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  فصل اول                                                         
  ماهیت مذاکره                                       

مردم همواره در حال مذاکره اند . دوستان در مورد اینکه کجا ناهار بخورند ، شرکت ها براي خرید و فروش ، پلیس 

  براي آزادي گروگانها و ملت ها براي بازکردن مرزهایشان به روي تجارت آزاد ، با یکدیگر مذاکره می کنند . 

  مذاکره بنا به یکی از این دو دلیل رخ می دهد .
  ي ایجاد وضعیت جدیدي که هیچ یک از طرفین به تنهایی قادر به انجام آن نیست . . برا 1

  . براي حل مسئله یا مناقشه ي موجود میان طرفین .  2

   خصوصیات موقیت مذاکره

  . دو یا چند طرف وجود دارند . فرآیندي که بین دو فرد یا جمعی از افراد رخ می دهد .  1

ود دارد. چیزي که یک طرف می خواهد لزوماَ همان چیزي نیست که  طرف مقابل . بین طرفین تضاد منافع وج 2

  به دنبال آن است . افراد باید راه حلی اتخاذ کنند که مورد پذیرش هر دو طرف باشد . 

می توانند با استفاده از طرق مختلف اثر گذاري ، امتیازاتی بیش از آن چه طرف . زمانی که افراد فکر می کنند  3

  بل داوطلبانه در اختیارشان می گذارد ، کسب کنند . مقا

. طرفین حداقل به صورت مقطعی ترجیح می دهند به دنبال توافق باشند تا آن که آشکارا بجنگند ، یکی از  4

  طرفین تسلیم شود ، براي همیشه قطع رابطه کنند و یا نزاعشان را به مقام هاي باالتر ارجاع دهند . 

ی کنیم انتظار داریم بده بستانی انجام پذیرد . هر یک از طرفین به طریقی اظهارات ، . وقتی مذاکره م 5

درخواست ها و تقاضاهایشان را اصالح و تعدیل کنند ، یا راه حلی یابند که اهداف همه ي طرف ها را برآورده 

  . کنند

  یا شرایط موافقت نامه). مذاکره ي موفقیت آمیز به همان میزان که مدیریت عوامل ملموس (مثل قیمت  6
را در بر می گیرد ، شامل مدیریت عوامل نا ملموس نیز هست . عوامل نا ملموس عبارتند از : الف . نیاز به 

در مقابل دیگران . ب . تمایل به ثبت بیشترین فروش نسبت به سایر فروشندگان در محل داشتن ظاهري آراسته 

  رات . کار . ج . ترس از ایجاد سابقه بد در مذاک

  



  وابستگی متقابل 
در مذاکره هر دو طرف به یکدیگر نیاز دارند . خریدار نمی تواند بخرد مگر آن که شخص دیگري بفروشد و بر عکس . 

  این موقیت وابستگی دو طرف را وابستگی متقابل می نامند . 

برد که  –باخت ، یا برد  –اهداف داراي وابستگی متقابل ، بخشی از مذاکره را شکل می دهند . مثل موقیت برد 

  بین طرفین اَنجام می گیرد . 
موافقت شما با یک مسئله در مذاکره ، به میزان جذابیت بهترین گزینه موجود شما بستگی دارد . این مفهوم را 

(( بهترین گزینه جایگزین براي توافق مذاکره اي )) می گویند  ، و توصیه می کنند ، به معناي   BATNAبه اختصار 

  که هر مذاکره کننده هنگام مذاکره باید بهترین گزینه هاي خود و طرف مقابل را به خوبی بشناسد . 

پردازند ، باري اثر که طرفین باید به مبادله اطالعات بتعدیل دو جانبه در مواضع ، وابستگی دو نفر به هم را گویند 

گذاري بر یکدیگر تالش کنند و به حل مسئله بپردازند . آن ها باید در جستجوي راهی باشند که درخواست هاي 

  طرفین مذاکره را مد نظر قرار دهد و به نتایج حداکثري مذاکره را براي همه ي طرف هاي درگیر مقدور کند .

در مذاکرات بخشی از مجموع نتایج مطلوب معموالَ از طریق بیان مواضع و نیاز ها در چانه زنی حاصل می شود . 

اگر نتیجه پیشنهادي بالفاصله کارگر نیفتد ، مذاکره با ارائه مجموعه اي از پیشنهاد هاي مختلف دیگر ادامه می 

  . یابد 

  وابستگی متقابل و ادراکات 

ل در مذاکره کم و بیش به عنوان یک پدیده عینی برخورد کرده ایم . در این نگرش ساختار ما با وابستگی متقاب

مذاکره نقش مهمی در تعیین نحوه ي تعامل طرف هاي مذاکره ایفا می کند . براي مثال ادغام دو شرکت 

  ممکن است سبب شود آن ها بتوانند به نحو اثر بخشی با شرکت هاي دیگر رقابت کنند .  

ه کنندگانی که بهتر و زودتر ارزیابی هایشان را با ساختار مذاکره تطبیق می دهند ، منافع بیشتري نسبت به مذاکر

  دیگران به دست می آورند . 

. تعارض . مهارت هاي مذاکره اي  2. ارزش آفرینی ؛ و  1، عبارتند از : دو پیامد بالقوه ي روابط وابستگی متقابل 

کسی که می خواهد ارزش آفرینی کند یا نیاز به اداره ي تعارض دارد مفید است . با  و فرآیند هاي فرعی آن براي

این حال ، هیچ دستورالعمل ساده اي وجود ندارد که بتواند در تمام موقیت ها ، به دست آوردن نتایج مثبت را 

، تجربه ، برنامه ریزي تضمین می کند . مذاکره مهارتی مرکب از علم و هنر است که در آن نتایج مثبت از دانش 

  دقیق و قدري شانس به دست می آید . 

  



  ارزش آفرینی 

ارزش برابر قایل تفاوت در منافع : به ندرت اتفاق می اُفتد که مذاکره کننده گان براي هر یک از اجزاي مذاکره 

  باشند . 

آتی یک قلم کاال چیست ،  تفاوت در نظرات (عقاید) : ارزیابی افراد در این که چه چیزي ارزش دارد یا ارزش

  متفاوت است . 

  تفاوت در ریسک گریزي : افراد از لحاظ میزان ریسکی که حاضر به پذیرش آن هستند تفاوت دارد . 

تفاوت در ترجیحات زمانی : مذاکره کنندگان اغلب در نحوه ي تاَثیر پذیري از زمان متفاوت اند . ( زمان انجام کار 

   براي هر کسی متفاوت است )

  تعارض 

. تعارض درون فردي یا درون ذهنی : در این سطح ، تعارض درون فرد ظاهر می شود و منابع تعارض مشتمل بر  1

  ارزش ها ، تمایالت یا محرك هایی است که با یکدیگر تضاد دارند . عقاید ، تفکرات ، احساسات ، 

ی که بین رئیس ها و زیردستان ، همسران . تضاد میان فردي : این تضاد میان افراد رخ می دهد . تعارضات 2

  ،خواهران و برادران یا دو هم اتاقی پیش می آید ، همگی نمونه هایی از تعارضات میان فردي هستند . 

. تعارض درون گروهی : سومین سطح اصلی تعارض ، در درون یک گروه کوچک ، اعضاي یک تیم یا کمیته ،  3 

  اهران و گروه هاي کاري به وقوع می پیوندد . خانواده ، کالس ها ، برادران و خو

. تضاد میان گروهی : این تضاد میان اتحادیه هاي کارگري و مدیریت ، ملل در حال جنگ ، خانواده هایی که از  4

  معترض و مراجع دولتی و ... به وجود می آید . هم کینه به دل دارند ، گروه هاي 

  

  اثرات سازنده و مخرب تعارض 

بیشتر افراد تعارض را مخرب می پندارند . این عقیده دو بعد دارد : نخست ، تعارض بیانگر این امر است که 

  اشتباه یا مشکلی وجود دارد که باید بر طرف شود . دوم این که تعارض پیامد هاي مخرب بسیاري به دنبال دارد . 

ه سر می برند ، چون اعتقاد دارند که اهدافشان مخالف . فرآیند رقابتی : گروه ها همواره در رقابت با یکدیگر ب 1

  خود برسند . یکدیگر است و همه ي آن ها نمی توانند به اهداف 



. سوء تفاهمات و تعصبات : با سخت تر شدن تعارض ، ادراکات نیز دچار تحریف می شوند افراد دائماَ می  2

تعارض ، افراد و وقایعی را که از موضعشان حمایت می خواهند مسائل را از دیدگاه تعارضی خود ببینند . طرفین 

  کنند تآیید و آن ها که مظنون به مخالفت با موضعشان هستند بی درنگ رد می کنند . 

. احساساتی شدن : تعارضات می توانند به عاملی براي نگرانی ، خشم ، بی حوصلگی ، عصبانیت و بی نتیجه  3

غالب شود و هر چه تعارض به سمت امکان دارد احساسات بر اندیشه ماندن مذاکرات طرفین تبدیل شوند . 

  حادتر شدن پیش رود ، تمایل طرفین به برخورد احساسی و غیر منطقی افزایش می یابد . 

. کاهش ارتباطات : با افزایش تعارض ارتباطات فروکش می کنند . مسلمآ ارتباط افراد با افراد مخالف کمتر  4

. ارتباطاتی که میان طرفین منازعه برقرار می شود گاهی در جهت مغلوب کردن ، خوار کردن  از افراد موافق است

  یا رد کردن نظرات طرف مقابل و یا افزودن بر وزن و اعتبار بحث هاي اصلی خود فرد سیر می کند . 

و تعارض میان موضوعات نامربوط بسان . موضوعات مبهم : موضوعاتی که به خوبی تعریف نشده اند  5 

  گردابی است که موضوعات مربوط و تماشاچیان بی گناه را به درون خود می کشد ، که باید شفاف شوند . 

. پافشاري بر مواضع : بر مواضع خود عمیقآ پافشاري می کنند و به ندرت حاضرند از موضع خود عقب نشینی  6

  کنند . 

، کوچک نمایی شباهت ها : هنگامی که طرفین در تعهداتشان غرق شوند و . بزرگ نمایی تفاوت ها  7

مبهم باشند ، مواضع در دو قطب متضاد دیده می شوند . عواملی که باعث جدایی و تفاوت موضوعات نیز 

که طرفین می شوند بزرك نمایی می شوند و مورد تآکید قرار می گیرند و در مورد شباهت ها و نقاط اشتراکی 

  دارند ، کوچک نمایی و ساده انگاري صورت می گیرد .  وجود

. گسترش تعارض : طرفین با اندیشه ي افزایش تعهد نسبت به مواضعشان ، با افزایش منابعی که براي برد  8

  به کار می برند و افزایش سرسختی در حفظ موقعیت ، تالش می کنند که برنده شوند . 

  

  مدیریت تعارض 

یا غلبه) : افرادي که راهبرد مجادله را دنبال می کنند ، با قدرت در پی اهداف خود هستند و . مجادله (رقابت  1

توجه کمی به این که آیا طرف دیگر به نتایج دلخواه خود دست می یابد یا نه نشان می دهند . سعی می کنند 

  طرف مقابل را وادار به تسلیم کنند . 

اد توجه و عالقه ي کمی به دستیابی به اهدافشان نشان می دهند ، ولی در این افر) : . تسلیم (همراهی یا الزام 2

  مقابل نسبت به دستیابی طرف مقابل به اهدافش بسیار عالقه مند هستند . 



. بی تحرکی (اجتناب) : افراد به همان میزان که نسبت به دستیابی طرف هاي مقابل به اهدافشان بی تفاوت  3

  اند ، نسبت به اهداف خود نیز بی توجهی نشان می دهند . 

. حل مسئله (همکاري یا همگرایی) : راهبرد حل مسئله را دنبال می کنند ، در هر دو زمینه ي دستیابی خود و  4

  مقابل به اهداف توجه بسیار زیادي نشان می دهند .طرف 

   که بر اساس آن هر کدام از طرفین به بخشی از اهداف خود دست می یابند .. مصالحه :راه حل میانه اي است  5

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



   فصل دوم                               

  تدوین راهبرد ، چارچوب بندي و برنامه ریزي  مذاکره :

تدوین راهبرد ، برنامه ریزي و آماده سازي اثر بخش ، ضروري ترین مقدمات دستیابی به اهداف مذاکره هستند . 

  با برنامه ریزي و هدف گذاري اثر بخش ، بیشتر مذاکره کنندگان می توانند به اهدافشان دست یابند . 

  اهدافی که منشاَ راهبرد مذاکره هستند

گام نخست در توسعه و اجراي راهبرد مذاکره ، تعیین اهداف مذاکره کننده است . مذاکره کنندگان باید پیش 

بینی کنند که می خواهند در مذاکره به چه چیزي برسند و باید پیشاپیش خود را براي چه رویدادهایی آماده کنند . 

هاي اهداف و بسته هایی از چندین هدف و آماده سازي باید توجه به موارد اصلی شامل اهداف ، اولویت 

همچنین رویه ي امور مربوط به برنامه هاي نشست و تاریخ هاي چانه زنی را در بر گیرد . آماده سازي اثربخش 

باید اهداف اصلی و فرعی خود را به وضوح مستلزم نگرشی جامع و فکورانه به این موارد است . مذاکره کنندگان 

شامل بیان تمامی اهداف مذاکره ، تعیین اولویت این اهداف ، شناسایی بسته هایی مشخص کنند . این امر 

  متشکل از چند هدف بالقوه و در نهایت معاوضه و مبادله این بسته ها است . 

  تاَثیرات مستقیم اهداف در انتخاب راهبرد 

بت به چیزي است که می تواند رخ . آرزو با هدف فرق دارد ، به خصوص در مذاکره : آرزو ، وهم یا امیدواري نس 1

دهد ، در حالی که هدف ، مقصدي مشخص ، متمرکز و واقع گرایانه است که فرد می تواند براي آن برنامه ریزي 

  کند . 

ارتباط میان اهداف طرفین ، موضوع مورد بحث میان آن ها را . اهداف ما به اهداف دیگران مربوط است :  2

  مشخص می کند . 

یزهایی که می توانند هدف ما باشند ، حد و مرزي وجود دارد : اگر چیزي که می خواهیم فراتر از حد و . براي چ 3

  حدود ما باشد یا باید هدفمان را تغییر دهیم یا از ادامه مذاکره صرف نظر کنیم . 

ه گان . اهداف ثمر بخش باید ملموس ، مشخص و کامالَ سنجش پذیر باشند : پس از آن که مذاکره کنند 4

در این امر راهبرد اهداف مشخص خود را تدوین کردند ، قدم به مرحله بعدي که انتخاب و ایجاد یک راهبرد است . 

تاکتیک هایی وجود دارد که متمایز به نظر نمی رسند و از لحاظ درجه ، دورنما و فوریت ، تفاوت هاي عمده اي با 



مدتی هستند که براي وضع یا تعقیب کردن راهبردهاي گسترده هم دارند . تاکتیک ها ، حرکات انطباقی و کوتاه 

  طراحی شده اند . در مقابل راهبرد ها به رفتارهاي تاکتیکی ، ثبات استمرار و جهت می دهند . 

  گزینه هاي راهبردي ، وسایلی براي دستیابی به اهداف 

م پوشی عمدي از هر گونه اطالعاتی در سخت ترین شرایط ، انتخاب راهبرد به صورتی کامالَ یک طرفه و با چش

درباره ي طرف مقابل صورت می گیرد . با این حال انتخاب یکسویه اي که در اینجا از آن صحبت می کنیم این 

قدر محدود نیست و تنها بدون درگیر کردن فعال طرف مقابل انجام می پذیرد . تالش منطقی براي کسب 

ین اطالعات در راستاي انتخاب راهبرد مذاکره ، همیشه مفید واقع می اطالعات از طرف مقابل و در هم آمیختن ا

  انتخاب یکسویه ي راهبرد از سوي مذاکره کننده در پاسخ به دو سوآل ساده صورت می گیرد : شود . 

  . مذاکره کننده چقدر نگران دستیابی به موضوعات اساسی مورد بحثی است که در گرو این مذاکره است . 1

  . مذاکره کننده چقدر نگران کیفیت فعلی و آتی رابطه اَش با طرف مقابل است .  2

  فرآیند ((چارچوب بندي)) مسئله  _تعریف موضوع 

چارچوب بندي مذاکره گام بعدي در فرآیند برنامه ریزي ، تعیین موضوعات مورد بحث است . این فرآیند ، 

، قالب بندي و سازمان دهی دنیاي اطراف ما می پردازد . هدف نامیده می شود . چارچوب بندي به متمرکز سازي 

این فرآیند ، درك یک واقعیت ، پیچیده و تعریف آن در قالب عباراتی است که براي ما معنادار باشد . چارچوب 

صري ها به تعریف یک فرد ، رویداد یا فرآیند پرداخته و آن را از دنیاي اطرافش جدا می کنند . چارچوب ها به عنا

  که در چارچوب قرار می گیرند معنا و مفهوم می دهند و آن ها را از هر چیز خارج از چارچوب متمایز می کند . 

  مذاکره کننده باید راجع به چارچوب ها بداند : بعضی نکته ها که 

  انواع مختلف چارچوب ها 0

  دیگر چشم می پوشیم چگونه در یک موقیت مشخص به برخی چارچوب ها پناه می بریم و از برخی  0

  پیامد هاي چارچوب بندي مسئله ي مورد تعارض از یک راه خاص چیست ؟ 0

  نگرش هایی که مذاکره کنندگان می توانند براي مدیریت اثر بخش تر چارچوب ها استفاده کنند ، کدامند ؟  0

  

  . هویت .  5ت تعارض . .فرآیند مدیر 4. آرمان .  3. نتیجه .  2. موضوع مورد بحث .  1انواع چارچوب : 

  زیان  _. سود  7. شناخت طرف مقابل .  6



  نگرشی دیگر در چارچوب هاي : عالیق ، حقوق و قدرت 

و یا خواسته هاي خود هستند . آن ها بیشتر درمورد مواضعشان عالیق : افراد اغلب نگران نیاز ها ، تمایالت 

  الیق اساسی شان است . صحبت می کنند ، ولی چیزي که واقعاَ می خواهند رفع ع

چه کسی مشروعیت دارد ، چه چیزي درست یا  _حقوق : افراد معموالَ درباره ي این که چه کسی ((محق)) است 

  نیز نگرانی دارند .  _چه چیزي منصفانه است 

  قدرت : افراد ممکن است تمایل داشته باشند مذاکره را بر اساس قدرت حل کنند . 

  شناخت جریان مذاکرات : مراحل و دوره ها 

  . ارائه ي پیشنهاد   5استفاده از اطالعات  .  4. جمع آوري اطالعات   3. ساختن روابط   2. آماده سازي   1

  . اجراي توافق  7. نزدیک کردن عقاید   6

  آماده شدن براي اجراي راهبرد : فرایند برنامه ریزي 

  : . تعریف موضوعات مورد بحث  1

گام نخست در برنامه ریزي مذاکره تعریف موضوعاتی است که مورد بحث قرار می گیرند . این گام نیز با تجزیه 

و تحلیل موقیت کلی صورت می گیرد . معموالَ مذاکره کننده درگیر یک موضوع اصلی (مانند قیمت یا نرخ) و 

ز منابع زیر فهرست کاملی از موضوعات مربوط چندین موضوع فرعی است . در هر مذاکره ، می توان با استفاده ا

  را تهیه کرد : 

  . تجزیه و تحلیل  1 

  . تجارب خود ما در مذاکرات مشابه  2

  . تحقیقی که براي جمع آوري اطالعات صورت می گیرد (منند خواندن کتابچه اي درباره ي نحوه ي خرید خانه)  3

ت امالك ، بانکداران ، وکال ، حسابداران و یا دوستانی که . مشورت با متخصصان (صاحبان بنگاه هاي معامال 4

  اخیراَ خانه اي خریده اند)

  . ترکیب کردن موضوعات مورد بحث و تعریف آمیخته ي چانه زنی  2

ترکیب فهرست هاي هر یک از طرفین درگیر مذاکره ، آمیخته ي چانه زنی را تعیین می کنند . موضوع اخیر ، 

  که طرفین مذاکره ارتباط کالمی دائمی نداشته باشند یا درگیر داد و ستدهاي زیادي باشند . زمانی اتفاق می افتد 



  . تعریف عالیق  3

  عالیق را می توان در چند دسته قرار داد :  

  موضوع محور که مستقیماَ به موضوعات اصلی تحت مذاکره مربوط اند . 0

  فرایند محور که مربوط به شیوه اي است که مذاکره کنندگان در دستیابی به توافق در پیش می گیرند  .  0

  رابطه محور که به روابط فعلی یا آتی مطلوب میان طرفین وابسته است .  0

  . شناخت حدود و راهکار هاي جایگزین  4

ه ي مذاکره آن را متوقف کنید ، زیرا هر موضعی حدود ، نقاطی هستند که بعد از آن ها شما باید به جاي ادام

در مذاکره به نقاط مقاومت ، قیمت پایین تر از این نقطه از حداقل سطح قابل قبول هم برخوردار نیست . حدود 

هاي آخري یا نقاط پیروزي آسان اشاره دارد . داشتن جایگزین هاي مناسب تر قدرت بیشتري به شما می بخشد ، 

را پیش روي خود می بینید که می تواند نیازها و عالیقتان را برآورده کند . توافق معموالَ بر سر  زیرا معامله اي

بهترین پیشنهادات آغازین به دست می آید ، ولی ممکن است که به راحتی نیز بیش از حد بزرگ شوند و به علت 

  ند . غیر واقعی بودن (از دید مذاکره کننده ي مقابل) به نقطه شکست ذاتی برس

  . ارزیابی موکالن  6

زمانی که مذاکره در زمینه اي حرفه اي صورت می گیرد به احتمال فراوان عوامل اثر گذار یا موکالنی وارد فرایند 

، رؤسا ، اشخاصی که تصمیم نهایی را می گیرند ، و راه حل به دست آمده را ارزیابی و نقد می مذاکره می شوند 

  کنند . 

  طرف مقابل  . تجزیه و تحلیل 7

: پیش بینی عالیق طرف مقابل . پرسش از کسانی که طرف مقابل منابع ، عالیق و نیازهاي فعلی طرف مقابل  0

  را می شناسند . خواندن مطالبی درباره ي وضعیت طرف مقابل 

  پرشس مستقیم از طرف مقابل است . : یکی از بهترین راه هاي کسب این اطالعات ، اهداف طرف مقابل  0

: نحوه ي مذاکره ي شخص با اشخاص دیگر در گذشته ، نحوه ي مذاکره ي اعتبار و سبک مذاکره ي طرف مقابل  0

دیگران با خود شخص در گذشته در زمینه مشابه و غیر مشابه ، نحوه ي مذاکره ي فردي شخص با سایر افراد در 

  گذشته . 



نتیجه ي مطلوب حاصل نشود ، راهکار جایگزین یک  : اگر از مذاکره ي فعلیراهکارهاي جایگزین طرف مقابل  0

گزینه ي عملی براي توافق ارائه می کند . به همین شکل مذاکره کنندگان باید براي شناخت کیفیت جایگزین 

  هاي طرف مقابل تالش کنند . 

ه کننده اي که :تیم هاي مذاکره کننده باید از پشت میز فرستادن مذاکراختیارات طرف مقابل در بستن قرار داد 0

  اختیار کمی دارد خودداري کنند . 

: اطالعات مربوط به اعتبار ، سبک ، راهکار جایگزین ، میزان اختیار و راهبرد و تاکتیک هاي احتمالی طرف مقابل  0

  اهداف طرف مقابل مب تواند به تشخیص راهبردي که از آن بهره می گیرید کمک کند . 

ي را دارم ؟ مذاکره کننده به وضوح تعیین می کند که قصد پیگیري چه راهبردي را قصد دنبال کردن چه راهبرد.  8

  دارد . 

  ه کنیم . . چگونه موضوعات مورد بحث را به طرف مقابل عرض 9

  ؟. در این مذاکره نیازمند تدوین چه نوع موافقت نامه اي هستیم  10

دستور نشست : دستور نشست مشخص می کند مذاکره کننده می خواهد درباره ي چه چیزهایی بحث کند و در  0

  دستور مورد بحث اولویت ها با کدام موضوعات است . 

مکان مذاکره : نشست هاي رسمی اغلب در اتاق هاي کنفرانس یا حتی اتاق هاي مالقات هتل ها برگزار می  0

رسمی را می توان در رستوران ها ، هتل ها یا اتاق هایی با دکوراسیون غیر رسمی ، شوند . نشست هاي غیر 

  تشکیل داد . 

دوره ي زمانی مذاکره : اگر مذاکره کننده گان ، نشستهاي طوالنی و ممتد داشته باشند ممکن است بخواهند  0

  درباره ي زمان یا دوره ي جلسات هم مذاکره کنند . 

رگیر مذاکره هستند : آیا مذاکره تنها میان بازیگران اصلی صورت می گیرد ، آیا هر یک طرف هاي مقابلی که د 0

  از طرفین متخصصان یا مشاورانی همراه خود به جلسه می آورند .

  اگر مذاکره شکست بخورد چه کاري می توانیم بکنیم ؟ : آیا باید دست به دامن شخص بی طرف ثالثی شویم .  0

شده را ضبط خواهیم کرد ؟ : شخصی که یادداشت ها را در اختیار دارد ((حافظه ي)) جلسه چگونه مطالب توافق  0

محسوب می شود . چرا که بعداَ براي تعیین این که چه مطالبی گفته و مورد بحث قرار گرفته ، به این یادداشت 

آن را مورد بررسی و ارزیابی ها مراجعه می شود . اگر توافق خیلی فنی یا پیچیده باشد ، فرد مطمئنَا می خواهد 

  و غیره قرار دهد . وکال ، تحلیل گران مالی ، حسابداران ، مهندسان  –کارشناسان و متخصصانش 



  فصل سوم                                 

  راهبرد و تاکتیک هاي چانه زنی توزیعی          

موعه اي از اهبرد ها را به کار می گیرید . یک هر طرف براي حداکثر کردن سهم خود از نتایج به دست آمده مج

راهبرد مهم ، حفاظت دقیق از اطالعات است . هر طرف تالش می کند تنها زمانی به مقابل اطالعات دهد که 

برایش مزیت راهبردي داشته باشد . در همین اثنا ، گرفتن اطالعات از طرف مقابل خیلی مطلوب است . و قدرت 

زایش می دهد . اساساَ چانه زنی توزیعی ، رقابتی براي بدست آوردن سهم بیشتر از منابع فرد را در مذاکره اف

  محدود (اغلب پول) است . 

  نقطه ي توافق 

اساس فرایند چانه زنی توزیعی ، رسیدن به توافقی در محدوده چانه زنی توزیعی است . هدف هر دو طرف 

دستیابی به گسترده ترین دامنه ي ممکن چانه زنی است ، هر طرف براي رسیدن به نقطه اي نزدیک تر به نقطه ي 

  مقاومت طرف مقابل تالش کند . 

  کشف نقطه مقاومت طرف مقابل 

شریان حیاتی مذاکره است . بیش تِر شما می توانید درباره ي ارزش ها ، نقطه ي مقاومت ، انگیزه ها  اطالعات ،

و احساس و اعتماد طرف مقابل چیزهاي زیادي بیاموزید و از این طریق خواهید توانست به توافق مناسب تري 

  دست یابید . 

  شود انتقال می یابد . اطالعات اغلب بر اساس کدهایی که در طول مذاکره تدوین می 

  اثر گذاري بر نقطه ي مقاومت طرف مقابل 

هسته ي مرکزي برنامه ریزي در تدوین راهبرد و تاکتیک هاي چانه زنی توزیعی ، تشخیص نقطه ي مقاومت طرف 

مقابل و ارتباط آن با نقطه ي مقاومت خودمان است . نقطه ي مقاومت ، بر اساس ارزش مورد انتظار از یک 

ي خاص ساخته می شود که این ارزش نیز به نوبه ي خود محصول منافع و هزینه هاي آن نتیجه به شمار  نتیجه

  می آید . عوامل زیر در اثر گذاري بر نقطه ي مقاومت طرف مقابل اهمیت دارند :

  . ارزش تعلق طرف مقابل به نتایجی خاص  1

  اَخیر یا دشواري مذاکرات . هزینه ي ت 2



  . هزینه ي بی نتیجه ماندن مذاکرات براي طرف مقابل  3

  

  وظایف تاکتیکی

. ارزیابی ارزش هاي نتیجه اي و هزینه هاي پایان دادن به مذاکرات : اطالعات به صورت غیر مستقیم ذرباره ي  1

قیم از عوامل زمینه اي که در پس موضوع قرار دارند (ارزیابی غیر مستقیم) یا کسب اطالعات به صورت مست

  ارزش هاي نتیجه اي و نقاط مقاومت طرف مقابل (ارزیابی مستقیم)

ارزیابی غیر مستقیم . فرایندي که طی آن ، فرد نقطه ي مقاومت خود را تعیین می کند ، شامل عوامل بسیاري 

  است . 

مت و انتظاراتش طرف مقابل در چانه زنی معموالً درباره ي ارزش هاي نتیجه اي ، نقاط مقاوارزیابی مستقیم . 

اطالعات درست و دقیقی بیان نمی کند . با این حال گاهی طرف مقابل اطالعات صحیحی ارائه می دهد . زمانی 

که یک محدودیت ، شدیداً فشار وارد می کند و نیاز به دستیابی به توافقی سریع وجود دارد طرف مقابل ممکن 

  است حقایقی را افشا کند . 

. مدیریت برداشت هاي طرف مقابل : وظیفه ي تاکتیکی مهم شما به عنوان مذاکره کننده ، جلوگیري از  2

دستیابی طرف مقابل به اطالعات صحیح و هم زمان هدایت وي به سوي برئاشت هاي مورد نظر خودتان است . 

طرف ست که می خواهید در حقیقت وظیفه ي شما محفوظ داشتن اطالعات واقعی خود و بیان آن به نحوي ا

  مقابل آن گونه بیندیشد . 

. اصالح ادراکات طرف مقابل : مذاکره کننده می تواند با ایجاد نتایجی که جذابیت کمتري دارند یا هزینه  3

دستیابی به آن ها باالتر به نظر می رسد ، ادراك طرف مقابل را نسبت به اهدافش تحت تاًثیر قرار دهد . همچنین 

  بر میزان جذابیت تقاضا یا مواضع از دید طرف مقابل تاًثیر بگذارد . می تواند 

. هزینه هاي واقعی تاًخیر در مذاکره یا پایان دادن آن : مذاکره کنندگان ضرب االجلهایی براي رسیدن به توافق  4

االجل نزدیک دارند . اکثریت عظیمی از توافقات در چانه زنی توزیعی ، زمانی به دست می آید که پایان ضرب 

است . در برخی شرایط ، سالح نهایی در مذاکره تهدید به خروج از مذاکرات است که منجر به دست کشیدن طرفن 

  امکان توافق می شود . از مذاکره و نبود 

  مواضع اتخاذ شده در طول مذاکره 

با توجه به اطالعاتی که از در آغاز مذاکرات هر یک از طرفین موضعی اتخاذ می کنند . عموماً یک یا هر دو طرف 

  یک دیگر کسب می کنند یا در پاسخ به رفتار طرف مقابل ، موضع خود را تغییر می دهند . 



  پیشنهاد آغازین 

براي آن که پیشنهاد آغازین به نقطه ي مقاومت طرف مقابل نزدیک تر باشد مذاکره کننده باید تا حد امکان 

اهبرد برنامه ریزي شده ي طرف مقابل بداند . در عین حال که دانستن مطالب بیشتري درباره ي محدودیت ها و ر

  درباره ي طرف مقابل در ارائه ي پیشنهادات آغازین به مذاکره کنندگان کمک بیشتري می کند . 

  موضع آغازین 

ف مقابل براي برقراري ارتباطی اثر بخش ، مذاکره کننده باید تالش کند پیشنهاد و موضع اولیه اي سازگار با طر

ارائه کند . موقعیت چانه زنی منطقی معموالً با موضع دوستانه ، و موقیت چانه زنی اغراق آمیز معموًال با 

  موضع رقابتی تر و سخت تر همراه است . 

  نقش امتیازات 

وجود ندارد . اگر یک طرف حاضر نباشد امتیاز ، هسته ي مرکزي مذاکره است . در حقیقت بدون آن مذاکره اي 

یچ امتیازي واگذار کند ، یا باید طرف مقابل تسلیم موضع قاطعانه ي وي شود و یا مذاکرات به بن بست ه

  برسد. مذاکره کنندگان عموماً از نگرش (( همین که هست )) متنفرند . 

  الگوي امتیاز دهی 

الگوي امتیاز دهی یک مذاکره کننده حاوي اطالعت ارزشمندي است . اما تفسیر این الگو همیشه راحت نیست . 

زمانی که واگذاري امتیازات مرتبًا کاهش می یابد ، واضح ترین پیام این است که موضع امتیاز دهنده سخت تر 

  و وي به نقطه ي مقاومت نزدیک شده است . 

  پیشنهاد نهایی 

 مذاکره کننده ، پیغامی مبتنی بر نبود فضایی بیشتر براي حرکت می فرستد که این امر بیانگر پیشنهاد نهایتاً

نهایی است . یک مذاکره کننده خوب خواهد گفت : (( این کاري است که می توانم انجام دهم )) . یا (( این 

ه کننده می تواند با ارائه ندادن امتیاز دورترین نقطه اي است که تا آن می توانم با شما همراه شوم )) . مذاک

  بیشتر ، پیغهم خود را برساند . 

  تعهد

هدف تعهد ، بر طرف کردن ابهام درباره ي رشته اقدامات مورد انتظار از تعهد دهنده است . مذاکره کننده با 

را از جانب خود گرفتن تعهد ، پیامد هاي اتخاذیک رشته اقدامات ، گرفتن یک تصمیم یا پیگیري یک هدف خاص 

  بیان کند . 



  یافتن راه هایی براي رهایی از تعهد 

برنامه ریزي براي یک راه خروجی : همگام سپردن یک تعهد ، مذاکره کننده باید به طور همزمان راه فرار محرمانه 

  اي نیز براي ان طرح ریزي کند . 

اجازه دهید تعهد در سکوت بمیرد : با گذشت زمان ، مذاکره کننده می تواند بدون این که سخنی از تعهد پیشین 

  به میان آورد ، پیشنهاد جدیدي در همان حوزه بدهد . 

اظهار مجدد تعهد : در این جا فردي که می خواهد از تعهد بگریزد ، پیشنهاد جدیدي مطرح می کند که در آن برخی 

ات با توجه به نیاز هاي فعلی تغییر می یابند و در عین حال ، اصول کلی جمله بندي قبلی به ظاهر حفظ می جزئی

  شود . 

نجام اگر هر طرف از موضع تعهد آور خود دست بکشد ، اهمیت دارد که هر آسیب سراحداقل کردن آسیب : 

  احتمالی به قدر و منزلت و به اعتبار و اساس روابط خود را به حداقل برساند . 

  بستن قرارداد 

،  پس از انجام مذاکره در یک دوره ي زمانی و شناخت نیاز ها و امکانات و احتماالً نقطه ي مقاومت طرف مقابل

  چالش بعدي مذاکره کننده رسیدن به توافق است . 

  فراهم کردن راهکارهاي جایگزین 

مذاکره کنندگان به جاي ارائه یک پیشنهاد واحد می تواننددو یا سه دسته راهکار جایگزین عرضه کنند . افراد 

  برخوردار باشند . دوست دارند از حق انتخاب 

مشتمل بر ضرب االجلی بی نهایت سخت به منظور فشار بر طرف یک پیشنهاد انفجاري پیشنهاد انفجاري :

  مقابل براي موافقت سریع است . 

تاکتیک دیگري که براي خاتمه دادن معامله وجود دارد ، نگه داشتن یک امتیاز ویژه براي امتیازهاي اهدایی : 

  ارائه در خاتمه توافق است . 

یک ها براي فشار بر طرف هاي مورد نظر جهت انجام دادن برخی از این تاگتتاکتیک هاي مذاکره قاطعانه : 

کارهایی است که به نوعی از انجام آن ها سر باز می زنند . افراد بسیاري ، تاکتیک هاي مذاکره ي سخت و 

قاطعانه را اهانت آمیز می دانند و زمانی که در قبال آنان از این تاکتیک استفاده می شود ، در صدد تالفی بر می 

  .  آیند



  نحوه ي برخورد با تاکتیک هاي مذاکره ي قاطعانه 

. طرف مقابل را به  4. عیناً پاسخ دهید  3.درباره ي این تاکتیک ها بحث کنید  2.آن ها را نادیده بگیرند  1

  همکاري دعوت کنند .

  نمونه هایی از تاکتیک هاي مذاکره 

  تاکتیک آدم خوبه / آدم بده : یک نفر نقش خوب را بازي می کند و نفر دیگر نقش بد را بازي می کند . 

 تاکتیک هاي دست پایین / دست باال : مذاکره را با یک پیشنهاد آغازین پایین مضحک ، که می دانند هرگز

ابل پیشنهاد آغازین خود را مجدداً پذیرفته نخواهد شد ، آغاز می کنند . پیشنهاد افراطی سبب می شود طرف مق

  ارزیابی و به نقطه ي مقاومت خود نزدیک تر کند . 

تاکتیک موضوع انحرافی : در این تاکتیک وانمود می کنند یک موضوع بی اهمیت یا کم اهمیت برایشان بی 

عاتی که واقعاً نهایت مهم است . سپس در مذاکره از این موضوع براي گرفتن امتیازات عمده در زمینه ي موضو

  برایشان اهمیت دارد استفاده کنند . 

تاکتیک خرده امتیاز : یک امتیاز نسبتاً کوچک در فقره اي که قبالً مورد بحث قرار نگرفته بود طلب می کنند تا 

  حاضر به خاتمه دادن معامله شوند .

به طرف مقابل طرف مقابل  مرعوب سازي : استفاده از  یک حالت احساسی چون خشم یا ترس براي وادار کردن

  است . 

رفتار تهاجمی : شامل فشار سرسختانه براي گرفتن امتیاز بیشتر ، طلب کردن بهترین پیشنهاد در ابتداي مذاکره ، 

مذاکره کننده با استفاده از این تکنیک موضعی محکم و سختگیرانه از خود نشان می دهد و تالش می کند طرف 

  افق به واگذاري امتیازات متعدد وادار سازد . مقابل را براي رسیدن به تو

تاکتیک زبان بازي : طرف مقابل را در حجم عظیمی از اطالعات غرق می کنند ، به نحوي که تعیین داده هاي 

  واقعی یا مهم براي وي بسیار دشوار و با آشفتگی زیادي مواجه می شود .

  

  

  

  



    فصل چهارم                                     

  راهبردها و تاکتیک هاي مذاکره ي هم گرا                         

  ایجاد جریان آزاد اطالعات

شواهد تحقیقاتی فراوان نشان می دهد که مبادله ي اثر بخش اطالعات ، امکان توسعه ي راه حل هاي همگراي 

اهداف  مذاکره کنندگان باید حاضر باشندمبادله ي اطالعاتی رخ دهد ، سودمند را بیشتر می کند . براي آن که این 

  . حقیقی شان را بیان کنند و با دقت به سخنان طرف مقابل گوش فرا دهند 

  تالش براي شناخت اهداف و نیاز هاي واقعی طرف مقابل 

نیاز ها و خواسته هاي دیگري باشد یا نباشد . اگر قصد کمک نیاز ها و خواسته هاي یک طرف ممکن است همان 

  ع نیاز هاي طرف مقابل را دارید ، نخست باید این نیازها را بشناسید . به رف

تاًکید بر اشتراکات و حداقل کردن اختالفات : امکان دارد اهداف فردي براي آن که قابل دستیابی شوند نیازمند 

  تعریف مجدد و تبدیل شدن به اهداف جمعی باشند . 

 _اهدافشان برساند : مذاکره کنندگان باید جدي منعطف باشند جست و جوي راه حل هایی که هر دو طرف را به 

  جدي در رسیدن به عالیق و نیازهاي اصلیشان و منعطف در مدیریت نحوه ي بر آورده ساختن این عالیق و نیازها . 

  گام هاي کلیدي در فرایند مذاکره ي همگرا 

است و این امر زمانی که چندین طرف  . تشخیص و تعریف مسئله : اغلب تشخیص مسئله ، دشوارترین گام 1

  درگیر مسئله هستند ، چالش برانگیزتر می شود . 

افرادي که وارد فرایند مذاکره همگرا می شوند . تعریف مسئله به گونه اي که مورد قبول هر دو طرف باشد :  2

  بل برخوردار باشند . باید نسبت به راه حل درك کافی داشته و از ذهنی باز براي شنناخت نیاز هاي طرف مقا

. تعریف مسئله با توجه به واقع بینی و جامعیت : تمرکز اصلی توافق همگرا ، بر حل مسئله ي اصلی استوار  3

  است . هر چیزي که این تمرکز را بر هم بزند باید حذف شود یا جهت آن تغییر کند . 

ارزیابی و قضاوت بر آن ها مسلط می زمانی که افراد درگیر تعارض می شوند ، غیر شخصی کردن مسئله : 

شود . آن ها اعمال ، راهبرد ها و ترجیحات خود را مثبت و اعمال ، راهبرد ها و ترجیحات طرف مقابل را منفی 

  تفسیر می کنند . 



تشخیص عالیق و نیازها : توانایی طرفین در شناخت و بر آوردن عالیق یکدیگر ، کلید  _شناخت کامل مسئله 

رسیدن به یک توافق همگرا است . طرفین ابتدا مشخص می کنند چه می خواهند و سپس نقاط آغاز ، هدف و 

  مقاومتشان را مشخص می کنند . 

  تدوین راه حل هاي جایگزین 

: تدوین راه حل هاي قدیمی با باز تعریف مسئله. تکنیک هاي این مقوله ایجاب می کند که خلق گزینه ها 

  طرفین نیاز هاي اساسی خود را تعریف و راهکار هایی براي دستیابی به آن ها تدوین کنند . 

که رفع عالیق یا بسط دایره انتخاب : بسیاري از مذاکره کنندگان در آغاز کار با کمبود منابع مواجه اند ، به نحوي 

هر دو طرف یا تخصیص منابع موجود امکان پذیر نیست . یک راه حل ساده براي این مسئله ، بر آوردن اهداف 

  است تا آن جا که هر دو طرف بتوانند به اهدافشان دست یابند .  _بسط دایره  _افزودن بر منابع 

ضوع با هم تعارض داشته باشند . در این سازش موفق مستلزم این است که افراد در بیش از یک موسازش :

تکنیک افراد به نحوي موافقت می کنند که یک طرف در موضوع نخست و طرف دیگر در موضوع بعدي نتیجه ي 

ترجیحی خود را به دست آورد . در صورتی که طرفین در موضوعات مختلف ، ترجیحات متفاوت داشته باشند و هر 

ود به نتیجه اي مطلوب تر دست یابد ، آن گاه توافق کلی بر اساس سازش طرف بتواند در موضوع درجه اول خ

  سبب رضایت می شود . 

استفاده از پاداش ضمنی : این راهکار به یک طرف اجازه می دهد به اهدافش دست یابد و در مقابل با ارائه ي 

  پاداشی ، همراهی شخص دیگر با عالیقش را تالفی کند . 

نار آمدن : از طریق تقلیل هزینه ها ، یک طرف به اهدافش دست می یابد و در عوض تقلیل هزینه ها براي ک

  هزینه هاي طرف مقابل در صورت موافقت با راه حل حداقل می شود . 

راه حل یابی بر اساس پل زدن میان مواضع : سرانجام با برقراري پیوند میان مواضع ، طرفین قادر خواهند بود 

برد متعهد نشان _رآورده کنند . اساسًا اگر مذاکره کنندگان خود را نسبت به مذاکرات بردنیاز هاي آتی خود را ب

  دهند ، پیوند راه حل ها رضایت بیشتري براي هر دو طرف به ارمغان می آورد . 

  یافتن راه حل هاي جدید براي مسئله اي مشخص 

زیرا گروه ابعاد گسترده تري از مسئله را مد نظر  عمدتًا گروه در مقایسه با فرد بهتر از پس حل مسئله بر می آید ،

  قرار می دهد . 



گروه هاي کوچکی از افراد براي تدوین بیشترین تعداد راه حل هاي ممکن مسئله با ل گشایی گروهی : مشک

یکدیگر کار می کنند . در جلسات این گروه ها ، یک نفر بدون هیچ اظهار نظري ، تمامی راه حل هاي ارائه شده را 

  ثبت می کند . 

  قوانین زیر باید در مشکل گشایی گروهی مورد توجه قرار گیرد : 

مشتاق و پر حرارت بودن در فرایند  3جدا کردن افراد از مسئله .  2ز از قضاوت یا ارزیابی راه حل ها . پرهی 1

  پرسش از افراد خارج از بحث  4مشکل گشایی گروه . 

  ارزیابی و انتخاب راهکارها 

سته از گزینه این کار شامل بررسی فهرست گزینه هاي تدوین شده و تمرکز روي آن دمحدود کردن دامنه گزینه : 

  هایی است که از جانب یک یا چند مذاکره کننده پشتیبانی شده است . 

ارزیابی راه حل ها بر اساس کیفیت ، مقبولیت و استاندارد ها : راه حل ها باید بر مبناي دو معیار مورد قضاوت 

  د پذیرش اند .شوند ؛ چقدر سودمندند و براي کسانی که می خواهند آن ها را به کار ببرند چقدر مور

موافقت با معیار ، پیش از ارزیابی گزینه ها : مذاکره کنندکان باید پیش از آغاز فرآیند ارزیابی ، بر سر معیار 

ارزیابی و راه حل هاي هم گرا به توافق برسند . مذاکره کنندگان از این معیار براي محدود کردن گزینه ها ، تا 

  رسیدن به راهکاري واحد ، استفاده کنند . 

  توجیه عالیق شخصی  تمایل به

فشار بیش از حد به طرف مقابل براي توجیه خواست هاي خود ، بی فایده است . این کار فقط مذاکره کنندگان را 

  عصبی می کند و آن ها را به حالت تدافعی در می آورد . 

ینه اي به آگاهی نسبت به تاَثیر اهداف نا مشهود در انتخاب گزینه ها : یک طرف مذاکره ممکن است به گز

خاطر آن که اهداف نا مشهودش را بر آورده می کند تمایل داشته باشد . عالیق نا مشهود ، یا همان اصول ، می 

  توانند در مذاکره به عنوان عالیقی نیرومند عمل کنند . 

  استفاده از گروه هاي فرعی براي ارزیابی گزینه هاي پیچیده ممکن است مفید افتد .

  براي آرام کردن مذاکره  اعالم وقت استراحت

بهره برداري از تمایز مذاکره کنندگان در ترجیحات زمانی : مذاکره کنندگان ممکن است ترجیحات زمانی متمایزي 

داشته باشند . یعنی یکی روي رفع نیازهاي کوتاه مدت باشد و دیگري به پاداش هاي بلند مدت در روابط دل 

  خوش کرده باشد . 



را آزمایشی و مشروط نگه دارید ، به عبارت  پیشنهاد نهایی کامل نشده است تصمیماتتا همه ي جنبه هاي 

دیگر ، تا نهایی شدن همه چیز ، هیچ چیز قطعی نیست . تا توافق کامل صورت نگرفته است ، رسمیت اسناد 

  ثبتی را به حداقل برسانید . 

  ، از خود انگیزه ي همکاري نشان دهند .  انگیزه و تعهد براي کار با یکدیگر : طرفین باید به جاي رقابت

  اعتماد 

هر چند هیچ تضمینی وجود نداردکه اعتماد منجر به همکاري می شود ، در مقابل شواهد بسیاري است که نشان 

می دهد بی اعتمادي مانعی در برابر همکاري است . به عبارت دیگر اعتماد شرط الزم براي همکاري محسوب می 

  به یکدیگر وابسته ولی بی اعتمادند ، با وسواس و از موضع تدافعی با هم برخورد می کنند . شود . افرادي که 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  فصل پنجم                                        

  ادراك ، شناخت و ارتباط                              

موقیت ، منافع و مواضع خود و طرف مقابل داریم عی ما توسط ادراك و تجزیه و تحلیلی که از اعمال اجتما

هدایت می شود ؛ از این رو ادراك و شناخت را باید اجزاي اساسی سازنده ي تمامی تقابالت و تعامالت اجتماعی 

از جمله مذاکره دانست . به طور کلی شناخت درست انسان از چه گونگی رویداد ها و برقراري ارتباط با دیگران ، به 

  کننده کمک می کند که چرایی و علل رفتار افراد را در طول مذاکره بهتر دریابد .مذاکره 

  ادراك و مذاکره 

  نقش ادراك 

ادراك فرایندي است که افراد را با محیط اطرافشان مرتبط می کند . فرایند معنادهی به پیام هاي دریافت شده ، 

به شدت تحت تاَثیر موقیت ذهنی و نقش فعلی مذاکره کننده و نحوه ي درك و شناخت وي از مذاکرات قبلی 

ین دقیق این که طرف مقابل چه می گوید است . ادراکات طرف مقابل ، محیط و تمایالت خود فرد ، همه بر تعی

  و منظور او چیست تأثیر می گذارند . 

  اختالل ادراکی در مذاکره 

در هر مذاکره ممکن است نیازها ، تمایالت ، انگیزه ها و تجربیات شخصی باعث پیش داوري هایی در مورد طرف 

ادراکات و ارتباطات حاصل از آن شود ،  مقابل شود . این پیش داوري ها اگر موجب بروز تعصبات و خطاهایی در

  مشکل ساز ترین رویداد مذاکره خواهند شد . 

  چهار اشتباه ادراکی 

: این نگرش زمانی شکل می گیرد که یک فرد صفاتی را تنها بر اساس عضویت طرف مقابل نگرش کلیشه اي  .1

ر مورد گروه هاي گسترده و متنوعی کلیشه ها ددر گروه اجتماعی یا جمعیت شناختیِ خاص به وي نسبت دهد . 

  ساخته می شود . 

. اثرات هاله اي :در این جا به جاي استفاده از عضویت در یک گروه به عنوان مبناي طبقه بندي ، شناختی که از  2

یک صفت بد وجود دارد به خصوصیات دیگر او تعمیم داده می شود . یک فرد خنده رو از یک فرد اخمو و ترش رو 

ر شناخته می شود ، حتی اگر هیچ رابطه ي محکمی بین خنده رویی و صداقت وجود نداشته باشد . اثرات صادق ت



هاله اي می تواند مثبت یا منفی باشد . اگر یک صفت خوب در فرد تعمیم داده شود ، آن فرد بسیار مثبت دیده 

  داشت . نتیجه اي عکس به خمراه خواهد خواهد شد ، در حالی که تعمیم یک صفت بد 

. ادراك گزینشی : زمانی بروز می کند که ادراك کننده ، اطالعات خاصی که باور اولیه ي او را تقویت می کند ،  3

گلچین کند و اطالعاتی را که مطابق این باور نیستند ، از صافی بگذراند . ادراك گزینشی حاصل تداوم راه کلیشه 

اکره کنندگان نه تنها بر اساس اطالعات اولیه ي محدود خود ، سازي و اثرات هاله اي در طول زمان است . مذ

داوري هاي سریعی در مورد افراد انجام می دهند ، بلکه شواهدي را که ممکن است با داوري هاي اولیه شان 

می  مطابقت نداشته باشد ، از نظر دور می دارند . مثالً یک لبخند اولیه از طرف مقابل ، مذاکره کننده به این باور

رساند که او فردي صادق است . همچنین ممکن است این لبخند سبب شود اظهارات طرف مقابل که مبنی بر 

  رقابت و تهاجم است ، کم اهمیت جلوه کند . 

. فرافکنی : هنگامی ظاهر می شود که افراد خصوصیات و احساسات خود را به دیگران نسبت دهند . فرافکنی  4

  که افراد به حفظ تصویر مثبت از خود در ذهن دارند .  نیازي استبیشتر به خاطر 

  چارچوب بندي 

یک چارچوب ، مکانیزمی ذهنی است که از طریق آن افراد موقعیت ها را ارزیابی و درك می کنند . همین 

چارچوب هاست که منجر به پیگیري یا اجتناب از اقدامات بعدي می شود . چارچوب بندي به تشریح این مطلب 

ی کند که مذاکره کنندگان با توجه به تجربیات گذشته شان چه پنداري نسبت به مجموعه ي رویدادهاي کمک م

در حال وقوع دارند . چارچوب بندي و چارچوب بندي مجدد که با ارزیابی مجدد اطالعات و مواضع همراه است ، به 

  ی و معانی برگرفته از اجتماع . این عناصر مرتبط اند : پردازش اطالعات ، الگوهاي پیام ، اشارات زبان

به عنوان مثال ، زمانی که مذاکره کنندگان با وضعیتی روبرو می شوند که می توانند تنها بر اساس اطالعات 

اغلب به دنبال اطالعات بیشتري که دستیابی و درك آن ها مشکل موجود و در دسترس تصمیم گیري کنند ، 

به شکلی چارچوب بندي می کنند که امتیازي در اختیار طرف مقابل  است نمی گردند و این گونه تصمیمات را

  می گذارد . 

  انحرافات شناختی در مذاکره 

این امر کامالً روشن است بیشتر مذاکره کنندگان ، پردازشگران عالی اطالعت نیستند و در پردازش اطالعات دچار 

خطاهاي سیستماتیک می شوند . مجموعه ي این خطاها که مانع عملکرد صحیح مذاکره کنندگان می شوند ، 

  انحرافات شناختی نامیده می شوند . 



کنندگان گاهی نسبت به یک سلسله اقدامات ، تعهد بیش از حد نشان می  . تعهدات غیر منطقی : مذاکره 1

دهند ، حتی اگر این تعهد باعث رفتاري غیر منطقی از سوي آن ها شود . این امر نمونه اي است از یک پدیده ي 

ماتی روان شناسانه ي بزرگتر که با نام ((افزایش تعهد)) شناخته می شود و شامل تمایل فرد به اتخاذ تصمی

یکی از راه هاي مبارزه با این تمایالت ، به کارگیري مشاوري است که او را هر چه بیشتر در شکست فرو می برد . 

به عنوان پست بازرسی واقعیت است . یعنی کسی که تحت تأثیر هیجان فضاي مذاکره قرار نمی گیرند و 

  ند ، می تواند به آن ها اخطار دهد . هنگامی که مذاکره کنندگان سهواً رفتاري غیر منطقی بروز می ده

. اعتقاد به افسانه ي کیک درسته : به نظر می رسد تمایل به تلقی از مذاکره به مثابه ي تقسیم یک کیک  2

درسته ، بسته به نگرش افراد نسبت به ماهیت و موقیت تعارض ، متفاوت است . مذاکره کنندگانی که بر 

از دیگران تحت تأثیر این باور قرار می گیرند . در نتیجه با موقیت به شکل منافع شخصی تأکید دارند ، بیشتر 

رقابتی برخورد می کنند . مذاکره کنندگانی که بر ارزش ها تأکید می کنند کمتر مسئله را به شکل کیک درسته می 

  ارانه با موقعیت موجود برخور دارند . بینند و از آمادگی بیشتري براي برخورد همک

یت و تعدیل : انحرافات شناختی در تثبیت و تعدیل استاندارد (یا تثبیت کننده) بر تعدیالت بعدي (سود و . تثب 3

زیان ها) مؤثر هستند . انتخاب یک تثبیت کننده (مثالً یک پیشنهاد آغازین یا یک هدف موردنظر) ممکن است 

گمراهی فرد منجر خواهد شد . در هر  بر اساس اطالعات اشتباه یا ناقص انجام شده باشد که در این صورت به

حال، پس از تعریف تثبیت کننده ، طرفین تمایل دارند با آن همچون یک واقعیت یا معیار تعبیر براي تعدیل 

  سایر قضاوت هایشان برخورد کنند . 

آوري . چارچوب بندي :در اصطالح تئوري ، یک چارچوب ، چشم انداز یا نقطه نظري است که افراد براي جمع  4

اطالعات و حل مسائل از آن استفاده می کنند . چارچوب ها ممکن است در تصمیم گیري و مذاکرات به نحوي 

افراد را هدایت کنند که خطر پذیر ، خطر گریز یا نسبت به خطر بی تفاوت باشند . با ارزیابی خطر مشخص می شود 

دارد . راهی که براي چارچوب بندي مذاکره به کار که چارچوب بندي تأثیر نیرومند و عمیقی بر مذاکره کنندگان 

  گرفته می شود مذاکره کنندگان را خطر پذیر تر یا خطر گریز تر می کنند . 

. در دسترس بودن اطالعات : مذاکره کنندگان باید نسبت به انحرافات بالقوه ي ناشی از در دسترس نبودن  5

براي ارزیابی و شکل دادن به یک فرایند یا  _داشته باشند  اطالعات یا میزان سهولت بازیابی اطالعات آگاهی

  تصمیم با چه سهولتی می توان اطالعات را بازیابی و از آن ها استفاده کرد . 

افسوس برنده : افسوس برنده ، به تمایل مذاکره کنندگان (خصوصًا در برگزاري یک حراج) براي توافق بر سر .  6

ی ناشی از برد سریع و آسان در مذاکره اطالق می شود . به عبارت دیگر اگر و سپس احساس نارضایتیک موضوع 

طرف مقابل خیلی سریع تسلیم شود ، مذاکره کننده اغلب دچار این شک می شود که شاید می توانستم این را 

  ارزان تر به دست آورم . 



اعتماد به نفس بیش از حد : زمانی به وجود می آید که مذاکره کنندگان توانایی هایشان را بیشتر از میزان  . 7

  حقیقی آن ارزیابی می کنند . اعتماد به نفس بیش از حد داراي تأثیري دو سویه است :

  نادرست شود . الف . می تواند سبب تحکیم مواضع مذاکره کنندگان و حمایت از گزینه هاي نا مناسب یا 

ب . می تواند مذاکره کنندگان را به سمت کم ارزش شمردن قضاوت دیگران سوق دهد و به این ترتیب افرادي 

را که منبع اطالعات ، عالیق و گزینه هاي الزم براي یک مذاکره ي هم گراي موفق محسوب می شوند ، کنار 

  بگذارد . 

  . قانون اعداد کوچک : به تمایل افراد به نتیجه گیري از نمونه هاي کوچک اطالق می شود .  8

درونی چون توانایی یا خلق و خو و . تعصبات خودخواهانه : افراد اغلب منشأ رفتارها را به خود شخص (عوامل  9

  افراد دیگر یا تقدیر) نسبت می دهند تالش او ) یا موقیتی که شخص در آن قرار دارد (عوامل بیرونی مثل وظیفه ، 

هر کس در تشریح رفتار دیگران تمایل دارد نقش تعیین کننده ي عوامل شخصی یا درونی را کمتر و نقش تعیین 

  کننده ي عوامل مربوط به شرایط موجود یا بیرونی را بیشتر از میزان واقعی برآورد کند . 

رزش گذاري بیش از اندازه ي چیزي که مال شماست یا حداقل ست از تمایل به ا. تأثیر بخشش : عبارت ا 10

اعتقاد دارید که مالک آن هستید . در مذاکره ، اثر بخشش ممکن است باعث تورم ارزش برآوردي اقالم شود ، 

  که این امر مانع رسیدن به یک قرارداد خوب می شود . 

لب نسبت به سؤال درباره ي ادراکات و تفکرات . نادیده انگاشتن شناخت هاي دیگران : مذاکره کنندگان اغ 11

طرف مقابل بی توجهی می کنند و این بی توجهی باعث می شود با اطالعات ناقص به فعالیت بپردازند و در 

  نتیجه به نتایج نادرستی دست یابند .

مقابل است .  فرایند فروکاستن از ارزش و بهاي امتیازات واگذار شده از سوي طرف. کاهش واکنشی ارزش :  12

  آن هم فقط به این خاطر که طرف مقابل دست به چنین کاري زده است . 

  چه ارتباطی در طول مذاکره صورت می گیرد ؟ 

  پیشنهاد و پیشنهاد متقابل : 

  الف . اراده ي پیشنهادات فرایندي پویا است ( پیشنهادها طی زمان تغییر می کند و متحول می شوند ) 

  پیشنهاد ، تعاملی و دو سویه است ( مذاکره کنندگان بر یکدیگر تأثیر می گذارند )  ب . فرایند ارائه ي

ج . عوامل مختلف داخلی و خارجی ( مثل محدودیت زمانی ، هنجارهاي متقابل ، راه حل هاي جایگزین ، فشار 

  کند . اعضا ) سبب برانگیختن تعامل می شود و مذاکره کننده را وادار به تغییر پیشنهاد خود می 



پیشنهاد متقابل یک فرایند پویا و تعاملی است و تحت قشار موقعیت و  _به عبارت دیگر ، فرایند پیشنهاد 

را اصالح می کند . نهایتٌا حیطه ي بحث را محدود محیط قرار دارد . این فرایند به طور مداوم شاخص هاي مذاکره 

  می کند و به سمت نقطه ي توافق سوق می دهد . 

  . اطالعات مربوط به راهکار هاي جایگزین  2

الف . مذاکره کنندگانی که بهترین راهکار را در اختیار دارند در مقایسه با مذاکره کنندگانی که فاقد چنین راهکاري 

  هستند ، در تعیین قیمت باالتر براي طرف مقابل شروطی وضع می کنند . 

ترین راهکار جایگزین را در اختیار دارد شروط پایین تري براي خود ب . مذاکره کنندگانی که طرف مقابل آن ها به 

  تعیین می کنند . 

ج . هنگامی که هر دو طرف از جذابیت بهترین راهکار جایگزین که در اختیار یکی از طرفین است آگاه باشند ، آن 

ذاکره کنندگانی که طرف نتایج مثبت تري از مذاکره به دست می آورد . نتایج این تحقیق نشان می دهد م

باید به طرف مقابل بگویند تا بتوانند از مزایاي کامل بهترین راهکار جایگزین را در اختیار دارند ، این موضوع را 

  آن بهره بگیرند . 

زمانی که برندگان و بازندگان از میزان موفقیت طرف مقابل آگاهی نداشتند ، . اطالعات مربوط به نتایج :  3

ه طور یکسان ارزیابی می کردند ، اما اگر پی می بردند که طرف مقابل بهتر عمل کرده و یا حتی از نتایج خود را ب

نتایج به دست آمده ي خود راضی است ، از دستاورد هاي خود کمتر احساس رضایت می کردند . مذاکره کنندگان 

حتی واکنش هاي مثبت نسبت به  دستاورد هاي خود را با طرف مقابل در میان نگذارند و یاباید مراقب باشند 

  این دستاورد ها نشان ندهند . مخصوصاً اگر در آینده هم با این گروه قصد مذاکره دارند . 

براي تشریح اقدامات خود به خصوص در توجیه اخبار بد به کار می برند . . توضیحات دوستانه : مذاکره کنندگان  4

  سه نوع از این توضیحات مهم تلقی می شوند : 

الف . توضیحات تعدیل کننده ي شرایط ، که در آن مذاکره کنندگان میگویند چاره ي دیگري جز اتخاذ این مواضع 

نداشته اند ؛ ب . شرح توجیحی شرایط ، که در آن مذاکره کنندگان موضع کنونی خود را از دیدگاهی وسیع تر شرح 

ی رسد قصد و نیتی مثبت پشت آن بوده است ( می دهند و ادعا می کنند که اگر چه موضعشان منفی به نظر م

مثالً یک اشتباه صادقانه ) ؛ ج تشریح تجدید ساختار ، در جایی که می توان نتایج را با محتوایی متغیر توضیح داد 

  ( مثالً رنج کوتاه مدت براي منفعت بلند مدت ) 

در مذاکره براي کاهش تعارض فزاینده اي باطی . ارتباط مربوط به فرایند : به عنوان نمونه ، برخی راهبرد هاي ارت 5

به کار می رود که ممکن است منجر به ایجاد بن بست یا دستاورد هاي کمتر از حد مطلوب شود . یکی از این 

  راهبردها ، جلب توجه طرف مقابل به اقدامات ستیزه جویانه و آگاه کردن وي از مخرب بودن این فرایند است . 



در پی خروج از این پیچیدگی هستند باید در برابر اشتیاق طبیعی مقابله به مثل و در برابر  مذاکره کنندگانی که

  اعمال ستیزه جویانه ي طرف مقابل ، مقاومت نشان دهند . 

  افراد چگونه در مذاکره ارتباط برقرار می کنند 

  خصوصیات زبانی ارتباط برقرار کنندگان 

  و ارسال پیام انتخاب یک کانال ارتباطی براي دریافت 

  به کار گیري زبان 

  در مذاکره زبان در دو سطح عمل می کند : 

  سطح منطقی ( براي پیشنهاد ها یا درخواست ها )  _الف 

  سطح عملی ( معنا شناسی ، دستور زبان و سبک )  _ب 

معنایی که از طریق یک پیشنهاد یا گفتار منتقل می شوند ، ترکیبی از یک پیام منطقی و سطحی و چندین پیام 

عملی ( مثالً کنایه یا استنتاج ) است . به عبارت دیگر مسئله فقط چیزي که بیان می شود و چه گونگی بیان آن 

می شود نیز مهم است . افرادي که  نیست ، بلکه اطالعات اضافی ، ضمنی و پنهانی که منتقل یا درك

اظهاراتشان در برگیرنده ي هر دو زمینه محتواي مذاکره و رابطه با طرف مقابل است ، نسبت به گروههایی که 

  اظهاراتشان فقط شامل یکی از این موارد می شود ، راه حل هاي بهتر و هم گراتري به دست می آورند . 

  انتخاب یک کانال ارتباطی 

هنگامی که از کانال هاي مختلف صورت می گیرد ، به صورت متفاوتی تجربه می شود . شاید فکر کنیم  ارتباطات

که مذاکره فقط به صورت رو در رو انجام می شود ، اما واقعیت این است که افراد از طریق رسانه هاي ارتباطی 

ینده اي از طریق کانال هاي مختلف مذاکره می کنند : به صورت مکتوب ، از طریق تلفن ، و به طور فزا

  الکترونیکی همچون پست الکترونیکی و سیستم هاي کنفرانس از راه دور . 

  چگونه ارتباطات را در مذاکره بهبود بخشیم ؟ 

استفاده از سؤال : پرسیدن سؤال هاي خوب این توانایی را به مذاکره کننده می دهد که تا حد زیادي در خصوص 

  ث مورد تأیید طرف مقابل اطالعت کسب کند . مواضع ، نیاز ها و مباح

  

  



  شنود مؤثر

. شنود واکنشی ، شامل دریافت پیام ، بدون ارائه ي هیچ گونه بازخوردي به فرستنده درباره ي روایی و جامعیت  1

مذاکره کنندگانی که طرف مقابلشان پر حرف است شاید به این نتیجه برسند که بهترین استراتژي ادراك است .

  تن و گوش کردن است تا نهایتاً طرف مقابل موضوع خود را افشا کند . نشس

. تأیید و تصدیق ، هنگامی که از این نوع گوش دادن استفاده می شود ، دریافت کننده ي پیام گهگاهی سر  2

 ، ادامه خود را تکان می دهد ، ارتباط چشمی را حفظ می کند و پاسخ هایی مثل می بینم که ، آها ، جالبه ، واقعاً

بده و امثال این ها را ابراز می کند . این پاسخ ها براي تداوم ارسال اطالعات از طرف برقرار کننده ي ارتباط ، مؤثر 

  است . 

. گوش دادن فعال ، هنگامی که فرد فعاالنه گوش می دهد ، پیام فرستنده را با زبان خود او بیان و تفسیر می  3

  کند . 

  عال را براي مذاکره پیشنهاد می کنیم منظورمان این نیست که گیرنده باید به شکل ما هنگامی که شنیدن ف

خودکار با مواضع طرف مقابل موافقت کند و دست از مواضع خود بکشد ، بلکه می خواهیم بگوییم گوش دادن 

فعال در مذاکره مهارتی است که افراد را تشویق می کند که در مورد احساسات ، اولویت ، چارچوب ها و در 

  نهایت مواضعی که اتخاذ کرده اند ، بهتر و کامل تر سخن بگویند . 

  ذاکرات هم احساسات مثبت و هم احساسات منفی به وجود می آید . در م

  مذاکره کنندگان به همراه دارد :هاي مثبتی براي احساسات مثبت عموماً پیامد

احساسات مثبت طرفین را به سوي فرایندهاي هم گرا سوق می دهد . استقامت در پیگیري جهت دستیابی به 

  یش گرفتن رویه اي منصفانه در مذاکره است . نتایج را افزایش می دهد . حاصل در پ

  احساسات منفی عمدتًا به نتایجی منفی در مذاکرات می انجامد :

احساسات منفی ممکن است باعث شود طرفین موقعیت را رقابتی یا توزیعی تعریف کنند . باعث افزایش 

تعارض میان طرفین می شود . ممکن است گروه ها را به سمت رفتار تالفی جویانه سوق دهد و دستیابی به 

  شد . نتایجی ضعیف تر را در پی داشته باشد . ممکن است ناشی از بن بست در مذاکرات با

احساسات منفی نیز می تواند پیامد هایی مثبت براي مذاکره کننده به همراه داشته باشد : نخست این که ، 

احساس منفی داراي ارزشی اطالعاتی است . این احساس به طرفین هشدار می دهد که موفقیت مسئله ساز و 

  یت را ترك کرده یا مسئله را حل کنند . نیازمند توجه خاص است . این هشدار افراد را تشویق می کند که موقع



  فصل ششم                                     

  یافتن و به کارگیري اهرم هاي مذاکره                  

از اهرم ها ابزارهایی است که مذاکره کنندگان می توانند به وسیله ي آن ها مزیت هایی کسب کنند یا منظور ما 

  هدافشان را افزایش دهند . همه ي مذاکره کنندگان در پی یافتن اهرم هاي مناسب هستند.احتمال دستیابی به ا

  اهرم به عنوان یک مزیت: چرا قدرت براي مذاکره کنندگان مهم است ؟ 

اهرم اغلب هم معناي قدرت تلقی می شود . مذاکره کنندگان برخورداري از قدرت را در مذاکره مهم می دانند ، 

چنبن مزیتی در اختیار چرا که به مذاکره کنندگان در برابر طرف مقابل مزیت (برتري) می بخشد . مذاکره کنندگانی 

یا دست یافتن به راه حل مطلوب و مورد نظر خود دارند ، معموالً می خواهند از آن براي تضمین سهم بیشتر 

  استفاده کنند . 

تعریف قدرت : به طور کلی افراد هنگامی قدرت دارند که توانایی کسب نتایج دلخواه خود را داشته باشند یا 

سد بتوانند کارها را آن طور که دلشان می خواهد پیش ببرند . ام در این میان مشکلی وجود دارد . به نظر می ر

  این تعریف از قدرت ، بر نشان دادن قاطعیت و تحت فشار گذاشتن طرف مقابل تمرکز دارد . 

قدرت مبتنی بر اطالعات و تخصص : در عرصه ي مذاکره ، شاید بتوان اطالعات را رایج ترین منبع قدرت دانست . 

از مواضع ، ادعاها و یا نتایج قدرت اطالعات از توانایی افراد در ترکیب و سازماندهی داده ها (براي حمایت 

به عنوان ابزاري براي به چالش مطلوبشان) نشأت می گیرد . مذاکره کنندگان همچنین می توانند اطالعات را 

کشیدن مواضع یا نتایج مطلوب طرف مقابل یا تردید در ادعاهاي آنان به کار برند . حتی در ساده ترین مذاکرات 

  و براي حمایت از این موضع ادعاها و اطالعاتی را مطرح می کنند . دازند نیز طرفین به اتخاذ موضع می پر

قدرت ناشی از کنترل بر منابع : افرادي که بر منابع کنترل دارند می توانندآنها را در اختیار کسانی که خواست هایشان را بر 

  تناع کرده اند دریغ کنند یا باز ستانند . آورده می کنند بگذارند و منابع را از کسانی که از بر آوردن خواست هایشان ام

قدرت مشروعیت از به اختیار گرفتن یک شغل ، دفتر یا مقام خاص در سلسله مراتب سازمانی قدرت مبتنی بر مقام فرد : 

  نشأت می گیرد . در این مورد ، قدرت در عنوان ، وظایف و مسئولیت هاي خود شغل جاي دارد . 

واقع افراد در برابر دستورات دیگران سر تعظیم فرود می آورند ، حتی اگر این دستورات میاري قدرت مشروع : در بس

دلخواهشان نباشد ، چون حس می کنند که این حق طبیعی (قانونی) آن فرد است که دیگران را هدایت کند . از 

  این رو ، دستوراتش الزم االتباع است . این امر ، اثر قدرت مشروع نام دارد . 



ه قرار گرفتن در ساختار سازمانی : افراد حتی بدون داشتن مقام یا عنوانی با ارزش می توانند به خاطر آن جایگا

  که اقدامات و مسئولیت هایشان در عین کوچکی نقش حیاتی دارد ، صاحب قدرت شوند . 

د طرف مقابل را مدیریت قدرت : تأثیر گذاري و متقاعد سازي ؛ در طئل مذاکرات ، مذاکره کنندگان اغلب بای

مجاب کنند که چیز با ارزشی ارائه کرده اند ، پیشنهاداتشان منطقی است و نمی توانند چیزي بیش از این 

  پیشنهاد کنند . 

توانایی هاي طبیعی افراد در متقاعد سازي متفاوت است ، متقاعد کردن دیگران بیشتر یک علم است تا یک 

  مهارت هاي متقاعد سازي فرصتی است که پیش روي همگان قرار دارد . هبود توانایی مادر زادي . در واقع ، ب

  مسیر مرکزي براي تأثیر گذاري پیام و ارسال آن

  محتواي پیام 

. جذاب نشان دادن پیشنهاد براي دیگران : مذاکره کنندگان باید هنگام ساختار دهی به پیام بر مزایایی که در  1

  قبال پذیرفتن پیشنهاد نصیب طرف مقابل می شود تأکید کنند . 

ته اند . پیام را طوري چارچوب بندي کنید که طرف مقابل جواب مثبت بدهد : تبلیغ گران از زمان هاي دور دریاف 2

افرادي که با یک اظهار نظر یا پیشنهاد موافقط می کنند احتماالً اظهار نظر یا پیشنهاد بعدي را هم می پذیرند . 

  حتی اگر پیشنهاد دوم کم اهمیت تر باشد . 

. هنجار سازي پیام : ساده اندیشانه است اگر فرض کنیم افراد فقط با منافع شخصی برانگیخته می شوند . با  3

، اجتماعی و یعنی معیارهاي مذهبی  _حال شواهد بسیاري نشان می دهد افراد تحت تأثیر ارزش هایشاناین 

برانگیخته می شوند تا به شکلی سازگار با آن ها رفتار کنند . این معیار به بخشی از تصویر ذهنی افراد از  _اخالقی 

ن ها . افراد براي مدتی طوالنی رفتار و گفتاري خود تبدیل می شود : مفهومی از آن چه واقعاً هستند ، در ذهن آ

سازگار با تصویر ذهنی خود بروز می دهند . گاهی اوقات افراد با این که در حقیقت احساس خصومت شدیدي 

نسبت به دیگران دارند ، مؤدبانه رفتار می کنند ، یا با این که از نظر مالی در مضیقه هستند رفتاري سخاوتمندانه 

  د . نشان می دهن

پیشنهاد (( توافق بر سر اصول )) : گاهی اوقات جلب موافقت طرف مقابل براي پذیرش توافق بر سر اصول .  4

می تواند در ، مذاکره ارزشمند تلقی شود . به عنوان مثال ، هنگامی که تضاد شدیدي بسن دو طرف وجود دارد و 

به توافق روي یک اصل کلی مثل آتش بس ،  به نظر نمی رسد در هیچ نقطه اي به توافق برسند ، دستیابی

  احتماالً اولین پاسخ مثبتی است که هر دو طرف می توانند به ان متوسل شوند . 

  



  ساختار پیام

. پیام هاي یک طرفه و دوطرفه : مذاکره کنندگان در جهت متقاعد ساختن طرف مقابل تالش می کنند . چرا که  1

  ده اي متفاوت با آن ها دارد . بر این عقیده اند که طرف مقابل عقی

. اجزاي پیام : مذاکره کنندگان می توانند با خرد کردن استدالل هاي خود به اجزاي کوچکتر و قابل فهم تر ، درك  2

  و پذیرش آن ها را براي طرف مقابل تسهیل کنند . 

ش می دهد . با این حال ، . تکرار :باعث کمک به پردازش مسیر مرکزي می شود و احتمال درك پیام را افزای 3

تکرار یک نکته فقط در چند مرتبه اول مؤثر است . بعد از آن ، تکرار بیشتر ، تغییر چندان واضحی در عقاید به 

  وجود نخواهد آورد . حتی ممکن است عکس العمل منفی شنونده را به همراه داشته باشد . 

. نتیجه گیري ها : زمانی که با افراد بسیار باهوش و یا افرادي که هنوز ذهنیت شان در مورد موضوع شکل  4

، باز گذاشتن باب نتیجه گیري ، رهیافت خوبی است . در مقابل در برابر افرادي که نگرفته مذاکره می کنید 

گیري در مذاکره در واقع به معناي نا تمام نظراتشان در مورد موضوع شکل گرفته و قوي است ، پرهیز از نتیجه 

  گذاشتن مهم ترین بخش از فعالیت هاي متقاعد سازي است . 

  سبک متقاعد سازي : چگونه پیام را تنظیم کنیم ؟ 

. تشویق به مشارکت فعال : افراد زمانی که به صورت فعال درگیر فرایند یادگیري موضوعات جدید می شوند  1

  در بلند مدت احتمال تغییر عقاید و باورهایشان افزایش می یابد . 

عمده اي . استفاده از بیان صریح و استعاره ها : صراحت و شوري که در بیان مذاکره کنندگان وجود دارد ، تأثیر  2

بر توان متقاعد سازي آنان می گذارد . این جمله که (( مطمعناً این بهترین قیمتی است که می توانید به دست 

  آورید )) ، بسیار مؤثر تر از گفتن این است که (( این قیمت خیلی خوبی است )) 

ود هستند ، پیام هاي حاوي زمانی که مذاکره کنندگان نیازمند تأکید بر اهمیت موضوع خ. برانگیختن ترس :  3

تهدید می توانند مفید واقع شوند . مذاکره کنندگان باید آمادگی پیگیري تهدیدات خود را داشته باشند وگرنه 

  تهدیدشان تو خالی از آب در می آید و اعتبارشان را از بین می برد . 

بحث می کنند که با منافع شخصی شان زیر پا گذاشتن انتظارات دریافت کننده پیام : افرادي که از موضعی  . 4

در تقابل است عمومًا بیشتر می توانند طرف مقابل را متقاعد کنند ، زیرا انتظارات گیرنده ي پیام را در مورد آن 

  از آن دفاع کند ، نقض می کنند . چه فرستنده باید 

  



   مسیر هاي پیرامونی تأثیر گذاري 

پیام به محتواي استدالل هاي متقاعد کننده ي کمتر توجه می کنند ،  در این گونه موقیت ها ، دریافت کننده ي

در عوض به شدت مستعد تأثیر پذیري خودکار از اشاره هاي ظریف طرف مقابل است . این امر معموالً زمانی 

،  اتفاق می اُفتد که دریافت کننده از توان یا انگیزه ي الزم براي توجه دقیق به محتواي پیام متقاعد کننده

برخوردار نیست ، همان طور که پیش تر عنوان کردیم ، متقاعد سازي هایی که از طریق مسیر پیرامونی انجام می 

شود کمتر احتمال دارد که به تغییر واقعی نگرش منجر شود ، احتماالً اثر کوتاه مدت تري دارد و در برابر تأثیر 

  معکوس آسیب پذیر تر است . 

حث خود را در وسط پیام قرار ندهید . نکات مهم باید در ابتدا قرار گیرند تا گیرنده را در نظم پیام : نکته ي مهم ب

موضوعات براي گیرنده غیر جذاب ، نا آشنا یا کم اهمیت معرض تأثیر اولیه قرار دهند . در مقابل هنگامی که 

اثر نهایی بهره گرفت : (( آخرین مطلب  باشند ، حیاتی ترین نکته را باید در انتهاي پیام قرار داد تا بتوان از مزیت

  ارائه شده همیشه بهتر به خاطر سپرده می شود )) . 

ایجاد اختالل : متقاعد سازي پیچیده است ، زیرا افراد به محض این که بفهمند کسی جهت متقاعد سازي آنان 

راد به مطلب جلب می تالش می کند ، موضعی دفاعی اتخاذ می کنند . هنگام گوش دادن ، بخشی از توجه اف

  شود ، ولی بخش عمده اي از توجه ، صرف آماده ساختن استدالل هاي متقابل می شود . 

  خصوصیات منابعی که تأثیر پیرامونی را تقویت می کند 

اعتبار منبع پیام : هر چه شما نزد طرف مقابل از اعتبار بیشتري برخوردار باشید ، بهتر می توانید وي را متقاعد 

. اعتبار بیشتر منبع به سه عامل بستگی دارد : صالحیت هاي منبع ، قابل اعتماد بودن منبع ، و خوش  سازید

  . د بودن منبع ربرخو

  جنبه هاي محیطی که تأثیر پیرامونی را تقویت می کند 

گري به رابطه ي متقابل ( جبران ) : هنگامی که از فردي چیزي به دست شما می رسد باید در پاسخ چیز مناسب دی

  وي ارائه کنید . 

تعهد : پژوهشگران دریافته اند زمانی که افراد یکبار در مورد چیزي تصمیم گرفتند ، براي دفعات بعد تا حد زیادي 

بر صحت باورهایشان اصرار می ورزند . این فرایند را (( تعهد به یک موضع )) کی نامند که تا حد بسیار زیادي به 

  ثبات رویه در برابر خود و دیگران باز می گردد .  نیاز مشترك افراد به حفظ

  راهبرد هاي تعهد ، ابزار هاي قدرتمندي براي وادار کردن افراد به اطاعت هستند . 



اجتماعی : می گوید که افراد در بسیاري از شرایط براي تعیین پاسخ درست به دیگران نگاه می کنند . برهان 

هم بود  خاطر به شکل خاصی رفتار می کنند که فکر می کنند هر کس دیگري مطابق این اصل ، افراد اغلب به این

  به این شکل عمل می کرد .  

کمیابی : می گوید هر چیزي کمتر در دسترس باشد ، اثر بخش تر خواهد بود . بعضی از سازمان ها عمداً عرضه ي 

  پر طرف دار هستند . محصوالتشان را در حد پایین نگه می دارند . تا وانمود کنند که خیلی 

استفاده از پاداش و تنبیه :مذاکره کننده می تواند براي تضمین اطاعت و همکاري دیگران ، منابع یا الطافی را 

  پیشنهاد کند . 

  

  نقش دریافت کنندگان پیام یا افراد در معرض اثر پذیري 

اعمال غیر کالمی از اهمیت بسیار زیادي برخوردارند . با یان اقدامات به طرف مقابل می توجه به طرف مقابل : 

فهمانید که به سخنانش گوش می دهید و او را آماده می کنید که پیام شما را دریافت کند . ارتباط چشمی ، 

  وضعیت بدن ، و تشویق دیگران . 

ظار نمی رود که قادر به نگاه کردن به چشمان دیگران باشند . برقراري ارتباط چشمی : از افراد دروغگو و ترسم انت

عموماً برقراري ارتباط چشمی یکی از مؤثرترین راه هایی است که می توانیم به طرف مقابل نشان دهیم به او 

  توجه داریم ، به حرف هایش گوش می دهیم و برایش اهمیت قایل ایم . 

دیگران در این مورد که به آن ها توجه دارید ، بدنتان را برافراشته  تنظیم وضعیت بدن : براي اطمینان دادن به

. اگر پیام طرف مقابل مورد نگه دارید ، کمی به جلو متمایل شوید و کامالً رو به سوي طرف مقابل داشته باشید 

اندن یا تأئید و پذیرش شما نیست ، توجه داشته باشید که با حالت هاي مختلف بدن مثل بی قراري ، روي گرد

  قرار دادن پاها روي میز به وي بی احترامی نکنید . 

تشویق غیر کالمی یا رد کردن گفته هاي دیگران : در واقع ، فرد به سادگی با تکان دادن سر می توند دیگري را 

سر ترغیب کند که به صحبت کردن ادامه دهد . یک ارتباط چشمی کوتاه یا یک لبخند به همراه باال و پایین کردن 

هر دو از عالمت هاي تشویق کننده هستند . به همین شکل ، در هم کشیدن ابرو ، نگاه غضبناك یا حرکت سر به 

  طرفین ، نشانه ي تأسف م بیانگر تأیید نکردن پیام فرد مقابل خواهد بود . 

  

  



  تفسیر انتخابی 

آن مطمئن می کند که یکدیگر را به طرف را تفسیر مجدد پیام دریافت شده از طرف مقابل به زبان خود ، هر دو 

  چه را طرف مقابل می گوید به زبان خود تکرار کنید . 

راه براي پاداش دادن به افراد در  نکات مطلوبی را که در پیشنهاد طرف مقابل وجود دارد تقویت کنید :ساده ترین

  ازاي گفته هایشان ، تأیید و پشتیبانی از نکته اي است که مطرح کرده اند : (( نکته ي جالب توجهی است )) ، 

  )) ، یا با زبان آوردن آواي ساده اي مثل (( اوم م م )) و یا تکان دادن سر . حال این را نشنیده بودم  (( تا به

  تأثیر پذیري از دیگران مقاومت در برابر 

در اختیار داشتن یک گزینه جایگزین و آگاهی از نحوه ي استفاده از آن : در این که در اختیار داشتن یک گزینه .  1

  مذاکره را ترك کند جاي هیچ بحثی نیست . جایگزین به مذاکره کننده امکان می دهد 

. ایجاد یک تعهد عمومی : یکی از مؤثرترین راه ها براي اینکه افراد بر موضعی پا فشاري جدي نشان دهند ،  2

مذاکره کنندگان می توانند طرف مقابل را به پذیرفتن یم تعهد ه آن موضع در برابر همگان است . اضهار تعهد ب

  عمومی وادار کنند . 

مصون کردن خود در برابر استدالل هاي طرف مقابل : برخی اوقات مذاکره کنندگان نمی خواهند در موضع .  3

  خود تغییري بدهند و بنابر این به دنبال مصون سازي خود در برابر استدالل هاي طرف مقابل هستند . 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  فصل هفتم                                      

  اخالق در مذاکره                                    

  اخالق چیست و چگونه در مذاکره به کار گرفته می شود ؟ 

  اخالق با باور هاي فردي متفاوب است . 

  رین بازده را در سرمایه گذاري به همراه دارد . . تصمیم گیري بر مبناي نتایج موردانتظار یا اقدامی که باالت 1 

  . تصمیم گیري بر مبناي آن چه قانون می گوید ، به عنوان بعد قانونی مسئله .  2

  . تصمیم گیري بر مبناي راهبرد و ارزش هاي سازمان .  3

  . تصمیم گیري بر مبناي اعتقادات شخصی یا آن چه وجدان حکم می کند .  4

  گرش ها ، منعکس کننده ي رویکردي متفاوت از سایر رویکرد ها است . هر کدام از این ن

اولین رویکرد را می توان (( اخالق نتیجه گرا )) نامید که در آن درستی یک عمل ، با ارزیابی موافقان و مخالفان 

  آن عمل تعیین می شود . پیامد هاي 

آن درستی یک عمل با قوانین موجود یا معیارهاي  رویکرد دوم را می توان (( اخالق قانون گرا )) نامید که در

  جاري اجتماعی تعیین می شود و این ها درستی و نادرستی و خطوط قرمز را مشخص می کند . 

رویکرد سوم را می توان (( اخالق قراردادي )) نامید . در این نوع اخالق ، درستی یک عمل بر اساس سنت ها م 

  ع خاص تعیین می شود .هنجار هاي یک جامعه یا یک اجتما

نهایتاً چهارمین رویکرد را (( اخالق شخص گرا )) نامید . که در آن شیوه ي عمل بر اساس وجدان فرد و معیار هاي 

  اخالقی وي تعیین می شود . 

))  اگر شما به عنوان مدیر به اخالق نتیجه گرا معتقد باشید ، به هر کاري ( دروغ ، ایجاد تراکم کاري ساختگی و ... 

  دست می زنید تا رئیس را وادار کنید با استخدام یک کارمند دیگر موافقت کند . 

هرگز دروغ گفتن را جایز نمی دانید ، از این رو از تاکتیک هایی اگر به اصول اخالق قانون گرا معتقد باشی ، احتمالً 

عی متقاعد باشید ، تاکتیک ها را بر مبناي استفاده خواهید کرد که نیازمند دروغ نباشد . اگر به اخالق قرارداد اجتما

رفتار افراد جامعه یا فرهنگ سازمانتان ، انتخاب می کنید . اگر آن ها دروغ بگویند شما هم دروغ می گویید . 

، به وجدان خود مراجعه خواهید کرد و تصمیم خواهید نهایتاً اگر شما به اخالق شخص گرا اعتقاد داشته باشید 



ل استخدام یک کارمند خاص ، استفاده از تاکتیک هاي متقلبانه و فریب آمیز را توجیه می گرفت که آیا مشک

  کند یا نه . 

  تاکتیک هاي اخالقی در مذاکره اغلب به راستگویی مربوط می شوند 

  نخست این که فرد ، راست بودن یک مطلب را چگونه تعریف می کند ؟ 

  دوم این که ، فرد چگونه انحراف از مسیر راستی و درستی را تعریف و طبقه بندي می کند ؟ 

  نهایتاً این که فرد می تواند یک بعد نسبتی را به این سؤال ها بیفزاید : 

آیا انسان همیشه باید حقیقت را بگوید یا این که مواقعی وجود دارد که نگفتن حقیقت قابل قبول ( یا حتی 

  ضروري ) است ؟ 

هر یک از طرفین باید حد وسطی را بین افشاي کامل و فریب کاري کامل انتخاب کنند . هر یک از طرفین باید 

  د و در عین حال موقعیت چانی زنی خود را به خطر نیندازد.بتواند طرف مقابل را نسبت به صداقت خود متقاعد کن

  گونه شناسی تاکتیک هاي فریب دهنده 

رقابتی سنتی )) عمدتًا به عنوان تاکتیک هاي دو تا تاکتیکِ (( دستاویز قرار دادن احساسات )) و (( چانه زنی 

کتیک ها کمی نا مناسب هستند ، ولی مناسب با احتمال استفاده ي زیاد شناخته شدند . با وجود این که این تا

  در چانه زنی هاي توزیعی موفق ، مناسب و مؤثر به نظر می رسند . 

ارائه ي اطالعات نادرست ، بلوف زدن بد جلوه دادن طرف مقابل و جمع آوري نا مناسب  _چهار نوع تاکتیک دیگر

  خالقی به نظر می آیند . عموماً تاکتیکهایی هستند که در مذاکره نا مناسب و غیر ا _اطالعات 

هدف استفاده از تاکتیک هاي اخالقی در مذاکره، افزودن بر قدرت مذامره کننده در فضاي چانه زنی است . 

در مذاکره محسوب می شود . مذاکره کننده از اطالعات نا درست یا گمراه اطالعات یکی از منابع اصلی قدرت 

  یت هاي طرف مقابل استفاده می کنند . کننده براي ایجاد تغییر در ترجیحات و اولو

  پیامد هاي رفتار غیر اخالقی 

در درجه نخست ، پیامد ها بر اساس اثر بخشی تاکتیک ظاهر می شوند ( به این معنی که آیا مذاکره کننده با 

  استفاده از این تاکتیک ها به اهدافی که داشته دست یافته است یا خیر ؟ ) 

حوه ي ارزیابی خود مذاکره کننده از تاکتیک ها بر می گردد ( آیا استفاده از تاکتیک دسته ي دوم پیامد ها به ن

هیچ احساس ناراحتی ، فشار عصبی شخصی یا حتی احساس گناه در خود فرد ایجاد نمی کند ، یا بر عکس هیچ 



گونه به شکلی مشکلی در استفاده ي مجدد از آن تاکتیک ها نمی بیند و حتی در این فکر است که در آینده چ

  مؤثر تر از آن ها استفاده کند ) ؟

مذاکره کنندگان اغلب خود درك نمی کنند استفاده از این تاکتیک می تواند چقدر به وجهه ي آن ها در بازار به 

  به اصول اخالقی آسیب وارد کند . عنوان فردي منصف و پایبند 

کس یا کسانی که از  _سته ي سوم پیامد ها از قضاوت ها و ارزیابی هاي طرف مقابل از مذاکره کنندگان نهایتاً د

به وجود می آید . بسته به این  _طرف آن ها مذاکره می کنند یا مخاطبانی که شاهد به کارگیري تاکتیک هستند 

استفاده از آن ها مناسب یا نا مناسب که آیا این افراد تاکتیک مورد استفاده را تشخیص می دهند و این که 

  می دانند ، مذاکره کنندگان می توانند بازخورد قابل توجهی دریافت کند. 

  توضیحات و توجیحات 

هدف اولیه از توضیحات و توجیحات ، منطقی جلوه دادن ، تشریح و عذر آوردن براي چنین رفتاري و بیان دالیل 

  معقول و قانونی براي توجیه ضرورت استفاده از تاکتیک مورد نظر است .

: مذاکره کنندهگان اغلب اعمال خود را با این ادعا که شرایط خاص به وجود اجتناب بودن قابل تاکتیک غیر 

  رفتاري بوده است ، توجیه می کنند . آمده نیازمند این چنین 

است بگوید آن چه او انجام داده واقعاً بی ضرر بوده و اهمیت چندانی  تاکتیک بی ضرر بودن : مذاکره کننده مکن

  نداشته است ، افراد همیشه دروغ مصلحتی می گویند .

تاکتیک به اجتناب از پیامدهاي منفی کمک خواهد کرد : توجیه این است که استفاده از این تاکتیک از وارد 

  آمدن آسیبی بزرگتر جلو گیري کرده است . 

ها خود باعث شدند )) یا (( حقشان بود )) یا (( من فقط حق خودم را گرفتم )) . این توجیحات گونه هایی (( آن  

  از یک مضمون واحد استفاده از به کار گیري دروغ و فریب یا علیه فردي است که در گذشته شما را فریب داده .

  نجام می دادند ، من فقط پیش دستی کردم .ر حال این کار را اآن ها در ه

  تاکتیک منصفانه یا متناسب با موقیت بوده است . 

  

  

  

  



  مذاکره کنندگان چگونه می توانند با رفتار هاي نیرنگ آمیز طرف هاي مقابل برخورد کنند ؟ 

و مسئله اي را کامالً افشا نمی آورد  هنگامی که طرف مقابل به پنهان کاري روي میپرسش هاي کاوشگرانه : 

ر خصوص موضع ، نقطه نظر و اطالعات دیگران می تواند به افشاي اطالعات کند . پرسش هاي کاوشگرانه د

  مهمی که از قلم افتاده کمک کند . 

  شناسایی تاکتیک هاي مورد استفاده :

نادیده گرفتن تاکتیک : اگر حتم دارید که طرف مقابل در حال بلوف زدن یا دروغ گفتن است ، به راحتی اظهاراتش 

  را نادیده بگیرید . 

رسش کردن : پرسیدن می تواند به مذاکره کننده در دانستن این که آیا طرف مقابل مشغول فریب دادن پ

  اوست یا نه ، کمک کند . 

  بیان تاکتیک : به طرف مقابل یادآوري کنید که از دروغ و یا بلوف او آگاه هستید .  

  ید . ارائه پاسخ مشابه : اگر طرف مقابل بلوف می زند شما بیشتر بلوف بزن

  آن چه را می بینید مورد بحث قرار دهید و به طرف مقابل در جهت نشان دادن رفتارهاي صادقانه تر کمک کنید .

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  فصل هشتم                                      

  حل و فصل مذاکرات دشوار : نگرش هاي فردي               

  هنگامی که حل مذاکره دشوار می شود ممکن است مسائل از طریق یک (یا چند تا) از اصول زیر حل شود : 

ویژگی هایی که طرفین از طریق آن ها خود و طرف دیگر مذاکره را درك می کنند (طرفین مستقیم یا غیر  0

  ر سبک ها ، اولویت ها و رفتار خود هستند )مستقیم در گی

ویژگی هاي مضمون گفتگویشان ( به عبارت دیگر جوهر مذاکره ، یا طرفین مذاکره این جوهر را چگونه می  0

  بینند ) . 

یا هدایت ویژگی هایی که در فرایند مذاکره با ترتیب دادن منازعه از آن ها استفاده می شود ( اجراي بازي  0

  واقعی مذاکره ) . 

  ویژگی هاي زمینه ي مذاکرات ( مذاکرات به صورت موقت ، نسبی و یا فرهنگی تنظیم می شوند )  0

  ماهیت مذاکرات دشوار و دالیل رخ دادن آن ها 

ذاکره سرشار از خشم ، محرومیت و رنجش است . نسبت به طرف مقابل بی اعتمادي و خصومت وجود . جو م 1

  دارد .

. کانال هاي ارتباطی که سابقاً از آن ها جهت تبادل اطالعات و حمایت مباحثات به سود موقیت هر دو طرف  2

  استفاده می شد ، اکنون بسته است . 

مبهم و یا نادرست تعریف شده اند و ممکن است مسائل تازه اي بر ان . مسایل اصلی و بغرنج ، به صورت  3

  افزوده شده باشد . 

  . طرفین مایل اند تفاوت هاي عمده اي را در موقعیت هاي ویژه ي خود مشاهده کنند .  4

 . شدت خشم و تنش باعث می شود که طرفین بر موقیت هاي اولیه ي خود در مذاکره بیشتر پافشاري کنند تا 5

  راه هایی را که به کسب امتیاز می انجامد جست و جو کنند . 

اگر در یک طرف مذاکره بیش از یک شخص وجود داشته باشد . افراد دیگر همان طرف با نظر مثبت به یکدیگر .  6

  می نگرند . آن ها بهترین صفات را در یکدیگر می بینند و تفاوت هاي موجود را به حداقل می رسانند . 

  



  ژي هایی براي حل بن بست مذاکراتی : نگرش هاي مشترك استرات

  .نحوه ینگرش طرفین به شرایط است  . حل شناختی ؛ هدف از حل شناختی تغییر 1

. حل احساسی ، روشی است که طرفین در مورد بن بست مذاکرات و طرف مقابل خود در پیش می گیرند و  2

  .  مقدار انرژي احساسی را که بر سر مذاکره می گذارند در بر می گیرد

. حل رفتاري ؛ دقیقاً آن چه را افراد در آینده انجام خواهند داد و توافق در مورد چگونگی شناخت آینده را مطرح  3

  می کند .

  کاهش تنش و تشنج زدایی همزمان 

هر چه طرفین مدت زمان بیشتري مشورت هاي بی حاصل می توانند به آسانی شکل احساسی به خود بگیرند . 

ل اینکه احساسات بر عقل حاکم شود بیشتر است . حمالت لفظی و گفتاري جانشین عقل و بحث کنند احتما

  منطق می شود . 

  جداسازي طرفین : رایج ترین روش تشنج ردایی در منازعه این است که مذاکره ي رو در رو متوقف شود . 

اید بدانند زمانی که تنش رها سازي تنش : تنش ثمره ي طبیعی مذاکرات است . بنابراین مذاکره کنندگان ب

  افزایش می یابد چگونه با ان برخورد کنند . آن را کاهش دهند . 

شناخت احساسات طرف مقابل ؛ شنود مؤثر : مذاکره کننده باید با شیوه ي دریافت طرف مقابل کنار بیاید . 

  چنین سوء تعبیر هایی به طور قابل مالحظه اي نتیجه ي مذاکرات را بدتر می کند . 

اعتماد و اشتیاق براي تشنج زدایی به یکدیگر تشنج زدایی همزمان : امتیازات کوچکی که دو طرف به نشانه ي 

آن قدر با ارزش باشد که با عنوان نشانه اي روشن از اشتیاق به می دهند تصمیم گیري می کند .امتیاز باید 

پذیر محسوب را اعطاء کند ، ضعیف و آسیب تغییر ، به حساب آید . اما نباید طوري باشد که اگر یک طرف آن 

  به اجرا می گذارد . متیاز دهی را شنج زدایی را آغاز می کند ، خود اگردد . طرفی که ت

  

  

  

  

  



  مهار کردن مسائل 

سومین مانع بزرگی که طرفین را از دستیابی به توافق باز می دارد ، حجم و تعداد مسائل است . تجزیه ي 

مسائل یکی از روش هاي مهار کردن مذاکره است که منازعات بزرگ را به قسمت هاي کوچک تري تبدیل می 

  کند . 

تعداد مذاکره کنندگان را کاهش دهیم ، اگر تعداد مذاکره :  . کاهش تعداد افراد از هر دو طرف مذاکره 1

  کنندگان کم شود و یا حتی به دو نفر محدود شود شانس به دست آوردن توافق افزایش خواهد یافت . 

. کنترل تعداد مسائل اساسی مربوط به مذاکره : براي تجزیه ي یک منازعه این است که مسائل را آن قدر  2

  وانیم از پس اداره ي آن ها بر آییم . گوچک کنیم که بت

. به جاي بیان کردن مسائل به عنوان اصول کلی آنها را با اصطالحات واقعی مطرح کنیم : هنگامی که با  3

پیشامد ها و مسائی کوچک به عنوان اصول اساسی مذاکره برخورد می کنیم ، کنترل مذاکره دشوار می شود . 

ه به عنوان یک پیشامد مجزا بلکه به عنوان پیشامدي مطابق با خط مشی و هنگامی که راه حل مذاکره را ن

  اصول گسترده تر مذاکره تلقی کنیم ، منازعات کوچک به اختالفات مهار نشدنی تبدیل می شود . 

رویّه ي ذاتی در خطر است ، طرف دیگر تلویحًا می گوید . سوابق رویه اي را محدود کنیم : هنگامی که یک  4

  ن این مسئله در این زمان باعث پذیرفتن همین مسئله یا مسئله اي مشابه در آینده خواهد شد . پذیرفت

. در جست و جوي روش هایی براي تجزیه ي مسائل بزرگ باشید : مسائلی که بتوان آن ها را به صورت  5

  واحدهاي کمّی قابل اندازه گیري بیان کرد ، براي تجزیه کردن ، مواردآسانی هستند . 

. غیر شخصی گردن مسائل : براي ایجاد یک مذاکره سودمند باید مسائل را جدا از افراد در نظر بگیریم ، این امر  6

از طریق ایجاد یک رابطه ي سودمند بین طرفین و همچنین تالش براي حل مسائل به روش عادالنه و مستقل از 

  می شود . طرفینی که نظرات منازعه آمیز خود را حفظ کرده اند ، ممکن

  

  

  

  

  

  



  ایجاد زمینه ي مشترك 

، موافقت براي پیروي از یک رویه ي مشترك یا ایجاد مشترك  ایجاد اهداف مشترك ، اتحاد علیه دشمنان

  چارچوبی مشترك براي حل مسئله ي مذاکره . 

اهداف برتر : اهداف مشترکی هستند که هر دو طرف خواستار آنند و باید براي رسیدن به آن با یکدیگر همکاري 

  کنند . 

دشمنان مشترك : دشمن مشترك ، نوع منفی هدف برتر است . طرفین براي جلوگیري از دخالت طرف سوم در 

  حل اختالفاتشان انگیزه ي تازه اي می یابند . 

ر فرایندهاي انی و ضرب االجل ها را اداره کنید : زمان و زمان بندي از جنبه هاي بسیار مهم دمحدودیت هاي زم

در مورد پیشبرد مذاکرات در یک جدول زمان بندي به توافق فین نه تنها باید بکوشند مؤثر گروهی است . طر

االجلی که در پیش است هر مسئله ي حل نشده اي مشکل ساز می ب برسند ، بلکه باید درك کنند که زیر فشار ضر

شود . همچنین تحت ضرب االجل ، چارچوب ذهنی یک یا هر دو طرف به گونه اي تغییر می کند که رقابت بیشتر و 

  همکاري کمتر می شود . 

  یک چارچوب کاري متمرکز بسازید 

دن رویدادهاي پیچیده روي می آورند ، به این صورت که موضع واحدي را تعریف می کنند و بر طرفین به ساده کر

  سر آن می مانند . 

قوي و سازنده به طور ویژه در شرایطی به وجود می آید که اعتماد در حد باال و . ایجاد اعتماد : روابط چانه زنی  1

  سوءظن در حد پایین وجود داشته باشد . 

ي اساسی و ترس . آموزش طرفین در مذاکرات متمرکز و حل مسئله به شیوه ي متمرکز : توافقی که نیاز ها 2

هاي دو طرف را بر اساس رابطه ي متقابل مطرح می کند نتایج یک بررسی نشان داده است که مذاکره چگونه 

می تواند به عنوان فرایند دوسویه ي حل مسئله و با هدف انتفال رابطه میان طرف هاي مذاکره به کار گرفته 

  شود . 

ی این مذاکرات به سطح مشاجرات کالمی نامربوط نزول می کند جست و جو کنید : گاهراه حل هاي کالمی را .  3

، در حالی که براي هر دو طرف هم معنا و هم هدف کلماتی که در مذاکره بیان می شود اهمیت دارد . درك این 

راه حل دیگري است که بعضی کلمات براي طرفین چه مفهومی دارد و کشف زبانی که مناسب هر دو طرف باشد 

  ابی یک چارچوب کاري متمرگز . براي دست ی



. یافتن راه حل هاي خالقانه ي دیگر : خالقیت به فرایندي اشاره دارد که در آن نتایج تازه ، توسعه یافته و به  4

صورت قابل قبول و راضی کننده به مخاطب ارائه شود . عالقه ي پایدار در تفکر خالقانه ، تأییدي بر عمق و 

   گستردگی این مسئله است .

  افزایش شرایط مطلوب گزینه ها براي طرف مقابل :

خواست ها و اولویت هاي خود را براي طرف مقابل مطلوب تر کنند . به طرف مقابل یک پیشنهاد قابل قبول 

بدهند . تصمیم متفاوتی درخواست کنید . به جاي افزایش تعهد ، پیشنهاد ها را مطلوب تر کنید . براي ارزیابی 

  شروعیت یا معیارهاي عینی استفاده کنیم . راه حل ها از م

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  مدل هاي ناهمگون : ارادي و جز آن

  طرف مقابل را متقاعد کنید از مذاکره ي توزیعی به سمت مذاکره ي متمرکز بروید .

. پاسخ به تاکتیک هاي بسیار توزیعی طرف مقابل : منظور از تاکتیک هاي دشوار ، آن دسته از تاکتیک هاي  1

توزیعی است که یک طرف مذاکره به منظور فشار آوردن به طرف دیگر براي انجام کاري که چندان به سود او 

لگوي توزیعی نهفته است : اطالعات بگیرید نیست ، به کار می برد . وسوسه ي استفاده از تاکتیک هاي دشوار در ا

  ، اما ندهید . طرف مقابل را در مورد ارزش ادامه ي معامله و خسارت از دست دادن آن متقاعد کنید و غیره . 

  . پاسخ گویی هنگامی که طرف مقابل قدرتمند تر است :چهار راه پیش روي دارید :  2

  از خود محافظت کنید .  _ 1

  حل هاي جایگزین خود را آماده کنید . بهترین راه  _ 2

  سیستم هشدار دهنده ي جلوگیري از خطا و لغزش را تنظیم کنند . _ 3

  نا متعادل بودن قدرت را تصحیح کنند .  _ 4

. مسئله ي خاص اداره ي اتمام حجت ها : این تاکتیک تالشی است براي ایجاد اطاعت در یک رقیب سر سخت  3

. تالش براي ایجاد حس فوریت و  2. یک درخواست  1یا کسب امتیاز از او . اتمام حجت ها معموَال سه جزء دارد : 

  تهدیدي براي تنبیه در صورت اطاعت نکردن.  . 3نیاز به اطاعت 

. پاسخ دادن هنگامی که طرف مقابل سر سخت است : نهایتاً چیره شدن بر افراد سرسخت امکان پذیر است .  4

دست و پنجه نرم کردن با آن ها با رفتار هاي مشابه به جاي تسلیم شدن ، یا وادار کردن آن ها به تغییر ارزش ها 

عقایدشان ، هر یک می توانند در جاي خود مفید واقع شوند . به طور خالصه مذاکره کنندگان باید به  ، باور ها و

  اي کنند که این رفتارها در این گونه افراد ایجاد می کنند .  شکلی مؤثر اقدام به متوازن کردن قدرت بالقوه

  

  

  

  

  آبتین زمانی 



  

  

  

  

  

  

  

                   


