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  دعونا نتحدث
  منذر سلیم عبد اللطیف. د.أ : بتصرف ترجمھ

  الجامعة اإلسالمیة بغزة

monzir394@gmail.com 

أولئك ،  ساعد زبائنكيحل الصراعات في أماكن العمل سوف دليل ل": دعونا نتحدث"
في  اتلتعامل بفعالية مع الصراعبا، لديك وأعضاء اإلدارة والموظفين  الراغبين في التعلم ،

لتحديد التي يمكن استخدامها هذا الدليل يوضح التقنيات الفعالة والمهارات والمواقف . العمل
الصراعات في  يناقش دليلعلى الرغم من أن هذا الو. عملومعالجة الصراع بين زمالء ال

  . في أي مكانلحل النزاعات هنا يمكن أن تكون مفيدة  نعرضهاالتقنيات التي ن إال أ،  العمل
  

  لك؟ الدليلهذا هل 
وكل ما . لك دليل مفيدهذا الفإن ،  أي وقت مضى تواجه خالفات في مكان العمل فيإذا كنت 

 ع مع صراوالالوقوف يقدمه هذا الدليل يتعلق بالجلوس مع اآلخرين والتحدث معهم ، بدالً من 
  .خريناآل

،  وأرباب العمل، يمكن أن تساعد الموظفين  دليلالموضحة في هذا ال طريقة حل النزاعات
يمكن كما . المختلفة لسا، وأصحاب األعمال ومديري وأعضاء المجوالنقابات ،  والمشرفين

 غيرأو  يةربح،  كبيرة أو صغيرة ةمؤسسالسواء إذا كانت ، فعالة اإلجراءات تكون أن 
  .يةربح

  

ال لكن  ، كملتهنا  عرضهاالطريقة التي نفإن ، وفي حالة النقابات المهنية والتفاوض الجماعي 

،  نقابيةكما أنه في البيئة ال. أو إجراءات التظلم ، الجماعية التقليدية اتالمفاوض ، ستبدلت

قبل استخدام الوساطة  ، لتسوية المنازعات كإستراتيجية ه هناقدمنيمكن استخدام النهج الذي 

وتقوم . في االتفاقات الجماعية وقوانين العالقات العمالية، ف وعلى النحو المعر، والتحكيم 

عليها ،  الطريقة التي سيتم تفصيلها في هذا الدليل على أساس التركيز على القضايا المختلف

  .وال شيء غير ذلك

    

mailto:monzir394@gmail.com
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  تعريف الكلمات - مصطلحات
أثناء قراءة هذا  خذ بعين االعتبارؤالتي يجب أن ت اتريفوإليك بعض المصطلحات والتع

  .دليلال

  
  التحكيم

، تحكيم أو مجلس بوجود محكم محايد ، زاع لنالتسوية واقف األطراف االستماع إلى م
  .إيجاد حل للمسألة يعبر عن،  وإصدار قرار

    
  اتفاق جماعي

مساومة ، تتضمن  وكيل تفاوضية ألصحاب العمل وؤسسبين صاحب عمل أو م خطياً اتفاقاً

والموظفين ، لمفاوضة ااالتحاد أو وكيل  وأ لصاحب العمل، ملزمة العلى شروط التوظيف 

  .االتفاق ميغطيه ذينال

وينشأ . مكان العمل في ت ،الخالفاالعمل ونزاعات  يستخدم ليعني ،دليل في هذا الالنزاع 
 شروطحول العمل  من الوصول إلى اتفاقات مع صاحب النقاباتالنزاع عندما ال تتمكن 

  .االتفاق الجماعيوتفاصيل 
  
المير والتيسيرس 
 يعانون من لإلشراف على والعمل مع األشخاص الذين مدرب شخص مستقل ميسرال

 تبادل المعلوماتالطرفين على  يشجع الميسر ، التيسيرعملية  من خالل .تالمنازعا
  .لنزاعاحل بنتيجة  نيالطرف ارضإلى قبول و التي ستؤدي، ووجهات النظر 

  
 التظلم

 .في اتفاق جماعي تطبيق حكم التفسير أو خالف بشأن
 لتظلمآليات ا
في اتفاق  تطبيق حكم تفسير أو الخالفات حول لتسوية في اتفاق جماعي الواردة اتالعملي
  .جماعي
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 الوسيط والوساطة
فإن التدخل المباشر ،  ومع ذلك .التفاقات الجماعيةافيما يتعلق ب محددة معانٍهذه الكلمات لها 

في يشار إليه  الرسمية المنازعات قبل الوصول إلى الوساطة للتعامل مع وقت مبكرفي 
 .الوساطةب األحيان بعض

،  ممكنمن ال حيث. وسيطأو ال ، الميسرب وصفهايمكن  ةثالثفإن الجهة ال،  وفي تلك الحاالت
في مثل هذه التدخالت المبكرة ليعني  ميسرال التيسير ومصطلح يستخدم  دليل أنهذا الفي 

  .الوساطة ببساطة
  

  النزاعات وسبل التعامل معها
أتي في العديد من األشكال ت،  ألفراد أو الجماعات أو حتى األممبين االخالفات، سواء 

بالرغم ،  ولعل أبسط. لتعامل مع الصراعات المختلفةاسبل بديهي أن تتنوع بذلك و. واألحجام
وغالباً ما . تجاهل المسألةأن يتم شيء يمكن عمله هو ،  دائماً أفضل طريقة من أنها ليست

لمضي في حياته يحاول اثم من و، " وتنتهي مع الوقت يأتي يوم"،  يقول اً ماشخص سمعن
يمكن التغلب على المشكلة عن ، ال  األحيان الكثير منفي  لكن لألسف. ونشاطاته كالمعتاد

  . كثيرةأخرى  مسائلالمشكلة تؤثر على ألن  ، محاولة نسيانها فقططريق 
في الطرف تكون الحرب ، فاعلم أن  خيطلمشكلة في طرف ما من اللظهرك  إدارةكانت إذا 
من حيث الوفيات  –بتكلفة هائلة  ما تسوي الخالفاتالحرب عادة  إال أن. من الخيط اآلخر

من الحرب موجودة في مكان طرق أفضل هناك أن تكون  ، وعليه يجب واإلصابات والدمار
  .ما ، ومن المهم أن نجدها

التالسن باستخدام القوة دائماً أفضل من  التالسن بالكالم أن"،  قال ونستون تشرشل ذات مرة
 قتالالإلى  لجوءبدالً من ال، أنها الطريقة للتشديد على قيمة الحديث ". يةحربلحة الواألس

، التي هناك العديد من الطرق " ربالح"و " تجاهلال"بين النقيضين من و. تسوية المنازعاتل
وقد تكون تلك . حل المنازعاتتنجح في الحوارات واألحاديث ، وفي النهاية  تستخدم

مع وجود ،  األطراف، وقد تنطوي على مجرد مناقشة ثنائية بين أحياناً غير رسمية األحاديث 
وتنطوي على ، إجراءات أخرى أكثر رسمية لى إبينما قد يصل بعضها . اختالف في الرأي

  .، لكن ليس الحرب رفع الدعاوى إلى المحاكم أو هيئات التحكيم
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وهي تشمل مناقشات . هاب إلى المحكمةوتوجد وسائل مختلفة للتعامل مع النزاعات قبل الذ

العديد من  وهناك أيضاً. ، والتشاور أو التيسير والوساطة أو التحكيم غير رسمية أو التفاوض

كالقرارات ،  تم تجميعها معاًي، وفي بعض األحيان  األساليب المحددة ضمن هذه اإلجراءات

استخدام الطريقة  :ين هامين هماطرق الحل البديلة أسلوبتشمل و. البديلة لتسوية المنازعات

وقت الستخدامهما في هما أدوات قيمة و،  تيسيرال لة بحد ذاتها ، وطريقةشكلى المإدة ستنالم

  .ذات المستوى المنخفضلحل المنازعات ،  مبكر

  

  
  

م معلومات قديو،  فقط الجزء غير الرسمي من الخيارات المذكورة أعاله دليليغطي هذا الو

، تيسير الالمناقشة أو التفاوض والتشاور أو  ماستخدباالمنازعات  لحل المالئمةساليب األعن 

  .لتحسين العالقات في مكان العمل

  
  في مكان العمل الخاص بك؟ هل تحتاج إلى حل المنازعات

من أشكال السياسات   ، يرجح أن تحتاج شكالً ، كبيرة أو صغيرةجميع أنواع األعمال 
  .تمتلك تلك السياسات واألساليببالفعل  أنها أو، فض المنازعات لالمالئمة 
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  الجيدالجانب  –الصراعات 
 همن المحتمل أنو. دون أي اختالفات في الرأي من غير الطبيعي وجود مكان عملسيكون 

،  عمال والواجباتيام باألكيفية الق حولقتراحات المتنافسة اال  ، في غيابسيكون مكاناً ممالً

  .وما إلى ذلك

ات العملي تطويرر جديدة بشأن كيفية دون أي أفكا، في الماضي  اًأنه سيكون مكاناً عالقكما 

. ةإيجابيالصراعات كون تيمكن أن وهنا  ، المنتجات والخدمات حسينأو إنشاء وت المختلفة

  ."لتوتر والصراع الخالقا" أمكننا تسمية ذلك بوربما 

  
  السيئة والقبيحة - الصراعات
العديد من . اتعامل معهال يةكيف فيولكن  نفسها ، الصراعاتب تتعلقبالضرورة  تالمشكلة ليس
يمكن أن يكون هناك و. العملعلى  سلباًؤثر ت، يمكن أن بسرعة ، إذا لم تحل  الصراعات

  :، بما في ذلكما  العديد من مصادر الصراع في منظمة
  البعض مبعضه مع) يتخاطبونأو ال (الناس يتخاطب كيف • 
  )يه معلومات ومن ليس لديهدلالذي من (يتم تبادل المعلومات والتعامل معها  كيف• 
  )عالقات(البعض  ممع بعضهالناس  يتعامل كيف• 
  )األولويات(مهم ال، وما هو  االختالفات في القيم• 
  )، جدولة اإلجراءات(كيف ومتى يتم إنجاز األمور • 
  ).لعمل والتوزيعهيكل ا( ترتيب المسؤولياتوالعمل  ية إنجازكيف• 
    

المحتمل أن تعرف ومن  .فكر في أمثلة مشابهة في مكان عملكه يمكنك أن تمما ال شك فيه أن
ومن المالحظ أن هناك ،  على أماكن العمل حل النزاعات تأثيراً سلبياًأثر عدم أيضا كيف 

  : آثاراً متعددة للتغاضي عن المشكالت ، وعدم حلها ، ومن تلك اآلثار
  عن العمل وضياع وقت العمل اإلنتاجيالتوقف • 
  عدم الكفاءة وانخفاض اإلنتاجية• 
  زيادة شكاوى العمالء• 
  الغياب• 
  .تخريبال• 
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   التأجيلوليس  المسارعةفضل األ
أو المجموعات األفراد لدى وهذا غالباً ما يحدث عندما يكون  ، شيء واحد يقود إلى آخر

المشرفين والعمال أو زمالء . في أماكن العمل ومنازعات ، حيث يحدث نفس الشيء اختالفات
في السابق يمكن أن تتغير أحوالهم ألسباب عمل جيدة  اتعالقتربطهم العمل الذين كانت 

من نوع ال، مما يؤدي في النهاية إلى هذا  ، وتصلب المواقفمنها تغير المناصب ، متعددة 
  . رة سابقاًالنتائج السلبية المذكو

التي قد ، ونوعية الحياة ، على األعمال التجارية والعالقات السيئة وفيما يلي بعض اآلثار 
  :الصراعات بشكل صحيحلم تعالج تنجم إذا 

  اإلحباط أو القلق ةاديز• 
  توتر العالقات• 
  فقدان النوم• 
  غير صحية من التنافس بين الزمالء ووحدات العملانعكاسات • 
  المعلوماتحجب • 
  انخفاض الروح المعنوية والدوافع• 
  عاليةبوتيرة الموظفين  اللجوء إلى تدوير• 
  

  دوامة الصراع
هناك الكثير  وبالرغم من أنه ليس المتوترة وغير الصحية ، عالقات العملمن  وفي هذه الحالة

لخروج من وا الريح تخفيفلالقيام بشيء  نايمكن إال أنه،  مما يمكننا القيام به لوقف إعصار

لمنازعات امن نوع الهذا  المناسبة لمعالجةاإلجراءات  قمنا باتخاذكلما و .صراعالدوامة 

  .، كلما كان ذلك أفضلدليل بشكل أسرع المذكورة في هذا ال

  
   المشكلة ذاتهاإلى  باالستنادحل المشكلة من خالل  أفضل عملأماكن بناء 

من المهم و ، ليست كافية لتسوية الخالفات في مكان العمل إال أنها،  بينما تساعد حسن النوايا

 هوهذا ما يوفر .للتعامل مع النزاعاتمحددة وتوجيهات ، خطة واضحة هناك أيضا أن يكون 

  .دليلهذا ال
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يعبر عن هذا الوصف . "ذاتها ةشكلمالالمستندة إلى " تحل المشكال طريقة نحن نسميها

، أو بين زمالء  المنازعات بين الموظفين واإلدارةساعد في حل يي يمكن أن ذسلوب الاأل

األسلوب الذي هذا . ةفي أي مؤسس ، أو اإلدارات داخل مكان العمل ، أو الجماعات العمل

 ه من قبلتم تعديلو ، أصالً في جامعة هارفارد د إلى أساليب تسوية النزاعات وضعيستن

  .العاملين في هذا المجال ، بما في ذلك الوسطاء مختلف األفراد والمنظمات

، كثيرين  مع نجح في االختبار اًيقدم نهجاً مجربحل المشكالت باالستناد إلى المشكلة ذاتها 

دة للحديث يطريقة جالولكن ، من حل سريع هناك ليس . ساعدك في مكان عملكيويمكن أن 

جب أن ينتهي الحل ي تجاوز فكرة عفا عليها الزمن أنهذه الطريقة ت. وحلها الصراعاتعن 

 –يمكن أن تجعل الجميع  تمشكالالحل  فهذه الطريقة في .خاسرينفائزين و  لى وجودإ

  .فائزين جميعهم سعداء و،  العاملين وأرباب العمل

  
ذاتها  لةالمشكالمستندة إلى الطريقة الخطوات التالية سوف تساعدك على التحضير الستخدام 

  نزاعحل ال في
  استعد .1

فإن عليك لديك مشكلة تتعلق بالعمل  تإذا كانف ئاً ،فاجيواجه موقفاً م أنحب معظمنا ي ال  
بداية  وجوديساعد في ضمان وهذا . تهما تريد مناقشبالشخص أو األشخاص المعنيين  إعالم
  .قاشنفي الطيبة 

 عمل بشكل صحيحتلكي ذاتها ، لة شكمباالستناد إلى الحل المشاكل  وطريقتنا التي تستخدم في
في  شاركينإظهار الثقة واحترام اآلخرين الم طراف المتنازعةاأل علىيجب فإنه ، وفعال 
الحفاظ على  بين المشاركين في العمليةيعني بناء الثقة واالحترام ومن ضمن ما . العملية

  .حتى يتم االتفاق على المعلومات التي يمكن تقاسمها مع اآلخرين، مضمون المناقشات سرية 
  طلب اجتماع .2
  :وإذا كان ذلك ممكناً، تشير إلى 
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فيما  لدى بعض األسئلة"،  على سبيل المثال ، الجتماعلالسبب العام حدد بإيجاز  :الغرض• 
اسأل األشخاص ". ؟ تهيمكن أن نجتمع لمناقش ، هل يتعلق بالعمل اإلضافي في األجر

  . ته من طرفهمإذا كان هناك شيء يريدون مناقشأيضاً المعنيين 
  .إلى متى سوف يستمر االجتماع و لالجتماعوقت مناسب  علىاالتفاق  :الوقت• 
   تحديد موقع مناسب :المكان• 
مجالس اإلدارة أو منطقة في مكتب ،  ، في منطقة مشتركة ، في مكتب في موقع العمل(

، ومستويات  النظر في السرية والخصوصية). أو في مكان محايد خارج الموقع، أخرى 
  . لرؤيةالضوضاء ووضوح ا

  رتب نفسك .3
نظر إلى المسألة من خالل أ،  حل المشكلةطريقتنا في كنت تخطط الستخدام  إذاجتماع االقبل 

وتذكر أن المشكلة ال تعنيك  .اآلخر نظر الطرفوأيضاً من خالل وجهة ، وجهة نظرك 
  .نزاعالحل يهمهما ) وربما أكثر( وحدك ، بل هناك طرفان

  الذهاب .4
والعمل من خالل أسلوب حل ، عند بدء الحديث  كساعدتسوف اإلجابات لألسئلة أدناه إعداد 

  :، كما سنوضحه أدناه )لطريقتنا في حل المشكالت( الخطوات الستباستخدام المشكالت 
  ماذا يريد الطرف اآلخر؟ .1  ماذا أريد؟ .1
لماذا قد يكون الطرف اآلخر مهتماً  .2  لماذا حل المشكلة مهم بالنسبة إلي؟ .2

  بحل المشكلة؟
كيف يمكن أن أتصرف إذا لم تُحل  .3

  المشكلة؟
كيف يمكن أن يتصرف الطرف  .3

  اآلخر إذا لم تُحل المشكلة؟
من باعتقادي سيكون مهماً أن يكون  .4

  موجوداً في االجتماع؟
من باعتقادي سيكون مهماً للطرف  .4

  اآلخر أن يتواجد في االجتماع؟
ما هي حاجة الطرف اآلخر بحسب  .5

  اعتقادي؟
ما هي حاجتي بحسب اعتقاد الطرف  .5

  اآلخر؟
ما هي األشياء الضرورية التي يمكن  .6ما هي األشياء الضرورية التي يجب  .6
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أن يحضرها الطرف اآلخر معه إلى   أن أحضرها أثناء االجتماع؟
  االجتماع؟

ما هي المعلومات التي أرغب أن  .7
يحضرها الطرف اآلخر معه إلى 

  االجتماع؟

يرغب  ما هي المعلومات التي .7
الطرف اآلخر مني أن أحضرها معي 

  إلى االجتماع؟
  

  طريقة حل المشكالت باالستناد إلى المشكلة ذاتها
  

  :خطوات الطريقة
  

 استكشاف القضايا 1 الخطوة
 المصالح فهم 2 الخطوة
 خياراتالوضع  3 الخطوة
  اختيار حل 4 الخطوة
  تنفيذ الحل 5 الخطوة
  النتائجتقييم  6 الخطوة

    
  .دعونا ننظر في كل خطوة من هذه الخطوات بعناية أكبرواآلن ، 

  
 1 الخطوة استكشاف القضايا

  قضية؟ ال يما ه
  

  . هاالمشكلة التي تحتاج إلى حلهي و ه ،بحاجة للحديث عن الذي أنتالموضوع القضية هي 
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أمكنك ربما . فيه حل بالوصول إلىأو اآلخرون أو المشكلة هي أي  شيء ترغب أنت قضية ال
ومن المؤكد أنك يمكن أن تحدث نفسك  ، مختلف القضايا التي تفجرت في مكان عملك مراجعة

 كلاشوربما كانت الم. بطرق مغايرة بعض تلك الموضوعاتمع  يتعاملواكان عليهم أن  أنه
تنسيق اإلجازات أو  ، التعامل مع العمل اإلضافيبااللتزامات وتفسير األوامر ،  تتعلق

جدولة  بخصوص آلياتشخص ما قد يكون مستاء  ،ن يخرآلشخص ما إساءة  ، العطالت
هذه المسألة بطريقة طرح محاولة والتصرف السليم يقضي ب. إدارتها يةاالجتماعات أو كيف

  .تهالمناقش حاًفتنوم اًستعدم الجميعتجعل 
  

  كيف يمكنك استكشاف القضايا؟ 
  

  : االعتبار أخذها بعينهناك ثالثة أشياء يجب 
    

  فصل الناس عن المشكلة  -1
زمالء بعض مع بعض الموظفين والمشرفين وللتعامل على نحو أفضل  تكون مرتاحاًربما 

فعلى سبيل المثال  ،لذلك  مكن أن تكون هناك أسباب كثيرةمن المو. آخرين أكثر منالعمل 
الهتماماتك مماثلة  اهتمامات لديهربما ، ويتعاون معك بشكل خاص زميل يكون يمكن أن 

لكن يجب االنتباه . ، مثالً روح الدعابةيتحلى بمشتركة معك ، كأن يكون كالكما هوايات و
يتطلب  ، فإن ذلك ذاتها لةشكمالتستند إلى على أنه عند تطبيق طريقة حل المشكالت التي 

في نسى رأيك ويجب أن ت. عن الناس وشخصياتهم المسبقةاألحكام  التخلي عنمنك 
   .   في الحلاألشخاص ، وتركز على ما سيقولون ، ألن هذا ما يمكن أن يستخدم 

    
  تحديد المسائل باستخدام أمثلة ملموسة  -2

    
من المهم تحضير بعض األمثلة المحددة والملموسة التي توضح المشكلة ، ومن الضروري 

إذا كان حجم العمل الذي يقوم به موظف أكثر فمثالً . أخذ الوقت الكافي لجمعها وترتيبها
ألن زميله الذي من المفروض أن يشاركه العمل ، دائماً ما  ، )في اعتقاده( نبغيمما ي
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يغادر باكراً ، أو يأتي متأخراً ، أو يحصل على إجازات غير مدفوعة الراتب ، فيجب على 
  .الموظف الذي يشعر بالظلم توثيق ذلك ، وتوضيح لماذا يتضايق من كثرة أعباء العمل

    
   )تالمشكال( خذ بعض الوقت الستكشاف المسائل -3

  : اسأل أسئلة مثل
  ؟المسألة الفالنية هل نتفق على أننا نحتاج إلى الحديث عن• 
  ؟ الجدول؟هي أولويات اللقاءما • 
  ).ب في نهاية المناقشةأطل(كيف تؤثر هذه القضايا على اآلخرين؟ الجميع فهم ي هل• 

إعراب وضح أنه تم ي، ويجتمع بشكل منفصل مع كل موظف  ومن الممكن للمسئول أن

ومن . في وقت مبكر ون مكان عملهمتركالذين يحول بعض الموظفين  هقلقعن البعض 

كان ما إذا  استيضاح أيضاو بحاجة إلى عالج ،قضية الههذ تعما إذا كان سألالممكن أن ي

، بما في  ؤثر على اآلخريني أنترك العمل في وقت مبكر يمكن كيف  ونفهميالموظفون 

  .وزمالء العمل ، ذلك العمالء
  

   2الخطوة     فهم المصالح 
  

  مصلحة؟ ال يما ه
  

  . ؟يهمك حول هذه المسألة يذال ما ، ما ل قضيةيامصدر قلق حهي مصلحة ال
  

إذا ما لديك مصلحة في مسألة حيث يكون  ، باهتمام، دعونا نتفحص ما نعنيه  قبل المضي قدما

فهم أنت واآلخرين تإذا كنت و. ؤثر عليكت تأو إذا كان،  حيالهاكان لديك مصدر قلق حقيقي 

 أو بعض ما يتعلق بها ،، ما قضية ومن الممكن ل. تهتمون بالمشكلة ، فإن هذا يساعد كثيراًلماذا 

هذه المصالح تدفعنا . ينموردالأو  ءالعملل، أو ين رفلمشلو  لك والمخاوف، تحديد االحتياجات 

  .تصرف بطرق معينة، وتشكل دافعاً للإلى اتخاذ مواقف 
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لحل  األنجع السبيلألنه ،  بدالً من المواقف مصالحالز على يتركاليتم أن  ومن المهم االنتباه إلى

  .عملالالنزاعات في مكان 

    
  مصالحال معظم لتحقيقهو الحل الذي يستجيب الحل المناسب 

ال إذ . إن الحل األمثل ألي مسألة يجب أن يحقق أعلى درجة من المصالح ، لجميع األطراف
يمكن أن نتخيل حالً قائماً على أساس تلبية مطالب فرد أو مجموعة أفراد ، على حساب مصلحة 

وعليه ال بد . فرد أو مجموعة أفراد آخرين ، أو على حساب مصلحة صاحب العمل ، أو الزبائن
  .أن يكون الحل قادراً على تحقيق المصالح الخاصة بجميع األطراف ، وأن يقبل الجميع به

    
  فهم المصالح؟  ككيف يمكن

  
  ) مواقفهم(ال ما يقولون أنهم يريدون ) مصالحال( ونحتاجيما في طلباتهم لع للناس استم
احتياجات  كيف يمكن أن يفهم اإلنسان، ولكن  ن الطبيعي أن يفهم اإلنسان حاجاته الخاصةم

ألنها قد ،  اآلخريناكتشاف مصالح ومن المهم أن يحاول المرء ومصالح اآلخرين المعنيين؟ 
  . دائماً تكون واضحةال تكون 

    
  :عن طريقز على المصالح يتركيمكن الو
  

  سأل أسئلة مفتوحةأن ت• 
  ما هو مهم حول هذه المسألة؟   -
  ؟ اًمعين اًالشخص اآلخر موقف يأخذلماذا   -
  المصالح الخاصة بكأكثر لشرح التواصل • 
  ، ولماذا؟  مهم بالنسبة لكالما هو     -
  اآلخرين لتفهم مخاوف أو قلق تعمق أكثرال• 
  ما تملك ، ال بحث في ما تحتاجهال• 
الخاصة  المصالح كدون أن تغيب عن بال( من التفاهمات أرضية مشتركةبناء التشديد على • 
  ). ةتعارضوالم  مختلفةال ،
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 3 الخطوة وضع خيارات

  خيار؟ الما هو 
  

األشخاص الذين شاركوا  كلليرضي المصالح المشتركة والمنفصلة ممكن حل الخيار هو 
  نزاع الفي 

من إذ  ، فائز وخاسرعن ال تبحث وهي بالتالي  ، تنافسيةساحات رياضية أماكن العمل ليست 

  .  ينالممكن تلبية المصالح المختلفة دون وجود خاسر

على  ، الخيارات في مكان عملك تنفيذ بعضحيث تم متعددة حاالت  فيربما يمكنك أن تفكر 
لتصنيع ما كان يتلقى طلبات على منتجاته أكثر من قدرة موظفيه على ا، مصنع  سبيل المثال
 توظيف المزيد من الموظفينباستخدام عدة خيارات منها  الفجوة مكن ملءمن الم فماذا يفعل؟
التعاقد من الباطن  أو، ، االستثمار في المزيد من المعدات عمل إضافية  تفترا، إضافة 
، فما هو الخيار الذي يحقق مصالح األطراف كلها؟ ، بحاجة إلى  بعض األصناف إنتاج لزيادة
  .دراسة

  
  كيف يمكنك وضع خيارات؟ 

شخاص األتبادل األفكار مع ، و صف الذهنيعال وذلك عبراء العديد من الخيارات بن

 ، وأطرافالمسألة أو  المشكلةأقرب إلى غالباً أولئك الذين هم و لقاء ،في الالمعنيين 

  . خياراتالاقتراح ووضع في فضل األقدر واأل هم ،  نزاعال

سخيفة الفكرة بال في هذه المرحلة يمكن وصفه مقترحال يوجد أي وهنا ينبغي التركيز على أنه 
 شيء كتابة كلوعليه يجب . مرحلة تبادل األفكار أنه خارج إطار النظر ، خاللأو أو التافهة 

  . عليها لك فرصة إلقاء نظرة فاحصة تتاححتى ،  عند هذه النقطة ممكنةكل األفكار وتعتبر  ،
    

  :ومن أجل الوصول إلى أكبر كم من الخيارات ، يجب عمل اآلتي
  العصف الذهني •
  السؤال عن أفكار جديدة •
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  عدم مناقشة أي فكرة والحكم عليها قبل استكمال جمع األفكار •
لكل فكرة أو خيار بالمشكلة ، ودراسة احتمالية أن تشكل حالً ، عمل عالقة مباشرة  •

  مع دراسة الخيارات األخرى
  دمج الخيارات المتشابهة •
  

 4 الخطوة اختيار حل

 حل؟الهو  ما

    
 المصالح المعلنة من عن طريق تلبيةخيار الذي يعمل على حل المشكلة الحل هو ال

،  ذات مصداقية،  ميسورة، ، فعالة  بسيطة اتوفر إجابيالحل ينبغي أن . الجهات المعنية
  . لمشكلةلقانونية ، و، مرنة  مقبولة

  
التقدم كذلك  نيمكال كما  ،  حالً جيداًفال يعتبر حل الذي يخلق مشاكل أو خالفات أخرى ال أما
وال شك بأنك . غير عادل حل ينظر إليه على أنه كان هناك منأو  ، كان الحل غير مرنإذا 

وبالتأكيد . والمقارنة بين هذه الخيارات/ على والحكم  الناجح ، حلالطريقة اختيار  إلىتحتاج 
  .تعملتحديد تلك التي من المرجح أن والخيارات  في هذهلتدقيق لأنت بحاجة إلى وسيلة ف
  

  حل؟ الكيف تختار 
  

 عمليةتلك الاستخدام  ، الخياراتاستخدام عملية تمكنك من قياس أو مقارنة ال بد من 

  . ، قبل ذلك ستنتاجاتاالحاول عدم القفز إلى و ، لمقارنة جميع الخيارات

  

سوف تساعدك و ، ة التالية يمكن أن تساعدك على مقارنة الخياراتيالثالث التقليصعملية 
في هذه  هممصالح ، ويتماشى معلبي اهتمامات الجميع يما كان الحل إذا على أن تقرر 

 تسويق الحلما كان يمكن  إذاو، وما إذا كانت الوسائل متوفرة للقيام بخيار معين ، المسألة 
  .عن تطبيق هذا الخيارينتج  يمكن أن ، وما فيهالتي لها مصلحة  للجهات
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  عمليات التقليص
  

  المصالح - التقليص األول
  .إذا لم يكن كذلك فالخيار مرفوض هل هذا الخيار يلبي مصالح الجميع؟

  
  الموارد – الثاني التقليص

  .إذا لم تتوفر الموارد الالزمة فالخيار مرفوض هذا الخيار؟ إلنجاح تتوفر المواردهل 
  

  التسويق -الثالث التقليص
من هي تلك الجهات لذين ال يشاركون في هذه العملية؟ لهذا الخيار أو نسوق يمكن أن نبيع هل 

  .إذا لم يكن من الممكن تسويق الخيار فالخيار مرفوض ؟تسويق الحل لهاحتاج إلى ن تيال

    .وبهذا يتم استبعاد كثير من الخيارات باستخدام التقليص
  

 5 الخطوة الحل تنفيذ

  كيف يمكنك تطبيق حل؟ 
  

الذين سوف ومن ،  ويشمل ذلك تحديد ما سيتم عمله. بدء بتنفيذهابإعداد خطة وال

وإذا  ينتهي ،ومتى ، التنفيذ  بدأيمتى سوف و،  ذلكب سيتم القيامكيف و،  ذلكب يقومون

  . خالل عملية التنفيذخطوات خاصة  ةأن تدرج أيكان من المهم 

    
 6 الخطوة نتائجال تقييم 

  لماذا تقييم مدى نجاح النتائج؟ 
  

ذلك قياس ، وبتيح لك معرفة إذا كان الحل هو الخيار الصحيح ببساطة ألن التقييم ي
  . تعرف مدى نجاح الخيار الذي اتبعته
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  :قياس النجاحمهمة لأسئلة 
  
  ؟هاقيستسهي المعالم التي ما • 
  ؟من المسئول عن عملية القياس• 
  النجاح؟ب لمعت من هي الجهات التي ال بد أن• 
  الوضع؟ ذلك، ما الذي ستفعله لتصحيح اً جحاإذا لم يكن الحل ن• 
    
سائل و، أو استخدام الفي تنفيذ الحل  التقدم لمتابعةقد ترغب في النظر في طرق مختلفة و

النظر في آليات . كيف تسير األمورلمعرفة لتقييم افريق لاجتماعات  عقد ، أو اإلخبارية

ربما ( صناديق مقترحات، بما في ذلك اقتراح  ل المحتملة األخرىافعردود األأخرى لمعرفة 

  .ل كجزء من تقييم األداء العاديافع، أو جمع ردود األ )على اإلنترنت

  
  ؟المشكالت في أماكن العمل نهتم بحللماذا يجب أن   
  

لمثال ال فعلى سبيل ا ، أماكن العمل ال حدود لها تقريباًللمنازعات في األسباب المحتملة ألن 

  :الحصر، يمكن أن تكون النزاعات عبر

    
  ، الترقياتطرد الموظف ،  ، التوظيف االختيار• 
، أو  ، والمعتقدات الدينية ، الثقافة ، العرق أو النسب سوء الفهم أو تعليقات حول العمر• 

  االختالفات األخرى
  أو الطائفي أو األيديولوجي التحرش الجنسي• 
  شائعات وتعليقات• 
  األداء أو المكافآت• 
  األمن الوظيفي• 
    
باألفراد  هفإنه يجوز أن يدفع ، لكل صراع هناك ثمن يتعين دفعةويجب أن يكون معلوماً أن   

لمنظمة من خالل اه كما أنه يجوز أن تدفع. أو تسمم عالقات العمل، من خالل الضغط النفسي 



17 
 

اللجوء أو ،  واألداء المتدني في مكان العمل ة ،وتكاليف التوظيف واإلدار، زيادة التوظيف 
 استثمار، يمكن  بدالً من ذلك. المحاكم إلى اللجوء، وأحيانا إلى الطرق الرسمية لحل الصراع 

باستخدام الطريقة  حل النزاعات في أقرب وقت ممكن طريق عنالوقت والجهد والموارد 
  .المذكورة

    
 باالمكانإذا كان  إال أنه  بالتكلفة ، قد يكون من الصعب إجراء مقارنات وبالرغم من أنه 

يمكن الحيلولة دون تصاعد فإنه ،  وعلى مستوى منخفض المنازعات أو تسويتها مبكراً تقليل
وفر يس ذلك كما أن. والحفاظ على العالقات القائمة، األضرار الحد من وبالتالي ،  الصراع

  .ل اإلجهاد والقلق بالنسبة لألفرادتقل وفي ذات الوقت ، ، منظمات الوقت والماللل
  

  مسألة احترام
لحل المشكالت الخطوات الست طريقة شيء غامض حول  ه ليس منأن تاآلن ربما أدرك

،  أنها عملية تعتمد على االستماع  على الطريقة أساساً قوم، إذ ت باالستناد إلى المشكلة ذاتها
بنفس الطريقة التي ترغب أن يعاملوك بها ، لبناء الحلول التعامل معهم و،  واحترام اآلخرين

  .والتي تلبي مصالح الجميع، المالئمة 
   

  القراءة من نفس الصفحة
الجميع  التزمإذا  أسهل كثيراًفإن اللعب يصبح ، جماعية  رياضةتمارس عندما تلعب لعبة أو 

إال أن حل المشاكل . اًسبقإذا كنت تعرف القواعد مللغاية مفيدة ال من كما أنه ، بنفس القواعد
أو خسارة أحد الالعبين أو  فوزعلى نطوي باستخدام الطريقة المستندة إلى المشكلة ذاتها ال ي

بأسس ن الجميع على دراية إذا كا، إلى أفضل الحلول ذلك سيؤدي  وبالتالي - الفرقاء 
  .ويتبع نفس القواعدالطريقة ، 
تساعد ست خطوات الطريقة التي تتضمن تفاصيل إلى بعض تم التطرق السابق  في الجزء

، التي ال بد أن يلم  النقاط الرئيسية ةول التاليالخص الجدتو. حل المشكلةوتؤدي إلى / على 
لحل ، الطريقة ول قبل وأثناء وبعد استخدام االجد هقد ترغب في االحتفاظ بهذ، و بها الجميع
والمعلومات هذه المواد ب االحتفاظفي  ميزةليس هناك كما أنه . في مكان عملك تالمشكال



18 
 

كلما نجحت الطريقة أكثر  فقط ، فكلما تم تداولها ومشاركتها وفهمها من قطاع أوسع ،  نفسكل
  .على نحو أفضل ، وتم استخدامها

    
  لة ذاتهاشكالمالمستندة إلى طريقة حل المشكالت 

  
  استكشاف القضايا :1 الخطوة 

  
  
 مشكلة؟ي الما ه  
 أنت الذي الموضوع •

 .للحديث عنهبحاجة 
 الموضوع

 المشكلة التي يتعين •
 .حلها

 
 

 اإلجراءات والتذكيرات  
 .فصل الناس عن المشكلة •
تحديد المسائل باستخدام  •

 .أمثلة ملموسة
خذ بعض الوقت  •

 .الستكشاف المسائل
 

 :اسأل  
هل نحن متفقون على  •

 ما نحن بحاجة إلى الحديث
 ؟هعن
 ؟نتحدث أوالً ذاحول ما •
كل شيء في هل  •

 الجدول؟
 نفهم جميعاهل  •

 كيف تؤثر على القضايا
 أطلب في(اآلخرين 
 ؟)المناقشة نهاية
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  فهم المصالح  :2الخطوة  

  

  ما هي المصلحة؟
المصلحة هي القلق 
بخصوص مشكلة 

  .ما
  

المصلحة أيضاً هي 
: جواب السؤال

لماذا أنت مهتم 
  بهذه المشكلة؟

  
  

كيف تفهم 
  المصلحة؟

استمع إلى الناس 
فيما يتعلق 

بحاجاتهم ، ال ما 
  برغباتهميتعلق 

  :اإلجراءات والتذكيرات
  :وخذ بعين االعتبار/ تذكر أن 

حاجاتك ، مخاوفك ، رغباتك ،  •
  وأيضاً قلقك فيما يتعلق بالمشكلة

تأثيرها عليك ، وعلى الموظفين ،  •
وعلى العمليات المختلفة ، وأي 

  .تأثيرات أخرى
أن الحل الصحيح يجب أن يلبي  •

  مصالح الجميع
يق ركز على المصالح ، عن طر •

  طرح أسئلة مفتوحة
  عرض أهمية المصالح الخاصة بك •
حاول أن تقدر مخاوف وقلق  •

  اآلخرين
أنظر دائماً إلى ما تحتاجه ، ال ما  •

  تملكه
ركز على نقاط التوافق ، دون أن  •

  تنسى تعارض المصالح ، واختالفها

  :إسأل
ما هو المهم  •

  بخصوص المشكلة؟
لماذا يتمسك  •

اآلخرون بمواقفهم 
  حيال المشكلة؟

ما هو المهم لك ،  •
  ولماذا؟
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  بناء الخيارات: 3الخطوة   

  
  ما هو الخيار؟
الخيار هو حل 

محتمل ، يرضي 
األطراف 

المتنازعة ، ويحقق 
مصالحها 

المشتركة ، 
والمنفصلة 
  .والمتعارضة

  
  
  

  :اإلجراءات والتذكيرات
ضع أكبر عدد ممكن من الخيارات ،  •

وذلك عن طريق العصف الذهني ، 
  .عن األفكاروالسؤال 

• ن جميع الخياراتدو  
ال توجد خيارات  ، ال تستثني أي خيار •

  .تافهة أو سخيفة
ال تدرس أو تحكم على أي خيار إال  •

  .بعد نفاد األفكار
  حدد عالقة كل خيار بالمشكلة ذاتها •
  إدمج الخيارات المتشابهة •

  :إسأل
هل يمكن اعتبار  •

  الخيار حالً مقبوالً؟
هل هناك خيارات  •

  منه؟ أخرى أفضل
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 اختر حالً : 4 الخطوة
  

 حل؟ال ما هو
حل هو أحد ال

 الخيارات التي
تلبي مصالح 
واهتمامات 
األشخاص 

المعنيين ، ويحل 
 .النزاع القائم

  
  كيف تختار حالً؟

ý  استخدم
عملية أو طريقة 

لقياس أو المقارنة 
بين الخيارات 

  .المختلفة
  
ý  طبق

الطريقة على 
  .جميع الخيارات

ý  حاول أال
 .إلى النتائج تقفز

 :اإلجراءات والتذكيرات  
معايير موضوعية بحيث  حدد •

خيارات بين المقارنة اليمكنك 
 المختلفة والحكم عليها

يمكن أو طريقة حدد عملية  •
 خياراتالمقارنة  استخدامها لقياس أو

 .ةيثالثال التقليص، مثل عملية 
استخدم طريقة التقليص الثالثية  •

  :لتقييم كل الخيارات
ü المصالح تقليص  
ü تقليص المصادر  
ü تقليص التسويق  

 
استخدام عملية المقارنة على  •
 الخيارات جميع

إلى  حاول عدم القفز •
 .ستنتاجاتاال
  

•  

  اسأل  
قدم المقترح ي هل الحل •

لمشكلة ة لبسيطإجابة 
،  تسم بالكفاءةوي ،

وهل  ،ويمكن تطبيقه 
 ومقبول ، موثوق هو 
 ؟ وقانوني ، مرنو ،
هل يلبي هذا الحل  •

مصالح جميع 
  األطراف؟

هل لدينا المصادر  •
  الكافية لتطبيق الحل؟

هل يمكن تسويق الحل  •
ألولئك الذين ال 

يشاركون في 
المفاوضات حول 
  القضايا المطروحة؟

من الجهة التي قد  •
تكون راغبة في نتائج 

 الحل؟
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  تبني الحل وتنفيذه: 5الخطوة 

  
ما هي المتطلبات األساسية 

  لتبني الحل وتنفيذه؟
  

  التخطيط والعمل

  :اإلجراءات والتذكيرات
  وضع خطة للتنفيذ •
القيام بعمل فعلي لتنفيذ  •

  الحل

  :إسأل
  ما الذي يجب عمله؟ •
  من الذي سيقوم بالعمل؟ •
متى سيبدأ العمل ومتى  •

  سينتهي؟
هل هناك خطوات خاصة  •

، أو متابعات يجب القيام 
  بها؟

  
  تقييم النتائج: 6الخطوة 

  
ما الذي نحن بحاجة إلى 

  تقييمه أو قياسه؟
  

  مدى تحقق نجاح الحل
  

  :إسأل
الذي اخترته هو  خياركيف يمكنك معرفة إذا ما كان ال •

  الصحيح؟ حلال
  ما هي األشياء التي عليك قياسها؟ •
  من هي الجهات التي يجب أن تعلم بالنجاح؟ •
إذا لم يكن العالج ناجحاً ، ما هي اإلجراءات التي يجب  •

  اتخاذها لتصحيح األمر؟
  

  الكلمات الصحيحة واألسئلة الصحيحة
  

 ."محترمةال الحوارات"عملة : واحدة هما وجهان لعملة واالستماع جيداً طرح األسئلة الجيدة 
يوفر أداة  ت العملمشكالحل  في سلوبالمذكورة آنفاً كأست إن استخدام طريقة الخطوات ال

أثناء عملية ،  مناسبةالنبرة الالمناسبة واختيار الكلمات كما أن . مفيدة إليجاد حلول إيجابية
استخدام الطريقة  أساسإن . الطريقةنجاح للغاية في تعتبر هامة ،  للوصول إلى حل ، التداول
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ك تذكر أن. أو التحقيق الستجوابا، وليس البناءة والمحترمة  للمناقشة تمهيداليعتمد على أصالً 
  .ال أنك تقرعهممع الناس وتتحاور حدث تت

   
وال تجعلوها مغلقة تقطع ، أي تفتح مجال للحديث والتواصل  مفتوحة تكمأسئل دائماً اجعلوا

  وتغلق األبواب  ، وتفشل الحوار  ، الطريق
    

عليها ، وفي بعض  نحصل تؤثر على اإلجابات التي األسئلة عادة ما بها نسأل  ة التيالطريق
، في  وفي وقت سابق. على اإلطالقكان يمكننا الحصول على إجابة األحيان تحدد إذا ما 

  . أسئلة مفتوحةاستخدام ، ناقشنا أهمية  الحديث عن فهم المصالح
تضمن ، أو أنها ت ؟، لماذا ، متى ، أين ، ماب من عادة ما تبدأ واألسئلة المفتوحة 

   .وما شابه ،  شرح لي، هل يمكنك أن تفهم  في  هل يمكن أن تساعدني، عبارات مثل 
  .أكثر من نعم أو البتطلب اإلجابة وعادة ما ت

  
  :بعض األمثلة عن األسئلة المفتوحة

  
  ماذا تريد أن يحدث في هذه الحالة؟• 
  ماذا تريد منا أن نفعل لمساعدتك؟• 
  سير األمور هنا؟ يةكيفبما رأيك • 
    

يشعر وهنا  ، فسحة في كيفية الردالفي هذه الحاالت أنت تعطي الشخص اآلخر بعض 

" لماذا تقول ذلك؟" بالراحة النسبية ، وضآلة العدائية ، وهي بالتأكيد أفضل من السؤالالشخص 

هل "تليين هذه األنواع من األسئلة باستخدام تعبير مثل دائماً حاول " لماذا لم تفعل ذلك؟"أو 

  "؟...ما رأيك"أو " ؟...أفهمأن يمكن أن تساعدني 

    
أال تعتقد "، أو " ؟أن معي حق فيما أقولعتقد تال أ"مثل ة المباشرتجنب األسئلة ومن الحكمة أن ت
،  على سبيل المثال —" خارجم"وفر له ،  شخص في مأزقال وضعبدالً من ف ، " أنك أخطأت؟
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 تتم اإلجابة عليه بهذا السؤال ليس من المرجح أن ". ما هي الفكرة أو االقتراح الخاص بك؟"
  .مام خيارات جديدة، وربما حتى فتح الباب أ " ال"أو " نعم"
   

  وقت واحد ال تطرح أكثر من سؤال في
تشبه سريعة السئلة إن األ. تتحدث دون توقفتجنب أن و ، اسأل سؤاالً واحداً في كل مرة

،  تضيع) واألجوبة(أن بعض األسئلة ذلك ، وربما يعني  معاديةوتثير ظروف ، إطالق النار 

  .أثناء العراك اللفظي

    
  السؤال صياغة أعدوكرر 

كأن  ، خراآللشخص ا، قد تحتاج إلى تكرار أو إعادة صياغة جواب  حالما تحصل على رد
، وأعد ما فهمت بجملة واضحة  "ك بشكل صحيح؟فهمت دعني أتأكد هل: "عبارات مثلتستخدم 

  "؟...ذلك ما تقولههل "أو ..." أنت تقول"
ثبت تس بل إنها أيضاً،  الفهمتزيد من الفرص لتجنب سوء سليس فقط صياغة الإعادة إن 

  .اًوواعي اًجيد كنت مستمعاً كلآلخرين أن
يمكن أن  ، ) "ع ما تقولهسمَأ("كأن تقول  تعيد وجهة نظر الشخص اآلخرالكلمات التي إن 

  .تساعد على تجاوز الخالفات
   

  ع إلى اآلخرين، واستموجهة نظرك  اعرض
ة متوازن أيضاً لآلخرين ، وهينستمع مرة أخرى نتحدث و مرة –ن اوجه لها الجيدة محادثةال
 كمصالحبحاجة إلى التعبير عن  وخالل المحادثة أنت. الجميعفيها رك تشي،  وبعبارة أخرى ،

  .الشخص اآلخرردود صياغة  تعيدر وتكر وفي نفس الوقت،  والمعلومات الخاصة بك 
    
  مساعدة خارجية طلب - تيسيرال

يكون وسيلة غير  قدوهذا من المفيد أن تتدرب على استخدام طريقة الخطوات الست لوحدك ، 
مشاكل بسيطة بداية معالجة فضل من األقد يكون و. لحل النزاعات في مكان العمل مكلفة نسبياً

 كما يمكنك أن تصبح أكثر ارتياحاً، أكثر تعقيداً مشكالت تقدم إلى ومن ثم يمكنك ال،  نسبياً
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تصبح أكثر وضوحاً  ،هو مهارة  تحل المشكال مع الوقت ، وستالحظ أن سلوبلأل
  .الممارسةب

 الوسطاء المحترفينإدخال بعض  يمكن أن يكون من المفيد، لكن في بعض المشكالت المعقدة 
األشخاص المعنيين في  في حالةميسر  جلبمن الحكمة كون يأيضا قد . ، للمساهمة في الحل

  .البعض ملحديث مباشرة مع بعضهتماماً لإذا ما كانوا غير مرتاحين ، نزاع 
مساعدة اآلخرين على إيجاد ل تم تدريبه لديه خبرة ، أوشخص مستقل ونزيه  والميسر هو

 األطرافتشجيع ويقوم عمل الميسر بشكل أساسي على . حلول للنزاعات في مكان العمل

من اجتماعات يحضرها  ميسر جزءاًأن يكون ال ومن الممكن. مباعث القلقلتقاسم المعلومات و

الفريقين لتبادل المعلومات بين يتنقل خدم كوسيط ي، قد  بدالً من ذلك ، أو النزاع أطراف

هو من المهم أن نتذكر أن الميسر و. ووجهات النظر ، ويحاول التقريب بين المتخاصمين

الذي  حلالكان ما لحكم إذا اأو  ، تقديم المشورة ألي شخصشخص محايد ال يجوز له 

  .اًأو سيئ اًجيد ارتضاه الطرفان

عن حل قضايا أماكن العمل في ساعد األفراد والمجموعات يتعيين ميسر خارجي يمكن أن إن 
  :طريق

  التي سوف تشجع المناقشةلألجواء ترتيب مكان االجتماع واإلعداد • 
  تشجيع المناقشة المشتركة واإليجابية والتعاون• 
  تفي بالمصالح واألهداف) مثل الخطوات الست( إتباع طريقة معينة للوصول إلى حل• 
    

  :في ساعد أيضاًيوسيط يمكن أن ال، أو  الميسر
  زمنية لالجتماعات جداولوضع • 
  االجتماعات واالذين ينبغي أن يحضر في تحديدمساعدة ال• 
  لالجتماعاتعداد اإللمشاركين لكيف يمكن  اقتراح• 
  المتعلقة بالسرية االلتزاماتتأكيد • 
  المناقشات أثناء التركيز الحفاظ على•   
  ن القضاياعفصل الناس والعواطف • 
  ص التقدم المحرزيتلخ• 
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  توضيح سوء الفهم• 
، واقتراح بوضوح  ن على التعبير عن مصالحهميقادر األطرافمختلف أن التأكد من • 

  ومحايد غير متحيز، كونه  الخيارات
أجواء أفضل  لتحقيق أوم شاركين في إعادة النظر في مواقفهفواصل للسماح للماستدعاء • 

  للنقاش 
  الجتماعات المقبلةامناقشة مواعيد • 
    
 ويجوز ألطراف النزاع الطلب من، اً مكتوب اًيتطلب اتفاقفإن ذلك عندما يتم التوصل إلى حل   

  .الميسر االحتفاظ بنسخة من االتفاق الموقع
     

  الستخدام طريقة الخطوات الستة يإضافمزايا 
    
  ، واإلنصاف والتوجيه الذاتي إعطاء العاملين وأصحاب العمل والمشرفين شعور بالملكية• 
  اإلدارة والموظفين بينبناء الثقة • 
  لمحافظة على حسن عالقات العملفي امساعدة ال• 
  زيادة التقدير لمصالح اآلخرين• 
  السبب المباشر للنزاعفتح مناقشة للقضايا التي تتجاوز • 
  مرنةالحلول التشجيع الخيارات اإلبداعية و• 
  اتؤسستحسين االتصاالت داخل الم• 
  التنوع واالعتراف باالختالفاتتقدير ودعم • 
  تجنب فرض الحلول• 
  أرباب العمل والعمال أو نقابات العمال الوقت والمال توفير• 
  اإلنتاجضعف العمل و توقفيحد من • 
  بذلك التكاليف المرتبطة وتقليلالموظفين والتعاقد  تدويرالحد من • 
  التمسك بحقوق اإلنسان والكرامة الشخصية• 
  تغيير في مكان العملالثقافة تعزيز • 
  

دليل دعونا نتحدث ، حيث يمكن الحصول على النسخة االنجليزية هذه الترجمة مقتبسة من 
  https://alis.alberta.ca/pdf/cshop/LetsTalk.pdf: عبر الرابط ةلماكلا

https://alis.alberta.ca/pdf/cshop/LetsTalk.pdf

