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 دارد  از ی به آن ن   ی مهارت آموزش مذاکره که هر سازمان  8
طر آموزش  نیا  قیاز  حقوق    نکات  دانشکده  در  مذاکره  برنامه  کارشناسان  از  مذاکره 

 . دی اموزیسازمان را ب کیمذاکره در   یها مهارتنحوه آموزش  ،هاروارد

مد ا  توانند یمآنها    ی هاسازمانو    رانی چگونه  آموزش    نی شانس  که  باشند  داشته  را 
 نجای منجر شود؟ در ا  یدرازمدت سودمند  جی به نتا  دهندیمکه به کارکنان خود    ای مذاکره

که از متخصصان برنامه مذاکره در دانشکده حقوق هاروارد گرفته   شده  هیتوص  نیچند
 شده است. 

 ایجاد کنید   نظر اتفاق خود در مورد آموزش مذاکره    م ی ت در    – 1

 ، چگونه مذاکره کنند   یاد بگیرند که  توانندیمسازمان و کارکنان آن    کیکه    یتنها راه
دالر صرف آموزش مذاکره    هاونی لیم سراسر جهان ساالنه    یها سازمانآموزش آنها است.  

خود    یبرا اکنند یم کارکنان  توسط    و باشد    یداخل  صورتبه  تواندیمآموزش    نی . 
برای آموزش   توانندیم   نکارکنا   ای   ،شود   انجام   خود شرکت   متخصصان  ریمشاوران و سا

  ، کنند. پس از گذراندن چند روز آموزش  مراجعه   گرید   یو جاها  هادانشگاه  به  مذاکره
  ، . متأسفانهرندیخود را به کار گ  ی ها آموخته  کنندیم  یو سع   گردندیبازمکارکنان به دفتر  

 ا ر  ییهاوهیش  نیبهتر  سرعتبهبماند". آنها  ماندگار  "   تواندینمآنها اغلب    دی دانش جد
  مؤثر   و غیر  یمیقد  یها عادتو    گذارندیمکنار    اندآموختهآموزش مذاکره    نیکه در ح

 .  کنندیمآنها  نیگزیرا جا خود

 دی اشتباهات مذاکرات گذشته را آموزش ده -   2

تجار  هستند  یمتخصصان  خود  مذاکره  آموزش  بهبود  دنبال  به  از    توانندیم  ،که 
 یی هانمونهاز    یکی.  اموزند ی ب  یاد یز  یزهایچ   ،اشتباهات انجام شده در مذاکرات خبرساز

کرد  توان یمکه   استفاده  مذاکره  آموزش  "  دوفیوید  ونیاست  ،در  "  DealBookاز 
نجات    یدر مذاکرات برا   ایاالت متحده  دولت  زدگیشتابنحوه    یاست. و  تایمزنیویورک 

امر   نیچگونه ا  بررسی کرد  کرد و   یرا بررس  2009در سال    سلریکرا  ییکایخودروساز آمر
 شد.   مدتطوالنیمشکل   جادی منجر به ا

۱



 نمونه 

  داری خزانهوزارت    ،قرار داشت  یدر آستانه سقوط مال   سلریکه کرا  ی، زمان  2009در سال  
از    ی برا  ع یسر  حلیراهدر مورد   ورشکست    سلریمذاکره کرد. کرا  ورشکستگی نجات آن 

ز  تیو سپس مالک   شودیم به شرح  کارکنان  بیمه  به    درصد  88 :  شودیم  ع یتوز  ریآن 
  10  ؛اتیف   ییایتالیدرصد به خودروساز ا  20  ؛یتبهداش  یها مراقبتدر    سلریکرا   هی اتحاد

  تبصره   کی  نیهمچن  سلریکرا  ، درصد به دولت کانادا   2و    ؛داریخزانهدرصد به وزارت  
 ن ی ا  ندهیآ   یا یداد تا تعهدات مزا  ی بهداشت  یها مراقبتبه صندوق    یدالر   اردیلیم  4.59

  آوردن دستبه  یبرارا    یطرح  نی همچن  اتیشرکت در قبال بازنشستگان را حذف کند. ف 
کرا خر  سلر یکل  در    یبهداشت  یهامراقبتامانت    یج یتدر  دیبا  فدرال  دولت  سهم  و 

 کرد.مذاکره  آماده  ،سلریکرا

که    شدیم محسوب    ایاالت متحده دولت    یبرا   مهم  معامله  ک یمعامله    نیا  ، در آن زمان
  ، کرد. چند سال بعد   نهیهز  یورشکستگ  یبرا   دهندگانمالیات  از جیبدالر    اردی لیم  8.5

از ورشکستگدیرس ینمبه نظر    مطلوبمعامله چندان    نیا از زمان خروج    سلریکرا  ، ی. 
در   یدر مواجهه با رکود اقتصاد   اتی ف   ،حال  نیداد و سودآور شد. در هم  رییخود را تغ 

 . کردیمنرم  وپنجهدستاروپا 

به    یابیدست  یشد. در پ  شیهایبده پرداخت    یبرا  اتیف   دیام  نی بهتر  سلریکرا  دیخر
  840به مبلغ    2011را در سال    سلری و کانادا در کرا  کا یآمر  یها دولتسهام    اتیف   ، هدف  نیا
 دالر به دست آورد.  ونیلیم

  ، را آغاز کند   سلر یدر کرا  یخدمات درمان  بیمهسهام    دی کرد خر  یسع  اتیکه ف   یهنگام
داوطلبانه    سختی  نبرد  ریدرگ انجمن  ارزش   VEBA  ای  نفعانیذ شد.  که  کرد  محاسبه 

ادعا کرد که    اتیف   ،حال  نیدالر است. در هم  ونیلیم  342حداقل    سلریدر کرا  هاسهام آن
 دالر ارزش دارد. ونیلیم 139.7 اتنه سلریهمان درصد از کرا

د گفته  به  تواندیماختالف    نی ا  ،دوفیویبه   4.5  قرارداد  نویسپیش  ی"خطا  مربوط 
باشد.یدالر   اردیلیم دادگستر   یوکال  "  آمریکا  یوزارت  تنظ  دولت   زده شتاب  میهنگام 

  ارد یلیم  4.59  تبصره  ای نتوانستند مشخص کنند که آ  ،سلرینجات کرا  یقرارداد خود برا

۲



محاسبه    سلریکرا  شارز  نییهنگام تع  یبهداشت  ی هامراقبت  بیمه صادر شده به    ی دالر 
 .ریخ  ای شودیم

  ی . در تالش برا کند یماز مذاکره در حال انجام معامالت اشاره    یخطا به خطرات ناش  نیا
ز  ،دولت   ،سلری نجات کرا اما   یبرا  یاد یوقت    کنندگان مذاکره  برای  تلف کردن نداشت. 

  ی برا   شودیمکه به آنها وارد    یعاقالنه خواهند بود که از هرگونه فشار مصنوع   یتجار 
  ج ی نتا  دهدیمنشان    سلریکه داستان کرا  طورهمان.  ننداجتناب ک  باعجلهفسخ قرارداد  

 باشد.  بارفاجعه تواندیم

 سخت   ی زن چانه   ی هامهارت آموزش   -   3

  ند یآیم  به وجودمذاکره    ز یکه در م  ییهاتی موقعمقابله با    یبرا   که  ای مذاکره  یها مهارت
 ه یمذاکره ته  زیم  یکه قبل از آمدن رو  ییها یاستراتژ دارند.    یادی ز  متقاضیان  شهیهم

 کنندگان مذاکرهاما    ،در طول مذاکرات است  دادها یرو   بینیپیش  یها راهاز    یک ی  ، اندشده
ش  دانندیممتخصص   بهتر  یحت  ،خود   یهمتا  یزن  نهچا   وهیکه    تأثیر   ها،برنامه  نیبر 

 برای برخورد بادر سازمان شما    کس چیه  دی خواهد گذاشت. اجازه نده  یمنف  ایمثبت  
 معامله گران سخت آماده نشود. 

 د ی در مذاکره به آن توجه کن   دی سخت که با   یچانه زن   ک یتاکت   10

نظر   که    کنندگانمذاکره  یبرخ  رسدیمبه    د یکل  ،مذاکره سخت  یها کیتاکتمعتقدند 
و    دیشد  ی هاخواسته  ،دها یدر مذاکره به تهد  یبرتر   رسیدن به  یاست. آنها برا   تیموفق 

 . شوندیممتوسل  یراخالقیغ یرفتارها یحت

حق راهکارها   یکنندگانمذاکره  ،قت یدر  از  مذاکره  در  مذاکره    یکه    نشینی عقبسخت 
  ی در اکثر مذاکرات تجار   دستیابیقابل  یمعموالً به عدم درک در مورد دستاوردها  ،کنندیم

  ، شوندیمسخت متوسل    یزنچانه  یهاکیتاکت به    کنندگانمذاکره  ی. وقتشوندیممتهم  
درصد   ،. در واقع کنند یم   یباخت تلق  -  برد  بازی   کی  عنوانبهرا    هکه آنها مذاکر  ندیگویم

  تواندیم  ، مت ی مانند ق  ،شوندیمموضوع مربوط    کیکه تنها به    یاز مذاکرات تجار   یکم
 د.نشو یتلق یعیمذاکرات توز   ایباخت  -  مذاکرات برد عنوانبه
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مذاکرات    نیا  ،جهیاست. در نت  ی شامل مسائل متعدد   یمذاکرات تجار   ،به طور معمول
نتا  دهدیمرا    لیپتانس  نیا   نیطرفبه  کپارچهی  اصطالح به   به   ایبرد    -  برد  جیتا 

با    توانندیم  یتجار   کنندگانمذاکرهدر این حالت  .  برسندسودمند متقابل    یها توافقنامه
 تواند یمکه    حاتیتفاوت در ترج  ییشناسا  ،خالقانه  هایحلراه  و کشف   یطوفان فکر 

 مذاکره کنند.  در طرف مقابل، اعتماد   جادی و ا ،تجارت مناسب باشد  یبرا

مذاکرات  نی طرف   یوقت  ،متأسفانه پتانس  یدر  )بر  لیبا    ی ها کیتاکت به    رد(ب   -د  تلفیقی 
ریسک از دادن مزایای متقابل برای طرفین را افزایش    ،آورند یم  یرو   یزنچانهسخت  

  ، خود پاسخ دهند با  دارند به نحوه برخورد    لیتما  کنندگانمذاکره  ازآنجاکه.  دهندیم
 ، دها یاز تهد  وبیچرخه مع  کی  تواندیم  ،طرف  کیمذاکره    انهگیرسخت  یها کیتاکت

سا  هاخواسته ا  جادیا   را  رحمانهبیو    قبولغیرقابل  ی هایاستراتژ   ریو  الگو   نیکند. 
ا  کی   تواندیم را  سخت  که    جادیمذاکره    ا ی   اعتمادیبی  ،بستبنبه    راحتیبهکند 

برا  شودیم  لیتبد  ایمعامله دخ  ی که  افراد  سود  لیهمه  آن  در   یکمتر   منفعت.  در 
 . داشت برخواهد

 سخت   های زنی چانه در مذاکره و    ج یرا   ک یتاکت   10

مذاکره   ی هاکیتاکت  استفاده از  واسطهبهمذاکرات    رسیدن  بستبنبه از    یر ی جلوگ  یبرا
داشته    اد ی. به  دینشو  هاکیتاکت  نیا  ریکه خودتان درگ  دی تعهد ده  د یابتدا با  ،سخت

  جاد ی مانند ا  ،به اهداف شما وجود دارد  دنیرس  یبرا  ی بهتر   یهاروشکه معموالً    دی باش
 . هاتفاوت یو بررس  ادیز سؤاالت دنیپرس  ،اعتماد 

  ی . برا دیخود آماده شو   یمذاکره سخت همتا  یهاکی تاکت  یبرا  د یشما با  ،در مرحله بعد
اسکات پپت و    ،نی. رابرت منوکد یکن  ییآنها را شناسا  دیبتوان  دیابتدا با   ،کار  نیانجام ا

ارزش در معامالت و   جادیا  ی: مذاکره برایروز یفراتر از پ"  به نام  یاندرو تولوملو در کتاب
ارائه    سخت  از گرفتار شدن در چنگال مذاکرات  یر یجلوگ  یبرا  ییهاهیتوص  "اختالفات 

آمادگدهندیم چه  هر  برا   ی.  ب  یراهبردها  یما  مذاکره  در  بهتر    ،باشد  شتریسخت 
 . میکن یآنها را خنث میتوانیم
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کتاب   سندگانینو  توسطکه    آمده استدر مذاکره    سخت  کیتاکت  10از    یستی ل  نجایدر ا
 : "فراتر از پیروزی" ذکر شده است

 تدریجی کوچک و    ازات ی امت  دادن   به دنبال  زیاد مطالبات    -  1

را از امت  ی کیکه    است  مذاکره سخت  کیتاکت  نیترجیرا  دیشا   ی ازده یاز معامله گران 
را از انجام معامله باز دارد و    نی طرف   تواندیم  نیا  ،حالبااین.  کندیم  محافظت  ع یسر
  ی درک روشن   ،کیتاکت  نیا  کنارگذاشتن  ی. براندازدیب  قیرا به تعو  یمذاکرات تجار   دلیلبی

( و  BATNAتوافق مذاکره شده )   یبرا  نیگزیجا  نیبهتر  ،دی اشاز اهداف خود داشته ب
 .متزلزل نشوید یتهاجم فیحر کیو توسط   را در نظر بگیرید یینها جهینت

 تعهد   ی هاک ی تاکت  -   2

بگوکشما مم   طرف مقابل و  کد  ین است  او فقطیه دستانش بسته است    اتاریاخت  ا 
مذا کدارد    یمحدود شما  با  چه  کره  که  هر  ده  دیتوان یمند.  بفهم  دیانجام   ن یا  دیتا 

با    دی که با  دیبرس  جهی نت  نی. ممکن است به اریخ  ایهستند    یتعهد واقع  یها کیتاکت
 . را داشته باشدمعامالت با شما   مانجا ی برا  یشتر ی ب اری که اخت دیمذاکره کن یشخص

نخواه،    ی خواه ی نم بخواه و    ی خواه ی م )   رد کردن   ا ی مذاکره قبول کردن    ی استراتژ   -   3
 ( است که هست   ن ی هم 

 ی چانه زن  کیتاکت  نی ا  بردننیازب   یباشند. برا  مذاکرهرقابلیغ  دی با  ندرتبه  هاشنهادیپ
  ، د ی تمرکز کن  شنهادیپ   یآن بر محتوا   جایبهو    دیریبگ  ده یآن را ناد  دی کن  یسع   ،سخت
 هر دو طرف را برآورده کند.  یازهایکه ن دیمتقابل ارائه ده شنهادیپ کیسپس 

 طرفه یک و    متقابل   ر ی غ  ی هاشنهاد یپ   بهدعوت    -  4

شما از شما  یکه همتا دیممکن است متوجه شو ،دیدهیمارائه   ی شنهادیکه پ  یهنگام
پ  خواهدیم ارائه  از  قبل  خود  تانشنهادی که  او  ، ضد  کاهش  د یده  از یامت  به  با   .

 شنهاد یپ  کیکه منتظر    دینشان ده  ،در عوض  ؛دی خود رقابت نکن  هیخود عل  یها خواسته
 . دیمتقابل هست

 وادار کردن شما   ی تالش برا  -  5

۵



و    شتریخود را ب  یهاخواسته  طرف مقابلکه    دیاوقات ممکن است متوجه شو  یگاه
 عنوان این   .دیو قبول کن  دیبرس  خود  و منتظر است تا به نقطه شکست  کندیم  شتریب

ببر  ک یتاکت نام  را  سخت  کن  دیمذاکره  روشن  در    دی و  فقط  متقابل    کیکه  مبادله 
 کرد.  دیشرکت خواه  هاشنهادیپ

 ریختن کرک و پر  و    ی شخص   ی هان ی توه   -  8

کند.   پذیرآسیبکرده و شما را    هیشما تغذ   هایضعفنقطهاز    تواندیم  یحمالت شخص
مقابل اطالع    طرفبهو    دی استراحت کن  ،ایدشده  یدچار سرخوردگ  دیاگر احساس کرد

 کرد.  دیرا تحمل نخواه ارزشبیسخیف و  ی ترفندها  ری و سا نیکه توه دیده

 و دروغ گفتن   زدن   بلوف  –  7

نادرست حقا  آمیزیمبالغه ارائه  تحت    تواندیم  قیو  را  مورد   تأثیرشما  در  قرار دهد. 
 . دیکن یبررس کیو آنها را از نزد دی شک کن رسندیم خوب به نظر  یلیکه خ ییادعاها

 و هشدارها   دها ی تهد   -   8

و    دهایقدم شناخت تهد  نیاول  د؟ی مقابله کن  دهایچگونه با تهد  د ی بدان  دیخواهیم  ایآ
و    دیگرفتن تهد  دهیاست. ناد  یزن چانهسخت    یهاکی تاکت  عنوانبه  ضمنی   ی هشدارها 

 آنها باشد.  سازیخنثی یبرا مؤثر  یدو استراتژ  تواندیم دیتهد از  بردننام

 شما  ن ی گز ی جا   ی ها نه ی گز   ر ی تحق   -  9

شما را مجبور کند وارد عمل شود.   BATNAکردن    ریطرف مقابل ممکن است با تحق
 عزم و اراده شما را متزلزل کند.  دی اجازه نده

 بد  س ی پل  ، خوب  س ی پل  -   10

  ک ی که    دیممکن است متوجه شو  ،دارد  کنندهمذاکرهدو    که  میت  ک یبا    ییارو یهنگام رو 
و تحت    کنند یمکه آنها با هم کار    باشیداست. متوجه    گیرسخت  یگر ی و د  ی نفر منطق

 .نگیریدقرار  ی زنچانه یها کیتاکت  نیچن تأثیر

 د یاموز ی نحوه استفاده از احساسات خود را ب  –  4
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که از احساسات خود فراتر رفته   شودیمبه ما آموزش داده    ،یدر آموزش مذاکره معمول
شرا به  کن   ی منطق  طی و  ام ینگاه  البته  نیز  کرد یرو   ن ی.  احساسات    رایز  ، دارد  مزایایی 

  که   ایکه ستوان جک کامبر  دیکنند. اما در نظر داشته باش  وتارتیرهقضاوت ما را    توانندیم
آگوست   ماه  پل  کنندهمذاکره  میت  سی رئ  نیتریطوالن  عنوانبهدر  اداره   س یگروگان 

ژورنال گفت:   استریتوالخود با    ریدر مصاحبه اخ  ،( بازنشسته شدNYPD)   ورکیوین
با  کنندگان مذاکره در    دیموفق  کنند.  تجربه  را  زندگ   ایبرهه"احساس عشق    ، خود   یاز 

در   زندگ   کیبدانند که  از  به  یمرحله    ، اید شده  خود   عشق  احساس   خود دچار صدمه 
.  ستیشکست چ  یمعن   د یکه بدان  از آن این است  نیترمهم  دیو شا  دی را بشناس  تیموفق 

هستند که    یخوب کسان  اریبس  کنندگان مذاکره  کنمیم گفت: "من فکر    انیدر پا   ی" و 
 دارند."    یداستان زندگیک 

 آموزش مذاکره با قلب 

یاد گرفته و  مردم    یزندگ  دهی چ یپ  یها داستانگرفت که از    ادیکار خود    لیدر اوا  ایکامبر
  وقتی با   ،  1980افسر ضرب و شتم در دهه    عنوانبهکند. او به مجله گفت که    آنها را درک

" ف یو آنها را "خشن" ، "کث  کردیم  به آنها  ای کلیشه  نگاهی  ،شدیم روبرو    خانمان بیافراد  
و    خانمانبیمرد    کی  فیپس از جستجو در ک  وعموض  نی. ادینام یم"  یروان  ماریو "ب 

 ، خود نوشته بود   یبهبود زندگ  یبرا   ی مرد درباره تالش و   ن یکه ا  یاشنامهی نما  افتنی
کامبر  رییتغ زماندیگویم  ایکرد.  فاصله  آن  "در  از    ،ای دودقیقه  ی:  را  خود  مرد    کیاو 
 کرد."  تبدیل نویسنمایشنامه کیبه  خانمانبی

نسبت   مؤثرتری  یبود که لبخند زدن استراتژ   خودآموختهروز گشت    نیکه در اول  ایکامبر
 جک" شناخته شد. ی"آقا  عنوانبهسرانجام  ،است  به دیگران رهیخ نگاه کردنبه 

 م یمذاکره ت  یبه توسعه برنامه آموزش  که  یشناسرواناستاد بازنشسته    ،استوارت کرشنر
کرد. او به    سهیمقا  درمانی گروهبرنامه را با    نیا  ،کردیم کمک    ایبا کامبر  NYPDگروگان  

و   محرک  العادهفوق"  ا یمذاکره همدالنه کامبر  وهیش  لیبرنامه به دل  نیژورنال گفت که ا
 کارآموزان استفاده کند.  یزندگ اتیاو از تجرب شدیمباعث  که " بودانگیزاننده
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مذاکره    ر ی ز   ی هادرس  آموزش    کنندهمذاکره   آمیز موفقیتعناصر    تواند ی م   NYPDاز 
 باشد:   ز ی تجارت ن  ی ا یدر دن  ای حرفه 

 د ییا ی ابتدا با احساسات کنار ب  -  1

زمان است. او گفت که    نیترمهم  ، یاول مذاکرات بحران  قهیدق  45تا    15  ،ایبه گفته کامبر
کنند."    تی ریکه "ابتدا سطح احساسات را مد  آموزدیمبه افسران    NYPDآموزش مذاکره  

  در   ...و    کنندیم  یبه خودکش   دیکه تهد  ی کسان  ،گیرانگروگانبا احساسات    ییارو یرو 
 ی آنها را خنث  تدریجبهتا    دهدیماجازه    کنندگانمذاکرهبه    رودررو   صورتبه  یبحران  شرایط

 کنند. 

توسط احساسات و روابط   گیریگروگان  یهاتیموقعنشان داده است که اکثر    قاتیتحق
از    گرید  یبرخ  ایآنها پول    زهیکه انگ  ندیگویم  گیرانگروگان  یوقت  ی. حتشوندیم  جادیا

 یاساس  یاحساس   ینگران  کی به پوشاندن    لی آنها تما  یها خواسته  ،ملموس است   جینتا
 عشق دارد.  ایتوجه  ،به احترام لیمانند م

به    ازین  نی اما همچن  ،دهند یم  جیرا ترو   یمنطق   گیریتصمیم  ،مذاکره  یهادوره  نیبهتر
ن را  برااندپذیرفته  زیمقابله با احساسات  از به اشتراک    یاز همکاران  یک ی  ،مثال  ی .  که 

او در سازمان در خطر   تیکه موقع  ترسدیم  ،کندیم   یخوددار   ابیگذاشتن منابع کم 
کار اغلب منجر   نیاما انجام ا  ،است  یکار دشوار   کار،  . مقابله با احساسات در دفتربیفتد

 . کند یم جیرا ترو  یو مشارکت ترآرامو بحث  شودیم غیرمنتظره یهاشرفتی پبه 

 د یر ی بگ   اد ی تا   د یگوش ده  -   2

 م یت  ینوشت: اعضا  یروبرت ج  ،پویلیفیج. د  چاردیبا ر  2002در مقاله مذاکره    ایکامبر
مذاکره    NYPDگروگان    کنندهمذاکره آموزش  به    رندیگیم  ادیدر    ی ها خواستهکه 
کارآموزان    یاصل  زهیانگ  ایمشکل    ییشناسا  باهدف  گیرگروگان کنند.  توجه    جای بهاو 

با گفتن "اما  )   گیر گروگان  ی هاینگراندرباره  با صحبت    ،یمنطق  بحث  ی تالش برا مثالً 
  گیر گروگان  یهاینگرانکه چگونه    رندیگیم  ادی(  "!  دیرو دار  شیخود را پ  یشما تمام زندگ

 کنند.   تیریرا مد
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ت  طورهمان شعار  در  شد  میکه  داده  نشان  کن"  من صحبت   ی ها مهارتآموزش    ،"با 
افسران    ،. در آموزش مذاکرهکندیم   دیفعال تأک   دادنگوش  ی هامهارتبر    NYPDمذاکره  

مانند    ، کنند  انیخود را ب  یتیتکرار کرده و اظهارات حما  اند شنیدهآنچه را که    رندیگیم  ادی
 ". ایدشدهکه شما درک ن د ی کنیماحساس  رسدیم "به نظر 

صحبت   یبرا  یو وقت کمتر   دادنگوش  یبرا   یشتر یاز زمان ب   می توانیمهمه ما    باً یتقر
به ما   دیبا   ایحرفه  کنندهمذاکرهکه آموزش    طورهمان  ،میدر مذاکرات خود استفاده کن

خود را   یکرده و احساسات نهفته همتا   بیترک  ایمشنیدهآنچه را که    یکند. وقت  یادآور ی
 .میفراتر برو   ،گفت می خواه ندهیاز تمرکز بر آنچه که در آ  میتوانیم ،میکن یبررس

 د ی کن  جاد ی کوچک اعتماد ا   ازات یامت   دادن   ق ی از طر  -   3

طرف مقابل    یاصل  ی هازهیانگاز    یبحران درک بهتر   کنندگانمذاکره  ،ق یدق  دادنگوشبا  
هستند که امکان    اعتمادقابلرابطه    ک ی  جادی آنها به دنبال ا  ،ند یفرا  نی. در اکنندیم  دایپ

 میتسل  یدر تالش خود برا   گیریگروگان  کنندگانمذاکره.  کند یممبادله مولد را فراهم  
 س یپل  یک   در منطقه  گیرگروگان  شدنمی تسلمانند    یجزئ  ازاتیامت  اب  توانندیم  ،امن

 موافقت کنند.  گرید

آن    افتیکه دادن آن آسان است اما در   یازات ی امت  جادی با ا  دیتوانیم شما    ،به طور مشابه
ممکن   ،مثال  ی. برا دی کن  جادی در مذاکرات خود اعتماد ا  ،طرف مقابل ارزشمند است   یبرا

را    یهمکار   هی روح  ،طرف مقابل  موردنظرمالقات در محل    ی است از ابتدا با توافق برا
 . دی ارتقا ده

  کنندگان مذاکرهاست که    ایزندگیمرگ و    طیاز نوع شرا  ندرتبه  یمذاکرات تجار شرایط  
در برخورد   ا یکه کامبر  طورهمان  ، حال بااین.  شوند یمدر محل کار با آن روبرو    گیریگروگان
به    هیشب  میاز آنکه متفاوت باش  شی ما ب  ،آموخت  خانمانبی  نویسنمایشنامهخود با  

 دارند.  دیبر آن تأک  مؤثرمذاکره  ی ها دورهکه  یتیواقع  ،میهم هست

 دی نحوه کنترل احساسات خود را آموزش ده  ن ی همچن   -  5

ف  دان  شریراجر  رفتارها  یر یجلوگ  یبرا  هیتوص  منظوربه  رو یشاپ  لیو    ا ی   یرمنطقیغ   یاز 
  ی مذاکره دما   نیدر ح  کنندیم  هی توص  ،برساند  بیبه شما آس  تواند یمکه    ییهاروش
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احساسات    ایکه آ دیسنجب دیکن  یسع ،. به طور خاصدیکن گیریاندازهخود را  یاحساس
 .  دارند  دنیبه جوش تمایل ای کنندیمگرم شدن   ه شروع ب ،هستند کنترلقابلشما 

 حل تعارض کنترل کرد   زمان  احساسات خود را در   توان ی م چگونه 

 . دی کن گیریاندازهخود را  یاحساس  یمذاکره دما نیکه چگونه در ح دی اموزیب

  ت ی ر ی در مورد حل و مد  یمطالعه مورد  کی است که از    ای مذاکره  یهاهیتوص  ریموارد ز
: استفاده از احساسات هنگام  لیکتاب "فراتر از دل  سندگانیتعارض گرفته شده است: نو

برا  غ  یر یجلوگ  یمذاکره"  رفتار  آس  تواندیمکه    ییهاروش  ای  یرمنطقیاز  شما    ب یبه 
 . کنندیم  ییهاهیتوص ،برساند

 ؟ ایدشده ،د یاحساسات شد  از طرف  حس در معرض حمله قرار گرفتن  دچار  حال تابه  ایآ

 وجود دارد:   ی احساس   ی کاهش دما  ی برا   ای مذاکره چند نکته   نجا ی در ا 

 ی برنامه اضطرار   ن ی تدو   - الف 

خودتان   خاموشی"  کیبه  بدهفرصت  امکان    یاستراحت   -  د ی "  شما  به    دهد یمکه 
خود   به  ایو    دیریتماس بگ  خود  همکار  ایدوست    کیبا    ،دیتا خنک شو  دیکن  رویپیاده

BATNA  دیکن  یادآور ی را خود . 

است که    یدو مهارت مهم  ،مذاکره  زیدور شدن از م  ی از زمان و چگونگ  یآگاه  ییتوانا
را    تواندیم  کنندهمذاکره  کی کند به  خود  مجهز  اآنها  که    نی.  معناست   کیبدان 

 توافق مورد مذاکره مشخص کند.   یرا برا   ودخ  نیگزیجا  نیبتواند بهتر  دیبا  کنندهمذاکره

 تمرکز   ر یی تغ   - ب 

خود    اتیو فرض   را به اشتراک بگذارید  دیاطالعات جد  ، دیبپرس  موقعبهخود را    سؤاالت
 . دیکن  شیرا آزما

  ی ادار   یفضا   یمسئول جستجو  کنندهمذاکره  کی  دی تصور کن  ،مذاکره  یویسنار  یکدر  
خود را انجام    قاتیاست. او تحق  هیشهر همسا  کیاز شرکت خود در    ی دیشعبه جد  یبرا
که از   کندیم را انتخاب    اینمایندهو    کندیممشاور امالک مالقات    نیبا چند  ،دهد یم
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شرکت است. پس از   دیمحل شعبه جد  افتنی  یبرا  دا یکاند  نیبهتر  یو کم  یفینظر ک
نما  ارسال    ندهینما  ،خود  موردنظر  ندهیانتخاب  به  مد   یادیز  یها نهی گزشروع    ر ی به 

ممکن    یهامکاناز تعداد    کندیم احساس    ریکه مد  یبه طور   ،کندیمشرکت(    ندهی)نما
  فراوان  یها نهیگزشده است. داشتن    ریشرکت غافلگ  د یشعبه جد  انتخاب محل  یبرا
کرده و منجر به عدم    مختلرا    گیری تصمیم  تواندیم  نیاما همچن   ،نعمت باشد   تواندیم

 شود.  اقدام

 د ی ده  ص ی خود را تشخ  رد و ناراحتی د   - ج 

احساس    رایز  دیکنیم  یاحساس ناراحت  ای؟ آشودینمشما برآورده    یاصل  یکدام نگران 
خود را    یناراحت  لیکه دل  یهنگام  ؟ایدشدهطرد    ای  ایدنگرفتهقرار    یمورد قدردان  دی کنیم

 . دینشان ده دیدار  ازیآنچه را که ن دیتوانیمبهتر  ،دیدرک کرد

 د ی را آموزش ده   )ارتباط سازی(   روابط   جاد ی نحوه ا   -  8

م برا  نیبهتر  ،مذاکره  زیدر  عال  یراه  طرف    قیکشف  با   ست؟ی چ  کنندهمذاکرهپنهان 
.  د یدر مذاکره رابطه برقرار کن  ها،پاسخبه    دادن گوشسپس با دقت    ،سؤاالت  دنیپرس
را   نیگزی جا  پیشنهاد  یو تعداد  دیرا ارائه ده  شنهادیپ  نیاول  ایدگرفته  میاگر تصم  یحت

باز    طرف مقابل روی  قیعال  یابیبه ارز  دادنگوشو    دنیبا پرس  شهی هم  ،داریدآماده  نیز  
همدالنه    یکاف   اندازهبهشما    دادنگوشکه اگر سبک    د ی . توجه داشته باشنشان دهید

ارتباط درک شده است    کی. رابطه در مذاکره  گرفتد  یرا نخواه   ایصادقانهپاسخ    ،نباشد
عاقل  یشخص  ای  یاسیس  ،یاقتصاد   ،یروان  تواندیمکه   رهبران   د مانن   ،باشد. 

  ، کنندیمتالش    یارتباط قو  تیتقو  یبرا   ،که باشد   ییبر هر مبنا  ،ماهر   کنندگان مذاکره
 . دارد یبه آن بستگ مؤثر یرهبر  رایز

  ، کند یم  جادیکه احساسات گرم و مبهم ا  لیدل  نیمذاکره نه به ادر  روابط مثبت  ایجاد  
  یاتیح  ای وسیله  ،شودیماعتماد    جادی است که باعث ا  مهم  لیدل  ن یبلکه به ا  ،مهم است 

 . گرانید موردنظراقدامات  ن یتأم یبرا

مذاکره    ز یدر م   کننده مذاکره  کی چه توسط    ، یشنهاد ی که هرگونه اقدام پ  دیر ینظر بگ  در
 را به همراه دارد.  ی سکیر ،شود ارائه کیجلسه استراتژ  کیرهبر در  کیتوسط و چه 
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  ی که توسط شخص   یهنگام   ،رندی پذیم  ترقبولقابل  و   کمتر  سکیر  بارا    یعمل  انجام   مردم
 .شود شنهادیکه به آنها اعتماد دارد پ

  تواندی موجود دارد که    ی چهار عنصر اساس   ، در مذاکره  دار ی رابطه پا   ک ی   جاد ی ا   منظور به 
 کمک کند:   د یکنی م   یکه رهبر   ی با افراد  مؤثر مشارکت    جاد ی به شما در ا 

 دوطرفه  ارتباط ▪
 کند یم  یکه او رهبر  یرهبر به منافع کسان یاز سو یقو تعهد ▪
 نان یاطم   تیقابل ▪
 در سازمان  روانیبه سهم پ احترام ▪

 د ی از آموزش مذاکره امتحان کن ی بخش   عنوانبه را   نقش(   کردن ی باز )  آفرینی نقش   -   7

  کنکاش و آنها را در    دهدیمقرار    ی فرض  یهاتیموقعرا در    کنندگانشرکت  ،نقش  یفایا
چالش    دیجد  یهاوهیش به    گیریتصمیمو   به  متفاوت    هایسازیشبیه.  کشدیمو 

  ی ها تیبه موقع  تواندیمکه    کندیم  تیرا تقو  یو جمع  یفرد  یر یادگی  ،آفرینینقش
  ش یآزما  ی را برا  پذیرانعطافو    منی ا  ماتیتنظ   نی" منتقل شود. آنها همچنیواقع   ی ای"دن

 .  دهندیمارائه  

 د یکن   ش ی ارزشمند را آزما   ایمذاکره   ناتی تمر   -   8

بپذ  ی هاتیموقعتا    دهدیم اجازه    کارآموزانبه    سازیشبیه را  بنابرا  رندیناآشنا   ن ی )و 
  کارآموزان که    دهدیمنشان    یکنون  قاتیکنند(. تحق  تیبداهه خود را تقو  یهاییتوانا
  ی ها روشبا    سهیدر مقا  ،سازیشبیهمانند    ،ی تجرب  یر یادگی  یهاطیمحرا در    میمفاه
حفظ    هایسخنران   دمانن   ،سیتدر  کیتئور و  کرده  درک  و کنن یمبهتر   که یدرحال  د 

  ی هاروشبه    توانندیم   و   از نقاط قوت و ضعف هستند  یعیوس  فیط   یدارا  هاسازیشبیه
 مختلف به آموزش مذاکره کمک کنند.  

 منبع: 

pon.harvard.edu 

 ترجمه و اقتباس: 

۱۲

https://www.pon.harvard.edu/daily/negotiation-training-daily/negotiation-training-skills/


 حسین شکرگزار

 مشایی  الدین غیاث
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