو حسن التوقيت فى 
بدء الكالم أو التوقف عنه•

االنسحاب الحقيقى أو الظاهرى•

التراجع أو الهجوم•

طرح البدائل أو االقتراحات المضادة•

التقدم برأى جديد أو إدخال عنصر جديد فى الموقف•

وأهم التكتيكات المتعلقة بتلك االستراتيجية هى•
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ة الثانيه  التخطيط لعملية التفاوض.. المحاض 

  
فن التفاوض واالقناع.. الجزء الثان 

أساسيتينعلم التفاوض من زاويتين أهمية 
ضرورته: االولي 

ها وتلك هي الزاوية التفاوض بشأنتم وتظهر ضرور علم التفاوض ومدى االهمية التي يستمدها من العالقة التفاوضية القائمة بين أطرافه أي ما يتعلق بالقضية التفاوضية التي ي

.االولي 

:حتميته: الثانية
.المتنازع بشأنهالة نجد أن علم التفاوض يستمد حتميته من كونه المخرج أو المنفذ الوحيد الممكن استخدامه لمعالجة القضية التفاوضية والوصول إلى حل للمشك

:مفهوم التفاوض
المصالح طرفين او اكثر بهدف التوصل الي اتفاق يؤدي إلي حسم قضية نزاعية بينهم، وفي نفس الوقت الحفاظ علياالقتراحات بين التفاوض هو نوع من الحوار أو تبادل 

.المشتركة فيما بينهم، أي أن للتفاوض ركنين أساسيين هما وجود مصلحة مشتركة أو أكثر ، ووجود قضية نزاعية او أكثر 
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ة الثانيه  التخطيط لعملية التفاوض.. المحاض 

  
فن التفاوض واالقناع.. الجزء الثان 

:مجاالت التفاوض في المؤسسات والشركات
يظهر في الجدول التالي أمثلة مجاالت التفاوض في أي مؤسسة أو شركة 

التفاوض في إدارة المشتريات

أطراف التفاوضمجاالت التفاوض

مواعيد –الخصم –المواصفات -شروط الشراء مع المورد من ناحية السعر

ختيار ا-. تحديد كمية ووقت الشراء-. تحديد المواصفات المطلوبة-الخ ... التوريد

ت بدآل تأجير بعض المعدا-. تصنيع بعض االجزاء بدآل من شرائها-. مصدر الشراء

.تخطيط المخازن-. تصريف االصناف الراكدة-. من شرائه

.  إدارة المشتريات مع ادارة التسويق واالنتاج. مسئولو الشراء مع ممثلي المورد

إدارة المشتريات مع االدارة. ممثلو إدارة المشتريات مع إدارتي االنتاج والمالية

دارة إ. إدارة المشتريات مع إدارات االنتاج والمالية واالفراد. العليا وإدارة التسويق

.  إدارة المشتريات مع أدارت االنتاج والمالية. المشتريات مع االدارة المالية

.والمبيعات إدارة المشتريات مع إدارات االنتاج والمالية والمخازن 
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ة الثانيه  التخطيط لعملية التفاوض.. المحاض 

  
فن التفاوض واالقناع.. الجزء الثان 

التفاوض في االدارة المالية

أطراف التفاوضمجاالت التفاوض

.  إعداد الميزانية التقديرية

.  شروط الحصول علي التمويل

.عمل الدوران

.  تأجير أصل من أصول الشركة

االدارة المالية مع مسئولي . االدارة المالية مع ممثلي االدارات المختلفة

لمالية االدارة ا. االدارة المالية مع المدينين وإدارة المبيعات. االئتمنان بالبنوك

االدارات العليا. االدارة المالية والمستأجر. مع إدارتي التسويق واالنتاج 

.والمالية االنتاج والتسويق والمشتريات
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ة الثانيه  التخطيط لعملية التفاوض.. المحاض 

  
فن التفاوض واالقناع.. الجزء الثان 

التفاوض في إدارة التسويق

أطراف التفاوضمجاالت التسويق

تكلفة النقل-الخصم-شروط التعاقد مع احد العمالء من ناحية السعر

الخ... ما بعد البيع

تصميم وتطوير المنتج

شروط التعاقد مع موزع جديد للشركة

تريات إدار التسويق مع إدارات االنتاج والمالية والمش. مندوبو البيع مع العميل

.إدارة التسويق مع الموزع



WHERE WE BEAT TIME

دبلومة التسويق  الشامل

ة الثانيه  التخطيط لعملية التفاوض.. المحاض 

  
فن التفاوض واالقناع.. الجزء الثان 

التفاوض في إدارة االنتاج 

أطراف التفاوضمجاالت التفاوض

تخطيط العمليات االنتاجية -تصميم المنتج 

التخطيط الداخلي للمصنع-اختيار موقع المشروع 

إنشاء مصنع جديد-جود المنتج -تخطيط نقل المواد 

إدارة االنتاج مع. مدير االنتاج مع مديري التسويق والمالية والمشتريات

.  راد مدير االنتاج مع االدارات المالية والتسويق واالف. إدارتي االفراد والمالية

التسويق االنتاج مع +المالية +إدارة االنتاج مع المالية واالفراد االنتاج 

لعليا االدارة ا+االفراد + المالية +التسويق +المشتريات +التسويق االنتاج 



WHERE WE BEAT TIME

دبلومة التسويق  الشامل

ة الثانيه  التخطيط لعملية التفاوض.. المحاض 

  
فن التفاوض واالقناع.. الجزء الثان 

الموارد البشرية التفاوض في إدارة 

أطراف التفاوضمجاالت التفاوض

.تخطيط الموارد البشرية

.  تخفيض أعداد العاملين-

شروط التعاقد مع أحد المهارات النادر من ناحية -

إدارة . إدارة االفراد مع المالية. إدارة االفراد مع ممثلي جميع إدارات الشركة

إدارة االفراد مع االدارات المختلفة . االفراد مع الفرد المطلوب التعاقد معه



WHERE WE BEAT TIME

دبلومة التسويق  الشامل

ة الثانيه  التخطيط لعملية التفاوض.. المحاض 

  
فن التفاوض واالقناع.. الجزء الثان 

خصائص المفاوض ومهاراته
:ان نجاحك في التفاوض مرهون بعوامل عديده اهمها ما يلي 

ان تعد نفسك جيدا لعملية التفاوض•

المناسبين االستراتيجيه والتكتيك أن تختار •

ان تكون ذكيا في استخدام الوقت المتاح •

ان تستخدم االسئلة استخداما جيدا•

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

طبيعة العالقات بينك وبين االطراف االخري المتفاوضة •

قيم مراكز القوى النسبية اللطراف المتفاوضة وكن قادرا على توظيفها •

اعتني بصياغة االتفاقات والعقود •

استعن باالستشارة والوساطة والتحكيم اذا كان ذلك مفيدا لك•



WHERE WE BEAT TIME

دبلومة التسويق  الشامل

ة الثانيه  التخطيط لعملية التفاوض.. المحاض 

  
فن التفاوض واالقناع.. الجزء الثان 

:االهداف التخطيط للتفاوض وتحديد 

:التساؤالت التالية يمكن للمفاوض ان يحدد أهدافه في ضوء 
القضايا التي ستكون مجال التفاوض ؟ما

ما النتائج المستهدفة من تناول قضية من قضايا التفاوض ؟ 

القضايا ومناقشتها ؟ االولويات عرض ما 

ما الحدود الدنيا والقصوي للنتائج المستهدفة من القضايا التي يشملها التفاوض ؟

:تطبيق أسلوب التتابع المتكرر في عملية التفاوض

لبعض وبالتالي ها تؤثر في بعضها الكنيتطلب االعداد الجيد للتفاوض ان يتبني المعد نظره مرنه لخطوات االعداد ، صحيح ان تلك الخطوات يمكن ان تتابع من الناحية المنطقية و

ان يؤخذ في االعتبار ما يمكن تحقيقه وما ال يمكن) االهداف تحديد ( االولي مثال يجب عند البث في الخطوة 

ندرك االرتباط والتأثير ويتعين بالتالي في االعداد للتفاوض ان. تحقيقه وهذا يتأثر بالمركز التفاوضي وعندما تختار إستراتيجية التفاوض فانك تتأثر بشخصية المفاوض وهكذا 

يل والتوفيق ة ، وذلك للمراجعة والتعداليالمتبادل بين الخطوات أو الجوانب جميعا وهو ما يعني امكانية معاودة النظر في خطوة انتهينا منها علي ضوء ما انتهينا اليه في خطوة ت

.حتي نصل الي توافق وتناسق بين الجوانب جميعا بقدر اإلمكان 



WHERE WE BEAT TIME

دبلومة التسويق  الشامل

ة الثانيه  التخطيط لعملية التفاوض.. المحاض 

  
فن التفاوض واالقناع.. الجزء الثان 

أهمية عملية االعداد للتفاوض وأهدافها

ي هذا التجاهل ، الخطأ المتمثل فامةيعتبر التخطيط السليم هو االساسي الضروري ألي انجاز تنفيذي يمكن تحقيقه ، اال إننا كثيرا ما نتجاهل ذلك وبالتالي سرعان ما نكشف جس

التالي عدم تحقيق التفاوض وبتويفيظهر شكوى المفاوضين بعدم وجود الوقت الكافي للتخطيط واالعداد الجيد للمفاوضات ، ان عدم التخطيط يترتب عليه خسارة فادحة وهبوط مس

اته الفائقة في يق الالخر او علي مهارلفرالنتائج المرجوة من التفاوض ، ان المفاوض الذي ال يعد لجوالته التفاوضية يعلق نجاحه إما علي الصدفة أو علي أو علي أخطاء يرتكبها ا

يستهدف االعداد للتفاوض التجهيز والتخطيط الدقيق لكيفية تنفيذ المفاوضات بنجاح وكذلك. التفاوض التلقائي وهذه االحتماالت غير مضمونة العواقب 

.  ات بنجاح اوضيستهدف للتنبؤ بالصعوبات التي يمكن ان تواجه المفاوض ، كما يساعد االعداد الجيد في تقليل المفاجآت وبالتالي القدرة علي ادارة المف



WHERE WE BEAT TIME

دبلومة التسويق  الشامل

ة الثانيه  التخطيط لعملية التفاوض.. المحاض 

  
فن التفاوض واالقناع.. الجزء الثان 

طبيعية عملية االعداد للتفاوض
:  تتضح أبعاد عملية التفاوض من خالل اثارة التساؤالت التالية

ما االطار العام الذي ستتم من خالل عملية التفاوض ؟ •

ما القضايا التي سيشملها التفاوض ؟ وما العالقة بينهما ؟•

وما المعلومات االلزم توفرها عن تلك القضايا ؟ •

؟االزمه للتفاوض ما التجهيزات المادية والفنية والبشرية •

من سيقوم بالتفاوض ؟ فرد ام فريق ؟•

هل يحتاج لجولة ام عدة جوالت ؟المالئم ؟ ما الوقت •

ما المكان المالئم للتفاوض ؟ لدي أحد االطراف أم في مكان محايد ؟ •

ما جدول االعمال ؟•

ما التدريبات االلزمة لتأهيل فريق التفاوض ؟ •

ما الوثائق االلزمة لعملية التفاوض ؟•

ما االستراتيجيات والتكتيكات االلزمة ؟ •

م للتفاوض الئمن المهم التأكيد علي ان يكسب الطرفان المفاوضات ، وأن يكسب طرف من شيء ويتنازل عن شيء آخر هو من أهم العوامل الداعمة لتهيئة جو م•



WHERE WE BEAT TIME

دبلومة التسويق  الشامل

ة الثانيه  التخطيط لعملية التفاوض.. المحاض 

  
فن التفاوض واالقناع.. الجزء الثان 

التحضير الجيد للمفاوضات 
فيما يلي مجموعة من التساؤالت من خالل االجابه عليها يمكن االطمئنان بأنه تم التحضير للتفاوض بصورة جيدة

هل تم تحديد االهداف والنتائج النهائية بصورة واضحة وموضوعية ؟➢

هل كل ما نريده من التفاوض له قيمة حقيقية ؟➢

والي أي مدي يمكن التنازل عن بعض ما نريده ؟ وما مستوي التنازل الذي يمكن االستجابة له ؟ ➢

ما هي االولويات ؟ وكيف يتم ترتيب االهداف ؟ وما االهمية النسبية االهداف ؟➢

هل لديك قائمة بالمطالب االهداف ؟ والنتائج مرتبة حسب اولوياتها ؟ ➢

نتيجة ؟–هدف –هل تم تحديد الحد الداني الذي يقبل به مطلب ➢

كيف ستعرض مطالبك ؟ وما وسائلك في االقناع ؟ ➢

كيف ستدخل في التفاوض وكيف تخرج منه ان أردت ؟➢

ماذا يريد الطرف االخر ؟ هل لديك توقعات عن احتياجات الطرف االخر وأهدافه ؟ هل لديك االستعداد اللستجابة لها ؟➢



WHERE WE BEAT TIME

دبلومة التسويق  الشامل

ة الثانيه  التخطيط لعملية التفاوض.. المحاض 

  
فن التفاوض واالقناع.. الجزء الثان 

:من خالل التساؤالت السابقة يفترض ان يكون لديك تصور واضح لما يلي 
.المكاسب التي تريد تحقيقها من خالل التفاوض ➢

.  قائمة بالموضوعات التي ستناقش ➢

.  االسئلة التي يمكن طرحها للكشف والتصرف على نقاط القوة والضعف لدى الطرف االخر ➢

.  االهمية النسبية لكل منفعة .ما الذي تريد تحقيقه من تناول كل موضوع عالقة كل موضوع بالمكاسب التي تريد تحقيقها ➢

.تصنيف االهداف حسب درجة الحرص واالستعداد لبذل الجهد من اجلها ➢

.النقاط الحاسمة والنقاط التي ال تمانع من انجازها إذا تيسرت ➢

.  في بدء الحوار وانهائه من خالل القوة والضعفتقديراتك لقوتك ➢

.درجة المرونة الكافية لتطوير شروطك حسب تتابع تناول الموضوعات ➢



WHERE WE BEAT TIME

دبلومة التسويق  الشامل

ة الثانيه  التخطيط لعملية التفاوض.. المحاض 

  
فن التفاوض واالقناع.. الجزء الثان 

معايير تحديد االهداف
االهداف موضوعية 

فاوض مراعاة أهداف الطرف االخر ، مراجعة أهدافك في الت: يمكن التحقق من توفر الموضوعية في تحديد االهداف وترتيبها حسب االولوية من خالل مراعاة ثالثة اعتبارات هي 

.  ، توصيف االهداف وتصنيفها حسب اولوياتها 

دقة االهداف ووضوحها 

.  يؤدي وضوح االهداف وتحديدها بشكل دقيق إلي االتفاق عليها بشكل قطعي بين اطراف التفاوض ال يحتمل غموضا 

مرونة االهداف 
 يكون د االهداف مهم حتى الحديالمقصود بالمرونة هو أن يحدد الهدف بأسلوب يتيح مرونة الحركة للمفاوض مع المحافظة على الغرض العام ، فالتأكد من توفر المرونة في ت

التحديد الجامد معوقا لنجاح المفاوضات

االهداف واقعية 
.  شك ان أي تحديد غير واقعي االهداف يعني تضاؤل فرص تحقيقها وهو يؤدي الى فشل المفاوضات حباط واضعاف المركز التفاوضي مستقبال ال



WHERE WE BEAT TIME

دبلومة التسويق  الشامل

ة الثانيه  التخطيط لعملية التفاوض.. المحاض 

  
فن التفاوض واالقناع.. الجزء الثان 

اقتناع المفاوض باالهداف 
.يخلص في السعي لتحقيقها ولعل المشاركة في تحديد االهداف من البداية أحد أهم وسائل ضمان االقتناع بها لن ال معنى لتحديد أهداف ال يقتنع بها المفاوض 

قابلية االهداف للقياس
.  ن تحقيقه ي ضوء ما أمكف فحتى يمكن قياس التقدم نحو الهدف وبالتالي االستمرار في التفاوض بفاعلية وكذلك لتقديم أداء المفاوضين ، ولترشيد عملية تغيير االهدا

المحافظة على السرية
ئية عن ك المبداالخر بكل ما تسعى إليه او تأمل في تحقيقه سواء اللستفادة من تحقيق أكثر مما تأمل في تحقيقه او االخفاء حقيقة تنازلك عن أهدافاعالم الطرف يعني ال يجب 

خصمك 

.اذا اضطرر ت للتنازل 
مؤشرات هي مجرد عمليات وما ضوء سير المفاوضات وظهور المتغيرات المختلفة والتوصل الى معلومات جديدة قد تحتاج الى مراجعة ما سبق تحديده من أهداف ، فاالهداف إنفي 

.على الطريق االرشاد السلوك وتوجيه الجهود ويتعين تغييرها عند الضرورة 
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دبلومة التسويق  الشامل

ة الثانيه  التخطيط لعملية التفاوض.. المحاض 

  
فن التفاوض واالقناع.. الجزء الثان 

(فريق / فرد )من يقوم بالتفاوض ؟ 
:على اعتبارات منها ( فريق / فرد ) يتوقف االختبار 

.مدى تفهم طبيعة موضوع التفاوض وخصائصه وما يحتاج إليه من بيانات ومهارات وقدرات •

.مدى أهمية موضوع التفاوض ومستوى المنافع والمخاطر المرتبطة بنتائج التفاوض بشأنها •

.اعتبارات التكلفة والعائد في المفاضلة بين االسلوب الفردي والجماعي•

:المهارات والقدرات التفاوضية التي تالؤم االحتياجات المطلوبة من الكفاءات في عملية التفاوض ولكل مزاياه وهي 
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دبلومة التسويق  الشامل

ة الثانيه  التخطيط لعملية التفاوض.. المحاض 

  
فن التفاوض واالقناع.. الجزء الثان 

مزايا الفريق المفاوض 

وجهات النظر المختلفة في الموضوع والتكامل في اتخاذ القرارالتعبير عن امكانية استخدام افراد بقدرات ومهارات متنوعة مما يحقق •

يؤدي تعدد وتنوع الخبرات الى تصحيح أي تعبير خاطئ عن وجهات النظر المعروضة عطاء و مرونة اكبر للمنافسة •

المصالح الشخصية االنسياق وراء يؤدي استخدام الفريق الى زيادة فرص الموضوعية وتقليل التحيز الشخصي او •

إيجاد جبهة واسعة إمام الطرف االخر •

.استخدام تكتيك العضو المتشدد والعضو المتساهل وهو يتيح مرونة اكبر في ادارة المفاوضات وتغيير المواقف بسرعة عند اللزوم •

إمكان تأجيل االلتزام بموقف بحجة استشارة الزمالء •

التفاوضاعتبارات تحديد فريق 

تحديد التخصصات الواجب توافرها لدى أعضاء الفريق •

تحديد واجبات كل عضو•

تحديد المواصفات والمهارات الواجب توافرها في رئيس الفريق المفاوض •

وضع قواعد وضوابط التعاون بين أعضاء فريق التفاوض•

وضوح دور رئيس الفريق وواجباته •
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دبلومة التسويق  الشامل

ة الثانيه  التخطيط لعملية التفاوض.. المحاض 

  
فن التفاوض واالقناع.. الجزء الثان 

دور رئيس الفريق
الواجبات الرئيسية لرئيس فريق التفاوض •

.  يشارك أصحاب السلطة وذوي العالقه بعملية التفاوض في تحديد أهداف عملية التفاوض ونتائجها •

يدرس موضوعات التفاوض ويحللها ويتعرف على طبيعتها وخصائصها •

يحدد االمكانيات البشرية والمادية والوثائق والمعلومات االلزمة ويوفرها•

يتأكد من توفير المهارات والقدرات الفنية االلزمة لدى الفريق •

يحدد واجبات أعضاء الفريق ويوزع •
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دبلومة التسويق  الشامل

ة الثانيه  التخطيط لعملية التفاوض.. المحاض 

  
فن التفاوض واالقناع.. الجزء الثان 

محددات فاعلية فريق التفاوض
تتوقف فعالية أداء الفريق علي االعتبارات التالية

حسن اختيار اعضاء فريق التفاوض•

حسن اختيار رئيس الفريق •

.  والثقة والتأييد المتبادل مع أعضاء الفريقالعالقات الطيبة توافر •

واالقتناع بها الفهم الكامل أللهداف •

االدوار بين االعضاء حسن توزيع •

الحفاظ علي عدد معقول االعضاء الفريق•
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دبلومة التسويق  الشامل

ة الثانيه  التخطيط لعملية التفاوض.. المحاض 

  
فن التفاوض واالقناع.. الجزء الثان 

تحديد أجندة التفاوض
وعند ، تعبر أجندة التفاوض عن إستراتيجية المفاوض وهي تثبق من افتراضات أعدها وال شك إن تحديد االجندة هو احد التكتيكات االساسية للمفاوض

:تحديد أجندة التفاوض بغرض البدائل التالية 
.  التركيز على الموضوعات العامة دون التطرق للتفاصيل ، على ان توضع التفاصيل في أجندة غير معلنه تستخدم أثناء التفاوض•

وحسمها يؤدي الى حل القضايا الثانويةاعتبرها االهم البدء في االجندة بالقضايا االساسية •

كون القضايا االساسيه وساعتها ستتنازالت مقابلة التنازالت بشأنها بسهولة وكسب ثقة الخصم على أمل ان يقدم الخصم قليل وتقديم البدء بالقضايا الثانوية من قبيل تأجيل المواجهة •

.هي موضوع التنازل 

شروط المبادئ وعادة ما تمثل هذه الة ،البدء بتحديد مجموعة من الشروط التي يتم االتفاق عليها اول باعتبارها الحاكمة في التفاوض ثم تبدأ المفاوضات حول التفاصيل التنفيذي•

حظر حرب االسعار -لى ى السلع عإحدواالسس التي تعبر عن المصالح المشتركة للفريقين ، فمثال أن يتفق المفاوضون على السياسات التسويقية للشركات الثالثة الكبرى في سوق 

.من قيمة المبيعات ثم تبدأ المفاوضات في التفاصيل التنفيذية لهذه المبادئ %5حظر خطف الخبرات النادرة بينهم عدم تجاوز ميزانية االعالن ألي منهم بنسبة -بينهم  

حول كل مجموعة نوعية على حدهوض تقسيم قضايا التفاوض الى مجموعات نوعيه متخصصة مثل الجوانب الفنية للمشروع السياحي ، والجوانب التسويقية والقانونية ثم يجري التفا•
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دبلومة التسويق  الشامل

ة الثانيه  التخطيط لعملية التفاوض.. المحاض 

  
فن التفاوض واالقناع.. الجزء الثان 

اختبار لغة التفاوض
:عند اختيار لغة التفاوض يوجد بديالن 

.  ان يستخدم كل طرف لغته االصلية مع االستعانه بمترجم•

.  ان يتفق الطرفان على استخدام لغة يتقنها كل منهما•

تحديد مكان التفاوض•

ثالثفي مكان قياتظهر اهمية تحديد المكان وتجهيزه في المفاوضات الدولية ، فهل من االفضل ان تسافر الى الطرف االخر أم ان تدعوه الى موطنك أم ان تلت•

:أما عن التجهيزات فينصح بما يلي 
توفير قاعة مناسبة من حيث المساحة والتهوية واالضاءة •

تزويد القاعة بأماكن مريحة للجلوس •

للمفاوضاتتوفير درجة السرية االلزمة •

توفير وسائل االيضاح المناسبة ووسائل االتصال •

توفير موائد المفاوضات بشكل مناسب•

دراسة امكانية التفاوض أثناء تناول وجبات خفيفة الضفاء جو غير رسمي •



وع  بإنشاءقمت كةبأنشاءالخاصمشر جمةوخدماتومبيعاتتسويقرسر مجةالت  وعير  جدد وتعددت المشاري    ع وأضافت مجروبالي   باسموالت  شر
ة وخدمات اىل قائمة مشاريع  الخاصة .هم الباشمركتتر

.1985مرصية ، رائدة أعمال طموحة ولدت عام 
  القاهرمرصية الجنسية 

 
.نشأت ف

.حصلت عل بكالوريوس االقتصاد والعلوم السياسية
  مجال التسويق والمبيعات واإلدارة ماجستتر إدارة االعمال

 
.وعدة شهادات أخرى ف

مجة باسم الي   جروب جمة والت 
كة تسويق ومبيعات وخدمات الت  وع  الخاص بأنشاء رسر وعير  جقمت بإنشاء مشر دد هم وتعددت المشاري    ع وأضافت مشر

ة وخدمات اىل قائمة مشاريع  الخاصة  .الباشمركتتر

  سنواتطوال
 
  تدريبيةدوراتعدةعلبالحصولأقومكنت،مجتهدةطالًبةكون

 
ياللغةدراسةوأيضاتدربيهدوراتخاللمنوالمبيعاتالتسويقمجالف علحصلتأيضا ,ةاإلنجلتر 

.األعمالإدارةماجستتر 
  مارسعان

  ساعدتت 
 
  الشخصيةمهاران

 
.وممتر  رسي    عبشكلاألعماللمجالالدخولوبالعملالتقدمف

يةمؤسسةأكت  تأسيسهوحلم     تعليميةختر
 
.التجاريةالمشاري    عإدارةوكيفيةوالمبيعاتالتسويقعلمالشباببتعليمتقوممرصف

ة مجيةللخدماتجروبالي   مشاري    عاحدىهالباشمركتتر   بالكاملمتكاملةتسويقحلول ,الت 
 
قمنطقةف   بالمستقبلالنهوضهوالحلمالخليجودولاألوسطالشر

لمنطقةالتسويق 
ق ةخاللمنالخليجدولواألوسطالشر .المحدثةالعالميةالموادوأحدثالمهنيةالخت 
كاتواالداريةالتسويقيةواالستشارات ,التسويقيةالحلولتقديم ىللشر ةالكت  .الزمننسابقمعناالناشئةوالمشاري    عوالصغتر
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