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اللجنة الوطنية للجان العمالية   منظمة العمل العربية 

 بالمملكة العربية السعودية 

 

 اعداد 

 مكتب العمل العربي  
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يقصد باستراتيجية التفاوض أن يكون كل طرفي التعاقد مستعد لتحقيق مصالح إلى جانب  

آلخر. وهذا ال يعني أن الطرفان يجب أن يحققا ذات المكاسب في العملية، ففي بعض  مصالح الطرف ا 

األحيان قد تضطر إلى استخدام اإلقناع، وفي أحيان أخري قد تلجأ إلى أسلوب الحل الوسط )التسوية  

 أو التنازل( ولكن األسلوب األمثل هو أسلوب التفاوض. 

 .كن على استعداد دائم للتفاوض، في أي وقت .1

 .أال تتفاوض أبدًا دون أن تكون مستعدًا بكل شيء  .2

 .الدائم وهدوء األعصابالتمسك بالثبات   .3

 .عدم االستهانة بالخصم أو بالطرف المتفاوض معه .4

 .ال تتسرع في اتخاذ قرار، أكسب وقتًا للتفكير فيه  .5

 .أن تستمع أكثر من أن تتكلم وإذا تكلمت فال تقل شيئًا ليس له قيمة .6

 .إذا لم تكن مستعدًا فال تجلس إلى مائدة المفاوضات  .7

 .الصدقات في التفاوض تتغلب المصالح على .8

 .وأعلم أنه ليست هناك صداقة دائمة، ولكن هناك دائمًا مصالح دائمة .9

 .اإليمان بصدق وعدالة القضية التفاوضية  .10

 .الحذر والحرص وعدم إفشاء ما لديك دفعة واحدة .11
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أن تبني تحليالتك ومن ثم قراراتك على الوقائع واألحداث الحقيقية وال يجب أن تبني على   .12

 .التمنيات

  .من مركز قوة  أن تتفاوض .13

 .االقتناع بالرأي قبل إقناع اآلخرين به .14

 .هدوء األعصاب واالبتسامة مفتاح النجاح في التفاوض .15

 :ضرورة تهيئة الطرف اآلخر نفسيًا لقبول وجهة نظر أو رأيك وذلك عن طريق .16

 .احترامه أثناء الحديث وأشعره بأهميته •

 .أشعره بأهمية أراءه وتجاربه وخبراته •

 .باالهتمام بالهوايات والموضوعات التي تهمهابدأ   •

 .تجنب توجيه النقد المباشر له •

امدح تفوقه وتميزه وبين أنك استفدت منه. وذلك كله حتى تتمكن من قبوله لوجهة   •

 نظرك دون تملق. 

 .التفاؤل الدائم ومقابلة الثورات العارمة واالنتقادات بالهدوء المطلق والعقالنية الرشيدة .17

ستمر في طرق وأساليب تناول الموضوعات المتفاوض بشأنها وفي أسلوب عمل  التجديد الم .18

 .الفريق التفاوضي

عدم البدء في الحوار التفاوضي بجملة استفزازية أو بنظرة عدوانية أو حركة تعبر عن   .19

 .الكراهية والتحدي والعدوان

وفي كافة  التحلي بالمظهر األنيق المتناسق الوقور المحترم في جميع جلسات التفاوض   .20

 .جلساته الرسمية

 .ال يأس في التفاوض وال هزيمة مطلقة والنهائية ودائمة .21
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 .عدم االنخداع بظاهر األمور واالحتياط الدائم من عكسها .22

 .الثقة واالحترام المتبادل  تكتيك كسب .1

 .تكتيك اإلشعار بالذنب وتأنيب الضمير .2

 .تكتيك تجزئة المجموعات الكلية وتجميع الجزئيات الفرعية .3

 .تكتيكي اإلخفاء واإلبراز .4

 .تكتيكي التهوين والتهويل  .5

 .تكتيكات التتبع التاريخي .6

 .تكتيكي المواجهة والهروب .7

 .تكتيكي الضغط وجس النبض .8

 .ادعاء عدم المعرفة تكتيك  .9

 .تكتيكي التهديد والترغيب  .10

 .تكتيك وضع العراقيل لكسب الوقت  .11

 .تكتيكات التوضيح، والتعتيم، والتجهيل  .12

 .تكتيك الجدل بأنواعه المختلفة .13

 .تكتيك اإلرهاق الجسدي .14

 .تكتيك المفاجأة وإبراز مالم يكن في الحسبان .15

 .تكتيك التقابل في منتصف الطريق )الحلول الوسط( .16
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له   وإرضاءهيك التخويف بالمجهول لتسهيل قبول الخصم للمعلوم والمعروف حاليًا تكت .17

 .والتسليم به

تكتيك جذب االنتباه إلى عنصر من العناصر مع تحويل النظر عن باقي عناصر القضية   .18

 .التفاوضية

 .تكتيكي التضامن المرحلي واالتفاق الجزئي .19

 .للجهد التفاوضيتكتيكي اإلجهاض للمبادرات المقدمة أو  .20

 ."تكتيك حدود السلطة وحدود الزمن " سقوف التفاوض .21

 .تكتيك التراجع أو االنسحاب المنظم .22

 .تكتيك اللجوء إلى التحكيم .23

 .تكتيك التفضيل للماضي المشتق واالزدراء لكل جديد .24

 .تكتيك الصدمة )المكاشفة الخطيرة( .25

 .تكتيكك أجعله يأكل قطعة من الكيكة .26

 .يبة وال المكسب البعيدتكتيك الخسارة القر .27

 .تكتيك ال تهوي بالمطرقة )العصا، الهراوة( بل يكفي أن تظل ممسكًا بها .28

 .تكتيك اللغة والمعني والسياق .29

 

 :  جيد للتفاوض والذي يعتمد علياإلعداد ال .1

 .المعرفة واإللمام بالمعلومات الكافية حول موضوع التفاوض •
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الواقعية والمتمثلة في عدم المغاالة في الطلبات الغير قابلة للتنفيذ لعدم إمكان الطرف   •

 .اآلخر على التنفيذ

 .الثقة بأن يتمتع فريق التفاوض بثقة العمال وقبوله ألي نتائج يصل إليها •

 .االستخدام الذكي للتوقيت  .2

 .توظيف األسئلة لخدمة التفاوض الفعال  .3

 .االستشارة والوساطة والحكم .4

 .خصائص المفاوض ومهاراته .5

 .العالقات بين األطراف المتفاوضة .6

 .العناية بصياغة االتفاقات والعقود  .7

 .االلتزام بمبادئ التفاوض الفعال وشروطه  .8

 .وتوظيفها لخدمة إتمام المفاوضات التركيز على القوة النسبية  .9

 

 .القدرة على االتصال الفعال .1

 .يتمتع بقدر مناسب من الذكاء  .2

 .يتمتع بالقدرة على السرعة التصرف في المواقف .3

 .يتقن فن االستماع المتعاطف .4

 .يتمتع بقدرة تحليلية مناسبة .5

 .سريع المالحظة .6

 .بلوماسيًا في التعبيرلبقًا قي الحديث د .7
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 .اجتماعي غير انطوائي .8

 .يتمتع بجلد وصبر شديدين عند اللزوم .9

 .قادر علي لعب األدوار المختلفة للشخصية .10

 .يتقن اللغة التي سيتم التفاوض بها .11

 .القدرة على طرح األسئلة المناسبة .12

 

 .ار األعضاء )فريق التفاوض(حسن اختي .1

 .أن يتكون الفريق من عدد معقول من األعضاء  .2

 .يحسن التنوع في التخصص والخبرات لفريق التفاوض .3

 .حسن اختيار الرئيس .4

 .أن تسود روح الفريق بينهم .5

 .فهم األهداف واالقتناع بها والثقة في إمكانية تحقيقها .6

 .حسن توزيع األدوار فيما بينهم .7
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 بالمملكة العربية السعودية 
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 ما هو الهدف الذي تسعى إلية من عملية التفاوض؟  •

 والمحتملة في الموقف التفاوضي؟ ما هي الفرص والقيود القائمة  •

 هل القضية محل التفاوض محددة تحديدًا وضاحًا؟ •

هل تتوافر البيانات والوثائق المطلوبة إلنهاء عملية التفاوض التي أنت بصددها؟ أو هل لديك   •

 القدرة على جمع وتوفير البيانات والوثائق وتحليلها؟ 

 جيدًا؟هل قومت مركزك التفاوضي وحددت موقفك  •

 هل حددت االستراتيجية البديلة والتكتيكات المصاحبة لهها لتحقيق هدفك التفاوضي؟  •

ما هي الصفات األساسية الواجب توافرها في المفاوض الناجح؟ وهل تستخدم مفاوض واحد   •

 أو ستختار فريقًا للتفاوض؟

 ما هو تصورك لما يجب أن يكون علية أجندة التفاوض؟ •

 تستخدمها أثناء مفاوضاتك؟ما هي اللغة التي سوف  •

 أين ستقابل الطرف األخر؟ •

 هل تم وضع الترتيبات الالزمة لالتصال بالطرف اآلخر؟ •

 ما هي أهم األمور الواجب مراعاتها للتحضير للجلسة االفتتاحية؟  •

هل قمت باإلعداد التدريبي لتنمية مهاراتك التفاوضية؟ وما هي أهم طرق التدريب في مجال   •

  التفاوض؟ 
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يقصد باستراتيجية التفاوض أن يكون كل من طرفي التعاقد مستعدًا لتحقيق مصالحه إلى   •

 جانب مصالح الطرف اآلخر.

 يعني أن الطرفان يجب أن يحققا ذات المكاسب في كل عملية. وهذا ال   •

 ففي بعض األحيان قد تضطر إلى استخدام اإلقناع.  •

 وفي أحيان أخرى قد تلجأ إلى الحل الوسط )التسوية( أو التنازل في بعض األمور البسيطة.  •

 ولكن األسلوب األمثل هو أسلوب التفاوض.  •

 للقيادات النقابية. ومن هنا تكون أهمية المفاوضة الجماعية  •

 لذا فإن مفاوضات الفوز الثنائي )فوز / فوز( تتميز عن اإلقناع أو التسوية أو التنازل.  •

 ألنها تخلق جوًا من الثقة يجب المحافظة علية بينك وبين الطرف اآلخر.  •

 ألن المفاوضات تتيح فرصة لتبادل المعلومات ومعرفة كل طرف للطرف اآلخر من خالل الحوار.  •

مبدأ يجب أن يتحلى بهم    22وللمفاوضة مجموعة من المبادئ األساسية قد تصل إلى حوالي   •

 المفاوض النقابي الناجح، وللوصول إلى النجاح في عملية التفاوض. 

تكتيك يجب أن يتعلمهم    33كذلك فإن هناك مجموعة من التكتيكات والتي تصل إلى حوالي   •

 وض. المفاوض النقابي كي ينجح في عملية التفا

الى   • لها مجموعة من المحددات تصل  المفاوضة فإن    9وايضًا فإنه للحكم على نجاح عملية 

 محددات. 

  12يضاف أيضًا إلى ذلك مجموعة من الخصائص يجب توافرها في المفاوض الجيد تصل الى  •

 خاصية.

محددات يجب توافرها في اختيار هذا    7وال ننسى أهمية محددات فاعلية فريق التفاوض وهي   •

 الفريق بما يمكن أن يحقق أهدافه من التفاوض بنجاح ويحقق ما يصبوا إليه.
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 قابل لك. أن تعترف بقوة المفاوض الم .1

 أن تمتلك كل المعلومات التي تريدها.  .2

 ابحث عن نقاط اتفاق بينك وبين اآلخر.  .3

 أن تكون مستمعًا ومنصت كفء.  .4

 أن تمتلك فن طرح األسئلة )من حيث العرض ووقت الطرح(.  .5

 أن تكون حازمًا وال تتردد.  .6

 ال تحرج اآلخر وال تستهين به.  .7

 آن تمتلك عدة حلول.  .8

 تخطيط في عرض المطالب. أن يكون لديك قدرة على ال .9

أن تحتفظ بهدوئك طوال فترة التفاوض تنظيم غضبك وتعرف كيف وفي أي وقت تتوقف أو  .10

 تنسحب أو تهدد باالنسحاب. 
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 غير موافق  موافق  ( أمام اإلجابة الصحيحة   ✓ضع عالمة )  

1   

2   

3   

4   

5   
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7   

8   
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عهد إليك رئيس النقابة مهمة اإلعداد لجلسة تفاوضية مع اإلدارة حول تطوير وتعديل أنظمة األجور  

 اإلنتاج(.والحوافز للعاملين وفقًا لمعدالت األداء )ربط األجر ب

 "علمًا بان كافة التسهيالت والبيانات الالزمة سوف تكون تحت تصرفك بمجرد طلبك لها".

 

 ما هي البيانات والمعلومات التي سوف تطلبها لنجاحك في مهمتك؟  .1

 ما هي الخطوات التي سوف تتبعها في تنفيذ مهمتك العاجلة؟ .2

 ما هي الطرق المقترحة لإلعداد الجيد للعملية التفاوضية المنوط بها؟  .3

 ريقة التي ترجحها لإلعداد الجيد من وجهة نظرك؟ ولماذا. ما هي الط .4

 


