
 

 اصول و فنون مذاکره

 

 مذاکره چیست؟

توان می کنند؟ آیا هر گفتگویی رامی در چه مواقعی برای چه چیزهایی و با چه کسانی مذاکرهها انساناید کنون از خود پرسیدهآیا تا

 ،هاتوانند با استفاده از این تکنیکمی داریم؟ چگونه بعضی از افراد نیازهایی به چه مهارت ،مذاکره خوببرای انجام یک مذاکره نامید؟ 

روابط موثری با سایرین برقرار کنند یا با کمترین هزینه از منافع خود دفاع کنند؟ جواب همه این سواالت را در این دوره خواهید 

 یافت.

 مذاکره:و ضرورت تعریف 

خواهیم مدیرمان را در مورد می وقتی م،ا خریداری کرده یا به فروش برسانیخواهیم چیزی رمی زمانی که کنیم،می کارهنگامی که 

 روقتی که با همسرمان د اب نماییم،تصمیمی قانع کنیم یا او را برای انجام تصمیمی مانند افزایش جایگاه شغلی یا دستمزد باالتر مج

پاسخ بدهیم و در عین حال از منافع خود حفاظت اطرافیان های خواهیم به درخواستمی وقتی ،مورد موضوعی اختالف نظر داریم

 .هستیم مذاکره ی این حوال ما در حال، در همهکنیم

در  ،کندمی . مهارتهایی که به شما کمکبه آنها دست یابیدخواهید می در زندگیچیزهایی است که راهی برای رسیدن به  ،مذاکره

فرایندی است که طی آن افراد با  ؛بتوانید از حقوق خود دفاع کنید یا منافعی را به دست آورید. مذاکرهها روابط خود با سایر انسان

که با اولویت بندی  ؛ستا . مذاکره یک تعامل هدفگرابه تفاهم برسند ،توانند در مورد موضوعات مورد اختالفمی تعامل با یکدیگر

  .پذیردمی ازات بین طرفین پایانتیشود و با تبادل اممی یازها همراهو نها خواسته

منافع خود را به حداکثر برسانید. درک چرایی مذاکره به همین  ،آورد تا با تعامل با سایرینمی این امکان را برای شما فراهم ،مذاکره

با اهداف اید یف کردهراهداف و منافعی که شما برای خود تعطبعاً شما نا محدود های وقتی منابع محدود باشد و خواسته .سادگی است

و راه حل اینکه بتوانید گلیم خود را از آب بکشید و به حقوق خود دست پیدا کنید یک چیز  شودمی دچار تضاد ،و منافع دیگران

  است: مذاکره

مورد یک موضوع شخصی یا به نمایندگی از نفره در ی دوی، شما ممکن است در یک مذاکرهمذاکره ممکن است فردی باشد یا جمع

تواند چانه زنی برای قیمت یک فرش باشد یا تالش می . مذاکرهبحث کنید  کنندهمذاکرهیک شرکت یا کشور و در قالب یک تیم 

 ،فرایند مذاکره باشندشود یا چند نفر در می داشته باشد، چه امتیازاتی رد و بدلای برای لغو تحریم یک کشور،  مهم نیست چه اندازه

 دهند.نمی تغییری در ماهیت و تعریف آن ،افزایند امامی اگرچه همه این عوامل بر پیچیدگی فرایند مذاکره

 



 

 نواع مذاکرها

 :شودمی اکره به دو دسته تقسیمذمها طبقه بندیترین در اینجا بر مبنای یکی از رایجهای مختلفی در مذاکره وجود دارد. رویکرد

برد یکی از طرفین به قیمت باخت طرف مقابل است. در این رویکرد فرد  ،مذاکرهنوع این هدف   رویکرد سنتی: یا مذاکره رقابتی

و در این مسیر  را به تسلیم وادارد اوتا  کندمی کرده و بر تضعیف مواضع فرد مقابل تالشسلطه گر به قدری بر منافع خود پافشاری 

تحریف های مبالغه در منافع حریف یا کوچک شمردن دستاوردها و سایر تکنیک نمایی وگویی، بزرگنظیر گزافهستفاده از هیچ ابزاری ا

هر چه متعلق به من است، متعلق به خودم است، و هر چه متعلق به »گوید: با کسی که می .داردروا مییا وارونه نمایی حقیقت  را 

را در رد و بدل شدن جمالت غیر مودبانه بین طرفین، ای . نشانه چنین مذاکرهردنمیتوان مذاکره ک« توست، قابل مذاکره است!

نتیجه این  کوبند مشاهده کرد.می که بر میزهایی باالرفتن تن صدا، برجسته شدن رگ گردن و تغییر رنگ صورت این افراد یا مشت

به نتیجه  نیزها بسیاری از این مذاکرهو طرف دیگر به ناچار بازنده خواهد شد.  بردمی مذاکره معلوم است طرفی که دست باالتر را دارد

 شود. می باخت نیز منتهی-باخت

متقابل طرفین در فرایند مذاکره است. این نوع مذاکره مبتنی بر تحقق  هدف برد، : در این رویکردرویکرد مدرن با مذاکره اصولی

فرایندی  ،جانبه تامین شود بلکه. قرار نیست منفعت کسی یکخورد، کدورت و ناراحتی استاهداف طرفین بدون هیچ گونه زد و 

 ،کنندمی با یک رضایت نسبی میز مذاکره را ترکمعموالً افراد  گردد که طرفین بتوانند به منافع مشترکی دست پیدا کنند.می تعریف

 اند.پیدا کردهخود دست های قابل قبولی از خواسته کنند به حدمی چون گمان

به نتایجی مطلوب مبتنی بر  ،کندمی که به ما کمکهایی پردازیم. تکنیکمی مدرن مذاکرههای ما در این درس به آموزش تکنیک

 طرفین مذاکره اصولی موجب بهبود روابط انسانیِ یکمترین هزینه دست پیدا کنیم. مذاکرهبا زمان، ترین توافقی عاقالنه در کوتاه

 کند. می را تامینها در عین حال منفعت آن شود ومی

 مذاکرهمراحل 

 برای انجام یک مذاکره ضروری است:زیر های گام

 آمادگی برای پیروزی:. 1

a. ؟خواهیم مذاکره کنیممی چرا 

شوید. مذاکره نوعی می سوال است. اهداف خود را بنویسید تا بدانید برای چه وارد کارزارترین خواهید مذاکره کنید. این مهممی چرا

خواهید چه کار کنید. می دانیدنمی اما یدشود. تصور کنید که رهبری کارزاری را برعهده دارمی مبارزه است که در قالب گفتگو انجام

های زیر را  پیروی کند؛ یعنی ویژگی SMARTکنید باید از الگوی می اهدافی که تعیین پس اهداف خود را از مذاکره مشخص کنید.

 اشته باشد:د

کنید باید برای خودتان و سایر بازیگران خودی)در مذاکره گروهی( که در عرصه مذاکره می هدفی که تعیین (Specific) :  شفافیت

خود داشته های کنید باید درک روشنی از خواستهمی حضور دارند شفاف و واضح باشند. خودتان و تیمی که در قالب آن مذاکره

 کنید و هرکس برای تحقق آن هدف چه باید بکند.می باید بدانید چه زمانی ان را محقق ،باشید



 

ای بیان شود که معیار مشخصی برای سنجش آن وجود داشته : هدف باید به گونه (Measurable) هدف باید قابل اندازه گیری باشد

 بتواند تشخیص دهد که اهداف محقق شده است یا خیر.کند ای که شخص دیگری که از بیرون به ماجرا نگاه میباشد به گونه

اهدافی که دور از دسترس شما است یا دست پیدا کردن به آن محال برای  مذاکره : (Attainable) باشد دست یافتنیهدف باید 

های زندگیتان باشد و به حصول دستاوردهای مهمتری ترین اولویتباید اهدافتان ناشی از مهم کار عبثی است. محسوب می شود

 کمک کند.

ا انسانید و یا بر اساس تصویری غیرواقعی از توانمندیتان ایجاد شود. شم ،هدف نباید تخیلی : (Realistic) بودن هدف واقعی بودن

 بنابراین اهدافی واقع بینانه و دست یافتنی انتخاب کنید. ،خاص خود را داریدمنابع و ها محدودیت به تناسب جایگاهتانطبعاً 

محقق شود. این  ایزمانی یباید مشخص باشد که این اهداف قرار است در چه بازه : (Timely) هدف باید زمان مشخص داشته باشد

 مناسبی اتخاذ کنیم.های بتوانیم رویهکند ما می برای مذاکره استفاده ،کند اگر حریف از استراتژی مذاکرهمی کمک

b. ؟توانیم خود را برای مذاکره آماده کنیممی چگونه 

ای سرداری در میدان پیروز است که قبل از آغاز نبرد محاسبات گسترده»گوید می است. سن تزوآمادگی ترین مهارت مذاکره مهم

  اید.در حقیقت برای شکست برنامه ریزی کرده ،شویدنمی آن آمادهکنید و به تناسب نمی وقتی برای مذاکره برنامه ریزی« انجام دهد

 ؛دهد. مثال قبل را به خاطر بیاوریدمی موفق به شمای محکم برای مذاکره است و اعتماد به نفس الزم را برای مذاکره ای پایه ،آمادگی

دشمن به راهبردها و تجهیزاتی های ی مقابله با تاکتیکنیازمند ابزارهایی هستید. باید برا ،نبردشما مانند هر سرداری برای مدیریت 

های شما اگر بخواهید استراتژی بینانه است.واقعاما بیاید  عجیببه نظر  ،ده از این مثال برای مذاکره مناسبمسلح شوید. شاید استفا

درستی را های داشته باشید یا بخواهید واکنشحریف های درستی را برای مذاکره انتخاب کنید یا انعطاف الزم را در مقابل استراتژی

 شما برای مذاکره نیازمند موارد زیر هستید: باید خود را آماده کنید. ،در مقابل اقدامات او انجام دهید

 ها:اطالعات و داده  

حقیقت است. شاید یک این در مورد مذاکره  «داند برنده است.می در هر بازی آنکه بیشتر»می گوید  ل معروفی وجود دارد کهمثّ

بتوانید در مذاکره دست باالتر را داشته باشید و از فاکتور قدت مبتنی بر اطالعات بهره برداری  اما شما برای اینکه ،کمی سخت باشد

 نیازمند اطالعات کاملی از موضوع مذاکره هستید.برای رسیدن به آمادگی الزم کنید و 

بنابراین دست . «مکان نباید موضوعی مطرح باشد که شما اطالعات کاملی ازآن نداریددر مذاکره حتی اال»این یک قاعده طالیی است 

 .به کار شوید

 ورید:آتوانید اطالعات الزم را به دست می به دو طریق

ابزار  ؛وجود دارند که در دسترس عموم نباشند. اینترنتهایی : امروزه به کمک فناوری اطالعات، کمتر دادهالکترونیکی منابع اطالعاتی

ها تواند شما را با جدیدترین اطالعات و دادهمی ساده جستجویگذارد. یک جواب نمیاست که هیچگاه سواالت شما را بی قدرتمندی

تواند اطالعات مناسبی را می و خبرهای مرتبطها مقاالت علمی، گزارش، موضوع مورد مذاکره آشنا کند. جستجوی تصاویر ،در مورد

دراینترنت قابل ها که امروزه همه آنها سمینارها و همایشهای یا ارائهها گزارش ها،نامههژنشریات، وی ها،ابخانهبه شما بدهد. کت

 کند.می ابزار مناسبی است که دید شما را نسبت به موضوع مذاکره باز ،برداری استبهره



 

توانید در دوره مجازی می پیشرفته این شبکه جهانی هستیداگر توانمندی جستجوی اینترنتی شما باال نیست یا خواستار مهارتهای 

 خود را افزایش دهید. های شرکت کنید و مهارت« جستجو در اینترنتهای آشنایی با شیوه»

 :شخصیهای تجربه

اما  ؛کنندگان استو مذاکره موضوع مذاکره یابی به اطالعات در زمینهو... منابع بسیار خوبی برای دست کتابخانه ها،اینترنت، روزنامه 

خط تولید همچون مورد قابل لمس یک اگر اطالعات یا موضوع بحث در  گیرد.نمی شخصی راهای جای تجربهها هیچ کدام از این

 یک کارخانه است حتما از آن بازدید حضوری داشته باشید

های آوری دادهگردکنید حتما آن را یادداشت کنید. یادداشت کردن راه مناسبی برای می پیداکه  ایهر یافتهنکته کلیدی: یادتان نرود 

 کلیدی و در نهایت تدوین الگوی مورد نظر است.

 شناخت حریف 

مذاکره هم اطالعات کسب کنید. شما باید حریف خود را بشناسید. هیچ مبارزی بدون اینکه از طرف عالوه بر موضوع در مورد 

به خاطر اینکه تحلیل دقیقی از شخصیت  ،شودنمی مبارزهمیدان وارد  آگاهی نداشته باشدنقاط قوت و ضعف حریف خود  ها،تکنیک

 فهرست زیر را تدوین کنید: ،حریف داشته باشید

شرایط  ها،شکست ها،موفقیت ،سوابق کاری او را بررسی کنید ،: رزومه او را بخوانیدشما چطور است یمذاکرهطرف شخصیت فرد 

 از خانواده ی ثروتمند، متوسط و یا فقیر است؟ خانوادگی فرد چگونه بوده است؟

؟ پیشرفتش آرام آرام و تدریجی بوده یا به یکباره هم در کارنامه خود داردشغل والدین او چه بوده است؟ عمدتا موفق بوده یا شکست 

به این سمت دست یافته  ،خاصیامتیاز اخته است یا به کمک گذرد؟ فردی خود سمی موفق شده است؟ از آخرین موفقیت او چقدر

کنید آن را واضح می مذاکره شکل دهید و با اطالعاتی که دریافتطرف تصویر ذهنی خود  را در مورد فرد  ،توانیدمی است؟ با این کار

 کنید.تر و شفاف

ت طرف مذاکره به شما توانند اطالعات مناسبی از وضعیمی ابزارهای مناسبی هستند که ،سایت اختصاصی، وبالگ، شبکه اجتماعی

؟ آخرین چیزهایی که در طلباست یا جاه بی انگیزهجسور،  محتاط است یا ؟رسدمی از خود بپرسید چگونه فردی به نظر بدهند.

گیری او میمتصهای برایش مهم است؟ مالکهایی کند چیست؟ نگاه خودش به خودش چگونه است؟ چه ارزشمی فکر آنهامورد 

ترین دترین و ارزشمنتا بدانید مهم ،های او را بخوانیدو اظهارنظرها ارد؟ آخرین مصاحبهگذمی چیست؟ چه فاکتورهایی بر او تاثیر

نهانی و های امیدها، خواسته، هاانگیزه داند؟می ذهنی او چیست؟ چه چیزی را عامل موفقیت یا شکست خودهای نکات و دغدغه

 چیست؟نیازهای او 

 دوست مشترک:

 گوید بین شما و هر کس دیگر روی کره زمین حداکثر شش نفر فاصله است!! بنابراین شما با هرکسِمی یک تئوری وجود دارد که

نفر فاصله دارید حتی اگر این فرد رییس جمهور یک کشور  6حداکثر  ،گیردمقابل شما قرار دیگری که قرار است در میز مذاکره در 

اگر دوست مشترکی دارید یا غاز کنید. آ. بنابراین دست به کار شوید و تمام احتماالت را بررسی کنید و پرس و جو را خارجی باشد

بدست آورید. نقاط ها از آن سایر منابع وجود ندارد بروید و اطالعات خاصی را که در ها حتما به سراغ آن ،شناسیدمی اطرافیان او را

در ی مدون بنویسید تا بتوانید شخصیت او را برای خود قابل لمس کنید. فهرستحریف خود را بسنجید و به صورت  قوتضعف و 

 د.طالعات به شما چه کمکی خواهند کربه شما خواهیم گفت که این اادامه 



 

  نهایی: فهرستتهیه 

a. ؟کنیممی با چه کسانی مذاکره 

b. بزنیم؟ توانیم رفتار و تعامالت حریف را حدسمی چگونه 

تفکرات خود را متمرکز کنید و این صفات را در  اید.زمان جمع بندی اطالعاتی است که از منابع مختلف جمع آوری کرده ،اکنونهم

شود می به عالوه سواالتی که پیشتر گفته شده از طرف ما پیشنهاد ،فهرستزیر بنویسید. البته توجه داشته باشید این  فهرستقالب 

اولیه  فهرستبه عنوان  ،افزایش یا کاهش یابد با این حال به نظر مااید اوری کردهگردتواند به تناسب نیاز شما و اطالعاتی که می و

 رسد:می چیز خوبی به نظر

 نام:

 نام شرکت:

 دارید؟ای با این فرد چه رابطه

 چه مدت است با سازمان در ارتباط است:

 دارد؟زمانی های فرد مقابل چه محدودیت

 وجود دارد؟ کنندهمذاکرهچه نوع فشارهایی از طرف محل 

 کند؟می گیری با چه فرد یا افرادی مشورتاین شخص برای تصمیم

 گیری او چیست؟تصمیمهای محدودیت

 اختیارات او در مذاکره تا چه حدی هست؟

 ؟باالدست خود را بگیرد در مورد چه مسائلی باید نظر مدیر

 شناسند؟می سازمان به این فرد چه نگاهی دارند و او را با چه صفاتیمقامات باالتر 

 شناسد؟می عاتی دارد؟ و شما را چگونهکننده در مورد شما چه اطالمذاکره

 نظر فرد در مورد سازمان و موضوع مذاکره چیست؟

 و در مورد او چه نظری دارند؟اند چه افرادی در گذشته با حریف شما مذاکره کرده

 اند؟استفاده کردههایی از چه تاکتیکاند که در مقابل او موفق شده کسانی

  ؟مذاکره محدود استطرف آیا اختیارات 



 

یادتان باشد که در مورد ساختار تیم مذاکره اطالعات الزم را کسب کنید. اینجا کمی کار  این نوع مذاکرهتیمی: در  های در مذاکره

چرا که عالوه بر اینکه از شناخت شخصیت تک تک تیم مذاکره باید بدانید شخصیت محوری و تصمیم گیر در مذاکره  ،شودمی سخت

 چگونه است؟ها کیست؟ و چه کسانی بر فرد تصمیم گیر تاثیر دارند؟ ساختار تیمی و مکانیزم تصمیم گیری آن

 طرف مقابلهای پیش بینی تاکتیک 

اکنون شما درک کاملی از حریف خود دارید. چشمانتان را ببندید و در مذاکره سود خواهد برد؟ هایی یتاز چه مز ،طرف مقابل شما

 تواند از شما داشته باشد چه تصوری از شخصیت شما دارد؟می کههایی تصور کنید این فرد به تناسب آگاهی خود را جای او بگذارید.

کنند. پس هرچه بیشتر در مورد خودتان در می استراتژی مذاکره را انتخاب ،دافراد بر مبنای تصوری که از شخصیت حریف خود دارن

 ایاگر جای او بودید برای مذاکره چه استراتژی بنابراین فکر کنید .توانید دست او را بخوانیدمی بهتر ،ذهن حریف اطالعات داشته باشید

اگر  شناسند ومی ند؟ نقاط قوت و ضعف شما را تا چه حدیکنید دیگران در مورد شما چه تصوری دارمی کردید؟ فکرمی انتخاب

این مانند آن است که  ،کنند؟ شما باید بدترین حالت ممکن را در نظر بگیریدمی ریزی کنند احتماال چهبخواهند بر مبنای آن برنامه

فرد مقابل را حدس بزنید. های ر تاکتیکدهد. شما باید با این کامی کار سختی است اما جواب ،بخواهید با خودتان شطرنج بازی کنید

شناسایی کنید. باید یکبار خودتان  ،کند رامی باید تالش کنید تا همه ابزارها و اقداماتی که حریفتان برای شکست دادن شما استفاده

آیا آن نقطه ضعف  ؟استبه چه علتی بوده  ،ایدتالش کنید تا خودتان را شکست دهید. ببینید دفعه گذشته که شکست را تجربه کرده

گذارد؟ سعی کنید خود را از می کند یا تاثیرمی بدانید چه چیزی شما را عصبانی ه اید؟ نقاط حساس خود را بشناسید.را مرتفع کرد

و  وقایع باید آرامش خود را حفظ کنیدترین در برابر سخت ،شما در روز مذاکرهطبعاً شرایط آماده کنید. ترین نظر روحی برای سخت

 .ساسات خود را در دست گرفته باشیدمهار اح ،با تمرینقبالً مگر اینکه  ،شودنمی این ممکن با یک لبخند واکنش نشان دهید و

 

پس باید آماده باشید  ؛کنندحریفان همیشه جوانمردانه عمل نمیبینی نیست، افتد که قابل پیشمی ه رخدادهایی اتفاقکردر مذا 

که حریفتان نتواند متوجه حالت درونیتان شود یا متوجه شود که چه تاثیری بر ای را کنترل کنید به گونهتان بتوانید خود و چهره

کنید می بینی کند شما چگونه فکررا حدس زند یا اینکه بتواند پیش شما گذاشته است یا نتواند فکر شما را بخواند یا اقدام آینده شما

   د.چه تاکتیکی را اتخاذ خواهید کر و

 

 محوریهای اتخاذ استراتژی 

مواقع  شما باید برای خود چند سناریو داشته باشید تا در ؛بنابراین ،حالت احتمالی دارد دتمام کارهایی که در مرحله قبل انجام دادی

هایی خوانیتا کنون با باز شما احتماالً کنید. اجرا ،راها یکی یا ترکیبی از چندتا از آن ،بتوانید به تناسب احتمال رخدادهای مختلف لزوم

 شروعطرف مذاکره از کجا  تدوین کنید.مذاکره را برای  اصلی  یچند رویه توانیدمی ،داریدکه ی مبتنی بر اطالعات واید که انجام داده

چه خواهد بود؟ به تناسب واکنش ها ؟ واکنش شما در برابر هریک از این تاکتیککندمی استفادههایی کند؟ احتماال از چه تاکتیکمی

های ابتکار عمل را به دست خواهید گرفت و استراتژی ،ایشما او چه تغییر موضعی خواهد داد؟ شما چه خواهید کرد؟ از چه نقطه

   پاسخی به واکنش وی خواهید داد؟ تهاجمی خود را آغاز خواهید کرد؟ واکنش او چه خواهد بود؟ شما چه



 

 جلسه:پیش. 2

کنید که قرار است گروهی را برای کاری متقاعد کنید مانند پیشنهاد یک پروژه در یک سازمان و قرار می شرکتای جلسه اگر در

لزوما ها این البی کردن .گمان بد نبرید حتما قبل از جلسه، شرکت کنندگان را پیدا کنید. د،است یک مذاکره یک به چند داشته باشی

گیرندگان جلسه داشته باشید و موضوعات مورد کنید پیش از جلسه نهایی با تصمیممی تباطات سعیچیز بدی نیست. شما از طریق ار

 امکان ،ارائه کنید و سعی کنید نظر موافقشان را جلب کنید. البته این موارد بیشتر در مذاکرات درون شرکتیها نآ نظر خود را به

 به جلسه مذاکره نروید.  ،ایدی جلسه نهایی نداشتهمناسبی براهای جلسهپذیر است. اما تا هنگامی که پیش

 ،جنگی را باید شروع کنید که قبل از شروع نسبت به پیروزی در آن مطمئن باشید. اگر بر مبنای آنچه تا کنون به شما گفته شد

تاثیر گذاری بر های و راهها عالقمندی، منافع ،شناسیدمی راها انطبعاً  ،عملکرده باشید و شناخت دقیقی از افراد جلسه داشته باشید

در هدف شما از مذاکره برآورده  ،بایدها خود استفاده کنید. منافع آنی هااست که از این دانسته وقت آن ،دانید و االنمی راها نآ

این  ،از جلسه مذاکرهکه دارند باید با هدف شما همخوانی داشته باشد. و این هنر شماست که پیش هایی شود یا ارزشها و اولویت

عالوه بر اینکه چون  ؛شودنمی غیرقانونی به هیچ عنوان توصیههای حلبته حواستان باشد استفاده از راهبدهید. الها اطمینان را به آن

 مالی، حیثیتی و .... برای شما داشته باشد. ممکن است عواقب بدی از نظراخالقی نیست 

 در نظر گرفتن جنسیت:

از مورد به چند گذارد. در اینجا کنیم تأثیر میمی در استراتژی که برای مذاکره اتخاذ ،باشد یا خانمآقا کننده ما اکرهاینکه طرف مذ

  کنیم:می اشاره تواند ایجاد کندیی که جنسیت افراد میهاتفاوت

 مذاکره با مردان:

 هید! مردان به دلیل روحیه گذارد سخت در اشتبامی تاثیر ،سوابق کاری و تحصیلی شما در مذاکره کنندگان مردکنید می اگر فکر

. کندمی خواهند شما را به چالش بکشند. سوابق شما فقط این حس را تقویتمی طلبی و رقابت جویی که دارند در مذاکرهمبارزه

کنید!! شما احترام را باید می بیشترها هیجان به چالش کشیدنتان را برای آن ،تری داشته باشیدهرچه قدر رزومه و سوابق درخشان

 که اتخاذهایی گویید و با تاکتیکمی چگونه بتوانید با جمالتی که که این دیگر به هنر شما ارتباط دارد سر میز مذاکره جلب کنید.

 کنید این حمایت را جلب کنید.می

 کنایه و کنندمی گویند اعتقاد دارند. صریح صحبتمی نیستند و غالبا به هر آنچهای عموم مردان به هیچ عنوان موجودات پیچیده .

  خواهند بگویند.می گویند که منظورشان است ومی و همان را روند سر اصل مطلبمی یک راستمعموالً زنند و نمی زخم زبان

 مذاکره با زنان:

 وقایعی ترین و حتی به جزئیاند کامال خواندهکنند. رزومه شما را می خود را از قبل برای مواجهه با شما آماده ،زنان بر خالف مردان

توانید می کنند. البته این مزیت را دارند کهمی مذاکره را با شما آغاز ،که در زندگیتان اتفاق افتاده است توجه دارند و براساس آن

 صحبت را بر مبنای چیزهای شخصی شروع کنید و بعد به موضوعات مربوط به مذاکره بپردازید.



 

 نباشید. باید ها کنند. منتظر جواب قاطع یا شفاف از آننمی کنند. صراحتا مخالفت خود را با شما اعالممی رمستقیم صحبتزنان غی

 چیست. شان داشته اندهایخودتان درک کنید که منظوری که از گفته

 

c. ایجاد برنامه پیش از مذاکره 

i. عرض مشخصی دارد. رینگ بوکس یا تشک کشتی هم اندازه  : قلمرو مذاکره را مشخص کنید. زمین فوتبال طول وتعیین حدود

 کند. در مذاکره هم شما باید برای خود حد و مرزی داشته باشید. این کار باعثمی معلومی دارد که تخطی از آن مسابقه را متوقف

دهد. می د تصمیماتتان به شماالزم را داشته باشید و سرعت و قاطعیت باالتری در مورهای شود در مورد قدرت انتخابتان آگاهیمی

 رسد.می به نظرتر و رفتارتان هوشمندانه

خواهید چه چیزی را مایلید از دست بدهید. تعیین حدود یعنی جایی که شما از ادامه می برای آنچه ،کندمی حدود شما مشخص

کنید که این ماشین می ره برای خود تعییندهید. به عنوان مثال وقتی شما قبل از خرید یک ماشین و شروع مذاکمی مذاکره انصراف

قیمتی را پیشنهاد بدهد که از  و فرد هراید در حقیقت حدود خود را مشخص کرده ،ارزدمشخصی بیشتر نمی برایتان از یک مقدار

 نخواهد داشت.ای با جواب منفی شما روبه رو خواهد شد و اصرار هم فایدهطبعاً سقف تعیینی شما باالتر باشد 

  برای تعیین حدود نکات زیر مفید را به خاطر داشته باشید:

 

  ای خواهید خانهمی به عنوان مثال وقتی .ها، سطح مطلوب، سطح حداقل خواستهآرمانیحدود خود را در سه سطح تعیین کنید سطح

  گونه تعیین خواسته کنید.نید اینتوامی بفروشید

 .میابفروشم، فروش بسیار موفقی داشته میلیون 200: اگر بتوانیم بیش از آرمانی

 .میلیون است 160مطلوب: قیمت  تقریبی خانه حدود 

 .میلیون نخواهم فروخت 120حداقل: کمتر از 

  نگران از دست رفتن معامله نباشید. به سرانجام رساندن یک معامله به قیمت شکسته شدن حدود و مرزهایی که برای خود تعریف

انجام ندادن یک معامله یا شکست در رسیدن به تحقق یک اجماع در . چسب نیستدل اصالًاحساس شکست  و به تبع آناید کرده

بهتری بدست های یادتان باشد همیشه فرصتضرر است. ی پرک نتیجه بد و انجام یک معاملهمذاکره همیشه بهتر از رسیدن به ی

 خواهید آورد چون جوینده یابنده است.

 تان هایعدول کنید. اگر قرار باشد چارچوبها ممکن منطقی و حساب شده تعیین کنید تا مجبور نشوید از آن تان را تا حدهایچارچوب

تان را هایکند تا چارچوبمی شده در نکته اول به شما کمک ارائهرا هر لحظه زیرپا بگذارید مفید نخواهند بود. استفاده از تکنیکِ

  .مشخص شودجوالن بدهید ن توانید روی آمی کهای منطقی و منعطف طراحی کنید و منطقه

 د. معلوم نیست در مذاکره ماند تا دست شما برای بازی کردن در مذاکره باز بنحدود باید در عین دقیق بودن آنقدر منعطف و کلی باش

 جدید رو کنید.ای هبازی حریف بتوانید برگههای آید بنابراین باید طوری خود را آماده کنید تا در برابر برگهمی چه پیش

 داند می چون اید.نگاه به نوعی بازیتان را باختهآتان سردربیاورد های. اگر طرف مقابل شما زود از چارچوبرا زود رو نکنید خود دست

راضی کند یا اگر مجبور هستید در شرایطی مرزهای خود را کمی تعدیل کنید آنگاه موجبات ها باید چگونه شما را به حداقل



 

دارید در ابتدای جلسه  نیازوقتی به شدت به کاری مثالً یادتان باشد حرف آخر را اول نزنید.  اید.سرشکستگی خودتان را فراهم کرده

 اتاق اختصاصی برای کار نداشته باشید از پذیرفتن آن شغل معذورید.اگر  دمصاحبه نگویی

 شوند. برای می شما به رفتارهایشان متوجه منظورتانهای اساس واکنش : مردم علم غیب ندارند و برنقطه مقاومت خود را آشکار کنید

جا رسید به او هشدار بدهید. منتظر نمانید تا فرد به نآبه محض اینکه طرف مذاکره به را برای هشدار در نظر بگیرید و ای خود نقطه

 .شما برسد و بعد مذاکره خراب شود مرز نهایی و منتهای تحمل

همان  ،حدود مانند مرزهای یک کشور است اصالح یا تعدیل کند. مذاکره نشان دهید تا بتواند مواضع خود راطرف  بهحدود خود را  

دهند و می شوید و بخواهید به صورت غیرقانونی از آن عبور کنید مرزبانان چندبار به شما هشدارمی طور که نزدیک مرز یک کشور

 !چکانند!می اگر توجه نکردید ماشه را

 را مرور کنید. ها در حین جلسه آن ،مذاکره با خود به همراه داشته باشید تا اگر الزم شدهای یادداشت ءِحدود خود را بنویسید و جز

یعنی از مرزها و حدودی که برای خود تعیین  .ایدو دچار خزش محدوده نشدهاید عبور نکردهها تا مطمئن شوید که تدریجا!! از آن

  رفته باشیدکرده اید جلوتر ن

 

ii. اخالقی های بزرگ همیشه برای خود چارچوب کنندگانِاصول اخالقی داشته باشید. مذاکرهو چارچوب برای خود یک  :تعیین ابزارها

رسد. اگر نمی بار کج به منزلاند از قدیم گفتهکند. می کمک ،خواهند انجام دهندمی در چگونگی کاری کهها نآخاصی دارند که به 

که اید اما خشت کجی را گذاشته ،شودمی امکان مانور شما بیشترطبعاً از هر ابزاری و هر مسیری برای تحقق اهدافتان استفاده کنید 

در نهایت دیوار معیوب مذاکره را بر سرتان خراب خواهد کرد. بنابراین پیشنهاد ما این است از حدود اخالقی تجاوز نکنید و ملزم به 

 اصول و عرف جامعه باشید. رعایت

 

 :ماده کردن تیم مذاکرهآ

کردن تیم مذاکره در این  آمادهتیمی به مذاکره بروید. لبو نیاز است که در قاکنید یاری از مذاکرات شما به تنهایی مذاکره نمیدر بس

 اطالقاند شما پشت میز نشسته یک اصطالح دقیق است و به گروه افرادی که با ،اینجا بسیار مهم است. اصطالح تیم در ،جلسات

شود. مثال بازی فوتبال را به خاطر بیاورید فرض کنید که گروهی از افراد را برای بازی فرستاده اید؟ این که چه افرادی را انتخاب نمی

در نوع بازی بسیار موثر است. شما مانند یک مربی فوتبال باید اید وظیفه تعیین کردهها نآو برای اید را چیدهها کرده اید؟ چگونه آن

 که در پایان مذاکرههایی خود را بداند، از اهداف و اولویت جایگاهبین تیم مذاکره کنندگانتان هماهنگی ایجاد کنید. هرکس باید 

ی حرف بزند و چه کمکی ارائه کند د چه بگوید، کِباید بداند در جلسه مذاکره بای خوایم به ان دست پیدا کنیم باخبر باشد و نهایتاًمی

 به قول معروف گل به خودی نزنند!تا به روند مورد نظر شما در مذاکره کمک کند. و 

 :نکاتی که در مورد تیم مذاکره خودتان باید رعایت کنید

سعی کنید حتی االمکان تعداد کمتر باشد شود بنابراین میتر امکان حصول توافق آسان ،کننده کمتر باشدهرچه تعداد افراد مذاکره

 تا کنترل شما به روند مذاکره بیشتر گردد.

 .درمورد تعداد مذاکره کنندگان با طرف دیگر مذاکره توافق کنید ؛تعداد دوطرف مذاکره باید برابر باشد بنابراین



 

 ،خود ی نسنجیدههای مکن است با اظهارنظرشناس، فرصت طلب و باهوش باشد. افرادی که متان باید متشکل از افرادی موقعیتتیم

 ه مذاکره شرکت ندهید.در جلسرا، نظم جلسه را به بهم بزنند یا نتایج را به خطر بیاندازند 

 حضورشان در جلسه ضروری است: ،چند دسته از افراد به تناسب وسعت و پیچیدگی مذاکره

o متخصصی که بیشترین اشراف را در مورد مسائل فنی کار دارد 

o غیرقانونیهای مشاور حقوقی برای ارائه راهکارهای قانونی و اعالم هشدار در مورد راه حل 

o در یک  و جزئیات وقایع  را دارد و از رویه حاکم بر مجموعهها مصوبات و پیگیری آن یکه وظیفه اجرا یا مسئولی دستیار اجرایی

 بهتر خبر دارد. حیطه خاص

o ات شماست بتواند به شما کمک کند.که فراتر از حد اختیارهایی نفوذی که ممکن است در حوزهفرد ذی  

 :نوع پوشش و لباس

خواهید می فرستد. بنابراین به تناسب پیامی کهمی در مورد شخصیت شما برای مخاطبهایی که سخن بگویید پیامنآلباستان پیش از 

رسمی استفاده کنید. یادتان باشد اینجا جلسه مذاکره های لباس بپوشید بنابراین سعی کنید در مذاکره از لباس ،مخاطب دریافت کند

های کنید یا اینکه از جواهرات و زرق و برقمی غرقی غلیظ بنابراین وقتی خود را زیر آرایش .است نه مهمانی خانوادگی یا دوستانه

 گویید کمترمی شوید و توجه او به نکاتی که شمامی قت خودتان باعث عدم تمرکز مخاطبتاندر حقی ،کنیدمی خیره کننده استفاده

 رسد.نمی جای دلخواهشود. و در نتیجه مذاکره به می

آستین کوتاه های تنگ و چسبان، گرمکن، کتانی وتی شرتهای پس پوشیدن لباس ؛سالن ورزشی یا نمایشگاه مد هم نیست ،مذاکره

مذهبی های فرد مخاطب در آییناحیاناً اینکه به تناسب تقیدی که  . مضاف بردهدمی ناشناسی شما را به مخاطب انتقالفقط موقعیت 

 کند.می احترامی به خود و عقایدش تصوربی چون کار شما را نوعی ؛شویدمی باعث رنجش او ،خود دارد

 :تعامل و راهبری .2

a. :ورود به جلسه 

وارد جلسه مذاکره شوید در مورد شما چه اید درهم و ناراحت، ابروهای گره کرده یا در حالی که قوز کردهکنید وقتی با قیافه می فکر

گذارد. بنابراین به خدا توکل کنید و در می کنندگانروی مذاکرهکنند؟ تصویری از یک شکست خورده!! و این تاثیرش را می فکر

 افراشته وارد جلسه مذاکره شوید.ی ادارید با سینهمی حالیکه مقتدر و محکم قدم بر

b. :محل مذاکره و استقرار 

شود می میزبانی یک امتیاز محسوب، کنید؟ در دفتر خودتان یا در زمین حریف؟ همان طور که در یک بازی فوتبالمی کجا مذاکره

به همراه آرامش  ،مذاکره در زمین خودی است. حس مالکیت و برتری که در شرکت یا اتاق خود دارید آرمانیدر مذاکره نیز حالت 

آید. این نکته مهم است اما همه چیز نیست! ممکن است امکان مذاکره می ناشی از آشنایی به محیط پیرامونی شما به کمکتان روانیِ

نباید در نتیجه مذاکره تاثیری بگذارد. اینجا فقط احساسات طبعاً اما  ؛شودیمتر اینجا کار شما مشکل .در زمین خودی فراهم نباشد



 

که پیش از این گفته شد هایی آید و شما با تمرینمی آشنایی با محیط به کمک حریفتاناسترس و احساس نا ددرونی خودتان مانن

 خودتان را کنترل کنیدخواهید توانست 

 

c. استقرار: 

  را به سرعت رد و بدل هایی و یاداداشتها مشورت داشته باشید یا صحبت ویکنار کسی بنشینید که در حین مذاکره الزم است با

 د.ینک

 ن شما در جلسه مذاکره است و قرار است با یکدیگر چالش داشته باشیدأشمقابل کسی بنشینید که هم. 

  به عنوان مثال اگر نور خورشید  ،زند حتما سعی کنید از آن اجتناب کنیدمی به هماگر به چیز خاصی حساسیت دارید یا تمرکز شما را

 را کنترل کنید. ، این اختالالتیا حرارت، باز بودن در ورودی یا زنگ تلفن ممکن است تمرکز شما را به هم بزند

  رعایت شود. این فاصله در کشورهای غربیفاصله فیزیکی و روانی افراد را رعایت کنید. هر فردی یک فاصله فیزیکی دارد که باید 

این فاصله حدود یک متر است. تجاوز به این فاصله معموالً متر و در کشورهای شرقی حدود نیم متر است. در کشور ما  2 حدود

ی شما تبعاتمذاکره  ینتیجهآرامش خود را از دست بدهد، عصبانی شود و ممکن است اینها برای  حریف احساس ،شودمی موجب

 داشته باشد. منفی

 نشینند.می زیردستان اومعموالً از حریفتان نباشد یا جایی ننشینید که تر نشینید پایینمی به هیچ عنوان صندلی یا محلی که 

 که  ؛کنیدمی حالت تقابل یا خصمانه پیدا ،به رویش بنشینید تاثیر دارد. اگر روتان در نوع مذاکره ،سازیدمی که با مخاطبای زاویه

البته در مذاکره تیمی و مذاکرات رسمی این حالت غیرقابل اجتناب است. اما اگر مذاکره حالت نیمه رسمی دارد یا امکانش بود سعی 

مانعی نباشد. فاصله، میز یا  کنندهمذاکرهدرجه دنبال کنید. دنبال جایی باشید که بین شما و  90کنید مذاکره را با زوایای صفر یا 

تغییر  ،تبدیل به صحبت دوستانه کند و در نتیجه آن ،ه راکراتواند مذمی ،صورتی که فضای روانی الزم وجود داشته باشداین حالت در 

  به وجود بیاورد. در مورد زبان بدن در آینده بیشتر خواهیم گفت.

d. چه چیزی به همراه داشته باشیم: 

شخصی و همه های یادداشت ها،نوشتهباشید. نمودارها، تصاویر، دست دارید با خود به همراه داشته نیازهمه مستندات و مدارکی که 

داشته باشید. با خود به همراه داشته باشید. در گذشته به علت  نیازکنید ممکن است در حین مذاکره به آن می مستنداتی که فکر

العات را در را در گوشی همراه، رایانه شخصی توانید کلیه این اطمی حجم باالی مستندات کاغذی بسیار مشکل بود اما هم اکنون شما

 یا تبلت خود ذخیره کنید و در جلسات مذاکره به همراه داشته باشید.

e. شروع جلسه: 

در مورد یکی  ،ت که در مورد او داریدبا توجه به اطالعا .لسه را بشکنیدسعی کنید یخ ج ،بینیدمی را برای اولین بار کنندهمذاکرهاگر 

صحبتتان را در  ،اگر طرفدار تیم خاصی است و دیروز این تیم بازی داشته استمثالً . از مسائل مشترک مورد عالقه او صحبت کنید

دانید در مورد یکی از خبرهای دیروز حساس است، شروع صحبتتان می مورد بازی دیشب شروع کنید و چند نکته فوتبالی بگویید. اگر

در  ،هار نظر یا سوال ساده در مورد آن خبر آغاز کنید. این هنر شماست که یخ جلسه را بشکنید و از آن برای ادامه جلسهرا با یک اظ

 مورد مذاکره استفاده کنیدهای حوزه



 

هبی، موضوعات مذ. جبهه مخالف بگیرد و نتایج مذاکره به خطر بیافتد ،مواظب باشید با موضوعی آغاز نکنید که فرد در مقابل شما 

برخورد کرد. تا وقتی که مطمئن ها عقاید سیاسی، صحبت در مورد یک شهرآورد، و.... از موضعاتی هستند که باید با احتیاط با آن

را محکم کنید و ها بین طرفین شکل گرفته است به اصل موضوع نپردازید. اول مقدمات را بچینید و پایهای فضای دوستانهاید نشده

 ی سراغ اصل موضوع بروید. بعد از زمینه چین

f. ؟چگونه گوش دهیم 

به معنی جذب همه چیزهایی است  ؛اقدامی فعاالنه است که بسیاری از مردم مهارت آن را ندارند. گوش دادن موثر ،گوش دادن موثر

 گوینده است.های فهم کامل حرف ،البته این به معنای پذیرفتن حرفها نیست بلکه  خواهد به شما منتقل کند.می که گوینده

درصد اوقات گوش کنید. یعنی به طرف مذاکره اجازه  50این است که باید بیشتر از  ؛قاعده کلی که در مورد گوش دادن وجود دارد

کند تا از مکنونات قلبی، عالیق و سالیق  و نیات طرف مذاکره باخبر شوید و این در مذاکره به می صحبت بدهید این به شما کمک

 شناخته ترافزونگوید می بیشتر انسان در پشت زبانش مخفی شده است و هرچه  "امام علی )ع("کند. به تعبیر می شما کمک

از این شناخت در حین مذاکره کمک  بازنده است. ،گوید هرکس اول صحبت کندمی ست کههم هیک ضرب المثل قدیمی شود. می

اطالعات از را از نظر صحت چک کنید و ببینید کدام قسمت اید ذاکره پیداکردهدر مورد فرد مورد مقبالً بگیرید. سعی کنید نکاتی که 

 توانید تکمیل کنید.می اوهای بر اساس حرف ،فرد را اطالعات مبهم یا ناقصِهای . قسمتشما درست است

گوید شما می مطالبی را کهکند می وقتی طرف شما احساس. تواند باعث جذب مخاطب شودمی ها عالوه براین ،گوش دادن موثر

 شما موثراست. های که این امر در پذیرش صحبت ،کندمی نسبت به شما احساس مطلوبی پیدا ،کنیدمی درک

نکته نهایی در مورد گوش دادن موثر، مدیریت این گونه رفتارهاست. یعنی در قسمتهایی از صحبت که موافق نظرشماست یا صحبتهای 

 عدم این حرکاتِ  ،که نظر مخالف داریدهایی استفاده کنید و در قسمتها ل مختلف است باید از این تکنیکعمومی فرد در مورد مسائ

شرطی کردن »به این کار،  .دخواهید سوق دهمی را به سمتی که کنندهمذاکرهفرد  ،تواند بدون اینکه کالمی بگوییدمی کنندهتقویت

نید توامی شما ،کندمی طرف مقابل شما در مورد شرایط فروش صحبت ،جریان مذاکرهگویند. به عنوان مثال وقتی در می «مخاطب

محصول خود بیش از های یدفنی و کاربرهای فرد در مورد ویژگی ،استفاده کنید و در مواقعی که ،تقویت کننده شنیدن فنوناز 

قطع کردن کالم و صحبت کردن در مورد یک موضوع جانبی توجهی، خمیازه کشیدن، نگاه نکردن به فرد یا بی کند بامی اندازه مبالغه

  فرد را از پرداختن به موضوع پشیمان کنید.

 

 :موثر گوش دادنهای تکنیک

i. :خواهید به فرد بازخور مثبت بدهید و نشان دهید می موثر گوش دادن است. هنگامی کههای نگاه کردن یکی از تکنیک نگاه کردن

شود. بین دو چشم و لبهای فرد یک مثلث ایجاد کرده و به آن می حتما به او نگاه کنید. پیشنهاد ،یدکنمی ش توجههایکه به صحبت

 ثانیه از یک چشم به چشم دیگر فرد انتقال دهید. 5را هر ها پیدا کند چرخش تمرکز چشمتری خیره شوید تا فرد احساس دوستانه

ii. تکان دادن مالیم آن به طرفین ،باال و پایین کردن سر یا در بعضی از جوامع فرهنگی ،: به تناسب فرهنگ هر جامعهحرکات بدن 

تواند به مخاطب می ،کمی خم شدن به جلو و حالت فیزیکی راحتتلقی شود.  کنندهمذاکرهفرد های تواند نشانه تایید صحبتمی

 ش مورد توجه قرار گرفته است.هایبقبوالند که صحبت



 

iii. او را به خوبی های تواند به مخاطب انتقال دهد که صحبتمی هاوحالت چشم لبخند زدن ها،ابروها، فشردن لب : حرکاتحاالت صورت

 دهیم.می گوش

iv. جهت اینکه خیال خودتان و او را از ،نویسیدمی دارید و نکات مهم رافرد یادداشت برمیهای : وقتی از صحبتاشت برداریدیاد 

  کنید.می حتمورد توجه قرارگرفته است راید و فهممی ش را درستهایصحبت

 

v. کالمیهای تقویت: 

او توجه های به صحبتتواند نشان دهد که شما می کننده مانند آهان، بله و...استفاده از عبارات و اصوات تایید: کنندهاصوات تایید .1

 دارید.

، در بین کالم مورد استفاده قرار گیرد مانند عالیه، درستهتواند به طور مستقل یا می کههایی : کلمات و جمله وارهکنندهکلمات تقویت .2

 فوق العاده است، نکته ظریفیه، دقیقاً و... 

 تواند عمل شنیدن را موثر کندمی در بعضی از مواقع تکرار جمالت کوتاهی از گوینده :تکرار .3

تواند طرفین را به داشتن درک مشترکی از مفاهیم مورد مذاکره کمک کند می بازگویی منظور گوینده در قسمتی از مکالمه :بازگویی .4

 «بگذارید ببینم درست متوجه منظور شما شده ام.....»: شودمی آغازمعموالً به عنوان مثال این عمل با این جمله 

تواند او و شما را می فرد اناطالعات موجود در سخنترین کلیدی، قابل فهم برای ظریف : پرسیدن سواالتپرسیدن سواالت درست .5

  برای تعمیق مذاکرات و دستیابی به یک درک مشترک یاری کند.

 :موثر شنودموانع 

پرید در حقیقت به می طرف مذاکره شان خیلی حساسیت دارند. وقتی وسط حرفِهاینسبت به قطع صحبتمعموالً ها آدم :قطع کالم

 ش نیستید.هایگوید و شما اصال مایل به گوش دادن به صحبتمی ربطبی کند و یامی گویید که زیادی صحبتمی فرد

شود می باعث ،تقویت شنیدن موثر بودهای که در روشهایی : انجام ندادن هرکدام از آیتمگوش دادن موثرهای عدم انجام محرک

ند شما با او زمینه مشترکی ندارید یا به کمی باشد. وقتی فرد احساس فرد رغبتی به ادامه صحبت یا ارائه پیشنهادهای جدید نداشته

 ناموفقی خواهد بود. کنندهمذاکرهدر طبعاً رسید نمی درک مشترکی

 :ارائه حرکات فیزیکی

 طرف مذاکرهتوانید با آن می تفاوت نگاه کردن از سایرکارهایی است کهبی خواب آلودگی و خمیازه کشیدن، دست به سینه نشستن و

  مطمئن کنید. شهایصحبت بودنکم مایه را در مورد 

g. ؟خود را مطرح نماییمهای چگونه به صورت شفاف ارتباط برقرار کنیم و اولویت 

ها که گفته شد بیشتر جنبه واکنشی و انجام حرکات متناسب با حریف بود. حاال زمان آن رسیده است که آستینهایی تا کنون بحث

 هستند کهای وسیلهترین مستقیمطبعاً وریم آمی نفع خودمان تغییر دهیم. آنچه بر زبان را باال بزنیم و فعاالنه جریان مذاکره را به

ایم غیرکالمی که پیشتر گفتههای ما با زبان بدن و سایر نشانههای مانیم و اگر گفتههتوانیم منظورمان را به طرف مذاکره بفمی

 تواند اثرگذار باشد.می ،داشته باشد هماهنگی و تناسب

 

 



 

h. کنترل جریان مصاحبه: 

که بتوانید دیگران را در زمین خودتان بازی دهید، هر وقت بخواهید دستپاچه شوند، هر موقع بخواهید اید وقتی برنده ،در مذاکره

جریان مذاکره را متوقف  ،یباید بدانید کِ است: «ایست و حرکت»دانستن تکنیک ها یکی از این راه را سرگردان کرده یا بترسانید.ها آن

 اساتید این فن را از سایرین متمایز ،شناسی در جریان مذاکره هنر بزرگی است کهموقعیتکنید و چه زمانی آن را به جریان بیاندازید. 

 کند.می

گرفتن افتاده است سریع بینند که تیم حریف در دور امتیاز می مربیان والیبال هر موقعمعموالً یک مسابقه والیبال را در نظر بگیرید 

 مسابقه به نفع حریف جلوگیری کنند یادر فوتبال یک تعویض انجامکوشند از جریان می کنند و به نوعیمی درخواست وقت توقف

 کند.می اندازد و به نوعی جریان مسابقه را متوقفمی را به زمین خود ،دهند یا یکی از بازیکنانمی

یا احساس کردید برای  توانید حریف را کنترل کنید یا دچار تردید یا اضطراب شدیدنمی ز کردید کهدر جریان مذاکره هر جا که نیا 

توانید می چه باشد،این بهانه مهم نیست  .جریان مذاکره را متوقف کنیدای توقف کنید. به بهانهگرفتن یک تصمیم تحت فشار هستید 

و باید مطالب برایتان جا بیافتد و اید د یا بگویید دقیقا متوجه ماجرا نشدهخواهید برای تصمیم نهایی شب را فکر کنیمی بگویید

حدود و دستاوردهای خود  ها،از این دست.  شما وقت تنفسی نیاز دارید که دوباره فکر کنید نگاهی به اطالعات و دادههایی بهانه

 کنید.می داشته باشید طرح و برنامه خود را مرور کنید و ببینید که دارید چه

یک سیاست کلی در این زمینه وجود دارد و آن این است که هیچ وقت مستقیما فرد را به سمت خاصی هدایت نکنید. اگر شما راه 

حل خود را مستقیما بیان کنید و فرد فکر کند که شما از قبل این راه حل را اندیشیده بودید ممکن است به دالیل مختلف از پذیرفتن 

 آن استنکاف کند.

بلکه احساسشان هم در تصمیماتشان دخیل است. بنابراین هر نوع راه حلی که فرد در  ؛گیرندنمی فقط معقوالنه تصمیمها انسان

 دهد.می مقابل آن احساس فشار کند، احساس کند ضرر کرده است یا توهینی به او شده است واکنش نشان

قبلی و های خودش راه حل مورد نظر شما را ارائه کند. یعنی با رد راه حل االمکان فردباید این باشد که کاری کنید حتی روال شما

 خواهید. این یعنی کشاندن بازی در زمینی که شمامی سعی کنید آرام آرام حریفتان به جایی برسد که شما دارجهتهای ارائه سوال

ه شما این فرایند از چند دقیقه تا چند ساعت و اهمیت منافع و طرف مذاکر ،خواهید. عجله نکنید ممکن است به تناسب موضوعمی

مقاومت و بیشترین شعف ناشی از راه حلی کمترین با دهد و فرد می اما این سیاستی است که همیشه جواب .حتی بیشتر طول بکشد

  .دهد که خواسته شماستمی کند که هدف شما بوده و کاری را انجاممی که خودش پیشنهاد داده تاکتیکی را اتخاذ

 

 : پیداکردن یک نقطه شروع خوب

را ای نقطه برای مذاکره نباید کار سختی باشد. ،پیداکردن یک نقطه شروع خوباید با اطالعاتی که تا کنون از فرد به دست آورده

دارد و در این زمینه باهم مشترکید. این نقطه باید این قابلیت را داشته  مشترک شما قرار یبرای شروع انتخاب کنید که در محدوده

اهمیت محیط توانید از می فروش یک خودرو مذاکره کنیدخواهید برای می وقتیمثالً باشد که به هدف نهایی شما مرتبط باشد. 

خودروهای شرکت شما کمترین آالیندگی زیست و نیاز به کاهش آلودگی هوا صحبت را شروع کنید و بعد کم کم ادعا کنید که 

 کنند.می محیطی را ایجاد



 

تواند آرمان یا هدف یک مجموعه، رسالت یک سازمان یا یک جمله همیشه درست در فرهنگ ان جامعه باشد و کسی می این نقطه

کن است هوشمندانه شما مم نتواند در برابر آن موضع بگیرد. اگر موضوعی چالشی را برای شروع صحبت انتخاب کنید. طرف مذاکره

حاصل از هدفی که برای مذاکره دارید بازدارد. به چند مثال برای یک شروع خوب بی هایجا متوقف کند و با بحثبحث را در همان

 برای مذاکره توجه کنید.

ستم ارتباط با مشتریانتان موجب شده است ما برای فروش سیکیفیت محصوالت و تعهد سازمان شما به رضایت : رسالت سازمان

 مشتریمان شما را انتخاب کنیم.

  هاست.وظیفه قطعی همه دولتو رعایت امانت در انتخابات  : صیانت از آرای مردمیک جمله همیشه درست

 

 :پذیری در مواضعانعطاف

 ،تان تغییر کندهایاکنون دستتان خیلی باز است. بدون اینکه سردرگم شوید یا اولویت ،شناسایی کرده باشیدقبالً اگر حدود خود را 

پافشاری بیش از اندازه روی یک موضع برای تحقق اهدافتان استفاده کنید.  ،توانید از عبارات مختلف و تغییر مواضع به هنگاممی

 کند. می فقط جریان مذاکره را پیچیده خاص

با شما پیوند بخورد که تغییر موضع ای تان آماده باشید. نباید یک موضع به گونههایمختلف با حفظ اولویتهای شما باید برای موقعیت

که راه  گرفتار شویدای به گونهاید شما داللت بر شکست شما کند یا خودتان در تاروپودی که خودتان به دست و پایتان پیچیده

  پافشاری و اصرار بیش از حد بر یک موضع خاص خودداری کنید. بازگشت نداشته باشید بنابراین از تعصب و

 

  ها:روشن کردن ابهام

یک بار دیگر مساله را از دیدگاه خودتان بررسی کنید و مطمئن  اید.مطمئن شوید منظور طرف مذاکره را با تمام جزئیات فهمیده

خواهد می وقتی فردمثالً شوید که به شیوه نادرستی به آن نگاه نشده است. یا طرف مذاکره درک نادرستی را به شما ارائه نداده است. 

گیری خاص وارد جریان قیقت با یک نوع جهتحدانشجویی با شما مذاکره کند در های در مورد دالیل اعتیاد دانشجویان در خوابگاه

 کنندهمذاکرهفکری پیش ساخته طرف های جهت در قالببی مدرک و دلیل بخواهید وها مذاکره شده است. سعی کنید برای این ادعا

 گرفتار نشوید. 

 :شناسایی موارد مورد اختالف

با طرف دیگر مذاکره چیست. نقاط اختالف کجاست؟ چه اید ببینید فاصله راه حلی که شما برای حل این مشکل پیشنهاد کرده

توانید در چارچوب حدود و می توان راه حل بهتری پیدا کرد؟ آیامی یا تضاد منافع شده است؟ آیاها مواردی موجب تعارض دیدگاه

 اهدافتان نقطه مشترکی با طرف مورد مذاکره پیدا کنید؟ 

تواند کمک کند تا دستاوردهای بهتری داشته باشید. سعی کنید برای مشکل می همیشهو مکتوب کردن آنها ها شناسایی فاصله

سعی کنید فاصله مواضع را کمتر معیارهای عینی تدوین کنید و سپس با پیدا کردن استانداردهای منصفانه و مورد قبول طرفین 

  ید.ماینتر کنید و مذاکره را به نقطه توافق نزدیک

 

 

 



 

 :ارائه پیشنهاد

مخاطب مبتنی بر های و ارزشها مطمئن شوید که یک سیر منطقی بین نقطه شروع، اولویت ؛خواهید پیشنهاد دهیدمی وقتی

. ابتدا مساله را از دیدگاه خودتان مطرح کنید، یداهایجاد کرد ،خواهید به آن برسیدمی که خودتانای تاثیرگذار بر او تا نقطههای ؤلفهم

 رحالیکه به چشمان فرد نگاهآنگاه د ،داوری یا جهت گیری خاص به صورت منطقی به مساله نگاه کنیدپیشسعی کنید بدون هرگونه 

 بدون تردید و حالت دودلی یا ترس پیشنهاد خود را مطرح کنید و منتظر واکنش حریف بمانید.  ،کنیدمی

نگاه کرده و با در نظر تر خالقانهای به جای اینکه یکی از مواضع را انتخاب کنید به مساله به شیوه ،یشنهادهای خود سعی کنیددر پ

دوطرف را  و منافع طرفین بوده و نیازهاهای راه حلی را انتخاب کنید که به نوعی منطبق با ارزش ،واقعی طرفینهای گرفتن اولویت

 پوشش دهد.

ممکن است  ،خود به طرف مذاکره بفهمانید که در صورت عدم توافقهای صحبت باید بتوانید این مفهوم را در ضمنِ ،دیگراز طرف 

 مذاکره به حالت شکست درآمده و هردو طرف متضرر شده و در وضعیت بدتری قرار گیرند. 

 نبایدها

 :نباید انجام دهیددر مذاکره  کارهاییچه 

 :توهین نکنید

نیشدار یا های از کنایه کنید، یامی . وقتی توهینکنید نباید سر میز مذاکره به کسی توهین ،که عصبانی و خسته باشیدهر چقدر هم 

بودن و تصویر مطلوبی که از خودتان به ای و شان و حرفه شودمی تصویر شما نزد مخاطب مخدوش ،کنیدمی الفاظ رکیک استفاده

عالوه  شود.می رود و این باعث از دست رفتن اعتماد و اطمینان طرف مقابلمی از بیناید عنوان یک فرد قدرتمند و منطقی ساخته

 بر آن ممکن است به عنوانی ابزاری بر علیه خودتان استفاده شود.

 :بودن یا صداقت را خودتان به خودتان نسبت ندهید معتمد صفاتی چون

و در  اند.بردهای کنند که کمتر از آن بهرهمی روی صفاتی از خودشان تاکیدبیشتر ها آدم ؛وجود داردروانشناسی باز یک قاعده کلی 

اما این  ،فکر کنندها دوست دارند دیگران در مورد آن ؛گویند کهمی چیزهایی در مورد خودشانها آن ان زمینه دچار خال هستند.

 نیست.ها لزوما به معنی وجود این صفات در آن

شایستگی را برای اعتماد ترین افرادی هستند که کم کنند، اغلبو بر این گفته تأکید می «من اعتماد کنیدبه »گویند می کههایی آدم

آنقدرها هم صادق معموالً  ،خواهند با شما صادق باشندمی دهند ومی کردن دارند. افرادی که در مورد صداقتشان به شما اطمینان

 ،به شما اطمینان شود ،خواهید در مذاکرهمی مقصرترین فرد است. بنابراین اگرمعموالً  ،کندمی گناهیبی نیستند.  وقتی کسی اعالم

  از این جمالت استفاده نکنید. مقصر شمرده نشوید ،اهیبدر اشت یا

 :جمالت خصمانه نگویید

طبعًا  ،کندمی احساسکند یا دشمنی را از سمت شما می گویید که فرد احساس فشارای میوقتی در یک مذاکره یا پیشنهاد جمله

گویید می به فرد ،کل مذاکره را به خطر بیاندازید. وقتی ضمن یک پیشنهاد ،دهد و ممکن است با این کارمی واکنش منفی از خود بروز

کنید که اگر پیشنهادتان مطلوب هم باشد فرد ممکن است می آنچنان احساس ناخوشایندی به فرد منتقل« انتخاب با خودتان است»



 

 ؛در حقیقت« هیچ کس دیگری محصول شما را نخواهد خرید»گویید می کاریی نپذیرد. یا به عنوان مثال وقتی در یک مذاکره 

  اید.ناقوس مرگ مذاکره را به صدا درآورده

 :صدایتان را بلند نکنید

هایی زبردست بدانید چه قسمتهمانند یک سخنران  ،منظور این نیست که یکنواخت صحبت کنید. شما در جریان یک مذاکره باید

آمیز که حالتی تهدیدای به گونه ،بلند کردن صدا از رامی بگذرید اماآبه هایی کجاها سکوت کنید و از چه قسمت ،را با تاکید بگویید

 اینکه مذاکره را خراب کند تاثیردیگری نخواهد داشت به جز ،ادبانهبی داشته باشد خودداری کنید. این کارِ

 با مواقع حساس:مواجهه 

 فوران احساسات:

گذارد و می روی نقاط ضعفتان دستطبعاً دارد. اگر حریفتان از شما شناخت داشته باشد  احتمال ناراحتی وجودای در هر مذاکره

بهترین کار  ،. به طور معمولشاید سعی خواهد کرد شما را عصبانی نماید تا از حالت تعادل خارج شوید و تصمیمی غیرمعقول بگبرید

 البته نبایدشود. می زنگ خطر را برای حریف بزنید و او را متوجه کنید که دارد وارد چه بازی خطرناکی ،این است که در این مواقع

من واقعا از این حرف شما  :بگوییدمثالً  ،حساس درونیتان را خیلی واضح اعالم کنیدبلکه ا ،داد و بیداد کنید یا دعوا راه بیاندازید

  کنم.می از این کار شما احساس عصبانیتاً اراحت شدم  یا من جدن

 :مندیعالقه ابراز

 ؛شودمی . مشتاق نشان دادن در مورد موضوعات مذاکره باعثخیلی مشتاق نشان ندهید ،موارد موضوع مذاکره خود را در مورد منافعِ

مواظب باشید در جریان مذاکره  ،به همین دلیل .کنده بازارگرمی و باالبردن قیمت حریف احساس کند که ارزش باالیی دارد و شروع ب

 خیلی عواطف  خود را بروز ندهید

رضایت بیش  یدهندهاز نمایش احساسات خود جلوگیری کنید. نگاه با خیرگی نشان ،ایداگر احساس کردید امتیازی به دست آورده

شود فرد واکنش نشان می و این باعثاید استفاده کردهءیا از او سواید او را شکست داده فهماند کهمی از حد است و به طرف مقابل

 .دهد و ممکن است کل مذاکره را بهم بزند یا رفتارهای نامعقول نشان دهد یا اینکه کدورتی برایش در روابط با شما بوجود بیاید

 ها:برخورد با دلسردی

موفق نخواهید شد و همیشه برنده نخواهید بود. شما باید خود را آماده شکست در بعضی از ها یادتان باشد لزوما در همه مذاکره

به شما کمک کند. نباید این ای تواند در ادامه مسیر حرفهمی مذاکرات کنید. به هر شکست به عنوان درسی آموزنده نگاه کنید که

تحلیل ببرد. شکست پلی به سمت پیروزی است و هر نه شما  موجب دلسردی شما شود یا روحیه مبارزه طلبی شما را بهها شکست

 .کندمیتر نزدیکتر مهمهای را به شنیدن بله
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شود. اما برای برخورداری از یک قرارداد قابل اجرا باید روی چهار نمی موفقیت آمیز نیست و به یک قرارداد منجر ،یک مذاکره لزوما

 زیر توافق کنید:مطلب 

 آوریدمی آنچه به دست 

 دهیدمی تان از دستهایآنچه برای بدست آوردن اولویت 

 طول مدت قرارداد 

 .طرفین قرارداد 

 دقیقا به امتیازاتِ  ندیگر مذاکره درک شده و طرفی رفطمطمئن شوید مفاهیم مورد توافق به درستی و با تمام جزئیات از طرف شما و 

 .رد و بدل شده اشراف دارند

پایان مذاکرات به توافق شفاهی بسنده نکنید و  در ،بنابراین .شودمی مختلف بازخوانیهای به قرائت ،توافقات شفاهی در منازعات

 نمایید. صورتجلسه یا پیش نویس قرارداد امضا حتما متن توافقات را در قالب یک

 مذاکره را تا زمانی ادامه دهید که :

 راه حل قابل قبولی روی میز باشد 

 طرف مایل باشد معامله ختم شود 

 یک ضرب االجل جدی نزدیک شود 

 همه اهداف مذاکره کسب شده باشد 

 بهتری وجود داشته باشد.های انتخاب  

م کنیم. وقتی به مذاکره را تما ،ایم زمانی است که بایدرسیده نیست یا به نتیجه مورد نظروقتی شرایط برای ادامه مذاکره فراهم 

ایم یا امیدی به تحقق نتایج خودمان نداریم به هر حال باید جلسه را ترک کنیم. بنابراین بهتر است از الگوی زیر اهداف خود رسیده

 تبعیت کنیم.

 مکث کنید 

  خود تجاوز نکرده ایدبه امتیازات تبادل شده نگاه کنید و مطمئن شوید از حدود 

 و چیزی را ناگفته یا به صورت توافق نانوشته اید توافقات را مکتوب کنید و مطمئن باشید همه جزئیات اجرایی و زمانبندی کار را آورده

 .ایدنگذاشتهباقی 

 اید و در نهایت از اینکه توانسته حتما بعد از معامله برای خودتان جشن بگیرید. فرایند را ارزیابی کنید اشکاالت کار خود را پیدا کنید

 ه خوبی مدیریت کنید خوشحال باشید.این جریان را ب

 


