


يقوم بعملية البحث عن النقاط المشتركة في قضية التفاوض ويجعلها هو الذي : للميسر 
منطلقاً للدخول في موضوع الحوار، لما يحدثه ذلك من تضييق لفجوة الخالف بينهما 

 .النظروتقريب وجهات 

 facilitator can make convergence of views about common 
points of negotiation case and making easy way to enter in the 
topic of dialogue. 

 contribution of facilitator:يساهم الميسر في 

 بناء الثقة building of trust 

 التوجيه guidance 

 التناغم  reconciliation 

 ُبعد النظر future vision 

 الشعور بالتقدم progress feeling  

 participate inالتفاوضية والمناخ والعمليةالسالم مهمة  رصانة: و يشارك الميسر في 
task of peace and operation of negotiation  



  التحدث كثيرا  talking a lot  

  الرد على كل تعليق respond on any comment  

 ملئ الصمت full of silent  

 السماح لشخص ما بالسيطرة على المحادثة make somebody to 
control on conversation  

  اإلشارة الى التدخل وعدم وضع شخص ما تحت الضوءnotify to 
speak and putting any person under waiting 

  تعليم المجموعة teaching of parties  

 تولي مسؤولية تكوين الديناميكية اإلنتاجية للمجموعةtake 
responsibility to make of dynamism dialogue  



  تحضير المواد المتعلقة باالجتماعpreparing of subjects related to 

meeting 

 المفتوحة  ونهاياتها الحوارية طريقة االسئلة التفكير بكيفية تنفيذ االجتماع من حيث

 thinking of how to deal in meetingتحفيز الحوار المشتركو سبل 

in terms of opening and ending questions   

 الجياشة امتالك استراتيجية للتعامل مع العواطفyou have to have 

strategy to deal with passionate emotions 

 محتملة امتالك استراتيجية للتعامل مع انبثاق توتراتhave strategy to 

deal with possible tensions 



 separate parties from the problem:المشكلةفصل األشخاص عن .١

أن يرى أطراف النزاع بعضهم على أنهم جنباً إلى جنب ويهاجمون المشكلة وليس يجب  
 .البعضعدوا بعضهم 

 

حلول واختبارات مختلفة قبل محاولة   find alternatives:بدائلإيجاد احتماالت .٢
 .الوصول إلى اتفاق

 

فالمعلومات الكافية تعطيك آفاق  collect information: بالبياناتدعم نفسك  .3
 .السالمومساحات تفاوضية تضمن الحصول على أكبر فائدة ومصلحة لتحقيق 

 

ان تأخذ المقترحات من أطراف النزاع بعد  give instructions: توجيهاتكأعط  .4
  وأبدأ عملية تحديد خطة العمل لتحقيق السالم والمصالحة وتابع تنفيذها اوال بأول



 

 وطرق أساليب أهم من هي  six of hats thinkingالست التفكير قبعات
 منح على الست التفكير قبعات وتساعد اإلبداعي التفكير تحسين في اإلبداع تنمية
 جداً  هام أمر على اإلبداعية العملية وترتكز والجهد الوقت من قدرها التفكير عملية
 مجريات مع والفكري العقلي تعامله وأسلوب اإلنسان عند التفكير نمط وهو

 .المختلفة األحداث

They are the most important methods and ways to 
improve your thinking about any situation you got   

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D9%83%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%81%D9%83%D9%8A%D8%B1


محايد و وموضعي ومحقق ويستخدم الحقائق المفحوصة  characteristics|الخصائص
 .والمدققة ويعتبر الحقائق الغير المدققة مجرد معتقدات وآراء وليست بحقائق

 

 دائما ام إلى حد كبير ام في بعض األحيان أم أحيانا أم أبدا": الحقيقة"اذكر درجة احتمالية * 

 

 يدير اتجاه المناقشة؛ ينشئ قاعدة معلومات مشتركة ومدققة |التأثير

 

 ما هي المعلومات الموجودة؟  |األسئلة التي تطرحها القبعة البيضاء 

 ما هي المعلومات التي نحتاجها؟     

 ما هي المعلومات الغير موجودة؟     

 ما هي األسئلة التي يجب ان نطرحها؟     

 كيف يمكننا الحصول على المعلومات التي نحتاجها؟    




