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شروع مذاکره

نحوهشروعمذاکرهمیتواندروندونتیجهمذاکرهرابهنفعمایابهضرر

ماتمامکند.

شروعمذاکرهبراساسشرایطوطرفینمیتواندبسیارگزینشیومتغیر

باشد.

با تا رابدانیم،شروعمذاکرهبهتریداشتهباشیم اگریکسریاصول اما

نتیجه به و بگیریم راپی روندصحبت ازهمانشروعمناسب استفاده

دلخواهخودمانبرسیم.

منظور از شروع مذاکره چیست

باشدخدمتتان افرادیشروعمذاکرهگنگ برای آنجاکهممکناست از

بیانمیکنمکهمنظورازشروعمذاکرهنحوهاحوالپرسیوخوشوبش

کردنطرفیننیست.

اولیناطالعاتمفیدبرسر ازشروعمذاکرهزمانیاستکه بلکهمنظور

موضوعمذاکرهازیکیازطرفینبیانمیشود.
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    حتما این مقاله را مطالعه کنید: مذاکره چیست

آماده بودن قبل از شروع مذاکره

همانطورکهیکورزشکارقبلازمسابقهنیازبهآمادگیدارد،

همانطورکهسخنرانقبلازایرادسخنرانیاشنیازبهتمرینوآمادگی

دارد،

همانطورکهیکگروهارکسترقبلازاجرانیازبهآمادگیدارد،

همانطورکهبازیگرتئاترنیازبهتمرینسناریودارد،

مانیزقبلازشروعمذاکرهنیازداریمخودمانراآمادهکنیم.
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این آمادگی می تواند از این لحاظ باشد که:

اطالعاتمناسبازموضوعموردمذاکرهبهدستبیاوریم◄

دست◄ به جلسه در تاثیرگذار و حاضر اشخاص از مناسب اطالعات

بیاوریم

سناریوهایمختلفرابررسیکنیم◄

قبلازجلسه،چندینبارسناریوهارامروروتمرینکنیم◄

برایسواالتاحتمالی،جوابهایمناسبآمادهکنیم◄

روندمذاکرهراازجهاتمختلفپیشبینیکنیم.◄

شروع مذاکره با کیست؟

معموالمذاکرهرامانندیکمبارزهبوکستشبیهمیکنندکههردوحریف

روبرویهمایستادهاند.

دربیشتراوقاتمشتاولراکسیمیزندکهفکرمیکندقویتراست.

قبلازاینکهمشتاولبهسمتحریفپرتابشود،هردوطرفحریفش

رابارقصپامحکمیزند.
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شخصیکهفکرمیکندقویتراستمشتاولرامیزند

امااگرازیکزاویهدیگربهاینموضوعنگاهکنیمممکناستشخصیکه

مشتاولرامیزندبایکجاخالیازطرفمقابلروبروشودوتعادلش

بهمبخورد.

می بهم بود چینده برایخودش که هایی معادله تمام دیگر عبارت به

خورد.

واینجاممکناستکهبابرهمخوردتعادلشوبایکضربهناکاوت

شود.
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نمیخواهمبگویمکسیکهمذاکرهراشروعمیکندحتمابازندهاستو

یابرعکس.

مابایدباتوجهبهشرایط،اطالعاتوطرفمقابلمانتصمیمبگیریمکه

شروعکنندهباشیمیاخیر.

اطالعات◄ مقابل ازصحبتهایطرف تا کنیم استصبر نیاز گاهی

کافیرادریافتکنیم.

گاهیهمنیازاستازطرفمقابلمانسوالکنیمتااطالعاتکافیبه◄

دستبیاوریم.

گاهینیازاستکهمایکراستبرویمسراصلمطلب.◄

گاهینیازاستکهصبورباشیمتاطرفمقابل،مذاکرهراشروعکند.◄

بنابرایندرحالتکلیمابایدباتوجهبهاطالعات،اهدافوموارد◄

دیگرتصمیمبگیریمکهآیامنبایدمذاکرهراشروعکنمیاطرفمقابل؟
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سیاست در شروع مذاکره

ممکناستکهماقصدنداشتهباشیمشروعکنندهمذاکرهباشیموبهتر

استکهطرفمقابلشروعمذاکرهراانجامدهد،دراینجورمواقعچه

کاریمیتوانیمانجامدهیمتاتوپرابهطرفمقابلبیاندازیم؟

درچنینشرایطیمیتوانیمکمیدرشروعمذاکرهسیاستبهخرجدهیم.

سوالمیتواندگزینهخوبیبرایانداختنتوپبهزمینمقابلباشد.

والبتهبرایاینکاربهتراستازسواالتبازاستفادهکنیم.

    حتما این مقاله را مطالعه کنید: مهارت و نحوه سوال پرسیدن

برای مثال می توانیم بگوییم:

خبمحمدجانبرنامهاتبرای…چیه؟

آقایباقریفکرمیکنیدرمورد…چطورعملکنیم؟
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بااینکارمیتوانیمازطرفمقابلماناطالعاتبگیریموبراساسآنادامه

صحبتراطبقهدفمانپیشببریم.

چرا نباید شروع مذاکره با ما باشد؟

درخیلیازکتابهاتاکیددارندکهمانبایدشروعکنندهمذاکرهباشیم.

دلیلشچیست؟

دلیلشایناستکهدربیشترمواردپیشنهاداولبا“نه”مواجهمیشود.

داشته را واحد ۱۰۰ واقعی قیمت با کاالیی فروش قصد اگر مثال برای

باشیم،اگربگوییم۱۰۰واحداینکاالرامیفروشمطرفمقابل۱۰۰واحدرا

قبولنمیکندواصطالحاچانهزنیانجاممیدهد.

برایاینکهبیشترباچانهزنیونحوهتخفیفگرفتنآشناشویدپیشنهاد

میکنمحتمامقالهایدرزیرلینکشرامیگذاریممطالعهکنید:

    حتما این مقاله را مطالعه کنید: چگونه تخفیف بگیریم؟
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امااینکهآیاشروعمذاکرهبامابایدباشدیاخیر،همانطورکهبیانکردم

بستگیبهموقعیت،اطالعاتماوخیلیازآیتمهایدیگردارد.

بهتعدادآدمهایرویزمینراههستبرایمتقاعدکردن.

روابطانسانیهمیشهپیچیدهبودهونمیتوانچیزیراباقاطعیتبیان

کرد.

اینهنروتجربهمااستکهباعثمیشودمذاکراتیکهانجاممیدهیم

باموفقیتباشد.

برقراری ارتباط موثر قبل از شروع مذاکره

یکنکتهکهالزممیدانمبیانکنمایناستکهقبلازشروعمذاکرهمی

بایستبافردیاافرادمقابلارتباطموثربرقرارکنیم،مخصوصاباافرادی

کهدرهمینجلسهآشناشدهایم.

مابهتراستبهصورتناخودآگاهبهطرفمقابلماننشاندهیمکهاین

حسدرطرفمقابلبهوجودبیاییدکه:

مادرکنارهمهستیمنهروبرویهم◄
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مامکملوتکمیلکنندهیکدیگرهستیم◄

ماقابلاعتمادهستیم◄

ماقصدکالهگذاشتنبرسرترانداریم◄

صورت به یا است، سود طرف دو دوستانه صحبت یک این کل در و

آکادمیاینمیشودکهاینیکمذاکرهبرد–برداستوبهقولیکیاز

دوستانماینمذاکره)Happy–Happy()خوشحال–خوشحال(است

چراکهاگرطرفمقابلماحسخوبیازمانگیردبهاحتمالزیادصحبت

هایمابهنتیجهدلخواهنخواهدرسید.

    حتما این مقاله را مطالعه کنید: داشتن مهارت ارتباط موثر با 

دیگران

مطلب اصل سر رفتن و مذاکره شروع از قبل که است نیاز واقعا پس

بتوانیمیکارتباطموثرباطرفمقابلبرقرارکنیم.
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لحن در شروع مذاکره باید چگونه باشد؟

واضحاستکهاگرلحنمادرابتدایمالقاتودرادامهصحبتباطرف

مقابلبخواهدیکلحنغیرمحترمانهباشدطرفمقابلازماحسخوبی

نمیگیردوتمایلیبهبرقراریارتباطبامارانخواهدداشت.

بهتراستکهلحنصحبتماازشروعتاانتهایجلسهمحترمانهباشد،

چراکهممکناستدرجاهاییازمذاکرهاختالفنظرهاییوجودداشته

باشدواگرلحنمامحترمانهباشدطرفمقابلبهخودشاجازهنمیدهد

کهبخواهدبادادوبیدادوبیاحترامیباماصحبتکند.

    حتما این مقاله را مطالعه کنید: لحن صحیح صحبت کردن

جمع بندی

نحوهشروعمذاکرهبرایهرموقعیتیاهربرایشخصمیتواندمتفاوت

اززمان باتوجهبههنروتجربهخودمان باشد،اینماهستیمکهباید
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شروعمذاکرهتاپایانمذاکرهبهسمتهدفمانپیشبرویم،ودرخیلی

ازمواقعشروعمذاکرهمیتواندنقشبسزاییدراینروندداشتهباشد.

روزگارتان زیبا و در پناه خدا باشید

امیر مصطفی
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