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. افراد دیدگاه های متفاوتی دارند•

.از سلسله مراتب ارزشی منحصر به فردی برخوردار هستند•

.درک منحصر به فردی از واقعیت دارند•

.  هنجارهای متفاوتی در مورد چگونگی عمل و رفتار در بافت اجتماعی دارند•

:یکی از واقعیت های زندگی

ا فراهم مستلزم روابط پویا  میان کارکنان خود هستند، که زمینه های بروز تعارض ر•
.می کند

ی که تعارض از رابطه افراد، گروهها، سازمانها در یک موقعیت ناشی می شود به شرط•
. در آن موقعیت اختالفات واقعی یا ادراکی میان آن ها وجود داشته باشد

:سازمان ها سیستم های زنده ای هستند که

تعارض چیست؟
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.طی آن یکی از طرفین احساس می کند منافع او در تضاد با طرف دیگر است•

ثی کند، در آن نوعی تالش آگاهانه به وسیله الف انجام می گیرد تا تالشهای ب را خن•
.که در نتیجه ب در مسیر نیل به هدف خود مستاصل می شود

:تعارض فرایندی است که

.به نوع پنداشت و ادراک ما بستگی دارد•

اگر هیچ کس از وجود تعارض اطالعی نداشته باشد در این صورت تعارض وجود•
.ندارد

قد است تعارض بر مبنای ادراکات شکل می گیرد؛ هر زمانی که یکی از طرفین معت•
. رطرف دیگر ممکن است مانع از هدف او شود چه او این قصد را داشته باشد یا خی

:وجود یا عدم وجود تعارض

تعارض چیست؟
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تعارضهای 
شخصی

.فقط به خود فرد مربوط می شود•

تعارض میان 
فردی

.که در میان دو نفر یا بیشتر  رخ می دهد•

تعارض میان 
گروهی

د بین گروه های عمودی یا افقی یک سازمان پدی•
.می آید

تعارض میان 
سازمانی

، به میان سازمانها و سایر موسساتی که مواد اولیه•
.   آنها عرضه می کنند

چه نوع تعارض هایی وجود دارد؟



66

تعارض خوب است یا بد؟



دیدگاه های کنونی و گذشته نسبت به تعارض77



88

ما دیدگاه منفی به تعارض در حال حاضر ساده انگارانه تلقی می شود، ا
:تعارض می تواند به طور بالقوه موجب

تضعیف انسجام تیم•

کاهش تسهیم اطالعات•

افزایش استرس و رضایت شغلی کمتر•

تحریف ادراکات•

انحراف کارکنان از کار خود •

کاهش انگیزه برای برقراری•

تعارض بد است: دیدگاه اول
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(: سال پیش80)مری پارکر فالت 

.تعارض می تواند مفید باشد•

. پذیرش و حمایت از ایده او روند کند و آهسته ای داشت•

بهینه دیدگاه منفی نسبت به تعارض جای خود را به دیدگاه تعارض1970در دهه 
.داد

ا تجربه مبنی بر اینکه سازمان ها هنگامی اثربخش تر خواهند بود که کارکنان سطحی از تعارض ر•
.کنند

.اما این سازمان ها هنگامی اثربخشی کمتری خواهند داشت که سطح تعارض باال باشد•

سطح متوسط تعارض•

تعارض مطلوب است: دیدگاه دوم
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گیریتصمیمبهبود•

هاینهگزوبپردازندبحثبهمسائلمورددرتاکندمیایجادافراددرراانرژیاین•
.دهندقرارارزیابیموردترکاملطوربهرا

کندمیتشویقراکنندگانمشارکتودهدمیقرارآزمونموردرااستدالالتمنطق•
قراربازنگریموردممکن،هایحلراهومسئلهمورددرراخوداساسیمفروضات

.دهند

.شودمیخارجیمحیطبهسازمانپاسخگوییعدموایستاییورکوردمانع•

.گرددیمتیمدرونانسجامافزایشباعثبالقوهطوربهتیمازخارجافرادباتعارض•
تیمزاخارجافرادبادرگیریوتعارضنظیرخارجیتهدیدیکباکههنگامیافراد
.کنندمیپیدایکدیگرباکاربرایبیشتریانگیزهشوند،میروروبه

:پیامدها

تعارض مطلوب است: دیدگاه دوم
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درندسازمیمتمرکزمسئلهبرراخودبحثافرادکهدهدمیرخهنگامی•
.ددهنمینشانمتفاوتهایدیدگاهباافرادبهراخوداحترامکهحالی

وهاایدهکهایگونهبهشودمیواقعتشویقموردمتفاوتمواضع•
آنیمنطقصحتوشدهطراحیمجدداشوند،میسازیشفافپیشنهادات

.گیردمیقرارسنجشمورد

کندمیکمککنندگانمشارکتبهمسئلهبرمباحثاتساختنمتمرکز•
ودفاعمحرکاینکهبدونکنندبازنگریراخودعقایدومفروضات
.شودلفعاخودازدفاعمکانیزمرفتارهاینیزوآنباهمراهمنفیهیجانات

:تعارض سازنده

هسازندتعارض ارتباطی و تعارض : دیدگاه سوم
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.استمتمرکزتعارضمنبععنوانبهافرادبرباشدمتمرکزمسائلبرآنکهازبیش•

میماتتصووظایفزمینهدرعقایدهایتفاوتبهآنکهازبیشطرفینتعارض•
رتبطم"شخصیهایدرگیری"مانندفردیبینهایناسازگاریباشودمربوط
.است

طرفیتوانایوشایستگیبردنسوالزیرباکندمیتالشطرفینازیکهر•
.کندتضعیفرااواستداللمقابل

موجبدفریکبهنسبتتهاجمیهایپاسخنمایشیافردیکاعتباربهحمله•
.گرددمیرقابتیگیریجهتودفاعمکانیسمتحریک

(:اطفیاحساسی یا تعارض ع-تعارض اجتماعی)تعارض ارتباطی 

هتعارض ارتباطی و تعارض سازند: دیدگاه سوم
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د،باشنبرخوردارهیجانیهوشباالیسطحازتیماعضایچنانچه•
.بودخواهدکمترآنشدتیاارتباطیتعارضرخداداحتمال

طیدرارخودهیجاناتتوانندمیبهترباالهیجانیهوشباکارکنان•
خشونتافتنیشدتریسکبنابراینکنند،تنظیموکنترلمباحثات

.یابدمیکاهشفردی

عنوانبهراخودهمکارهیجانیواکنشکهداردوجودامکاناین•
ونندکتلقیفردانتظاراتونیازهابارابطهدرارزشمندیاطالعات

.نپندارندفردیحملهیک

:هوش هیجانی

سه استراتژی که سطح تعارض ارتباطی را در طی 
دهدمراحل تعارض سازنده کاهش می 
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بهسبتنکنند،کاریکدیگرباتریطوالنیمدتافرادهرچه•
درتقابلماعتمادوکنندمیپیدابیشتریشناختیکدیگر

درتریبیشعملآزادییکدیگربهگیرد،میشکلآنهامیان
.شوندخاطررنجیدهآنکهبدوندهندمیهیجاناتبروز

هددمیراامکاناینافرادازیکهربههمچنینباالانسجام•
بتوانندوبشناسندبهترراخودتیمیهمهیجاناتورفتارکه
.کنندبینیپیشراآن

:انسجام تیم

سه استراتژی که سطح تعارض ارتباطی را در طی 
مراحل تعارض سازنده کاهش می دهد
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برابردرمودبانهتسلیمجایبهکارکنانکهزمانیدرشدمتوجهقبلهاسال•
هایایدهپردازند،میبحثبهجلساتدرفعالطوربهدیگران،هایایده

اروییروی"کهدادپرورشراتعارضفرهنگپسآنازشود،میتولیدبهتری
.شودمینامیده"سازنده

ایدورهطیاینتلجدیدکارکنانکهاستاهمیتحائزحدیتااقداماین•
آموزشنقشبازیوشدهنظارتمباحثاتطریقازرارویاروییظریفهنر
.بینندمی

حتتکهبودخواهدسازندههنگامیتعارضکهکندمیتاکیدگرواندی•
.بگیردصورتخاصیشرایط

:اندی گرو، از موسسین اینتل

تقابل و رویارویی سازنده در اینتل
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.هدف تیم را تقویت می کند•

.عملکرد آن را بهبود می بخشد•

. منجر به  تبیین  مسایل  و مشکالت   و حل  مسئله  می شود•

تعارض سازنده

.تعارضهایی که مانع از عملکرد خوب تیم می شود•

. به زیان افراد و سازمان تمام می شود•

موجب  تضعیف  عزت  نفس   می شود •

توجه  را از فعالیتهای  مهم  دور می سازد •

.موجب  دوقطبی  شدن  افراد و کاهش  همکاری می شود•

تعارض مخرب

آیا تعارض می تواند سازنده باشد؟: جمع بندی
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چرا تعارض به وجود می آید؟
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شرکت مایکروسافت به واسطه مجموعه محصوالت و خدمات خود تا حد
.بسیار باالیی موفق بوده است

را با این وجود این شرکت در همه گروه های تولیدی، جنگ داخلی باطلی
. متحمل می شود

ناکارآمد تقریبا همه افراد هیئت مدیره  بر این عقیده اند که مایکروسافت
.است، آنها در گروه های کسب و کار با یکدیگر همکاری نمی کنند

ارای یکی از منابع اصلی این تعارض این است که برخی واحدهای کاری د
.اهدافی هستند که با اهداف سایر واحد ها ناسازگار است

اهداف ناسازگار
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، تفاوت های میان افراد
گروه ها و سایر نهادها 

:  در زمینه های

آموزش•

ارزش ها•

باورها•

تجارب •

تفاوت تمایز و 
ناسازگاری اهداف

ه دو فرد یا دو گروه ممکن است ممکن است در مورد هدف مشترک ب•
.توافق برسند

ا اما در مورد چگونگی دستیابی به آن هدف تفاوت های عمیقی ب•
.  یکدیگر دارند

و تنش میان کارکنان د
گر شرکت که با یکدی
:ادغام شده اند

برای انجام کار به"روش درست"کارکنان در هر سازمانی در مورد •
فرد آنها جدال با یکدیگر می پردازند و این به دلیل تجارب منحصر به

.در شرکت های جداگانه است

تمایز
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راک اعضای تیم برای انجام وظایف فردی خود باید نهاده های مشترک را به اشت•
.بگذارند

.در فرایند اجرای کارهای خود نیاز به تعامل با یکدیگر داشته باشند•

یگران را دریافت نمایند که تا حدی از طریق عملکرد د( از قبیل پاداش)نتایجی •
.تعیین گردد

:هنگامی رخ می دهد که

زیرا احتمال بیشتری وجود دارد که اهداف هر یک از طرفین از طریق اهداف •
.طرف دیگر دچار اختالل شود

:کندسطوح باالتر وابستگی خطر ایجاد تعارض را دوچندان می

وابستگی
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مشابه کمبود منابع ایجاد تعارض می کند زیرا هر فرد یا واحدی که به منابع
رند، نیاز دارد لزوما دیگران را که برای تحقق اهداف خود به آن منابع نیاز دا

.  تضعیف می کنند

ترس پروژه هر چه یک پروژه منابع بیشتری دریافت نماید، منابع کمتری در دس
.دیگر برای اجرای اهداف آن قرار می گیرد

کمیابمنابع 
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. عدم اطمینان موجب افزایش احتمال تداخل با اهداف طرف دیگر است•

ان تاکتیک های سیاسی را مورد ترغیب قرار می دهد و در برخی موارد کارکن•
.  وارد نبردی همگانی می شوند تا تصمیمات را به نفع خود تمام کنند

:علت این رخداد

انین زیرا کارکنان هر دو شرکت شیوه ها و ارزش های متضادی را دارا هستند و قو•
.اندکی برای به حداقل رساندن مانور قدرت و منابع وضع شده است

ه از از سوی دیگر، هنگامی که قوانین روشنی وجود دارد، کارکنان می دانند ک•
.  ق کرده اندیکدیگر چه انتظاراتی داشته باشند و در مورد رعایت این قوانین تواف

:مثال تعارض در طی مالکیت و ادغام شایع تر است

قوانین مبهم 
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ارتباطبرقراریبرایفرصتفاقدطرفدوکههنگامی•
درمقابلطرفدرکبرایداردتمایلآنهاازیکهرباشند،

.نمایداتکاءهاکلیشهوقالبیتصوراتبرتعارض،

توانندمیهیجاناتقالبی،تصوراتبودنبودنذهنیدلیلبه•
کنندتحریفرامقابلطرفاقداماتمعنایمنفیایگونهبه

.شودمیتشدیدتعارضازدرکآنموجببهکه

:نبود فرصت

ارتباطیمشکالت 
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ویکدیپلماتروشیباارتباطبرایالزمهایمهارتازافرادبرخی•
.نیستندبرخوردارتهاجمیغیر

تیزهسومتکبرانهرا،خودمخالفتطرفینازیکیکههنگامی•
ارقبکهداردوجودبیشتراحتمالاینسازد،میمطرحجویانه
.کننداحساسبیشترراتعارضشدت

طرفیسوازمشابهواکنشیومثلبهمقابلهبهاستممکناین•
.ددگرمیتعارضافزایشموجبنهایتدرکهشودمنجردیگر

:نبود توانایی

ارتباطیمشکالت 
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.گرددمیارتباطبرایانگیزهکاهشموجبتعارضدرک•

باعاملتازافرادبنابرایناستکنندهناراحتارتباطیتعارض•
.کنندمیاجتنابآمیزتعارضارتباطیکدردیگران

تفرصچراکهدهدافزایشراتعارضتواندمیکمترارتباط•
احتمالاینوداردوجودمقابلطرفباهمدردیبرایکمی
فطرشدهتحریفقالبیتصوراتبرطرفینکهداردوجود
.نماینداتکاءمقابل

:نبود انگیزه

ارتباطیمشکالت 
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نه فرایند شکل گیری تعارض چگو
است؟
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.  نخستین مرحله وجود شرایطی است که زمینه ایجاد تعارض را فراهم می آورد•

.استاین شرایط نباید الزاما به تعارض منجر گردد ولی وجود آنها برای تعارض الزم•

خصیارتباطات، ساختار، متغیرهای ش:این شرایط به سه گروه عمده تقیم می شوند•

مخالفتهای بالقوه 

.یکی یا چند تن از اعضا باید از وجود عوامل ایجاد کننده تعارض آگاه باشند•

.احساسات نقش مهمی را در ایجاد ادراک بازی می کنند•

یر منفی برای مثال احساسات منفی باعث پیچیده کردن موضوع، کاهش اعتماد و تعب•
. رفتار دیگر میگردد

شناخت 

فرایند شکل گیری تعارض چگونه است؟
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(Competing)رقابت•

(Collaborating)هماهنگی•

(Avoiding)اجتناب•

(Accommodating)تجمع•

Compromising)سازش•

نیات

فرایند شکل گیری تعارض چگونه است؟
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سط مرحله رفتار شامل بیانات، اعمال و عکس العملهایی است که تو•
.طرفین انجام می گردد

ر این رفتارهای تعارضی تالش های مشهود جهت عملی کردن نیات ه•
.کدام از طرفین می باشد

رفتار

ی گردد تاثیر متقابل عمل و عکس العمل طرفین منجر به پیامدهایی م•
.این پیامدها ممکن است کارامد و یا ناکارامد باشند

نتایج

فرایند شکل گیری تعارض چگونه است؟
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ض چه سبک هایی برای مدیریت تعار
وجود دارد؟
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طرفدوهربرایکهشودیافتمسئلهبرایحلیراهکهاستاینبرسعی•
.باشدسودمند

برد-بردگیریجهت•

کنند،یداپراایخالقانهحلراهیکدیگرهمراهیباکنندتالشطرفیناگر•
.ماندهندنخواثابتوشوندمیپذیربسطوارتقاءقابلمخاطره،پرمنابع

تاکنندمیهمکاریطرفدوهراینکهواطالعاتگذاریاشتراکبه•
بخشرضایتهمهبرایکهراایبالقوههایحلراهومشترکزمینه
.بیابندباشد،

همکاری

تعارضسبک های مدیریت 
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عارضتبرندهمقابل،طرفهزینهباکنندمیتالشطرفین•
.شوند

باخت-بردگیریجهت•

تالشثابتمنبعیکازسهمیآوردندستبهبرایطرفین•
دریافتریبیشتسهمطرفینازیکیهرچهبنابراینکنندمی

.کردخواهددریافتکمتریمیزاندیگرطرفکند،

رقابت

تعارضسبک های مدیریت 
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کلیطوربهتعارضهایموقعیتازکهاستآنبرسعی•
.شوداجتناب

ودوجمقابلطرفبرایهموفردخودبرایهماندکینگرانی•
.دارد

.کنندمیسرکوبراتعارضمورددرکردنفکرافراد•

وظایفایکارمحلمجددتنظیمباکارکنانبرخیمثال،طوربه•
.رسانندمیحداقلبهراخودهمکارانبرخیباتعاملخود

اجتناب

تعارضسبک های مدیریت 
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اری تسلیم شدن بی چون و چرا به خواسته های طرف دیگر و یا حداقل، همک•
با اندکی توجه به منافع خود فرد 

نهاد مستلزم امتیازات یک طرفه و وعده های بی قید و شرط و همچنین پیش•
.  کمک بدون انتظار کمک متقابل، می باشد

سازش

.  آوردفرد به دنبال موقعیتی است که در آن تا حدی امتیازاتی را به دست•

دات مشتمل است بر انطباق با امتیازات طرف مقابل، ارائه وعده ها یا تهدی•
. مشروط و جستجوی فعاالنه حد میانه بین منافع دو طرف

مصالحه

تعارضسبک های مدیریت 
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.باشیدداشتهتعارضمدیریتدرراخودترجیحیسبکشماازیکهر•

نظرتالفاخچراکهباشیدداشتهتمایلسازشیااجتنابسبکازاستفادهبهشماشاید•
هرابدارددوستکهکسیعنوانبهشماپندارهخودباوشودمیشماناراحتیباعث
.استتعارضدرکند،همراهیفردی

دهندهاسانعکزیرادهیدمیترجیحرارقابتهایاستراتژیومصالحهسبکشماشایدیا•
.استخودپیرامونمحیطبرکنترلوموفقیتبرایشماقوینیاز

:ممکن است

تفاده برخی تشخیص می دهند که باید در موقعیت های مختلف از سبک های مختلف اس•
.کنند

.بهترین سبک بستگی به موقعیت دارد•

:با این وجود

تعارضانتخاب بهترین سبک مدیریت 
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مشترکاهدافیافتنوجستجو•

هرهبدارداشارهکهکند،میپیدانمودعالیهدفقالبدرمعموالاینسازمانیهایمحیطدر•
ازکیهرتالشومنابعازفراترآناندستیابیواستارزشمندطرفدوهربرایکههدفی

.استتنهاییبهطرفین

توجهیبخشیافردیاهدافبرایرقابتبهکارکنانشرکت،کلیاهدافبهتعهدافزایشبا•
.یابدمیکاهشهمکارانباشدهدرکتعارضبنابرایندارند،کمتری

تاکید بر اهداف عالی

انگیزهازد،دارنهمکارانبابیشتریمشترکتجاربوپیشینهکنندمیفکرکارکنانچههر•
کارانهمباسازندهبحثطریقازتعارضحلوخودهایفعالیتسازیهماهنگبرایبیشتری

.شوندمیبرخوردار

کاهش تمایز

رویکرد ساختاری به مدیریت تعارض
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.استیکدیگردرکوارتباطبرایتعارضطرفینبهبیشترهایفرصتارائه•

تکیهیقالبتصوراتبهکمتراودرکبرایماباشد،تردارمعنیفردباماتعامالتهرچه•
.کنیممی

سطحهکهنگامییاوطرفدوبینتمایزکاهشازپستنهابایددرکوارتباطمداخالت•
.شوداعمالاست،پایینکافیاندازهبهتعارض

ازتعارضمدیریتبرایهاتالشبماند،باقیباالهمچنانشدهدرکتمایزسطحاگر•
آنشدیدتموجبدهد،کاهشراارتباطیتعارضکهآنازبیشاستممکنگفتگوطریق
.گردد

کامالاماعتقادبهکههستیمفردیباتعاملبهمجبورماکههنگامیکهاستآنعلت•
یناکهکنیمانتخابرااطالعاتیداریمتمایلاست،ماباتعارضدرواستمتفاوت
.کندتقویترادیدگاه

بهبود درک و ارتباطات 

رویکرد ساختاری به مدیریت تعارض
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.گیردصورتطرفینبینوابستگیسطحکاهش•

درطرفینازیکهرکهطوریبهمشترکمنابعتقسیمباتوانمیباشدصرفهبهمقروناگر•
.دادکاهشراوابستگیسطحنماید،استفادهآنازفردبهمنحصرطوربهمختلفهایزمان

مسئولردیگکارمندوکندرسانیخدمتمشتریانبهکارمندیکاینکهجایبهمثال،طوربه•
.گیردهعهدبرتنهاییبهرافعالیتدوهرانجامتواندمیآنانازیکهرباشد،مالیامورثبت

میمنابعلشامهامیانجی.کندمیکمکافرادبینمتقابلوابستگیکاهشبهنیزهامیانجی•
اضافهد،دهنمیانجامرامتوالیکارهایکهافرادیبینبیشتریموجودیمثالطوربهباشند؛
.گردد

ورابطوانعنبهکههستندافرادیآنها.کنندمیاستفادهانسانیهایمیانجیازنیزهاسازمان•
میدمتخندارند،یکدیگربامستقیمتعاملکهوابستهافرادیاکاریواحدهایبینواسطه

.کنند

کاهش وابستگی 

رویکرد ساختاری به مدیریت تعارض
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اینبا.نندکردآنهایهزینهدلیلبهراحلراهاینبالفاصلهاستممکنشرکتگیرندگانتصمیم•
هبمنابع،کمبودازبرآمدهناکارآمدتعارضازناشیهایهزینهباراهاهزینهاینآنهاالزموجود،
.کنندمقایسهدقت

افزایش منابع

.برسدحداقلبههارویهوقوانینایجادباتواندمیقوانیندرابهامازناشیتعارض•

کارحینرداطالعاتسیستمکارکنانومشاورانمیانکههنگامیآرمسترانگجهانیصنایعشرکت•
کاربهرایاستراتژایندرگرفت،شدیدینزاعسرور،-کالینتشبکهایجادمنظوربهیکدیگربا

.بردند

عقیدهاینربمشاورانکهحالیدرباشندمسئولبایدآنهاکردندمیفکراطالعاتسیستمکارکنان•
.هستندبرخوردارارشدیتنقشوباالتررتبهازکهبودند

.دادکاهشراتعارضاتاینطرفین،توافقموردهایمسئولیتوقوانینداشتنباشرکت•

شفاف سازی قوانین و رویه ها

رویکرد ساختاری به مدیریت تعارض



4141

مذاکره



4242

و در آن دو گروه یا دو طرف کاال یا خدماتی را مبادله می کنند•
.هر یک می کوشد تا منافع خود را تامین کند

:مذاکره فرایندی است که

خشی در فکر می کنند که بحث کردن می تواند شرایط رضایت ب•
.  ارتباطاتشان ایجاد کند

:افراد هنگامی مذاکره می کنند که

مذاکره چیست؟
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ار ثابت روح این مذاکره بر مبنای برد و باخت است که باید هر کس سهم مشخصی از یک مقد•
.یا مشخص بدست بیاورد

.منفعت یکی به ضرر دیگری تمام می شود•

.در این مذاکره هر یک از طرفین فقط تا میزان مشخصی کوتاه می آید•

.فاصله بین مرزهایی که دو طرف برای خود قائلند را دامنه یا حدود سازگاری می نامند•

نی بوجود این نوع مذاکره کوتاه مدت است چون یکی خود را بازنده می یابد و نوعی کینه و دشم•
.می آید و فرد حاضر به انجام مذاکرات دیگری در آینده نخواهد بود

مذاکره مبتنی بر برد و باخت

.هیچ یک از طرفین بازنده نخواهد بود•

.نوعی رابطه بلند مدت بین طرفهای مذاکره بوجود می آید•

استراتژی بدون باخت

چه سبکهای مذاکره ای وجود دارد؟



مذاکره طی چه فرایندی انجام می شود؟4444

آماده سازی و 
برنامه ریزی 

تعریف قوانین 
زمینه ای 

روشن کردن 
وتوجیه کردن

چانه زنی و 
حل مساله 

پایان 
و 

اجرا
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به بررسی تعارض پرداخته•

عواملی که باعث ایجاد مذاکره گردیده را بررسی نماییم•

ا مشخص نماییم چه کسانی در این تعارض سهیم بوده و ادراک آنه•
نسبت به تعارض چیست

ا بدانیم ما از مذاکره چه می خواهیم را مشخص نماییم و اینکه هدف م•
چیست 

ه را نیز قبل از شروع ب.... اهداف طرف مقابل، عالئق وی، موقعیت وی و•
مذاکره مورد بررسی قرار دهیم 

:قبل از شروع به مذاکره باید

آماده سازی و برنامه ریزی : مرحله اول
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واعد و زمانیکه ما استراتژی و برنامه های خود را تعیین نمودیم ما باید ق
.رویه های زمینه ای را برای مذاکره تعیین نماییم

چه کسی باید مذاکره را انجام دهد؟ •

مذاکره در کجا انجام گردد؟ •

مذاکره چه مدت باید طول بکشد؟ •

مذاکره محدود به چه موضوعاتی گردد؟ •

آیا رویه های مشخص را در زمان به بن بست خوردن می توان مورد •
استفاده قرار داد؟

ایتعریف قوانین زمینه : مرحله دوم
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ده، بسط وقتی موقعیت اولیه مشخص گردید طرفین باید تقاضاهای اصلی خود را تشریح نمو•
.داده، روشن نموده، تقویت نموده و توجیه نمایند

روشن کردن و توجیه کردن: مرحله سوم

. اساس فرآیند مذاکره داد و ستدهای واقعی در تالش برای بدست آوردن یک توافق است•

.در این مرحله بدون شک هر دو طرف مذاکره نیاز به گرفتن و اعطای امتیاز دارند•

چانه زنی و حل مساله: مرحله چهارم

ای مرحله پایانی در فرآیند مذاکره رسمی نمودن توافق وایجاد و توسعه رویه هایی که بر•
.بکارگیری و نظارت  الزم می باشند را در بر می گیرد

برای مذاکرات مهم توافقات باید به صورت مکتوب نوشته شوند•

پایان واجرا: مرحله پنج

مراحل سوم تا پنجم


