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تعارض  Conflictچیست؟

تعارض چیست؟
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یکی از واقعیت های زندگی:
• 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.

سازمان ها سیستم های زنده ای هستند که:
• مستلزم روابط پویا میان کارکنان خود هستند ،که زمینه های بروز تعارض را فراهم
می کند.
• تعارض از رابطه افراد ،گروهها ،سازمانها در یک موقعیت ناشی می شود به شرطی که
در آن موقعیت اختالفات واقعی یا ادراکی میان آن ها وجود داشته باشد.

تعارض چیست؟
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تعارض فرایندی است که:
• طی آن یکی از طرفین احساس می کند منافع او در تضاد با طرف دیگر است.
• در آن نوعی تالش آگاهانه به وسیله الف انجام می گیرد تا تالشهای ب را خنثی کند،
که در نتیجه ب در مسیر نیل به هدف خود مستاصل می شود.
وجود یا عدم وجود تعارض:
• به نوع پنداشت و ادراک ما بستگی دارد.
• اگر هیچ کس از وجود تعارض اطالعی نداشته باشد در این صورت تعارض وجود
ندارد.
• تعارض بر مبنای ادراکات شکل می گیرد؛ هر زمانی که یکی از طرفین معتقد است
طرف دیگر ممکن است مانع از هدف او شود چه او این قصد را داشته باشد یا خیر.

چه نوع تعارض هایی وجود دارد؟
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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

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

تعارض میان
سازمانی

• میان سازمانها و سایر موسساتی که مواد اولیه ،به
آنها عرضه می کنند.
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تعارض خوب است یا بد؟
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دیدگاه های کنونی و گذشته نسبت به تعارض

دیدگاه اول :تعارض بد است
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دیدگاه منفی به تعارض در حال حاضر ساده انگارانه تلقی می شود ،اما
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

دیدگاه دوم :تعارض مطلوب است
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مری پارکر فالت ( 80سال پیش):
• تعارض می تواند مفید باشد.
• پذیرش و حمایت از ایده او روند کند و آهسته ای داشت.

در دهه  1970دیدگاه منفی نسبت به تعارض جای خود را به دیدگاه تعارض بهینه
داد.
• مبنی بر اینکه سازمان ها هنگامی اثربخش تر خواهند بود که کارکنان سطحی از تعارض را تجربه
کنند.
• اما این سازمان ها هنگامی اثربخشی کمتری خواهند داشت که سطح تعارض باال باشد.
• سطح متوسط تعارض

دیدگاه دوم :تعارض مطلوب است

10

پیامدها:

• بهبود تصمیم گیری
• این انرژی را در افراد ایجاد می کند تا در مورد مسائل به بحث بپردازند و گزینه ها
را به طور کامل تر مورد ارزیابی قرار دهند.

• منطق استدالالت را مورد آزمون قرار می دهد و مشارکت کنندگان را تشویق می کند
مفروضات اساسی خود را در مورد مسئله و راه حل های ممکن ،مورد بازنگری قرار
دهند.
• مانع رکورد و ایستایی و عدم پاسخگویی سازمان به محیط خارجی می شود.
• تعارض با افراد خارج از تیم به طور بالقوه باعث افزایش انسجام درون تیم می گردد.
افراد هنگامی که با یک تهدید خارجی نظیر تعارض و درگیری با افراد خارج از تیم
روبه رو می شوند ،انگیزه بیشتری برای کار با یکدیگر پیدا می کنند.
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دیدگاه سوم :تعارض ارتباطی و تعارض سازنده
تعارض سازنده:
• هنگامی رخ می دهد که افراد بحث خود را بر مسئله متمرکز می سازند در
حالی که احترام خود را به افراد با دیدگاه های متفاوت نشان می دهند.
• مواضع متفاوت مورد تشویق واقع می شود به گونه ای که ایده ها و
پیشنهادات شفاف سازی می شوند ،مجددا طراحی شده و صحت منطقی آن
مورد سنجش قرار می گیرد.
• متمرکز ساختن مباحثات بر مسئله به مشارکت کنندگان کمک می کند
مفروضات و عقاید خود را بازنگری کنند بدون اینکه محرک دفاع و
هیجانات منفی همراه با آن و نیز رفتارهای مکانیزم دفاع از خود فعال شود.
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دیدگاه سوم :تعارض ارتباطی و تعارض سازنده
تعارض ارتباطی (تعارض اجتماعی -احساسی یا تعارض عاطفی):
• بیش از آنکه بر مسائل متمرکز باشد بر افراد به عنوان منبع تعارض متمرکز است.
• تعارض طرفین بیش از آنکه به تفاوت های عقاید در زمینه وظایف و تصمیمات
مربوط شود با ناسازگاری های بین فردی مانند " درگیری های شخصی" مرتبط
است.
• هر یک از طرفین تالش می کند با زیر سوال بردن شایستگی و توانایی طرف
مقابل استدالل او را تضعیف کند.
• حمله به اعتبار یک فرد یا نمایش پاسخ های تهاجمی نسبت به یک فرد موجب
تحریک مکانیسم دفاع و جهت گیری رقابتی می گردد.
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سه استراتژی که سطح تعارض ارتباطی را در طی
مراحل تعارض سازنده کاهش می دهد
هوش هیجانی:
• چنانچه اعضای تیم از سطح باالی هوش هیجانی برخوردار باشند،
احتمال رخداد تعارض ارتباطی یا شدت آن کمتر خواهد بود.
• کارکنان با هوش هیجانی باال بهتر می توانند هیجانات خود را در طی
مباحثات کنترل و تنظیم کنند ،بنابراین ریسک شدت یافتن خشونت
فردی کاهش می یابد.
• این امکان وجود دارد که واکنش هیجانی همکار خود را به عنوان
اطالعات ارزشمندی در رابطه با نیازها و انتظارات فرد تلقی کنند و
یک حمله فردی نپندارند.
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سه استراتژی که سطح تعارض ارتباطی را در طی
مراحل تعارض سازنده کاهش می دهد
انسجام تیم:

• هرچه افراد مدت طوالنی تری با یکدیگر کار کنند ،نسبت به
یکدیگر شناخت بیشتری پیدا می کنند و اعتماد متقابل در
میان آنها شکل می گیرد ،به یکدیگر آزادی عمل بیشتری در
بروز هیجانات می دهند بدون آنکه رنجیده خاطر شوند.
• انسجام باال همچنین به هر یک از افراد این امکان را می دهد
که رفتار و هیجانات هم تیمی خود را بهتر بشناسند و بتوانند
آن را پیش بینی کنند.
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تقابل و رویارویی سازنده در اینتل
اندی گرو ،از موسسین اینتل:
• سال ها قبل متوجه شد در زمانی که کارکنان به جای تسلیم مودبانه در برابر
ایده های دیگران ،به طور فعال در جلسات به بحث می پردازند ،ایده های
بهتری تولید می شود ،از آن پس فرهنگ تعارض را پرورش داد که "رویارویی
سازنده" نامیده می شود.
• این اقدام تا حدی حائز اهمیت است که کارکنان جدید اینتل طی دوره ای
هنر ظریف رویارویی را از طریق مباحثات نظارت شده و بازی نقش آموزش
می بینند.
• اندی گرو تاکید می کند که تعارض هنگامی سازنده خواهد بود که تحت
شرایط خاصی صورت بگیرد.
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جمع بندی :آیا تعارض می تواند سازنده باشد؟
تعارض سازنده
• هدف تیم را تقویت می کند.
• عملکرد آن را بهبود می بخشد.
• منجر به تبیین مسایل و مشکالت و حل مسئله می شود.
تعارض مخرب
• 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 میشود.
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چرا تعارض به وجود می آید؟
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اهداف ناسازگار

شرکت مایکروسافت به واسطه مجموعه محصوالت و خدمات خود تا حد
بسیار باالیی موفق بوده است.
با این وجود این شرکت در همه گروه های تولیدی ،جنگ داخلی باطلی را
متحمل می شود.
تقریبا همه افراد هیئت مدیره بر این عقیده اند که مایکروسافت ناکارآمد
است ،آنها در گروه های کسب و کار با یکدیگر همکاری نمی کنند.
یکی از منابع اصلی این تعارض این است که برخی واحدهای کاری دارای
اهدافی هستند که با اهداف سایر واحد ها ناسازگار است.

تمایز
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تفاوت های میان افراد،
گروه ها و سایر نهادها
در زمینه های:

تفاوت تمایز و
ناسازگاری اهداف

تنش میان کارکنان دو
شرکت که با یکدیگر
ادغام شده اند:

• آموزش
• ارزش ها
• باورها
• تجارب
• دو فرد یا دو گروه ممکن است ممکن است در مورد هدف مشترک به
توافق برسند.

• اما در مورد چگونگی دستیابی به آن هدف تفاوت های عمیقی با
یکدیگر دارند.
• کارکنان در هر سازمانی در مورد " روش درست" برای انجام کار به
جدال با یکدیگر می پردازند و این به دلیل تجارب منحصر به فرد آنها
در شرکت های جداگانه است.

وابستگی
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هنگامی رخ می دهد که:
• اعضای تیم برای انجام وظایف فردی خود باید نهاده های مشترک را به اشتراک
بگذارند.
• در فرایند اجرای کارهای خود نیاز به تعامل با یکدیگر داشته باشند.

• نتایجی (از قبیل پاداش) را دریافت نمایند که تا حدی از طریق عملکرد دیگران
تعیین گردد.
سطوح باالتر وابستگی خطر ایجاد تعارض را دوچندان می کند:
• زیرا احتمال بیشتری وجود دارد که اهداف هر یک از طرفین از طریق اهداف
طرف دیگر دچار اختالل شود.
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منابع کمیاب

کمبود منابع ایجاد تعارض می کند زیرا هر فرد یا واحدی که به منابع مشابه
نیاز دارد لزوما دیگران را که برای تحقق اهداف خود به آن منابع نیاز دارند،
تضعیف می کنند.
هر چه یک پروژه منابع بیشتری دریافت نماید ،منابع کمتری در دسترس پروژه
دیگر برای اجرای اهداف آن قرار می گیرد.
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قوانین مبهم
علت این رخداد:
• عدم اطمینان موجب افزایش احتمال تداخل با اهداف طرف دیگر است.

• تاکتیک های سیاسی را مورد ترغیب قرار می دهد و در برخی موارد کارکنان
وارد نبردی همگانی می شوند تا تصمیمات را به نفع خود تمام کنند.
مثال تعارض در طی مالکیت و ادغام شایع تر است:
• زیرا کارکنان هر دو شرکت شیوه ها و ارزش های متضادی را دارا هستند و قوانین
اندکی برای به حداقل رساندن مانور قدرت و منابع وضع شده است.
• از سوی دیگر ،هنگامی که قوانین روشنی وجود دارد ،کارکنان می دانند که از
یکدیگر چه انتظاراتی داشته باشند و در مورد رعایت این قوانین توافق کرده اند.
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مشکالت ارتباطی
نبود فرصت:
• هنگامی که دو طرف فاقد فرصت برای برقراری ارتباط
باشند ،هر یک از آنها تمایل دارد برای درک طرف مقابل در
تعارض ،بر تصورات قالبی و کلیشه ها اتکاء نماید.
• به دلیل ذهنی بودن بودن تصورات قالبی ،هیجانات می توانند
به گونه ای منفی معنای اقدامات طرف مقابل را تحریف کنند
که به موجب آن درک از تعارض تشدید می شود.
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مشکالت ارتباطی
نبود توانایی:
• برخی افراد از مهارت های الزم برای ارتباط با روشی دیپلماتیک و
غیر تهاجمی برخوردار نیستند.
• هنگامی که یکی از طرفین مخالفت خود را ،متکبرانه و ستیزه
جویانه مطرح می سازد ،این احتمال بیشتر وجود دارد که رقبا
شدت تعارض را بیشتر احساس کنند.
• این ممکن است به مقابله به مثل و واکنشی مشابه از سوی طرف
دیگر منجر شود که در نهایت موجب افزایش تعارض می گردد.
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مشکالت ارتباطی
نبود انگیزه:
• درک تعارض موجب کاهش انگیزه برای ارتباط می گردد.
• تعارض ارتباطی ناراحت کننده است بنابراین افراد از تعامل با
دیگران در یک ارتباط تعارض آمیز اجتناب می کنند.

• ارتباط کمتر می تواند تعارض را افزایش دهد چراکه فرصت
کمی برای همدردی با طرف مقابل وجود دارد و این احتمال
وجود دارد که طرفین بر تصورات قالبی تحریف شده طرف
مقابل اتکاء نمایند.

26

فرایند شکل گیری تعارض چگونه
است؟
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فرایند شکل گیری تعارض چگونه است؟
مخالفتهای بالقوه
• نخستین مرحله وجود شرایطی است که زمینه ایجاد تعارض را فراهم می آورد.
• این شرایط نباید الزاما به تعارض منجر گردد ولی وجود آنها برای تعارض الزم است.
• این شرایط به سه گروه عمده تقیم می شوند:ارتباطات ،ساختار ،متغیرهای شخصی

شناخت
• 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.
• برای مثال احساسات منفی باعث پیچیده کردن موضوع ،کاهش اعتماد و تعبیر منفی
رفتار دیگر میگردد.
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فرایند شکل گیری تعارض چگونه است؟
نیات
• رقابت()Competing

• هماهنگی()Collaborating
• اجتناب()Avoiding
• تجمع()Accommodating
• سازش(Compromising
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فرایند شکل گیری تعارض چگونه است؟
رفتار
• مرحله رفتار شامل بیانات ،اعمال و عکس العملهایی است که توسط
طرفین انجام می گردد.
• این رفتارهای تعارضی تالش های مشهود جهت عملی کردن نیات هر
کدام از طرفین می باشد.
نتایج
• تاثیر متقابل عمل و عکس العمل طرفین منجر به پیامدهایی می گردد
این پیامدها ممکن است کارامد و یا ناکارامد باشند.
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چه سبک هایی برای مدیریت تعارض
وجود دارد؟
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سبک های مدیریت تعارض
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همکاری
• سعی بر این است که راه حلی برای مسئله یافت شود که برای هر دو طرف
سودمند باشد.
• جهت گیری برد-برد

• اگر طرفین تالش کنند با همراهی یکدیگر راه حل خالقانه ای را پیدا کنند،
منابع پر مخاطره ،قابل ارتقاء و بسط پذیر می شوند و ثابت نخواهند ماند.
• به اشتراک گذاری اطالعات و اینکه هر دو طرف همکاری می کنند تا
زمینه مشترک و راه حل های بالقوه ای را که برای همه رضایت بخش
باشد ،بیابند.

سبک های مدیریت تعارض
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رقابت
• طرفین تالش می کنند با هزینه طرف مقابل ،برنده تعارض
شوند.
• جهت گیری برد -باخت

• طرفین برای به دست آوردن سهمی از یک منبع ثابت تالش
می کنند بنابراین هرچه یکی از طرفین سهم بیشتری دریافت
کند ،طرف دیگر میزان کمتری دریافت خواهد کرد.
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سبک های مدیریت تعارض
اجتناب
• سعی بر آن است که از موقعیت های تعارض به طور کلی
اجتناب شود.

• نگرانی اندکی هم برای خود فرد و هم برای طرف مقابل وجود
دارد.
• افراد فکر کردن در مورد تعارض را سرکوب می کنند.
• به طور مثال ،برخی کارکنان با تنظیم مجدد محل کار یا وظایف
خود تعامل با برخی همکاران خود را به حداقل می رسانند.
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سبک های مدیریت تعارض
سازش

• تسلیم شدن بی چون و چرا به خواسته های طرف دیگر و یا حداقل ،همکاری
با اندکی توجه به منافع خود فرد
• مستلزم امتیازات یک طرفه و وعده های بی قید و شرط و همچنین پیشنهاد
کمک بدون انتظار کمک متقابل ،می باشد.

مصالحه
• فرد به دنبال موقعیتی است که در آن تا حدی امتیازاتی را به دست آورد.

• مشتمل است بر انطباق با امتیازات طرف مقابل ،ارائه وعده ها یا تهدیدات
مشروط و جستجوی فعاالنه حد میانه بین منافع دو طرف.
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انتخاب بهترین سبک مدیریت تعارض
ممکن است:
• هر یک از شما سبک ترجیحی خود را در مدیریت تعارض داشته باشید.
• شاید شما به استفاده از سبک اجتناب یا سازش تمایل داشته باشید چراکه اختالف نظر
باعث ناراحتی شما می شود و با خود پنداره شما به عنوان کسی که دوست دارد با هر
فردی همراهی کند ،در تعارض است.
• یا شاید شما سبک مصالحه و استراتژی های رقابت را ترجیح می دهید زیرا انعکاس دهنده
نیاز قوی شما برای موفقیت و کنترل بر محیط پیرامون خود است.
با این وجود:
• برخی تشخیص می دهند که باید در موقعیت های مختلف از سبک های مختلف استفاده
کنند.

• بهترین سبک بستگی به موقعیت دارد.
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رویکرد ساختاری به مدیریت تعارض
تاکید بر اهداف عالی
• جستجو و یافتن اهداف مشترک
• در محیط های سازمانی این معموال در قالب هدف عالی نمود پیدا می کند ،که اشاره دارد به هر
هدفی که برای هر دو طرف ارزشمند است و دستیابی آنان فراتر از منابع و تالش هر یک از
طرفین به تنهایی است.
• با افزایش تعهد به اهداف کلی شرکت ،کارکنان به رقابت برای اهداف فردی یا بخشی توجه
کمتری دارند ،بنابراین تعارض درک شده با همکاران کاهش می یابد.
کاهش تمایز
• هر چه کارکنان فکر می کنند پیشینه و تجارب مشترک بیشتری با همکاران دارند ،از انگیزه
بیشتری برای هماهنگ سازی فعالیت های خود و حل تعارض از طریق بحث سازنده با همکاران
برخوردار می شوند.
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رویکرد ساختاری به مدیریت تعارض
بهبود درک و ارتباطات
• ارائه فرصت های بیشتر به طرفین تعارض برای ارتباط و درک یکدیگر است.

• هرچه تعامالت ما با فرد معنی دار تر باشد ،ما برای درک او کمتر به تصورات قالبی تکیه
می کنیم.
• مداخالت ارتباط و درک باید تنها پس از کاهش تمایز بین دو طرف و یا هنگامی که سطح
تعارض به اندازه کافی پایین است ،اعمال شود.
• اگر سطح تمایز درک شده همچنان باال باقی بماند ،تالش ها برای مدیریت تعارض از
طریق گفتگو ممکن است بیش از آن که تعارض ارتباطی را کاهش دهد ،موجب تشدید آن
گردد.
• علت آن است که هنگامی که ما مجبور به تعامل با فردی هستیم که به اعتقاد ما کامال
متفاوت است و در تعارض با ما است ،تمایل داریم اطالعاتی را انتخاب کنیم که این
دیدگاه را تقویت کند.
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رویکرد ساختاری به مدیریت تعارض
کاهش وابستگی
• کاهش سطح وابستگی بین طرفین صورت گیرد.
• اگر مقرون به صرفه باشد می توان با تقسیم منابع مشترک به طوری که هر یک از طرفین در
زمان های مختلف به طور منحصر به فرد از آن استفاده نماید ،سطح وابستگی را کاهش داد.
• به طور مثال ،به جای اینکه یک کارمند به مشتریان خدمت رسانی کند و کارمند دیگر مسئول
ثبت امور مالی باشد ،هر یک از آنان می تواند انجام هر دو فعالیت را به تنهایی بر عهده گیرد.

• میانجی ها نیز به کاهش وابستگی متقابل بین افراد کمک می کند .میانجی ها شامل منابع می
باشند؛ به طور مثال موجودی بیشتری بین افرادی که کارهای متوالی را انجام می دهند ،اضافه
گردد.
• سازمان ها نیز از میانجی های انسانی استفاده می کنند .آنها افرادی هستند که به عنوان رابط و
واسطه بین واحدهای کاری یا افراد وابسته که تعامل مستقیم با یکدیگر ندارند ،خدمت می
کنند.
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رویکرد ساختاری به مدیریت تعارض
افزایش منابع
• تصمیم گیرندگان شرکت ممکن است بالفاصله این راه حل را به دلیل هزینه های آن رد کنند .با این
وجود ،الزم آنها این هزینه ها را با هزینه های ناشی از تعارض ناکارآمد برآمده از کمبود منابع ،به
دقت مقایسه کنند.
شفاف سازی قوانین و رویه ها
• تعارض ناشی از ابهام در قوانین می تواند با ایجاد قوانین و رویه ها به حداقل برسد.
• شرکت صنایع جهانی آرمسترانگ هنگامی که میان مشاوران و کارکنان سیستم اطالعات در حین کار
با یکدیگر به منظور ایجاد شبکه کالینت -سرور ،نزاع شدیدی درگرفت ،این استراتژی را به کار
بردند.

• کارکنان سیستم اطالعات فکر می کردند آنها باید مسئول باشند در حالی که مشاوران بر این عقیده
بودند که از رتبه باالتر و نقش ارشدیت برخوردار هستند.
• شرکت با داشتن قوانین و مسئولیت های مورد توافق طرفین ،این تعارضات را کاهش داد.
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مذاکره
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مذاکره چیست؟
مذاکره فرایندی است که:
• در آن دو گروه یا دو طرف کاال یا خدماتی را مبادله می کنند و
هر یک می کوشد تا منافع خود را تامین کند.

افراد هنگامی مذاکره می کنند که:
• فکر می کنند که بحث کردن می تواند شرایط رضایت بخشی در
ارتباطاتشان ایجاد کند.
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چه سبکهای مذاکره ای وجود دارد؟
مذاکره مبتنی بر برد و باخت
• روح این مذاکره بر مبنای برد و باخت است که باید هر کس سهم مشخصی از یک مقدار ثابت
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.
• این نوع مذاکره کوتاه مدت است چون یکی خود را بازنده می یابد و نوعی کینه و دشمنی بوجود
می آید و فرد حاضر به انجام مذاکرات دیگری در آینده نخواهد بود.
استراتژی بدون باخت

• هیچ یک از طرفین بازنده نخواهد بود.
• نوعی رابطه بلند مدت بین طرفهای مذاکره بوجود می آید.

مذاکره طی چه فرایندی انجام می شود؟

44

آماده سازی و
برنامه ریزی

تعریف قوانین
زمینه ای

روشن کردن
وتوجیه کردن

چانه زنی و
حل مساله

پایان
و
اجرا

45

مرحله اول :آماده سازی و برنامه ریزی
قبل از شروع به مذاکره باید:

• به بررسی تعارض پرداخته
• عواملی که باعث ایجاد مذاکره گردیده را بررسی نماییم
• مشخص نماییم چه کسانی در این تعارض سهیم بوده و ادراک آنها
نسبت به تعارض چیست
• بدانیم ما از مذاکره چه می خواهیم را مشخص نماییم و اینکه هدف ما
چیست
• اهداف طرف مقابل ،عالئق وی ،موقعیت وی و ....را نیز قبل از شروع به
مذاکره مورد بررسی قرار دهیم
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مرحله دوم :تعریف قوانین زمینه ای
زمانیکه ما استراتژی و برنامه های خود را تعیین نمودیم ما باید قواعد و
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؟
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مراحل سوم تا پنجم
مرحله سوم :روشن کردن و توجیه کردن
• وقتی موقعیت اولیه مشخص گردید طرفین باید تقاضاهای اصلی خود را تشریح نموده ،بسط
داده ،روشن نموده ،تقویت نموده و توجیه نمایند.
مرحله چهارم :چانه زنی و حل مساله
• 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.
مرحله پنج :پایان واجرا
• مرحله پایانی در فرآیند مذاکره رسمی نمودن توافق وایجاد و توسعه رویه هایی که برای
بکارگیری و نظارت الزم می باشند را در بر می گیرد.
• برای مذاکرات مهم توافقات باید به صورت مکتوب نوشته شوند

