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عيّنة – األدوار تمثيل و تجربة  
 

 

 الهدف

 

الفائدة على القائم التفاوض عملية من خطوة ٤١ بال تامة دراية إلى الوصول هو العملية هذه من الهدف  

 

 المّدة
 

دقيقة ٠٣: التحضير  
دقيقة ٠٣: التجربة  

 
 التعليمات

 
 النصف في. التدريب من األولى ساعة النصف خالل للمقابلة بالتحضير قم الثانية، الصفحة في القائمة باستخدام

الشركة في البشرية الموارد قسم رئيس دور تلعب سوف الثانية ساعة  

 

التدريب نهاية في  
 

بأداءك رأيه عن شريكك بسؤال قم . 

شريكك؟ بها احس او اكتشفها التي التفاوض استراتيجية هي ما  

تغييرها؟ و عليها االنتباه يجب التي النقاط هي ما ثانية، مرة التدريب بهذا القيام عليك كان ما اذا  

 

 التجربة

 

 على الحصول بهدف موعد على الحصول منك يطلب الماس، لصقل شركتك إنتاج رئيس دورهام، بول السيد

الراتب في زيادة  

 

 دهأوال من كل لدعم الشهر في سويسري فرنك ألف قدره مبلغ دفع عليه. لتوه زوجته عن انفصل قد و ١٤ ال بعمر

 واجب المبلغ هذا. المدرسة في مازالوا جميعهم أن العلم مع( ٤١) جون و( ٤١) ماري آن ،(١٤) بيتر الثالث

 ٤٠٣٣ تكلفه شقة في وحيدا   يعيش دورهام السيد. ١٤ ال سن بلوغهم حتى فقط لكن و تعليمهم، نهاية حتّى دفعه

سويسري فرنك ١١٣٣ يبلغ الشهري راتبه و. الشهر في  

 

 مما أعلى دخل على معه التعاقد يحاول منافسك بأن دراية على و. الماس صقل في متميّز متخصص رهامدو السيد

بكثير له أنت تقدمه  

 

 شركتك

 
 العدد مع مزمنة معاناة وتعاني جدد، منافسين اآلن شركتك تواجه عاما ، ٠٣ من ألكثر السوق في رائدة شركة

البضاعة تسليم في التأخير من يشتكون الزبائن بدأ وقد الموظفين من القليل  

 

 الرواتب على الجذرية السيطرة بفرض يقيدك لتّوك به قمت الذي للشركة األخير التنظيم إعادة ذلك، على عالوة و

 االتفاق، لهذا وفقا   و. االتحاد مع المفاوضات من األخيرة الجولة في الرواتب تجميد من بالفعل تمكنت قد وكنت -

بالرواتب يتعلق فيما استثناءات أي تقبل أن يمكن ال أنك أي المساواة، قدم على الموظفين عجمي بمعاملة ملزم كنت  
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