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 و چگونگی انجام آن  حی صح مذاکره
 تیم تحریریه فرتیک –نویسنده: فریدون فرداد 

 

کنی  کیه  یر طر  یر  ا  را حی  می  ایشییههیک بحث استراتژیک است که مسئله را به صحیح  مذاکره  

روشذذا ر ذذ  هذذم  ذذم هرذذ  خت راذذ ر  ر و اذذ    ر  ذذ  و ا ذذ  ، صذذح  مذذکره   طاننیی   قابیی  قلییه  میی 

 ر  طیگر را ترغیب کن  که با طیی ااه ار   کن  کهاز  رفین سع  م   ک امطر یک مذاکره،  ر    هنند.ما

کننی  تهافی  می  رکنن  از مشاجره اجتناب کنن  سع  م  رفین    مذاکره،  مه   نگاممهافقت کن    

 که به سازش برسن   
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مهقعیترییای شییول  ر ت ییاری نییه   مرییارت ا ییت ر اییهی مییهار اسییت کییه اغلییب طر ای مییذاکره حرفییه

 یای ویهط را بیه طرسیت  بیرای ایی هکیه    کننی اسیا  ایین مریارت افیراط تی ش م شهط  بر  است اطه م 

افیییایم مشییارکت بییا  ر متقا یی  کییرط  ای مییذاکره حرفییه ای، تهانییای  از مهل ییه  طیگییرا  محییرن کننیی 

 طیگرا  است 

 

 
 

 مراحل مذاکره 

ب، ممکن است پیرری از یک رریکرط ساوتار یافته برای میذاکره به منظهر طستیاب  به یک نتی ه محله

ای ترتییب طاطه شیهط م ی  باش   به  نها  مثا ، طر یک مهقعیت کاری ممکن است الزم باش  جلسیه

 مراح  مذاکره  لارتن  از: .که طر ا   مه  رفین مذاکره بتهانن  طرر  م جمع شهن 

 ؛سازی اماطه •

 ؛بحث •
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 ؛تهضیح ا  ا  •

 ؛مذاکره برای رسی   به نتی ه •

 ؛تهاف  •

  اجرای یک طرره  ملیات  •

 

 مذاکره و فنون تکنیک 

تهان  به شما طر ح  بسیاری از مشک ت م  ای مذاکره صحیح تکنیکبه  نها  یک ر لر، تسلط رری 

اوت فات را به ط   تا  ای بسیار مهار مذاکره را برای ر لرا  ارائه م سخت کمک کن   این مقاله ررش

   راحت  ح  کنن 

 مرم که بای  به وا ر بسپاری   لارتن  از: ای مذاکره صحیح از تکنیکبرو  

 

 آمادگی قبلی 

 ر  مقاب  تحقی  کنی  تیا بارهب ر  اماطا  رارط مذاکره نشهی ، طر این صهرت ضرر وها ی  کرط  طر  

شیما بایی  بتهانیی  طربیاره ملیاحث  کیه رری طرک کنیی    نیاز ای انرا ر نقاط قهت ر ضیع  انریا را برتیر  

 کنی  ا   ات الزم کسب کنی    ا مذاکره م ا 
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  مهارت گوش دادنبهبود  

ط نی  کنن اا  اغلب شنهن اا  ساکت ر ارام   ستن  که با صلر ر حهصله اجازه می برترین مذاکره  

کنن ه،  ر  مقاب  کنن   به  نها  مذاکرهقحع نم حر  بینن   انرا  رای حر   ر  مقاب  را طیگرا   

 که ابت ا صحلت کن   را تشهی  کنی  

 

 
 

 پذیریانعطاف 

کننی ه طیگیر اغلب ارقات، ممکن است م لهر شهی  شیهه ارتلا   وهط را متناسب بیا نیاز یای مذاکره

رت راضیح ر ررشین کنن ه،  قای  ویهط را بیه صیهتوییر ط ی   طر  نگام بحث، ضمن احترام به مذاکره

 .بیا  کنی 
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 ریزی قبلی برنامه 

ریزی اسیا  ییک بحیث مهفقییت امییی اسیت  برنامیهشذد . ریزی،   عذ   ذزوش شت ذ  مذاعدم   ن مذم

 یای طیگیر را بشناسیی ، ا ی ا  کننی هکن  مذاکرهریزی فراین ی جامع است که شما را ملیم م برنامه

 مهجهط را ارزیاب  کنی   ای وهط را تعیین کنی  ر ازینه

 

 بهبود ارتباطات 

 نگام مذاکره بای  با افراطی که طر مذاکره شرکت کرطن ، ارتلیاط ویهب  طاشیته باشیی   اینکیه میذاکره 

شییانش شییما را طر کسییب نتییایا محلییهب افیییایم  ،رسییم  یییا غیررسییم  باشیی  مرییم نیسییت، ارتلا ییات

 ط   م 

 

 حل مسئله با کمک یکدیگر 

طر قر  ج ی ، ح  مسئله با کمک یک یگر است  ح  مسیائ  بیه کمیک تکنیک مذاکره صحیح  احتمااًل،  

ی مثلییت ر بلن میی ت تهانیی   اطالنییه ر منهیی انه باشیی  ر با ییث ای ییاط رابحییهیکیی یگر طر مییذاکرات میی 

شیک  ایری  که و قانه فکر کنی  ر برای حی  ممشک  یاط م  شهط  شما به  نها  فرط ح  کنن هم 

تهانی  یک تهاف  نامه سهطمن  برای  مکاری کنی   طر نتی ه، با این  مکاری شما  به احتما  زیاط م 

  ر طر  ر  پی ا کنی  
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 های زبان بدن  یاد گرفتن تکنیک

غیرک می  ر ررابیط  ای زبا  ب   مت ارت است  شناوت زبا  ب   ا میت زیاطی طر ارتلا ات  تکنیک

ویهب  طاشیته  تهانیی  میذاکرهتهانیی  ایین را ب رمیی  کیه می فرط می   چرره  شا  هافراط طارط  شما با م

 یا، تا  ماننی   یرز نشسیتن، حرکیات طسیتباشی  یا نه  طر  نگام مذاکره بای  به زبا  ب   فرط مقاب  

 ارتلاط چشم  ر غیره تهجه طاشته باشی  

 

 
 

 گوش دادن به طرف مقابل

 ای  ر  مقاب  اهش ط ی    نگام ان ام مذاکره  ر ب  به ا تهبای  به وه  صحیح  مذاکره نگام  

تقهیت مرارت اهش طاط  متقابی  بیشتر اهش ط ی ، ق رت بیشتری وها ی  طاشت  به منظهر    چه

شیهط، ا مییت بای  تمرین زیاطی ان ام ط ی   یک  از طالیل  که با ث به چالم کشی   مذاکرات می 

 ن اط  به  ر  مقاب  است 
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 بر احساسات غلبه 

شیهط کیه اصیه  میذاکره تحیت تیاایر طوالت احساسات  نگام برقراری ارتلا ات میا  طر ن ر با ث م 

قرار بگیرط  اار  نگام مذاکره  احسا  کرطی  که با ضرر رربیرر شی ی ، ممکین اسیت احسیا  تیر  ییا 

ی ارتلیاط مناسیب ر تا  بی  رفتیار کنیی   ایین کیار با یث  ی م برقیراروشم طاشته باشی  ر با  ر  مقاب  

مذاکره بایی  ویهط را طر مهقعییت یکی یگر قیرار ط نی  ر بیه  یر     رفین شهط   شکست طر مذاکره م 

وهب  طاشته باشی  بای  یاط بگیریی    مقاب  مانن  طرست یا شریک نگاه کنن   شما برای اینکه مذاکره

 تا  را کنتر  کنی  که وشم

 

 کالم آخر 

باییی  مرارترییا ر تلیی ی  شییهی ،  ایحرفییه مییذاکره کننیی  بییرای اینکییه بییه یییک تهجییه طاشییته باشییی  کییه 

ار  از  میه بایی  رری زبیا  بی   تمرکیی   ،ایمیذاکره حرفیهبه منظهر طاشتن     ای  را یاط بگیری  تکنیک

ر زمیا   حهصیلهصیلر ر بیه  صیحیح  یای میذاکرهتکنییکاصیه  جمیع ارری ا   یات ر کنی   یاط ارفتن  

 ، تمرین کرط  است مذاکره فن کلی  مهفقیت طر  .طارطاحتیاج 

 

 : منابع

https://inside.6q.io/negotiation-techniques-for-leaders 

https://www.pon.harvard.edu/daily/negotiation-skills-daily/5-good-negotiation-

techniques 

https://startupnation.com/manage-your-business/10-techniques-for-better-

negotiation 

https://www.investopedia.com/terms/n/negotiation.asp 

https://inside.6q.io/negotiation-techniques-for-leaders
https://www.pon.harvard.edu/daily/negotiation-skills-daily/5-good-negotiation-techniques
https://www.pon.harvard.edu/daily/negotiation-skills-daily/5-good-negotiation-techniques
https://startupnation.com/manage-your-business/10-techniques-for-better-negotiation
https://startupnation.com/manage-your-business/10-techniques-for-better-negotiation
https://www.investopedia.com/terms/n/negotiation.asp


 

Fereydoun Fardad (www.fartik.com) Page 8 

 

https://brightfocusconsult.com/faq/what-is-professional-negotiator-

job/#:~:text=A%20professional%20negotiator%20has%20the,business%20solution%

20with%20your%20stakeholders 
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