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 نون مذاکرهفنکته در  6

 زندگی جای همه در مذاکره. است بدیل بی کار و کسب هنر یک پیروزمندانه و موفق مذاکره

! کاال یهزینه پرداخت تا گرفته دستمزد و حقوق سر بر مذاکره از دارد، پررنگ حضور

 هچآن به رسیدن برای را شما توانندمی که دارند وجود زیادی روانی ترفندهای خوشبختانه

 اب نوشتار این در. باشید مذاکره ضعیف طرف شما اگر خصوص به -کنند کمک خواهیدمی

 وفقم مذاکره علمی هایاستراتژی ترینخالقانه و ترینکاربردی از برخی تا باشید همراه بازده

 بخوانید را

 

 و همذاکر ینحوه با مستقیمی ارتباط منافعش تمام تقریبا و است اجتماعی موجودی نسانا

 به ار امتیازاتی تا کندمی تالش معموال مذاکره در فردی هر. دارد پیرامونش دنیای با گفتگو

 و اوریدبی دستبه بیشتری امتیاز بتوانید شما که است موفق ایمذاکره قطعا و بیاورد دست

 هم ارک پایان تا مقابل طرف داشتننگه البته. بدهید خود مقابل طرف به را امتیاز کمترین

 .شودمی محسوب شما برای بُرد یک

 

 

 شوید آشنا گفتگو نوع با

 بلندمدت؟ یا هستیم روروبه مدتکوتاه یمذاکره یک با آیا

 

 قلب و ذهن» کتاب در کالگ گاهدانش مدیریت استاد (Leigh Thompson) تامپسون لِی

 ای،کنارجاده رستوران یک در گارسون و مشتری بین یرابطه که است معتقد «کنندهمذاکره

 یخیل. بیافتد اتفاق کسی هر زندگی در بارها است ممکن که است مدتکوتاه یمذاکره یک

 لیلد همین به باشند، داشته مالقات هم با دوباره رستوران یخدمه و مشتری که است بعید

 ایدب را کاری محیط در کارمندان گفتگوهای دیگر سوی از. است مدتکوتاه گفتگوی یک این

 .دانست بلندمدت مذاکرات نوع از
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 مه تاثیری بلکه دارند، اهمیت آوریدمی دست به که چیزهایی تنها نه بلندمدت مذاکرات در

 .است مهم گذاریدمی دیگران روی که

 

 بدهید شما را پیشنهاد اولین

 .کنید استفاده ذهنی لنگراندازی اثر از

 

 در و هاقضاوت تصمیمات، در که است شناختی هایسوگیری از یکی ذهنی لنگراندازی اثر

 در شده ارائه هایگزینه اولین معموال. دارد سزایی به تأثیر فرد باورهای و رفتار نهایت

 ولا همان اید،رفته کاری یمصاحبه برای اگر. گذاردمی افراد انتخاب در زیادی تأثیر مذاکره،

 اداره هر در استخدام بخش مدیران. بدهید حقوق برای را خود پیشنهادی رقم باالترین

 یباالی پیشنهاد ابتدا همان اگر خاطر همین به آورند،می پایین کمکم را پیشنهاد معموال

 مذاکره نآ بردن باال برای بعد و بدهید پایینی قیمت اینکه تا است بهتر خیلی مطمئنا بدهید،

 .کنید

 

 مقابل، طرف است ممکن. بدهد را اول پیشنهاد است کسی با بُرد: »گویدمی تامپوسن

 مانجا را کاری شما که است این مهم ندهید؛ اهمیت اصال اما بداند، مسخره را شما پیشنهاد

 «.دارید اطمینان آن درستی از که ایدداده
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 در کلمبیا دانشگاه پژوهشگر ،(Adam Galinsky) گالینسکی‘ آدام

 اریک پیشنهادِ اولین گفتن در معموال مردم است معتقد مذاکره یزمینه

 .کنندمی عمل محتاط کمی خود

 

 

 

 

 

 

 در را فروشنده دیدگاه: »داندمی خانه فروش مانند را دستمزد و حقوق مورد در مذاکره وی

 «.شودیم بسته باالتر نیز نهایی قرارداد باشد، باالتر شما یپایه قیمت چه هر: بگیرید نظر

 

 ریبیشت تمرکز کار مثبتِ هایویژگی روی خریداران شودمی باعث باال قیمت یک پیشنهاد

 تا دهدمی را اجازه این شما به اولیه، تهاجمی پیشنهاد یک دادن عالوه، به. باشند داشته

 خیلی آوریدمی دست به که چیزی هم باز اما بدهید مقابل طرف به هم امتیازاتی پیشنهاد

 شما ،نباشد تهاجمی شما اول پیشنهاد اگر که است حالی در این باشد؛ دیگر هایحالت از بهتر

 یلیهاو یخواسته روی بر یا و بدهید پیشنهاد کمتری امتیازات باید یا: دارید شانس دو فقط

 .کنید پافشاری خود

 

 کنید مشخص خودتان برای قیمتی کفِ یک مذاکره از قبل

 برای همواره است بهتر: گویدمی باره این در مذاکره فن پژوهشگر (Chad Ellis) الیس چاد

 و خریدار برای چه مذاکرات در قیمتی سقف و کَف داشتن. درنظربگیرید قیمتیکفِ یک خود

 باعث مذاکرات در قیمتی سطح این بودن مشخص. دارد زیادی اهمیت کاال یفروشنده چه

 کنید، قبول توانیدنمی اگر و بسنجید قیمتی سطح همان با را شده ارائه پیشنهادات شود،می

 .کنید اجتناب آن انجام از

 



  

www.keramatzade.com 

      

 

Page | 4 

 

 

 ترکم شما زیرا دارد، بسزایی اهمیت محکم، قیمتی سطح یک داشتن روانشناسی دیدگاه از

 .گیریدمی قرار اطرافیان پیشنهادات تاثیر تحت

 

 باشید آیینه مانند مذاکره در

 لگوهایا لهجه، پذیرند،می تاثیر هم رفتارهای از کنند،می برقرار ارتباط یکدیگر با افراد وقتی

 .ستا دیگران رفتار از متاثر که هستند فاکتورهایی جمله از بدنِ زبان و چهره حاالت رفتاری،

 ار مذاکرات در مقابل طرف رفتاری الگوهای کنندمی تالش که افرادی دهدمی نشان مطالعات

 .دهندیم گسترش نیز را خود ارتباطی یدامنه بلکه کنندمی مذاکره بهتر تنها نه کنند، تقلید

 

 در و رندآومی دستبه بهتری نتایج کنند،می تقلید را مقابل طرف رفتار که کنندگانیمذاکره

 .دارند هم بهتری عملکرد نتیجه

 

 کنید پافشاری خود هایپتانسیل روی بر

 شما دستاوردهای این دهد،می نشان استنفورد و هاروارد دانشگاه در شده انجام مطالعات

 یشتریب جذابیت شما بالقوه توان و هاپتانسیل بلکه کند،می جلب را دیگران توجه که نیست

 حقیقت یک انعکاس به نسبت دارد، وجود هاپتانسیل در که قطعیتی عدم واقع در. دارد

 .دارد بیشتری تاثیرگذاری شناختی نظر از شما، دستاوردهای یعنی شده شناخته

 

 نکنید پافشاری رقم یک روی بر

 طیف یک و شما پیشنهادی رقم شامل قیمت، بازه یک به مردم که اندداده نشان تحقیقات

 آنچه زا باالتر کمی را خود پیشنهادی رقم همیشه. دهندمی نشان بهتری واکنش آن، از باالتر

 باشد، دالر هزار ۰۱۱ حقوقتان پایه دارید دوست اگر مثال. دهید قرار است، مدنظرتان واقعا

 .کنید اعالم دالر هزار ۰۲۱ تا ۰۱۱ حدود در را خود حقوق میانگین
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 افشاریپ مشخص رقم یک روی بر که است این از ترمنطقی خیلی حقوقی میانگین یک پیشنهاد

 کمی شاید که شدید قیمت کاهش یک با تا دارد وجود کمتری احتمال صورت، این در. کنید

 .شوید مواجه باشد، گستاخانه هم

 

 کنید صحبت خودتان مورد در

 دانشگاه دانشجویان از آزمایشی طی ۲۱۱۲ سال در ،(Adam Grant) گرنت آدام

 .کنند مذاکره هم با ایمیل طریق از که خواست استنفورد دانشگاه و وسترننورث

 

 .دادند هم به را خود ایمیل آدرس و اسم تنها و مطلب اصل سر رفتند مستقیم برخی

 عادات و عالیق مورد در بیشتری اطالعات کردند سعی مذاکرات، جریان در دوم گروه اما

 درصد ۹۵ در افراد این داد، نشان تحقیقات. بیاورند دستبه نیز یکدیگر کاری و رفتاری

 حدود در فقط اول گروه برای توافقات میزان که است حالی در این رسیدند؛ توافق به موارد

 .بود درصد ۰۱

 

 دارید نگه میز روی را هاگزینه یهمه

 کنندگانمذاکره که رسید نتیجه این به خود تحقیقات در ،(Neil Rackham) راکهام نیل

 را چیز همه واقع در و کنندنمی پیگیری تک به تک صورت به را متعدد موضوعات ایحرفه

 .گذاردمی صِحّه موضوع این بر نیز گرنت. دارندمی نگه میز روی

 

 روم،ب دیگر موضوعات سراغ بعد و کنم حل را حقوق یمسئله اول بگذار بگویید اینکه جای به

 موقعیت از ببرید، پیش هم موازی را قرارداد مختلف هایبخش و شرایط یهمه است بهتر

 .کاری پاداش میزان تا گرفته ساالنه تعطیالت میزان و مکانی

 تِموقعی حفظ در را شما پذیریانعطاف میز، روی هاگزینه یهمه گذاشتن: »است معتقد گرنت

 «.کندمی بیشتر مزایا و حقوق افزایش و کاری


