
 تقویت مهارت های مذاکره ؛ چقدر در مورد مذاکره اطالعات دارید؟

 یم؟با خانواده، دوستان، آشنایان و یا حتی با خودمان هست مذاکره می دانید ما در تمام لحظات زندگی در حال

وقتی به موضوعی فکر می کنیم و یا زمانی که در حال تصمیم گیری برای انجام کاری هستیم در واقع در حال مذاکره با 
 .خودمانیم

 اما آیا همیشه پیروزی و رسیدن به آنچه که ما می خواهیم، همان نتیجه ای است که دنبالش هستیم؟

 سیم؟یا بهترین راه این است که به یک توافق دو طرفه بر

 اصال از نقش مذاکره در کسب و کارتان چقدر آگاهی دارید؟

 آیا شما در حرفه ی خود به مذاکره کننده ی قهار نیاز دارید؟

چندسالی است که انسان ها به اهمیت نفوذ کالم پی برده اند و از همه مهم تر اینکه در اکثر مشاغل افراد بر اساس توانایی 
 .شوند سخنرانی در جمع، رتبه بندی می

همچنین قدرت کالم در زندگی نیز از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است که مطمئنا بسیاری از ما با این مشکل مواجه 
 .بودیم که نتوانستیم حق مطلب را ادا کنیم

 .در این مقاله تالش کردیم به موضوع افزایش مهارت های مذاکره بپردازیم و راهکارهایی در این راستا ارئه کنیم

  

 تقویت مهارت های مذاکره چگونه محقق می شود؟

 .قوی دارند فن بیان باال و هوش کالمی در جامعه امروز، اکثر مشاغل به سمتی می روند که نیاز به افرادی با

 .کسانی که بتوانند مذاکره کنند و منفعت یک شرکت را تضمین کنند

های مختلف هستند تأثیر توانید روی کسانی که دارای سبکی خود را یاد بگیرید و بدانید چطور میشما باید سبک مذاکره
 .بگذارید

شود احساس خوبی درباره مذاکره نداشته چه چیزی باعث می"یم: های مذاکره پرسیددر تحقیقات، ما از هنرجویان دوره

 "باشید؟

 :ها اکثراً شبیه هم بودپاسخ آن

 ترسم معامله خوبی نصیبم نشودمی. 

 از کار کردن با یک سری آدمای خاص خوشم نمی آید. 

 دانم در یک مذاکره خاص به چه چیزی باید برسم و چطور برسماصوالً نمی. 

 کنم که در کل چه مذاکره بازنده شوم و در جزییات کم بیاورم. همیشه وسط کار فراموش می ممکن است در حین

 .خواستممی
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 ی خود را تقویت کنید این است؛اما توصیه ما برای اینکه یاد بگیرید چطور مهارت های مذاکره

  

 نیستند مهارت های مذاکره صرفاً به معنی توافق 

 .خواهند مصمم هستندچه میاصوال اکثر مردم در رابطه با آن

 .دانندتمرکز آن ها روی جایگاهشان است و تا جایی که امکان دارد خواسته و جایگاهشان را با ارزش می

 ی رضایتمند برسند که برای هر دو نفر منفعت دارد،معموال هدف اکثر مردم این نیست که به یک معامله

 .یچ چیزی اهمیت نداردخواهند برنده شوند و دیگر هها فقط میبلکه آن

 .پرسند چرا طرف مقابل در حال مذاکره با ما است و منفعت طرف دیگر را در نظر نمی گیرنداز طرفی از خود نمی

 "گفت و گو در زمانی که بعضی موضوعات مشترک است و بعضی دیگر مخالف"ی ماهرانه یعنی مذاکره

 استه خود و در عین حال به یک توافق دوطرفه برسید یا نه؟توانید به خوهدف مذاکره این است که ببینید آیا می

 .های مختلف کار کنندتوانند روی راه حلهایی که دارند آغاز کنند بهتر میوقتی مذاکره کنندگان مذاکره را از خواسته

که چرا چنین توانند به طرف مقابل بفهمانند اکثر کسانی که آگاهی کافی در خصوص اهداف خود ندارند به راحتی نمی

 .خواسته ای دارند

 .کنند که اگر دلیل هدفشان را بگویند مثل این است که همه چیز را روی دایره ریخته اندالبته گاهی ادعا می

 .رسدمذاکره نباید اینگونه باشد که چه کسی به سهم بیشتری می

 .تشان حل شودکنند تا اختالفایک روش ماهرانه در مذاکره، یعنی دو تیم با هم همکاری می

شود مگر اینکه هر دو طرف آن اختالف را کامالً درک کرده یادتان باشد که اختالف با رضایت ظاهری طرفین برطرف نمی
 .باشند

شود و در واقع مهارت خواهند به هدفی برسند، فرآیند حل مشکل آغاز میدانند چرا و چگونه میوقتی مذاکره کنندگان می
 .مک افراد می آیدهای مذاکره اینجا به ک

  

 های ارتباطی شماست که باعث ایجاد تفاوت می شودمهارت

 گذاردتار شما چطور روی دیگران تأثیر میابتدا باید بدانید که رف. 

 .های خودش را برای برقراری رابطه داردسپس بدانید هرکس روش

 .درک کنید که روش آن ها ممکن است مثل روش شما نباشد

 .توانند سبک گفت و گوی خود را به نسبت نیاز شنونده تغییر دهندمذاکره کنندگان ماهر می



تا حدودی شخصیت طرف مقابل را تحلیل کنیم و روش مناسب برای گفت و گو  DISC وشاما ما می توانیم بر اساس ر
 .با او را انتخاب کنیم

  

 DISC ویژگی های

 حرف D مخفف افراد مسلط است (Dominant) 

 حرف I مخفف باانگیزه است (Inspiring) 

 حرف S مخفف باثُبات است (Steadiness) 

 حرف C مخفف درست کار است (Conscientious) 

 .توانند سبک مذاکره خود را شناسایی کنندها میافراد با استفاده از این ویژگی

 .بینند و برای بهبود اجرایشان تالش کنندسپس می توانند بفهمند که دیگران چطور آن ها را می

یگر خیلی احساس تر هستید ولی با یک سری دکنید که چرا با یک سری افراد راحتبا این چهار ویژگی رفتاری درک می
 .راحتی نمی کنید

 .توانید صحبت کنیدتر میاصوالً با کسانی که سبک مذاکره شبیه به شما دارند راحت

 ارتباط چطور هاییویژگی چنین با افراد بدانیم و کنیم درک خوبی به را رفتاری ویژگی چهار این هرچیزی از  بیایید قبل
 :کنندمی برقرار

  

 سلط هستندکسانی که م :(D) تسلط

 ها قدرت تصمیم گیری خوبی دارندآن. 

 ها به این هدف برسندخواهند شرایط را تحت کنترل بگیرند و سعی می کنند با حل مشکالت و ایجاد چالشمی. 

 با فصاحت بیان و خیلی مستقیم حرف خود را بیان می کنند. 

 رسنداعتماد به نفس دارند و گاهی حتی مغرور بنظر می. 

 .مسلط سؤال و جواب کردن خیلی روش جالبی نیستبرای افراد 

 .های مختلف را بررسی کنندها یا نتیجهخواهند به سمت هدف پیش بروند بدون اینکه راه حلها میآن

 .دهندهایی عجول و بی صبر هستند چراکه انگار فقط به خودشان اهمیت میبه همین دلیل از نظر دیگران چنین آدم

 .ند حرف آخر را خودشان بزنندافراد مسلط دوست دار



 .دهد درنتیجه ممکن است منفی نگر هم شناخته شوندکنند که فالن روش نتیجه نمیها به خوبی طرف مقابل را قانع میآن

 .دهند، نه اینکه مردم چه احساسی خواهند داشتافراد مسلط بیشتر به نتیجه اهمیت می

  

 گذارندگران تأثیر میافرادی که به خوبی روی دی :(I) تاثیرگذاری

 کنندها درست مثل افراد مسلط، در گفت و گو ماهر هستند. با این تفاوت که کمتر از رک گویی استفاده میآن. 

 خواهند شما را متقاعد کرده و به شما انگیزه بدهندافراد تاثیرگذار می. 

 خواهند شما را مجبور به انجام کاری کنندها نمیآن. 

 خواهند با همکاری به هدف برسندکنند بلکه میبرعکسِ افراد مسلط، روی کار تمرکز نمی. 

 خواهند به بن بست بخورندکنند و نمیی خود را تحلیل میها احتماالت برنامه و نقشهآن. 

 توان آن ها را رؤیاپرداز و آرمان گرای افراطی دانستدر بهترین حالتشان می. 

 دانندهای مسلط را منفی نگر میافراد تاثیرگذار، آدم

 .بینندو برعکس، افراد مسلط، تاثیرگذاران را غیرواقعگرا یا حتی باسیاست می

 .خواهند تصمیم گیری کنند و رهبر باشندهر دو طرف می

 .خواهند تأثیر بگذارند و رابطه تشکیل دهندتاثیرگذاران می

 .بزنند ممکن است گاهی بی فکر و بی نظم دست به انجام کاری

 .آینددر نظر آنها لزومی ندارد به جزییات توجه کنند و جزییات، چیز مهمی به حساب نمی

 .کنندها بیشتر به هدف اصلی نگاه میآن

 .شناسندهای زیادی را میافراد تاثیرگذار اجتماعی هستند و آدم

 .ردم است تا هر دو بتوانند به نتیجه برسندخواهند به نتیجه برسند هرچند که تمرکزشان روی انگیزه دادن به مها میآن

  

 کسانی که در اعمال و رفتارشان ثبات دارند :(S) افراد باثُبات

 بینندهای جدید را میهای مثبت ایدهاین گونه افراد مثل تاثیرگذاران جنبه 

 اگرچه برخالف آنها زیاد طرفدار تغییر نیستند حتی اگر این تغییر مثبت باشد. 

 کنند اگر همه با هم و در یک دانند و احساس میگیرند، خود را زیاد قدرتمند نمیدر شرایط قرار میها وقتی آن

 .شودراستا پیش بروند، همه چیز به خوبی و خوشی تمام می

 خواهند قبل از پاسخ دادن، تمام جوانب را بسنجندهای خوبی هستند و میها شنوندهآن. 

 اندوی دیگران تمرکز دارند و به حرکات و رفتارهای حریف مقابل وابستهو باز هم مثل افراد تاثیرگذار، ر. 



 .کسانی که تسلط دارند و تاثیرگذار هستند به هنگام مذاکره با افراد باثبات باید محتاط باشند

 .دهای ناگهانی عالقه دارند درحالیکه افراد باثبات دوست دارند قبل از جواب دادن، فکر کنناین دو سبک به پاسخ

 .ها کم حرف هستند ولی اگر هم چیزی بگویند حساب شده استآن

 .افراد باثبات دقیقاً برعکسِ تاثیرگذاران و اشخاص مسلط هستند

  

 کنندکسانی که در روابط و مذاکرات خود به درستی عمل می :(C) افراد درست کار

 این اشخاص، مثل افراد باثبات کم حرف هستند. 

  کنندروی کار تمرکز میالبته مثل افراد مسلط. 

 ها حقیقی و با هدف باشندهای به کار برده شده و صحبتها انتظار دارند که عبارتآن. 

 افراد درست کار کمال گرا هستند. 

 روش غیرمستقیم، متناسب، کاری و سیاستمدارانه دارند. 

 برهان و همراه با مدرک درست و  ها دوست ندارند به سرعت تغییر را بپذیرند مگر اینکه این تغییر با دلیل وآن

 .حقیقی باشد

 کند. بنابراین تغییر برای آن ها لزومی نداردباور دارند که فرایند مورد نظر بسیاری از مشکالت را حل می. 

 کنند مهم هستند و مردم و احساسات آنها در درجه دوم ها و این روندهایی که طی میها باور دارند که حقیقتآن

 .قرار دارند

 .های درست کار باید صبوری بیشتری پیشه کنندافراد مسلط برای مذاکره با آدم

 .خواهند تصمیم بگیرند و سریع کارها را تمام کنندچون افراد مسلط می

 .هاستمحدودیت سبک افراد درست کار، هیجان و شوق و ذوقشان برای رسیدن به تمام حقیقت

 .شود کمی دو دل شوندهمین باعث می

آگاهی در خصوص این چهار مدل شخصیتی موجب می شود بهتر بتوانید مهارت های مذاکره را در خود تقویت کنید داشتن 
 .و نتیجه مناسب را بگیرید

  

 چیست؟ بهترین مشخصات هرکدام

ه تواند هر کدام از ویژگی هایی که دوست دارد را داشتعالرغم وجود یکی دو ویژگی که شدیدتر هستند، هرکس بخواهد می
 .باشد



 .اندشناخته شده "بهترین مشخصات"های زیر به نام ویژگی

 .توانند یک تصویر کلی از اینکه چطور باید با حریف مقابل رفتار کنند داشته باشندمذاکره کنندگان می

 .گیرند چطور با افراد مختلف به طور مؤثر صحبت کنندها همچنین یاد میآن

 .به شما کمک کنند تا ببینید با سبکی که دارید چطور باید با دیگران رفتار کنید توانند به خوبیبهترین مشخصات می

 :بهترین مشخصات عبارتند از

 احساسات 

 اهداف 

 قضاوت دیگران 

 تاثیرگذاری 

 ارزش قائل شدن برای یک سازمان 

 شوندتمایالتی که زیاد از حد استفاده می 

 رفتاری که تحت فشار و در شرایط سخت داریم 

 هاترس 

 ینکه چطور تاثیرگذارتر باشیما 

  

 استفاده به موقع از چند ویژگی یکی از مهارت های مذاکره است

 .ممکن است شما از چند ویژگی استفاده کنید

دهد مهارت های مذاکره شما ها را به کار ببرید چون همین امر نشان میباید یاد بگیرید چطور در موقع نیاز این ویژگی
 .تقویت شده است

 .کنند ممکن است نتیجه منفی بگیرندهای متفاوت هستند و با هم معامله میی که دارای سبکافراد

 .کندبه عنوان مثال فرض کنید یک فرد تاثیرگذار دارد با یک فرد درست کار مذاکره می

 دهد وی تاثیرگذار به اعداد و ارقام ریز درباره کیفیت کاال اهمیت میمذاکره کننده

کند اعداد و ارقام کیفیت کاال نیازی به حمایت برد چون حس میدرست کار همین حرف او را زیر سؤال میی مذاکره کننده
 .ندارد

خواهد برای هر سوال مدتی فکر خواهد با یک شخص مسلط مذاکره کند و میدر مثالی دیگر فرض کنید فرد باثباتی می
 .کند و بعد پاسخ بدهد

 کند،باثبات دارد فکر میی در همین اثنا که مذاکره کننده

 .تر پاسخ بگیرددهد تا هرچه سریعفرد مسلط دارد حرف می زند و حرف می زند و او را تحت فشار قرار می



 ها پاسخ بدهد،به هنگام مذاکره با یک فرد مسلط، شخص تاثیرگذار دوست دارد با یک حکایت یا داستان به سؤال

 .مستقیم استفاده کندهای های کوتاه و روشنه اینکه از جواب

 .ی ماهر بزرگ جلوه می کنندهمین موارد کوچک برای یک مذاکره کننده

 .ی طرف مقابل حسابی تمرین کنیدبرای تقویت مهارت های مذاکره خود باید برای شناخت سبک مذاکره

 .یاز انعطاف پذیر باشیدتوانید در مواقع نبعالوه، باید بفهمید تمایالت خودتان به کدام سمت و سیاق است و آیا می

 .برای اینکه بتوانید بطور مؤثر رابطه برقرار کنید، اول باید شنونده قهاری باشید

  

 ی شنیداری استیکی از برترین راه های تقویت مهارت های مذاکره ، قوه

 .خواهدفهمید که طرف مقابل به چه چیزی عالقه دارد و چه میبا گوش دادن به خوبی می

 .ی شنیداری بهتری هستندا دارای قوههبعضی سبک

 .های خوبی نیستیمالبته اکثرمان شنونده

 .دهند که بفهمندها گوش نمیشنوند تا جواب دهند، آناکثر مردم می

 :ای که رو به رویشان نوشته شده تاثیرگذار هستندتر کنم. در یک مکالمه موارد زیر به اندازهبگذارید مسئله را روشن

  :7کلمات% 

  :38تن صدا% 

  :55زبان بدن% 

 .دهندمی گوش کلمات به دقت با  پرسند وها سؤال میهای خوب دارند این است: آنمهارتی که شنونده

 .این ها از نشانه های افرادی است که مهارت های مذاکره را تقویت کردند

 .% مؤثر هستند7اگرچه در اینجا یک تناقض وجود دارد: کلمات در یک مکالمه فقط 

 .های غیر کالمی استارتباط 93%

تواند خیلی چیزها را کند خیلی چیزها را بگوید و شنونده به درستی نمیبنابراین تعجبی هم ندارد که یک گوینده فراموش می
 .متوجه شود

 ارتباط غیرکالمی در تشخیص سبک طرف مقابل هم خیلی مؤثر است

  

 سؤال پرسیدن



 .های طرف مقابل چیستهای خوبی بپرسید تا بفهمید خواستهبه عنوان اولین قدم سؤال

 :برای اینکه در سؤال پرسیدن مؤثر باشید، باید

 شودبدانید این سوالتان به کجا ختم می. 

  شود طرف مقابل به پرسند که فقط از اضطراب خود بکاهند و همین باعث میهای بیخودی میسؤالبیشتر مردم

 .شما اعتماد نکند

 از طرف مقابل بپرسید که آیا ایرادی ندارد سؤال کنید. 

 خواهید بدانید سؤال بپرسیدسپس درباره ی اطالعاتی که می 

  

 شنیدن

 .ه خوبی حرف های طرف مقابل را شنیدید این است که پاسخ مناسب بدهیدیکی از راه هایی که می توانید نشان بدهید ب

 .شویدها میدهید و متوجه آنهایش گوش میچون یک پاسخ مناسب موجب می شود که طرف دیگر بفهد به حرف

 .بیشتر بگوییدتوانید کالمی یا فیزیکی بدهید مثالً سری تکان دهید یا بگویید: بله، خب، ها را میپاسخ

 .خواهید مطمئن شوید درست شنیدیدگر از چیزی که شنیدید اطمینان ندارید آن را دوباره بازگو کنید طوری که انگار میا

 توانید همین کار را با یک پرسش هم انجام دهید. مثالً: درست متوجه شدم؟ یا چیزی را جا انداختم؟البته می

 "صحبت کنیم تا متوجه شم اهمیت موضوع برای شما چقدره؟ چه چیزی رو فراموش کردم؟ الزم هست دوباره راجع بهش

 .کنندهایی هستند که در حل اختالفات کمک شایانی به ما میی خوبی بودن، مهارتطرح سؤاالت خوب و شنونده

 .وقتی طرف مقابل را به حرف بکشیم و خودمان هم به خوبی گوش دهیم، پیام مثبتی را به او منتقل کردیم

 .شود اعتماد بین دو طرف افزایش پیدا کند و مذاکره به خشونت ختم نشودمی این کار باعث

 :در این حالت مردم بیشتر دوست دارند با شما مذاکره کنند چون شما را

 معتمد 

 حالل مشکالت 

 ارج دهنده به روابط 

نیداری خود هم به خوبی خواهید برسید و همزمان از مهارت شبینند؟ وقتی با مهارت طرح سؤال، به اطالعاتی که میمی
 .ی سه ویژگی باال شوید و باعث تقویت مهارت های مذاکره در خود شویدتوانید به سادگی شایستهبهره ببرید، می

  



 برای مذاکره طرح قبلی داشته باشید 

 شما باید پیش از مذاکره یک سری چیزها را آماده کنید،

 .خواهند آماده شوندبا فروشنده ها و مدیر قرارداد صحبت کنید و ببینید بقیه چطور می

 .ای دارنددهند باید بفهمید که مذاکره کننده ها چه طرح و نقشهاز پاسخی که می

 .کشد و یا چند نفر ممکن است از مذاکره خارج شوند، نیستمنظور موضوع مالی یا اینکه یک پروژه چقدر طول می

 .خواهدشود بدانید طرف مقابل چه میهای خیلی جزیی است که باعث مینظور طرحم

 :طرح و نقشه شما باید شامل موارد زیر شود

  

 سعی کنید متوجه شوید سبک مذاکره طرف مقابل چیست 

 .کند با طرف دیگر ارتباط برقرار کنیداین کار به شما کمک می

 .تحان می کنید و متوجه می شوید که حدستان درست بوده یا خیرای بشوید که آن ها را امسپس وارد مرحله

هایتان را با حرکات و رفتارشان تطبیق هایی بزنید و سپس حدساگر اصالً شناختی از طرف مذاکره کننده ندارید، حدس

 .دهید

 .ازیدسعی کنید تقویت مهارت های مذاکره را تمرین کنید تا بهتر بتوانید به آنالیز گروه مقابل بپرد

  

 ی من چیست؟خواسته 

 .ها و اهدافی که در ذهنتان هست را موشکافانه بررسی کنیداز آنچه می خواهید مطمئن شوید و تمام خواسته

 (شاید حتی بیشتر از یک خواسته باشد)

  

 های طرف مقابل چیست؟خواسته 

 .رف مقابل استاز مهمترین کارهایی که در فرآیند مذاکره باید انجام دهید تشخیص خواسته ط

 .ها در یک مذاکره مشترک هستند و بعضی برخالف هم هستندبعضی خواسته

 .خواهید برسرشان مذاکره کنیدهایی هستند که میهای غیرمشترک، همانخواسته

  



 (BATNA)  برای مذاکره است بهترین نقشه که آخرین راهکار شما

 .بخش بحرانی و مهم مذاکره است و در تقویت مهارت های مذاکره هم نقش بسزایی دارد )BATNA (بتنا

 .ای بدتر از آنچه خودتان انتظار داشتید رسیدید از آن استفاده کنیدیک بتنا برای این است که وقتی در مذاکره به نتیجه

 .توافق برسید باید انجامش دهیدبتنای شما همان چیزیست که اگر نتوانستید به 

 .تواند باشداز خودتان بپرسید بتنای طرف مقابل چه می

 کند؟چرا طرف مقابل دارد با شما مذاکره می

 گذارد او با شما به یک راه حل دوطرفه برسد؟چه عاملی نمی

  

 برنامه ریزی را به کارهایتان اضافه کنید

% از زمان 40نشان داد که نزدیک به  2004در سال  "مذاکره کننده"ام ای به ننتیجه گیریِ یک نظرسنجی در مجله
 .مذاکره درونی است

 .کند از طرف خود شماستگاهی اوقات چیزی که کار مذاکره و برنامه ریزی برای آن را سخت می

طور و تا کجا پیش رفته و توانید بفهمید مذاکره چای داشته باشید و برنامه ریزی کنید میاگر به خوبی و از قبل طرح و نقشه
 .آن را با برنامه ریزی خود مقایسه کنید

 .ی غیرقابل قبول موافقت کنیددر این صورت کمتر احتمال دارد با یک نتیجه

 دانید کجای مذاکره هستید و باید چه کار کنید چند لحظهاگر ببینید رشته کالم از دستتان در رفته و نمی

 .هایتان نگاهی بیندازیدها و برنامه ریزیبه خودتان زمان دهید و به یادداشت

  

 10 عامل مهم برای تقویت مهارت های مذاکره که موفقیت آمیز هستند 

 :رعایت کنید، مطمئناً در مذاکره خود موفق خواهید بودعامل مهم را که  10این 

 .تان بیشتر استتر باشد، شانس پیروزیتان برایتان روشنهدف و خواسته خود را بدانید: هرچه خواسته

 .توانید درباره طرف مقابل تحقیق کنید و او را بشناسیدطرف مقابل را بشناسید: تا جایی که می

 .شان تحقیق کنیدن ها را حدس بزنید یا دربارهسبک و مهارت های مذاکره آ

 .هایشان را از سوابق آنها بفهمیدها و خواستهها، انگیزهتوانید سابقه آنها را مرور کنید، امیدها، ترسمی

 .کنندهمین چیزهای کوچک کمک زیادی به شما می

https://tahavolefardi.com/batna/


 .هاید، نه از جایگاهها استفاده کنهای مذاکره را فراموش نکنید: از خواستهزمان بندی و روش

 .شودبرد و حل مشکالت شما می-همین روش منجر به یک مذاکره برد

اند شانس بیشتری در یک نتیجه واو به واو همه چیز را از قبل آماده کنید: اصوالً کسانی که از پیش همه چیز را آماده کرده
 .گیری عالی دارند

  

 چارچوب بگذارید

 :فواید پیشنهاد خود را ارائه دهید تا پیشنهادتان را بپذیرند

 .رودشود و مشکالت هم از بین میاگر فواید پیشنهادتان را ارائه دهید به احتمال زیاد پرونده بسته می

 "رسد؟در پیشنهاد من چه چیزی به او می"از خودتان امتحان بگیرید: 

 .اسی تنظیم کنید: تا جایی که ممکن است همه چیز را ساده بگیریدمذاکره خود را بر محور یک یا دو مسئله اس

 .شود و اثر خوبی داردبرای همه چیز چارچوب بگذارید تا چیزی از قلم نیفتد. این کار باعث توافق می

 .م کننددانند چه وقتی باید از مذاکره خارج شوند و ختم جلسه را اعالهای ماهر میبتنای خود را بدانید: مذاکره کننده

 .آسیبی نبیند دانند چطور از مذاکره خارج شوند و در عین حال رابطهها میآن

 .هایی را در نظر بگیرید و آماده کنید که موجب یک توافق دوطرفه است: خالق باشیدگزینه

این کار را  شود اگرچه می"های خاص و جدیدی پیدا کنید و پیشنهادش دهید: های یکدیگر روشبرای رسیدن به خواسته
 "انجام دهیم؟

هایتان چه جایگاهی دارند کند بدانید خواستهترین مهارت مذاکره قدرت شنوایی شماست: گوش دادن به شما کمک میمهم
 و

 .آن ها را به اشتراک بگذارید تا ببینید در چه بخشی با خواسته طرف مقابل در تضاد است

 .توانید به یک توافق دوطرفه برسیدمیها چه هستند به سادگی فهمید خواستهوقتی می

 .هایتان را یادداشت و ثبت کنیدهایتان بهره ببرید: همیشه توافقاز قدرت اسناد و مدارک و یادداشت

  

 خالصه

اولین قدم برای موفقیت در مذاکره و رسیدن به یک توافق دوطرفه این است که دیدتان نسبت به مذاکره و چگونگی مذاکره 
 .یر دهیدکردن را تغی

 .های بی سر و تهتوانید در حین حل اختالفات انجام دهید نه بوسیله ی یک سری توافقاین کار را می



های رفتاری بستگی ای از سبکباید بدانید علت رفتار و حرکات مردم چیست و مهارت برقراری ارتباط به یک رنج گسترده
 .دارد

ه چطور مهارت های مذاکره را تقویت کنیم و به عنوان یک مذاکره کننده ماهر ها را یاد بگیرم در اصل می دانیم کوقتی این

 .توانید در تمام مذاکرات خود به یک توافق دو طرفه برسیدمی

 .اینکه یک فرآیند و استراتژی را دنبال کنید مشکلی نیست

 .تر خواهید بودد موفقدهیفهمید و روش خودتان را با آن تطبیق میولی وقتی سبک مذاکره طرف مقابل را می

 .ای برای خود بریزید تا با اعتماد به نفس بیشتر مذاکره کنیددر آخر باید بگوییم که بهتر است نقشه

توانید جلو بروید و نتیجه بگیرید. در این مقاله به تقویت مهارت های مذاکره ای برای مذاکره خود دارید بهتر میوقتی برنامه
 .پرداختیم

  

 

  

 


