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ثلنيات الحفاوض  ...مدخل مفاهيهي
 – Iماهية الحفاوض:
ولمت مفاوغاث الجُيُت ألاضل مشخلت مً (  ، )Negotiatusو التي حهني الاطخمساز في الهمل
و ٌهسف الخفاوع نلى أهه  " :نملُت اجطاٌ بحن شخطحن أو أهثر ًدزطىن فيها البدائل للخىضل لخلىٌ ملبىلت
لديهم أو بلىى أهداف مسغُت"
و ٌهسف بأهه  " :مىكف حهبحري خسوي كائم بحن ؾسفحن أو أهثر خىٌ كػُت مً اللػاًا ًخم مً زالله نسع و جبادٌ
و جلسٍب و مىاءمت و جىُُف وحهاث الىكس و اطخسدام وافت أطالُب ؤلاكىام للخفاف نلى اإلاطالح اللائمت أو
للخطىٌ نلى مىفهت حدًدة باحباز الخطم باللُام بهمل مهحن أو الامخىام نً نمل مهحن في ئؾاز نالكت الازجباؽ
بحن أؾساف الهملُت الخفاوغُت"
هما ٌهسف الخفاوع بأهه  " :مداولت بحن ؾسفحن أو أهثر للىضىٌ ئلى ضًُت جىافلُت (ال يالب و ال مًلىب)  ،جدلم
مىافو مخبادلت لجمُو ألاؾساف ٌشهسون بها و ًلدزونها ،فهي خالت ملبىلت هبدًل نً ألاغساز اإلاادًت و اإلاهىىٍت
اإلاخمثلت بالدشدد و الهطبُت اإلافسؾت"
من يلىم بالحفاوض؟ ول مً ًدخاج ئلُه
خصائص العملية الحفاوطية:
وحىد هىم مً حهازع اإلاطالح أو الؿمىخاث بحن ألاؾساف اإلاهىُت .
وحىد كىانت أو ئدزان لدي ألاؾساف اإلاهىُت بأن مً شأن الجلىض ئلى ؾاولت اإلافاوغاث اإلاظاندة في بلىى
مىافو مخبادلت.
وحىد هىم مً الهدالت و اإلاظاواة في ؾسح الىلاشاث و ألافياز ( مبدأ زر و أنـ  )Take and giveمً أحل
الىضىٌ ئلى خلىٌ و وطؿُت (جىافلُت)
جدظم الهملُت الخفاوغُت بىىم مً الًمىع ،خُث ًلجأ ول ؾسف ئلى ئغفاء هىم مً الظسٍت و الًمىع
نلى مداوالجه ليي ًدظتر نلى هلاؽ غهفه أو ئزفاكاجه.
ًدظم اإلاىار الخفاوض ي بدزحت مً الخىجس و الدشىج بحن ألاؾساف اإلاخفاوغت ،ئغافت نلى خاالث الالجىاشن
الىفس ي التي تهُمً نلى مىار الخفاوع نىدما جيىن اإلافاوغاث ضهبت ،زاضت و أن ليل ؾسف نىامل
مهؿلت و أزسي دافهت.

ٌهد الخفاوع مً أزقى أطالُب خل الجزاناث و فؼ الطساناث  ،لرا ًخؿلب مهسفت ومهازة لدي اإلافاوع و
كدزة نلى ؤلاكىام مما ًخؿلب جسؿُؿا و جدػحرا و حهلما مظخمسا الهدظاب هره اإلاهازاث.
محددات العملية الحفاوطية:
جخددد الهملُت الخفاوغُت بثالزت نىاضس هي:
عىامل مساعدة :حهد الهىامل اإلاظاندة مإشساث نلى زيبت ألاؾساف اإلاهىُت بخجىب اإلاىاحهاث الخؿحرة و
اإلايلفت اكخطادًا و طُاطُا ( مثل الخسوب ،خاالث الاهخلام ،اللجىء نلى اللػاء وجدانُاجه أخُاها )...و اللجىء
نىغا نً ذلً ئلى ألاطالُب الظلمُت ،و الخىحه ضىب الهلل و اإلاىؿم و الخىمت ،و جدزل أصخاب الىسىة و
اليشامت و السمىش اإلادترمت في اإلاجخمو.
عناصز معطلةٌ :هني أن هىان زالفاث أو ضساناث بحن ألاؾساف و أن ليل فسد السيبت في جدلُم أنلى اإلاياطب
نلى الؿسف آلازس ،مما ًٌُب مً الخلىٌ الىطؿُت و الخىافلُت.
عناصز دافعة :جيبو الهىاضس الدافهت مً زيبت ول ؾسف مً أؾساف الخفاوع الىضىٌ ئلى اجفاق ًدلم
اإلاطلخت اإلاخبادلت لهره ألاؾساف ،و ئال لً جيىن هىان خاحت للخفاوع ،و جخمثل الهىاضس الدافهت في:
ئن بلىى اإلاىافو اإلاخبادلت ٌهد في خد ذاجه هظبا لجمُو أؾساف الخفاوع.
ندم الىضىٌ ئلى خلىٌ وطـ ٌهني زظازة لجمُو ألاؾساف.
شمىلُت الاجفاق الري ًخم الخىضل ئلُهٌ ،هني (ال غسز و ال غساز) وهى مبدأ ملبىٌ مً كبل وافت أؾساف
نملُت الخفاوع.
ئن الهىاد و الهطبُت و الخمظً الخسفي بالشسوؽ ال ٌهني ممازطت فػل ( .) Best business practice
أن الخلىٌ الىطؿُت (الخىافلُت) جػمً لؤلؾساف اإلاخفاوغت وافت مطالخها.
 -IIشزوط الحفاوض:
لخدلُم أو لللُام بهملُت جفاوغُت هاجخت ًجب جىافس مجمىنت مً الشسوؽ ،و التي لها جأزحر نلى الخالت
الرهىُت و الىفظُت للمفاوع ،بما ًإزس نلى هخائج الخفاوع؛ و ًمىىىا ازتزاٌ ألاداء الخفاوض ي في اإلاهادلت
الخالُت:
ألاداء الخفاوض ي اإلاخمحز = كدزة مخمحزة للمفاوع * زيبت (زوح مهىىٍت) نالُت للمفاوع
و فُما ًلي شسح لشسوؽ الخفاوع:
-1اللىة الحفاوطية:

و جسجبـ بددود أو خدي الظلؿت و الخفىٍؼ الري ًخم مىده للمفاوع ،و ئؾاز الخسهت اإلاظمىح له
بالخدسن فُه فُما ًخطل باإلاىغىم أو اللػُت الخفاوغُت.
-2اإلاعلىمات الحفاوطية:
أي جفاوع هاجح ًدخاج ئلى جىافس هم مىاطب مً البُاهاث و اإلاهلىماث ،طىاء نً اللػُت أو مىغىم
الخفاوع ،و نً الؿسف آلازس الري ًخم الخفاوع مهه و اللىي التي جدنمه و حظاهده و اإلاىار الري
حظحر فُه نملُت الخفاوع ،و الخد ألادوى للمهلىماث الري ًجب جىافسه لدي فسٍم الخفاوع ،ما ًدُذ
ؤلاحابت نلى ألاطئلت الخالُت:
مً هدً؟مً زطمىا؟ما ذا هسٍد؟هُف وظخؿُو جدلُم ما هسٍد؟هل ًمىً جدلُم ما هسٍد دفهت واخدة؟ما الري هدخاحه مً دنم و أدواث ووطائل و أفساد للىضىٌ ئلى جلً ألاهداف؟ما البرهامج اإلالترح كبل و بهد الخفاوع للخطىٌ نلى وزُلت نهائُت مػمىهت الخدلُم؟ -3اللدرة الحفاوطية:
و ًخطل هرا الشسؽ أطاطا بأنػاء فسٍم الخفاوع و مدي بسانتهم ومهازاتهم التي ًخمخهىن بها
-4ؤلارادة اإلاشترهة:
و ٌهني هرا الشسؽ جىافسا السيبت اإلاشترهت لدي ألاؾساف اإلاخفاوغت لخل مشاولها أو مىاشناتها
بالخفاوع ،و ئكىام ول منهم بأن الخفاوع هى الىطُلت الىخُدة أو ألافػل لخل أو وغو خدود له ،و أن
أي ؾسٍم آزس طىف ًيىن مسهلا و باهل الخيلفت ئلى دزحت ال ًمىً جدملها أو الاطخمساز مهها في هرا
الؿسٍم اإلاظخجزف للمىازد أو الىكذ أو الجهد.
-5اإلاناخ اإلاحيط:
ًداوٌ اإلافاوغىن الخأزحر في طلىهُاث و ئدزاواث بهػهم البهؼ ،و كد ٌشمل أو ًدخاج مجهىدا إلًجاد
مىار مً الثلت اإلاخبادلت إلقهاز كُمت الهملُت أو اللػُت الخفاوغُت ،و كد جسجفو خسازة اللػُت و كد
ٌظخمد الخفاوع جىسفؼ الطخسساج الخلىٌ مً زالٌ طلىن حهاووي لخدلُم اإلاطالح اإلاخىاشهت ،و
لرلً فان اإلاىار الخفاوض ي ًخطل بجاهبحن أطاطُحن هما:

 *.اللظية الحفاوطية :و دزحت سخىهتها/خسازتها ،و حظخمد اللػُت سخىهتها مً شٍادة الاهخمام بها و
اشخداد الطسام أو دزحاث الجزام خىلها و مدي ازجباؽ مىافهها و مطالح ألاؾساف اإلاخفاوغت بيخائجها.


ثىاسن اإلاصالح الحفاوطيةً :جب أن ًخم الخفاوع في ئؾاز مً جىاشن
اإلاطالح و اللىي بحن ألاؾساف اإلاخفاوغت ،ختى ًأزر الخفاوع دوزه و جيىن هخائجه أهثر جلبال و ندالت
بحن هره ألاؾساف ،و ئن لم ًخدلم هرا الخىاشن فظُفلد الخفاوع مهىاه ،و طُػحى اطدظالما وقلما
و حظلُما ألخد ألاؾساف الرًً ال ًمليىن اللىة الالشمت للخدلُل نلى خلهم و ئحباز آلازس نلى جلبله.

أهمية الحفاوض:
ٌظخمد الخفاوع أهمُخه مً غسوزجه و خخمُخه:
طزورثه :جكهس غسوزة الخفاوع و مدي ألاهمُت التي ٌظخمدها مً الهالكت الخفاوغُت بحن أؾسافه ،أي ماًخهلم باللػُت الخفاوغُت التي ًخم الخفاوع بشأنها.
ححميحهٌ :ظخمد الخفاوع خخمُخه مً وىهه اإلاسسج أو اإلاىفر الىخُد اإلامىً اطخسدامه إلاهالجت اللػُتالخفاوغُت و الىضىٌ ئلى خل للمشيلت اإلاخىاشم بشأنها.
مبادئ الحفاوض:
*مبدأ اللدرة الذاثيةٌ :شحر اإلابدأ نلى كدزاث و مهازاث اإلافاوع مً خُث جفهم كػُت الخفاوع و أبهادها،
الكسوف البُئُت اإلادُؿت بهملُت الخفاوع ،فهم و ئدزان الؿسف آلازس مً خُث أهماؽ جفىحره و طلىهه ،مهازاث
الاجطاٌ و الخىاز و ؤلاكىام و الخىُف مو اإلاىاكف.
*مبدأ اإلانفعة :بالسيم مً وحىد الاهخماماث و اإلاطالح اإلاشترهت بحن ألاؾساف اإلاخفاوغت ،ئال أن ول ؾسف بالؿبو
ٌظعى ئلى جدلُم فىائد أو مىافو مهُىت مً وزاء نملُت الخفاوع و التي جمثل الثمسة التي ًجب الخطىٌ نليها مً
الخفاوع.
*مبدأ الالتزام :خُث ًلتزم ول ؾسف بالهمل نلى جدلُم ألاهداف أو اإلاىافو الخاضت بالجهت التي ًمثلها مً هاخُت ،و
بخؿبُم ما ًخم الخىضل ئلُه مً اجفاكُاث مو الؿسف آلازس و في اإلاىانُد اإلادددة.
*مبدأ العالكات اإلاحبادلةٌ :هىع هرا اإلابدأ أهمُت الهالكاث اإلاخبادلت بحن أؾساف الخفاوع ،زاضت في خالت جىساز
الخهامل بُنهم ،هما ًساعي هرا اإلابدأ اإلاطالح اإلاشترهت بحن الؿسفحن و اإلادافكت نليها في اإلاظخلبل ،هما في خالت
البائو و اإلاشتري.

* مبدأ أخالكيات الحفاوض :و ٌهني الالتزام بأزالكُاث الخهامل في نملُت الخفاوع ،فالخفاوع نملُت ئوظاهُت
احخمانُت جىؿىي نلى نالكاث ومطالح مشترهت ،و بالسيم مً شسنُت اإلاىاوزاث و اإلاداوزة ،ئال أن الخدام اإلاخهمد
أو الًش أو الخػلُل ال ًجب أن ًيىن مً طماث نملُت الخفاوع.
اإلافاوطات الحجارية:
حهخبر اإلافاوغاث الخجازٍت مً بحن أهم اإلاجاالث الخفاوغُت التي اهدظب ؤلاوظان مً زاللها زبراجه ومهازاجه
الخفاوغُت ،نً ؾسٍم ممازطت نملُتي البُو و الشساء مً زالٌ جبادٌ الظلو و اإلاىافو اإلاسخلفت.
و حهسف اإلافاوغاث الخجازٍت بنها " :اجطاٌ بحن ؾسفحن ٌظخسدمان ول ما لديهما مً مهازاث لخبادٌ الخىاز ؤلاكىاعي،
لُطال ئلى جدلُم مياطب مشترهت في وشاؾاث ججازٍت مسخلفت مثل :البُو ،الشساء ،الخمىٍل ،الخىشَو...
أهىاع اإلافاوطات الحجارية:
*الحفاوض مع العمالءٌ :هد الخفاوع مو الهمالء مً أهثر أهىام الخفاوع الخجازي اطخسداما مً حاهب مىكماث
ألانماٌ في الخُاة الهملُت ،وهى حصء أطاس ي مً اليشاؽ البُعي في هره اإلاىكماث ،و ًأزر هرا الخفاوع شيل
الهالكت بحن البائو و اإلاشتري للىضىٌ نلى اجفاق مسع ليل منهما خىٌ ضفلت مهُىت مً اإلاىخجاث التي ٌهسغها
البائو ،و التي جيخهي بخىكُو نلد البُو ،و ًيىن الخفاوع بحن البائو و اإلاشتري نلى حىاهب مخهددة مثل :مىاضفاث
اإلاىخج ،مظخىي الجىدة ،الخهبئت و الخًلُف ،الخبُحن ،الىلل و الخسصًٍ ،الىمُت ،مىانُد الدظلُم ،الظهس....
*الحفاوض مع اإلاىردين :جلجأ اإلاإطظاث للخفاوع مو اإلاىزدًً للخطىٌ نلى الاخخُاحاث الالشمت مً البػائو أو
الخدماث أو ألاحهصة و اإلاهداث و يحرها .و ًخم الخفاوع بحن اإلاشتري و اإلاىزد للىضىٌ ئلى اجفاق خىٌ ضفلت لخىزٍد
الاخخُاحاث اإلاؿلىبت مً الظلو أو الخدماث أو اإلاىاد الخام او مظخلصماث الدشًُل ،أو الخجهحزاث و مهداث ؤلاهخاج....
و ًخم الاجفاق في النهاًت مً زالٌ جدسٍس نلد الخىزٍد ،و ًخم فُه ؤلاشازة نلى حمُو بىىد الهلد مثل :الىمُت،
الظهس ،مىانُد الدظلُم ،و ؾسق الدفو....
* الحفاوض مع اإلانافسين :و هى ما ًخهلم بدل الجزاناث أو الخالفاث مو اإلاىافظحن خىٌ كؿاناث طىكُت مهُىت ،
أو خىٌ مىؿلت بُهُت مهُىت ،أو خىٌ ؤلانالن ،وجيشا الخاحت ئلى الخفاوع بظبب كىانت ألاؾساف اإلاهىُت بأهمُت
اللجىء للخفاوع لخل زالفاتهم بدال مً اللجىء ئلى اللػاء
*الحفاوض في الحلىق :كد ٌهلد ؾسفا أخدهما اإلاإطظت نلدا مثل نلد جىزٍد أو نلد بُو ،و ًلو ازخالف في
جفظحره أو جؿبُله ،أو كد ًسل أخد ألاؾساف ببهؼ بىىد الهلد أو الخلطحر في الىفاء بااللتزاماث الىاشئت نً هرا
الهلد :وااللتزام بشان الىمُت ،أو وكذ الدظلُم أو الجىدة وٍخم ؤلازالٌ بأخد هره البىىد فُيشا زالف بشأنها ،مما
ٌظخدعي الخاحت نلى الخفاوع بدال مً اللجىء ئلى اللػاء

باإلغافت نلى ألاهىام الظابلت مً اإلافاوغاث التي كد جخم في نالم ألانماٌ  ،فان هىان أهىانا أزسي ًمىً أن
جسىع فيها زحل ألانماٌ أو اإلاإطظت الاكخطادًت مفاوغاث ،مثل:
*الخفاوع مو اإلاإطظاث اإلاالُت بشأن الخمىٍل و الخأمحن و يحرها...
*الخفاوع مو الهُئاث الخيىمُت هادازة الػسائب مثال ،أو الجمازن ........

خطىات الحفاوض
جمس نملُت الخفاوع بمساخل ًمىً جلخُطها في طذ زؿىاث ،هي هما ًلي:
-1ؤلانداد :و فيها ًخم جددًد مىغىناث الخفاوع ،وجددًد ألاهداف الىاحب جدلُلها في ول مىغىم مً
مىغىناث الخفاوع.
-2جددًد الاطتراجُجُت :و فيها ًلىم ول ؾسف بخددًد ئطتراجُجُت جفاوغُت ،و ألاطالُب التي طُدبهها في
الخفاوع.
-3البدء :و فيها ًلىم ول ؾسف بخلدًم ؾلباجه اإلابدئُت مً الؿسف آلازس ،أو جلدًم أفيازه.
-4فهم اإلاىكف :وفيها ًلىم ول ؾسف بخبرًس مىكفه ؾلباجه اإلابدئُت مً الؿسف آلازس ،وٍداوٌ أن ًفهم
مىكف الؿسف آلازس.
-5الخفاوع :و فيها ًداوٌ ألافساد جلدًم جىاشالث.
النهاًت :و فيها ًخم الخىضل ئلى اجفاق نهائي ،أو الخىكف اإلاسخلي ئلى خحن.الخطىة ألاولى :ؤلاعداد
و ًخم زالٌ هره الخؿىة ما ًلي:
جددًد ألاهدافجلُُم الؿسف آلازسجلُُم هلاؽ كىجً و غهفًأ-ثحديد ألاهداف :مً الػسوزي جددًد أهدافً ،فبدون أهداف جيىن النهاًت الىضىٌ ئلى ش يء و ميان
آزس  ،وٍخم ذلً مً زالٌ زالزت أبهاد لؤلهداف:
*الخد ألانلى :و ٌهني أفػل ما ًمىً الىضىٌ ئلُه.
*الخد ألادوى :و ٌهني أكل ما ًمىً كبىله.
*الخد الهملي :و ٌهني اإلاظخىي الاهثر اخخماال وواكهُت.

أفظل بديل كبل فشل الحفاوض:
و ٌهني ما هى الخد ألادوى الري ًمىً جلبله ،و ال ًمىً أن جلبل أكل مىه و ئال باءث اإلافاوغاث بالفشل ،و نلًُ أن
جددد ما ًلي:
*ما هى أكص ى كدز مً الخىاشالث حظخؿُو جلدًمه؟
*ما هى الخد ألادوى الري ًجب ان جخىكف نىده في الخفاوع؟
*ما ذا ًددر لى جىكف الخفاوع او فشل؟
*هل ًدخاج ئلى الؿسف آلازس بهد الخفاوع؟
*هل ًدخاحً الؿسف آلازس بهد الخفاوع؟
أ-حلل الطزف آلاخز:
*انسف اإلاىغىناث (البىىد) التي طِخددر فيها الؿسف آلازس ،و غهها في حدوٌ ألانماٌ.
* فىد ادناءاث الؿسف آلازس نً ول بىد.
*انسف ما الري ًداوٌ أن ًطل ئلُه الؿسف آلازس في ول بىد.
*حع هبؼ الؿسف آلازس في ادناءاجه ،فسبما جسشدن أن هىان مشيلت أزسي أهثر أهمُت.
*احمو مهلىماث دامًت نً اإلاىغىم كبل بدء الخفاوع.
*خاوٌ الخهسف نلى الخلائم التي ٌظخسدمها الؿسف آلازس ،وهرا ألاطاهُد التي حهصش مؿالبه.
*جىكو شِئا ما زلف الظخاز أزىاء الخفاوع (أي حدوٌ أنماٌ زفي و يحر مهلً)
*أنسف أًً جىمً كىة الؿسف آلازس و غهفه.
*انسف هُف ًسجب و ٌظلظل مىغىناجه
*انسف خدود اللىة و الطالخُاث اإلاخاخت للؿسف آلازس.
ج -اعزف هلاط كىثً و طعفً:
*ضالخُاث اجساذ اللساز

*الخدود اإلاالُت.
*همُت اإلاهلىماث
*خدود الىكذ اإلاخاح
*الجىاهب ألازالكُت في اإلاىغىم
*مثابسة و ئضساز اإلافاوع
*ؤلانداد اإلاظبم و الخدلُالث.
*زبرة و ججازب اإلافاوع
الخطىة الثاهية :ثحديد ؤلاستراثيجية:
و فيها ًلىم ول ؾسف بخددًد ئطتراجُجُت جفاوغُت ،و ألاطالُب التي طُدبهها في الخفاوع (طِخم الخهسع
لالطتراجُجُاث بالخفطُل في فطل الخم).
الخطىة الثالثة :إبدأ أوٌ حلسة
ئن أوٌ ما جلىله في الجلظت الافخخاخُت ًددد دزحت هجاح الخفاوع فُما بهد ،و هىان مىغىنان في هره الخؿىة:
بداًت الجلظت الافخخاخُتجددًد حدوٌ ألانماٌجددًد الجلظت الافخخاخُتئن زؿىاث الخفاوع جخأزس بالجلظت الافخخاخُت لهدد مً ألاطباب ،هىزدها فُما ًلي:
جددد الجلظت الافخخاخُت ما هى مخاح لدي ألاؾساف مً مهلىماث ،اججاهاث هفظُت ،كُم ،جىكهاث.جمثل الجلظت الافخخاخُت هىنا مً حع الىبؼجمثل الجلظت الافخخاخُت جددًدا للمىار الري طِخم فُه الهمل.مً طِخددر في الجلظت الافخخاخُت؟
-ئن هىذ ألاكىي و ألاوضح و ألاهثر اطخهدادا ابدأ أهذ.

كدم أنػاء الفسٍم ،خدد الًسع مً الخفاوع ،اإلادة التي ٌظخًسكها ،اكترح ؤلاحساءاث الخاضت بمًًخيلم ،و ما هي اإلاىغىناث.
نً واهذ اللىجان مدظاوٍخان فُمىىً أن جدنى الؿسف آلازس بأدب (و بخلدًم حُد) ان ًبدأ نسع وحهتهكسه ،و ٌهؿًُ هرا أن حهُد الىكس في بهؼ الخظاباث ،و ان ججع هبػه أو جسفؼ ؾلباجه.
ازفو ؾلباجً نالُا:
ازفو ؾلبً ألاطاس ي نالُا ختى حهؿي لىفظً الفسضت للخىاشٌ.ندد مً ؾلباجً ،فيلما ؾلبذ أهثر خطلذ نلى أهثر.ما هى رد فعلً للبيان الافححاحي للطزف آلاخز؟
ازفؼ ؾلبه ألاطاس ي بأدب.ازفؼ ؾلباجه ألازسي بأدب.-1حدوٌ ألانماٌ:
مىغىناث الخفاوعيسع ول مىغىمخدود ول مىغىمًجب ان ًخم ذلً هخابُاًجب جىغُذ خدود الىكذ.الخؿىة السابهت :فهم اإلاىكف
و ٌهني هرا ان حظخؿُو جفهم مىكف الؿسف آلازس ،و ان حظخؿُو أن جبرز مىكفً ،و ًخؿلب الفهم اليامل للمىكف
زالر زؿىاث:
الخطىٌ نلى اإلاهلىماث.ازخباز و جلُُم مىكف الؿسف آلازس.-اطخسدام الىكذ و الاوسخاب.

اوال :الخطىٌ نلى اإلاهلىماث :ئن اإلاهلىماث هي اكىي طالح ،و بها حظخؿُو أن جخفاوع و بدونها جفلد ول ش يء في
الخفاوع ،فىُف جدطل نليها:
الظإاٌ :هى الىطُلت الاطاطُت للخطىٌ نلى مهلىماث ،فمً ٌظأٌ ًجب ،و حىدة و هفاًت و يصازة اإلاهلىماث حهخمد
نلى هفاءة الاطئلت و ًمىىً ان حظخسدم أهىام الاطئلت الخالُت لجمو أهبر و افػل همُت مً اإلاهلىماث.
*أطئلت مفخىخت :و فيها حهؿى الخسٍت الياملت للؿسف آلازس ليي ًىضح اإلاىغىم باطهاب:
 .ماذا...........ما الري حهخلد أهه مىاطب؟
 .إلااذا..........إلااذا هسي ان نسغىا يحر مىاطب؟
 .هُف........هُف ًمىً جبرًس ذلً؟
*اطئلت مًللت :و فيها ال حهؿى الخسٍت للؿسف آلازس ليي ٌظهب في ؤلاحابت ،و ذلً ألهً جلُده بىىنُت اطئلت
جفسع نلُه أن ًجُب :وهم.........ال........زكم..........ولمت واخدة.........مثل:
 .هل جىافم؟
 .ما هى طهس جدىٍل الهملت؟
 .هل جللُذ نسغىا؟
* اطئلت اطخىشافُت :و فيها حظخؿلو اججاه و هىنُت اإلاهلىماث ،و أهذ جلجأ ئلى ذلً في خالت ندم هفاًت
اإلاهلىماث ،أو للخطىٌ نلى مصٍد مً اإلاهلىماث ،مثل:
 .هل ًمىً أن جىضح لي اهثر ما الري جلطده؟
 .هل ًمىً أن حهؿني مهلىماث اهثر نً.....؟
 .أزٍد أن جىضح لي اإلاصٍد نً........؟
*أطئلت افتراغُت :و أهذ جلجأ ئليها ليي جخهسف نلى اإلاصٍد مً الجىاهب الًائبت ،أو للخهسف نلى هُفُت طحر
ألاخدار في قل حًُحر اإلاىكف الساهً ؛ و هي جأزر الشيل :افترع أن ......حًحر ئلى..........فما الري ًمىً أن
ًددر؟
و مثل الاطئلت الخالُت:
 .لى شادث الؿلبُت ب  ،%25ما الري ًمىً أن ًددر للظهس؟

 .ما هى اإلاىكف لى اهىا دفهىا هلدا؟
 .ماذا ًددر في خالت جأزحر الدظلُم؟
هُف ًمىً حصجُو الؿسف آلازس نلى ئنؿاء اإلاصٍد مً اإلاهلىماث؟
*ؤلاًماء :مثل خسواث الساض ،......زفو الخاحب ،.......الخعجب ،......شم الفم ،........زحىم الساض نلى
الخلف......ولها حشحر نلى الاهخمام بالىالم ،و ؾلب اإلاصٍد.
*اإلالازهت :مثل :ما الفسق بحن نسغً الخالي و الظابم؟ ما الجدًد في اإلاىكف؟ ماذا ًددر لى حًحر هرا؟
* الظيىث :زىاوي مً ندم هالمً ٌهني اشُاء مثل( :للد اطخمهىا إلاا فُه هفاًت) ( ،ال ٌعجبىا هرا الهسع) ،
(هدً مدبؿىن)
*الجظس

ً :Pontدخاج الامس ئلى جدىٍل الىالم ئلى مىغىم آزس مً زالٌ نبازاث حهبر بها مً مىغىم ئلى

آزس ،مثل( :انخلد أهىا جىاكشىا بما فُه الىفاًت نً.......و ًجب أن هدىاوٌ آلان مىغىم )......
بما أهىا وضلىا ئلى ......ألِع مً الىاحب أن هخؿسق ئلى........
*الخىساز :مً أحل أن جخأهد مً صخت اإلاهلىماث و اإلاشانس اإلاسجبؿت بها ًمىىً أن جداوٌ جىسز ما ًلىله
الؿسف آلازس أي حهمل واإلاسآة إلاا ًلىله مثل:
(ًبدو أن ما جلىله هى).......
(أي أن كطدن هى)...........
(ما حهىُه ئذا هى).........
*الخلخُظً :دخاج ألامس ئلى ئنهاء اإلاىاكشت أو الخىضل ئلى خلائم بهد مىاكشاث ؾىٍلت ،وٍدخاج ألامس ئلى أن حظخسدم
نبازة:
(ما جىضلىا ئلُه)........
(ًمىً أن هلخظ ول هره اإلاىاكشت في)......
(ئن ما جددزىا فُه ًمىً اًجاشه في).........
اخحبار مىكف الطزف آلاخز

ئذا هىذ كد حمهذ مهلىماث واملت مً الؿسف الىسس ،فهلًُ ئذن أن حظخسدمها ليي جخدلم مً صخت مىكف
الؿسف آلازس ،ومً طالمت مىاكشاجه التي وان ًلىم بها ،و ًمىً الخدلم مً ذلً مً زالٌ الىكس نلى الثًساث
الخالُت:
خلائم و مهلىماث زاؾئت
خلائم و مهلىماث مروىزة
ندم مىؿلُت الىخائج التي جم الخىضل ئليها
اطخسدام بهؼ اإلاهلىماث التي كدمها الؿسف آلازس.
و ئذا ؾلب الؿسف آلازس مىً أن جلدم مهلىماث ،فهلًُ ما ًلي:
ال حهازغه أزىاء ؾلبه للمهلىماث ،ختى حهسف ما هى مؿلىب مىً.كل فلـ ما هى غسوزي ،و ال جخؿىم بمهلىماث لم ًؿلبىها.ئهه ول نسع لً بظإاٌ ،مثل هل فهمخم؟ ألِع هرا واف؟ججىب ئبهادن نً اإلاىغىم السئِس ي.ال حهـ مهلىماث ما لم حشهس أنها طخفُد الخفاوع ،و ما لم طُهىد نلًُ ذلً بالىفو.اسحخدام الزاحة و الحىكف عن الحفاوض
ًجب أن حهؿي اهخماما أهبر للمدة التي حظخًسكها حلظت الخفاوع ،و ندد الجلظاث و الساخت بحن الجلظاث ،و حشحر
ا لخبرة ئلى أهه ال ًجب أن حظخمس حلظت الخفاوع الىاخدة أهثر مً طانخحن ،و بداًت الجلظاث ًخم اطتهاللها نادة
بىاطؿت زئِع ول ؾسف إلادة ( )15-10دكُلت في ئنالن زطمي نً الخؿىز الخاضل ،أو جلخُظ ما خدر ،أو ئنالن
الىىاًا ،أو جلدًم للهسع السطمي الخاص بمجمىنت الخفاوع ،و بهد الظانخحن ًفػل أزر زاخت ،و ئال واهذ
الىدُجت أن ًلىم الؿسفان باللف و الدوزان و ندم الخىضل ئلى هدُجت خاطمت.
هيف يمىن الحىكف
اطخسدم خلً في الخىكف (أو الساخت) ،زاضت في الكسوف التي جسي أن الاطخمساز لً ًجدي ،أو ًػهف مىكفً ،و
فُما ًلي بهؼ اإلاىاكف:

جدخاج ئلى مصٍد مً الىكذ و الخفىحر و لهػم ما جم جللُه مً مهلىماث أو نسع مً الؿسف آلازس ،و الجسيب بالدظسم بسد فهل أزىاء الجلظت.
قسوف الخفاوع ازخلفذ مً خُث اإلاشانس ،أو الخىخًُ اإلاظخسدم بىاطؿت الًحر ،أو الاطلخت اإلاظخسدمتفي الخفاوع بىاطؿت الؿسف آلازس.
فشل ما اطخسدمخه مً أطلخت في الخفاوع وجىد حًُحرهاجىد التهدئت ،ألن الخفاوع شادث خدجه.جىد أن جدطل نلى ئحمام أو حهصٍص مً فسٍم الخفاوع نلى ش يء حدًدالخفاوع شاد نً خده و لِع هىان ؾائل مً الاطخمسازحهب أو حىم فسٍم الخفاوعجىد ئحساء بهؼ اإلاباخثاث يحر السطمُت مو الفسٍم آلازس بحن الجلظاث.الخطىة الخامسة :الحفاوض:
في هره الخؿىة ًداوٌ اإلافاوع الخطىٌ نلى جىاشالث مً الؿسف آلازس ،و أن ًجهله ًلترب مً أهدافه ،و هىان
زالر مساخل في هره الخؿىة:
الخطىٌ نلى جىاشالث مً الؿسف آلازس.فشل الخفاوعالخدسن هدى الاجفاق-1الحصىٌ على ثناسالت :الخىاشٌ هى جدسن مً وغو ئلى وغو أكل ،مً هال الؿسفحن ،و هى امس نادي في
الخفاوع و ال ًجب أن ًىكس ئلُه بشيل س يء ،و هى جمهُد حُد للخىضل ئلى اجفاق.
ما هي مشاول الخىاشٌ؟
هل ًجب أن أجىاشٌ آلان؟ما هى حجم الخىاشٌ الىاحب أن أكدمه؟-ما الري طأخطل نلُه هكحر الخىاشٌ؟

ئن ؤلاحابت نلى هره الدظاؤالث ًمىً أن جيىن واآلحي:
خُىما جلدم الخىاشٌ فلُىً مشسوؾا بدطىلً نلى ش يء في اإلالابل.خُىما جلدم جىاشال فلُىً أكل ما ًمىً ،و لىً بشيل ٌصجو الؿسف آلازس.ال جلدم جىاشال ئال بىاء نلى غًـ و ؾلب مً الؿسف آلازس. ال جػو في خظباهً أهً لً جدىاشٌ أبدا.ًمىً أن جػو جىاشلً (أو جؿلب جىاشال) في شيل خصمت.اغًـ نلى الؿسف آلازس و شجهه بػسوزة جلدًم جىاشٌ  ،واآلحي:اكىهه أن نالكخً به ًمىً أن جخأزس.اكىهه أن الخىاشٌ لً ًدسحه أو ًفلده ماء وحههاكىهه أن الخىاشٌ طُيىن مً الجاهبحن-1فشل الحفاوض:
ًجب ان جسؿـ (هجصء مً الخفاوع) إلاا كد ًددر لى فشلذ نملُت الخفاوع.
أسباب فشل الحفاوض:
لىال الؿسفحن أهداف مخهازغت و مخباندة.أخد الؿسفحن أو هالهما ال ًسٍد الخىاشٌ.هظالح ٌظخسدم لفسع السأي نلى الؿسف آلازسهيف جعالج فشل الحفاوض:
لِع مً الخىمت أن جدم الخفاوع ًفشل ،و مداولخً إلكىام الؿسف آلازس لخدسًٍ اإلاىكف أفػل مً جىكف
اإلافاوغاث ،أو جدزل ؾسف زالث ،و ًمىً أن جلىم بانؿاء ونىد ببدث مىغىناث ازسي ذاث ضلت بالخفاوع ،او
أن جلىم بخلدًم جىاشٌ مشسوؽ ،فان لم ًجد هرا فػو خال نهائُا و بشيل خاطم للمىكف ،فان لم ًجد ما ؾلب
جدزل ؾسف زالث لدظىٍت الجزام.

حظىٍت الجزام :هى هىم مً الخههد يحر السطمي نلى كبىٌ حظىٍت زىائُت ًلىم بها ؾسف زالث ،و هى نادة شخظ
ملبىٌ مً الؿسفحن ،و لىً لِع هىان طلؿت كاهىهُت جفسع السأي نليها.
الخدىُم :هى هىم مً الالتزام نلى الؿسفحن أن ًلبال بخدزل ؾسف زالث فُما ًلدمه مً خل للجزام و فشل الخفاوع.
-1الححزن هحى الاثفاق:
ئن الهدف النهائي ألي جفاوع هى الخىضل ئلى اجفاق به جددًد كاؾو إلاا جم الخىضل ئلُه في ول بىىد و مىغىناث
الخفاوع ،و ولما بدأ الخفاوع في الىضىٌ ئلى اجفاق أضبدذ اإلاىاكشاث اهثر خظاطُت و اغؿسابا ،و ًدخاج نلى
هىم مً الاطلخت التي حظاند نلى الخىضل نلى اجفاق ،و منها:
الىصح :هأن جلىٌ" :أهذ حظخؿُو الىضىٌ ئلى ذلً مً زالٌ ".....أو " ئن الؿسٍم ئلى ذلً هى"...الىند :أي أن حهد بخلدًم ش يء مسيىب في خالت كُام الؿسف آلازسالتهدًد :أي أن جبحن اإلاشاول التي جيخكس الؿسف آلازس في خالت ندم مىافلخه أو ندم جىاشله مثل أن جلىٌ" :ئذا كمذ ب .......فظىجد أهىا ال مفس ".......أو (ئن لم جلم ب .....فاهىا طىيىن مػؿسًٍ ٌ ".....

استراثيجيات الحفاوض
حهني اطتراجُجُت الخفاوع" :أطلىب الخدسن و أطلىب الخهامل مو الؿسف آلازس ،و أطلىب الخهامل الدازلي مو
الفسٍم" ،وهىان اطتراجُجُخان للخفاوع:
-1استراثيجة (الحعاون) منهج اإلاصلحة اإلاشترهة:
وجلىم هره الاطتراجُجُت نلى نالكت حهاون بحن ؾسفحن أو أهثر ٌهمل ول ؾسف منهم نلى حهمُم و شٍادة هرا الخهاون
و جثمُىه إلاطلخت وافت ألاؾساف؛ وجخػمً هره الاطتراجُجُت مجمىنت مً البدائل هرهسها فُما ًلي:
 1-1استراثيجية الحيامل:
ٌهني الخيامل وفلا لهرا اإلاىهج جؿىٍس الهالكت بحن ؾسفي الخفاوع ئلى دزحت أن ًطبذ ول منهما مىمال لآلزس في ول
ش يء ،بل كد ًطل ألامس ئلى أنهما ًطبدان شخطا واخدا مىدمج اإلاطالح و الفىائد  ،و ذلً بهدف حهكُم
الاطخفادة مً الفسص اإلاخاخت أمام ول منهما طىاء واهذ مادًت أو يحر مادًت؛ و ًأزر الخيامل أخد البدائل :جيامل
زلفي ،جيامل أمامي ،جيامل أفلي.
 -2-1استراثيجية ثطىيز الحعاون الحالي
وجلىم هره الاطتراجُجُت نلى الىضىٌ ئلى جدلُم مجمىنت مً ألاهداف الهلُا التي حهمل نلى جؿىٍس اإلاطلخت
اإلاشترهت بحن ؾسفي الخفاوع وجىزُم أوحه الخهاون بُنهما ،وٍخم ذلً نً ؾسٍم اخد البدائل ؤلاطتراجُجُت اإلاخاخت
بشأن ذلً و هي:
جىطُو مجالث الخهاونالازجلاء بدزحت الخهاون -3-1استراثيجية جعميم العالكة اللائمة:
جلىم هره الاطتراجُجُت نلى الىضىٌ إلادي اهبر مً الخهاون بحن ؾسفحن أو أهثر ججمههم مطلخت مشترهت ،خُث
ًلىم ول منهما بخهمُم الهالكت مو الؿسف آلازس،
فمثال في ضىانت الظُازاثً ،خم الاجفاق مبدئُا نلى ججمُو ميىهاث الظُازة ،زم جطيُو بهؼ أحصائها ،زم جطيُهها
باليامل و حظىٍلها مدلُا  ،زم الاطخفادة مً الخدماث الدظىٍلُت للشسهت ألام في الدظىٍم الخازجي للظُازة اإلاىخجت
مدلُا

 -4-1استراثيجية ثىسيع هطاق الحعاون بمده إلى مجاالت حديدة:
وٍيىن مً زالٌ:
جىطُو هؿاق الخهاون بمده ئلى مجاٌ شمني حدًدجىطُو هؿاق الخهاون ئلى مجاٌ مياوي حدًد
-2استراثيجية النزاع (الصزاع):
نلى السيم مً أن الجمُو ًمازطىن اطتراجُجُت الطسام في مفاوغاتهم ،و ٌهخمدونها في الخفاوع ،يحر أنهم
ًمازطىنها طسا و في الخفاء ،بل أنهم في ممازطاتهم للخفاوع بمىهج الطسام ٌهلىىن أنهم ًسيبىن في حهمُم اإلاطالح
اإلاشترهت ،ئذ أن حصءا هبحرا مً ميىهاث هره الاطتراجُجُت ٌهخمد نلى الخدام و الخمىٍه.
وجخػمً هره الاطتراجُجُت البدائل الخالُت:

 -1-2استراثيجية الاسحنزاف ..
وجلىم هره الاطتراجُجُت نلي أن هىان حهازع بحن مطلخت أؾساف الخفاوع وٍلىم اإلافاوع نلي اطخجزاف مىازد
الؿسف ألازس  ،وٍمىً جدلُم ذلً نً ؾسٍم ئؾالت وكذ الخفاوع والدزىٌ في مخاهت ألامىز الفسنُت والخالنب
ً
باأللفاف الطخجزاف الىكذ  ،هما ًمىً أًػا اطخجزاف اإلاىازد اإلاالُت للؿسف ألازس  ،وحظخسدم هره ؤلاطتراجُجُت
بطىزة أهبر في مجاٌ الظُاطت أهثر مً اطخسدامها في مجاٌ ألانماٌ .
 -2-2إحيام السيطزة وؤلاخظاع
ً
وؾبلا لهره الاطتراجُجُت ٌظعي أخد اإلافاوغحن للظُؿسة والهُمىت نلي حى الخفاوع وٍلىم بؿسح اإلابادزاث نلي
أطاض مطلخخه وَظخدزج الؿسف ألازس ئليها وما ًياد الؿسف ألازس ًىافم نلي ش يء ختى ٌظخدزحه اإلافاوع
للمىافلت نلي ش يء أزس  ،وحظخسدم هره الاطتراجُجُت بطىزة أهبر في مجاٌ الظُاطت
 3-2استراثيجية الخشحيد
وجلىم هره الاطتراجُجُت نلي حشخِذ الؿسف ألازس مً زالٌ جفسٍم الجمانت اإلامثلت للؿسف ألازس وٍمىً حشخِذ
ً
الؿسف ألازس مً زالٌ حدوٌ أنماٌ ملُئا بالخفاضُل وألامىز الفسنُت التي ججهل الؿسف ألازس ًفلد جسهحزه .
 4-2استراثيجية الحدمير الذاجي( الاهححار)

ليل ؾسف مً أؾساف الخفاوع أهداف  ،آماٌ ،أخالم و جؿلهاث ،و هي حمُها جىاحهها مددداث ،نلباث ،مشاول و
ضهاب ،و ولما واهذ هره الهلباث شدًدة ولما اشداد ًأض هرا الؿسف و ئخظاطه باطخدالت الىضىٌ ئليها ،و أهه
مهما برٌ مً حهد فاهه لً ًطل ئليها ،و هىا نلُه أن ًسخاز بحن بدًلحن هما:
ضسف الىكس نً هره الؿمىخاث و ألاهداف و ازجػاء ما ًمىً جدلُله منها و انخبازه الهدف النهائي له.البدث نً وطائل أزسي حدًدة يحر مسئُت أو مىكىزة خالُا جمىىه مً جدلُله لهره ألاهداف في اإلاظخلبل.ووفلا لهرًً البدًلحن ًخم مهسفت و مخابهت طلىن الؿسف آلازس ،و هى ئما الُأض مً جدلُم ألاهداف ،أو ؤلاضساز و
غسوزة الخطمُم نلى مهالجت هره اإلاشاول و الطهاب و جدؿُمها و اللػاء نليها ختى ًطل ئلى جدلُم هره
ألاهداف و ألاخالم و هى أمس ًمثل زؿىزة و تهدًدا للمطالح اللائمت ألخد ألاؾساف ،ألن اإلاىظب الري ًدلله أي
ؾسف مً أؾساف اللػُت الخفاوغُت وفلا لهره الاطتراجُجُت هى زظازة مإهدة للؿسف آلازس

