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 هنر و فن مذاکره*

مذاکره را اینگونه تعریف می کنند: فرایند ایجاد یک  ررنامکه تکوخر دریکد و فکرو ر تکا رهکید  رکه یک  ن  که 

کلیه واکنشکاای رکین فرودکنده و اگر از نظر فنی م لب را رررهی کنیمر این تعریف ت ریباً  رضایتمندی دو طرفه

دریدار را دامل می دود. از ی  رحث تلفنی درراره قیمت چند گالن مکواد رونناکاری گرفتکه تکا کنفران کاای 

 طکککککککومنی در مکککککککورد دکککککککرایم دریکککککککدی اهاهکککککککی در ایکککککککن م ولکککککککه  کککککککای دارنکککککککد.

پیچیکده رکین دریکدار و در عملر این مفاورر معمومًٌ  از دریدهای صنعتی اهتنباط می دکود ککه در هناکا روارکم 

فرودنده و ود دارد و در این میا  پیش از رهید  ره تواف ی ق عی هر دو طرف پیشناادات مختلفی را ارئکه مکی 

 کنند.

 

کلمه کلیدی اهت و نشا  دهنده این اهت که چیکیی ریشکتر از یک  م ای که هکاده رکین « ررنامه»در تعریف فوق 

 می رادد.پیشناادها و یا پذیر  قیمتی ارائه دده 

  طبیعت مذاکره*

 

طبیعت مذاکرهر هنر رهید  ره تفاهمی عمومی از طریک  چانکه زد  رکر هکر ناکات اهاهکی توافک  از قبیکل نحکوه 

تحویلر مشخصاتر قیمتاا و درایم می رادد. از هنجائیاه رین این عناصر را عناصر دیگر روارکم ر کیاری و کود 

ینر داوریر کاردانی و قضکاوت صکحیا اهکت. مکذاکره کننکده داردر مذاکره هنری اهت مشال که نیازمند تمر

موثرر راید ی  دریدار واقعی رادد و از احتمامت معامله را فرودنده هگاهی دادته رادد. ی  مذاکره کننده تناا 

از طری  هدنائی و اطالع از قدرت ن بی چانه زنی می تواند رداند چه موقع رایکد محاکم رادکد و یکا احتمکامً چکه 

 نی راید در قیمتاا و درایم امتیازاتی اع ا کند.زما

  
م ئولیت ذدیره هازی و انبارر زما  تحویلر روداای حمل و ن لر ریمهر رازرهی و قیمتاا تناا دمه ای از عناصکر 

 متعددی ه تند که پیش از تامیل دد  درید راید درراره هناا تواف  حاصل گردد.

 تفاوت مذاکره و پیشنهاد مناقصه*

 

 میا  درید ر ری  مذاکره و درید روهیله پیشنااد رقکارتیر تفکاوتی و کود دارد ککه اکنکو  رکه ه  مکی پکردازیم.

درید مناقصه ایر در هاده ترین دال ه ر دارای فرودندگانی اهکت ککه قیمتاکا و یکا دکرایم دکود را رکر طبک  

ه  ات تامین نیازهکای دولتکی انجکار نیازهای رازار درید ارائه می کنند. هی تم درید مناقصه ای رصورت گ ترد
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می گیرد. معمومً دعوتنامه ای  ات مناقصه و رصورت عمومی انتشار می یارکد و رکه فرودکندگا  وا کد دکرایم 

ا ازه درکت داده می دود. پیشناادات در حضور عمور رررهی می گردند و فرودنده ای که پائین ترین قیمکت 

  ده ررنککککده دککککده از او صککککورت مککککی پککککذیرد.نمککککوده اهککککت رککککه اصکککک ال  ررنکککک  را پیشککککنااد

در موارد داصی از دریدهای صنعتی رازرگانی از اینگونه مناقصه های رقارتی اهتفاده می دود. اما هگای نمود  

ررای پیشنااد مناقصه ت ریباً نادر روده و نه تناا را رازگشائی عمکومی پیشکناادات احتیکا ی نی کتر رلاکه ایکن نکوع 

 ی رادد. حتی پیشنااد کننده ای که کمترین قیمت را ارائه داده نیی همواره ررنده نمی دود.عملارد م لوب هم نم

( RFOsانلب رو  دیگری از مناقصه راارگرفته می دکود. در ایکن رو  ت اضکاهائی  اکت پیشکنااد قیمکت  

دکده اهکت و نکه  انتشار می یارد. این ت اضاهای اعالر قیمت ررای ر یاری از فرودندگانی که صالحیتشکا  تیییکد

ررای همه هناا ارهال می گردند. درکت دریدار مماکن اهکت کمتکرین پیشکنااد قیمکت را انتخکاب نمایکد و یکا 

ر ادگی اطالعاتی که ره وهیله فرودنده و رعنوا  پیشنااد قیمت ارائه دده اهت را ره عنکوا  زمینکه مکذاکره قکرار 

قیمت فرودنده ره قصد رکرهم زد  مناقصکه اهکتفاده کنکیمر دهد.  ره هر حال اگر از اطالعات مو ود در پیشنااد 

ردین معنی که اطالعات محرمانه در مورد قیمتاای ی  فرودنده را ررای مجبور نمکود  فرودکنده دیگکر  اکت 

کاهش قیمتاای ی  فرودنده ره قصد ررهم زد  مناقصه اهتفاده کنیمر ردین معنی که اطالعات محرمانه در مورد 

نده را ررای مجبور نمود  فرودنده دیگر  اکت ککاهش قیمتاکا افشکاا نمکائیمر عملکی ررضکد قیمتاای ی  فرود

 اصول ادالقی هی تم درید راار ررده ایم(.

 

هنگامیاه در دریدهای صنعتی از مناقصه اهتفاده می دودر معمومً نشا  دهنکده ه  اهکت ککه رکازاری رکرای ه  

یی مد نظر می رادد. محصولی که قرار اهکت دریکداری گکرددر اقالر داص و ود دارد و محدوده ای از قیمتاا ن

  اهککتاندارد پذیرفتککه دککده ای دادککته و دارد و مشخصککات ه  نیککی هککاده رککوده و ررودککنی اعککالر دککده اهککت.

از فرودنده و دریدار ررای رحثاائی رو در رو دعوت رعمل می هورد تا  یئیکات ماکم و « مذاکره»از هوی دیگر 

له رد و ردل کرد  تواف نامه های نودته دده حل نمی گردند را هداار هازد. محصکل مکورد اهاهی که تناا روهی

نظر ممان اهت محصولی از ی  نوع را طرحی داص و یا تولید دده روهیله رقیبی داص رادد. رندرت رکازاری 

 رککککرای چنککککین اقالمککککی و ککککود دارد و ق عککککاً قیمتاککککای تثبیککککت دککککده ای نیککککی و ککککود ندارنککککد.

انی از مذاکره اهتفاده می گردد که دریدار و فرودنده درراره تخمین مخارج هادتر نحوه تحویل ر ور ق ع زم

و ددمات محصول مورد نظر ادتالفاتی دارند. مذاکره درگیر مباحث مرروط ره عناصری اهت که فراتر از قیمت 

ندی و درایم پردادت اند. عناصری چو  ضمانتاار کمااای فنی و هرویس دهیر روداای حمل و ن ل و ر ته ر

از این  مله اند. حتی قراردادهائی در مورد اقالر اهتاندارد که محتاج هیینه های گیافی رکرای مکدتاای رکیش از 

  یککککک  هکککککال مکککککی گردنکککککد نیکککککی رایکککککد رکککککر همکککککین اصکککککل مکککککورد مکککککذاکره قکککککرار گیرنکککککد.

ککه معمکومً در  -"و  اهکتدهتیاری ره ی  ررنامه توار درید و فر" -مذاکرهر همان ور که هنرا تعریف نمودیم
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درای ی از قبیل هنچه که در ذیل می هید راار گرفته می دود. حامتی که فرض می کنیم م ادیر عظیمی از پول 

 در معامله و ود دارد:

 

    ره هنگار درید تجاییاتی که منحصر رفرد و یا پیچیده اند و پیش از این هم دریداری نشکده انکد و اطالعکات

 رج و هیینه های هناا مو ود اهت.کمی در مورد مخا

    دم ن ل و انت ال در ی  کاردانه دود کار تایه مواد نذائی مثال دکوری اهکت. قبکل از ایناکه دریکد ق عکی

صورت پذیردر رحثاای فنی از قبیل  یئیات هادتما ر نحوه عمل و هیینه هائی از قبیل نصب مزر و ضکروری 

 اند.

      هنگامیاه قیمتاا روهیله گمرکر قوانین تجارت عادمنکه و یکا تبکانی فرودکندگا  تثبیکت دکده رادکد. اگکر

امتیکاز تولیکد   فرودندگا  زیادی در ی  ردته فعالیت نمایندر معمکومً تاکتیااکای دکوب مکذاکره در ک کب

 کننده ای که ررای فرو  مشتاق اهت موثر واقع می گردد.

     اندکی و ود دارند و یا تناا ی  فرودنده در این ردته فعالیت می کنکد امکا محصکول هنگامیاه فرودندگا

مورد نظر در کاردانه دریدار قارل هادت اهت و یا می تکوا  هنکرا از دکارج دریکداری نمکود و یکا رکرای ه  

  انشین هماده ای در نظر گرفت.

     مناقصه داده اند اما هیچی  از هناا ککامالً  هنگامیاه عده ای از فرودندگا  در مورد ی  قلم کام پیشنااد

 لب رضایت نمی کند. ردین معنی ککه هکیی یک  از پیشکنااداتر نیازمنکدیاای دریکدار را از ن  که نظردکای 

قیمتر درایمر نحوه تحویل و یا مشخصات ررطرف نمی هازد. در چنین دکرای یر دریکدار پکیش از اقکدار رکه 

درای ی که وی ارتکداً در م ارکل فرودکندگا  ناکاده اهکت هیچاکدار از  کذاکره راید م مئن گردد که در قبال

 پیشناادات او را ارضاا نمی کنند.

  اگر ی  فرودنده را وادار نمائیم تا پیشنااد قیمت ردهدر و این مظنه را صرفاً رخاطر این که وی را در موقعیکت

 ا ر یار ضد ادالقی دواهد رود.نامناهبی از معامله و چانه زنی گرفتار نمائیم رگیریمر این عمل م

      هنگامیاه قرارداد مو و.د در حال تغییرات روده و مییا  پولی که در  ریا  اهت از عاده تضمین ککار رکر

 می هید. ررای مثال تغییرات عمده در اقالمی را م ادیر زیادر مباحثی  الب ررای مذاکره می رادد.

 و مناقصه رصورت زیر فارهت می دوند: معمومً اهاهی ترین موانع پیشناادات درید

  هنگامیاه پیشنااد مناقصه دقی اً را مشخصات محصول م ار ت ننمایدر ردین معنکی ککه فرودکنده ررنکده مناقصکه

م ان اهت محصولی ارائه نماید که را مشخصات ت بی  کند اما همیشه هنچه دریدار انتظار دارد را نتواند تایه 

 نماید.
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   قصه طرفی اهت که رخاطر کاهش قیمت از کیفیت می کاهد. کیفیکت ارائکه دکده روهکیله ایکن نالباً ررنده منا

تولید کننده قارل رقارت نبوده و از هوی رازار تاثیر می پذیرد. در این صورت دریدار را  نس نامرنوب روررو 

 می دود که از هنچه که انتظار  می رفته اهتر هریعتر فرهوده دده از رین می رود.

      در صنایعی از قبیل صنایع هواپیما و کشتی هازی که اهاهاً رر هفاردات دولتی اهتوارندر کافی اهت ارائکه

کننده مناقصه تمار و یا ق مت اعظمی از نیازهای دولتی را در ادتیار دادته رادد تا رتواند دیگر رقبا را از میدا  

  ف قیمتاا را ره دواهت دود افیایش دهد.ریرو  کند. او در چنین حالتی عمالً قادر دواهد رود تا ه

      ر یاری از اقتصاددانا  رر این ع یده اند که وقتی ی  صنعت تحت هل ه دو یا هه تولیدکننده قرار گرفتر

حتی ردو  ایناه رین هناا تواف  و تبانی صورت گرفته راددر نتیجه ا  هادتار انحصکاری قیمکت دواهکد رکود. 

تی طری ه قیمت گذاری من  ی را دنبکال مکی کننکد و الگکوی دنبالکه روی از رهبکر تولیدکنندگا  در چنین حال

 اداعه می یارد. در این چنین موقعیتی مناقصه ره صورت هگای  یو نتایج رقارت نی ت.

  هرگی هدف و طبیعت مذاکره ر ور کامل درک نگردیده اهت. حتی رردی مدیرا ر دریکد مکذاکره ای را در

زد  قرار می دهند. هالاا پیشر حتی رردی از هناا از این هم پا را فراتر نااده و رحکث  ه حی هم طراز یا چانه

 رر هر قیمت را فرودنده را نیر ادالقی و مبتذل می پندادتند.

دریدارا   ات راینه هازی موقعیت دود در هر نوع دریدر از طری  مذاکره گاماای موثری رر مکی دارنکد. امکا 

      نککککوع پیشککککناادی را صککککرفاً پککککذیرا ه ککککتند.هناککککا رککککدو  مککککذاکرهر همککککه 

یای از ا یاا اصلی هی تم اقتصاد هزادر و ود رقارت ددید در قیمتاا اهت. ا تناب از تکال  رکرای رهکید  رکه 

قیمتاای راتر در طول مذاکره مانند این اهت که فرض کنیم پیشناادی کامالً مناهب و درهت روده و ررای کلیکه 

         رادککککککد. مککککککوارد راتککککککرین قیمککککککت مککککککی

ریشترین انت ادی که ن بت ره مذاکره ارراز می گردد. م ت یماً ره روداائی که راار گرفته می دوند رر می گکردد. 

اما در محدوده قوانین و ادالق تجارت هالمر دریدارا  رخاطر موقعیت دود ددیداً ردنبال راترین قیمت ه کتندر 

 را در رردادتاو ررای تشایالت هناا راترین درایم را فراهم نماید.یعنی قیمتی که کمترین مخارج و هیینه ها 

 رهراهبرد مذاک*

فنو  و راهبردی که در مذاکرات درید راارگرفته می دوندر از ر یاری  اات مانند هماناائی ه تند ککه در    

هکعی مکی کننکد تکا مذاکرات کارگری راار می روند. مر دو نوع ره مبارزات نظامی ککه در هناکا حریفکا  ارتکدا 

  ع ایددکککا  را رکککه طکککرف دیگکککر دیاتکککه نمکککوده و هکککاس اقکککدار رکککه عملیکککات نماینکککد دکککبیه انکککد.

در درک مذاکرات درید دایا  ذکر اهت. تا هنگامیاه در هکر دو طکرف   "تفاهم کلی"در هر صورت اهمیت 

ان کته انکد رکه ه  دهکت درکت کننده در ی  تواف ر این اح اس که این راترین معامله ای اهت که هناا می تو

 یارند ایجاد نگرددر مذاکره ای واقعی و ود نخواهد دادت.
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هنوز هم نوعی اح اس عمومی حتی رین مدیرا  تجاری و ود دارد و ه  این اهت که تصور مکی کننکد همیشکه 

 هنوز هم نوعی اح اس عمومی حتی رین مدیرا  تجاری و کود دارد و ه  ی  نفر در مذاکره فریب می دورد.

 ایککککن اهککککت کککککه تصککککور مککککی کننککککد همیشککککه یکککک  نفککککر در مککککذاکره فریککککب مککککی دککککورد.

 یای از هیاهتمدارا  ن ل می کند: از هر مذاکره همیشه ی  طرف ررنده و ی  طرف رازنده دارج مکی دکوند.

ح ی ت این اهت که طب  تعریفر اگر مذاکره رصورت کامالً موف یت همیی پایا  پذیردر دیگر رازنده ای و کود 

هد دادت. اگر تواف  قارل دهترهی نباددر دریدار یا فرودنده همیشه ادتیار ترک مذاکره را دارند. در ایکن نخوا

و رحث پایا  می پذیرد. کتاری که در مورد مباحث درید نودکته  -صورت نه ررنده ای و ود دارد و نه رازنده ای

همییر هر دو طرف ررنده می دکوند. امکا در مذاکرات موف یت م لب را این گونه دالصه می کند: دده اهت این

رندرت رردها رصورت ت اوی ت  یم می گردند. ر رز ثارتی ی  طرف ریش از دیگکری ررنکده مکی دکودر و ایکن 

  چییی اهت که راید در تجارت و ود دادته رادد. ماارتاای ممتاز تجاریر دایته ک کب  کوایی ممتکاز ه کتند.

قدرت چانه زنی فردی اهت. قدرت چانه زد  فرودنده تحت تاثیر ایناه  اولین گار همادگی ررای مذاکرهر ایجاد

 یکن فکرو  را ردهکت دواهکد هورد و چکهوی تا چه حدی ره این فرو  نیاز داردر تا چه حد اطمینا  دارد ککه ا

قکدرت چانکه زد  دریکدار تحکت تکاثیر م کدار  مدت زمانی ررای رهید  ره تواف  در ادتیار  قرار داردر اهت.

ده ره او مو ود در این ردتهر نحوه تجییه و تحلیل قیمتاار و انواع فشارهای زمانی که از هوی مصرف کنن رقارت

  دریدارا  و فرودندگا  را تو ه ره عواملی که رر هنا  اثکر مکی گذارنکد مماکن اهکت:وارد می دود قرار دارد.

امل میرور در واقع هما  ن اط قکوت و حالتاای تدافعیر تاا می و اهتوار در  ل ات مذاکره درکت نمایند. عو

 ضعف هناا می رادد.

ر یاری از  نبه های هنر مذاکره در قارلیت دناهائی پیشاپیش این ن اط ضعف و قوت و راکارگیری هناکا رکرای  

  نیل ره اهداف مشخص نافته اهت.

دی ی  مناقصه یا حتی درید ی  قلم  نس پیچیدهر یا عدر پذیر  پائین ترین قیمت پیشناا -در حالتاای اولیه

مذاکره رر هر تغییر قیمت  ن ی که مدار دریداری می دود محدوده ای کلیدی ررای هناز مذاکره رشکمار مکی 

  هیند.

در چنین مباحثی مذاکره کننده راید را اطالعات کافی از روداای هیینه یکاری واگکر مماکن رادکد همکار و ارقکار 

م ای ه ای را هیینه هائی که دود تخمین زده اهکت در  ل که دکرکت نمایکد. دصوصکاً فرودکندگا  متوهکم و 

نظکیم نماینکد ناراحکت نمکی کوچ  و رردی از فرودندگا  ریرگر از ایناه یاددادکتخای صکحیا و واقعکی را ت

دوند. البته همار و ارقار هیینه های هناا معمومً را دودبینی و از رو  هوا تایه می دکوند. رکه نماینکدگا  فکرو  
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هناا طیف وهیعی از قیمتاا داده می دود تا هناا را در ادتیار مشتریاای احتمالی قرار دهند. ر یاری از افرادیاه را 

این طرز تل ی مبام که فرودنده را ارائه دواهد کرد که هیینه ها و هودی عادمنه را در  درید هروکار دارندر را

 رر می گیرد وارد مذاکره می دوند.

ره صرف ایناه هیینه های ی  فرودنده از دیگری کمتر اهتر دلیل رر این نی ت که ه  هیینه ها ره اندازه کافی 

وز از کاردانه ایی ره درهتی اهتفاده می کند ر یار زیاد اهت. کم ه تند. احتمال ایناه ه  فرودنده رخصوص هن

را این طرز تل ی مبام که فرودنده قیمتی را ارائه دواهد کرد که هیینه ها و هکودی عادمنکه را در رکر مکی گیکرد 

وارد مذاکره می دوند.در هر صورتر هی تم قیمت گذاری صنعتی نوین تناا رر مبنای هیینکه هکا اهکتوار نی کت. 

گر مدیر درید قادر ره تبیین هیینه های مشخص ررای  نس مکورد مکذاکره نی کتر همیشکه مکی توانکد رکر روی ا

مفروضات معینی در ارتباط را قیمتاای پیشناادی عمل نماید. این مفروضات می توانند رر پایه هر ی  از م الکب 

ه داد و هتدی که می تواند از عاده هناا تال  ررای ردهت هورد  کلی: رر مجموعه ای از هناا رنا گردند ذیل و یا

 ررهید و این عمل از دید فرودنده اقتصادی رنظر می هید.

رکرای مثکالر رعنکوا   -پائین نگاه دادتن قیمتاا تا حدی که رقارت از رین ررود.تعیین نرخ مشکخص رکرای ررگشکت

مینه ها ررای ی  مذاکره کنندهر درصدی از فرو  و یا هرمایه گذاری و نرخ گذاری رر این مبنا.هری  از این ز

پر رار و حاصلخیی ه تند.حتی در حامت معامالت قیمتاای ثارت و یا تجارت عادمنهر ماانی ررای مکانور ککرد  

و ود دارد. اگر دریدار قادر ره ادذ انحصار قیمت راددر ررای درید اقالمی دیگر که قیمتاایشکا  ثارکت نی کتند 

منحصر رکه "ه پیشنااد نماید. همچنین ی  مذاکره کننده زیرک کی تواند از رو  نیی می تواند ره هما  فرودند

اهتفاده نماید که در این صورت مواد و اقالر مورد دریکد  را رکا هناکائی ککه دیگکر مشکتریا  مکی درنکد  "فرد

متفاوت دواهد نمود. ی  حالت کالهی  درید لوله های اگیوز توهم کاردانجکات اتومبیکل هکازی رکر طبک  

شخصات هفاردی دوددا  را می توا  ذکر نمود. لوله ای که لوله های اگیوز از ه  هادته می دکود رکه یک  م

قیمت ره همه دریدارا  عرضه می گردد. اما هنگامیاه ره دالاای مخصوص دم ددر ن بت ره محصول اولیه رکا 

ی اقالر صنعتی حاصل می گکردد از میا  فواید فرعی که از مذاکره رر هر قیمتاا قیمت کمتری فرودته می دود.

 می توا  ره مواردی از قبیل هنچه در ذیل می هید اداره نمود:

امتیاز هفاردات حجیم رر مبنای تخفیفات کوچاحمل و ن لاای متعدد ره ی  م صد رخصوص را قیمتی رر مبنای 

و رکدو  افکیایش کل اقالر دریداری ددهتواف اایی هادت و نگاداری که احتمال دارد قیمت را ککاهش دهکد 

 هیینکککه ایر انبکککارداری و حفانکککت را نیکککی دکککامل گردد.انحصکککار رودکککاای ر کککته رنکککدی و پالکککت گکککذاری

 کاهش هیینه های حمل و ن ل را تغییر وهیله حمل کننده
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 درایم پردادت پول

پکیش از هناکه مکدیر دریکد هکر یک  از رودکاای معمکول را در یک  مکذاکره طرح ریزی جهت مذذاکره

 گیکککرد. رایکککد طکککر  رکککرای ردهکککت هورد  حکککداکثر میایکککا در دهکککت دادکککته رادکککد.رخصکککوص در پکککیش 

در ح ی تر طر  رییی ارتدایی ره اندازه تاکتیااای مذاکره اهمیت دارد زیرا تاکتیااا رر مبنای طرحاا اهتوارند 

از می و اهداف قبل از هر  ل ه مالقاتی رو ود می هیند. هر گونه طر  رییی صحیا را گرد هوری اطالعات هن

و در حالتاای مذاکره نه تناا دامل اقتصاد رلاه ماندهیر ح ارداریر ح وق و اطالعات مکالی مررکوط رکه  -دود

 موضککوع مککورد رحککث مککی گککردد. ایککن مککوارد رایککد رککر طبکک  اهمیککت دناهککائی و طب ککه رنککدی گردنککد.

وضکوع مکورد رحکث مکی گردهوری ح ای  مرروط ره مذاکره احتمامً دامل رحثاای مختلف مبنی رر پیچیکدگی م

گردد. در عین حالر مذاکره ممان اهت نیازمند حضور تیمی از متخصصین ررای دکرکت در مباحکث و ارائکه و 

معرفی وضعیت و نظرات درکت رادد. ی  مدیر درید را تجرره همواره این فرض را مد نظر دواهد دادکت ککه 

ره ای گ کیل دواهکد نمکودر رنکارراین وی رکه فرودندۀ نمایندگا  زیرکر را اطالع و ماهری را  اکت هکر مکذاک

  هنگککککامی کککککه تککککیم دککککود را رککککر مککککی گیینککککد در پککککی انتخککککاب راتککککرین افککککراد دواهککککد رککککود.

در یکک  دوره مککذاکراتر یکک  تککیم مککذاکره کننککده رایککد از نماینککدگا  ق ککمتاای دریککدر طراحککیر ماندهککیر 

 ح ارداریر رازاریاریر ماندهی صنایع و ح وقی تشایل دده رادد.

 

درراره موضوع مورد رحث مذاکره و م ائل فنی و اقتصادی مرروط ره ه  تو یه دده رادند. هناا   ناا راید کامالًه

راید اهداف درکت را درک کنند و یا ره عبارت راتر در ایجاد ه  اهداف و موقعیتاکای مختلکف از قبیکل هنچکه 

درکت می نمایدر تیم مذاکره کننده رایکد یک  ذیالً می هید هایم رادند. هنگامیاه ریش از ی  فرد در مذاکره 

رهبر ررای دود  ررگییند. ونایف و ادتیارات رهبر در مورد ا رای اهداف درکت و محدودیتاای ادتیکارات 

اعضاا تیم راید ر ور رودن معین گکردد. از هنجائیاکه ادتیکارات اهاهکی رکرای هکرمایه گکذاریاای و کوه یک  

ید ه  درکت اهتر فردی که معمومً رعنوا  راترین دکخص  اکت رهبکری درکت رر عاده نماینده نماینده در

هر فصلاائی موثر  ات هماده هازی پیش مکذاکراتر طراحکی و  ره ررگییده می دودر همین فرد اهتتیم مذاک

اهت.مییا  موثر رود  مذاکره تا حکد زیکادی رکه کیفیکت و کامکل   ره ردته تحریر در هورد  نظرات ررای درید

رود  هماده هازی تالداای پیش مذاکره و ماارت تیم مذاکره کننکده ر کتگی دارد. اگکر چکه هناکا دصوصکاً در 

مورد دریدهای مام درگیر موقعیتاای فنی و قراردادی پیچیکده ی ه کتند و نییمنکد تالدکاای تکیم مکذاکره مکی 

کره احتیکاج ناصر اولیه و تانیااائی که در ذیل ره  یئیات همده اندر کالً رکه دریکدهائی ککه رکه مکذارادندر اما ع

پیش از چنین مذاکراتیر دریدار نیاز ره مذاکره را متخصکص قراردادهکای فرعکی دریکد را دارند اداره می نماید
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ذیکل گکردد ولکی رکه هناکا تایه و توهعه طرحی ررای هدایت مذاکرات که دامل م الکب  -اح اس می کند:الف

 محدود نشود

 تعریف هدف مذاکره*

ی  ررنامه کاردناهائی کلیه م الب مو ودمشخص نمود  رهبر تیمتعیین موقعیتاای اصلی پکیش مکذاکره ای دو 

ت اضا ررای متخصصین صالحیت دار  اکت ارزیکاری  رررهی دقی  اقالر کلیدی و تجییه تحلیلاای دادلی طرف

 محلاای مخصوص

ت هند در هورد  و ارائه طرحی هدفدار ررای مذاکرهر رانظارت م امات رهمی ررای رررهی و نیل رکه رصور -ب

تواف ی قراردادی.رئیس مذاکره کنندگا  ره کم  تیم دود ر تجییه تحلیلی دقی  از موقعیتاای معامالتی پیش 

کره می تواند هزمایش هاده مذاکره درکت دود و فرودنده ره عمل دواهد هورد. از هنجائیاه گاهی اوقات مذا

ای از مییا  قدرت رر پایه موقعیت چانه زنی راددر هر عاملی که در این موقعیت ددالت دارد راید مشخص ددهر 

درک گردد و کامالً ارزیاری دود . پس از تجییه تحلیل و رررهی مجدد محیم دریدر رئیس مکذاکره کننکدگا  

لی تی از عواملی که ره اهتحاار موقعیت فرودکنده کمک  دواهنکد اطالعات ک ب دده را ارائه دواهد نمود و 

  کککککرد را تایککککه مککککی نمایککککد و کلیککککه ایککککن اطالعککککات را رککککه طککککر  مککککذاکره منت ککککل مککککی کنککککد.

 تجییککه تحلیککل مککذاکرهر حککداقل رایککد طککوری ا ککرا دککود کککه ر ککور دقیکک  رککه رررهککی م ککائل راککردازد:

ا محصول و فرهیندهای مختلف درگیر در عملیکات و رکرای ررای ایجاد هدنائی کامل ر-ریانیه محصول کار -الف

وص هیینکه ارائکه دکده توهکم اطمینا  حاصل نمود  از تاثیرات هناا رر هیینه و ارتباط هناا را پیشنااداتر رخصک

ررای اطمینکا  از مع کول رکود  قیمتاکای پیشکناادی و هیینکه هکای  -هیینه های پیشناادی فرودنده -ب فرودنده

هوی فرودنده. عملیات تجییه و تحلیل قیمتاا/هیینه ها راید هن در کارهمد رادند که رتواننکد کلیکه منظور دده از 

 هکککککک امت و م ککککککائلی را کککککککه رککککککر هیینککککککه هککککککا اثککککککر مککککککی گذارنککککککد را پاهکککککک  دهنککککککد.

انتخاب و کارررد تانیااای تجییه تحلیل مناهب ررای قیمت/هیینه ره ایناه مشخصات تا چه حد دوب تعریکف 

ره مییا  رقارت مو ودر ره قارلیتاای اطالعات مو ود درراره هیینه ها و قیمتاا و ره کارهئی تخمیناای  دده رادندر

دور  هازمانی ر تگی دارد.رعنوا  ی  رخش ناائی هماده هازی مکذاکراتر رئکیس مکذاکره کننکدگا  و تکیم او 

العاتی که چنا  طرحاائی رر مبنای هناکا راید کلیه اعضاا را را طرحاای مذاکرهر م الب انتشار یافتهر اهداف و اط

ایجاد دده اند هدنا هازند. احتمال دارد رئیس را رودی دش  و رهمی ا رای راهبردهکا و تانیااکای مکذاکره 

 ناائی را رهبری کند و درایم مذاکره ای واقعی را ررای تیم دود مایا هازد.

 تعریف اهداف مذاکره*
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رودن و تعریف دده راددر در موقعیت تدافعی قرار مکی گیکرد. همکواره رایکد مذاکره کننده ای که فاقد اهداف 

فرض گردد که طرف دیگر درکت کننده در  ل ه را اهدافی تعریف دده ررای درکت متبوع دود در مکذاکره 

حضور یافته اهت. عدر اطمینا  و هر درگمی در مورد اهداف می تواند مذاکره کننده را ره واگذاری امتیکازاتی 

و یکا تکال   "ردهت هورد  هرچیی ممان از فرودکنده"خرب رهنمو  گردد.در نظر دادتن اهدافی کلی چو  م

 رکککککا رککککی هکککککدفی هکککککدفی چنککککدا  فرقکککککی نکککککدارد. "ک کککککب راتکککککرین قیمککککت ممانکککککه"رککککرای 

ی  دریدار راید اهداف دود را دقی اً تعریف نماید و این تعریف رایکد دکامل دکرای ی رادکد ککه او و دکرکت 

رت مع ومنه ای در انتظار ک ب هناا می رادند. این هدف مکی توانکد قیمکت رادکد و یکا امتیکازات متبوعش رصو

 معینککککککی در مککککککورد کیفیککککککتر نحککککککوه تحویککککککل و یککککککا عوامککککککل دیگککککککر را دککککککامل گککککککردد.

هدف راید را درایم مشخصی توضیا داده دودر مثالً قیمت مشخصر اما همواره راید قارلیت تعدیل پذیری دادته 

ف پذیری در ر ن مذاکره نافته اهت و کلیه اهداف رای تی ی  حداقل و ی  حداکثر ررای حرکت رادد. انع ا

مذاکره کننده در دود دادته رادند تا وقتی که او در وهله اول دکانس تغییکر ع یکده را یافکت و یکا در وهلکه دورر 

مذاکره می دودر رکرای مکثالً مجبور ره تغییر ع یده دد رتواند حرکت نماید. دریداری که را هدفی مشخص وارد 

دمر ررای ر دیگری رامتر و پائین تر از این رقم را را فرض مورد قبول رکود  هناکا در  11500ی  قیمت ایده هل 

ادتیار دادته رادد. در مذاکرات واقعی و در اولین پیشنااد دریدار از حداقل قیمت مورد تواف  تیم مذاکره کننده 

هتفاده می کند ردو  ایناه ره پذیر  این قیمت از هوی فرودنده امیدی دادته رادد. ا -دمر 100000ررای مثال 

اما ف کم در هدکرین وهلکه نیکی همکادگی  -دمر 12500از طرفی دریدار  ات پیشنااد رامترین قیمت ررای مثال 

ره تجاییاتر انحصاری  دارد. البته هدفر رامترین و پائین ترین قیمت رر اهاس تجییه تحلیل هیینه هار مییا  نیاز

 رود  فرودنده و یا هایر عوامل تعریف می گردند.

 

رعنوا  نتیجه ی  مذاکره کنندهر را در ادتیار دادتن اهداف معین و حالتاای حداقل و حداکثر رایکد هکعی نمایکد 

ت در که اهداف فرودنده و حداقل و حداکثر موقعیت وی را نیی تخمین ریند. هر ی  از این عوامکل مماکن اهک

پیشنااد قیمت و یا مناقصه تبیین دده رادند و یا می تکوا  هناکا را از تجییکه تحلیکل هیینکه هکای دریکدار و یکا از 

تجرریات پیشین در ارتباط را فرودنده نتیجه گیری نمود. در هری  از حامت ی  مکذاکره کننکده دکوب هکعی 

ه اع اا امتیاز اهت و یا در چه  اهکائی رکر ع یکده دواهد نمود تا این م لب که را فرودنده در چه  اهائی مایل ر

اعالر دده دود راه  می رادد را حدس ریند. او در پرتو اهدافش و رر طب  این دان ته ها ررای هماده هازی دود 

مزر اهت تا در -دریدار و فرودنده-عمل دواهد نمود.پیش از ورود ره مذاکره ررای هر دو طرف مذاکره کننده

رراره چه چییی مذاکره دواهد دد ره نوعی تواف  ررهند و این تواف  را رصورت کتبی رنوی ند. این مورد ایناه د

عمل هبب ق ع مخالفتاا و درگیریاای لفظی ره هنگار مذاکره دواهد دکد و رعنکوا  منبعکی ماتکوب و یکا نکوعی 
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زند ککه در حکین مکذاکره دهتور کار مورد اهتفاده قرار دواهد گرفت. در عین حال هر دو طرف راید رودن ها

کدامی  از افراد تیم ررای هناا هخن دواهد گفت و حدود ادتیارات وی را نیی راید مشخص نمایند. هنگامیاکه 

نماینده یای از طرفاای مذاکره  ات تواف  رر هر موضوعی حاد چو  قیمت ادتیار رهمی ندادته رادکد.  کائی 

 ررای طراحی مذاکره ای دقی  و ود نخواهد دادت.

 

 تاکتیکهای مذاکره*

 

انلب مذاکره موضوعی ر یار فنی اهت اما در عین حال موضوعی ر یار ان انی نیی رشمار مکی رود. از هنجائیاکه 

عنصر اهاهی مذاکره چانه زد  میا  افراد اهتر این فرایندر دخصیت ان اناار محرکاای رشریر ن کاط ضکعف و 

ل می گردد. در ر اری از متونی که د اب ره گروه هکای دریکد قوت مردر و ره م دار زیادی روانشناهی را دام

نودته دده اهتر نوی ندگا  ره اهتفاده از این قوانین کلی ررای تغییر م یر ان انی حاضر در مذاکرات در  اکت 

ک ب میایای ریشتر تاکید نموده اند:هعی کنید تا مکذاکرات در محکیم فعالیکت دودتکا  و رکر طبک  قراردادهکای 

صورت پذیرد. این ی  مییت روانی ررای وادار هادتن طرف م ارل  ات رحث می رادکد. ایکن م کئله دودتا  

تحت کنترل رود  اوضاع توهم دما را می رهاند و ایناه دما قبالً امتیازی ره چنگ هورده اید. محلکی مناهکبر 

. رهبر تیم مذاکره دکود راحت و نورگیر و عاری از هر گروه ازدحار و دلونی را  ات  ل ه مالقات ررگیینید

 را هکککککر میکککککی رنشکککککانید و هکککککعی کنیکککککد اعضکککککاا تکککککیم م ارکککککل رکککککه صکککککورت متفکککککرق رنشکککککینند.

فرودنده دمیل دود رکرای   ا ازه ندهید ریشتر صحبتاا از هوی فرودنده راددر حداقل در ارتدای  ل ه رگذارید

ت اضایش را اول عنوا  نماید. اگر دما رخوری  نبه احتیاط را رعایت نمائیدر او دود امتیازاتی که هرگکی تصکور 

هناا را نمی کردید را اعصا دواهد نمود.هنگامیاه نورت صحبت کرد  دما فرا رهیدر ارقار و ح کای  را هکرهم 

دنبال اطالعات ضروری هم نروید. ضعف اطالعاتی و یا وعکده اطمینکا ر  رندی نانید. هرگاه در میانه رحث حتی

دما را از  نبه روانی در موقعیت نامناهبی قرار می دهد.هعی کنید تا در قبال رحثاای فرودنده عاکس العملاکای 

اگر ردین هیجانی از دود نشا  ندهید و یا در معرفی دودتا  نیی از رردوردی اح اهاتی ا تناب نمائید. از طرفی 

طری  عمل نمائیدر م اصد اصلی مورد نظر از مذاکره را گکم ککرده و احتمکامً موقعیکت دکود را رخ کر دواهیکد 

افاند. دخصی که ا ازه می دهد نرور و عصبانیت رر روار ش را دیگرا  حاکم رادند معمومً در ناایت ریش از 

د ناته ای احتیاج ره تجدید نظر داردر را متانکت هنچه که تصور می کرده متضرر دواهد دد.اگر فرودنده در مور

و وقار ا ازه چنین کاری را ره او ردهید. ررای مثال اگر در تخمین هیینه ها ادتباه دکدر طکرف دیگکر را رکه ح که 

 رککازی و نادای ککتی مککتام نانیککد. در نظککر دادککته رادککید کککه اصککال  و تعککدیل در دهککتور کککار قککرار دارد.

ریع پرهیی نمائید. ناایتاً دهتیاری دما ره نوعی توافک  رایکد رتکدریج صکورت گیکرد و ایکن از رهید  ره تواف اای ه
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دهیکد و مکوقعیتی رکرای او   دلیلی ررای مذاکره کرد  می راددر اما اگر فرودنده ایی را هنچنا  تحت فشار قکرار

ایناکار « ا را راذیرد و یا رد کنیکدریائیدر ایناا درایم من می رادند یا هنا»فراهم هازید که عاقبت ره ا بار رگویدر 

می تواند رحث را در همین ن  ه داتمه دهد. رعکد از چنکین اولتیمکاتومی رکرای فرودکنده مشکال دواهکد رکود تکا 

امتیازات ریشتری اع اا نماید. رنارراین قبل از هناه هدرین پیشناادتا  را ارائکه کنیکد از ناکائی رکود  ه  اطمینکا  

ح اهاتی افرادی که را هناا مذاکره می نمائید را رکرهورده هکازید. اکثکر فرودکندگا  از نیازهای ا حاصل نمائید.

فرو  و ترنیب ررای درید کامهایشا  لذت می ررندر اما نوعی عدر اطمینا  در هناا ره چشم می دورد. رجکای 

هایشکا  دکما را هعی در دشن رردورد نمود  را فرودندگا ر این دانس را ره هناا ردهید ککه رکرای فکرو  کام

ترنیب نمایند و در این صورت اهت که هناا ررای انجار کار دما حاضر ره اع ائ امتیکازاتی دواهنکد رکود. ایکن 

اح اس را در هناا رو ود هورید که ره رنم معامله را هناا ره موقعیت هناا احترار گذادته و از هناا رعنوا  عضوی 

 از ی  تیم همااری قدردانی می نمائید

 همررئیس م ئول ی  دوره مذاکرات دریدر دصوصیات مذاکره کنندگا  دوب را چنین تشریا می کند: دین

هناا راید متفارین رودن ضمیر و هریع امنت الی رادندر داد و هتد در مذاکرات پیچیده نیازمند فکردی رکا قارلیکت 

ین مذاکره هنچکه ککه دکما مکی دانیکد تفار هریع اهت.هناا راید دود را ر رزی هاده و مفید معرفی نمایند. در ح

ممان اهت ره اندازه هنچه که ره دیگرا  انت ال می دهید اهمیت ندادته راددر توانائی ایجاد ارتباط م ثر یاکی از 

درایم اصلی اهت. هادگی معارفه ره معنای ری قیدی نی ت. این م ئله نادی از دانشی اهت که درراره کار مورد 

ید قادر ره تجییه تحلیل رادندر هناکا رایکد در رررهکی گفتارهکای دیگکرا  توانکا رکوده و نظر در دهت اهت.هناا را

قارلیت مشخص نمود  عالقمندیاای همفارانشا ر هناائی که مخالفشا  ه تند و هناائی که ره راه حلاای دیگکر 

  فار می کنند را دادته رادند.

نبردی هخت رنکار مکذاکرهر گکاهی اوقکات هرار رکود  گرمای حاصل از   هناا راید دودرین نبادندر درگیر و دار

مشال اهت اما ی  مذاکره کننده همواره راید را دیدی که اهداف درکت متبوعش ن بت ره موضکوع رکرای او 

 تعیککککین مککککی کننککککد رککککه م ککککئله رنگککککردر نککککه از ن  ککککه نظککککر عالئکککک  و تمککککایالت دخصککککی دککککود .

یگرا   ات صحبت و یا تشکریا موقعیکتر در حکل م کائل هناا راید صبور رادندر گاهی اوقات ا ازه داد  ره د

 ردو  هناه رحثی رروز نماید کم  می کند.

هناا راید قادر رادند تا ع اید دیگرا  را ری رفانه رررهی نمایند. هناا راید رتوانند دکود را رجکای مخالفینشکا  قکرار 

رودهر موقر رادتدر مکردر را دوس ردارنکد و رکه هناا راید مبادی هداب  دهند و ردین ترتیب هناا را ارزیاری نمایند.

 دصائل ان انی هگاه رادند و حدود دود را نیی رشناهند.
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هناا راید دو  مشرب رادند. دما در ی  مذاکره نمی توانید کلیه میایا را ردهت هورید. توانکائی رکرای ردهکت 

را ررای دما ره ارمغا  مکی هورد و در هورد  امتیازات و ادامه روحیه و ادالق م لوبر هام ریشتری از موف یت 

 حل راقیمانده نیی راه گشا دواهد رود

مذاکرهر هنگونه که گاهی اوقات ذکر می دودر تانیای در دهت رخش درید ررای ق ع منافع فرودنده نی کت  

اهت که  و علمی اهرار همیی که انحصاراً ره راارگیرندگانش اع اا دده رادد هم نی ت. فرهیند ارتدائی و اهاهی

رقارت در درید و فروداای صنعتی روهیله ه  هناز می دود. این از م ئولیتاای مخصوص رنگاه درید اهت که 

ررای رهید  ره اهداف درکت از طری  مکذاکره رکه راتکرین نکوع معاملکه دهکت پیکدا کنکد و نیکی از م کئولیتاای 

 مککذاکره ریننککد.مخصککوص نماینککدگا  فککرو  اهککت کککه رککرای ک ککب اهککداف دککرکت دککود دهککت رککه 

 شیوه مذاکره*

 

همانگونه که رو  و دیوه مدیریت افراد متفاوت می راددر مدیرا  مذاکره نیی دارای روداای گوناگو  ه کتند 

که دود از تجررهر دانش و ویژگیاای فردی هناا دال گرفته اهت و را تو ه ره عوامل زمکا ر ماکا  و وضکعیت 

ی از روداا مورد اهتفاده قرار گیرنکد. اگکر چکه نمیتکوا  رودکاای مذاکره و هدفاای ه  ممان اهت مجموعه ا

فردی را ر و ردقی  طب ه رندی کرد اما را تو ه ره نوع رردورد را موضوعات افراد و اهکداف مامتکرین رودکاای 

 مذاکره ره هه ددته ت  یم می گردند که عبارتند از:

 

 روش مذاکره مالیم -1

 

دعار همیشگی مدیرانی اهکت ککه ایکن دکیوه را دنبکال مکی کننکد. پرهیکی از « گیریانع اف پذیریر ررای نتیجه »

درگیریر کوتاه همد ر امتیاز داد  و رردورد دوهتانه از مشخصات این رو  می رادد. اما راید تو ه دادت ککه 

. مالیمکت مالیمت ریش از اندازه ممان ت راعث میاحمت ررای مذاکره گردد و افراد از ه  هوا اهتفاده نماینکد

که راید وهیله و رودی ررای هرار کرد  هیجانات و کاهش داد  انتظکارات و   قلمداد گردد  رعنوا  ی  ضعف

تا رتوا  در محی ی هرار و صمیمی و  لب رضات طرف دیگرر ره نتیجه دهت پیدا کرد. گاهی   اع ای امتیازات

ت گروه م ارل را مورد ارزیکاری قکرار گرفتکه  اوقات این دیوه رعنوا  ی  تاکتی  مورد هزمایش قرار می گیرد

دود. در رعضی از مواقع نیی ررای گرفتن امتیازات ریشتر در هینده و یا موارد اهتراتژی  و ررای نشا  داد  روحیه 

م المت همیی و همااری ره دیگرا ر از این رو  اهتفاده می گردد. مالیمت زیاد از طرف دیگر مذاکره رعنوا  

 شدار راید مورد تو ه ما قرار گیرد. زیرا در پشت این این مالیمت هار د راتی نافته اهت.ی  عالمت و ه
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 روش مذاکره منطقی -2

 

دعار مذاکره کننده ای اهت که از این رو  راره می ررد. اصول گرائیر من   « هر چیی رجای دویش نیاوهت»

ر نگکر  هی کتمی از ویژگیاکای مکذاکره پذیریر عدالتر مالیمکت رجکا و هرهکختی رموقکعر داد و هکتد امتیکاز

کنندگانی اهت که در صدد نتیجه گیری رر مبنای اصول ه تند. این دیوه اگر ردرهتی مورد اهتفاده قکرار گیکرد 

 مککورد احتککرار دیگککرا  قککرار مککی گیککرد و رعنککوا  یکک  ارز  در مککذاکرات هینککده م ککر  مککی گککردد.

حترار ره ارزداا و ان اناا می رادد ممان اهکت از ویژگیاکای این نوع مذاکره که رر مبنای ضوارمر دای تگی و ا

مذاکره هخت و مالیم نیی مبنای مناهب ردرهتی اهتفاده نماید مدیرانی که را این رو  دو گرفته اند مکذاکرات 

 ات می دهند و از افراط و تفریم  لوگیری می نمایند. مذاکره اصولی می تواند در مکوارد گونکاگو  هکاده و 

مورد اهتفاده قرار گیرد. مدیریت مذاکره اصولی را فرهیند مذاکره و گاماای ه  هدنا می رادد و رموقع و  پیچیده

 رجا ره هناا می پردازد.

 

  دوره های مذاکره

 

 بطور کلی مذاکره به سه دوره قابل تقسیم می باشد که عبارتند از:*

 

 مرحله پیش مذاکره -الف

 

دواهتاای اولیه م ر  می گردد و زمینه هازی مزر ررای مراحکل رعکد رشکمار در این مرحله موارد عمومی و در 

می هید. پیش مذاکره ریشتر  نبه هدنائیر ایجاد رار ه اولیهر و تعیکین هکدفاای کلکی اهکت. م کدمات ککار رکرای 

ی مذاکره فراهم می گردد و ررنامه رییی مذاکره صورت می پذیردر در مورد محل و زما  کذاکره و هیئکت هکا

مذاکره کننده و ترکیب هناا تصمیم گیری می گردد و مواف تاای عمومی ررای مذاکره رعمل می هید. ت ایالتر 

 اماانات و محدودیت ها و درایم مورد رررهی قرار می گیرند.

 

در این مرحله مذاکره ر ور  دی هناز و دنبال می گردد. فرهیند مذارکه در ایکن مرحلکه صکورت مکی پکذیرد و 

اعالر « تنفس»گوناگو  راار گرفته می دود. در این مرحله ممان ت ررای  ل ات مذاکره و ادامه ه  روداای 

http://www.khoramnasab.ir/


 www.khoramnasab.ir                       Page 14حمزه خرم نسبوب سایت رسمی سید 

 

گردد و یا رعلت رروز م ائل و درگیری هار مذاکره ق ع گردد. در صورت رفع موانع و  لب رضکایتر مکذاکره 

ررای رهید  ره هدف مذاکره ردرهکتی ره نتیجه میرهد. در این مرحله راید از کلیه تانیااا و تاکتیاا و توانائی ها 

و رجا اهتفاده گردد. در صورت رفع موانع و  لب رضایتر مذاکره ره نتیجه میرهد. در این مرحله رایکد از کلیکه 

تانیااا و تاکتیااا و توانائی ها رکرای رهکید  رکه مکدت مکذاکره رکه نکوع و هکدف و افکراد ر کتگی دارد. انجکار 

اگو  و یا در کشورهای مختلف صورت گیرد. مذاکره در این مرحله از قوه مذاکرات ممان ت در محلاای گون

ره فعال در می هید و توانائی و توانمندی ها در روته عمل ارزیاری می گردند. هکرانجار در ایکن مرحلکه قکرار داده 

 رامضاا میرهند و مواف ت های ناائی رعمل می هید.

 مرحله بعد از مذاکره -ج

 

پس از پایا  مذاکره صورت می گیرد که ممان ت رصورت هئین نامه های ا رائیر زمینه  ی  هل له فعالیت ها

هازی ا راار ارزیاری ناات تییید دده و قرار داد ناائی و پیگیری امور ررای نتیجه گیری عملی می رادد. در این 

اصکالحاتی رکا رضکایت  مرحله هنچه را که ره نتیجه رهیده اهت رازدناهی و رازنگری می گرددر در صورت نیکاز

طرفین رعمل می هید. در کلیه مراحل فوق راید ره این ناته نیی تو ه کنیم که مذاکرات ممان اهت رصکورت دو 

  انبه و یا چند  انبه رادد.

 

 انواع نتایج مذاکرات*

 

 در نتیجکککککه گیکککککری مکککککذاکرات هکککککه حالکککککت مماکککککن اهکککککت رو کککککود هیکککککد ککککککه عبارتنکککککد از:

 برنده-برنده -الف

 

زمانی حاصل میگردد که هر دو طرف مذاکره و یا تمار مذاکره کنندگا   در مذاکرات چند  انبه( از  این حالت

نتیجه ه  راضی روده و دود را ررنده و پیروز ردانند. این نکوع مکذاکرات زمکا  رکه وقکوع مکی پیونکدد ککه میکیا  

ره دواهته ها و انتظکارات دکود دهکت انع اف پذیری افراد و مبادله امتیازات مناهب روده و گروه ها ر ور ن بی 

 می یارند.

 بازنده -برنده -ب
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وقتی یای از طرفین از نتیجه مذاکرات راضی رادد ولی دیگری اح اس هکردوردگی و دا کت نمایکد حالکت 

رازنده م ر  می گردد. این د ر و ود دارد که رازنده ررای م ارله ره نتیجه حاصله اقداماتی منفکی رعمکل  -ررنده

در ی  معامله رازرگانی که ره قرارداد نیی دتم یافته اهکتر مماکن اهکت فرودکنده رعلکت اصکرار و فشکار هورد. 

دریدار درای ی را پذیرفته رادد که مورد رضایت او نبادد و در این معامله دود را رداند. واکنش های گوناگو  

دد. مذاکرات را رو  هخت معمکومً ایکن او می تواند دیر انجار داد ر انجار ناقص و حتی دودداری از معامله را

 حالت را پدید می هورد که اثر دراز مدت ه  دال های گوناگو  م اومتر مخالفت و میاحمت می رادد.

 بازنده-بازنده -ج

 

گاهی نتیجه مذاکره رگونه ای اهت که هیچاس از ه  راضی نی تر اما هنرا می پذیردر ایکن نکوع مکذاکرات در 

قتصادی دیده می دود و ریشتر نتیجه ری تو ای و یا عدر اهتفاده رجا و رموقکع از امتیکازات زمینه های هیاهی و ا

در گذدته می رادد. البته در رعضی موارد نیی فشارها و درایم داص و یا مصلحت مذاکره پایه مکذاکراتی دیگکر 

گکرفتن مکواد دکاص و رادد که در ا  امتیازات مامتری دریافت می گکردد. اگکر مکذاکره ای دکارج از در نظکر 

هدفدار هینده رادد و نتیجه ه  راعث گردد که هر دو طرف اح اس رازنکده رکود  دادکته رادکندر یک  دا کت 

 واقعی تل ی می گردد و هثار ه  در دراز مدت مثبت نخواهد رود.

 فرآیند مذاکره*

 

رنا رکه دکرایم مکذاکره متغیکر فرهیند مذاکره مدیریت مذاکره اگر چه ره دالاای گوناگو  قارل ارائه می رادد و 

 اهت اما ررای هگاهی و راره گیری از ی  ررنامه اصولی می توا  هنرا رشر  زیر دنبال نمود.

 CONTENTIONمجادله و گفتگو  -1

در این مرحله هر ی  از طرفین رنا رر توقعات و اطالعاتش مذاکره را هناز می کند. رحکث هکا  -2

دواهانه اهت. عدر هدنائی را نظکرات و دواهکتاای کلیر مبامر پر داخ و ررگ و گاهی دود 

طرف م ارل و یا عدر تو ه ره هناا راعث می دود تا گفتگو ره نوعی مجادله نیدی  رادد و هر 

کس رفار دویش و ررای هدفاای دود ره رحث راردازد. این روند نمی تواند ادامه ریاید و راید 

 زمینه ادامه فراهم گردد. تا  را گامی مناهب از ن  ه نظرها ره طور رودن

 CLARIFICATIONرودن هازی  -3
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رودن هادتن ن اط تاری  و کور و رفع اتاار می تواند گار مناهبی ررای ایجاد زمینکه مناهکب  -4

مذاکره رادد. دنادت افرادر اهدافر ارزداا و هدنائی را درایم و نیازهکا راعکث مکی گکردد تکا 

تر و م یری معین هکدف را  ویکا رادکیم. رد و رجای گار رردادتن در تاریایر را ههودگی ریش

ردل کرد  اطالعات و دیوه مبادله صحیا نظرها و دواهته ها می تواند در این مرحله ر کیاری 

 از هئوامت و ناات پودیده را رر طرف هازد.

 COMPREHENSIONدنادت و درک  -3

 

ه رردورددا  ههانتر و مناهب تر دواهکد دکد و طرفین مذاکرهر هر اندازه را هدفاا و نیازها ریشتر هدنا دوندر دیو

در نتیجه مییا  درکر دنادت و تفاهم افیایش می یارد. در این مرحله راید رتوا  را تفایم این موضوع که هکدف 

رهید  ره تواف  رضایت رخش ناائی اهت  ات مذاکره را در م یر دلخواه قرار داد. همیرانی و همفاری رکرای 

 رحله از مذاکره می رادد.هم پایانی هدف این م

 CONFIDENCEاطمینا   -5

6-  

اطمینا  زائیده دنادت و هگاهی اهت. و ود روحیه اطمینا  در مذاکره می تواند عامل ر کیار 

م ثری در ادامه ه  رادد. اطمنا  ناگاکانی ایجکاد نمکی گکرددر اگکر چکه گکاهی اوقکات ر کور 

ت مناهب این رویحه را ایجاد نماینکد ناگاانی از دهت می رود. مذاکره کنندگا  راید را مدیری

و مذاکره کنندگا  دود را در محی ی که رر ه  اطمنا  هایه افانده اهت ههوده داطر ریارنکد. 

اگر اطمینا  ره یادیگر رو ود هیدر روحیه افراد ررای دهکتیاری رکه توافک  مثبکت و معتکدل مکی 

 گردد.

 

 

عی همگرائی رو ود هید. تو ه ره م صدی مشترکر ت ار  دنادت از هم و اطمینا  ره هم راعث می گردند تا نو

و نیدی  کرد  د وط فاری و رفتاریر هماهنگی در انجار مذاکرات همه ریانگر این حالت ه تند افراد نه تناا 

 ادتالفات را ریرگ نمی کنندر رلاه در   تجوی کم کرد  فاصله ها و هم م یر دد  رر می هیند.

 CREDIBILITYقابل پذیرش بودن  -7
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8-  

ر یاری از ناات مذاکره می تواند مورد پذیر  قرار گیرند و قارل اعتبار رادند. ایکن وضکعیت 

زمانی رو ود می هید که را گذراند  مراحل قبلی و را روحیه اطمینا  و هم وئی رخواهمی هکر 

رایم چه راتر ره نتیجادهت پیدا کنیم. پذیرفتن پیاماا و دواهته هکا کارددکواری اهکت ککه دک

مناهبی را می طلبد. هند مدیر مذاکره ایکن اهکت ککه رتوانکد  ل کات را رگونکه اداره نمکوده و 

 ات دهد که از مرحله ای داص ناات مورد مذاکره و درایم قارل پذیر  و اعتبار  لوه گر 

 دوند.

9-  

 CONCESSIONگذشت و امتیاز دادن  -7

10-  

متیازات ناردازند. گذدکت و امتیکاز داد  هیی مذاکره موف ی نی ت که در ه  طرفین ره مبادله ا

راید دو طرفه رادد تا رتواند هینده را رودن تر و دهکتیاری رکه اهکداف را می کر هکازد. مکدیریت 

مذاکره اصولی رر این راور اهت که گذدت و امتیاز رادی رجا و رموقکع رادکد تکا نتیجکه رخکش 

ث گرفتن امتیاز ریشتر و مامتری گردد. رادد. امتیاز داد  رجا حتی اگر ناچیی رادد می تواند راع

رو  مذاکره هخت و نیر قارل انع اف در این مورد را مشال روررو می گردد و ادامه مذاکره 

 را رخ ر می اندازد.

 CONCILIATIONراضی ساختن  -8

 

 در مذاکراتر اگر هر چیی در  ای دویش راار گرفته دود و مدیریت مذاکره رگونه ای رادکد ککه هکر یک  از

افراد ر ور ن بی ره دواهته هایش رهیده راددر رضایت هناا را  لب می هازد. اگر چه  لکب رضکایت همگکا  

ر ور کامل ت ریباً نیر ممان اهتر اما می توا  را مکدیریت صکحیا و ارائکه اهکتدملاائی اصکولی و من  کی و یکا 

ند و در همکین حکال رضکایت هکم پذیر  رجا و گذدت رموقع رعضی از دواهته ها و توقعات کنار گکذارده دکو

رو ود هید. رضایت در هر امر رویژه در مذاکره زمانی حاصل می گردد که نیازها و انتظارات را تو ه ره اماانات 

و محدودیتاا و درایم داص ر ور ن بی رر طرف گردند.  لب رضایت همراه را ماارت و نرافکت رایکد رعنکوا  

 ی  ضرورت در مذاکره م ر  و عمل گردد.

 CONCLUSIONنتیجه گیری  -9

http://www.khoramnasab.ir/


 www.khoramnasab.ir                       Page 18حمزه خرم نسبوب سایت رسمی سید 

 

 

هرانجار هر مذاکرهر تواف  ناائی رر ناات و موارد مورد نظر می رادد که در واقع نتیجه مکذاکره رکه ح کاب مکی 

هید. نتیجه مذاکره ممان ت همیشه ایده هل و دلخواه همگا  نبادکد امکا ر کور ن کبی قارکل قبکول و ا کرا رادکد. 

ه  مورد رضایت و پذیر  هر دو طرف و یا همه افکراد ذینفکع در مذاککه  مذاکره ای موف  دواهد رود که نتیجه

قرار گیرد. نتیجه مذاکره ریانگر تواف  رر روی نااتی اهت که رصورت کتبی و در قالب قراردادهکا و یکا مواف کت 

یاکی از نامه ها اعالر می گردد. نتیجه مذاکره نشا  دهنده تعادات افراد و م ئولیت های هنا  مکی رادکد. دکاید 

مامترین ناات مذاکره رررهی . ارزیاری نتایج و ررگشت داد  اطالعات ررای رفع نواقص و کاهتی ها می رادکد 

و فرهیند مدیریت مذاکره اهکتفاده از هی کتم رکازدور رکرای اصکال  و را کازی مکذاکرات و کود فرهینکد یک  

  ضرورت می رادد.

 

 COMMISSIONحق العمل *

 

ررای انجا  امور در زمینه رازرگانی ی  عامل مام و انگییه رخش ره ح کاب مکی هیکد  ح  العمل یا امتیاز مادی

که داید در همه ماحل ره گونه ای ن ش دارد. در رعضی از مذاکرات اقتصادی و رازرگانی هن در ره این عامل راا 

ه پردادت ه  ر ور داده می دود که متیهفانه هدف اصلی فرامو  میگردد و گاهی اوقات تواف  رر م دار و دیو

دود ره نوعی مذاکره  FREE OF CHARGE) F.O.Cن دی و یا در مورد اولیه کاردانجات رصوت مواد  

 نیاز دارد.

  ارکان مذاکره*

 

 مامترین ارکا  مذاکره عبارتند از:

 

 افراد -1

 

اح اهکات و عواطکف ن ش افراد در مذاکره ر یار مام می رادد. افراد رکا دانکشر ریکنش و رو  هکا همکراه رکا  -

 گونکککاگو  در مکککذاکره دککککرکت مکککی کننکککد کککککه هکککدف و انتظکککارات هناککککا متفکککاوت مکککی رادککککند.

 اهداف -2
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هدف مذاکره نفعی اهت که در نتیجه مذاکره عاید هری  از طرفین مکی گکردد. اهکداف رایکد م العکه دکدهر  -

  رودن و قارل دهتیاری رادند.

 

 روش ها -3

 

  و راه چاره های متعکددی انجکار مکی گیکرد مکذاکره کننکده رایکد رو  دکود را مذاکره را دیوه های گوناگو -

 متناهککککککککب رککککککککا دککککککککرایم ررگیینککککککککد تککککککککا نتیجککککککککه مککککککککذاکره دلخککککککککواه رادککککککککد.

 معیارها -4

 

معیارهای مذاکره راید از پیش مشخص دده رادند تا د  ریا  مذاکره رتوا  ره موقع  ات گیری ها را اصکال   -

 کره می توانند ک ب کارهئیر تح   منافع و مواف ت مع ول در مذاکره رادد.نمود. مامترین معیارهای مذا

 موانع مذاکره*

 

اگر چه موانع ر یاری در طول مذاکره رو ود می هیندر اما رعضی از موانع دنادته دده که راعث گم دد  هدف 

 و یا ضعف مذاکره می گردند عبارتند از:

 

 در مذاکره تحمیل ع اید هیاهی و ع یدتی و تعصب -الف

 

 چانه زد  زیاده از حد و اندازه مناهب ررای رهید  ره نتیجه دلخواه -ب

 

 حادیه رفتن و گریی از موضوع اصلی مذاکره -ج

 

 ق ع مارر  ریا  مذاکره و یا صحبت افراد دیگر -د
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 دمودگی و د تگی و ری تفواتی در موقع مذاکره -ه

 

 در مورد هیئت مذاکره عدر هگاهی از موضوع مذاکره و عدر م العه -و

 

 عدر هدائی ره فرهنگ و ارزداای مذاکره کنندگا  -ز

 نکات مهم در مدیریت مذاکره*

 

 تا هنجا که می توانید از ارائه اطالعات اضافی و نیر ضرئری دودداری کنید    -1

 

 را روحیه ای داد و مثبت و ناهری هراهته در  ل ات مذاکره درکت کنید    -2

 

 کلمات و عبارات رجا و مناهب اهتفاده کنیداز     -3

 

 در مذاکره دایبائی و دون ردی دود را حفظ کرده و عجله نانید    -4

 

 ناات متفرقه را ره درهتی را دقت رام پیوند دهید تا ردته مذاکره رام پادیده نگردد    -5

 

 ره هداب و هنن و ارزداای مذاکره کنندگا  احترار رگذارید    -6

 

 دوب گو  دهیدر درهت ریندیشید و هاس اقدار کنید    -7

 

 را اعضای دیگر گروه دود  در صورت مذاکره گروهی( قبالً هماهنگی رعمل هورید    -8

http://www.khoramnasab.ir/


 www.khoramnasab.ir                       Page 21حمزه خرم نسبوب سایت رسمی سید 

 

 

 یداتا در موضع قدرت ه تید را دیوه ای مناهب مذاکره را ق ع نم    -9

 

 در صورت نیاز ره اطالعات اضافی تنفس اعالر کنید    -10

 

 و ماا  مناهبی ررای مذاکره در نظر رگیرید زما     -11

 

 مذاکره را رعنوا  وهیله ای ارتباطی ررای روارم پایدار و هالم هینده ردانید    -12

 

 توقعات و انتظارات دود را محدود کنید و هعی در داد و هتد امتیازات دادته رادید    -13

 

 فشاری زیاد روی موضوعات دودداری کنید در مذاکره انع اف پذیر رادید و از تاکید و پا    -14

  مسائل مذاکره ناشی از تفاوت های فرهنگی*

 

 زبان اعضای بدن:

 

در اندونییر ای تاد  در حالیاه دهتاایتا  رر روی رامی را  رادکد نشکانه رکی اعتنکائی و مخالفکت مکی رادکد. در 

هثکاری منفکی و رکد دواهکد دادکت. در فران هر رلژی  و هوئدر صحبت کرد  در حالیاه در  یب هایتا  رادکد 

مکی رادکد. در « تائیکد»یکا در « هری»رلغارهتا  و هری مناار تاا  داد  هر ره طکرفین  چکو و راهکت( رمعنکای 

کشورهای م لما  دراز کرد  پا رگونه ای که پادنه کفش هایتا  را نشکا  دهکد ککامالً ممنکوع اهکت. و رعنکوا  

  تل ی می گردد.« اهانت»

 

 :کیتماس فیزی
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در تایلند و هنگاپور ضرره رر هر رچه ها ی  ری حرمتکی رکیرگ و  کرر رکه ح کاب مکی هیکد زیکرا هکر در ایکن 

کشورها ر یار م دس می رادد. در فرهنگ ههایس درقیر فردی را در هنو  گرفتن ره معنای تاا م ره دلوت 

 گرمککی اهکککت.و حککریم هنااهککت در حککالی در کشککورهای عررککی و اروپکککای  نککوری عالمککت دوهککتی و 

 دقت در وقت:

 

در دانمارک و چین چنانچه ره دار دعوت ددید حتماً راید هر وقت حاضر رادید. در کشکورها متکین اگکر قکرار 

مالقات رازرگانی و یا مامانی دارید اگر رموقع و در هاعت تعیین دده حاضکر دکوید راعکث تعجکب مییرکا  مکی 

 گردد.

 

  خوردن:

 

چییی در رش اب دما پس از دورد  نذا رماند ر یار زننده اهکت در مصکر چنانچکه در نروژ و مالیی و هنگاپور 

 چییی نماند زننده می رادد.

 

 سایر رسومات اجتماعی*

 

  در هوئد عریا  رود  و روارم رین ز  و مرد کامالً طبیعی اهکت در حالیاکه مشکروب دکورد  ناپ کند اهکت. -

 ی هید.در ررزیلر رنگ ارنوانی ی  رنگ مرد  رح اب م -

 

  در فران هر گل زرد رعنوا  پیما  دانی اهت. -

 

 در هنگ کنگر گل هفید ررای تشیع مردگا  اهت. اما قرمی ررای همه کشورهای چینی م بول می رادد. -
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 در ایتالیار ره ک ی که دوهتش دارید هرگی دهتمال هدیه ندهید. -

 

  در مایی ر رنگ زرد عالمت مردگی اهت. -

 

 در روهیهر چاقو راعث زدم زد  دوهتی هاهت. هرگی هاعت دیواری ره ک ی هدیه ندهید که ره معنای ق ع  -

 رار ه اهت.

 

در هلما ر اگر کارد و چنگال ره ک ی دادید از او رخواهید هاه ای یا پولی ره دکما ردهکد زیکرا در اینصکورت  -

 دوهتی ها را از رین نمی ررید.

 خصوصیات مذاکره کننده*

 

 متفار و هریع النت ال    •

 

 قدرت ارتباط را دیگرا     •

 

 تحلیل گر و پرهشگر    •

 

 هدفمندی هازمانی و نه دودرینی    •

 

 دایبا و دون رد    •

 

 ان انی مودب و موقر    •
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 دو  مشرب و دو  ادالق    •

 نکات مهم درمذاکره*

 

 دودداری از ارائه اطالعات اضافی    •

 

 هراهتگی ناهری و هلوک رفتاررعایت     •

 

 دوب گو  داد  ر درهت اندیشید     •

 

  دقت ر هرعت و صحت ک ب ناات    •

 

  داد و هتد امتیازات و اطالعات    •

 

  قاطعیت یا نرمش راتو ه ره درایم    •

 

 ق ع مذاکره درموضع قدرت    •

 

<span•   nbsp=""span=>"" 

 راگروههدنائی راموضوع ر هماهنگی     •

 

 احترار ره دیگرا  و ارزداایشا     •
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 ایجاد روحیه اطمینا  واعتماد    •

 

 هرامش فاری و روحی    •

 

 <  •span/>هدنائی را روداار تاکتیااا و مراحل مذاکره    •

  موانع مذاکره*

 

 تحمیل ع اید دخصی وتعصب افراطی    •

 

 چانه زد  زیادی    •

 

 موضوع اصلیحادیه رفتن وگریی از     •

 

 ق ع مارر مذاکره    •

 

 دمودگیر د تگی و ری تفاوتی    •

 

 نا هگاهی از موضوع مذاکره    •

 

 نا هدنائی و نا هماهمنگی طرف ررای مذاکره    •

 

 ضعف زرا  ارتباطی    •
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 زما  و ماا  نامناهب ررای مذاکره    •

 

 اح اهاتی دد  و عجله    •

 نظر کارشناسان*

 

 دوید که مخاطب دما دارای چه ادتیاری اهت. م مئن    -1

 

 ح ای  و اطالعات مورد نیاز را گردهوری کنید.    -2

 

 موارد را اولویت رندی کنید.    -3

 

 اهداف و تاکتیااا را معین و مرتب نمائید.    -4

 

 انع اف پذیر اما محام رادید.    -5

 

 رادید.هناریوهای مختلفی را ررای مذاکره دادته     -6

 

 از نظرات و دیدگاه های دودتا  و رقیب در مورد مذاکره هگاه دوید.    -7

 

 ره ادراکاتر پیاماا و ارتباط های نیر کالمی دود و رقیب تو ه کنید.    -8

 

 م دب و دایبا رادید.    -9
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 از تصمیمات و گذدتاا یا امتیاز داد  های عجومنه رارهییید.    -10

 

 اه نانیدر هعی کنید ریشتر رررهی کنید.هرگی ادتب    -11

 

 «ن  ه هنازر پایا  و ادامه» دول زمانی ررای دودتا  دادته رادید     -12

 

 تصیم رگیرید که دما یا رقیب کدار راتر اهت دروع کننده رادید. هر مورد دارای میایا و معایبی اهت.     -13

 هناا را درهت ر نجید.

 

 ع و دتم کنید یا تنفس ردهید.رموقع مذاکره را ق     -14

  
 تاکتیکهای مذاکره*

 

 تاکتیااا اعمالی ه تند که توانائی فرد را در دهتیاری و ا رای اهتراتژی توانمند می ازند.

 

 انواع تاکتیکها:

 

 ایجاد وفقه در مذاکرات -1

 

 چگونه؟

 

 ت اضای م درانه ررای تنفس مذاکره.    •
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 گونه.رردورد قاطعانه وتادید     •

 

 چه واکنشی؟

 

  ددید و م ارله ای    •

 

 دون ردی و ری تفاوتی افراطی    •

 

 ارتباط را دیگر هماارا  یا مدیرا  دما توهم حریف و مت اعد هادتن هناا    •

 

 مذاکره را رقبای دما    •

 

 نمایش ری تفاوتی در اول و رازگشت در مرحلۀ رعد    •

 مذاکرۀ غیر رسمی -2

 

 را چه ویژگیاا؟چه افرادی 

 

 قارل اعتماد و معتبر رود     •

 

 ادتیار دادتن    •

 

 مجرب رود  و اردد رود     •
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 هم قدرت را مخاطب رود     •

 

 واکنشاای احتمالی؟

 

 محتاط عمل کرد     •

 

 دودداری    •

 تاکتیک حمله -3

 

 حمله یعنی گرفتن نیروی حرکت و ایجاد مانع ررای رقیب

 

 درایم مزر:ویژگیاا و 

 

 حمله در اهرع وقت    •

 

 تمرکی رر ن اط ضعف و در نتیجه  لوگیری از ت ویت نمود  ن اط ضعف توهم رقیب.    •

 

 ردهت هورد  نیروی حرکت و ت ویت موقعیت    •

 

 ادنار حالت تاا می و محافظه کاری ررای افراد را تجرره    •
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 کننده کم تجررهتمرکی رر  نیه های مثبت ررای مذاکره     •

 

 فرصت ره رقیب ررای حملۀ اولیه و موقتی و هاس اقدار ره حملۀ اولیه و موقتی و هاس اقدار ره حملۀ قوی.    •

 

 راز پس گیری موقعیت حمله از طری  تغییر  ات داد  مذاکره.    •

 

 و ...( دودداری از عوامل تاا می ناهری و زود گذر  رلند کرد  فریادر روی میی کورید     •

 حملۀ غافلگیرانه -4

 

  هرگونه مانوری که تغییرات ناگاانی و نیر مترقبه در رقیب ا یاد نماید.

 

 عوامل مؤثر در این تاکتیک:*

 

 وقت دناهی ررای اینگونه نافلگیری    •

 

 عصبانیت ناگاانی    •

 

 تغییر در زیر و رم صداها    •

 

 اواهم مذاکره یا رعد از وقفه ای کوتاهتغییر کلی و نیر مترقبه در موضوع در     •

 

 ارراز نیر مترقبۀ اح اهات ررای ره هیجا  هورد  رقیب    •
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 ره رن ر ت رهاند  مذاکره ر ور ناگاانی و ررای مدتی کوتاه یا طومنی    •

 معامله انجام میشود FAIT ACCOMPLIقاطعیت ) -5

 

 اهداف؟

 

 ت لم رر رقیب ضعیف    •

 

 مخاطب ررای نتیجه گیری از مذاکره مجبور رود     •

 

  هثار؟

 

 ایجاد حس تنفر و انی ار    •

 

 اهتفاده از همین تاکتی  توهم مخاطب    •

 

 کارررد تاکتی  قاطعیت:*

 

 اهتفاده از این تاکتی  ررای رن ر تاای موقتی    •

 

 رفع رالتالیفی و رن ر ت    •

 

 تاکتیای ره عنوا  هدرین ضرره    •
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 التیماتور داد  ره مخاطب    •

 

 ایجاد ارتباط نیر رهمی    •

 

 در صورت دا ت این تاکتی   در نظر دادتن راهاای دیگر    •

 

 ایجاد ارتباط های نیر رهمی    •

 

 حفظ هرروی افراد    •

 

 تاکتیک گام به گام -6

 

 افشای اهداف ره تدریج    •

 

  دی گرفتن هر مرحله    •
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