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ز شویم ر مذاکره پیرو  ؟ چگونه د
 تیم تحریریه فرتیک –نویسنده: فریدون فرداد 

 

 کگهه یحته. دیباشه مهاککه  بهه قادر دیبا شما ،تان چیستشغل   ای  دیهست  سیکچه    شما  که  ستین  مهم

 ایه سی ئه صهبتت بها یبههک دیهبا ههم بها   کحتمها ا   ،مختله  نهدک دنیاز به کنجها  مهاککهک     که  دکرید  یشغل

کطهع  ندکشهته باشهید کهه چ بنهه بهه   کگهه  بنهابهکی،،.  دیکن  ماککه   ی بهخی ک  مسائل تان دربا  همکا کن

 خببی ماککه  کنید، با مشکل مبکجه خبکهید شد.

 کنهد کمه  شهما به تبکندیم خبب ماککه . کند جادیک شما  حهفه  د   یبز گ  رییتغ  تبکندیم  خبب  ماککه 

مهاککه   ببدجهه یحته ای با تر عنبکن ،حقبق شیکفزک ای بهتر حقبق مب د  د   ،دیکن  کسب  ی شتریب  د آمد
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 بیهتهغ  ک کفههکد چ بنهه میبهدکن کهه کسهت  ، یک  یکصل  مها     ی  شبد،  شرو   ماککه   نکهیک  ک   قتل   کنید.

مقاله نکاتی دربا   کینکهه چ بنهه متقاعهد کنهیم و زیهروزی د  . د  کی،  دهند  کدکمه  ماککه   به  که  میکن

 ماککه  ذکه شد  که هن ا  شرو  ماککه  حائز کهمیت کست.

 

 روشهای پیروزی در مذاکره

 انیمشهتر بها  ک خهبد روکبه  د،یهکن تیریمهد  ک کا کنان تا کندیم کم  شما به ماککه   خبب  یهامها   

تجا   مبفق شبید.  کینکه چه مبضهبعی مهب د ببهس کسهت، حهائز کهمیهت د  دنیای    و  بتخشید  بهتبد

. دیهدکر ا ین ، یتمر و فکر بهتان مبفق شبید، خبکهید د  ماککه  بهکی  سیدن به کهدکفنیست. کگه می

هایی قهک  ن یهند که مجتبر به ماککه  کنند د  مبقعیتبهخی ک  کفهکد به علت تهس ک  ماککه  سعی می

د نکته  ک کمتبان کنید و بتینید کهه آیها کیه، نکها  در بهتهبد مهها   مهاککهک  بهه مهاککه  شبند. کی، چن

 کنند یا خیه؟!کنند  کم  می

 

 داشته باشید  یآمادگ از قبل 

 طهفی، ماککه  جمع آوری کنید.  کطععاتی دربا   ،کنید شهکتکینکه د  ماککه   ک  قتل 

 

 یادداشت برداری کنید 

 .فکه کنید خبد های ک  حل  به و دیکن قیتبق مبضب  دربا   ببس شرو  ک  قتل 
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 به مسائل از زوایای مختلف نگاه کنید 

 ک مطرح  خبد یکصل  یهاین هکن ونیاز  ک به شما ک کئه دهند    مب د  کطععا   تا  دیبخبکه  آنها ک  دیکن  یسع

 .کنند

 

 
 

 د یکن  مشخص وضوح به را خود هدافا

تهان ک  خبکهیهد بهسهید و ههدفکی مهید  مهاککه  بهه چهه نتیجهه کهه دیهکن حاصل   نانیکطم  ببس،  کز  قتل 

 ماککه  چیست.
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 مشارکت و همکاری کنید 

تان یعنهی زیهروزی د  کگه قصد دکرید که به هدف. ستین  یفهد  ی کار  ،ماککه به خاطه دکشته باشید که  

ماککه  بهسید، باید بهکی کها  گروههی آمهاد  شهبید و مهها   کها کرن د  گهرو  و مشها کت بها دی ههکن د  

مشها کت  بها دیهبا مهاککه  طههف دوطبل ماککه   ک دکشته باشهید. بههکی کینکهه یه  مهاککه  زیهرو  شهبد، 

 یکدی ر به نتیجه و هدف خبد دست زیدک کنند.

 

 ای بحث مذاکره تعیین کنید بهترین زمان را بر

  هن امی ببس  ک شرو  کنید که طهفی، آ ک  هستند. دیتبکنیم و دیدکر ببس یبهک یکاف وقت شما

 

 ی خود را بهبود ببخشید ر یگم یتصم ییتوانا

تصهمیما  بهتهری   مهاککه   طهبل  د   دیهتبکنیم  دکشته باشید،  یخبب  یهامها    کگر بهکی کنجا  ماککه 

  نتیجه با کخا تصمیما  بهته، د  ماککه  زیرو  شبید.ب یرید و د  

 

 ی فردان یم یهامهارت 

باید بها  ماککه ،ی، طهف با خبب ی کار ک تتاط حفظ به منظب  زیرو  شبید، و  ماککه د     خبکهید کهکگه می

مجتهب  کگر بتبکنید بهدون کینکهه طههفی، مهاککه   ک بهدون .  آشنایی دکشته باشید  یفهدانیم  یهامها  

 تبکنید د  ماککه  زیرو  شبید.کهدن آنها تهغیب به کنجا  کاری کنید، می
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 د یکن  ی خوددار شدن یاحساسات   از و  دیکن   حفظ را خود آرامش

 شهتهیب ههچههتان  ک حفهظ کنیهد. د  حی، ماککه  سعی کنید که کستهس  ک ک  خبدتان دو  کنید و آ کمش

 ته خبکهد ببد.ماککه  سخت، مبفقیت و زیروزی د  دیشب یکحساسات

 

 به صحبتهای طرفین مذاکره گوش دهید 

 .دیکن های طهفی، ماککه صبتت به دکدن گبش صهف  ک ی شتریب  مان ماککه ، طبل د 

 

 
 

 پردازی نکنید  هیحاش 

کند که روی مبضهب  تمهکهز زهدکزی د  ماککهک  کهمیت زیادی دک د، چبن به شما کم  میعد  حاشیه

  تان ک  ماککه   ک فهکمبش نکنید. کنید و هدف
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 خواهید سوال کنید در مورد هرچه می

 بهاماککه  حهف بزنید، کی، کار  ک با آ کمش و   تان  ک د گیه کهد  بپهسید و د  مب د نتیجهسبک تی که ذه، 

 .دیده کنجا  انههتعا ضیغ یلبن

 

 از اشاره کردن ِاجتناب کنید 

 مسائل نه روی کشخاص تمهکز کنید.هن ا  کنجا  ماککه ، روی 
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 اهمیت متقاعدسازی در مذاکره 

بههکی مبفقیهت و زیهروزی د  مهاککهک  بهه آن تبجهه دکشهته   دیهبا  کهه  کسهت  یمهمه  مها    دسازی،عمتقا

مبفهق کیه، سهبک    ک ک  خبدتهان خبکهیهد زهسهیدن طههفی، مهاککه   ک   باشید. بهه عنهبکن مهاککه  کننهد 

  ک  خهبد  یههادگا ید  تا  دیکنشما باید بدکنید که چ بنه طهفی، ماککه   ک تهغیب    چ بنه متقاعد کنیم؟

 و  ههکنید فکهه طهر   ای هان هش د،یعقا هییتغ یبهک هاکستفاد  ک  تکنی   به معنی  بیتهغ  .دهند  هییتغ

 .کست شما یهادگا ید دییتأ

تبکنیههد مشههکع   ک حههل و فصههل کنیههد و بههه سههازی دکشههته باشههید، د  مههاککهک  مههیکگههه مههها   متقاعد 

ی متقاعدسهازی د  مهاککه  تان یعنی زیروزی د  ماککه  دست زیدک کنید. کسب مهها   در  مینهههدف

 .کسب کنید  ک جهینت ، یبهتر انیمشتر با معامله هن ا دهد که به شما کی، کمکان  ک می

 

 کالم آخر 

هد باشهد،  هد بهب هن ا  ماککه ، کگه ههه دو طههفی، ک  مهاککه   ضهایت بیشهتری دکشهته باشهند و مهاککه  بهب

،  سیدن به مبفقیهت د  مهاککه  ههم ههدفی کسهت  د صد مبفقیت ماککه  بیشته خبکهد ببد. مسلماا

خبکهیهد کنیهد و مهیماککهک  مختلفی شههکت مهیکه ک  کبتدک مدنظه طهفی، ماککه  ببد  کست. کگه د  

کی، مقاله بهه شهما  زیروزی د  ماککه  و متقاعدسازی کفزکیش دهید، مطالعه  مها تهای خبد  ک در  مینه

 کند. کم  زیادی می
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