
 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 

 األعمال جدول ووضع القضایا تعریف): 7(  لةحالمر
ü تھم األطراف التي العامة الموضوعات عَرف. 
ü مناقشتھا سیتم التي القضایا على الموافقة خذ. 
ü القضایا مع للتعامل التتابع أسلوب حدد. 

 .المتنازعة األطراف مع عالقة خلق): 1(  المرحلة
ü األطراف مع المیداني االتصال. 
ü المصداقیة بناء.  
ü التواصل تشجیع. 
ü بالطریقة األطراف تعریف . 
ü باألسلوب اإللتزام زیادة.  

 المتنازعة لألطراف المعلنة غیر المصالح اكتشاف): 8(  المرحلة
ü من لكل والنفسیة والجوھریة اإلجرائیة اإلھتمامات حدد  

  .األطراف
ü اآلخر الطرف ومصالح باھتمامات طرف كل عَرف. 

 .المتنازعة األطراف مع عالقة خلق): 2(  المرحلة
ü إلدارة المختلفة االتجاھات تقدیر على األطراف معاونة 

 .النزاعات وحل
ü معین اتجاه إلختیار األطراف معاونة. 
ü المعنیة األطراف اتجاھات بین التنسیق. 
ü  

 لالتفاق خیارات خلق): 9(  المرحلة
ü خیارات لوجود الحاجة حول األطراف لدى الوعي طور 

 .متعددة
ü الواحد الخیار ذات بمواقف االلتزام من قلل. 
ü مصلحیة أو وضعیة مساومة مستخدمًا خیارات اخلق. 

  .الموضوع خلفیة عن المعلومات وتحلیل جمع): 3(  المرحلة
ü إلدارة المختلفة االتجاھات تقدیر على األطراف معاونة 

 .النزاعات وحل
ü والموضوع لألفراد بالنسبة المھمة المعلومات وتحلیل جمع 

 .بالنزاع الخاصة والدینامیكیات
ü المعلومات صحة من التأكد. 
ü المتوفرة وغیر الدقیقة غیر المعلومات تأثیر من التقلیل. 

 
 األطراف خیارات تقییم):  10(  المرحلة
ü األطراف مصلحة راجع. 
ü المتاحة الخیارات خالل من المصلحة تحقیق كیفیة قَیم . 
ü البدائل اختیار من والعائد الثمن قَیم. 

  للوساطة مفصلة خطة تصمیم  :(4 )المرحلة
ü المشروطة غیر والخطوات االستراتیجیات بتعریف قم 

 اتجاه في التحرك من األطراف تمكن والتي عنھا الناتجة
 .اتفاق إلى الوصول

ü الخاصة المواقفلمجابھة  المشروطة الخطوات بتعریف قم 
 .بالصراع

 
 النھائیة المساومة):  11(  المرحلة
ü مواقف أو متنام تقارب خالل من إما اتفاق إلى توصل 

 من أو الطرفین من مقبولة معادلة أو لصفقة ائیةنھ طفرات
 .جوھري إتفاق إلى للوصول إجرائیة أسالیب خلق خالل

  .والتعاون الثقة بناء): 5(  المرحلة
ü في لالشتراك نفسیًا المتصارعة األطراف بتأھیل قم 

 .مھمة أمور حول مفاوضات
ü القویة االنفعاالت مع تعامل. 
ü الشائعة اآلراء آثار من تقلل أن وحاول المفاھیم اضبط. 
ü والقضایا األطراف شرعیة إلدراك قدرة ببناء قم. 
ü الثقة ببناء قم. 
ü االتصال طرق وضح. 

 رسمي إتفاق إلى الوصول):  12(  المرحلة
ü اإلتفاق لتفعیل إجرائیة خطوات بَین. 
ü والمتابعة للتقییم طریقة أسس. 
ü رسمیًا االتفاق جعل على اعمل. 

  .المفاوضات جلسة إبدأ): 6(  المرحلة
ü األطراف بین المفاوضات بفتح قم. 
ü وایجابیة متفتحة لھجة اخلق. 
ü للتصرف ودلیل عامة مبادئ رسخ. 
ü والتأثیر االلتزام أھمیة اكتشاف على األطراف ساعد. 
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