مرکز آموزش مدیریت دولتی

اصول و فنون مذاکره و متقاعدسازی
تهیه و تدوین :
دکتر حسن افشار محمدیان
تهران – 98

فصل اول :کلیات و مفاهیم (مذاکره ،متقاعدسازی ،اهداف
و ضرورتها)
اهداف کلی
آشنایی دانشجویان با واژهها و مفاهیم مذاکره در ابعاد کلی و ضرورتهای مذاکرات اثربخش

اهداف رفتاری
و انتظار می رود خوانندگان با کسببآ آگبباهی و ادرای کلببی ا ناببوه مببذاکرات دو یببا نببد ان ب بب اه یب آن در
موفقی های فردی و شغلی واقف شده و برای پذیرش نکات کلیدی تخصصی در سرفصلهای بعد آمادگی ال م را پیببدا
کنند؛ ضب اینکب بببا مفمببوم مببذاکره و متقاعدسببا ی ه چنببی مرا ببل مببذاکره مشببارک فعاالنب اعیببای تببیم
مذاکرهکننده داسا ی اهداف بلندمدت ا کوتاهمدت کاربردهای آن بیشتر آشنا شوند.

بخش اول  :کلیات و مفاهیم
ما هر رو ه با موقعی های بیش اری موا میشویم ک گذر موفق ا آنما نیا مند برقراری ارت اطی صایح منطقببی و
اصولی اس  .برخی ا ای ارت اطات در قالآ فرآینببد مببذاکره صببورت میگیببرد کب شببامل :م ادلب و انتقببام کل ببات
ا ساسات ادراکات و دیدگاههای طرفی گفتگو اسب  .بایببد بببدانیم کب مببذاکره مفمببوم بسببیار وسببیعی دارد .مببا در
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نقشهای مختلف ب عنوان :پدر فر ند ه سر ه کار رئیس مرئوس و  ...در ببام مببذاکره بببا اطرافیان ببان هسببتیم؛
بنابرای آشنایی با اصوم و تکنیکهای مذاکره در ادرای صایحتر و مدیری مناسآتر دنیببای اطببراف بب مببا ک ببک
میکند .ا طرفی دیگر شناخ راههای مذاکرۀ مؤثر هدای ریببان گفتگببو بب سببوی ه گرایببی دوری ا خطاهببای
شناختی و ادراکی و ار وببنببدی درسب موضببوعات و مواضببی سب آ میشببود خببود را ا بسببیاری درگیریهببا و
دشواریهایی ک ناشی ا ن ود دری متقابل اس رهایی بخشیم و بدی طریق ندگی مطلببوبتری بببرای خببود فببراهم
آوریم.
ای ابیات بیانگر ای واقعی اس ک فقدان ارت اط موثر و خطاهای شناختی و ادراکی بببرای مببذاکره میتوانببد سب آ
برو واگرایی و اختالف باشد .نکت ائز اه ی دیگر اینک بسیاری گ ان میکنند ک یزهای یادی درباره مببذاکرات
میدانند؛ ون بارها در مذاکرات مختلف شرک کردهاند؛ اما ه ی افراد تی یک لاظ دربارۀ اصوم مذاکرات موفق
فکر هم نکردهاند؛ تی میتوان گف بسیاری ک شغل و من ی درآمدشان مذاکره اس ا آمو شهببای کببافی در ایب
مورد بیبمرهاند .ما باید بدانیم مذاکره ممارتی نیس ک گاهگاه برای رویدادهای ممم ب آن نیا داشت باشیم .مببذاکره
برای ب دس آوردن آنچ در ندگی میخواهیم ال م و ضروری اس  .بیشتر تعامالت ممم انسان با افراد دیگر بببا بببده
بستان در مذاکره سر و کار دارد .مذاکره ه چون با ی اس و بایببد قواعببد بببا ی را ب درسببتی فم یببد و بببا شناسببایی
موقعی ها در یک معاملۀ بزرگ شیوه انتخاب استراتژی و تاکتیکهای درس مذاکره گونگی ایجاد ارت اط با طببرف
مقابل گونگی مدیری ب بس مذاکرات و کاربرد توصی ها در موقعی های واقعی ا ت ام موفقیب را افببزایش داد.
بسیار روش اس ک اهداف مذاکره ا سادهتری سطح مثال در ندگی خببانوادگی تببا ببباالتری و پیشببرفت تری ببد
یعنی مذاکرات بی ال للی؛ ه انا تامی نیا های خود و ب سخ دیگر توافق برای رسببیدن بب منببافی مشببرو هسب ؛
بنابرای هر قدر دامن و گستره ندگی ا ت اعی وسییتر میشود؛ ارت اطات متنو تر و پیچیدهتر میگببردد و بب ت ببی
آن مذاکره دربارۀ ای ارت اطات متنو و پیچیده سخ تر و مشکلتر میشود .ای ریببان رشبد و تنببو ارت اطببات و
پیچیدگی آن ب تدریج ایجاب میکند ک توان ندی و ممارت مذاکرهکننده ا میزان توان مع وم انسانهای عادی کب
ب هر ام برای رفی نیا های رو مره ندگی با دیگران مذاکره میکنند فراتر رود .در ای ارت اط باید تاکید ن ود یکببی
ا نقشهای مدیران ک در ارت اط با دیگر وا دها و افراد برای دستیابی ب امتیا ات در م اهداف سببا مانی خببویش
ایفا میکنند مذاکره اس  .مذاکره یات مست ر مدیر را تی ی میکند و او را در سراسر یات مدیریتی خببویش بببا
کارکنان موسسات ا ت اعی مشتریان عرض کنندگان مواد و سرمای در اتاادیب و سببا مانهای غیررسب ی بب طببور
مست ر در ام مذاکره و امتیا گیری برای سا مان خویش قرار میدهد تا بتواند طرفی مببذاکره را متقاعببد کنببد و بب
اهداف سا مانی دس یابد .واژه متقاعدسا ی نیز ا ه ی ا شکل میگیرد .

مفهوم کلی متقاعدسازی
ب گفت ی فیلسوف و نویسنده ی اسکاتلندی قرن 19توماس کارالیل در باب اه ی متقاعد سا ی اگر ب دیدگاه
یا باوری اعتقاد داشت باشببید و سببکس بکوشببید دیگببران را نسب بب آن متقاعببد کنیببد در ببام پادشبباهی کببردن
هستید(ق ری .)13 : 1358

کم نیستند کسانی ک بار معنایی متقاعدسا ی در ذه آنما منفی اس  .ای گون افراد ن هایی ا فریآ خودخواهی
یا سوءاستفاده ا دیگران و یا در ال مالیمتر منفع طل ی نامتعارف را در متقاعدسا ی میبیننببد؛ امببا متقاعدسببا ی
ب شکلی ک ما در نظر داریم کلیتر و ع یقتر اس .
در نگاه اوم م ک اس بسیاری ا ما ا ساس کنیم امرو بیش ا هر مان دیگری میتوانیم رف ان را ب گوش هببر
کسی ک میخواهیم برسانیم.
ارسام یک ای یل یا پیامک برای مدیر ارشد سا مان ک مانی دیدن او هم دشوار بود بسیار ساده شببده اسب  .ببرف
دن با مردم و اظمار نظر در مین رویدادهای ا ت اعی و فرهنگی سیاسی ا هر مان دیگری سادهتر ب نظر میرسببد؛
اما یک نکت را هم فراموش نکنیم .وقتی ه میتوانند رف بزنند؛ شنیده شدن ا هر مان دیگری دشوارتر اس .
تی اگر شنیدهشدن هم امکانپذیر باشد؛ تاثیرگذاری رفها دیگر ب اندا ۀ گذشت نخواهد بود؛ بنابرای

میتوانیم

ممارت متقاعدسا ی را ب عنوان ابزاری برای دیده و شنیده شببدن در مینب های مختلببف شخصببی و شببغلی در نظببر
بگیریم.
متقاعدکردن دیگران در س سطح اتفاق میافتد و در س سطح متفاوت کارکرد دارد .اگر ای س سببطح متقاعدسببا ی
را بشناسیم و در خاطر داشت باشیم؛ انتظارهای ما ا ای ممارت معقومتر و بامعناتر خواهد بود.

سطح اول  :کاهش مقاومت
سطح دوم  :متابعت و پذیرش بیرونی
سطح سوم  :تغییر باورهای درونی
چند مثال از کاربردهای متقاعدسازی
 -در لس مصا

شغلی بتوانیم کارفرما را متقاعد کنیم ک ما را استخدام کند.

 -بتوانیم در مدیری تعارض موفقتر باشیم و با داقل اصطکای تنشها را ل کنیم.

مفهوم و ماهیت مذاکره چیست؟
مذاکره ع ل یا فرایند گفتگو با دیگری م دستیابی ب توافق بر سر مسأل ای تعریف شده اس  .بب ع ببارت دیگببر
گفتگویی ک هدف آن دستیابی ب یک توافق باشد مذاکره نامیده میشببود .مببا ه ببواره بب ناببوی در ببام مببذاکره
هستیم ب طور مثام در ام رانندگی ا بعیی س ق می گیریم و ب بعیی دیگر ا ا ه می دهیم ا ما س ق گیرند.
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در ت ام طوم رو درباره قی ها مان بندی ها استانداردها و هزاران مورد دیگر مببذاکره مببی کنببیم و ایب
پایانناپذیر اس (تریسی .)418 : 1944

ریببان

مذاکره از چه مراحلی تشکیل میشود؟
مرا ل مذاکره ع ارتند ا  :مر لۀ پیش ا مذاکره ک طرا ی مذاکره در ه ی مر ل صورت میگیرد؛ مر لبۀ مببذاکره
ک اصل گفتگوها ان نیها و انجام توافقات در آن انجام میشود و مر لبۀ پببس ا مببذاکره کب در آن پیگیریهببای
ال م برای ا رای توافقات صورت میپذیرد.

فراگیری اصول و فنون مذاکره چه اهدافی را دنبال می کند؟
ه انطور ک میدانیم؛ دلیل عل ی لزوم برقراری و فظ ارت اط با دیگران ای اس ک ت ببام نیا هببای انسببان اعببم ا
مادی و معنوی برای ادامۀ یات و بقای نسل؛ امنی تأمی معاش آسایش ندگی رفاه اقتصببادی افببزایش آگبباهی
رفاه ا ت اعی باال بردن سطح ندگی و برخورداری ا دسببتاوردهای ناشببی ا کببار تخصببف و پیشببرف های عل ببی و
تکنولوژیکی دیگران ب وسیل اشخاص دیگر اعم ا اشخاص ط یعی و قوقی؛ تأمی و برطرف میشود.
ه انگون ک مال ظ میشود؛ صرفنظر ا تفاوتهای زئی هر س تعریف گفت شده تقری ا ش ی ب هم هستند .دو
عنصر گفت و گو و توافق در هر س تعریف و ود دارد .ا دیدگاه دیگر میتوان گفب

مببذاکره فراینببد تصب یمگیری

توافقی بی افراد ب هموابست و با تر یاات متفاوت اس .

عناصر مذاکره
«هربکوه » در کتاب خود موسوم ب «میتوان در مورد ه

یز مذاکره کرد»؛ س عنصر یاتی هر مببذاکرهای را

اطالعات ،زمان و قدرت معرفی میکند.

تعریف اهداف مذاکره
مذاکرهکنندهای ک فاقد اهداف روش و تعریف شده باشد در موقعی تدافعی قرار میگیرد .ه واره باید فببرض گببردد
ک طرف دیگر شرک کننده در لس با اهدافی تعریف شده برای شرک مت و خود در مببذاکره یببور یافتب اسب .
عدم اط ینان و سردرگ ی در مورد اهداف میتواند مذاکرهکننببده را بب واگببذاری امتیببا اتی مخببرب رهن ببون گببردد.
در نظر داشت اهدافی کلی ون «ب دس آوردن هر یز م ک ا فروشنده» و یا تالش برای «کسآ بمتببری قی ب
م ک » با بی هدفی ندان فرقی ندارد .یک خریدار باید اهداف خود را دقیقاً تعریف ن اید و ایب تعریببف بایببد شببامل
شرایطی باشد ک او و شرک مت وعش ب صورت معقوالن ای در انتظار کسآ آنما میباشند .ای هدف میتواند قی
باشد و یا امتیا ات معینی در مورد کیفی ناوه تاویل و یا عوامل دیگر را شامل گردد.

مذاکره بنا به یکی از این دو دلیل رخ میدهد:

 .1برای ایجاد وضعی

دیدی ک هیچ یک ا طرفی ب تنمایی قادر ب انجام آن نیس .

 .2برای ل مسأل یا مناقش مو ود بی طرفی برای دری ابعاد متفبباوت مببذاکره میتببوان ا دیببدگاههای متعببددی
ه چون علوم سیاسی روانشناسی و اقتصاد ارت اطات روابط نیروی کار قوق امع شناسببی و انسانشناسببی بمببره
گرف .
نتایج اصل ا مذاکره را نیز میتوان ب ه ی ترتیآ ا مات مختلف مورد ار یابی قرار داد .گاهی افببراد در مببذاکره
ان نی قرار دارند (لغ مذاکره و ان نی در بیشتر
شکس میخورند؛ ون تشخیف ن یدهند ک در یک موقعی
م ا ث معانی یکسانی دارند؛ ولی در برخی موارد برای بیان معانی متفاوتی بب کببار خواهنببد رفب  .بب عنببوان مثببام
ان نی مانند باثی اس ک در یک راج خانگی و یا با ار کمن فروشی بر سر قی صورت میگیببرد؛ در ببالی کب
مذاکره فرآیندی رس یتر اس و هنگامی ب کار میرود ک طببرفی بب دن ببام راه لببی بببرای یببک اخببتالف پیچیببده
هستند؛ ب ناوی ک مورد پذیرش دو طرف باشد).
در برخی شرایط با انتخاب گزین هایی غیر ا مذاکره م ک اس در شناسایی فرصتمای خوبی ک و ود دارد شکس
بخورند و نتوانند ب اهداف خود برسند و یا مسائلشان را ب را تری شکل م ک مدیری کنند؛ ه چنی م ک
اس افراد نیا ب ان نی را ا ساس کنند؛ ولی ب خاطر دری نادرس ا فرآیند مذاکره و نداشت ممارتهای ال م
برای آن ب خوبی ا پس کار برنیایند؛ ا ای رو انتظار میرود بعد ا مطالع ای درسنام دانشجویان بتوانند ب خوبی
هر یک ا موقعی های مذاکره را تشخیف دهند؛ فرآیند ان نی را خوب بشناسند؛ بدانند ک گون تجزی و تالیل
و برنام ریزی کنند و درمج و مذاکرات موفقی انجام دهند و مممتر ا ه اینما ا مذاکراتشان نتایجی بمتر ا ق ل
ب دس آورند.

صاحبنظران ،انواع مذاکره را به سه دسته کلی تقسیم میکنند:
 .1مذاکره در مانی ک افراد و گروهما با هم تیاد منافی دارند؛ یعنی آنچ ک یک نفر یا یببک گببروه میخواهببد
الزاما ه ان یزی نیس ک طرف دیگر یا گروه دیگر خواستار آن اس .
 .2مذاکره برای ل اختالفنظر و تعارض بی دو نفر در شرایطی ک هیچ مج وع قوانی مشخف و تدوی
شده و روشهای معینی و ود ندارد؛ یا اینک طرفی تر یح میدهند خارج ا قوانی و مقررات شناخت شده
ع ل کرده برای ل مسأل تعارض و اختالفنظر ا راه لهای ابتکاری و ابداعی خود استفاده میکنند .
 .3مذاکره در الی ک طرفی تر یح میدهند ک ب ای کش کش و برخورد رو در رو یا ب انو درآوردن
دیگری با گرفت امتیا ات ویژه یا قطی رابط ب نوعی توافق دس یابند و یا اینک برای ل مشکل مسأل را
ب یک مقام باالتر ار ا دهند و نظر او را بکذیرند .

تعیین اهداف خوب و درست در مذاکره
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هدفگذاری برای خودتان دیگران و سا مانتان شیوهای اس ع لی ک ب آمادگی نظم و ت رکز نیببا دارد .بببا تجسببم
ن یتوان هدف تعیی کرد .هدفگذاری با غرق شدن در رویاها تفاوت دارد .هدف یعنی پایانی ک برای رسیدن بب آن
تالش میکنید .برای مثام ثروت ند و موفق بودن م ک اس نتیج رسیدن ب هدفهای خاص باشد .در ای الب
موفقی و ثروت ب خودی خود هدف نیستند .پژوهشها نشان دادهاند افرادی ک هدفهایی ببالشبرانگیز و مشببخف
برای خود تعیی میکنند؛ نس ب دیگران بمتر ع ل میکنند و موفقترند .در مذاکره نیز باید هببدفمایتان را ق ببل ا
شرو مذاکرات تعیی کنید و در طوم روند مذاکرات ه واره ب هدفمایتان تو داشت باشید.

مشارکت فعاالنه تمامی اعضای تیم کاری در هدفگذاری مذاکرات
هدفگذاری فعالیتی اس ک ه گی باید در آن مشارک داشت باشند .اولی مذاکره ش ا در قیقب بببا اعیببای تببیم
خودتان اس تا مط ئ شوید هدفمای تعیی شده برای ه ۀ اعیای تیم روش و مشخف اسب  .هببدفما بایببد طببوری
تعیی شوند ک ه گی با آنما موافق باشند .ای هدفما باید در قیق ب هدف ت امی اعیای تیم ت دیل شود.

باقیماندن در مسیر رسیدن به هدفها
باید آگاه باشید ک در
بدان هستید خارج نشوید.

مسیری رک میکنید .دق کنید ک ا مسیر هدف اصلی ک در مذاکره ب دن ام رسیدن

تعداد مناسب هدفها
تعداد مناسآ هدفما ب روند مذاکرات بستگی دارد .یرتانگیز اس ک برخی میتوانند در مذاکراتی کوتاه بب تعببداد
یادی ا هدفمای موردنظرشان برسند .بدانید ک ب ه هدفمایتان در یک لس مذاکره نخواهیببد رسببید .بببا مطببر
کردن درخواس های یاد در یک لس مذاکره فقط باعث سردرگ ی طرف مقابل میشوید و بب ایب شببکل م کب
اس ب هیچ یک ا هدفمایتان نرسید .مطر کردن تعداد یادی خواست در یک لس مذاکره باعث میشود نادان بب
نظر برسید .ب ه ی دلیل بمتر اس هدفمایتان را ا ق ل روی کاغذ بیاورید و مطابق آنچ نوشت اید؛ رونببد مببذاکره را
پیش ب رید .ن اید هدفمایتان خیلی مع ولی و پیشپا افتاده باشد؛ ون نشاندهنده ضعف و بیتفاوتی ش اس .
هنگام مذاکرات هدفمای بلندمدتتان را در نظر داشت باشید و ه زمان ب هدفمای کوتاهمدت هم دقب کنیببد .در هببر
مذاکره باید ب هدفی ک برای آن لس تعیی کردهاید برسید و روند مذاکرات باید در مسببیری پببیش بببرود کب بب
هدف بلندمدتتان نزدیک و نزدیکتر شوید.

ضرورتها و کاربرد مذاکره
مذاکره در خانواده آغا میشود و ب امع مانی ختم میشود .انسانها با هم مذاکره میکننببد تببا بببا دیگببران بببرای
رسیدن ب نیا های خود و ب ع ارت دیگر منافی مشرو خود ب توافق برسند؛ بنابرای مانی کب ارت اطببات و بب ت ی
آن مذاکرات پیچیدهتر میگردد؛ نیا مند هدای موثر و تخصصی مذاکرات خواهیم بود .مذاکره یکی ا نقشهای بسیار

مم ی اس ک مدیران بخش قابل مال ظ ای ا وق خود را ب آن اختصاص میدهند؛ اما معببدودی ا آنببان هنببر و
دانش مذاکره را ب درستی میدانند؛ ا ای رو بسیاری ا مدیران رف ای نیا مند رویکرد بمین در طر ریزی و ا ببرای
مذاکرهها هستند .ب هر ام مذاکره قیق دنیای امرو اس ک در آن ارت اط و منببافی گبباه متیبباد ببرف اوم را
می ند؛ پس باید ب تخصف مجمز بود تا بتوان ارت اطی سا نده برای تامی منافی مشرو بمینب شببده دسب یافب و
سا مان را ا آن بمرهمند ساخ و ای ممم در در اوم وظیف مدیران سا مان اس ک ب آن اهت ام ور ند.

فصل دوم  :شناخت فرآیند مذاکره و مهارتهای مرتبط
اهداف کلی
در ای فصل دانشجویان فرا خواهند گرف ک مذاکره موفق در گرو مج وع اقدامات فرآیندی و مر ل ب مر ل
اس  .ب عنوان مثام عدم آشنایی با نظرات و خواست های طرف مقابل س آ می شود تا مذاکره ب یک مجادل ت دیل
شود .بنا بر ای آشنایی با اهداف و نیا های طرفی مذاکره رسیدن ب تفاهم را آسان تر خواهد کرد.

اهداف رفتاری
در پایان فصل دوم ا فراگیر انتظار میرود:
• مرا ل و ارکان اصلی مذاکره را بشناسد.
• ممارتهای سخ و ممارتهای نرم را ا یکدیگر ت ییز دهد.
• ب اه ی ارت اط موثر و انعطاف پذیری در مذاکرات واقف شود.
• تفاوت تاکتیک و استراتژی در مذاکره را بداند.
• ب

ن های قوقی و اخالقی مذاکرات اشراف پیدا کند.

فرآیند مذاکره ،مهارتهای نرم
-1مجادله و گفتگو

1

-2روشنسازی2

-3شناخت و

درک3

1

Contention
Clarification
3
Comprehension
2

7

 -4اطمینان
 -5شناخت

4

5

 -6قابل پذیرش

بودن6

 -7گذشت و امتیاز دادن

7

 -8توافق و راضی ساختن
 -9نتیجهگیری

8

9

-10حقالعمل10

ارکان مذاکره
 -1افراد
 -2اهداف
 -3روشها
 -4معیارها

چه کسانی را میخواهید استخدام کنید؟
ا ت االً در پاسخ ب ای سؤام میگویید کسانی ک در مین های مورد نظرتان تخصف داشت باشند؛ اما امرو ه
روشهای استخدامی در دنیا متفاوت شدهاند .تنما تخصف کافی نیس  .برای اینک بفم یم ممارتهای نرم یس ؛
ممارتهایی گفت میشود؟
ابتدا بیایید ب ینیم ممارتهای سخ ب
ه ی ک ش ا برای استخدام افراد مورد نظرتان نیا مند تخصف آنها هستید ممارتهای سخ میشود؛
مثالً ش ا نیا ب برنام نویس دارید .ممارتهای برنام نویسی و کار با نرمافزارهای مختلف برای فرد موردنظر
ممارتهای سخ ب ش ار میآید.

مهارتهای نرم چیست؟
ممارتهای نرم ه ان ممارتهای توسع فردی هستند .ش ا عالوه بر اینک ب تخصف فرد تو
ممارتهای ارت اطی بمرهمند اس ؟
ارتقای بمرهوری باید ب ینید او ا
ویژگیهای شخصی و ذاتی او گون اس ؟
شخصی او ب طور کلی گون اس ؟
او در مقابل با بارانهای شغلی عکسالع لی ا خود نشان میدهد؟

میکنید؛ برای

4

Confidence
Cognition
6
Credibility
7
Concession
8
Conciliation
9
Conclusion
10
Commission
5

برخالف ممارتهای سخ ک آموختنی هستند؛ ممارتهای نرم مانند ا ساسات و ادرای درونی افراد هستند.
یادگیری ای ممارتها اگر ب نظر میرسد آسان اس ؛ ولی ب مراتآ ا ممارتهای سخ دشوارتر اس .
نو نگرش توانایی برقببراری ارت اطببات تفکببر خببالق اخببالق و و ببدان کبباری کببار گروهببی و تی ببی ش ک سببا ی
تص یمگیری مث نگری مدیری مان انگیزه انعطافپذیری ببل مسببأل تفکببر نقادانب و ببل منا عب در مببره
ممارتهای نرم قرار میگیرد .

یادگیری مهارتهای نرم تا چه حد ضروری است؟
دلیل اینک ب ممارتهای سخ اه ی داده میشود ک کامالً واضح اس  .مثالً ش ا اگر آشکز باشید؛ قاعدتاً
مممتری ممارتی ک باید بلد باشید آشکزی اس  .شاید در گذشت ممارتهای نرم اصالً مورد تو قرار ن یگرف ؛
اما االن با رقابتی شدن کسآ و کارها و اه ی یافت نو ارت اطات در یک سا مان ای ممارتها ب شدت ممم
شدهاند؛ درواقی برای موفق شدن ضروری هستند.
در یک نظرسنجی ا شرک های مشمور اروپایی  77درصد ا آنها گفت اند ک ب ای ممارتها اه ی یادی
میدهند تی بیش ا تخصف فرد!
در یککالم ،مهارتهای نرم را میتوان هوش عاطفی نامید.
بلد بودن ممارتهای نرم باعث میشود ش ا ب صورت بسیار مؤثرتری ا دانش و تخصف خود استفاده کنید.

استراتژیهای مهارتهای نرم چیست؟
تواناییهای ارتباطی -انعطافپذیری -حل مسأله

آمادگیها و پیشنیازهای الزم برای مذاکره اثربخش
مارده گام مشتری در ه ۀ مذاکرات قابل مشاهده و ار یابی اس  .مانی ک باید صرف هر گام شود؛ ال ت متفبباوت و
تابی تجرب اس ؛ خواه مذاکرات ساده تکراری و کثیر باشد یا بزرگ؛ پیچیده و کم نظیر.
آمادگی اسلا پنمان در مذاکرات اس  .هر مان هم میبینیم مذاکرهکنندگانی ک ب آمببادگی بببرای مببذاکره بمببای
ندانی ن یدهند ا رسیدن ب هدفمای خود در مذاکره با میمانند.

فرآیند ایجاد آمادگی
ع دهتری ویژگیمای شخصیتی و توان ندیمایی ک مذاکرهکننده باید دارا باشد:
-1هوش و استعداد
9

-2اتکاء به نفس
-3خالقیت
-4توانایی تجزیه و تحلیل
-5مآلاندیشی
 -6صبر و حوصله
-7زیرکی و رازداری
 -8سالمت روانی
 -9بیان و نگارش
اخالق به عنوان پیشنیازی دیگر برای مذاکره
اخالق تعیی کننده درستی یا نادرستی رفتارها و ب معنی وسیی کل ؛ در معیارهای ا ت اعی در موقعیتی خاص و یببا
فرآیند استقرار ای معیارهاس  .اخالق با باورهای فردی متفاوت اس  .در واقببی باورهببای فببردی و شخصببی در مببورد
درس یا نادرستی مسائل اس  .میتوان گف داقل مار معیار برای ار یابی و تاکتیکهای مذاکره و ود دارد:
الف -تص یمگیری بر م نای نتایج مورد انتظار یا اقدامی ک باالتری با ده را در سرمای گذاری ب ه راه دارد.
ب -تص یمگیری بر م نای آنچ قانون میگوید ب عنوان بعد قانونی مسأل .
ج -تص یمگیری بر م نای راه رد و ار شمای سا مان.
د -تص یمگیری بر م نای اعتقادات شخصی یا آنچ و دان کم میکند.

روشهای مذاکره و انواع آن
تو یعی منسجم و تلفیقی.
عالوه بر شیوههای فوق دو راه دیگر برای مذاکره مطر اس :
 .1مذاکره مالیم  .2مذاکره سخ
اما راه سومی هم و ود دارد و آن «مذاکره اصولی» اس .

روش مذاکره مبتنی بر اصول

در ای روش ابتدا باید بدانیم ک :
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

مذاکرهکنندگان در در اوم انسانند؛
هر مذاکرهکنندهای دو نو منافی دارد :یکی منافی ماهوی و دیگری روابط انسانی؛
روابط انسانی را باید ا منافی ماهوی دا کرد؛
باید خود را ب ای طرف مقابل قرارداد؛
در یک مذاکره بویژه در هنگام م ا ثات دی نقش ا ساسات میتواند ا گفتار هم مممتر باشد؛
ارت اط :مذاکره ع ارت اس ا  :ریان مداوم رف و برگش ارت اطات ب منظور رسیدن ب یک تص یم مشتری؛
پیشگیری بمتری نتیج را دارد؛ ب ای معنی ک بمتری مان برای سرو کار داشت و موا شدن بببا موضببوعات
پیش ا آن اس ک ای موضوعات ب صورت مسأل درآیند.
روی منافع تمرکز کنید نه روی مواضع

✓
✓
✓
✓

طر موضو برای لوگیری ا مشا ره و یافت بمتری راهکار ؛
برای یافت راه ل عاقالن بی منافی دو طرف سا ش دهید؛ ن بی مواضی آنان؛
صا کردن دربارۀ منافی و خواست ها؛
برای تامی منافی متقابل ب ق انتخابهای متنوعی بیندیشید؛

چهار نوع استراتژیهای مذاکره
 .1برنده – برنده
 .2برنده – بازنده
 .3بازنده – برنده
 .4بازنده – بازنده

انتخاب بهترین استراتژی مذاکره از دیدگاه لویکی و هیام
ماتریس لویکی-هیام چیست؟
روی لویکی 11و الکساندر هیام 12ماتریس مذاکره را در سام  ۲۰۰۶در کتابشان 13ب انتشار رساندند.
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لویکی و هیام معتقدند ک پنج استراتژی مذاکره و ود دارد ک ش ا میتوانید ا آنمببا اسببتفاده کنیببد؛  .1ا تنببابی .2
رقابتی  .3تط یقی (سا شی)  .4تعاملی و  .5مصالا  .ش ا میتوانید بمتری استراتژی متناسآ با وضعی خودتببان را
با تو ب موقعیتی ک بر اساس ایگاهتان در ماورهای افقی و ع ودی شکل باال دارید انتخاب کنید.
ماور افقی بیانگر میزان اه ی دستاورد و نتیج مورد نظر ش ا ا مذاکره اس  .هر ب س راسب ماببور افقببی
پیش رویم؛ اه ی ای مورد بیشتر میشود .ماور ع ودی نشاندهنده میزان اه ی رابطۀ شب ا بببا طببرف مببذاکره و
تداوم ای رابط اس  .هر ب س باالی ماور ع ودی پیش رویم؛ رابطۀ ش ا با طرف مقابببل ا اه یب و اولویب
بیشتری برخوردار خواهد بود.

کاردبردهای ماتریس لویکی -هیام
بمتری ال استفاده ا ای ماتریس ب ای صورت اس ک ق ل ا ورود ب مذاکره بببا شببخف مقابببل ا آن اسببتفاده
کنید ؛ را ک با تالیل اولوی های خود میتوانید بمتری استراتژی مذاکره ک متناسببآ بببا نیا هببا و خواسببت هایتان
اس را انتخاب کنید؛ ه چنی میتوانید ا ای ماتریس برای پیشبینی روشی ک طرف مقابببل بببرای مببذاکره کببردن
انتخاب میکند استفاده کنید .اگر ابتدا طرف مقابل گفتگو را آغا میکند؛ ب خوبی ب صببا هایش تو ب ن اییببد و
سعی کنید دریابید ک با استراتژیای پا ب مذاکره گذاشت اس  .با دری استراتژی او اطالعات بسببیاری در مببورد
معیارها خواست ها و خط قرمزهایش ب دس خواهید آورد.
نکته مهم
ق ل ا اینک مذاکره را شرو کنید ؛ بمتر اس گزینۀ ایگزی برای ب توافق رسیدن بببا طببرف مقابببل را بببرای خببود
مشخف کنید تا اگر تشخیف دادید ک با تو ب استراتژی طرف مقابل ا ت ام ب توافق رسیدن بر سر گزینۀ اصلی
و اولی تان امکانپذیر نیس ؛ بتوانید بر روی گزین های ایگزینتان مببانور دهیببد .ه ی طببور سببعی کنیببد گزینب های
ایگزی طرف مقابلتان را شناسایی کنید .بببا شناسببایی گزینب های ببایگزی طببرفی مببذاکره میتوانیببد تصب ی ات
صایحتر و بمتری اتخاذ کنید و قدرت مانور بر سر خواست های خود و طرف مقابلتان داشت باشید.
تکنیکها و ترفندهای مذاکره اثربخش
مذاکره مانی اثربخش اس ک دارای س شاخف اساسی یر باشد :
-1کیفیت :توافق عاقالن و موثر طرفی و ا ساس رضای ایشان ا نتایج ب دس آمده معیببار مناسب ی بببرای میببزان
اثربخشی مذاکره اس  .بر ای اساس اس ک خواس مشرو و بر ق طرفی رعای شببده اختالفببات منصببفان رفببی
میگردد.
-2کارایی :کارایی ال م هنگامی صورت میگیرد ک مذاکرات در کوتاهتری

مان م کب و بببا ک تببری هزینب انجببام

شده و ب ث ربرسد.
-3توازن  :مذاکرات مانی ک باعث تاکیم روابط ا ت اعی طرفی گردد اثربخش اس ؛ ن اینک س آ تیرگی روابببط
متقابل گردد.

در مذاکرات اثربخش و حرفه ای ،ده ویژگی شخصیتی مذاکرهکننده به شرر زیرر دارای اهمیرت
است:
الف – همدلی

ب -احترام

ج -صرداقت

د -انصراف

ه – صربر

و -مسروولیتپذیری

ز -انعطافپذیری
ک -طنز و خنده

ل -نظم شخصی

م – توان و طاقت

فرآیند مذاکرات اخالقی و حقوقی
اخالق چیست و چگونه در مذاکره به کار گرفته میشود؟
اخالق؛ تعیی کننده درستی یا نادرستی رفتارها ب معنی وسیی کل در معیارهای ا ت اعی در موقعیتی خاص و یببا
فرآیند استقرار ای معیارهاس  .اخالق با باورهای فردی متفاوت اس  .در واقی باورهای فردی در مورد اخالقببی بببودن
امور و اعتقادات فردی و شخصی در مورد درس یا نادرستی مسائل اس  .اخالق ا فلسف خاصی پیببروی میکنببد؛ بب
ای معنی ک :
-1ماهی دنیایی را ک در آن ندگی میکنیم تعریف میکند.
-2قوانینی برای ندگی ما در کنار یکدیگر وضی میکند .بسیاری ا نویسندگانی ک بب مسببائل اخالقببی کسببآ و کببار
پرداخت اند؛ معیارهای مختلفی برای آن ارائ میدهند .آقای هی معتقد اس ک ببداقل مببار معیببار بببرای ار یببابی
راه ردها و تاکتیکهای کسآ و کار و مذاکره و ود دارد.
میتوان گف دس کم مار معیار برای ار یابی و تاکتیکهای مذاکره و ود دارد:
الف -تص یمگیری بر م نای نتایج مورد انتظار یا اقدامی ک باالتری با ده را در سرمای گذاری ب ه راه دارد.
ب -تص یمگیری بر م نای آنچ قانون میگوید؛ ب عنوان بعد قانونی مسأل .
ج -تص یمگیری بر م نای راه رد و ار شمای سا مان.
د -تص یمگیری بر م نای اعتقادات شخصی یا آنچ و دان کم میکند.
اولی رویکرد را میتوان اخالق نتیج گرا نامید ک در آن درستی یک ع ل با ار یابی موافقان و مخالفان پیامببدهای آن
ع ل تعیی میشود.
رویکرد دوم را میتوان اخالق قانونگرا نامید ک در آن درسببتی یببک ع ببل بببا قببوانی مو ببود یببا معیارهببای باری
ا ت اعی تعیی میشود و اینما درستی یا نادرستی و خطوط قرمز را مشخف میکند .
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رویکرد سوم را میتوان اخالق قراردادی نامید .در ای نو اخالق درستی یک ع ل بببر اسبباس سببن ها و هنجارهببای
یک امع یا یک ا ت ا خاص تعیی میشود.
و سرانجام بر مارمی رویکرد میتوان نام اخالق شخفگرا نماد کب در آن شببیوه ع ببل بببر اسبباس و ببدان فببرد و
معیارهای اخالقی وی تعیی میشود.
اگر ش ا ب عنوان مدیر ب اخالق نتیج گرا معتقد باشید (ب دروغ ایجاد تراکم کاری ساختگی و  )...دس می نیببد تببا
رئیس را وادار کنید با استخدام یک کارمند دیگر موافق کند.
اگر ب اصوم اخالق قانونگرا معتقد باشید؛ ا ت بباال هرگببز دروغ گفببت را ببایز ن یدانیببد؛ ا ایب رو ا تاکتیکهببایی
استفاده خواهید کرد ک نیا مند دروغ ن اشد .
اگر ب اخالق قرارداد ا ت اعی مت ایل باشید؛ تاکتیکها را بر م نای رفتار افراد امع یا فرهنببس سببا مانتان انتخبباب
میکنید .اگر آنما دروغ بگویند؛ ش ا هم دروغ میگویید .سرانجام اگر ش ا ب اخالق شخفگرا اعتقاد داشت باشید؛ ب
و دان خود مرا ع خواهید کرد و تص یم خواهید گرف ک آیببا مشببکل اسببتخدام یببک کارمنببد خبباص اسببتفاده ا
تاکتیک های متقل ان و فریآآمیز را تو ی میکند یا خیر .
مذاکرهکنندگان گون تص یم ب استفاده ا تاکتیکهای اخالقی یا غیراخالقی میگیرند؟
را بعیی ا مذاکرهکنندگان تص یم میگیرند ا تاکتیکهایی استفاده کنند ک م ک اس غیراخالقی باشد .
اولی پاسخی ک ب نظر میرسد ای اس ک نی مذاکرهکنندگانی پای ند اخالق نیستند .با ای ببام ایب پاسببخ
بسیار سادهانگاران اس  .مذاکرهکنندهای ک ا یک تاکتیک غیراخالقی استفاده میکند؛ پیامدهای مث ب و منفببی آن
را نیز تجرب خواهد کرد .مذاکرهکنندگان اغلآ ای واقعی را نادیده میگیرند ک اگر تاکتیکهببای غیراخالقببی در
کوتاهمدت آنما را ب خواست هایشان میرساند؛ در بلندمدت ب کاهش اثربخشیشان منجر خواهد شد.

مکاتب اخالقی و کاربرد آن در مذاکره
ل و ههایی اس ک ب وضو با الش رعای کردن اخالق موا اس  .رعای مکاتببآ اخالقببی در هببر
مذاکره ا
مذاکره ای اط ینان را ب ش ا میدهد ک کار درس عادالن و صادقان ای انجام میدهید .دروغ گفت و فریببآ دادن
ا بار تری الشهای مو ود در مذاکرات هستند ک اخالق آنها را رد میکند.
 .1وظیف گرایی  .2پیامدگرایی

 .3فییل گرایی

مذاکره مستقیم با طرف مقابل در یور مشاور قوقی
تالیل مخاطرات و منافی
برخی اصطال ات در اصوم قوقی مذاکرات

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

عمدنام
منشور
کنوانسیون
پی ان
موافق نام
پروتکل (سندی ک ب یک معاهده ض ی
اعالمی
سند
سند نمایی
سند ع ومی
صلحنام یا مصالا نام
اساسنام
قرارموق
طر یا برنام
یادداش تفاهم

میشود)

قراردادهایی کتبی و شفاهی
امنیت حقوقی پیش از قرارداد
اگر هر یک ا طرفی مذاکره پیش ا امیای قرارداد مواردی را ک دربارهاش ب توافق رسیده ع لی کند؛ ب اتفبباقی
رخ خواهد داد؟ در صورتی ک ای اتفاق با س نی رخ داده باشد؛ هیچ منی قانونی و ود نخواهد داش .

فصل سوم  :اصول متقاعدسازی و اقناع
اهداف کلی
اهداف رفتاری و آموزشی
ا فراگیران ای فصل انتظار میرود:
الف -متقاعدسا ی را تعریف کنند و مثالمای کاربردی در ارت اط با اه ی اقنا در مذاکرات ارائ ن ایند.
ب -نقش ا ساسات و عواطف در متقاعدسا ی را بشناسند و نقش یک شرو خوب در مذاکره را توصیف ن ایند.
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ج -با مج وع عواملی ک منجر ب متقاعدسا ی میشوند آشنا شده ویژگیهای یک متقاعدکننده موفق را بشناسند .
د -ا تاثیر هوش منطقی و هوش هیجانی در متقاعدسا ی آگاه باشند.
در باب متقاعدسا ی اقنا دیگران توافق و تفاهم گفت اند :ای عظ کوهی نیس ک در مقابل ش اس ؛ بلکب ایب
سنسریزههای درون کفش ش اس ک مانی باالرفت ش ا ا کوه شده اس .
در باب تاثیرگذاری و متقاعدسا ی مذاکرهکنندگان اغلآ باید طرف مقابل را مجاب کننببد کب یبز بببا ار شبی ارائب
کردهاند .پیشنمادهایشان منطقی اسب و ن یتواننببد یبزی ببیش ا ایب پیشببنماد کننببد؛ ه چنبی م کب اسب
مذاکرهکنندگان بخواهند باورهای طرف مقابل در مورد اه ی اهدافش را تغییر دهند و او را متقاعببد کننببد امتیبا اتی
ک ارائ کرده آن قدرها ک فکر میکند با ار ش نیس  .مذاکرهکنندگان م ک اس خببود را افببرادی دوس داشببتنی
نشان دهند ک باید ب ناو شایست ای با آنما رفتار کرد .ت ام آن تالشها برای آن اس ک با استفاده ا اطالعببات و در
کنار آن خصوصیات فرستنده و گیرنده اطالعات مواضی ادراکات و عقاید طرف مقابل تعدیل شببود .مببا ایب دسببت ا
تاکتیکها را تاکتیکهای تاثیرگذاری مینامیم.
باث ما درخصوص تاثیرگذاری بر اساس روشی اس ک توسط ریچارد پتبی و ببان کببا یکو ارائب شببده کب بیبان
میکند دو راهکار کلی برای متقاعدسا ی و ببود دارد .مسبیر نخسب آگاهانب رخ میدهببد و شببامل تلفیبق پیبام بببا
ساختارهای شناختی پیشی فرد (تفکرات ار وبهای خردمندان و غیره) اس  .روش دیگببر متقاعدسببا ی (مسبیر
پیرامونی) نام دارد .متقاعدسا ی ا طریق مسیر پیرامونی یا غیرمستقیم مع ببوال بب صببورت خودکببار و بببدون آگبباهی
صورت میگیرد و ب تغییر عقیده بدون بررسی موشکافان باث منجر میشود.
اصوم متقاعدسا ی ا نگاه رابرت الدینی
رابرت الدینی در کتاب خود  ۶اصل کلیدی تاثیرگذاری و متقاعدسا ی را مطر میکند .ایب اصببوم بببا نببام اصببوم
مانی متقاعدسا ی و تاثیرگذاری هم شناخت میشود؛ را ک ای اصوم بدون در نظر گرفت غرافیببای خاصببی بببر
روی ه انسانها کاربرد دارد.
ال ت در سالمای اخیر ایشان اصل هفت ی را هم ب ایب اصببوم اضبباف کردنببد کب در ادامب در خصببوص آن صببا
میکنیم .
اصل عمل متقابل

14
15

اصل تعهد و یکپارچگی

اصل اثبات و مدرک اجتماعی
اصل عالقهمندی

16

17

14

Reciprocity
Commitment & Consistency
16
Social Proof
15

اصل قدرت و اعتبار
کمیابی

18

19

یگانگی یا حس وحدت

20

بیش از هر چیز باید به سه نکته حیاتی در مذاکره توجه کرد:
-1در پس هر پاسخ منفی بیتردید داقل یک دلیل شناخت یا ناشناخت و ود دارد .
 -2بدون آگاهی ا دالیل ن گفت انسانها ب یکدیگر متقاعدسا ی تقری ا غیرم ک میشود .
 -3متقاعدسا ی یعنی مین را برای ن گفت طرف مقابل ممیا نکنید و بر مین های فعلی ن گفت وی غل کنید .
اما قیق اینجاس ک اگر میخواهید دیگران را متقاعد کنید؛ اگر قصد ترغیآ طرف مقابلتان در مذاکره را ب س
دیدگاه یا رفتار مطلوبتان دارید؛ نانچ عالق مندید در ارائ نافذ و تاثیرگببذار باشببید؛ بایببد انببوا علتمببای مخفببی در
پش پاسخهای منفی طرف مذاکره را بشناسید .فرض کنید ک قصد متقاعدکردن کسی را دارید .بعیببی ا مممتببری
ایده ها یا افکاری ک م ک اس در الی خودآگاه یا ناخودآگاه ذه وی نقش ب نببدد و منجببر بب عببدم پببذیرش و نب
گفت بشود ا ای قرار اس :
-1تو داری ب

ای م تص یم میگیری

 -2ب تو اعت اد ندارم
-3تو فقط منافی خودت را مد نظر داری
 -4رفمای با ذهنیات م تناسآ ندارد
 -5با پذیرش رف تو نتیج خوبی برای م ایجاد ن یشود
 -6ا تو خوشم ن یآید
 -7رفهای منطقی و مو

ب نظر ن یآید و در ذه م رد میشود

-8ا ساس میکنم یزهایی را ا م پنمان میکنی
-9انتخابهای دیگر مطلوبترند
Liking
Authority
Scarcity
Unity
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19
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 -10رفهای را دری ن یکنم
-11اگر ن بگویم تاثیری در ا وام م ایجاد ن یشود و اتفاق بدی رخ ن یدهد
 -12االن وق مناس ی نیس
 -13در یور تو ا ساس بدی دارم
کاشت یک پیام در ذه مخاطآ:
تفاوتی میان ای دو

ل و ود دارد؟

الف – تاصیالت م در رشت مدیری اس .
ب -مانی ک در دانشکده مدیری بودیم شنواره کارآفرینی ا را شد و ما هم در آن شرک کردیم.
اگر ای پیام را در نظر بگیرید:
م تاصیلکرده رشت مدیری هستم.
ع ارت الف یک پیام مستقیم و ع ارت ب یک پیام غیرمستقیم اس  .ب یاد دارید ک متقاعدسا ی با انتقام پیامهببای
مطلوب ب ذه طرف مقابل آغا میشود و ب تغییر رفتار وی منجر میگردد .پیام مستقیم بب صببورتی اسب کب بب
طرف مقابل میگویید :ما بمتر ا سایر گزین ها هستیم.
و پیام غیرمستقیم ب شکلی اس ک گفتار و رفتار ش ا یا بخشی ا آن ای
اصطال میکارد ک اینما بمتر ا سایر گزین ها هستند.

ل را در ذه مخاطآ مینشاند یا بب

تاقیقات روانشناسی ا ت اعی نشان داده اس ک پیامهای غیرمستقیم نس ب پیامهای مسببتقیم متقاعدکننببدهتر
هستند؛ یرا پیامهای غیرمستقیم در ایجاد کردن نیروی درونی تغییر رفتار موثرترند .ا طرفببی مقاومب انسببانها در
برابر پیامهای غیرمستقیم ک تر اس .
را دیگری نیز در ای موضو نمفت اس  .التی ک ا نظر مخاطآ برای تاثیرگذاری و متقاعدکردن وی بیان نشببده
باشند؛ تاثیرگذارتر و متقاعدکنندهتر هستند؛ ا ای رو یک مذاکرهکننده رف ای بیش ا هر یز ویای آن اس کب
پیامهایش را ب صورت غیرمستقیم ب ذه طرف مقابل منتقل کند و ب ع ارتی فعل کاشت را انجام دهد .
اساسا یکی ا دالیل عدم موفقی بسیاری ا افراد در مذاکره فروش آن اس ک مدام در ام بیان ببالت مسببتقیم
هستند و تنما شیوهای ک برای انتقام پیامها ب کار میگیرند شیوه مستقیم اس  .ب ه ی عل فرانک رام سببکاس
مربی فروش ب ای نتیج رسیده اس ک :
هر رو بیشتر ا گذشت شاهد افرادی هستیم ک دوس دارند دیگران را ب خودشببان نزدیببک و نزدیببکتر کننببد؛ امببا
دیگران رو ب رو ا آنان دور و دورتر میشوند .

در بان انگلیسی دو مثل و ود دارد:
اوم اینک خدا در زئیات اس .21
و دیگر اینک شیطان در زئیات اس .22

هر دوی ای مثلها دالل بر ای دارد ک زئیات ائز اه یب هسببتند و میتواننببد نتیجب کنشهببا و واکنشهببا را
تغییر دهند .در فیای مذاکره در قیق اثر پروان ای23و ود دارد (ق ری .)33 :1358

متقاعدسازی با سوال
وقتی با نی پرسشمایی ا
▪
▪
▪
▪
▪

انآ یک نفر موا

میشوید

ا ساسی در ش ا پدید میآید :

یزی برای ش ا اه ی دارد؟
خواست ش ا یس ؟
مشکالتی دارید ک برای آن ویای راه ام هستید؟
یزی میتواند نیا ش ا را برآورده کند؟
برنام ش ا برای آینده یس ؟

ه ای پرسشها با قراردادن ش ا در کانون تو ب نببوعی شب ا را ت ببدیل بب موضببو اصببلی میکنببد و مسببائل و
خواست ها و اهدافتان را مورد پرسش قرار میدهد .ای نکت درس اس ؛ اما یک مج وع پیام ناخودآگاه در ه ایب
سواالت نمفت اس .
پیام  :1ش ا ممم هستید .
پیام  :2م برای منافی ش ا ار ش قائل هستم .
پیام  :3آنچ ب ش ا خواهم گف ؛ برگرفت ا نیا ها مشکالت و مقاصد ش اس

.

ب ه ی دلیل طر ایب سببواالت در مببذاکره و بببویژه در فا هببای ابتببدایی آن میتوانببد مرا ببل بعببدی را بب طببور
شگف انگیزی تسمیل کند.
برای اینک در مذاکره متقاعدکننده باشید و رف و ایده و پیشنمادتان مورد ق وم طرف مقابببل قببرار بگیببرد؛ یکببی ا
مممتری تکنیکهایی ک باید ا را کنید؛ ت دیل پیشنمادتان ب بان منافی طرف مقابل اس ؛ یعنی:
-1پیشنماد ش ا

نیا ی ا وی را برآورده میکند؟

The God is in the details

21

The devil is in the details

22

. The butterfly effect

19

23

 -2پیشنماد ش ا

مشکلی ا وی را ل میکند؟

-3پیشنماد ش ا

آینده بمتری برای او رقم می ند؟

-4پیشنماد ش ا گون ب او ک ک خواهد کرد ک ب اهدافش دس یابد؟

اطمینان؛ یکی از کانالهای اساسی متقاعد کردن مخاطب
بهکارگیری تکنیک توافق اجتماعی برای متقاعدسازی
ب نظر ش ا کدام یک ا

الت یر بر روی یک پوستر ت لیغاتی متقاعدکنندهتر اس ؟

الف -با ای تلف ت اس بگیرید
ب -اگر تلف ما مشغوم بود لطفا مجددا ت اس بگیرید
لب (ب) کارسببا تر ا
یک موسس هر دوی ای ع ارا ت را در ت لیغات خود استفاده کرده و ب ای نتیج رسید کب
ل (الف) بوده و اثربخشی باالتری داشت اس ؛ یرا واقعی ای اس ک پیببام ظریفببی در پببس لب (ب) نمفتب
اس ؛ ا ای قرار ک  :دیگران نیز در ام ت اس گرفت با ما هستند .

ادعای منطقی ،یکی از ابزارهای مهم در متقاعدسازی
نقش احساسات و عواطف در متقاعدسازی
یقین داشته باشید که مذاکرات ،هر اندازه به ظاهر رسمی ،منطقی و جدی باشند؛ در پس این پوسته ،یرک
میدان احساسی بزرگ و نیرومند نهفته است که سرنوشت گفتگوها را مشرخ

میکنرد .معمروال

کسانی که قادر هستند از احساسات دیگران به طور مطلوبی بهره ببرند و عواطف دیگران را بهترر
و عمیقتر درک کنند ،تاثیرگذارترند و نتایج مطلوبی از مذاکرات بهچنگ میآورند .
نقش یک شروع خوب در متقاعدسازی
چنانچه قصد دارید دیگران را متقاعد کنید که طبق خواسته شما رفتار کننرد یرا کراری را بره سررانجام
برسانند؛ تالش کنید تا مراحل اول را در نظر آنها بزرگ کرده ،یک شروع خروب داشرته باشرید.
احساسی که مخاطب نسبت به میزان تعلقش در خرید از شما یا هر نوع همکاری با شما بهدسرت
میآورد؛ در مواقعی که از یک شروع خوب استفاده شده باشد ،مثبتتر و قویتر است.
هوش متقاعدسازی چیست؟

مذاکرهکنندهای که فنون متقاعدسازی را به صورت جزیرهای میشناسد و حتی با چگونگی اجرای آنها نیز
آشناست؛ چنانچه متوجه نباشد که کدام تکنیک را در کدام شرایط میتواند اجررا کنرد؛ نرهتنها
شانس زیادی در ترغیب دیگران ندارد ،بلکه مرتکب اشتباهات زیادی میشود

چگونه ذهن را در مسیر متقاعدسازی به حرکت درآوریم؟
بر اساس مطالعات انجام شده متقاعدکنندگی یک ممارت اکتسابی اس ک اصوم تکنیکها و استراتژیهایی دارد و
ش ا میتوانید برای باال بردن قدرت متقاعدسا ی آنما را توسع دهید.
یمرندم نویسنده کتاب هنر متقاعدسا ی معتقد اس

ای هنر قوانینی ب شر

یر دارد:

قانون اوم متقاعدسا ی :مردم فقط توسط افرادی متقاعد خواهند شد ک آنما را دوس دارند.
قانون دوم متقاعدسا ی :ق ل ا اینک صا کنید خود را آماده کنید؛ سکس دوباره خود را آماده کنید .روند
متقاعدسا ی موفق و اثرگذار یزی نیس ک یک اره و اتفاقی رخ بدهد .بیشتر متقاعدکنندگان موفق اعم ا
فروشندگان سیاست داران و وکیلمدافعان ه یش را ی ب کاری ک سعی دارند انجام بدهند فکر میکنند و ق ل ا
شرو ب صا کامال بررسی میکنند.
قانون سوم متقاعدسازی :یاد بگیرید ک خوب گوش دهید و خوب نگاه کنید .اگببر میخواهیبد یببک متقاعدکننببده
موفق باشید باید یاد بگیرید ک شنونده خوبی باشید .
قانون چهارم متقاعدسازی :ک یابی ! مردم ب آنچ ک ن یتوانند داشت باشند عالق بیشتری نشان میدهند.

قانون پنجم متقاعدسازی :مردم همیشه تالش میکنند که با جمالت و نظریههایی که قبال داشرتهاند
سازگار و هماهنگ بمانند.
قانون ششم متقاعدسازی :مردم دوست ندارند که احساس دین کنند.

قاعده هفتم متقاعدسازی  :یعنی مردم بر اساس ذهنیتهای خود تصمیم میگیرند.
قانون هشتم متقاعدسازی  :مردم همیشه از راهی که جمعیت بیشتر آدمها ،انسانهای مشرهور و آدمهرای
موفق و با نفوذ پیش میگیرند ،پیروی میکنند.
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قانون نهم متقاعدسازی :تصمیمات بهندرت بر اساس منطق اتخاذ میشروند .معمروال کلیرد تصرمیمگیری
دسترسی به احساسات است .
قانون دهم متقاعدسازی :متقاعدسازی نتیجه تکامل شخصیتی و فضیلتهای انسانی است.

فصل چهارم :بررسی و تحلیل موارد عملی مرتبط با
موضوع و محتوای دوره به همراه پرسش و پاسخ مرتبط
اهداف کلی
هدف کلی ای فصل ارائ یک ار وب ع لیاتی و نظاممند ب دانشجویان برای تدوی فرآیند یک مذاکره اثربخش
منتمی ب اقنا طرفی مذاکره اس ؛ را ک ع ل ب فرآیندها مانی موثر و مفید خواهد بود ک ب متقاعدسا ی و
اقنا طرف مذاکره منتمی شود.

اهداف رفتاری
در پایان ای فصل دانشجویان باید با بمرهگیری ا مطالآ و آموخت های فصلهای گذشت بتوانند خالص ای امی و
مانی ا اه ی مذاکره در ندگی شخصی و شغلی خود ارائ ن ایند .عوامل موثر در مذاکرات هدف ند و موفق را
بشناسند؛ ض اینک قادر باشند ق ل ا شرو مذاکرات اطالعات ال م را ی آوری و اولوی بندی ن ایند.
انجام ت ری های ع لی و کاربردی در پایان ای فصل میتواند در
و آنما را برای میدانهای واقعی مذاکره آماده سا د.

ادرای مفاهیم توسط دانشجویان را تعیی ن اید

بررسی و تحلیل موارد عملی مرتبط با موضوع و محتوای دوره به صورت مشارکتی
✓ مممتری پای مذاکره شناخ درس و با نگری اس  .افرادی میتوانند اهل مذاکره باشند ک هم اضببر بب
با نگری و هم قادر ب دیدن دنیای غیرخببود باشببند .افببرادی کب اصببرار بببر مب مطلیبببودن دارنببد توانببایی و
شایستگی مذاکره کردن را ندارند
✓ مذاکره هم مثل خیلی ا یزهای دیگر ا تیاج ب فرهنس دارد .بیشتر و عل یتر مذاکره کنیم .قواعببد آن را
در ع ل ب کار گیریم .
ا با تابهای شرطی ناسالم و عادتهای نادرس مذاکره بکرهیزیم .
✓ ب سوی عادتهای درس مذاکره برویم؛ ب خصببوص در ماببیط خانب مدرسب و امعب ا مببان کببودکی؛
فر ندان خود را با ای نع ممم یعنی مذاکره و گفتگوی اصولی آشنا سا یم .

✓ مذاکره اصولی ش ا را در رسیدن ب آنچ ق مسلم ش اس ک ک میکند .امکانی فراهم میکند تببا منصببف
باشید و در عی ام ب دیگران امکان سوءاستفاده ندهید .
✓ ناوه صا کردن ل اس پوشیدن نوشت رفتار کردن و کارکردن ش اسب کب تعیببی میکنببد رفب ای
هستید یا م تدی .

عوامل موثر در انجام یک مذاکره اثربخش
 .1اعت اد سا ی
 .2برقراری ارت اط موثر
 .3هدفدار بودن
 .4پرهیز ا فرضیات و اصل قرار دادن آنما در طی مذاکره عوامل موثر در انجام یک مذاکره اثربخش
 .5استفاده ا مانهای وقف در مذاکره با هدف آمادگی برای یبندی فرآیند مذاکره
 .6انعطافپذیری و سخاوت ندی
 .7برقراری ارت اط با و امان داران
 .8ه دلی با مخاطآ
 .9ت ایز قائل شدن بی فرد و رفتار فرد
 .10استفاده ا بان قابل فمم
 .11ستجوی موقعی های گفت «بل » بدون دادن امتیا ات
 .12دوری ا واکنشهای هیجانی
 .13پرسش در مین گونگی و رایی ا طرف مقابل
 .14استفاده ا ض یر م ب ای تو
 .15مدیری درس انتظارات طرف مقابل
 .16یبندی درس و مورد توافق دو طرف
مراحل طراحی یک مذاکره
-1تعیین اهداف طرف مقابل
-2جمعآوری اطالعات
-3برنامه اجرایی
تاقیقات روانشناسان بیانگر ای قی اس ک در مان یک گفتگوی رودر رو تنما  7درصد ا پیام ما ا طریق
لغات و کل ات انتخابی ب مخاطآ منتقل میشود 33 .درصد مقصود ما ا طریق لا صدا بلندی و کوتاهی صدا
افک های صوتی و  ...انتقام پیدا میکند و  60درصد یعنی بیش ا نی ی ا پیام ما ب وسیل رکات بدن ب
مخاط ان منتقل خواهد شد!

بایدهای مذاکره
الف-مشخ

کردن

ب-تعیین کردن
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ج-آداب و اخالق
د-مهارت و تسلط

نبایدهای مذاکره
• وارد مسائل خانوادگی و شخصی نشویم
• وارد مسائل سیاسی و مذه ی نشویم
• تلفنی مذاکره نکنیم
• ا ب بس نترسیم

فرآیند مذاکره موثر
.1آمادگی
 .2گفتگو
.3

یبندی

 .4مذاکره برای تص یمگیری
 .5ب نتیج رسیدن
 .6ت امکردن مذاکره
 .7تجزی و تالیل بعد ا مذاکره
تمام کردن مذاکره
 .1با لانی گرم ص ی ی صا
.2

را ختم دهید

ل یا ع ارت الآ طرف مقابل را تکرار کنید

 .3بگویید ا صا

با او لذت بردید

 .4امیدوارم با هم یکدیگر را ب ینیم
انوا روشهای مذاکره
 .1مذاکره غیراصولی
 .2مذاکره اصولی

✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓

ینیها  :مع وال با متر م هستند؛ بوروکراتیک ع ل میکنند و وق یادی میگیرند.
ژاپنیها  :تی ی و سا ماندهی شده با تخصفهای مختلف اقدام میکنند .در پایان صورتجلس ای را با انصبباف
تمی و آنچ در مذاکره گذشت میآورند .رونوشب ایب صورتجلسب را بببرای اطببال مببدیر خببویش ا رونببد
موفقی یا شکس مذاکرات ارسام مین ایند.
آل انیها :منطقی هستند .با ن ایندگان شرک های کو ببک و خببانوادگی بب را تی مببیتببوان کببار کببرد؛ امببا
شرک های بزرگی مانند :کروپ و ی نس و .....اهل بوروکراسی هستند.
انگلیسیها  :سیّاس و اهل فریآ
آمریکاییها  :سیست اتیک کار میکنند
فرانسویها  :نرمش ندارند و ما را مان سومی میدانند.
هلندیها  :رف ایتری مذاکرهکنندگان

تاثیر ورزش بر کسب وکار
ور ش باعث کاهش سطح هورمون استرس بدن مانند آدرنالی و کورتیزوم میشببود؛ پببس ارت بباط کبباهش اسببترس و
بمرهوری شغلی بسیار ب هم نزدیک اس .

انواع ورزش برای روحیه کارمندی
مدیتیشن
یوگا
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