
 

 

 موفقیت در مذاکره

 است یجهان یبشر تیفعال کی مذاکره

 همه. میهست خود رامونیپ افراد با معامله و یزن چانه حال در روزمره طور به اغلب م،یکن تصور آنچه از شیب ما

 هامهارت نیا ارزش به حال نیع در و میدار اجیاحت خوب هایهمذاکر یهامهارت به خود یکار یهاتیفعال در ما

 یم.واقف زین خود یشخص یزندگ در

 

 مذاکره را درک کنید

 گرانید با ای کنند اتخاذ یمیتصم دارند ازین ای خواهندیمبینند که هایی میگاهی اوقات مردم خود را در موقعیت

 آنها همه نکهیا مگر باشد، قبول قابل نیطرف یبرا که کنند یط را یندیفرآ دیبا منظور، نیبد. شوند معامله وارد

 . کنند توافق نکته کی یرو بالفاصله

 مذاکره چیست؟

 با همراه یوقت مذاکره. است شده نهاده مشترک یریگ میتصم یندهایفرآ انواع یرو بر که است ینام مذاکره

 انصاف تیرعا. هستند آن انجام به متعهد کنند احساس که ابندی دست یتوافق به نیطرف که بود خواهد تیموفق

 . است یاتیح یامر رگذاریتاث مذاکره کی در

 به یبندیپا به یرغبت است ممکن شده، رفتار یارعادالنهیغ طرز به یو با که کند احساس نیطرف از یکی یوقت

 گرانید از ییسودجو درصدد که زنندیم سکیر به دست یکسان معموال. باشد نداشته آمده دست به توافق

 . هستند

 بندیپا آن به و میسه آمده دست به توافق در آنها همه که یاگونه به است نیطرف تمام مشارکت مستلزم مذاکره

 از خارج یفرد نکهیا. شودینم دهینام مذاکره د،یباش شیاجرا از ریناگز که بدهد یدستور شما سیرئ نکهیا. باشند



 

 

، باشند او میتصم یاجرا به ملزم یقانون طور به موضوع نیطرف و کند یداور اختالف کی خصوص در شما جمع

 .شودینم دهینام مذاکره زین

 کار در یا مذاکره واقع در ز،ین نکنند یتالش یجمع توافق کی به دنیرس یبرا مذاکره نیطرف یوقت ن،یهمچن

 . ستین

 

 اشروش مقابله جویی و نتیجه

 تا خواهندیم دارند، انهیجو مقابله روش که یکسان .باشد یهمکار ای و ییجو مقابله بر یمبتن تواندیم مذاکره

 گرید نیریسا اما شوند برنده آنها دیشا رایز است؛ نظرانه کوته که یروش. شوند برنده است ممکن که ییجا

 مذاکره که دانندیم رند،یگیم شیپ در را یهمکار روش که یکسان. داشت نخواهند آنها با معامله به یلیتما

 و دوجانبه یسودآور بر یمبتن یروابط جادیا مترصد آنها. است گروه یاعضا تمام شدن منتفع یبرا یراه

 .هستند بلندمدت

 هم با یاقتصاد ای یاخالق ،یفرهنگ لحاظ به که یکسان با خصوص به یسودآور و یهمکار بر یمبتن مذاکره

 .است موثر ،متفاوتند

 دینما جادیا یموانع توافق راه سر بر تواندیم که ییهاتفاوت یرو نه شود، تمرکز منافع یرو است الزم .

 .ستین یرقابت ورزش کی مذاکره

 



 

 

 هدف مذاکره

 نیا هدف. ستین نیطرف ریسا بردن نیب از هدف اما کند، دنبال را شیخو منافع دیبا نیطرف از کی هر گرچها

 که است یندیفرآ موثر مذاکره. کنند تالش خود منافع به دنیرس جهت در نحو نیبهتر به نیطرف همه که است

 آنها منافع نیشتریب االمکان یحت که یتوافق برسند، توافق کی به تا کنندیم دنبال را خود منافع نیطرف آن یط

 به یکمتر لیتما باشند، نداشته تیرضا آن جینتا نیهمچن و ندیفرآ از مذاکره نیطرف اگر. کندیم نیتام را

 .داشت خواهند توافق در شده ذکر تعهدات یاجرا

 

 نکات مهم

 باشند شده حاصل توافق یاجرا به متعهد تینها در نیطرف تمام که است زیآم تیموفق یوقت مذاکره کی. 

 است یاتیح یامر انصاف تیرعا. 

 ستین مقابل طرف بردن نیب از یحت و دادن شکست بر یمبتن یرقابت. 

 سخن آخر

 شیافزا مذاکره، در مهارت ارتقاء به کمکتوانیم به مواردی مانند: میبا یادگیری مهارت مذاکره ما در سازمان 

 ر دست یابیم.موث یامذاکره از حاصل منافع شیافزا و نفس به اعتماد

 

 


