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اصول مذاکره
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یازمند همانطور که انجام هر رسته کاری در مدیریت نیازمند یک سری ویژگی و قابلیت هاست، مذاکره کردن نیز ن
شته باشد ویژگی های خاصی است؛ یعنی فردی که به نمایندگی از سازمان وارد جریان مذاکره می شود، باید صفاتی دا

ها بیش از شش دهه است که در مورد تأثیر ویژگی های فردی و تأثیر آن .که بتواند مذاکره را با موفقیت به پایان برساند
ره عواملی سن، نژاد، تحمل ابهام، تحمل ریسک و قابلیت جلب اعتماد فقط بخشی از گست. بر مذاکره مطالعه می شود

.است که مورد توجه محققان قرار گرفته است

تار، تفکر و کدام یک از ویژگی شخصیتی موجب می شود که کسی در مقایسه با دیگر مذاکره کننده بهتر باشد؟ رف
احساسات یک مذاکره کننده حرفه ای چه تفاوتی با مردم عادی دارد؟ محققان در مورد ویژگی های فردی مذاکره 

وزه تفاوت کنندگان و چگونگی تأثیر این ویژگی ها روی فرایند و نتایج مذاکره مطالعات متعددی انجام داده اند، در ح
در ادامه، .های فردی، مهمترین پارامتری که تا کنون مورد توجه محققان قرار گرفته، جنسیت مذاکره کنندگان است

.چند مورد از ویژگی ها و صفات مذاکره کننده را بیان می کنیم

صفات و ویژگی های مذاکره کننده
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روغگوی بسیاری از افراد فکر می کنند مذاکره به معنای هنر دروغ گفتن است و تصور می کنند در جریان  مذاکره د
 .حرفه ای تر، مذاکره کننده موفق تری است؛ در صورتی که این طور نیست

و مهمترین نخستین. تجربه و مرور سوابق مذاکرات نشان داده بهتر است مذاکره بر مبنای صداقت و راستگویی باشد
در . می شودویژگی هر مذاکره کننده، صداقت و راستگویی است، چراکه هنگام راستگویی انسان دچار تناقض گویی ن

ور اثر فرایند سیال مذاکره، تناقض گویی حرمت و قدرت را بسیار کم و اعتماد طرفین را سلب می کند و  همین ط
هد، به مذاکره کننده ای که حرمتش را در برابر طرف مقابل از دست بد. دوچندانی روی کلیت مذاکره بر جا می گذارد

: .شودپس به دو دلیل یک مذاکره کننده حرفه ای هرگز به دروغ متوسل نمی. طور قطع بازنده ای بیش نخواهد بود

.  مذاکره کننده صادق هرگز هیچ تناقضی در گفتار و رفتارش طی روند مذاکره مشاهده نمی شود( ۱❖

.صداقت و راستگویی سبب نفوذ کالم مذاکره کننده در مقابل مخاطبش می شود( ۲❖

صداقت و راستگویی
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ن تناقض دلیل نخست یعنی بروز تناقض در گفتار و رفتار مذاکره کننده به این دلیل اهمیت دارد که همی
، طرف از سوی دیگر. گویی سبب می شود تا مخاطبش بر سر میز مذاکره امتیازهای فراوانی از وی بگیرد

ر دیگر هم روی میز مذاکره برای آزمایش میزان صداقت و راستی، سؤال های متعددی را مطرح می کند و د
ند و صد چنین شرایطی بی شک صداقت و راستگویی به ایجاد حس اعتماد در طرفین کمک شایانی می ک
ی در البته این نکته مهم را به خاطر بسپارید که اطالع رسانی گمراه کننده منجر به ایجاد نگرش منف

ه در صورتی که بر سر میز مذاکره، مخاطب ب. مخاطب و در نهایت، به بن بست رسیدن مذاکره می شود
ی نخواهد صداقت و راستگویی مذاکره کننده باور نداشته باشد، هرگز تمایلی به مذاکره و ادامه ارتباط با و

(  ۱3۹۶حیدری، . )داشت
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ن توجه با این ویژگی می توا. نکته ای که در اینجا اهمیت دارد، نفوذ در مخاطب به واسطه کالم صادق است
رگذار و اعتماد طرف مقابل را جلب کرد و این موضوع می تواند در دستیابی به اهداف مذاکره بسیار تأثی

اگوار را باشد، بارها در زندگی شخصی و سازمانی خود تجربه کرده ایم زمانی که حقیقت مسئله ای هر چند ن
.بیان کرده ایم، تأثیرات به مراتب بهتری را دیده ایم

طه از مسائل مهمی که می توان در این ویژگی به آن اشاره کرد، از بین رفتن اعتماد طرف مقابل به واس
ابل از زمانی که از فردی برای نخستین بار دروغ می شویم، خودبه خود اعتماد به طرف مق. دروغگویی است

ر پایه بین می رود و بعد از مدتی، این منطق در ذهن شکل می گیرد که اساس و بنیان و رفتار این فرد ب
قیقت، دروغ است، فراموش نکنیم که افراد دروغگو کم حافظه هستند و معموال طی زمان به واسطه کتمان ح

ا از لحاظ علم بدن وقتی صادقانه صحبت می کنیم، کالم م .دچار تناقضات می شوند و این آفت بزرگی است
کالم . نفوذ زیادی دارد و این در حالی است که فرد بدون اشراف بر علم زبان بدن به همین نتیجه می رسد

.صادقانه در مخاطب نفوذ می کند
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رعایت صداقت در مذاکره به معنای ساده لوحی و قبول کردن هر شرایطی در مذاکره نیست، بلکه به معنای
منافع اصول اخالقی در کنار استفاده از تکنیک های حرفه ای برای حفظ منافع بلندمدت دوجانبه به جای

دتر از این یک اصل مهم است که افزایش اعتبار انسان در جامعه بسیار ارزشمن. کوتاه مدت یک طرفه است
ان، سود حاصل از معامالت یا قراردادهاست، چراکه افزایش اعتبار شما می تواند خود منجر به اعتماد اطرافی

.کارمندان، شرکای تجاری و دیگر افراد جامعه باشد

ه برخی موارد از البته، بجاست به این نکته اشاره کنیم که دروغ نگفتن با گفتن همه چیز متفاوت است، چراک
ید حامی شما درباره اهداف و رموز شما سوال می شود که مجبور به گفتن آن نیستید، بلکه در این مواقع با

ندارد، بلکه در بنابراین، نگفتن و نگهداری اسرار و به موقع صحبت کردن منافاتی با صداقت. اسرار خود باشید
، منظور بنابراین، هنگامی که از صداقت در مذاکره صحبت می کنیم. راستا و مؤید صداقت در مذاکرات است

ذاکره و پس صداقت أصل م. دروغ نگفتن است و به این معنا نیست که مذاکره کننده همه چیز را می گوید
.دروغ آفت مذاکره است
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. کار شودکلمه راز در زبان التین هم به معنای جدا و متمایز بودن است و آن اندیشه و رفتاری است که ابتدا نباید آش
روان شناسان راز داری را مخفی کردن  .راز در حقیقت مجموعه آگاهی است که فقط مربوط به فردی خاص باشد

ه راز ب. عمدی اطالعات از دیگران تعریف کرده اند که سه ویژگی اجتماعی بودن، آگاهانه بودن و فعال بودن دارد
ر المؤمنین علی به تعبیر زیبای امی. در این هیچ تردیدی نیست. اقتضای حرمتش باید پوشیده بماند وگرنه راز نمی شد

ره کننده باید یکی از صفاتی که مذاک« .راز تو اسیر توست، اگر آشکارش ساختی، تو اسیر آن شده ای»: که می فرمایند
ترکیب صداقت و رازداری یکی از. البته صداقت  مرز دارد و مرز آن رازداری است. به آن مجهز باشد، راز داری است

در عین اینکه باید در جلسات  .باید مراقب بود به بهانه صداقت اسرار فاش نشود. ویژگی های مذاکره کننده خوب است
نابراین، راز ب. مذاکره راستگو باشیم، باید رازدار مجموعه ای که به نمایندگی از آنها در مذاکره حاضر شده ایم نیز باشیم
داری یعنی حمایت و پشتیبانی از واقعیت هایی که می توان به وسیله آنها به اهداف خود دست پیدا کنیم

رازداری
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صلت بزرگترین خ. چه در مذاکرات فردی و چه سازمانی ما نماینده و مکلف به حفظ امانت هستیم. ادامه رازداری، امانت داری است
، در مذاکره آنچه منجر به توافق طرف و متمایل کردن وی به توافق می شود. یک مذاکره کننده حرفه ای، امانت داری اوست

.  ی کندمیزان توانایی مذاکره کننده در ایجاد و کسب اعتماد طرف است، امانت داری بیش از سایر ویژگی ها این اعتماد را ایجاد م
از این رو، امانت داری را . هر فردی در زندگی خود حداقل دارای سه هویت مجزاست؛ هویت فردی، هویت سازمانی و هویت ملی

:می توان در دو قالب هویت یادشده به شرح زیر بررسی کرد

ه او این نام را ب. مذاکره کننده حرفه ای کسی است که مراقب نام و برند شخصی خود است: هویت و امانت داری فردی( الف
ف مقابل را سادگی نمی فروشد و می داند فقط به دنبال نان رفتن می تواند نام را هم خدشه دار کند و می داند نام بلند اعتماد طر

.داز این رو، نسبت به سایر افراد در مدت زمان کمتری می تواند به اهداف و منافع دو طرفه دست بیاب. هم به دنبال می آورد

امانت داری
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دیر یا بسیار دیده شده است که در مذاکرات افراد سخنانی را در بدگویی م: هویت و امانت داری سازمانی( ب
مورد شما فکر کنید گفتن این موارد چه تاثیری در چگونگی نگرش طرف مقابل در. سازمان خود گفته اند

ماد دارد؟ آیا در چنین وضعیت مقابل دیگر به شما اعتماد خواهد کرد؟ آیا می توانید با از دست دادن اعت
ز این طریق طریر منا این به نتیجه مذاکره امیدوار باشید؟ شما مامور هستید برای سازمانتان مذاکره کنیا، و ا

بی مشکالت سازمانی مربوط داخل سازمان است و خو. سازمان خود را برای رسیدن به اهدافش کمک کنید
رای یک دولت ها مربوط به بیرون هیچ گاه نباید فراموش کرد که طی تاریخ انتفاع بهترین قراردادهای تاریخ ب

ن یک فن پس مذاکره کرد. با کشور بوده و آسیب ضعیفتری قراردادها نیز برای همان کشور و ملت بوده است
و مهارت است و افرادی که در جلسه مذاکره حضور دارند، باید امانت دار و حامی مجموعه ای باشند که به

. نمایندگی از آنها به این میدان وارد شده اند

10

یرفته اند بسیاری از افراد گمان می کنند که هویت شخصی شان در جلسه مذاکره حضور دارد، اما به واقع نقشی که پذ
اگر این . یمدر این جلسه حضور دارد و این نکته را باید در نظر بگیریم که نقش یک مذاکره کننده خوب را داشته باش

ا درگیر موضوع را مد نظر داشته باشیم، همواره در مذاکرات به طور صریح و شفاف صحبت می کنیم و شخصیت خود ر
دن برای شفاف بو. گفتن یک جمله خوش فرم همیشه به کمی کار هنری نیاز دارد. مماشات و خجالت نمی کنیم
یبایی بخشی از ز. سلیس بودن جمله خوب است، اما وضوح یکی از ضروریات جمله است. لزومی ندارد هنرمند باشید

.یک جمله واضح، دقت در زدن به هدف است؛ یعنی چقدر دقیق مفهوم مد نظر شما را انتقال می دهد

غیر مذاکره محل تعاملی است که در آن نباید مبهم و گنگ صحبت کرد و از به کار بردن کنایات و بیان کلمات
برای اینکه واضح و  .همین طور باید به گونه ای صحبت کرد که توجه طرف مقابل جلب شود. مستقیم باید پرهیز کرد

.شفاف باشید، باید هدف از سخن خود را بدانید و حاشیه نروید

صراحت و شفافیت بیان 
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یت و صراحت این شفاف. اگر چیزی را به زبان می آورید، جور دیگری عمل نکنید. به تعهداتتان پایبند باشید
هم رفتار می در شما سبب می شود شفافیت دیگران را هم برانگیزید و به شکلی نامحسوس کسانی را که مب

شفاف بود مذاکره محل تعامل است و در این تعامل باید.کنند و حرف می زنند، به سوی شفافیت بکشانید
صحبت شاید در ارتباطات شخصی گنگ. و به گونه ای صحبت کرد که طرف مقابل متوجه مطلب ما بشود

طرف کردن آسیب چندانی نداشته باشد، اما در مذاکره  می تواند آسیب جدی باشد و سبب جبهه گیری
توجه مقابل شود و حتی ممکن است وی را در الک دفاعی خود فرو ببرد، زیرا انسانها زمانی که مطلبی را م
بل نمی شوند، در مقابل آن گارد می گیرند و از آنجا که ناشناخته بودن از منابع نوم است، افراد در مقا

این پاسخ ابهام، پاسخ و رفتار پیش بینی نشده ای دارد که. ناشناخته ها با ترس و وحشت برخورد می کنند
پس هنر مذاکره کننده این است که در عین اینکه صریح و شفاف .می تواند مسئولیت ما را دو چندان کند

ته خود خواسته خود را بیان می کند، طرف مقابل را به حرف بیاورد تا بتواند از این طریق به منظور و خواس
.برسد
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ره شده و اصوال انسان ها به دو دسته تقسیم می شوند؛ افرادی که هیجانات و احساسات بر آنها غالب است و افرادی که منطق بر آنها چی
پایه زمانی که فرد هیجانی می شود، تصمیم ها از. معموال در این دو گروه هم پوشانی ایجاد می شود و یکی بر دیگری غالب می شود

نجا که از آ. بنابراین، پایداری و همه جانبه نگری تصمیم در هاله ای از ابهام قرار می گیرد. عقالنی به پایه احساسی منتقل می شود
شار از معموال مذاکره وظیفه ای تصمیم ساز است و افراد بارها در معرض تصمیم گیری قرار می گیرند، بهتر است مذاکره کننده سر

.استداللهای منطقی باشد تا بتواند از فکر خود در مواجهه با زمان هایی که نیاز به تصمیم گیری و تحلیل دارد، بهره ببرد

ن است معموال فاکتورهای هیجانی میزان توانمندی افراد در تصمیم را از پایداری به اسمت دفعی و هیجانی بودن سوق می دهند که ممک
یده می تأثیرات آنی ایجاد کند، ولی در بلندمدت می تواند مأمن آسیب های فراوانی باشد که امروزه نمونه های آن به وفور در جامعه ما د

مذاکره کننده باید  .پس مذاکره کننده باید منطقی باشد و ضمن پذیرش مطالب منطقی با طرف مقابل منطقی صحبت کند.  شوند
، ناامیدی و فراموش نکنید بحث با افراد غیر منطقی. منطقی باشد و ضمن پذیرش مطالب منطقی، با طرف مقابل منطقی مذاکره کند

د، می گمان نکنید وقتی غیر منطقی می شوی. برای دستیابی به اهداف راه های بسیاری وجود دارد. رفتار تخاصمی به همراه می آورد
طق خود باقی مذاکره کننده  باید دقت کند در مواجهه با افراد غیر منطقی بر مدار من. توانید حقیقت یا اهداف طرف مقابل را کتمان کنید

.بماند

ن باشد و بنابراین، اگر می خواهیم مذاکره عقالنی پیش برود و دستاوردها را در آن به راحتی فرم دهیم، بهتر است منطق پایه و اساس آ
.از این نظر باید مذاکره کننده ای قابلیت را در خود تقویت کند

برخورداری از قوة منطق
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الش افرادی که عالقه ای به برقرار کردن ارتباط با دیگران ندارند و در ارتباطات خود دچار چ
ذاکره را می شوند، گزینه مناسبی برای مذاکره کردن نیستند، زیرا نمی توانند چالش های م

د به راحتی با بعضی از انسانها می توانن. به نفع خود تمام کنند و ارتباط مفیدی داشته باشند
ی دارد و می دیگر افراد ارتباط بگیرند و به اصطالح ویژگی برون گرایی در آنها نمود بیشتر

مت همدلی توانند از این ویژگی در دستیابی به نتیجه استفاده کنند و جلسه مذاکره را به س
.  و همراستایی پیش ببرند

تعاملی بودن افراد
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ا مؤدبانه ادب از فردی به فرد دیگر منتقل می شود و اگر میخواهیم با م. ادب از مهمترین ویژگی های مذاکره کننده حرفه ای است
ایشان را برخی افراد انتظار دارند به رغم بی ادبی خودشان، دیگران مرزهای ادب. برخورد کنند، ما نیز باید این گونه عمل کنیم

سؤالی در اینجا پیش می آید؛ اینکه رعایت حداکثری ادب آیا از میزان. چنین چیزی در مذاکره امکان ندارد. رعایت کنند
ردن صمیمیت روابط انسان نمی کاهد؟ در پاسخ می توان گفت که ادب و راحتی در رفتار در دو سر طیف قرار دارند که پیدا ک

ردید، استفاده مکرر از عباراتی همچون حضرت عالی، فرمایش ک. نقطه تعادل این دو، از هنرهای یک مذاکره کننده حرفه ای است
های از این رو، توصیه میشود از عبارت. استدعا می کنم و بار جلسه را سنگین می کند و الزاما به معنای رعایت ادب نیست

ناب عالی عباراتی همچون ج. جایگزین استفاده شود که در عین رعایت ادب، فضا و جو جلسه را به طور غیر ضروری سنگین نکند
دب موجب ا.به جای فرمایش کردید، خواهش می کنم به جای استدعا دارم( فرمودید)به جای حضرت عالی، مطرح کردید ( شما)

ا داشتن قابلیت های فنی مذاکره مهم است، ام. ایجاد قدرت و پیروی افراد از شما می شود و برایتان حرمت و احترام می آورد
پس ادب موجب ایجاد حس قدرت  در افراد و . داشتن ادب یک فاکتور ضروری  است، زیرا برای افراد حرمت و احترام می آورد

یشبرد اهداف بنابراین، بهتر است در جلسه مذاکره ادب و متانت را رعایت کنیم تا بتوانیم از آن به نفع پ. تبعیت از آنها می شود
.مذاکره استفاده کنیم

ادب و متانت 
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گرفته می انسانیت صفت مورد توافق همه انسانهاست و در بسیاری از جلسات حتی زمانی که تصمیم های غیر انسانی
.شود، سعی بر آن است که موافق انسانیت نشان داده شود

و خالف مثالی که در این زمینه می توانیم بیان کنیم، این است که هنگام رانندگی طرف مقابل شما حرکتی بد
ند، شما مستعد اعتراض و عصبانی شدن هستید، ولی به محض اینکه از شما عذرخواهی می ک. مقررات انجام می دهد

انیت می توان عصبانیت شما فروکش کرده و به شما یادآوری می کند که انسان ها اشتباه می کنند، ولی به واسطه انس
انی و منابع و بنابراین، در جلسه مذاکره زمانی که انسان حضور پیدا می کند و از مب. از این اشتباهات چشم پوشی کرد

اکره خود به انسانیت خود بهره می برد، این ویژگی فرصتی ایجاد می کند تا بسیاری از چالش ها در مسیر شکست مذ
پس در جلسات مذاکره انسان باشیم و انسانی رفتار .خود مدیریت شوند و مذاکره قوام و پایداری خود را حفظ کند
. کنیم تا بتوانیم مذاکره را در مسیر صحیح خود پیش ببریم

انسانیت
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اه نمی مذاکره به نسبت اهداف و منابع خود، بیشک فرایندی زمان بر است، پس عامل زمان یکی از عوامل مؤثر در جریان مذاکرات است و هیچ گ
هنگامی که زمان فاکتوری است که  .توان زمان را از مذاکره جدا کرد و از حوزه های راهبردی است که می توان از آن به نفع یا ضرر استفاده کرد

شکیبایی خود را در جلسات مذاکره به این اندازه پررنگ نشان می دهد، عاملی که به شما کمک می کند تا بتوانید آن را مدیریت کنید، صبر و
از فرصت های . داست، در مذاکره سعی نکنید که بیشتر از طرف مقابل صحبت کنید؛ بهتر است  از عجله و شتاب در صحبت های خود پرهیز کنی

:داستان زیر نمونه از عاقبت عجله را در بیان خواسته نشان می دهد. ایجادشده در فرایند مذاکره، نهایت استفاده را ببرید

کنند و ناگهان یک چراغ جادو روی زمین پیدا می. روزی مسئول فروش، منشی دفتر و مدیر شرکت برای ناهار به سمت سلف حرکت می کردند
ا ابتد. غول از آنها می خواهد که هریک آرزویی کرده تا غول برای آنها برآورده کند. سپس، غول چراغ جادو ظاهر می شود. آن را لمس می کنند

چ من میخواهم که توی باهاماس باشم، سوار یک قایق بادبانی شیک باشیم و هی!... اول من، اول من: منشی با عجله آرزوی خود را می گوید
خواهم می... حاال من: بعد، مسئول فروش، آرزوی خودش را بیان می کند... نگرانی و غمی از دنیا نداشته باشم، پوووف منشی ناپدید می شود

.  شودمسئول فروش هم ناپدید می! پووووف. توی هاوایی کنار ساحل لم بدهم، یک منبع بی انتهای غذا داشته و و تمام عمرم را خوش بگذرانم
!من می خواهم که آن دو  نفر بعد از ناهار توی شرکت باشند: حاال نوبت توست، مدیر پاسخ میدهد: غول به مدیر می گوید

صبر و شکیبایی 
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ندها و حیله گاهی عصبانی کردن طرف مقایا یکی از ترف. مذاکره کننده حرفه ای را نمی توان به سادگی عصبانی کرد
ه برد و در وقتی نتوان در زمین بازی به نتیجه رسید، بهترین کار این است که بازی را به حاشی. های مذاکراتی است
ه هنر مذاکر. بسیاری از افراد به چنین حرکات غیراخالقی مذموم در مذاکره مبادرت می ورزند. آنجا بازی را ادامه داد

ابل صبر کننده حرفه ای این است که مسائل را شخصی نکند، عصبانی نشود و در برابر حمالت و ترفندهای طرف مق
یشه مجبورند افراد عصبانی هم. شاید سخت باشد که البته این گونه نیز هست، ولی عاقبتی شیرین دارد. پیشه کند

رگ افراد کم صبر و عجول در رسیدن به اهداف بز. برای جبران رفتار زشت خودشان در انتهای مذاکره امتیاز بدهند
طلع شود، تعجیل یکی از ضعف های مذاکره کننده است که اگر طرف مقابل از این مسئله م. ناتوان و ناکارآمد هستند

شوید، چون پس زمانی که کم صبر و بی حوصله هستید، وارد جلسات مذاکره ن. می تواند از آن علیه شما استفاده کند
.بیشک نتیجه آن برد نیست و می تواند یک نقطه منفی برای توانمندیهای شما تلقی شود

ند مذاکره کننده صبور در عین صبر و آرامش، مدیریت زمان را از دست نمی دهد و با سؤال های هدایتگر سعی می ک
مانند این دو ویژگی نیز ه.  طرفین را به سمت نتیجه ای مناسب که منافع هر دو را در بر داشته باشد، هدایت کند

ی دلیل سایر ویژگی ها در دو سر طیف قرار دارند؛ یعنی صبور بودن نباید به معنای عدم تحرک و انفعال و تحمل ب
ن دو ای. از طرف دیگر، استفاده از زمان نیز نباید منجر به بیقراری و کاهش صبر و آرامش شود. گذشت زمان باشد

.نقطه، تعادلی دارند که باید به وسیله مذاکره کننده کشف شود و به اجرا برسد

گویند سنگ لعل شود در مقام صبر        آری شود ولیک به خون جگر شود
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از . برده ایم|ت انصاف و منصف بودن بسیاری از اوقات حتی اگر از ارتباط با انسانها نتیجه نگرفته ایم، از انصاف آنها لذ
.ویژگی هایی که می توان شخصی را به نیکی یاد کرد، انصاف وی است

یژگی را ندارند، اگر مذاکره کننده ویژگی انصاف را نداشته باشد که متأسفانه تعداد بی شماری از مذاکره کنندگان این و
منصف یک مذاکره کننده. جلسه مذاکره وارد پیچیدگی های بیشتری شده و دستیابی به نتیجه دشوار می شود

رف آمادگی پذیرش سخنان صحیح و حتی تغییر در دیدگاه های خود را در راستای اهداف داشته باشد؛ یعنی اگر ط
اه خود مقابل سخن منصفانه و منطقی را بیان کرد، اگر آن را در راستای اهداف خود دیدیم، آن را می پذیریم و دیدگ
نی را تغییر می دهیم، ولی اگر این طور نبود، با انصاف سخن وی را می پذیریم و مسیر خود را ادامه می دهیم؛ یع

این رویکرد . مسعی نمی کنیم به طمع دستیابی به اهداف، انصاف را زیر پا بگذاریم و رفتار غیر منصفانه داشته باشی
ار دهیم اینکه خود را جای طرف مقابل قر. سبب می شود طرف مقابل در برابر ما جبهه نگیرد و در کنار ما حرکت کند

انصاف در .  و از دریچه نگاه او به دنیا نگاه کنیم، می تواند تأثیر زیادی در ایجاد و گسترش انصاف در ما داشته باشد
ل برخورد می توان نوع نگاه خود را تغییر داد و منصف بود و حرفه ای با مسائ. مذاکرات سبب تعامل و ارتباط می شود

. به وفور در شرکت های حرفه ای انصاف دیده می شود، حتی اگر در راستای اهدافشان نباشد. کرد

است، نسبت به بنابراین، حرف حساب پذیرفتنی است و اگر مطلبی را می شنویم که باب طبع ما نیست، ولی منصفانه
. آن بسته به نوع اهداف، تصمیم منطقی می گیریم و با انصاف برخورد می کنیم
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.  تفاده کنداعتماد به نفس ویژگی بارزی است که با داشتن آن، مذاکره کننده قادر خواهد بود از سایر ویژگی های خود به خوبی اس
اعتماد به عوامل مختلفی موجب می شوند که اعتماد به نفس افزایش یابد، ولی به نظر می رسد بزرگترین عامل ایجاد و افزایش

.  تر می شودهر چه اطالعات طرف مقابل بیشتر باشد، به طور غیر مستقیم اعتماد به نفس او هم بیش. نفس، اشراف اطالعاتی است
قش مؤثری البته سایر عوامل نیز همچون آراستگی، داشتن نام نیکو، داشتن فن بیان و مذاکره در افزایش این اعتماد به نفس ن

ی مذاکره اعتماد به نفس یک عامل کنترلی بسیار مهم است و فرد می تواند از طریق داشتن این باور در بزنگاه ها .بازی می کنند
راه های اعتماد بنفس چیست ؟ .پس اعتماد به نفس یک راهکار پیش برنده است. آن را حفظ کند و به سمت نتیجه پیش ببرد

بنابراین، . تجربه نشان داده است زمانی که  انسان ها روی هر موضوعی تسلط و اشراف داشته باشند، به اعتماد به نفس می رسند
.از کارهایی که مذاکره کننده باید انجام دهد، به دست آوردن تسلط بر موضوع محتوا و سبقه مذاکره است

یک سالح و داشتن. دومین راهی که می توانیم به اعتماد به نفس برسیم، داشتن یک مزیت رقابتی و جادو امنیت برای خود است
ی بودن اصوال بخش عمده ای از پایین بودن سطح اعتماد، به خال.فن در جلسه مذاکره می تواند اعتمادیت انسان را تقویت کند

.دستان فرد بر می گردد

اعتماد به نفس 
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اد قاعده ای در مذاکره وجود دارد که می گوید افر. روش دیگری هم برای افزایش اعتماد به نفس وجود دارد
ج از دو خار. به دو دلیل با شما مذاکره می کنند؛ یا از شما می ترسند، یا از شما منفعتی کسب می کنند

د، به پس اگر دیدید به جلسه مذاکره ای دعوت شدی. موضوع یادشده، هیچ کس با شما مذاکره نخواهد کرد
مچنین، ه. این فکر کنید که حتما نیازی به شما بوده است که طرف مقابل را در آن سوی میز قرار داده است
این رو قدر به این موضوع فکر کنید که این شما هستید که می توانید نیاز طرف مقابل را برآورده کنید، از

انید، بدانید ابزاری را که در اختیار شما است که به واسطه آن توانسته اید طرف مقابل را پای میز مذاکره بکش
.و این ابزار را به سادگی از دست ندهید

دن مذاکره کسانی که اعتماد به نفس کافی دارند، تمایلشان برای مذاکره بیشتر است و مخاطرات طوالنی ش
در مجموع، بدون شک می توان  .را بیشتر تحمل می کنند و قابلیت بیشتری برای دستیابی به توافق دارند

نظور ما گفت که اعتماد به نفس و اعتقاد به خود در جلسه مذاکره به معنای کسب موفقیت است، البته م
.اعتماد به نفس کاذب نیست
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مان گونه ه. تعجیل پیش از توانا شدن و درنگ پس از فرصت یافتن، نشانه ضعف است»: می فرمایند( ع)حضرت علی
ت که از حدیث پیداست، انجام هر کار، یک زمان بهینه دارد که آن زمان نه آن قدر دیر است که خاصیت خود را از دس

اره این حدیث به خوبی نشان میدهد که افراد موفق همو. بدهد و نه آن قدر زود است که زمان آن هنوز نرسیده باشد
د، بدون تعجیل در کنار کمین فرصت ها هستند و به هنگام مواجهه با  فرصت ها، نهایت بهره را از آنها خواهند بو

.نیازمند سرعت عمل است... تحقق چنین هدفی در کنار ویژگی های متعددی همچون فرصت شناسی، صبور و 
طب سرعت عمل به معنای انجام سریع و کم زمان کار است، اما سرعت عمل سبب می شود تأثیر گذاری شما بر مخا

کند به بیانی، سرعت عمل در درک نظر مخاطب و سرعت عمل در پاسخ مناسب به شما کمک می. افزایش پیدا کند
د بگیرید در رای تمرین سرعت عمل باید تمرکز و خوب گوش دادن را تمرین کنید و یاب.فردی تأثیرگذارتر دیده شوید

ه یک شرایط عادی زندگی هم با سرعت و دقت بشنوید و پاسخ دهید تا در مذاکرات حرفه ای این ویژگی تبدیل ب
ما را افزایش سرعت عمل می تواند نتیجه مذاکره را تغییر دهد و حتی قدرت تلقین کردن ش. شایستگی برای شما شود

ید تا مبادا بنابراین، باید مراقب شناسایی زمان درست برای گرفتن منافع و در اختیار گرفتن نبض مذاکره باش. دهد
.فرصتها بسوزد و سبب از دست رفتن بازار و ورود رقبا به عرصه رقابت و بازار شود

سرعت عمل

22

گوش دادن . شنیدن یک بحث کامال فیزیولوژیک است و فقط به معنای فعال شدن حسگرهای شنوایی ما بر اثر امواج صوتی است
.یک مهارت شناختی است و نوعی فعالیت ذهنی و تحلیلی محسوب می شود

:  دو نکته در شنونده بودن تأثیرگذار است

ه گوش این شنوند. فقط شنونده ای است که گوینده را درک کرده و با وی در گفت و گو همراهی می کند: شنونده خوب بودن( ۱
.  اما حالت ایده آل تر، شنونده فعال بودن است. خوبی دارد و گوینده فقط برای برقراری رابطه با وی در ارتباط است

رغیب به به شنوندهای گویند که در عین خوب گوش دادن، اثر سینرژیک روی گوینده نیز دارد و وی را ت: شنونده فعال بودن( ۲
ی از نخست، اطالعات و. این موضوع موجب می شود تا سه نتیجه خوب برای شنونده عاید شود. گفت و گوی بیشتر می کند

ننده آگاه سوم، از گفتن حرف های پشیمان ک. دوم، مجهوالت بیشتری از شنونده تبدیل به معلومات شود. گوینده کامل تر شود
رای گوینده شنونده فعال بودن یعنی همراهی با گوینده و فرستادن پیام های تأییدی با تشکیکی یا ب. شود و از آنها بپرهیزد

ا آنها به این معنا که عالوه بر اینکه شنونده به حرف های گوینده گوش می دهد، ب. هنگامی که وی مشغول صحبت کردن است
:  این موضوع شبیه ضرب المثل معروف است.همراه می شود و گوینده رادیا می کند

«.مستمع صاحب سخن را بر سر ذوق آورد»

شنونده فعال بودن 

23

ک ی. شنیدن در مذاکره آنقدر اهمیت دارد که از آن به عنوان هنر شنیدن و با شنیدن فعال یاد می شود
ت و اساس مذاکره بر ارتباط گیری درست بین طرفین اس. مذاکره کننده خوب، یک شنونده خوب است

ت کم به باور محققان هر فرد روزانه دس. شنیدن و فهم دقیق مسائل سبب برقراری ارتباط درست می شود
.در مذاکره چنین اشتباهاتی خسارت بار است. در یک مورد مرتکب اشتباه شنیداری می شود

ی پرسیدن سؤال های درست و مناسب و واقعا گوش فرا دادن به فرد مقابل در مذاکره اهمیت بسیار زیاد
نکه نخست ای. به طور معمول، سه عامل موجب می شود تا مذاکره کنندگان از شنیدن فعال باز مانند .دارد

آنها . ستآنها فکر می کنند که مذاکره اساسا تشویق دیگران به پذیرش است و ابزار تشویق هم، حرف زدن ا
ره دوم اینکه مذاک. توجه ندارند که بدون آگاهی از انگیزه های طرف مقابل، تشویق امکان پذیر نیست

باره نوبت کنندگان آن قدر به حرف زدن اشتیاق دارند که زمان شنیدن خود را به انتظار صرف می کنند تا دو
. ، نشوندحرف زدنشان برسد و به این ترتیب، ممکن است متوجه اطالعاتی که در فرایند مذاکره حیاتی است
ایی که عامل سوم این است که گاهی مذاکره کنندگان مطلبی را که نمی خواهند بشنوند، نمیشنوند، تا ج

ی شنیدن فراگیر. حتی متوجه بی عالقگی طرف مقابل به معامله با خرید از آنها یا فروش به آنها نمی شوند
.مؤثر، کاری است دشوار، اما ثمربخش
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یم و این معموال اگر بخواهیم روی انسانها شناخت پیدا کنیم باید روی تیپ های شخصیتی آنها مسلط باش
تفکری که . گیریمنکته بسیار مهمی است، به دلیل اینکه برای ارتباط گرفتن، نوع تیپ شخصیتی را در نظر ب

. جام می شودعنوان می کند ما با انسانها مذاکره میکنیم تفکر اشتباهی است، زیرا مذاکرة ما با شخصیت ها ان
نین به طور مثال، اگر فردی را در جلسه مذاکره محتاط ببینیم، در واقع اقتضای تیپ شخصیتی وی چ

.برخوردی است

اگر . ار کنیمپس در جلسه مذاکره با هر تیپ شخصیتی بر اساس جنسیت، نیاز و قابلیت هایی که دارند، رفت
نگاهی به مدل های موجود تیپ شخصیتی در دنیا بیندازیم، متوجه می شویم چقدر انسان ها از نظر
.شخصیتی با هم متفاوت اند، یک مذاکره کننده تشخیص داده و به فراخور آن، خود را تطبیق بدهد

روان شناسی و شخصیت شناسی 

25

نید از برای مثال، زمانی که با فردی که دارای شخصیت هیجانی است در حال مذاکره هستید، باید سعی ک
هیچ . یدقابلیت های هیجانی وی نهایت استفاده را ببرید و در جهت پیشبرد مذاکره به نفع خود کوشا باش

وحیات در این جلسه باید فن خود را بر اساس ر. گاه نمی توان با یک راهبرد یکسان وارد جلسه مذاکره شد
.طرف مقابل انتخاب کنید تا به مقصود خود برسید، وگرنه با شکست روبه رو می شوید

باید در مذاکره. شناسایی طرف مقابل از عوامل مهمی برای پیشبرد مذاکره به سمت هدف مطلوب خود است
اهبردها و روانی که در آن وجود دارد، ر-تحلیلگر بود و بر اساس لحظه مذاکره، طرف مقابل و بافت شخصیتی

.مدیریت مذاکره را به عهده گرفت و از آن استفاده کرد

26

وان سبک می ت. افراد به شیوه های مختلفی مذاکره می کنند و طی فرایند مذاکره، رفتارهای متفاوتی نشان می دهند
طرناک این یکی از موارد بسیار مهم و البته خ. های مختلف مذاکره و چگونگی تأثیرشان بر نتایج مذاکرات را شاهد بود

است که افراد فکر می کنند اگر در موفقیت مذاکره فروش خود با اجرای یک متد و روش فروش به مهارت خوبی
ه می توانند دست پیدا کردند و با تکیه بر آن در برخی از این مذاکرات موفق شدند، می توانند آن شاه کلیدی دارند ک

راد در در تمام مذاکرات از آن استفاده کنند، ولی این امر یک اشتباه بزرگ است، چرا که در مذاکرات تجاری برخی اف
از ریسک برخی دیگر زمان بیشتری می گذارند و تالش می کنند. مذاکره سرعت به خرج می دهند و ریسک می کنند

خی مذاکره بر. برخی از خریداران بسیار وفادارند و برخی دیگر از مغازه های نزدیکشان خرید می کنند. کردن بپرهیزند
ه سادگی می کنندگان به حدی صدای خود را باال می برند که بی ادبانه به نظر می رسد، برخی دیگر منفعل هستند و ب

.توان نظرشان را تغییرداد

شخصیت شناسی در مذاکرات

27

یتیبه سادگی می توان با آموزش تیپ های شخص. این نکته پیش از آغاز هر مذاکره ای توصیه می شود
DISC تیجه، و رفتارشناسی آنها با ویژگی شخصیتی خود و دیگ شویم، در مذاکرات موفق باشیم و در ن

ر آگاهانه روابط خود را با افراد خانواده، دوستان، همکاران و سایر افراد جامعه به صورت مؤثر و پویا برقرا
.کنیم

م و مؤثر بر یادگیری و شناخت تیپ شخصیتی قبل از برقراری هر گونه ارتباطی برای دادن یک ارتباط سال
ر اساس از همین رو، تیپ شناسی ب. پایه شناخت رفتار و شخصیت افراد در زندگی فرد اجتماعی اهمیت دارد

مورد ت روان شناسان، مشاوران و محققان زیادی قرار گرفته است چرا که با شناخت آن  DISCالگوی
میالدی ۱۹۹۲تیپ روان شناسی دیسک نخستین بار در سال . برقراری روابط بسیار پویا و ساده می شود

بقه بندی دکتر مارستون معتقد بود که افراد را می توان با چهار سبک ط. توسط دکتر مارستون معرفی شد
.کرد

28

فوذ، ثبات و تیپ های شخصیتی مبتنی بر دیسک به چهار بخش اصلی در حوزه رفتارشناسی یعنی برتری طلبی، ن
رح از کنار هم گذاشتن حرف اول هر بخش، واژه دیسک ایجاد شده که هر بخش به ش. وجدان کاری تقسیم می شوند

:زیر است

•Dominanceبه معنای برتری طلبی:
جام ویژگی بارز این تیپ شخصیتی، وظیفه محوری است؛ این افراد تمایل دارند وظایف خود را در وقت مشخص ان

اظ در مجموع، می توان گفت که این گروه از لح. دهند و در انجام کارهای خود بر ایجاد شادی و نشاط متمرکز باشند
رخورد با این در ب. رفتار و شخصیت، با اراده و نیرومند، نتیجه گرا، تعیین کننده، اهل رقابت، مصمم و پیشرو هستند

رکز گروه شخصیتی باید از کلی سازی بپرهیزید، از تکرار خودداری کنید و به جای مشکالت، روی راه حل ها تم
 .کنید

•Influence به معنای نفوذ:
شرت و تفریح این افراد تمایل دارند تعامل، معا. از نظر روان شناسی ویژگی قالب این گروه شخصیتی، برون گرایی است

وان گفت که به طور مختصر می ت. داشته باشند و به آنچه دیگران ممکن است درباره آنها فکر کنند، متمرکز می شوند
ند این گروه معاشر، پرحرف  و سرزنده، جذاب، الهام بخش، مشتاق، گرم، قابل اعتماد و خوش بین توصیف می شو

ه آنها ممکن است از عدم پذیرش، از دست دادن نفوذ و نادید. همکاری و ابراز شور و شوق را در اولویت قرار می دهند
ودشان صحبت در برخورد با ای باید فرصتی در نظر گرفته شود که سؤال بپرسند و خ. گرفته شدن هراس داشته باشند

.کنند

29

•Steadlinessبه معنای ثبات:
اری با یکدیگر به ویژگی قالب این تیپ شخصیتی ثبات قدم است؛ یعنی از کمک کردن به دیگران با پشتیبانی سایر افراد و همک

ت دادن در مجموع این افراد مالیم، راحت و آرام، دلپذیر، صبور، پایدار، صمیمی، عالقه مند به اولوی. عنوان یک تیم لذت می برند
.به پشتیبانی، همکاری و حفظ ثبات، آرام، قابل پیش بینی، پایدار و سازگار توصیف می شوند

•Conscientiousness به معنای وجدان کاری:
بینش . داین تیپ شخصیتی بر درست و دقیق بودن تمرکز دارن. وجدان کاری این افراد محفوظ، وظیفه محور و سازگار هستند

ار، متمرکز بر آنها افرادی دقیق، سازگار، هدفمند، واقع گرا، پاید. اصلی این گروه در برقراری رابطه با دیگران مبتنی بر اعتماد است
.قابلیت های خود برای کسب دانش و تخصص در راستای رشد شخصی هستند

دارند، حرکات تند و سریعی دارند؛ یعنی تند صحبت می کنند، تند حرکت Dمعموال افراد مقتدر و اجتماعی که تیپ شخصیتی
قابل، در م. می کنند، کمتر حرف می زند و همه چیز را بررسی می کنند و بعد از آن و بی تعارف و رک به شما منتقل می کنند

ی شوند، به طور مثال، وقتی وارد فروشگاه م. شخصیت های با شما با لبخند و گرم برخورد می کنند و تمایل به گپ زدن دارند
.باقی فروشنده ها را نیز زیر نظر می گیرند

.  معموال حرکاتشان با آرامش همراه است، با دقت به صحبت های شما گوش می دهند و کمتر حرف می زنند Sو Cافراد گروه
ت که به طور کلی، می توان گف. همه چیز را با دقت می بینند و به دانستن جزئیات محصول و موضوع مورد بحث عالقه مندند

لی افراد آنها بیشتر به عکس دیدن توجه دارند، و. و آکلینگر هستند و در زمان کم عالقه به مذاکره دارند Dافراد با تیپ شخصیتی
(.  ۱3۹۶به نقل از امیدواری و پاکدل، )جزئی نگر هستند و عالقه بیشتری به توضیحات دارند  Sو Cتیپ های شخصیتی
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اما . ه استبعضی از افراد فکر می کنند دیر حاضر شدن در جلسه مذاکره نشانه قدرت و باال رفتن دست مذاکره کنند
له ای در این خطای ها. دیر حاضر شدن افراد، نشانه قدرت نیست و به واسطه منشأ قدرت دیر به جلسه مذاکره می آید

وقت وقتی زمانی را با فردی برای حضور در جلسه مذاکره مشخص می کنیم، باید سر|. بسیاری از افراد وجود دارد
ی این پایان ماجرا نیست و بخشی از آن به خود ما بر م. حاضر شویم، چون در طرف  مقابل انتظار ایجاد کرده ایم

قابل را به زمانی که دیر بر سر جلسه مذاکره ای می شویم، خطایی است که امتیاز منفی تلقی می شود و طرف م. گردد
پس زمان شناسی برای جلوگیری از دادن فرصت به طرف مقابل  .سمت اس از این امتیاز منفی به نفع خودش می برد

.زمان حضور در جلسه را رعایت کنیمیداست، پس با

یهمان برای مثال، در جریان مذاکرات شرکت ژاپنی با شرکت دیگر، زمانی که شرکت ژاپنی در کشور طرف مقابل م
د، دور بعدی مذاکرات که در کشور ژاپن برگزار ش. دقیقه تأخیر برای حضور در جلسه مذاکره داشتند۱۵بود، آنها 

به رو شدند، در ژاپنی ها با یک ساعت و سی دقیقه تأخیر به پای میز مذاکره نشستند و وقتی با گالیه میهمانان خود رو
.«شما برای وقت ما ارزش قائل نشدید، پس ما هم در این مورد همان گونه عمل کردیم»: پاسخ گفتند

.انسان های موفق همیشه به موقع حضور پیدا می کنند تا بدهکار طرف مقابل نشوند

وقت شناسی 

31

بت مذاکره کننده خوب، فردی است که هم هوشیار است نسبت به آنچه که در جلسه مذاکره می گذرد و هم ذهن فعالی دارد نس
مد نظر به اینکه جریانها، مسیرها و داده هایی که در جلسه جابه جا می شود را می تواند بشناسد، مدیریت کند و به سمت اهداف

ر دام ضرورت قابلیت یادشده این است که در جلسه مذاکره افرادی که هوشیار نیستند و ذهن فعال ندارند، معموال د .پیش ببرد
ن ضعف به های مذاکراتی طرف مقابل گرفتار می شوند و در صورتی که طرف مقابل این قابلیت را داشته باشد، با استفاده از ای

.تدریج در جریان مذاکره اطالعات مورد نیاز در تصمیم گیری خود را از ذهن وی استخراج می کند

.  خیلی مهم است که در جلسه مذاکره همه حواس فرد معطوف به جلسه باشد تا از فن مذاکره غافل نشود و خود را حفظ کند
ن زمان جالب است بدانیم که معموال افراد حرفه ای در مذاکره پس از دو ساعت جلسه مانند رانندگی، استراحت می کنند و در ای
اجتماعی بر اساس استانداردی که وجود دارد، طرفین به هیچ وجه گفت و گوی کاری ندارند، بلکه گفت وگوی شخصی، عمومی و

اتی ذهن را دارند و پذیرایی می شوند و سعی میکنند قالب ذهنی خود را در زمان استراحت به مذاکره نبرند تا بتوانند برای لحظ
ند به همچنین، در جلسه مذاکره هم بحث حاشیه ای نمی کن. رها کنند تا استراحت کند و در جلسه مذاکره فعال وهوشیار بماند

نندگان این معنا که در زمان استراحت، فقط استراحت می کنند و هنگام مذاکره فقط مذاکره است و این یک فن برای مذاکره ک
.حرفه ای است که ذهن خود را در سطح باالیی نگه دارند

هوشیاری با ذهن فعال 

32

ه مذاکره نکته جالب این است که انسان باید نهایت تالش خود را به کار گیرد که با توجه به فرار بودن ذهن از جلس
ت است تا به این منظور، یکی از راهها، به اندازه بودن مدت جلسا. خارج نشود و به صورت یک شنونده فعال باقی بماند

ت یکی دیگر از راه های هوشیاری ذهن در صورت حواس پرتی حین جلسه، درخواس. ذهن در مواقع نیاز استراحت کند
ن تا در جلسه تکرار گفت و گوی اخیر طرف مقابل است با استفاده از ابزارهای ایجاد تمرکز مانند نوشتن و سوال پرسید

.مذاکره ذهن فعال بماند

گر با ا. یکی از ویژگی های افرادی که ذهن فعال دارند و در جلسه مذاکره هوشیار هستند، سایز مردمک چشم آنهاست
یدا کرد، یک نفر مذاکره می کنید و در جلسه مذاکره به او نگاه کنید و احساس کنید سایز مردمک چشمش افزایش پ

این می تواند یک پیام برای شما باشد که فرد از نظر ذهنی از جلسه مذاکره خارج شده و احتماال ذهنش به جای
االن فرد در دیگری رفته است و این مردمک از تمرکز بر شما به یک فضای بزرگتری رسیده و می توانید بفهمید که

تتان باز جلسه نیست و حاال دیگر شما هستید که مدیر جلسه اید و اگر می خواهید از این غفلت استفاده کنید، دس
، او را به است، اما اگر به حضور وی نیاز دارید، باید دوباره با یک سوال پرسیدن یا دعوت به چالش کردن طرف مقابل

عال نبودن در این مثال مشخص شد که چگونه ف. جلسه برگردانید تا بتواند به طور فعال در جلسه با شما پیش برود
.ذهن و عدم هوشیاری به سادگی عنان و افسار مذاکره را به طرف مقابل می دهد

د، پس باید نهایت تالش را لحاظ کرد تا ذهنمان از جلسه خارج نشود و به واسطه عدم هوشیاری که ایجاد می شو
کردن در مسیر جلسه مذاکره را از دست ندهیم و طرف مقابل را نیز به فراخور نیازمان در جلسه باقی نگه داریم و دقت

.  مردک چشم مذاکره کننده مقابل را فراموش نکنیم که در جلسه مذاکره بسیار کاربرد دارد

33

ز فنون اکتسابی نباید تصور کرد ویژگی تیزهوشی به خصوص بخش محاسبه تحلیلی باال، فقط ذاتی است چون خیلی ا
.است، یعنی اگر فرد آموزش دید و آن را تمرین کرد، می تواند به این ویژگی دست یابد

حتمال اگر مذاکره کننده از آن غافل شود، ا.از این جهت که این ویژگی، صفت و رویداد در مذاکره بسیار ضروری است
مطرح اینکه در جلسه مذاکره اتفاق های ناگوار وی بیفتد، خیلی زیاد است معموال پیشنهادهایی در جلسه مذاکره

قویت نکنید، بنابراین، اگر قابلیت تباد در خود ت. میشود و شما مجبور می شوید فکر کنید که یک جواب اولیه بدهید
.ممکن است پاسخی بدهید که به هر دلیلی اثر مخرب داشته باشد تا سازنده

فت چون برای اینکه اهمیت موضوع مشخص شود فقط کافی است در مورد یک پیشنهاد در کمترین زمان تصمیم گر
ت آسیب در جلسه مذاکره همچنین اتفاقی می افتد و یا تیزهوش نباشد احتمال دارد از ناتوانی در تحلیل و پاسخ درس

.بیند

تیزهوشی با قابلیت محاسبه و تحلیل زیاد

34

ما به طور مثال فرض کنید در جلسه مذاکره هستید و قصد دارید کاالیی را بخرید، طرف مقابل به ش
ولی اگر نقد . درصد تخفیف دارد3است و $هزار ۲۵۰پیشنهاد می دهد اگر نقد بخرید، ارزش کاال 

$هزار3۰۰ماهه باید پرداخت شود یا به ارزش 3هزار خواهد بود و بدون تخفیف ۲۷۰$نخواهید، ارزش کاال 
می دارید با فرض اینکه زمان بسیار ک! به صورت یکساله خریداری شود، حال شما کدام را انتخاب می کنید؟

حلیل این نشان می دهد که مذاکره کننده باید قابلیت محاسبه و ت. برای آنکه به این سؤال پاسخ دهید
ذاکره اما اگر احساس می کنید در جلسه م. زیادی داشته باشد و فرد تیزهوشی باشد و این یک اصل است

تید، معمول تیزهوش نیستید یا به هر دلیلی مثل ویژگی های بایوریتمی خود، آن روز فرد تحلیلگری نیس
نید، یعنی است که در چنین شرایطی برای مواجهه با این پیشنهادها از طرف زمان بگیرید تا بتوانید فکر ک

.  وقتی نمی توانید درست انتخاب کنید، ریسک نکنید

35

:حکایت زیر به درستی جایگاه تیزهوشی در مذاکره را تبیین می کند

به . در سر راه خویش، پسر نه ساله ای را دید. روزی محمدعلی پاشا، حاکم مصر، از کوچه ای عبور می کرد» 
ا از پاش. انا فتحنا را حفظ کرده امۂقرآن را خوانده ام و تا سور: سواد داری یا نه؟ پسرک جواب داد: او گفت

از قبول : تسپس گف. پسرک، سکه را بوسید و پس داد. این پسر خوشش آمد و یک دینار طال به او بخشید
د که این پدرم سخت مرا تنبیه خواهد کرد، زیرا می پرس: چرا؟ طفل گفت: پاشا با تعجب پرسید. این معذورم

گویی سکه طال را از کجا آورده ام؟ اگر من بگویم که سلطان پاشا به من لطف کرده، می گوید که دروغ می
پاشا بسیار خوشحال شد و از هوش و زکاوت او. چون لطف و بخشش سلطان از هزار دینار کمتر نیست

«.سپس پدرش را خواست و مخارج تحصیل کودک او را تأمین کرد. تعجب کرد

36
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ن به جلسه خیلی از مذاکره کنندگان مبتدی وقتی که قصد رفت. مذاکره کننده خوب به جزئیات در جلسات مذاکره دقت می کند
ام به همین دلیل معموال ممکن است در د. مذاکره دارند با تصور صاحب فن او مذاکره بودن وارد می شوند و صحبت می کنند

را دارد، مذاکره کننده حرفه ای عالوه بر اینکه راهبرد، فنون وا مهارت های کافی برای مذاکره خود. مذاکراتی طرف قابل بیفتند
ی مذاکره که در آینده بیشتر به آن می پردازیم، به جزئیات و نکاتی که در جلسه مذاکره، رفتارهای طرف مقابل و فضای محیط

رد جهت وجود دارد، بسیار حساس است و سعی می کند این نکات را بیابد چون در خیلی از موارد، این نکات می تواند به رفتار ف
.بدهد و طرف مقابل را از یک قالب بسته خارج کند و حتی راهبرد وی را تغییر دهد

ه وجود اصوال انسان هایی که در مذاکره موفق هستند، در تک تک جوانب مذاکره، گفته های طرف مقابل، بافت جلسه و انرژی ک
ام مذاکراتی دارد، حساس هستند و سعی می کنند خود را با آن نکات تنظیم کنند تا بتوانند مذاکره را موفق پیش ببرند و در د

واند از آنها برای پس مذاکره کننده حرفه ای ریزبین است و رفتارهای محیطی را به دقت تحلیل می کند تا بت. طرف مقابل نیفتند
.خود راهبرد بسازد

مشاهده گری و نکته سنجی

37

لم مذاکرات نکته مهم این است که برای آنکه بتوان مشاهده گر خوب و نکته سنجی بود، باید سعی کرد فی
فق وجود برای مثال، اگر یک فرد سیاسی مو. افراد موفق را دید با تجربیات مذاکرات دیگران را تحلیل کرد

لسات به دارد، فیلم جلسات مذاکره وی را ببینید یا اگر با انسان موفقی در یک مذاکره کار می کنید، در ج
.ا پیدا کنیدرفتار او دقت کنید تا بتوانید از رفتار و تجربه آنان برای خود روش نکته سنجی، آموزش و غیره ر

یلی، روانشناسی، نکته دیگر اینکه برای آنکه بتوان تحلیلگر خوبی در جلسه مذاکره باشید، باید کدهای تحل
که مخاطب شناسی و امثال آن را هم بدانید تا در جلسه مذاکره به واسطه آن کدها، پالس ها و نشانه هایی

ی پیدا کرد چون عموما نکات ریز و مهم را نمی توان به سادگ. ارسال می شود، بتوانید تحلیل کافی را بسازید
.و باید مهارت یادگیری و شناخت آن را داشته باشید

38

فراد جلسه مذاکره مانند میدان جنگ و نبرد است، یعنی از نظر ساختاری و به دلیل الزامات فرایندی معموال در آن هر تیم از ا
، معموال متعددی تشکیل می شود که در جلسه من حضور دارند و به دالیل تفکیک مسئولیت ها، نیاز جلسه و افزایش قدرت

.مذاکرات رسمی یک ترکیب چندنفره را می سازند

اشته در بسیاری از راهبردهای مذاکره توصیه می شود که تا می توانید در جلسات مذاکر از لحاظ نفری ترجیحا برتری عددی د
ین اتفاقی وقتی چن. باشید، چون به هر حال همین فاکتور برتری عددی و نفری در جریان مذاکره می تواند عامل پیش برنده باشد

ننده می افتد که تیم ها در مذاکرات شرکت می کنند و افراد با قابلیت های متعددی در جلسات هستند، اگر شخص مذاکره ک
اشتباه امکان یا مهارت مدیریت تیم را در مذاکره نداشته باشد، احتمال اینکه یکی از اعضای تیم کار نسنجیده ای انجام دهد و

.راهبردی مرتکب شود که جریان مذاکره را تحت تأثیر قرار بدهد، وجود دارد

همچنین، . دمذاکره کننده باید توان کنترل جلسه را داشته باش. بنابراین، الزمه این میدان، مدیریت با مهارت کنترل زیاد است
افراد بهره مذاکره کننده در جریان جلسه مذاکره باید قدرت رهبری تیم و هدایت اعضا را داشته باشد و بسته به نیازهای جلسه از

از آن بسته به این ببرد، چون فقط قابلیت کنترل و مدیریت دیگران این نیست که در چه موقعیتی صحبت می کنند، بلکه بخشی
.ننداست که بدانیم از افراد کجا در جریان مذاکره استفاده کنیم و یاد بگیریم که افراد، کجا و چه نقشی را باید ایفا ک

قابلیت مدیریت و کنترل دیگران 

39

ی باید پس اصوال مدیریت تیم در مذاکرات یک هنر است و شخص مذاکره کننده به عنوان یک صفت شخص
ان با هم در درست مانند میدان نبرد که طرفین برای دست یابی به اهدافش. قابلیت مدیریت را داشته باشد

ه حرفه ای اگر این فضا و قابلیت را برای خود متصور بشویم که به عنوان یک مذاکره کنند. تعامل هستند
ام نشود، بتوانیم تیم خود را مدیریت کنیم، امکان دستیابی به اهداف افزایش می یابد و اگر این کار انج

ننده بنابراین، توصیه می شود که مذاکره ک. احتمال ریزش جریان مذاکره با شکست در اهداف هم وجود دارد
.ندبه نفع اهداف خودش بهره برداری کقابلیت مدیریت تیم خودش را در مذاکره داشته باشد و بتواند

اند در مذاکرات، هیچ چیزی نمی تو. اشراف اطالعاتی یکی از ویژگی های مهم مذاکره کننده حرفه ای است
اتی در از طرف دیگر، توصیه  می شود در صورت نداشتن اشراف اطالع. جای اطالعات ناب و صحیح را بگیرد

یک جلسه، از هر گونه اظهار نظر در آن زمینه خودداری شود، چرا که این عمل موجب کاهش اعتماد طرف 
.مقابل می شود و روند اعتمادسازی را مختل خواهد کرد

ر است با اگر می خواهیم بر دیگران تأثیر بگذاریم و آنها را مدیریت کنیم یا آنها را با خود همراه کنیم، بهت
و چارچوب همیشه نمی توانیم با اصول. زبان، رویکرد و فرهنگ خود آنها، با آنها سخن بگوییم و رفتار کنیم

آداب و باید افکار و مقاصد خود را به زبان فرهنگ، نگرش، اعتقادات،. فکری خود دیگران را مدیریت کنیم
.رسوم و پیشینه آنان ترجمه کرد و به آنها داد

40

:داستان زیر ویژگی هایی از همین نوع را بیان می کند

ی آنان مرد شیاد از ساده لوح. روستایی بود دورافتاده که مردم ساده دل و بی سوادی در آن سکونت داشتند
اد و متوجه برحسب اتفاق، گذر یک معلم به آن روستا افت. استفاده کرده و بر آنان به نوعی حکومت می کرد

ا او را نصیحت کرد که از اغفال مردم دست بردارد و گرنه او را رسوا می کند، ام. دغل کاری های شیاد شد
سبت به پس از اتمام حجت، معلم با مردم روستا از فریبکاری های شیاد سخن گفت و ن. مرد شیاد نپذیرفت

رد بعد از کلی مشاجره بین معلم و شاد، قرار شد که فردا در میدان روستا معلم و م. حقه های او هشدار داد
.شیاد مسابقه بدهند تا معلوم شود کدام یک باسواد و کدام یک بی سواد هستند

لم شیاد به مع. در روز موعود همه مردم روستا در میدان ده گرد آمده بودند تا ببینند آخر کار، چه می شود
نوبت شیاد که شد او شکل مار را روی خاک« .مار»: معلم نیز با خط خوش نوشت« .بنویس مار»: گفت

ند مردم که سواد نداشت« کدام یک از این ها مار است؟. شما خود قضاوت کنید»: کشید و به مردم گفت
را کتک متوجه نوشته مار نشدند، اما همه شکل مار را شناختند و به جان معلم افتادند و تا می توانستند او

.زدند و از روستا بیرون راندند

41

. یمبه دلیل اینکه ذات مذاکره بحران آفرین و پرچالش است، بی شک در جلسه مذاکره به بحران برخورد می کن
ضاد منافع مذاکره محیطی است که در آن ت. بنابراین، قابلیت مدیریت بحران از ویژگی های ضروری مذاکره کننده است

یکی از راهبردها و حربه های مدیریت جلسات مذاکره، . اتفاق می افتد و این الهارب موجب وقوع بحران خواهد شد
ن خصوصیت پس الزم است که از ای. ایجاد بحران است تا بتوانند از این دریای توفان زده به نفع خود بهره برداری کنند

ظام رفتاری بهره مند باشیم تا بتوانیم در بزنگاه هایی که بحران ایجاد می شود و مذاکره به چالش کشیده می شود، ن
.خود را حفظ کنیم و بهره خوبی را در این میانه به دست آوریم

به کامیابی در بنابراین، نباید اجازه دهیم که بحران ها منتج به ناکامی در مذاکرات شوند، بلکه باید از آنها عبور کنیم و
.مذاکرات دست یابیم

مدیریت بحران

42
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زم است یکی از قابلیت های مذاکره کننده، مهارت ارزیابی وضعیت جلسه مذاکره است، چراکه گاهی اوقات ال
م پوشی در این جلسه خود واقعیمان نباشیم و نقش دیگری را ایفا کنیم؛ مانند کسی که از مسئله ای چش

ی مسائل گاهی باید بعض. می کند و از کنار آن ساده می گذرد یا مانند کسی که بیش از حد متوجه می شود
ه پیام مهمی که این ویژگی برای مذاکره کننده در پی دارد؛ این است ک. را به زمان دیگری موکول کرد

وقعیت های بتوانیم از طریق قدرت تشخیص وضعیت را بررسی کنیم تا بتوانیم تصمیم های بهینه را در م
ایند تشخیص از تأثیرات دیگر قدرت تشخیص می توان به این مطلب اشاره کرد که فر. مختلف به کار ببریم

اکره و همه جانبه است و فردی این مهارت را دارد که ابزارهای کافی نظیر دانش فنی کافی، تجربه، دانش مذ
نیازهایی بنابراین، این ویژگی به راحتی به دست نمی آید و مستلزم پیش. را داشته باشد... روانشناسی و

.است که قدرت تشخیص یکی از آنهاست

برخورداری از قدرت تشخیص 
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یدا می اگر مذاکره کنندگان نگاه همه جانبه داشته باشند و از دامنه دید وسیعی برخوردار باشند، سوژه های خوبی برای آنها پ
اعث می این ب. به این معنا که وقتی در جلسه مذاکره هستند، به کل مذاکره و تیم خود و طرف مقابل اشراف داشته باشند. شود

اف خود شود به رغم اینکه طرف مقابل می پندارد که شما فاقد احاطه کامل بر جلسه هستید، به سادگی متوجه تحوالت در اطر
ری که شما گاهی افراد دیگر در تیم مذاکره کننده با یکدیگر در ارتباط هستند و ممکن است دراین ارتباط، رازها و اسرا. بشوید

مضمون به از این رو است که پیشینیان در مورد مذاکره کننده خوب مثلی را با این. برای مذاکره به آنها احتیاج دارید، تبادل شود
ی مذاکره کننده خوب به جای داشتن دو چشم، شش چشم دارد، به گونه ای که تمام جلسه را زیر نظر دارد و م»: کار می برند

.«تواند ناظر اتفاقاتی که در جلسه پیش می آید باشد

به واسطه به همین منظور، باید برای حرفه ای شدن در مذاکرات روی دامنه دید خود کار کنیم و گستره زیادی را کنترل کنیم تا
به |ها آن به جلسه مذاکره مسلط باشیم و همه اتفاق ها را زیر نظر داشته باشیم و در بزنگاه های مختلف در جریان مذاکره از آن

.نفع خود استفاده کنیم

گستردگی دامنه دید
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موجب کناره |یک نطق پرانرژی ممکن است موجب جذب و جلب یک نفر به شما شود، اما در عین حال 
به شما باید در لحظه قادر. گیری و خاموش شدن یک فرد ساکت تر و فرو رفتن در الک دفاعی می شود

.تغییر دادن رویکرد خود در تناسب با مخاطبان خود باشید

انعطاف پذیری
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. مدر نهایت، به عنوان جمع بندی می توانیم موارد زیر را در مورد مذاکره کنندگان حرفه ای بیان کنی

.  می کوشند برای هر مشکل، راه حل های بیشتری را خلق کنند و مورد توجه قرار دهند( ۱•

. به زمینه های مشترک، بیشتر توجه می کنند( ۲•

. مسائل را بیشتر در افق دید بلندمدت بررسی می کنند( 3•

حث ها را برای تقدم و تأخر مطالب، از قبل برنامه ریزی نمی کنند و با توجه به شرایط، ترتیب مطرح کردن ب( ۴•
. انتخاب می کنند

( ۶. . حرف ها و گفته های خود را به طور مثبت ارزیابی نمی کنند و قضاوت را به عهده طرف مقابل می گذارند( ۵•
سائل مربوط هنگام نارضایتی از پیشنهاد طرف مقابل، پیشنهاد متقابل روی میز قرار نمی دهند و می کوشند ابتدا م

. . به آن پیشنهاد را بحث و بررسی کنند

. برای رفتارها و حرکت های خود، مقدمه چینی کرده و آنها را معرفی می کنند( ۷•

از . ددر هر مرحله از مذاکره، گفته های قبلی را خالصه می کنند تا از وجود تفاهم و درک متقابل، مطمئن شون( ۸•
*(۱3۹۶شعبانعلی، . )پرسش به عنوان یک ابزار مهم استفاده می کنند
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ت کند و به منظور از آداب رفتاری، ویژگی ها و الگوهای رفتاری که مذاکره کننده باید به انها پایبند باشد و آنها را رعای
.دلیل اینکه به رفتار و رویدادهای داخل مذاکره اشاره می کند، جدا از بخش صفات مذاکره کننده است

واضح است که وقتی از شروع مذاکره حرف می زنیم، منظورمان تعارف های اولیه حرفهای خوشایند و عمومی در 
همه مذاکره ها، یک اولیه در حد احوال پرسی و حرف های کلی و اظهارنظرهای عمومی . ابتدای گفت و گو نیست

گوی در مذاکره ساده، این مرحله ممکن است چند دقیقه طول بکشد و در یک مذاکره بین المللی یا گفت و. دارند
وهای اما بعد از همه این گفت و گ. پیچیده سیاسی، همین مرحله اول ممکن است ساعت ها یا روزها به طول بینجامد

ت اولین نکته ای که قرار است درباره آن صحب. اولیه، زمانی می رسد که واقعا قرار است مذاکره واقعی شروع شود
.کنیم، معرفی کردن است که در ادامه به آن می پردازیم

آداب رفتاری در مذاکره 
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رار می استاندارد مرسومی در جلسات مذاکره وجود دارد و آن این است که وقتی طرفین روبه روی یکدیگر ق
ر حال گیرند، خود را معرفی می کنند و به طرف مقابل کمک می کنند تا بداند با چه شخص و منصبی د

تن کارت بنابراین، داش. این یک عرف کسب و کاری است که همگی باید به آن پایبند باشیم. مذاکره است
رات ویزیت در مذاکره ضروری است و توصیه می شود افراد برای برندسازی شخصی خود و حتی برای مذاک

ه اعضای غیررسمی از کارت ویزیت شخصی بهره ببرند تا این کارت به عنوان یک ابزار معرفی در اختیار هم
در غیر این . گروه مقابل قرار بگیرد تا بدانند با چه کسی قرار است مذاکره کنند و منصب این شخص چیست

.  صورت، مخاطب در مورد جایگاه شما در شرکت دچار سردرگمی می شود

خود را معرفی کنید
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:نکات زیر می تواند در ارائه کارت ویزیت بسیار مؤثر واقع شود

. .  هیچ وقت روی کارت ویزیت، مقابل فرد چیزی ننویسید(۱•

. از کیف های مخصوص کارت ویزیت برای حمل کارت ویزیت استفاده کنید( ۲•

.  همیشه کارت ویزیت را همراه خود داشته باشید( 3•

. موقع جست وجو برای کارت ویزیت در جیبهایتان همه محتوای داخل جیب را نمایان نکنید( ۴•

 .همیشه جای مشخص و معین برای کارت ویزیت داشته باشید( ۵•

ت در صورتی که از کسی کارت ویزیت دریافت کرده اید، ابتدا نام، سمت و اسم شرکت را در کار( ۶•
.ویزیت بخوانید

از انجام این بهتر است مشخصات او را بلند بخوانید و سپس کارت را در کیف یا جیبتان بگذارید و پس(۷•
. کارها، کارت ویزیت خود را به او بدهید

.برای طراحی کارت ویزیت از موسسه های گرافیکی کمک بخواهید( ۸•
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بانی معرفی افراد به یکدیگر آداب و رسومی دارد که مذاکره کننده بسته به فرهنگ طرف مقابل و آدابی که در م
رهنگی اینکه بدانید با چه کسی می توانید دست بدهید، مالحظات ف. مذاکره وجود دارد، باید به آنها مسلط باشد

.تمذاکره، اینکه افراد با همرده خود ارتباط بگیرند، همه بیانگر ضرورت دانستن رسوم معرفی و آداب مذاکره اس

مقابل را در راستای همین موضوع باید به این نکته اشاره کرد که ترجیحا طرف مقابل را بشناسید و مشخصات طرف
صدا کردن وی شاید این مطلب عجیب باشد، ولی به تجربه نویسنده اثبات شده است که شناخت طرف مقابل و. بدانید

ی گاه. با احترام، معجزه عجیبی در مذاکره می کند و مذاکره کنندگان حرفه ای به وفور از آن استفاده می کنند
وچک هنگامی که مذاکره گره می خورد، مذاکره کنندگان با در نظر گرفتن جوانب احتیاط، طرف مقابل را به اسم ک

ی کنید و وقتی برای رفع چالش از این راهبرد استفاده م. صدا می کنند، چون این ترفند می تواند راهبرد موفقی باشد
تعامل و این راهکار سبب ایجاد. ارتباط صمیمی برقرار می کنید، به شما کمک می کند تا گره های کور را باز کنید

رف پس توصیه شدید این است که در جلسه مذاکره ط.همدلی و ساختن ارتباط می شود و قوام مذاکره را در پی دارد
.  مقابل را به اسم بشناسیم و سعی کنیم از این موضوع نهایت بهره را ببریم

رسوم معرفی
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ل چون غالبا شروع مذاکره به دالی. طبق قاعده و اصول رفتاری مذاکرات، مذاکرات را معموال میزبان شروع می کند
روانی سخت است و صحبت کردن در جلسات مذاکره چالش آفرین است، معموال افراد چندان راغب صحبت کردن

ی که در بین طبق آداب رفتاری و آداب ارتباطات. این سبب می شود که شروع مذاکره تحت الشعاع قرار بگیرد. نیستند
اگر جلسه در محیط ثالثی . الملل وجود دارد، معموال میزبان مذاکره را شروع می کند و میهمان آن را ادامه می دهد

. روع کندبود، کسی که درخواست تشکیل جلسه را داده است میزبان محسوب می شود و در نتیجه، باید مذاکره را ش
میزبان خواسته یا ناخواسته معموال مذاکره در هر زمینی انجام شود، آن زمین قدرت بیشتری دارد، زیرا اعتماد به نفس

به واسطه مزایای زیادی. به دلیل آشنا بودن محیط بیشتر است و مدیریت جلسه مذاکره برای میزبان آسان تر است
حا میزبان میزبان بودن شامل حال فرد یا گروه میزبان می شود، بنابراین توصیه می شود که در جلسات مذاکره ترجی

.  باشیم و سعی کنیم از فرصت میزبانی و امکاناتی که به این دلیل وجود دارد، نهایت بهره را ببریم

اصل میزبان بودن
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:اده می کنندانسانها برای اینکه بتوانند با دیگران ارتباط برقرار کنند و پیام خود را به طرف مقابل برسانند، از سه ابزار استف

کالم➢

(  تن صدا)لحن ➢

زبان بدن➢

ی طرف مقابل هر سه اینها در جریان مذاکره باید تنظیم شود و به گونه ای با هم هماهنگ شوند که بیشترین تأثیر را در پذیرندگ
یازی بنابراین، ن. بدیهی است که انسانها متن خود را از طریق کالم منتقل می کنند .داشته باشد و طرف مقابل را با ما همراه کند

حتوایی است که اولین قابلیتی که با استفاده از آن فرد مذاکره می کند، م. نیست به عنوان یک آداب رفتاری مذاکره به آن بپردازیم
صدا و یکی از آنها لحن و تن. اما در مورد دو عامل دیگر که فرد از آنها غافل می شود، باید به آنها پرداخته شود. منتقل می کند

.  نیمگاهی در جلسه بسته به هدف و نیاز باید تن صدا باال رود، گاهی باید با لحن پایین صحبت ک. آهنگ گفت و گو است

مراقب معجزه آهنگ کالم خود باشید 
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ر مورد زبان همین طور د. بنابراین، مذاکره کننده باید نهایت دقت را در مورد کاربرد لحن در مواقع مختلف به کار گیرد
ه در بدن نیز در بخش های آتی صحبت خواهیم کرد، فقط همین جا یادآوری می کنیم که نه تنها در مذاکرات بلک

یپ روابط بین اعضای خانواده، مناسبات دوستی و همکاری های گروهی در محیط داخل شرکت، زبان بدن، آگاهی از ت
.تا حدودی می تواند گره گشا باشد... شخصیتی و 

دیگر باشند و بنابراین، هر سه عامل را در جلسه مذاکره به بهترین شکل به کار بگیریم و این سه عامل باید مکمل یک
.اثربخشی مضاعف برای طرف مقابل داشته باشند

همه ما همیشه در حال انجام مذاکره هستیم و برای مذاکره کننده حرفه ای، داشتن مهارت کالمی از مهمترین 
ظرافت و مهارت کالمی به فهم، درک و به کار گیری صحیح کلمات در  .ابزارهاست که همیشه باید آن را به کار گیرد

د اذعان بای. اینکه بتوانیم جمالت درست را انتخاب و با روش های مختلف آن را انتقال بدهیم. گفت و گو می پردازد
ان بدن می کنم فنون بیان بیشتر به لحن و شیوه بیان کلمات، عالئم و سایر پیام های ارتباطات کالمی و حتی زب

.پردازد

نشانه هایی از حالت های روحی در . لهجه از موقعیت جغرافیایی خبر می دهد. صدای هر فرد منحصر به خود اوست
دید در برای مثال، عزت نفس کم با ایجاد تر. آهنگ صدا و جان کالم نهفته و مانند ظاهر، گویای شخصیت فرد است

شانه فرد خجالتی صدای آرامی دارد، حال آنکه تسلط بر آهنگ صدا و شفافیت کالم از ن. صدای خود را نشان میدهد
یم آهنگ کالم را بسته به شرایط تنظ. در محل مذاکره آهنگ کالم بسیار مهم است .های افراد با اعتماد به نفس است

.کنید
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استفاده یکی از حربه های مذاکره، موضوع سکوت طرف مقابل است که به دالیل متعددی بسیاری از مذاکره کنندگان از آن زیاد
قسمت اینکه این حربه چیست و چطور از آن استفاده می شود را در فصل مربوط به آن توضیح خواهیم داد، اما در این. می کنند

لی این است علت اص. باید گفت که در جلسات مذاکره به گونه ای رفتار کنیم که طرف مقابل سکوت نکند و وارد گفت وگو شود
بیشتر حرف که سکوت طرف مقابل باعث بیشتر صحبت کردن ما می شود و امکان بازنده شدن کسی در مذاکره بیشتر است که
...  میم گیری ومی زند، چون بیشتر صحبت کردن به منزله قدرت نیست بلکه به معنای دادن اطالعات و فرصت تفکر و امکان تص

چون . شودبنابراین، باید کاری کرد که سکوت شکسته شود و تا جایی که که امکان دارد در باب مسائل مختلف صحبت. است
.صحبت کردن فرصت های خوبی را به ما می دهد

ا نام حال اگر کسی از ترفند سکوت استفاده کرد، وظیفه ما چه می تواند باشد؟ در این موراد می توان از سیاست ژاپنی ها ب
از طرف مقابل سیاست قطره چکانی استفاده کرد، به این معنا که اگر کلمه ای صحبت کنند، سعی می کنند با سؤال یا تبیین

یاوریم  اصوال پس اگر فرد مقابل ما راهبرد سکوت را در پیش گرفت، باید به هر ترفندی وی را به حرف ب. درخواست صحبت بکنند
دارد، به شکستن سکوت طرف مقابل فرصت آفرین است و چه مثال صحیحی است وقتی می گوییم انسان دو گوش و یک دهان

.  این معنا که دو برابر چیزی که می گوییم، می شنویم و این مثل در جلسه مذاکره مصداق پیدا می کند

شکست سکوت طرف مقابل 
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اما از بین آن. ویژگی های زیادی را برای مذاکره کننده برشمردیم که وجود آنها برای وی ضروری است
. مراه شودویژگی ها سه ویژگی را مذاکره کننده باید آشکارا نشان دهد تا طرف مقابل آنها را ببیند و با وی ه

در جلسه مذاکره البته، دقت کنید این مسئله به این معنا نیست که سایر ویژگی ها مهم نیستند بلکه باید
:این سه ویژگی عبارت اند از. ظهور و بروز داشته باشد

منصف بودن.1▪

منطقی بودن.2▪

قابل اعتماد بودن.3▪

سه تصویر مذاکره کننده 

55

. تیکی از آداب رفتاری در مذاکره، بروز حس انصاف و نشان دادن آن به طرف مقابل اس: منصف بودن.1
اجازه انصاف به جلسه مذاکره قوت و به مذاکره کننده ها قدرت میدهد و جلسه مذاکره را تلطیف می کند و

می دهد که مذاکره در مدار خود باقی بماند

مذاکره چه بسا بسیاری از چالش. در کنار بحث انصاف، مذاکره کننده باید منطقی باشد:منطقی بودن.2
.که به واسطه منطقی بودن مذاکره برطرف شده است

در رفتارها اگر بتوان. در جلسه مذاکره باید به عنوان یک فرد قابل اعتماد دیده شویم:قابل اعتماد بودن.3
طوری عمل کرد که اطمینان طرف مقابل جلب شود، بسیاری از چالش ها به واسطه این موضوع حل می

(۱3۹۱به نقل از بردبار، . )شود

بازی کردن در نهایت، تأکید می کنیم اگر این سه ویژگی را فرد به عنوان رفتار باید نشان دهد، منظور نقش
ه باشد و در مذاکره نیست، بلکه باید در مذاکره کننده وجود داشته باشد تا یک مذاکره کننده قوی ساخت

.شکل مذاکره از حالت تخاصم گونه به مذاکره دلچسب تبدیل شود

56

قانون مثلث را فراموش نکنید

دیگر این قانون بیان می کند زمانی که در حال ارتباط و گفت و گو با افراد
.  گاه کنیدهستید، باید در حفرة فرد از فاصله بین باالی ابروها تا پایین چانه ن

مثلث نگاه کردن خارج. برای ارتباط مؤثر و گفت باید داخل مثلث نگاه کرد
کز می تواند عوارض زیادی به دنبال داشته باشد و سبب بر هم خوردن تمر

.روانی طرف مقابل می شود

57

حالت ها و از مزایایی که این نوع نگاه کردن دارد می توان به تفهیم ادب خود به فرد مقابل، فهمیدن کیفیت
.گفتار طرف مقابل و استفاده از قدرت نگاه و ارتباط اشاره کرد

همین طور، سبب می شود فرد را در مذاکره با خود همراه کنید و به شدت مراقب باشید چه به صورت 
ی توانید حتى االن م. آگاهانه و چه ناآگاهانه خارج از مثلث نگاه کردن باعث از بین رفتن تمرکز فرد می شود

۱۹۷۵.)این موضوع را در ذهن خود تصویر سازی کنید و مصادیق زیادی را در زندگی خود در این باره بیابید
،Hess)

. ننده باشدالبته، باید این نکته را در نظر داشت که تمرکز دائم روی چهره فرد می تواند آزاردهنده و خسته ک
ن کوتاهی بنابراین، هر از گاهی باید به برگه ای که جلوی ماست و یا هر چیز دیگری نگاه کنیم و بعد از زما

. به چهره فرد نگاه کنیم

58

ابل از چه بهتر است مذاکره کننده به زبانی که طرف مقابل قرار است از آن استفاده کند، آگاه باشد و بداند طرف مق
داشته باشد، حتی اگر زبان مد نظر را استفاده نکند، ولی بهتر است بر آن تسلط. الگوهای زبانی ای استفاده می کند

حبت چون گاهی در عرف مرسوم نیست که به زبان طرف مقابل صحبت کنید و ممکن است به یک زبان مشترک ص
ه این دلیل که اما تسلط به منطق زبانی طرف مقابل بسیار تأثیر گذار خواهد بود، ب. کنید و یا از مترجم استفاده کنید

.ممکن است کدهای رفتاری و زبانی خود را هنگام مذاک به دیگران منتقل کند

لحظه ای اینکه اعالم کنیم که زبان طرف مقابل را متوجه می شویم و یا از آن زمان استفاده کنیم، تصمیم شخصی و
اکره به پس به شدت توصیه می شود در جلسات مذ. است اما اینکه بر زبان مذاکره مسلط باشیم، موفرج مهمی است

توجه شود تا زبان آشنا باشیم و با در تیم خود از فردی استفاده کنیم که به صورت پنهان یا پیدا زبان طرف مقابل را م
در مواقع الزم و ضروری از آن استفاده کنیم

تسلط بر زبان مذاکره

59

شود، مدیر زمان باشید یکی دیگر از ویژگی هایی که در جلسه مذاکره به عنوان آداب رفتاری باید رعایت
ا گاهی برخی شرکت ها سعی می کنند ب. این مورد یکی از راهبردهای مذاکره است. مدیریت زمان است

.برندگشتن زمان در مذاکره، طرف مقابل را در فشار بگذارند تا در مواقع الزم بهره کافی را از این موضوع ب

سعی می ژاپنی ها. مراقب باشید در دام نیرنگ آنها نیفتید. ژاپنی ها در بهره گیری از این راهبرد معروف اند
ده و در کنند زمان گران شما را صرف مسائل بیخود کنند تا شما را برای انتهای کار با استرس مو تجه کر

.فشار استرس زمان با شما مذاکره کنند

لبریز یکی از موارد مهم دیگر، از دست رفتن فرصتها،. بنابراین، مدیریت زمان در مذاکره بسیار مهم است
گاهی صرف زمان زیاد در مذاکره افراد را . شدن کاسه صبر طرف مقابل و محدود شدن زمان برای ماست

یوه می بنابراین مذاکره کننده قابل مهارت مدیریت زمانی جلسات را دارد و به بهترین ش. خسته می کند
پس در مدیریت زمان باید بسیار حرفه ای عمل کرده و .تواند زمان را در خدمت اهداف مذاکره قرار دهد

ا که از بسته به اهداف و جریان مذاکره و راهبرد طرف مقابل، زمان را تنظیم کنیم تا بتوانیم انتظاراتی ر
.مذاکره داریم با استفاده از فاکتور زمان به دست بیاوریم

60
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هیلگری اولین روان ساز، تس. منظور از چهار روان ساز یعنی چهار نوع فکر که فرایند مذاکره را تلطیف می کند، باید به همراه فرد باشد
ان مذاکره مذاکره کننده باید با این قاعدة رفتاری در جلسه مذاکره حضور داشته باشد که نهایت تالش خود را برای تسهیل جری. است

.انجام دهد و دارای روحیه تسهیلگری باشد

اشد که مذاکره کننده باید با این تم رفتاری  در جریان مذاکره حضور داشته ب. قابلیت و روان ساز بعدی، تسریع جریان مذاکره است
تمامی رفتارهایش برای تسریع روند مذاکره و فرایند دستیابی به نتیجه و حل مشکالت است

ه نتیجه گاهی به دالیل مختلفی ممکن است طرف مقابل نتواند مذاکره را ب. روان ساز بعدی، روحیه کمک رسانی به طرف مقابل است
العات بیشتر، این کمک ممکن است از طریق دادن اط. به شدت توصیه میشود به او کمک شود تا بتواند راحت تر تصمیم بگیرد. برساند

.این امر سبب می شود مذاکره مثبت و تعاملی شود. باشد... دادن فضای کامل تر و

سائل، روان سازی مانند این است که اصطکاک بین مذاکره کننده ها را از طریق پیچیده نکردن م. چهارمین نکته خود روان سازی است
د و اگر مذاکره به چالش کشیده شد، از این قابلیت استفاده کنند، خود را از این شرایط نجات دهن .کاهش داد... روحیه نتیجه گرایی و

.  مذاکره را وارد دورهای بی هدف نکنند

اثر چهار روان ساز در مذاکره 

61

ته باشد در جلسات مذاکره به دالیل مختلف ممکن است طرف مقابل مذاکره را ضبط کند و یا نظارت بر همه افراد داش
ا هم صحبت یا به زبان دیگری مسلط باشد، به همه این دالیلی که گفته شد، اعضای تیم مذاکره نباید بیش از حد ب

سیب این توصیه مهمی است چون این چالش ها در نوع خود می تواند آ. کنند و مذاکره را به سمت میز خود بکشانند
.رسان باشد و عنان کار را از دست ما خارج کند

به انتخاب زمان مناسب برای تصمیم گیری مذاکره کننده حرفهای زمانی که متوجه میشود جریان مذاکره در حال
میم چالش کشیدن است و جو جلسه مناسب نیست، درباره مسائل حساس و مهم در آن زمان صحبت نمی کند و تص

چرا که شرایط حساس به صورت طبیعی اوردهای ندارد و دارای اثر . گیری ها را به زمان دیگری موکول می کند
تا بر اساس بنابراین، توصیه موکد این است که تصمیم های سخت را به زمان دیگری موکول کنیم. سازنده ای نیست

در زمانهایی این موضوع به ما کمک می کند تا بتوانیم نتایج بهتری. جو جلسه در آن شرایط نتیجه بهتری بگیریم
.  دیگر به دست آوریم

مراقبت از صحبت کردن با یکدیگر 

62

ما وارد گاهی در مذاکره شیطنت هایی اتفاق می افتد و فردی که مذاکره کننده اصلی و هم سطح شما نیست، با ش
پیدا می کند اگر شما این قضیه را بپذیرید و با او وارد بود و گفت و گو شوید، در نتیجه شأن شما تنزل. بحث می شود

رای شما و اگر بخواهید با فرد اصل مذاکره کنید، سبب به وجود آمدن دید باال به پایین می شود و کار اداره مذاکره ب
ه سخت می شود و مانند فرد بزرگتر وارد نزاع شما می شود و در نهایت، شما نتیجه ای جز چالش برای مدیریت ب

.دست نمی آورید

ود بحث پس توصیه می شود در جلسات مذاکره ابتدا افراد را همان طور که گفتیم، بشناسید و با افراد غیر هم رده خ
حال اگر فردی که هم رده شما نیست، قصد ورود به مذاکره با شما را  .نکنید و گفت و گوهای رسمی هم نداشته باشید

ایت دارد، شما مذاکره با وی را به شخصی هم سطح او واگذار کنید که بتواند مذاکره را به سمت نتیجه ای خوب هد
. کند

مراقب جایگاه خود در جلسه مذاکره باشید 

63

ا توجه از آنجا که کتاب حاضر بر اساس مذاکرات عمومی به رشته تحریر در آمده، نکات مرتبط ایراد شد، اما ب
د در به آنکه بخش عمده ای از مذاکرات، تجاری هستند، به یکی از بایدها که در مذاکرات تجاری مهم هستن

.  ل نباشنداین قسمت اشاره می شود تا اگر خوانندگان در جریان مذاکرات تجاری قرار گرفتند، از این باید غاف

اگر . بریموقتی با هر شخصی مذاکره ای انجام می دهیم، مراقب باشیم و مبتنی با ساختار جلسه آن را پیش ب
هوم در به این دلیل که قیمت پر چالش ترین مف. ما قیمت دهنده هستیم، قیمت را به انتها موکول کنیم

بال مذاکره است و مذاکره کننده معموال زمانی که خواهان حضور در جلسه است، یکی از عناصر مهمی که دن
ونه ای که این هنر شماست که بتوانید فرد را در جلسه مذاکره تا انتها نگه دارید، به گ. می کند، قیمت است

.با شما پیش بیاید و قیمت را به انتها واگذار کنید

قیمت آخرین بحث مذاکره است

64

؟ اگر فرض کنید شما در ابتدای جلسه مذاکره قیمت را اعالم می کنید، در آن صورت چه اتفاقی می افتد
یمتی که حال فرض کنید ق. قیمت شما باب طبع طرف مقابل نباشد، ممکن است جلسه مذاکره ناتمام بماند

که با اعالم می کنید، مناسب طرف مقابل نیست، اما شرایط دیگر برای وی خوب است، در نتیجه هنگامی
این وی مذاکره می کنید موجب می شود طرف مقابل نسبت به قیمت تا اندازه ای منعطف شود و به شما

ذاکره به بنابراین، همیشه در جلسات م. امکان را بدهد که از طریق تبادل و تعامل موضوع قیمت را حل کنید
به سمت دالیل متعدد و مختلف فراموش نمی کنیم که قیمت آخرین بحث مذاکره است و اگر خواستار رفتن

این . فاده کنیمنتیجه هستیم، سعی می کنیم تا سایر توافقها را به دست آوریم و بعد از آیتم اعالم قیمت است
اهش کار دست ما را برای اعالم قیمت های بیشتر باز می کند و مقاومت طرف مقابل را در دریافت قیمت ک

.میدهد

65

اید به آنها همواره مذاکره به دلیل ساختار ارتباطی که دارد درگیر باید و نبایدهایی است که مذاکره کننده ب
ه در سه باید و نبایدهایی ک. از این رو، در ادامه درباره این باید و نبایدها گفت و گو می شود. پایبند باشد

زمان پیش از مذاکره، هنگام مذاکره و پس از مذاکره دسته بندی شده اند و نکات متعددی را شامل می
.شوند

بایدهای پیش از مذاکره

.پیش از شروع مذاکره چه باید بکنیم

بایدها و نبایدهای مذاکره

66
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ازماندهی اولین ویژگی که به عنوان باید پیش از مذاکره شمرده می شود و فرد باید قبل از مذاکره آن را در خود ایجاد کند، خودس
م را برای یعنی فرد بتواند از لحاظ ذهنی خود را طوری سازماندهی کند که در جلسه مذاکره قابلیت و کیفیت کافی و الز. است

.این ویژگی می تواند به دلیل کارایی زیاد فرد بسیار مؤثر باشد. حضور در جلسه داشته باشد

ا تمام شما فرض کنید که با تیمی حرفه ای بازی دارید، این مطلب بسیار مهم است که قبل از آن بازی خود را آماده کنید ت
وید، خودسازماندهی هم بیان می کند زمانی که قرار است وارد مذاکره ش. قابلیت های خود را در آن مسابقه به نمایش بگذارید

.روانی و جسمی: خود را از دو جنبه سازماندهی کنید

خود را زمانی که قابلیت های روانی مبنا است، فرد باید. مفهوم خودسازماندهی یعنی فرد خود را برای حضور در جلسه آماده کند
نند خواب قابلیت دیگر از نظر جسمی است ما. تقویت کند... در حوزه های مختلفی از جمله اعتماد به نفس، انگیزه و خودباوری و

م است که یعنی از لحاظ روانی بسیار مه. کافی، استراحت کافی، ایجاد آمادگی در خود برای نشست های طوالنی که در پیش دارد
یتم در بایوریتم می گوید که همه انسانها سه نوع ر. افراد آن قدر قابلیت در خود ایجاد کنند که از این لحاظ هم مفید باشند

ازماندهی پس خودس. روزمره خود دارند که باید با استفاده از این ریتم ها به خود و ظرفیت هایشان بها بدهند و آن را ارتقا بخشند
.یعنی فرد خود را آماده کند تا جلسه مذاکره بیشترین کارکرد را به عرصه ظهور برساند

خودسازماندهی 

67

ه وارد جلسه داشتن دستور کار جلسه به عنوان ضرورتی بسیار حرفه ای تلقی می شود که مذاکره کننده قبل از اینک
.شود، باید آن را آماده کند و حتی قبل از جلسه، آن را برای طرف مقابل هم ارسال کند

ابراین، توصیه بن. طوالنی کردن مذاکره آسیب بسیار زیادی دارد و اگر دستور کار نداشته باشید، این اتفاق خواهد افتاد
ما در حدود مؤکد این است که برای جلوگیری از این زیان، دستور جلسه را داشته باشید و مراقب باشید که جلسه ش

فتد، مجبور چون گاهی به عمد جلسه را طوالنی می کنند و اگر فشار بیرونی برای شما اتفاق بی. همان دستور کار باشد
نید و به بنابراین، جلسه را به صورت آگاهانه با یک برنامه شروع ک. به پذیرش بسیاری از مفاد در زمان کم می شوید

.پایان برسانید

کرده اید، تا تمایل و کشش طرف مقابل را به مذاکره جلب ن. بنابراین، هیچ گاه بدون صورت جلسه وارد مذاکره نشوید
ره خود از عجله دوری کنید و مطابق با فرهنگ، منش و موقعیت طرف مذاک. موضوعی را مطرح و بحثی را شروع نکنید

.ی کندداستان زیر نمونه ای از ضرورت برخورداری از همین ویژگی ها را بیان م! مراقب رفتار خود باشید. رفتار کنید

دستور کار جلسه داشته باشید 

68

مبیل ناگهان سروکله یک اتو. بود. چوپانی مشغول چراندن گله گوسفندان خود در یک مرغزار دورافتاده »
کفش، راننده اتومبیل که یک مرد جوان با لباس،. جدید کروکی از میان گردوغبار جاده های خاکی پیدا شد

و بگویم اگر من به ت»: عینک و کراوات شیک و برنددار بود، سرش را از پنجره اتومبیل بیرون آورد و پرسید
«که دقیقا چند رأس گوسفند داری، یکی از آنها را به من خواهی داد؟

و چوپان نگاهی به جوان تازه به دوران رسیده و نگاهی به رمه اش که به آرامی در حال چریدن بود، انداخت
جوان، ماشین خود را در گوشه ای پارک کرد و کامپیوتر همراه خود را به . با وقار خاصی جواب مثبت داد

ت وارد اینترنت، جایی که می توانس. سرعت از ماشین بیرون آورد، آن را به یک تلفن راه دور وصل کرد
منطقه چراگاه را مشخص کرد، یک بانک . را فعال کند، شد (GPS)سیستم جست و جوی ماهواره ای

. را به وجود آورد و فرمول پیچیده عملیاتی را وارد کامپیوتر کرد Excelصفحه کاربرگ۶۰اطالعاتی با 
اه صفحه اطالعات خروجی سیستم را توسط یک چاپگر مینیاتوری همراهش چاپ کرد و آن گ۱۵۰سرانجام، 

.«گوسفند داری۱۵۸۶شما در اینجا دقیقا »: در حالی که آنها را به چوپان میداد، گفت

69

ها را حاال همین طور که پیش تر توافق کردیم، می توانی یکی از گوسفند. درست است»: چوپان گفت
ش بود، آن گاه به نظاره مرد جوان که مشغول انتخاب کردن و قرار دادن آن گوسفند در داخل اتومبیل« .ببری

م که چه اگر من دقیقا به تو بگوی»: وقتی کار انتخاب آن مرد تمام شد، چوپان رو به او کرد و گفت. پرداخت
تو یک»: چوپان گفت« !آری، چرا که نه»: مرد جوان پاسخ داد« کاره هستی، گوسفند مرا پس خواهی داد؟

«  ؟راست می گویی، اما به من بگو که این را از کجا حدس زدی»: مرد جوان با تعجب گفت« .مشاور هستی
اسخ دادن بدون اینکه کسی از تو خواسته باشد به اینجا آمدی، برای پ. کار ساده ای است»: چوپان پاسخ داد

و کار به سؤالی که خود من جواب آن را از قبل میدانستم، مزد خواستی ضمن اینکه هیچ چیز درباره کسب
« .گوسفند، سگ مرا برداشتیمن نمیدانی، چون به جای

70

تواند بد نیست که مذاکره کننده پیش از حضور در جلسه مذاکره، داستان مذاکره را با خود مرور کند تا ب
رف به هر حال، نیمی از مذاکره به دست ماست و نیمی دیگر در ط. سناریوهای مورد نیاز خود را تدوین کند

.مقابل قرار دارد و به اعتبار تعامل این دو نیمه، داستانهای مذاکره شکل می گیرد

تدبیر مذاکره کننده مؤثر برای حالت های مختلف که احتمال می دهد در جریان مذاکره شکل بگیرد، از قبل
اید پس زمانی ک فردی قرار است در جلسه مذاکره حضور پیدا کند، ب. ها و راهکارهای الزم را ایجاد می کند

احتماالت مختلف را در ذهن خود بررسی کند، داستان مذاکره را در ذهن خود مرور کند تا به این واسطه
ین ذهنش را آمان نگه دارد و زمانی که در جلسه مذاکره یکی از این احتماالت اتفاق افتاد، سناریو بهتر

تصمیم را برای آن را در دست داشته باشد و دچار شوک نشود

داستان مذاکره را پیش بینی کنید

71

د، وارد معموال افراد قبل از اینکه با تیم خود هماهنگ شون. پیش از ورود به جلسه مذاکره با تیم خود هماهنگ شوید
یکی از جلسه مذاکره می شوند که می تواند تأثیرات زیانباری برای جلسه مذاکره داشته باشد، چون ممکن است از

ش از رفتن به بنابراین، پی. اعضا رفتار یا گفتاری سر بزند که همخوانی با اهداف و تفکرات اعضای دیگر نداشته باشد
.جلسه باید با تیم خود هماهنگ شویم و نقش ها و تخصص ها را تقسیم کنیم

نام سایه زنی حتی می توانید با هم تیمی هایتان به عنوان حریف تمرینی وارد میدان مذاکره شوید همانند تکنیکی به
در این تکنیک، مربی توپ را از بازی حذف می کند و از افراد می خواهد که با فرض بدون. که در ورزش وجود دارد

یمی خود توپ بودن، بازی کنند تا مربی متوجه شود آیا افراد می توانند به درستی جای خود را پیدا کنند و با هم ت
. این تمرین ها می تواند منجر به تأثیرات سازنده ای برای تیم مذاکره کننده شود. ارتباط بگیرند یا خیر

ابتدا با تیم خود یکی شوید

72
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:  این آمادگی ها عبارت اند از. این مسئله مشمول ضرورت هایی است که باید در شما ایجاد شود

د جلسه ما باید بدانیم که برای چه هدفی وار: منافع خود را برای ورود به جلسه مذاکره بشناسید و فهرست کنید( ۱
واهد مطالبات حداقل و حداکثری ما چه چیزهایی خ. مذاکره می شویم و از جلسه مذاکره به دنبال چه منافعی هستیم

ق پس باید در ابتدا خواسته های خود را روشن سازیم و سپس وارد جلسه مذاکره شویم، چون اگر این امر محق. بود
قابل نیز همین طور بحث ارزیابی و پذیرش پیشنهادهای طرف م. نشود، نمی توانیم به اثربخشی مذاکره اذعان کنیم

.پس آماده کردن فهرست منابع اهمیت بسیار زیادی دارد. بستگی به همین موضوع دارد

ت؟ به طور اینکه ماهیت منافع چیس. باید منافع را ارزیابی کرد و به لحاظ ماهیتی آنها بررسی کرد: ارزیابی منافع(۲
ک از این را بررسی کرده و بر اساس عایدی هر ی... مثال، قیمت خوب بگیریم یا پیشنهاد همکاری خوب داشته باشیم و

. منافع تصمیم گیری کنیم

آمادگی های الزم قبل از رفتن به جلسه را کسب کنید

73

یم، اما هنگامی که وارد جلسه ای می شویم، تعدادی منفعت از این جلسه انتظار دار: اولویت بندی منافع( 3
نها شد، بتوانیم باید این منافع را به ترتیب اهمیت برای خود اولویت بندی کنیم تا اگر قرار به انتخاب از بین آ

م برای منافع با پس فهرستی از منابع اولویت بندی شده داشته باشیم تا بتوانی. به راحتی تصمیم بگیریم
:  منافع طرف مقابل را نیز در نظر بگیریم( ۴. اولویت بیشتر برنامه ریزی و تالش کنیم و برای آنها گام برداریم

ین فهرستی را تهیه کنیم که حاوی منافع احتمالی و انگیزه های حضور طرف روبه رو است و بر اساس ا
فهرست بتوانیم

.  اقدامات مؤثر برای هر یک از این منافع را طرح ریزی کنیم

استا را از به این معنا که منافع هم راستا و غیرهم ر. نقاط اشتراک و افتراق منافع طرفین را فهرست کنید( ۵
ند تا نقاط دسترسی به فهرست این تعارض ها به ما کمک می ک. یکدیگر جدا کنیم و فهرست وار بنویسیم

. .  اصطکاک را مشخص کنیم و خود را برای این چالش ها آماده کنیم

ادها را یعنی راهکارهای الزم برای هر یک از تض: برای تعارض های بین منافع تدبیر الزم را بیندیشیم( ۶
یم و این کار به ما کمک می کند تا آگاهانه وارد جریان مذاکره شو. فهرست کنیم و راه حل ها را بنویسیم

.بخردانه تصمیم های مفیدتر و مؤثرتری بگیریم

74

اتفاق استنباط ما بر این است که جلسه مذاکره ممکن است آبستن
ی های متعددی باشد و این رویدادها برخی پیش بینی شده و برخ

ادگی پیش بینی نشده است، بنابراین مذاکری باید قابلیت و آم
این بیش مؤکد. مواجهه با هر اتفاقی در جلسه مذاکره را داشته باشد

اکره است که مذاکره را از پیش قضاوت نکنیم، بلکه خود را برای مذ
آمار کنیم و برای هر شائبه احتمالی راه حل های محتمل داشته 
ارائه باشیم، تا زمانی که در جل با بحرانی مواجه می شویم، قابلیت

ته راهکار را داشته باشیم و ذهن ما توان برخورد با آن موقعیت را داش
حاظ بنابراین، مذاکره کننده ای قابل و توانمند است که از ل. باشد

د ذهنی خود را برای هر پیشامدی آماده کند تا تحت هر شرایطی خو
.را بتواند تطبیق دهد

رکان اگر قرار است برای مذاکره ای برنامه ریزی کنیم، حتما یکی از ا
ره مراقب باشیم که جلسه مذاک. ضروری مفهوم متمرکز بودن است
می با پس قبل از جلسه مذاکره ک. بدون تمرکز تأثیرات زیانباری دارد

به خود خلوت کرده و روی خود کار کنیم تا با تمرکز و آگاهی خود را
.جلسه برسانیم

75

داشتن آمادگی برای هر 
اتفاقی در جلسه مذاکره

با تمرکز وارد جلسه 
مذاکره شوید به این معنا که پیش از مذاکره ذهن و باور خود را پر از انرژی های. از معجزه انرژی مثبت در مذاکرات غافل نشوید

رد موفقی فرد زمانی که نسبت به پدیده ها مثبت برخورد می کند، این حس در وی ایجاد می شود که ف. مثبت کنید
.است و انگیزه بیشتری پیدا می کند

: پس مثبت اندیشی بسیار تأثیرگذار است و به قول مرحوم دکتر افشین یداللهی که می گوید

از کفر من تا دین تو راهی به جز تردید نیست
دلخوش به فانوسم مکن اینجا مگر خورشید نیست

با حس ویرانی بیا تا بشکنی دیوار من
چیزی نگفتن بهتر از تکرار طوطی وار من

وانید اگر می ت. نکته امیدوارکننده اینکه تمام مهارتهای مذاکره، مثل قطعی کردن مذاکره، را می توان یاد گرفت•
تأثیر شگفت بنابراین، از. راندن اتومبیل را یاد بگیرید، پس مذاکره موفق را هم می توانید یاد بگیرید و انجام دهید

.انگیز انرژی مثبت غافل نشوید و مانند سالحی آن را همراه خود داشته باشید

انرژی خود را مثبت کنید

76

ا می پیشنهاد می شود فرد پیش از حضور در جلسات مذاکره به دانش فنی مورد نیاز احاطه پیدا کند و ت
تگی به دانش های فنی به دو دسته تقسیم می شوند دانش های تخصصی که بس. تواند آن را افزایش دهد

ش ماهیت کسب و کار دارند و دانش های عمومی مانند فنون مذاکره با دانش زبان بدن در مذاکرات و یا دان
لسه بنابراین، توصیه می شود فرد، دانش الزم را کسب کرده و از آنها با روش های مختلف در ج  ...حقوقی و

انس رسیدن این موضوع به فرد قدرت می دهد تا اعتماد به نفس بیشتری پیدا کند و ش. مذاکره استفاده کند
.به اهداف مذاکره افزایش می یابد

لزوم کسب دانش تخصصی پیرامون مذاکره

77

درصد از ارتباطات آمیخته ما به صورت کالمی و ۴۰تا 3۰بر اساس یافته های دانشمندان علوم رفتاری، فقط حدود 
ره درصد آن به صورت غیر کالمی یعنی با استفاده از حالت های سر و دست و چشم و پا و ابرو و غی۷۰تا ۶۰حدود 

لماتی را از آنجا که زبان کالمی تحت کنترل بخش هوشیار مغز انسان قرار دارد، می توانیم آگاهانه ک. صورت می گیرد
ا پنهان بر زبان جاری کنیم که با احساسات و نیات واقعی ما همخوانی نداشته باشند و در نتیجه، نیت واقعی خود ر

رل اما زبان بدن توسط بخش ناهوشیار مغز کنترل می شود و ما کنت. کنیم و آن را به گونه ای دیگر جلوه دهیم
.چندانی بر آن نداریم و از این رو، بازتاب دهنده احساسات واقعی و درونی ماست

درصد 3۸، (فقط کلمات)درصد کالم ۷به نقل از آلبرت محرابیان از میزان تأثیر کلی یک پیام در ارتباطات عاطفی، 
البته محمدتقی بهار در کتاب سبک شناسی معتقد است .درصد آن غیر کالمی است۵۵و ( از جمله تن صدا) آوایی 

.صدا و لحن رکن مهم ارتباطات است

:به طور مثال، انواع دست دادن در مذاکرات را می توانیم به صورت زیر تفسیر کنیم

زبان بدن در مذاکرات 
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ازسلطهیانفوذ،۲-3شکلمطابق
کهایگونهبهدست،چرخاندنطریق
رودستپشتوپایینبهرودستکف
نیازی.شودمیمنتقلباشد،باالبه

هبروکامالشمادستکفکهنیست
تنسبشمادستکههمینباشد،زمین
د،باشپایینبهرودیگرفرددستبه

میشماکهمفهوماینبه.استکافی
داشتهدستدرراکنترلخواهید
.باشید

دست دادن کنترلی.۲-3شکل ➢
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حالتیتواضع،،3-3شکلمطابق
کفشمادادن،دستهنگامکهاست
ودخدستپشتوباالبهرورادست

وممفه.داریدمینگاهپایینبهرورا
کنترلخواهیدمیکهاستاینآن

.دبسپاریمقابلطرفبهراموقعیت

دست دادن متواضع . 3-3شکل ➢
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بابانفوذفرددوکههنگامی،۴-3شکلمطابق
کوشدمیآنهاازیکهردهند،میدستهم

برهکآورددرفرمانبرانهحالتبهرادیگریدست
.ردگیمیشکلنمادینمبارزهیککار،اینسر

دردستدوهرماندنباقیکار،ایننتیجه
اآنهازیکهرکهحالیدراست،عمودیوضعیت

دیگریبهنسبترااحتراماحساسکوشدمی
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د به آنها در کنار دانش های مختلف، استانداردهای مختلفی وجود دارند که بسته به فراخور ماهیت مذاکره بای
ا عقد مسلط بود مانند استانداردهای مرتبط با جابه جایی پول در حوزه های مالی با استانداردهای مرتبط ب

.قرارداد یا اصطالحات اینکوترمز که در حوزه بازرگانی و حمل وجود دارد

ازی در به نظر می رسد مذاکره با این دانش ها به واقعیت می رسد و چون انواع استانداردها مبنای تصمیم س
عدم تسلط  .مذاکره هستند، باید مذاکره کننده به آنها مسلط و آگاه باشد و از آنها در جریان کار استفاده کند

ه به این به این استانداردها، کار را پیچیده می کند و سبب ایجاد سوء اعتبار شخصی برای فردی می شود ک
.در نتیجه، لزوم یادگیری این موارد بسیار مهم و ضروری تلقی می شود. اصطالحات وارد نیست

آشنایی با استانداردهای تخصصی

82

به . کنندباور کنیم که بسیاری از مردم عقلشان به چشمشان است و فقط بر اساس دیده هایشان قضاوت می
که در همین دلیل باید نهایت تالش خود را بکند تا از حداکثر استانداردهای ظاهری برخوردار باشد و زمانی
تفاده جلسه حاضر می شود از این قابلیت برای ایجاد تسلط بر طرف مقابل و ساخت برند شخصی خود اس

.کند

م دکور را حتی اگر محیط فیزیکی که قرار است جلسه در آنجا برقرار شود آراسته نیست، باید سعی کنی
عایت پس هم در خود و هم در محیط فیزیکی مذاکره آراستگی را ر. تغییر دهیم و محیط را زیبا جلوه دهیم

.کنیم و از این قابلیت برای پیشبرد مذاکره بهره الزم را ببریم

آراستگی ظاهری

83

ال بحث مهمی که در مباحث روان شناسی و تحلیل شخصیت انسانها وجود دارد، این است که انسانها در عمر خود س
سال ها قیمتی ترین سال ها، تنهایی است که انسان می تواند بهره زیادی ببرد و آن. های قیمتی و کم قیمت دارند

تمامی ساعت هایش

داشته با ارزش است و ارزان ترین سالها یعنی سالهایی که انسان در آنها دستاورد کمی دار نمی تواند انتظار زیادی
۱۵معموال سال های پیری و سال های کهولت سال های ارزان قیمت زندگی هستند و سال های جوانی، فاصله . باشد
ز زندگی سالگی، سال های گرانی هستند که در آن انسان می تواند بیشترین بهره برداری را ا۴۰تا ۱۵سالگی با ۲۵تا 

.اش داشته باشد و بیشترین دستاورد را از خود به جا بگذارد

هایی مانند سال های گران قیمت و ارزان، زندگی ساعت های قیمتی و کم قیمت نیز دارد، قیمتی ترین اوقات ساعت
.ستهستند که میزان بهره وری انسان بسیار زیاد است و در ارزان ترین ساعت ها میزان بهره وری افراد خیلی کم ا

زود برخاستن از خواب
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دارد زندگی البته قضاوت منصفانه این است که برای هر فرد این ساعت ها بسته به نوع شخصیت وی، استان
ت آن و غیره، متفاوت است اما عموم آدمها صبح و ابتدای روزشان جزء ساعت های گران آنهاست و اوقاتی اس

ر فرایند در کنار بهره وری، یکی دیگر از چالش هایی که د. که بیشترین میزان بهره وری عاید فرد می شود
نشان منظم آدم هایی که زود از خواب بیدار می شوند، بد. امور انسانها تأثیر گذار است، سیستم بدنی آنهاست

عتهای سا)معموال در این ساعت های با ارزش زندگی . تر کار می کند و از لحاظ فیزیکی سرحال تر هستند
ابراین، یکی از بن. این افراد دستاوردهای بیشتری دارند و به اهداف بیشتری می توانند دست پیدا کنند( صبح

ظیم ، صبحگاه و ابتدای روز است به عالوه اینکه باعث تن(ساعت های قیمتی)زمان های مناسب و طالیی 
ا از آن سیستم های بدنی و مکانیزم درون انسان می شود و زمانهای پربازدهی را برای وی تعیین می کند ت

.بهره ببرد

اعت های پس توصیه موکد می شود که افراد مذاکره کننده تا جای ممکن زود بخوابند و زود بیدار شوند تا س
تا به مفیدتری داشته باشند و در دستور کار مذاکره بهترین زمان را در ساعت های ابتدایی روز قرار دهند

. دالیل بیان شده به اهدافشان دست یابند

نبایدهای پیش از مذاکره

.پیش از شروع مذاکره چه نباید بکنیم

85

باید در کنار این سه عامل. بررسی ها نشان می دهد انسانها به سه عامل نیازمندند تا بتوانند برای رسیدن به موفقیت گام بردارند
.هم باشند تا پیروزی را به دست آورند

:  رآن می فرمایدخداوند بزرگ در ق. اولین رکن این مثلث که شاید به نظر بسیاری از افراد کلیشه ای به نظر برسد، پشتکار است

«  .برای انسان چیز به جز سعی و تالش نیست: لیس لالنسان الى ما سعی»
اشد و بارها مقصود از سعی و تالش و پشتکار این است که فرد برای رسیدن به اهداف خود از ویژگی خستگی ناپذیری برخوردار ب

.شکست را به جان بخرد

ود، بتواند مذاکره کننده نیز باید از همین ویژگی برخوردار باشد و بعد از طی چندین جلسه که ممکن است با شکست مواجه ش
عوامل  .ستبنابراین اولین عامل ضروری برای مذاکره کننده، داشتن پشتکار ا. عواید خود را از کلیت جلسه مذاکره برداشت کند

فاکتور هر فرد برای اینکه به موفقیت برسد، باید از این. است( شانس)عامل دوم، اقبال . دوم و سوم جذاب تر به نظر می رسند
.در مذاکره هم این قاعده پابرجاست. برخوردار باشد

مثلث موفقیت را فراموش نکنید

86

ماکهزمانیکهعلتاینبه.کندایجادناامیدیویأساحساسخوانندگانازبعضیدراستممکنالبته
آنبهیابیدستعاملافتادنشاتفاقونداردوجودآنبهدستیابیامکانطبعبهدهیم،میقرارمبنارااقبال
در.تخداسخواستنامبهایکلمهعوامانهترجمهاقبالکنیمباورمااینکهکجاست؟کارکلیدحال.است
ضیبعحالشاملمتعالخداوندتشخیصبهمسئلهاینونامندمیشانسراخداخواستجامعهعوامواقع،
.نهدیگربعضیوشودمی

ونشأمدانید،میموفقیتعاملرابختشماکهوقتیتاچیست؟دانستنخدا،خواستواقبالتفاوتحال
کهمانیزاما.دهیدانجاماقدامیآنبهدستیابیبرایتوانیدنمینتیجه،درواستمبهمشمابرایآنمبدأ
خداوندخدا،خواستمنشأکهگرفتنتیجهگونهاینتوانمیپندارید،میخداخواستهمانرااقبال
پس.ودششمانصیبموهبتیتابخواهیدخداازوبرویدسرچشمهاینسراغبهتوانیدمیپس.استمتعال
.بخواهدخدابایدموفقیتبرای

87

:به قول شاعر بزرگ موالنا که می فرماید

چندان دعا کن در نهان چندان بنال اندر شبان 

کز گنبد هفت آسمان در گوش تو آید صدا 

گر مجرمی بخشیدمت وز جرم آمرزیدمت 

فردوس خواهی دادمت خامش رها کن این دعا

ی پس این عامل دست یافتنی است به این شرط که از صمیم قلب از خدا بخواهد و همچنین به صالح و
.باشد

را اما عامل سوم برای موفقیت، عشق است، چرا که اصوال عشق موهبتی است که خدا به انسان داده تا آن
نسان صرف اهداف خود بکند تا مانند گیاه پیچک که به دور معشوق خود می پیچد و آن را کامل می کند، ا

هم به اهداف خود چنگ بزند و آنها را به دست بیاورد

88

د که برای موفقیت باید عاشق حوزه ای باشی
اگر مذاکره می . برای آن تالش می کنید

داف کنید، باید با عالقه برای رسیدن به اه
یش از بنابراین، مذاکره کننده پ. تالش کنید

:  مذاکره سه کار را نباید فراموش کند
از به نقل. )پشتکار، توکل به خدا و عشق

( ۱3۹۰پناهی، 

89

مثلث موفقیت. 5-3شکل ➢

د غافل مذاکره کننده حرفه ای حتی اگر دست باالی مذاکره و یا توانمند باشد، نباید از قدرت و عیار طرف مقابل خو
.شود و ساختار مذاکره را به گونه ای شکل دهد که شناختی از رقیب خود نداشته باشد

اکره حضور بنابراین، انسان در هر حالتی باید به یک شناخت کامل از رقیب خود برسد و با آگاهی از رقیب در جلسه مذ
ه اهداف پیدا کند و این امر به مذاکره کننده کمک می کند تا در جلسه مذاکره گام های جدی تری برای دستیابی ب

را بر این اساسبردارد و راهبردهای خود را با داستان های واقعی از فضای رقا دوبت تطبیق دهد و مذل مذاکره خود
ژگی استداستان زیر نمونه از همین وی. بنابراین، باید در برخورد با طرف مقابل واقع بین و جدی عمل کرد. شکل دهد

برای »: یددر پایان مصاحبه شغلی برای استخدام در شرکتی، مدیر منابع انسانی شرکت از مهندس جوان تازه کار پرس
هزار دالر در سال، بسته به اینکه چه مزایایی ۷۵حدود : شروع کار، حقوق مورد انتظار شما چقدر است؟ مهندسی گفت

روز تعطیلی با حقوقی، بیمه کامل ۱۴هفته کاری، ۵خوب، نظر شما درباره »: مدیر منابع انسانی پاسخ داد. داده شود
ا مهندس جوان از جا پرید و ب« درمانی و حقوق بازنشستگی ویژه و خودروی شیک و مدل باالی در اختیار چیست؟

 .بله، اما اول تو شروع کردی»: مدیر منابع انسانی گفت« !شوخی می کنید؟: تعجب پرسید

از رقیب و طرف مذاکره خود غافل نشوید 
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در فشار مذاکره کننده که به واسطه نیازهای خود تحت فشار باشد، امکان شکست در مذاکره را دارد به این دلیل که
.است و تحت تأثیر نیازها قرار می گیرد و این موضوع می تواند تأثیرات مخربی داشته باشد

آمادگی گاهی این نیازها فرد را از حالت. منظور از نیازها، نیاز هایی که فرد را وابسته به جلسه مذاکره بکند، نیست
ر به به برای جلسه مذاکره خارج می کنند، برای مثال خواب کم منشأ نیازی است که برای فرد به وجود می آید و منج

د و بنابراین، توصیه میشود که نیازهای خود را بشناسید و از آنها غافل نباشی.وجود آمدن خطا برای وی می شود
.هنگام حضور در جلسه آنها را از قبل تأمین کرده و اگر امکان تأمین آنها نیست، آنها را مدیریت کنید

بایدهای هنگام مذاکره •

منظور از بایدهای مذاکره این است که فرد زمانی که مذاکره را انجام می دهد، چه. هنگام مذاکره چه باید بکنیم
شرح داده موارد ذیل نمونه هایی از این بایدهاست که به ترتیب. چیزهایی را باید رعایت کند و به آنها پایبند باشد

 .خواهد شد

از نیاز های فیزیولوژیک خود غافل نشوید 

91

با معموال جلسات مذاکره ممکن است به دلیل پیچیده بودن مفاد درخواستی و نیازهای طرفین، اختالف های شدیدی که وجود دارد
ان برای اینکه کمبود زمان با نیاز به زمان بیشتر با سایر دالیل طوالنی شود یعنی مشمول گذران زمان زیادی می شود و مذاکره کننده گ

.بتوانند به نتیجه دست پیدا کنند، باید در دفعات و جلسات مختلفی وارد بحث وگفت و گویی غیر از مذاکره شوند

اری ممکن یکی از خطرهایی که مذاکره را تهدید می کند، فراموشی و انحراف پیدا کردن از مفاد جلسات قبل است که خطرها و آثار زیانب
که اعالم است برای مذاکره داشته باشد چرا که ممکن است طرف مقابل را دچار سوء برداشت نسبت به صداقت شما بکند با شرایطی
بت به کردید شرایط قابل تغییری است و به آنها این انگیزه را بدهد که از طریق طوالنی کردن جلسات مذاکره و فراموشی شما نس

نید و بکوشید از بنابر این، توصیه می شود که در ابتدای جلسه مذاکره مفاد جلسات قبل را مرور ک. محتویات جلسه بهره بیشتری ببرند
ابل نیز این طریق بررسی مفاد جلسات قبل در جریان کلیات قرار بگیرید تا اگر موضوعی فراموش شده است، یادآوری شود و به طرف مق

.حس را منتقل کنید که جریان مذاکره تحت کنترل است

می کند، حتی بنابراین، مذاکره کننده قابل، کسی است که پیش از حضور در جلسه مذاکره سوابق تجربات و مفاد آن را پیش تر بررسی
.اگر مذاکره کننده خودش در مذاکره حضور نداشته باشد و دیگران این کار را انجام داده باشند

مرور سوابق مذاکره طی جلسه 

92

نید زمانی که می خواهید مذاکره را آغاز ک. اولین باید مذاکره شروع جلسات مذاکره با موارد مورد توافق است
مذاکره اگر از ابتدای مذاکره با مواردی که مورد اختالف طرفین است مذاکره آغاز شود، به احتمال بسیار زیاد
اما . دمعطل خواهد ماند، چون از ابتدا القای انرژی منفی در مذاکرات می تواند آن را بی نتیجه و ابتر بگذار
ت شایسته اگر فرایند را اصالح کرده و مذاکره را با مواردی که طرفین روی آن توافق دارند، شروع کنید تأثیرا

از جمله اینکه عالقه مندی به مذاکره افزایش پیدا می کند و انرژی. زیادی را از خود بر جای می گذارد
ند به دلیل مثبت پدیدار می شود و اگر در جریان مذاکره نکته منفی و یا چالشی به وجود بیاید، سعی می ک

مدار توافق هایی که داشته و زحماتی که کشیده شده، سعه صدر داشته باشد و به هر شکل مذاکره را در
یرات بنابراین ضروری است که مذاکره کننده با موارد توافق شده کار را شروع کند تا تاث. خود نگه دارد

.اعجاب انگیز آن را طی مذاکره به وضوح ببیند

شروع با موارد مورد توافق 
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ستور کار درکنار اینکه سعی می کنید مذاکره را با موارد توافق شده آغاز کنید بهتر  است موارد کالن را در د
یاز چرا که در مورد موارد کالن می توان کلی صحبت کرد و ن. قرار دهید تا جذابیت مذاکره دو چندان شود

ولی زمانی .به کار جزئی در این مورد نیست و مذاکره کننده می تواند سادگی به جمع بندی دست پیدا کند
ا که با موارد جزئی شروع به صحبت کردن می کنیم، این الزام برای ما ایجاد می شود که همه موارد را ب
آمادگی جزئیات و به دقت بررسی کنیم و در ابتدای مذاکره ممکن است این امکان به دالیل متعدد از جمله

بنابر این، با این اقدام چرخ   .فراهم نشود.... طرفین، مناسب نبودن فضای جلسه برای بررسی جزئیات و
.تمذاکره را روی ریل خود انداخته و وقتی این فرایند عادی و روتین شد، می توان به سراغ سایر موارد رف

شروع مذاکره با موارد کالن

94

.  راد استدر مبانی ارتباطات اصلی به نام اثر اولیه وجود دارد که بیان می کند مهمترین اثر در برخورد ابتدایی با اف
زمانی که شما با فردی مواجه می شوید، به دالیل روانی که در ذات انسان وجود دارد و ماهیت رفتار انسان را می
ای خود سازد، روی اثر اولیه بسیار حساب می کنند و معموال این آیتم را به عنوان یک ورودی مهم در تصمیم گیری ه

.لحاظ می کنند، به گونه ای که شما با اثر اولیه تصمیم گیری می کنید و کار خود را پیش می برید

با سرعت آن را تا اصوال آیتم اثر اولیه بسیار تأثیر گذار است، به اندازه ای که می تواند یک مذاکره را بسیار پیش ببرد و
.حد بسیار زیادی بگیرد

اید به گونه ای رفتار اثر اولیه به این منظور نیست که با صدای بلند صحبت کنید یا رفتار عجیبی داشته باشید، بلکه ب
نی که در هر دسته از مشتریان انتظارات خاص خود را دارند، بنابراین توصیه می شود کسا. کنید که فرد انتظار دارد

این قانون را فراموش  .حوزه کسب و کار فعال هستند، با توجه به شناسایی مشتری الگوی اثر اولیه خود را تنظیم کنند
ر را چون اولین برخوردها به خاطر سپرده می شود و فک. نکنید، زیرا در زندگی روزمره خود هم با آن بسیار مواجهید

 .مراقب این شاخص باشید و در مذاکرات از آن نهایت بهره را ببرید. می سازد

توجه و رعایت قانون اثر اولیه

95

نرود و اگر در قالب تیم وارد جلسه مذاکره می شوید، به شدت مراقب باشید تا همدلی در تیم شما از بین
. اهد شدشکافی بین شما ایجاد نشود، چون به دنبال این موضوع سو استفاده هایی از جانب طرف مقابل خو

زینید تا در افراد توانمندی را برای این منظور برگ. پس به شخصیت و تخصص های یکدیگر احترام بگذارید
.جلسه مذاکره از کم توانی آنها آزار نبینید

حرمت امام زاده به متولی آن است

96
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ا قرارداد اجاره به طور نمونه، اگر قرار است ملکی را اجاره کنید و ب. هیچ گاه نگذارید که کارتان به تنگنا برسد
همین . نیدآن را تمدید کنید، نگذارید به شرایط فشار برسید، چون باعث می شود شرایط متعددی را قبول ک

ید سیستم بنابراین، با. طور نباید شرایط را برای خود به واسطه حرف یا قولی به حالت اضطراری در بیاورید
ا های روانی و رفتارها و انتظارات خود را مدیریت کنید تا طرف مقابل متوجه چالش ها و نگرانی های شم

طرار پس به شدت مراقب باشید، زمانی که احساس می کنید مذاکره قرار است به سمت شرایط اض. نشود
.رهنمون شود، خود را از این شرایط جدا کرده و به سمت موقعیت امن تری حرکت کنید

نگهداری از روندهای مطلوب در جریان مذاکره 

97

ازلمقابطرفکنندمیگمانافرادازبعضی
کاملآگاهیاست،نظرشانمدکهآنچههر
میصحبتطوریدلیلهمینبهودارد
مسائلهمهازآنهاحریفگوییکهکنند
یناآید،میباربهکهپیامدیواستمطلع
طرفغلطادراکسببکهاستمسئله
.شودمیمقابل

98

کامل و جامع صحبت کنید

پس. اول اینکه تعامل زیادی را در بر دارد و دوم اینکه دارای نتیجه است: یک مذاکره خوب دو رکن دارد
 .باید در جلسات مذاکره طوری حضور پیدا کرد که این دو رکن حفظ شود

. یدبنابراین تا جای ممکن برای حضور در جلسه مذاکره سبدی متنوع از راه حل ها را در دست داشته باش
ه را داشتن گستره ای از راه حل ها موجب می شود اگر زمانی وارد چالشی شدید، از طریق این سبد مسئل

داشته باشید که پس نه تنها باید برای جلسه مذاکره راه حل داشته باشید، بلکه باید این قابلیت را. حل کنید
ر کرده و راه حل خلق کنید و بر اساس محتویات جلسه راه حلی را بیافرینید که جلسه مذاکره را تعاملی ت

.دارای نتیجه کند

راه حل یابی و معرفی راهکار

99

، واژه های مباحثی نظیر واژه های مالی. مذاکره کننده حرفه ای باید بر مباحث تخصصی مذاکره مسلط باشد
....تحویل، طریقه نوشتن قرارداد، جایگاه مالیات و

نده بر اساس این البته ممکن است مذاکره کن. بنابر این، یک مذاکره کننده باید این مسائل را فرا گرفته باشد
آشنا با خود بر این مسائل مسلط نباشد، آن گاه باید فردی که« مثل که می گوید همه چیز را همگان دانند

فاده این مسائل تخصصی است را با خود به همراه آورد و از دیدگاه های فنی او برای پیشبرد مذاکره است
.کند

تسلط بر مفاهیم تخصصی 

100

حلی برای مذاکره محل تعامل است نه تقابل انسان هایی که در جریان مذاکره قرار دارند، از شرایط یکدیگر آگاه هستند و مذاکره م
نید، باید با بنابراین، بدانید اگر بخواهیم به منافع خود دست پیدا ک. تعامل است و تخاصم راهی برای رسیدن به نتیجه نیست

ه در سطوح به طور مثال، می توان مذاکرات متعددی ک. دوستی و دوست داشته شدن و ارتباط مؤثر انسانی به این مهم دست یابید
در عالی کشور و حتی عرصه های بین المللی مشاهده شده و می شود را در نظر آورد که به رغم طوالنی شدن مذاکرات و حتی

 .خصمانه ترین شرایط نیز، سعی افراد بر آن بوده و هست تا از طریق دوستی و مهربانی کار را پیش ببرند

در اینجا . حتی اگر طرف مقابل دوست داشتنی هم نبود، فراموش نکنید که در رفتار باید این حس دوست داشتن را متوجه شود
به : تکن امیرهو افضل على من شئت»: ایشان می فرمایند. نقل کنیم( ع)بی مناسبت نیست که حدیثی را از أمیر المؤمنین علی 

دلیل ولی مراقب باشید که دوست داشتن شرط الزم مذاکره است، ولی به« .هر کس که می خواهی نیکی کن تا امیر او باشی
قابل شک شرط کافی این است که به دوست داشتن های طرف م. تعامل و تضارب آرا و منافع در جریان مذاکره، شرط کافی نیست

.داشته باشید و تطمیع دوست داشتن های وی نشوید

دوستی کنید و دوست بدارید

101

فرموده خداوند به انسان به منظور اینکه در برابر آنچه می گوید باید بشنود، دو گوش و یک دهان عنایت
، فرصت اگر فرد هنر شنیدن داشته باشد. بسیاری از ما مجذوب حرف زدن هستیم و از شنیدن بیزاریم. است

خوبی خواهید زمانی که خوب بشنوید، به تبع آن تصمیم گیری. اثربخش کردن گفتارش را نیز پیدا می کند
بپذیریم که خوب گوش کردن به افراد کمک می کند که خوب  .داشت و بهتر می توانید صحبت کنید

سخن گفتن فردوسی شاعر بزرگ پارسی در باره زیاد. صحبت کنند و به تبع آن، مذاکرة مؤثری داشته باشند
:می گوید

چو گفتار بیهوده بسیار گشت     سخنگوی در مردمان خوار گشت

قاعده دو گوش و یک دهان

102
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ذاکره از زمانی که در جلسات م. در جلسات مذاکره همیشه باید شخصی سوم غایبی را به همراه داشته باشید
ی را همراه شما خواسته غیر منطقی داشتند و یا تصمیمی می خواهید بگیرید که نیازمند زمان است، باید و

.خود ببرید که بتوانید تصورات را گردن وی بیندازید

جلسه البته این شخص در. شخص سوم استعاره از فردی است که می توانید همه چیز را به وی محول کنید
ی برای مثال، مدیر فروش که در آنجا حضور ندارد و حت. مذاکره یکی از افراد و سمت های سازمان شماست

.ممکن است مسبب این مسئله هم نباشد

شخص سوم را همراه خود به جلسه مذاکره ببرید 

103

استسیکقابلکنندهمذاکرهکهشودمیتأکیدشدتبهنکتهاین
ورتصنبایدگاههیچ.کندمیصحبتکاملمذاکرهجلسهطیکه

ذهنردکهچیزهاییازوشماقلبیمکنوناتازمقابلطرفکهکنید
براساسوگذردمیچهذهنتاندرکهبداندوکندسؤالشماست،
.نکنیدصحبتکاملوکنیدبیانناقصرااطالعاتفرضپیشهمین
ازبخشیهممقابلطرفکنیدفرضوبگذاریدکناررافرضاین

باشیدداشتهراخودتالشنهایتبایداین،بنابر.استمذاکرهجلسه
طریقازبتوانیدوکنیدصحبتکافیوکاملمذاکرهجلساتدرکه
دبکوشیکنیدوهمراهخودبارافردموارد،کافیتبیینوبیان

دراست،نظرمدآنچهتکمیلطریقازرافردآننظرمددستاورد
.بیاوریددستبهدارید،قبلازکهتعاملیوتبادل

فتنگربرایدانیدمیباشید،داشتهماهیگیریتجربهاگر
اینبه.یدبرسنتیجهبهبتوانیدتاکنیدصبربایدبزرگماهی
بزرگماهیماهیگیریمانندهمبزرگکارهایکهمعنا

رصبوزمانمدیریتهنررامذاکرهوقتی.استزماننیازمند
ودازیداندامبهرامقابلطرفتوانیدمیترراحتببرید،پیش
.کنیدهمراهخوداهدافجهتدر

104

طی جلسات مذاکره کامل صحبت کنید
صید ماهی های بزرگ صبر و مدارا می 

خواهد

شید مراقبت از شرایط و فشارهایی که در جلسه مذاکره شامل حال شما می شود به این معناست که باید مراقب با
ست برای مثال، ممکن ا. منظور از مراقبت، عدم اطالع طرف مقابل از شرایط شماست. طرف مقابل از آنها آگاه نباشد

بیعی شما به دلیل محدودیت های زمانی یا مالی تحت فشار باشید و به همین دلیل مذاکره را انتخاب کرده اید، ط
قرار دادن است اگر طرف مقابل از فشارهای شما مطلع باشد ابزار و اهرم فشار را پیدا کند و بکوشد از طریق در تنگنا

رایط خود بنابراین، توصیه می شود مراقب ش. شما امتیازهای بیشتری بگیرد و مذاکره را با قدرت افزونتری ادامه دهد
ی تواند باشید تا مبادا در جلسه مذاکره شرایط و الزاماتی که بر شما وارد شده است به دلیل هر متغیری که عموما م

ل مذاکره برای مثال، اگر برای اجاره یک مکان یا برای تأمین مالی در حا. بیرونی باشد، برای طرف مقابل هویدا نشود
.هستید و زمان کمی دارید، بهتر است آن را در زمان خودش انجام دهید

نقطه هنگامی که مذاکره در حال انجام است، اجازه ندهید که به این نقطه برسد، اما اگر به هر دلیلی مذاکره به این
یریت رسید، مراقبت کنید که طرف مقابل از شرایط شما آگاه نشود و از طریق حفظ این مورد قدرت خود را برای مد

.جلسات مذاکره افزایش دهید

مراقبت از شرایط و فشارهای واردشده به شما طی جلسه

105

تعامل: در جریان مذاکرات همیشه به فکر یک راه حل یا رسیدن به راه حل باشید یک مذاکره خوب دو رکن دارد
رادی که فراوان و رسیدن به نتیجه مذاکره ای که این دو رکن در آن ان نیفتد، از دید مذاکره کننده و متخصصان و اف

ب وجود به این معنا که در یک مذاکره خو. در حوزه مذاکره فعال هستند یار حاوی نتیجه باشد، مذاکره موفقی نیست
تعاملی وجود اگر این اتفاق نیفتد و. تعامل ضروری است و طرفین باید از مذاکره لذت ببرند و برای اهدافشان بجنگند

.برنده خواهد بود-بازنده یا بازنده -نداشته باشد، شاید نتیجه حاصل شود، ولی مذاکره برنده 

طرف دیگر پس فقط در بر داشتن نتیجه کفایت نمی کند، بلکه در یک مذاکره خوب تعامل عاملی ضروری است، اما از
پس در مذاکره خوب هم  .مذاکره ای که در آن تعامل به وفور یافت شود اما نتیجه ای نداشته باشد، بی فایده است

یندی تعامل وجود دارد هم دستیابی به نتیجه اتفاق می افتد، که به واسطه وقوع این دو عامل، مذاکره صورت خوشا
.پیدا کرده و به عنوان آیتمی خوب در بحث مذاکره می توان به آن نگاه کرد

ا رسیدن به آن باشیدیدر مذاکرات همیشه به فکر یک راه حل 

106

که راه حل مذاکره به نتیجه نمی رسد مگر این. نکته مهم پس از بحث تعامل، بحث رسیدن به نتیجه در مذاکره است
مذاکره بنابراین، به شدت توصیه می شود با راه حل وارد جلسه. داشته باشید و برای مسائل خود راه حل ارائه دهید

یت نشوید، بلکه با ذهن راه حل ساز به جلسه مذاکره بروید؛ چون ممکن است راه حل های شما با طرف مقابل سنخ
ی توانند به زمانی که تضاد رخ می دهد، بسیار طبیعی است که طرفین نم. نداشته باشد و دارای تناقض و تضاد باشد

می راه حل برسند، اما اگر ذهن راه حل ساز داشته باشید، برای مسائلی که در جلسه رخ می دهد، همواره راه حل پیدا
ود برای بنابراین، به شدت توصیه می ش. کنید و می کوشید از طریق راه حل های پیداشده جلسه مذاکره را ادامه دهید

ان حضور در جلسات مذاکره با خودتان ذهن راه حل ساز ببرید تا بتواند به ازای مسائل، مشکالت، چالش ها و بحر
بهره و هایی که طی جلسه مذاکره ظاهر می شود، راه حل خلق کند و راهکار پیشنهادی ارائه دهد تا بتواند بیشترین

.استفاده را ببرد

رسانید و پس دقت کنید باید راه حل خلق کنید و بکوشید از طریق راه حلی که خلق میشود، مذاکره را به نتیجه ب
.بدانید ایجاد راه حل، نیازمند ذهن راه حل ساز است

تی یک کسی که مسئول بنگاه است وق: برای درک این مفهوم به مثالی که در حوزه بنگاه امالک است توجه کنید
ا یک راه خریدار و فروشنده داخل جلسه هستند، وقتی به مشکلی بر می خورند می کوشند برای هر مشکلی نه تنه

 .حل بلکه راه حل های متعددی پیدا کنند

107

نید شما عالقه فرض ک. بعدی که باید حتما به آن پایبند بود، این است که به فکر برش های بزرگ کیک مذاکره باشیم
ست که مند به خوردن کیک هستید، زمانی که در میهمانی یا جشن  برای شما کیک سرو می شود، بسیار منطقی ا

ی به همین مذاکره هم وضعیت. برای بهره برداری بیشتر به سراغ برش های بزرگتر کیک بروید و آنها را انتخاب کنید
آید در مذاکره تضاد منافع و مناقشه وجود دارد و افراد سعی می کنند از طریق چالش هایی که پدید می. صورت دارد

.با هم در ارتباط باشند، بنابراین بهتر است که شما به دستاوردهای اصلی خود بیندیشید

ذاکره تضاد منافع و چالش ها در جلسه مذاکره طبیعی است و در نهایت، هر فردی با دستاوردی هر چند ناچیز جلسه م
اید پس بسیار طبیعی است که در این جلسات بر اساس اولویت های خود به فکر منافع و عو. را ترک خواهد کرد

.در نتیجه، داشتن فهرست اولویت ها در جلسه مذاکره اهمیت زیادی دارد. حداکثری خود باشید

به فکر برش های بزرگ کیک مذاکره باشیم 
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ن نظر کمک روانی از ای. این مسئله کمک شایانی هم در بعد روانی و هم در بعد تخصصی به شما خواهد کرد
اگر در حال . که شرایط وی را درک می کنید و متوجه دلیل بسیاری از رفتارهای وی خواهید شد

ین حالت پرخاشگری است یا در شرایط آرامی به سر می برد، با این روش می توانید متوجه شوید که دلیل ا
.های او چیست

، طبق نکته از لحاظ تخصصی و فنی می توانید به این مسئله پی ببرید که به دنبال چه دستاوردهایی است
ه از نکات این مسئل. قبلی می توانید تکه های بزرگ کیک وی را شناسایی کنید و متوجه اهداف وی شوید

میم گیری بسیار مهمی است که حتی در زندگی شخصی نیز می توانید با استفاده از آن به جمع بندی و تص
.بهتری دست یابید

گذاشتن خود به جای طرف مقابل 
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ذاکره حالت نخست این است که به دلیل اشتباهات ما و برتر بودن طرف مقابل، م: تنگنا در جلسه مذاکره دارای دو حالت است
اند. تنگناهایی را ایجاد می کند و وارد شرایط اضطراری می شود و به ناچار باید تصمیم بگیرید

نا می حالت دوم زمانی اتفاق می افتد که مذاکره در حال گسست است و طرف مقابل با رفتارهای انتحاری خود، شما را وارد تنگ
فاق می در این موقعیت دوراهی پذیرش یا عدم پذیرش ات. کند و مذاکره به سمت و سوی بدترین شرایط برایتان پیش می رود

. .افتد

ید چه باید اما اگر خواسته یا ناخواسته وارد چنین شرایطی شد. از لحاظ روانی بسیار باید مراقب بود تا دچار این وضعیت نشوید
عبارت اند این نکات. کرد؟ بر اساس تجربه ای که نگارنده جلسات مختلف به دست آورده است، در اینجا چند توصیه ذکر می شود

 :از

.اگر امکان دارید موضوع عامل تنگنا را از طرف مقابل بگیرید و یادداشت کنید و از وی بخواهید تا به شما مهلت دهد( ۱

بروید، در این مواقع باید به طور هنرمندانه ای به سراغ اسم کوچک طرف مقابل. از معجزه اسم کوچک فرد مقابل غافل نشوید( ۲
له جلب صدا کردن فرد به اسم کوچک و تکرار آن سبب می شود تا فرد مقداری آرام شود و برای مدت زمانی توجهش به این مسئ

.شود و به شما این زمان را می دهد تا بتوانید شرایط را به حالت عادی برگردانید

در جلسه مذاکره مراقب تنگناها باشید
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برای . باشیدبسیاری از اوقات ممکن است طرف مقابل مطلبی را بیان کند که با اصول شما در تضاد است، واکنش منفی نشان ندهید و به دنبال راه حل
ین سؤالها ه باشید که ااین منظور، باید با طرف مقابل به صورت گام به گام پیش روید و بکوشید با کلمات سؤالی مثبت فرد را به چالش بکشید، دقت داشت

تن از مواضع خود اگر با این روش توانستید به نتیجه برسید که مسئله حل شده است، اما اگر طرف مقابل حاضر به دست برداش. باید محترمانه مطرح شود
این « .تیدبا جمالتی مانند شما که آن قدر حرفه ای و توانمند هس. نبود و پاسخ سؤال ها را به صورت مدلل بیان کرد، باید مسائل را از شخص جدا کنید

.اقدام سبب می شود فرد نسبت به مسئله رفتاری بی تفاوت اتخاذ کند

ت با شما در اهمیت این مسئله همین بس شخصیت فرد از مسئله جدا شده و این کار سبب میشود که در آینده برای دفاع از شخصیت خود به مخالف
ع خود ولی اگر فرد بر موض. اگر در این مرحله فرد با شما همراه شد، می توان نتیجه گرفت که مذاکره به شرایط خوبی رهنمون خواهد شد. برنخیزد

ان کنید که به این معنا که این طور بی. پافشاری کرد، زمان آن فرا رسیده است که میزانی از منفی بودن را به وی القا کرده و مخالفت خود را ابراز کنید
.این درخواست قابل پذیرش نیست و شما با این درخواست مخالفید

د، یعنی اده کنیدر این مرحله اگر نتوانستید به نتیجه برسید و فرد مقابل همچنان روی موضع خود پافشاری می کرد، آن گاه از تاکتیک مرحله دوم استف
ما انتظار بیشتری ما از ش»یا « واقعا باور نمی کنم این حرف را شما گفته باشید»برای مثال، با چنین جمالتی . بکوشید حرف فرد رابا کلمات سست کنید

ول به این صورت که ابتدا حرف فرد را فورا قب. اگر این حربه هم به نتیجه نرسید، به اقدام أخر می رسیم.می توانید فرد را با خود همراه کنید« داشتیم
است که کیفیت بنابراین، با این شیوه می توانید مخالفت خود را مدیریت کنید و فرصت بسیار خوبی. کنید و سپس، از لحاظ روانی به وی پاداش دهید

.مذاکره را ارتقا دهید و مخالفت های خود را به شکل تعاملی و مؤثر بیان کنید

مراقب مخالفتها در جلسه مذاکره باشید
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فت و گو اصوال به دلیل اینکه مذاکره یک فرایند تعاملی و دو طرفه است، مذاکره کننده باید در جریان مذاکره راحت و کامل گ
کید می شود که پیش تر در بخش صفات و ویژگی های مذاکره کننده گفته شد که چرا باید کامل صحبت کرد و اکنون نیز تأ. کند

.باید کامل و راحت صحبت کرد تا بتوان از ظرفیت طرف مقابل در جلسه مذاکره نهایت بهره را برد

که تا می پس اگر مذاکره کننده، حرفه ای باشد و دنبال انتخاب متد یا راهبرد مذاکره خود باشد، شکل پیشرفته کار این است
زند و تواند در جلسه مذاکره عالوه بر اینکه با اطالعات و مبانی ارتباطی تکمیل شده ورود می کند، در کنار آن راحت حرف ب

.ارتباط بگیرد تا مذاکره را مؤثر کند

نکته درخور یادآوری اینکه، مذاکره ای که در آن طرفین در دو جهت کامال مخالف هم حرکت می کنند، دستاوردی نخواهد 
.  ر استداشت، مانند نموداری که یک طرف به سمت شرق حرکت کند و طرف دیگر، به سمت غرب، که دستاورد آنها در نقطه صف

ند آن دو بنابراین هرچه همراهی و همسانی، مان! چون یک کشش متناقض و متعارض، پیشرفتی ندارد و این یعنی توقف مذاکرات
واهد بود و محور گفته شده به هم نزدیک شود و هر دو به یک سمت حرکت کنند، میزان دستاورد مذاکره سینریک تر و بیشتر خ

..این یک فرصت خیلی خوب است

کامل حرف بزنید
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فضای تعاملی بنابراین، فرصت خوب در جلسه مذاکره وقتی ایجاد می شود که شما بتوانید کامل و راحت گفت وگو کنید و ارتباط بگیرید و از
به طور طبیعی، هر کس برای اهداف خود تالش می کند و این یک مسئله بدیهی ، اما وقتی .ایجادشده، مذاکره را به سمت اهدافتان پیش ببرید

و دست بدهندطرفین راحت و ساده با هم ارتباط می گیرند، اثر هم افزایی بین آنها سبب می شود که زودتر به نتیجه برسند تا اینکه زمان را از
.نتوانند بهره کافی و کامل را برای خود در جلسه مذاکره داشته باشند

.  ودال مطلع شنکته مهم اینکه باید در جلسه مذاکره با طرف مذاکره کننده به گونه ای رفتار کرد که از آنچه شما می خواهید در جلسه مذاکره کام
له هیچ وقت فرض نکنید که تمام آنچه شما در ذهن خود دارید را می داند، آنچه در ذهن شماست فقط برای خودتان است و این یک خطای ها

ش باشد، باید بنابراین، اگر می خواهید مذاکره مفید و اثربخ. ای است که شما در جلسه مذاکره با دانسته های خود با نفر دیگر صحبت می کنید
د نید تا فردر مسیر مذاکره عالوه بر اینکه ساختار ذهنی خود را حفظ می کنید، آن را به راحتی و کامل هم زمان به طرف مقابلتان نیز منتقل ک

د و تصور خیلی از اوقات شما از این موضوع مهم غافل هستید و در جلسه مذاکره صحبت می کنی. بتواند آن را بفهمد که شما دنبال چه هستید
د می کنید آنچه در ذهن شما می گذرد را طرف مقابل می داند و این عدم درک سبب می شود مذاکره به زاویه و چالش برخورد کند و نتوان

.عایدی درست و مناسبی را برای طرفین داشته باشد

113

بسیار ضروری است که مذاکره را آرام و دلچسب و
اکره مبادا جریان مذ. با موارد توافق شده شروع کنید
یوان مذاکره مانند ل. را با نقاط پر چالش شروع کنید

یخی است که در آب داغ ترک میخورد چرا که 
موارد چالش انگیز سبب می شود موارد مثبت هم

.تحت الشعاع قرار بگیرند

به،بکنیدنبایدکارهاییچهمذاکرههنگاماینکه
ازتعدادیذیلدرکهداردزیادیاهمیتمراتب
.استشدهیآداورینمونهطوربهنبایدها

114

شروع مذاکره از نقاط پرچالش و 
آسیب پذیر است 

نبایدهای هنگام مذاکره
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افراد در جلسه مذاکره نباید با احساسات شخصی خود وارد
د شوند، جلسه مذاکره کامال شکل گرفته شده است و بای

د، مواظب بود به دلیل ورود احساسات شخصی فریب نخوری
ق استفاده پس باید برای پیشبرد و دستیابی به نتایج از منط

.کنید

ات شما در جلس. جلسه مذاکره با روابط شخصی متفاوت است
شخصی به خود اجازه  می دهید که دیدگاه های خود را به 

اما در . شیددیگران تحمیل کنید و رابطه باال به پایین داشته با
میلی جلسات مذاکره به شدت باید مواظب باشید تا جمالت تح
ک به زبان نیاورید و در پس آن مقاومت تیم مقابل را تحری
فتاری کنید، چون ذاتا انسانها در برابر هجمه دیگران سیستم ر
متفاوتی را اتخاذ می کنند و به مقاومت کردن حتی بدون

ن باید سعی کنید طرف مقابل را بدو. منطق روی می آورند
.تحمیل قانع کنید

115

بی احساس بودن در مذاکرات
عدم تحمیل دیدگاهها به فرد 

مقابل

ایهعد.بفروشدفخرجلسهدرنبایدتوانمندکنندهمذاکره
منشوکنندرفتارپایینبهباالازجلساتایندردارندعادت
نایمقابلطرفصورت،هردر.کنندپیادهراشاگردیاستاد
نجریاوکندمیمقاومتآنبرابردروپسنددنمیراحالت
جلسهدرپس.شودمیتبدیلمخاصمهجریانبهمذاکره
رخبهکردن،نماییدانشازوکنیدمذاکرهفقطمذاکره
.بپرهیزید...وکشیدن

أییدتازکهمعنااینبه.استمهمبسیارمذاکرهدرهوشمندی
باشید،فهمیدهراموضوعاینکهبدونموضوعکردنردیا

ریتمدیفردتوسطبایدحتمااساسیچالشاین.بپرهیزید
طرفمنظورکامالشماکهاستزمانیبرایواکنش.شود
.ایدشدهمتوجهرامقابل

وردهکمتوقعرافرددهید،مینشانواکنشدلیلبیوقتی
راعموضوشماکهمیکنداحساسچونفرستد،میبیراههبه

.ددهمیتغییررارفتارششما،فهماساسبروایدفهمیده
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مذاکره محل دانش نمایی نیست به سادگی واکنش نشان ندهید

ود،بخواهدهاتصمیممبنایشودمیگفتهجلسهدرکهمطالبیواستحساسبسیارمذاکرهجلسه
توقعمقابلطرفدردهید،میارائهیاوکنیدمیقبولراپیشنهادیقبلیمطالعهبدونکههنگامیبنابراین
عدبوکندمیکاملراخودهایبررسیابتداعاقلانسان.بردمیبینازراشمااعتباروکندمیایجاد

جنبهاینبهبایداماشودمشتریرفتندستازسببکاراینکنیدفکرشاید.میدهدارائهراپیشنهادی
.پذیریدمیراآنمسئولیتکهانداختنظریهمقضیه

عدم ارائه پیشنهاد بدون مطالعه 
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از نمونه . ارندسؤال هایی مضر هستند که انتفاعی برای ما ندارند، یعنی یا اثری برای ما ندارند و یا اثر معکوسی در بر د
مضر این سؤال« این سؤال ها می توان به این موارد اشاره کرده تابه حال پیشنهاد ارزان تر از این قیمت داشته اید؟

سه پس فقط سؤال هایی را در جل. است چون پاسخ منفعتی برای شما ندارد و لزومی برای طرح این سؤال نیست
. دچون امکان دارد و سؤال برای شما چالش ایجاد کن. مذاکره بپرسید که مطرح شدن آنها انتفاعی برای شما دارد

:به حکایت زیر توجه کنید. بنابراین، سعی باید بر آن باشد که سوال های درست و مفید پرسیده شوند

« شید؟فکر می کنی آیا می شود هنگام دعا کردن، سیگار ک»: در بازگشت از کلیسا، جک از دوستش ماکس پرسید
تی در جناب کشیش، می توانم وق»: جک نزد کشیش رفت و پرسید« چرا از کشیش نمی پرسی؟»: ماکس جواب داد

جک « .این بی ادبی به مذهب است. نه پسرم، نمی شود»: کشیش پاسخ داد« حال دعا کردن هستم سیگار بکشم؟
طرح تو سؤال را درست م. تعجبی ندارد»: ماکس در جواب دوستش گفت. نتیجه را برای دوستش ماکس بازگو کرد

م، می توانم آیا وقتی در حال سیگار کشیدن هست»: وی سپس نزد کشیش رفت و پرسید. بگذار من بپرسم« .نکردی
.مطمئنا پسرم، مطمئنا: کشیش مشتاقانه پاسخ داد« دعا کنم؟

پرهیز از سوال های مضر 
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ع اگر زمان کافی و یا موقعیت کافی برای بیان یک موضو
فتد ندارید، حرف را بیجا مطرح نکنید چون اگر این اتفاق بی
ن حرفی که قرار بود عوایدی را برای شما داشته باشد، ممک
.است با این کار حتی هزینه هایی را برایتان اعمال کند

راد بعضی از اف. شاید فکر کنید که این مسئله مهمی نیست
بدیل مطالبی را مطرح می کنند که مبنای دروغ دارد و به تدریج ت
.  به چوپان دروغگو می شوند و اعتبار خود را از دست می دهند

ی و بنابراین، طرف مقابل را با سه کار دروغگویی، تناقض گوی
باید در یک مذاکره مؤثر فرد. گفتن ادعاهای واهی بدبین نکنید

ا خود واقعی اش را نشان دهد؛ یا حقیقت و نکته ای را نگوید ی
.راست آن را بیان کند
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حرفتان را شهید نکنید چوپان دروغگو نباشید

کارتهایانبرایکافیسودحاشیهوفضاهمیشهکهگفتیمترپیش
.نشودفاششماقیمتسقفوکفکهباشیدمراقبوبگذاریدکنار
ارخودآناساسبرتواندمیمقابلطرفبیفتد،اتفاقایناگر

ابراینبن.کارگیردبهشماعلیهرامذاکرههایحربهوکندسازماندهی
هانههزیوهاقیمتکهباشدمسئلهاینمراقببایدکنندهمذاکره
.نشودفاش

یدنباندارد،راحرفیشنیدنحوصلهمقابلطرفکهزمانی
وبودهطوالنیحدازبیشجلسهکهزمانییازدحرفی
بایدنوکردمراعاتبایداست،شدهخستهفردوبودهطوالنی
همذاکربنابراین.کردبیانراویژههایخواستهمهممطالب
طرفهایحالتوشرایطگرفتننظردرباایحرفهکننده
.کندمیمطرحرامباحثرامقابل
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شودمراقب باشید قیمتتان فاش ن رعایت حال طرف مقابل در گفتن مطالب
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ل حتی اگر دو نفر که نماینده هیچ شررکتی هرم نیسرتند، در حرا
ائل مذاکره نباید مسائل شخصی را پیش بکشرند، چرون وقتری مسر

شخصی را در جلسه مذاکره مطرح می کنیرد، طررف مقابرل را هرم 
ترغیب به ورود مذاکره شخصری مری کنیرد و نتیجره ای جرز نرزاع 

.شخصی نخواهد داشت

ر پرس د. مسائل شخصی را خارج از جلسه مذاکره حل و فصل کنید
ایرن چالشری. مذاکره باید منافع و اهداف مذاکره مد نظر شما باشد

ن فنی ای. عادی است که متأسفانه بسیاری از افراد به آن گرایش دارند
راقب بنابراین، م. از مذاکره است که افراد حرفه ای به آن واقف هستند

.باشید مذاکره عاری از مسائل شخصی باشد

هنرر شرما ایرن اسرت کره . مذاکره خوب دارای پایان و نتیجه است
. دمذاکره را حفظ کنید و اجازه به بن بست رسیدن آن را نمی دهیر
یش اگر در هر قسمتی از مذاکره احساس کردید به سمت بن بست پ
ای برر. می روید، به هر طریقی که فکر می کنید آن را حفرظ کنیرد

ید یا نمونه، ادامه جلسه را به زمانی که شرایط بهتر است موکول کن
یش ادامه جلسه را با مواردی که توافق بیشتری بر سر آنها دارید، پر

دریر  بنابراین، از هر اقدامی برای نتیجه بخش کردن مذاکره. ببرید
.نکنید
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جلسه مذاکر محل خصومت شخصی نیست نگذاریم مذاکره به بن بست برسد

به طرف البته این مطلب به منزله این نیست که هیچ امتیازی
عنی حتی مقابل ندهید، بلکه به سادگی نباید امتیاز بدهید، ی

ید، اگر قرار است لطفی هم در جلسه مذاکره به وی داشته باش
ن قانع نسبت به آن لطف خسیس و حساس باشید تا فرد به آ
ه اندازه باشد، چون می بیند برای گرفتن امتیازهای قبلی تا چ

.سختی کشیده است

. تندبرای شخصیت خود بیشتر از سازمانشان اهمیت قائل هس
یر غرور هم از ویژگی های شخصیتی افراد است که تحت تأث

قرار دادن آن ممکن است افراد را از مدار مذاکره خارج کند و 
جلسة بنابراین، اگر در. از حالت تعامل به تقابل کشیده شود

ی را مذاکره فرد اشتباهی کرد، نباید آن را بیان کرده و غرور و
جریحه دار کرد، چون به احتمال زیاد مذاکره چالشی خواهد 

 .شد
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هیچ گاه در جلسه مذاکره به 
سادگی امتیاز ندهید 

غرور طرف مقابل را جریحه دار نکنید

آنبرایخواهیدمیشماوکردمطرحراایخواستهمقابلطرفاگر
کهتاساینکاراولین.ندهیدانجامبایدراکاردوبیاورید،استدالل
لکهبنکنیدفاشیکبارهبهموضوعیکبرایرادالیلهمههمیشه
هکاستاینکاردومین.داریدنگهبحثادامهبرایراآنهاازبخشی

بنابراین.دکنیآغازترینقویازبلکهنکنیدشروعضعیفاستداللاز
بهراآنهاهمهوکندمیمدیریتراخوددالیلکارآمدفرد

ید،کنمیمطرحرازیادیدالیلشماوقتی.کندنمیفاشبارهیک
هککنیدمیآگاهرامقابلطرفوکردهفاشراخودفکریالگوی
.برودپیشبهشماباودهدادامهراکاربایدمذاکرهادامهدرچطور

شتالمنافعبهدستیابیبرایداریداجازهشماکهطورهمان
شودمیسبباین.نشویدناراحتمقابلطرفتالشازکنید،
ارنکتهایناگر.شودمنفیمذاکرهبهنسبتشماانرژی

.نیدکتالشخوداهدافبرایهمشمامقابلهجایبهبپذیرید،
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هامدیریت دالیل در برابر استدالل هیچ گاه افراد را مالمت نکنید

ازمقابلطرفبردنپیباشد،زاآسیببرایتانتواندمیکهمواردی
شیداننظرازشماکهشودمتوجهمقابلطرفاگر.شماستدانشمیزان
نفیمذهنیتروانینظرازاستممکنبرید،میسربهخوبیشرایطدر

.کندپیداشمابهنسبت

فرددرارتوقعیکهکنیدبیانرامطلبیدانشیکمخاطربهاستممکن
وانیدنتاگرآنهاواسطهبهکهداردوجودمتعددیدالیل.کندایجادمقابل
میازدردسرسشمابرایمسئلهاینکنید،عملآگاهانهمذاکرهجریاندر

هداشتسالمیمذاکرةجریانکههستیدایندنبالبهشمااگر.شود
آلمانی.یدباشنداشتهگیریموضعهاناشناختهبرابردراستبهترباشید،

میحرفدانششاناندازهبهفقطمذاکراتجریاندرهستندمعروفها
ریگیموضعهانادانستهبرابردروکنیدعملطورهمینهمشما.زنند
.باشیدنداشتهچالشپر

.استدوراهیبهرسیدنمذاکرهدرممکنحالتترینخطرناک
صورتایندر.پذیرشعدموپذیرشدوراهیباخیروبلهدوراهی

ذاکرهممیزپشتپس.استاشتباهشکبیبگیرید،تصمیمیهر
میقرارشرایطایندرکهزمانی.شویدهادوراهیدرگیرنباید

وایشهکلیکلماتباوضعیتاینازکردنفرارکاربهترینگیرید،
.استایحاشیه
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عدم موضع گیری در برابر ناشناخته ها دمراقب باشید دوراهی ایجاد نکنی

ود و عموما دروغ در رفتارهای مذاکراتی مشاهده می ش. این موضوع بسیار مهم است و در زندگی عادی نیز می تواند کمک کننده باشد
اگر احساس کردید طرف مقابل صداقت ندارد، سطح تحمل خود را - .این امری طبیعی است، اما چگونگی مقابله با آن اهمیت زیادی دارد

ند و هم ادامه چون افراد دروغگو وقتی بیشتر حرف می زنند، هم کم حافظه تر می شو. باال ببرید و فرد را وادار به حرف زدن بیشتر کنید
.یدبنابراین، فرد را وادار کنید که بیشتر حرف بزند تا بتوانید دروغ وی را پیدا کن. دادن دروغ برای آنها کار سختی خواهد شد

عموال حال زمانی که متوجه شدید در حال دروغ گفتن است، دروغ وی را به رخ او نکشید، چون وقتی دروغ کسی را به رخ او می کشید، م
دانید که برای نمونه، شما می. از لحاظ روانی وارد حالت دفاعی می شود و گستاخ تر می شود و حتی ممکن است رفتار تهاجمی پیدا کند

ا شما فرد مقابل شما هم زمان با گروه دیگری به صورت موازی در حال مذاکره است، ولی به شما می گوید که من فقط در حال مذاکره ب
اگر در پاسخ، دروغ وی را مطرح کنید، به طبع وی عذرخواهی نمی کند بلکه به سمت دامات تهاجمی می رود و ممکن است. هستم

.چیزی به شما بگوید که دور از شأن شماست

واهد نشان می برای مثال، بگویید ش. معموال توصیه می شود از افراد مجهول استفاده کنید و به طور مستقیم به فرد اشاره نداشته باشید
ا این کار ب. دهد مسائل دیگری هم وجود دارند واطالعاتی که در این جلسه ارائه می شود، خالف چیزهایی است که ما پیش تر شنیده ایم

.به طور غیر مستقیم موضوع مرتبط با دروغ را مطرح می کنید

دروغ فرد را به رخ وی نکشید 
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رهمذاکجلسهدریعنیاستایجلسهدروناولشکل.داردشکلدو
ینبدومشکل.کندصحبتخودبرایهممقابلفردوخودبرایشما

دروباشدمتعددمذاکرهجلساتاستممکنیعنی.استایجلسه
استممکن.نکنیدپیگیریرامقابلطرفجلساتبینایفاصله
برایاشهانگیزبابیایدپیشدیگریمذاکراتیهایفرصتفردبرای
ازذهنششود،رهافرداگرهمجلسهداخل.برودبینازمذاکرهادامه
از.درومیبینازمطالبیکپارچگیوانتقالوشودمیخارججلسه
ورهمذاکجلسهدرفردبگذاریدنبایدکهاستمهمبسیارنظراین

.شودرهاآنازبیرون

.کنیدنحملهافرادشخصیتبهکنید،میپیداحضورمذاکرهجلسهدروقتی
سهجلآندرمبادانیست،شماطبعبابمذاکرهجلسهاگرکهمعنااینبه

رامقابلطرفبهتوهینشائبهکهکنیداستفادهالفاظیودهیدانجامرفتاری
در.ماندمیپنهانبسیارینظرازشایدکهاستمهمیعاملاین.باشدداشته
جدامذاکرهمحتوایازراافرادشخصیتکهداردوجودقانونمذاکرهجلسه
اتیمذاکرورسمیهویتیکیهستند؛هویتدودارایافرادیعنی.کنندمی

حولقانونوقاعدهایجلسههردر.استشخصیدیگر،هویتوآنهاست
برایروانیلحاظازمعموالافراد.چرخدمیفردمذاکراتیشخصیتمحور

جریاندرراگبنابراینهستند،قائلاعتبارشرکتشانازبیشترخودشخصیت
موردنایازتوانیدمیهوشمندانهطوربهکردید،برخوردبستیبنبهمذاکره
.کنیدبازراگرهوکردهاستفاده
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طرف مقابل را رها نکنید
عدم حمله شخصی به طرف 

مقابل 
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ذارد و هیچ گاه خود را مکلف نکنید در جلسه مذاکره به همه سؤال ها جواب بدهید، چون ممکن است بعضی از سؤال ها شما را بر سر دو راهی بگ
برای اهداف شما و طرف مقابلتان هریک. جلسه مذاکره جلسه محاکمه نیست. یاا اطالعاتی از شما استخراج کند که بعدها علیه شما استفاده شود

ید تا اما اگر فردی مدام از شما سوال می پرسد تا از شما اطالعات کسب کند، مانند ژاپنی ها میلی متری عمل کن.خودتان وارد این فضا می شوید
شیده شده و با این روش فرد به چالش ک. برای این کار اگر فرد از شما سؤالی پرسیده شما از وی توضیح بیشتری بخواهید. اطالعات تبادل شود

.احتماال مجبور می شود اطالعاتی از خود در اختیارتان قرار دهد

برای . ریداگر فرد جواب داد که مسئله ای نیست اگر جواب نداد به طریق دیگری کار را پیش بب. اما گاهی قرار است شما سؤال هایی بپرسید
هستید شما فرد باهوشی»یا « من احساس میکنم مشکل از جانب من است و من متوجه منظور شما نمی شوم»مثال، استفاده از چنین جمالتی 

من »، بگویید برای مثال. اگر این تئوری هم بی نتیجه ماند، فرد را وارد بازی پرسش و پاسخی بکنید. «و ضریب هوشی من به اندازه شما نیست
رف در این گذاشتن ح« متوجه منظور شما نمی شوم، اگر امکان دارد من صحبت های شما را بازگو کنم تا ببینید درست متوجه شده ام یا نه

.دهان طرف مقابل است و از آن می توان بسیار بهره مند شد

مراقب سؤال های خود باشید 
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ش از جلسه همان گونه که در این فصل مطالعه کردید، کلیات و ساختار فصل در صدد این موضوع بود که ساختار ذهنی مذاکره کنندگان را پی
ننده حرفه در این مسیر ابتدا و در قالب نکاتی که مطرح شد ویژگی های یک مذاکره ک. مذاکره شکل بدهد و آنها را برای جلسه مذاکره آماده کند

ذاکره سعی شد که م... به طور مثال، در قالب ویژگی های رفتاری، روانی و شخصیتی و. ای بیان شد و از جوانب مختلف به آنها پرداخته شد
د، مهارت کننده تحلیل شود تا افرادی که عالقه مند ورود به دنیای مذاکره هستند، بتوانند از طریق سرمایه گذاری روی این ظرفیت های خو

.های مذاکراتی شان را ارتقا بدهند

فتاری در ادامه فصل پس از تبیین ویژگی های مذاکره کننده، درباره آداب رفتاری که در جلسه مذاکره باید رعایت شود، بحث شد و الزامات ر
این مبانی که سپس در ادامه بحث، باید و نبایدهای پیش از مذاکره و هنگام مذاکره معرفی شد تا از طریق بیان. مورد معرفی و تبیین قرار گرفت

.نکات متعددی را شامل می شد و الزام پایبندی مذاکره کننده را دارد، معرفی شده و شاکله ذهنی مذاکره کننده شکل گرفت

د سات مذاکره خواین مباحث به عنوان پایه و اساسی هستند که مذاکره کننده به عنوان اصول مذاکره باید به آنها پایبند باشد و سعی کند در جل
مد دکهم ویژگی های مد نظر مذاکره و هم آداب رفتاری و هم باید و نبایدها را به دقت انجام دهد تا بتواند برای جلسه مذاکره دستاوردهایی را

.نظر قرار دهد، پیگیری کند و به دست بیاورد

جمع بندی
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.سه مورد از باید از بایدهای پیش از مذاکره را نام ببرید( ۱•

.چهار مورد از نبایدهای پیش از مذاکره را نام ببرید( ۲•

.از بین صفات مذاکره کننده کدام یک مهمترین است؟ پنج مورد را شرح دهید( 3•

یان از بین آداب رفتاری که مذاکره کننده باید آنها را در جلسه مذاکره رعایت کند ،سه مورد را به اختصار ب( ۴•
.کنید

شنونده خوب بودن در جلسات مذاکره احاطه به چه مفهومی دارد؟( ۵•
چرا مذاکره کننده باید هوشیار باشد و قابلیت محاسبه و تحلیل زیاد داشته باشد؟( ۶•
، منظور از صداقت در مذاکره چیست و اگر در جلسات مذاکره سؤال هایی مطرح شد با توجه به این ویژگی( ۷•

چطور باید با این سؤالها برخورد کنیم؟ 
 .سه مورد از بایدهای هنگام مذاکره را نام ببرید و توضیح دهید( ۸•

پرسش های فصل
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چرا مذاکره کننده باید مذاکرات خود را با حاشیه احتیاطی انجام دهد و همیشه مقداری فراتر از ( ۹•
حداقل بهای تمام شده برای خود لحاظ کند؟ 

قانون مثلث در مذاکرات به چه معناست و چه کاربردهایی دارد؟ ( ۱۰•

برای شکستن سکوت طرف مقابل در جلسات مذاکره از چه راهکارهایی می توان استفاده کرد؟( ۱۱•

چرا قیمت آخرین بحث مذاکره است؟ ( ۱۲•

چرا مذاکره کننده باید به زبان بدن مسلط باشد؟( ۱3•

.ارکان مثلث موفقیت را شرح دهید( ۱۴•

اگر جلسات مذاکره طوالنی شد، چه اقداماتی برای مدیریت جلسات باید انجام داد؟ ( ۱۵•

.سه مورد از نبایدهای هنگام مذاکره را تبیین کنید( ۱۶•
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o۱ )رکت بر اساس اصول یادشده در این فصل، صنعت یا ش
خاصی را مطالعه کنید و نگاه مدیران درباره این اصول را 

 .محک بزنید

o۲ ) با مدیر عامل با مسئول صنعت یا شرکتی خاص
مصاحبه کرده و از دیدگاه وی مهمترین بایدها و نبایدهای

.یادشده در این فصل را شناسایی کنید

ید، بر اساس صفات و ویژگی های مذاکره کننده که مطالعه کرد▪
خود را تحلیل کرده و به قوت و ضعف های خود در این زمینه 

.اشاره کنید
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