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تعریف و اهمیت دیپلماسی تجاری

تعریف دیپلماسی تجاری
اداره و هدایت تجارت و سرمایهگذاری بینالمللی در زمینه کاال و خدمات با
استفاده از ظرفیتهای سیاسی ،اقتصادی ،تجاری و تکنولوژیک یک کشور
در دیپلماسی تجاری ،کشورها با توجه به تواناییها و منافع ملی اقتصادی خود
میکوشند تا :
در قالب استراتژیهای خاص (استراتژیهای جایگزینی واردات یا توسعه صادرات)
به تعقیب اهداف خاص و عملیاتی (توسعه صادرات یا جذب سرمایهگذاری خارجی)
با استفاده از ابزارهایی (نظیر ابزارهای تعرفهای و غیرتعرفهای)
بپردازند.

ساختار راهبری دیپلماسی تجاری کشور
وزارت صمت ،گمرک ،اتاقهای بازرگانی ،معاونت اقتصادی وزارت امور
خارجه ،سازمان توسعه تجارت ،رایزنان بازرگانی و ...
سوئد  ۲۳۵نفر ،چین  ۲۲۱نفر ،آلمان  ۲۱۳نفر ،هند  ۱۹۸نفر ،فرانسه  ۱۵۶نفر و آمریکا  ۱۵۰نفر
ایران فقط  ۶نفر (بغداد و بصره عراق ،ترکیه ،ارمنستان ،جمهوریآذربایجان و پاکستان)
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تعریف و اهمیت دیپلماسی تجاری

اهمیت دیپلماسی تجاری
فرآیند جهانی شدن ( )globalizationبا چهار تغییر یا دگرگونی زیر همراه
بوده است :
 )۱گسترش دامنه و قلمرو فعالیتهای اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی به
فراسوی مرزهای ملی و منطقهای و قارهای
 )۲وابستگی شدید و متقابل جریان تجارت ،سرمایهگذاری ،مهاجرت و
فرهنگ
 )۳افزایش سرعت انتشار و جابهجایی اندیشهها ،کاال ،اطالعات،
سرمایه بر اثر پیدایش شبکههای جهانی ارتباطات و حمل و نقل
 )۴افزایش تاثیرگذاری فعالیتها و رویدادهای محلی در سطح جهانی
به این ترتیب اکنون دیپلماسی تجاری از واردات کاال بسیار فراتر رفته و به
نظام قانونگذاری داخلی کشورها رسیده و به همین دلیل ،تدوین و
پیشبرد آن به هماهنگی جدی بین نهادها و حوزههای مرتبط نیاز دارد.
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تعریف مذاکره

مذاکره
فرایندی است که :
 به شکل ارتباط بین حداقل دو طرف واقع می شود که
 بین خواسته ها و نیازهای آنها اختالف و یا تعارض وجود داشته ولی
 کامال اختیاری مشتاق برای تفاهم یا توافق بوده و
 آمادگی و توان تبادل امتیاز یا داد و ستد را داشته باشند.
هدف از انجام مذاکره از جانب هر یک از طرفین مذاکره :
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تعریف مذاکره

چند اصل مهم در مذاکره
 مذاکره یک اتفاق نیست
 بحث ما در مورد مذاکره مبتنی بر فریب و دروغ نیست
 در مذاکره پیروزی مهم است اما نه به هر قیمتی
 همه مذاکرات با توافق تمام نمی شوند

 قرار نیست در همه مذاکرات پیروز شویم اما نباید ببازیم

تعریف مذاکره
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مذاکره در چه جاهایی شکل می گیرد ؟

با خود خانواده
مدرسه

سازمان

جامعه

گروه ها
جهان

کشورها
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تعریف مذاکره
بررسی یک نمونه

به نظر شما قطار باید از
کدام مسیر عبور کند ؟

1

 یا 

2

آیا می توانید راننده
قطار را متقاعد کنید
نظر شما را انجام دهد ؟
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انواع مذاکرات
مذاکره نرم ()Soft Negotiation
این افراد شیوه مالیمی از چانه زنی را انتخاب میکنند .آنها از چالش
اجتناب کرده و به راحتی با اعتماد به دیگران نظرشان را تغییر میدهند.
مذاکره سخت ()Hard Negotiation
این افراد دایم سعی می کنند با تهدید نفوذ کنند .به دیگران بی اعتماد
هستند و با پافشاری بر منافع خود ،از ابزار فشار استفاده میکنند.
مذاکره اصولی ()Principled Negotiation
این افراد به دنبال راهکارهای یکپارچه هستند و بر مسائل به جای
اهداف ،انگیزهها و نیازهای افراد درگیر تمرکز میکنند .آنها بجای فشار
گزینه هایشان را بر مبنای اصول انصاف و اخالق پیگیری می کنند.
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تعریف مذاکره
عمودی

انواع مذاکرات
مذاکرات عمودی
بین مدیران و زیر مجموعه
مذاکرات افقی
بین همکاران یک واحد سازمانی

مورب

مذاکرات مورب
بین افراد در سطوح مختلف از واحدهای متفاوت

افقی
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تعریف مذاکره

انواع مذاکرات

مذاکرات توزیعی یا توزیع کیک ()Distributive Negotiations

سهم
بزرگتر
از کیک
مذاکرات تلفیقی ()Integrative Negotiations

کیک
بزرگتر

تعریف مذاکره
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انواع مذاکرات
برد و باخت
تعداد طرف درگیر

تیم مذاکره
زمان مذاکره
رسانه و محل مذاکره

باخت-باخت

برد-باخت

برد-برد

چند حریفه

با خود

گروهی

یک نفر

چندین سال

چند ثانیه

فضای مجازی

محیط عمومی
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فرآیند مذاکره

فرآیند مذاکره
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فرآیند مذاکره
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گامهای فرآیند مذاکره
پیش از مذاکره

حین مذاکره

جمع آوری
اطالعات

آماده
سازی و
برنامه
ریزی

رابطه
سازی

شناختن و
شناساندن

1

2

3

4

فرآیند مذاکره

پس از
مذاکره

تبادل
پیشنهاد

توافق

پیگیری و
اجرا

5

6

7
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اهمیت جزییات

فرآیند مذاکره
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پیش از مذاکره

پیش از مذاکره
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پیش از مذاکره

 .۱جمع آوری اطالعات










سوابق طرف های مذاکره
افراد حاضر در جلسه
سوابق مذاکرات مشابه
تمام ذینفعان و توقعات آنها
زمان و محل مذاکره و امکانات آن
نیازها و خواسته های احتمالی طرف مقابل
ارزشها ،چهارچوب و عرف سازمانی طرف مذاکره
گزینه های جایگزین احتمالی
اطالعات به روز در مورد موضوع مذاکره و حواشی آن
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پیش از مذاکره

 .۲آماده سازی و برنامه ریزی
آماده سازی و برنامه ریزی کلیدهای مذاکره موفق هستند.
ما به دو گروه کسب آمادگی برای مذاکره نیاز داریم :
 )1مهارتهای عمومی شامل  :دانش زبان بدن ،فن بیان ،نگارش و ...که
در بخش حین مذاکره به آنها اشاره خواهد شد.
 )2آمادگیهای موردی شامل  :تعیین اهداف مذاکره ،محدودیتها ،خط

قرمزها و  ...که برای هر مذاکره ای باید بطور جداگانه تهیه شوند.
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پیش از مذاکره

 .۲آماده سازی و برنامه ریزی
آماده سازی تا روز مذاکره باید جریان داشته باشد.

پیشنهاد می شود یک چک لیست آمادگی شخصی برای هر
مذاکره تنظیم کنید تا چیزی از قلم نیافتد.
تعیین :
 اهداف محدودیتها خطوط قرمز پرسش هایاحتمالی

تهیه وسایل
همراه متناسب:
 گزارشها کتابها لپ تاپ -قلم

ظاهر مطلوب
و زیبا :
 لباس متناسب بوی خوش -چهره آراسته

حفظ آمادگی
ذهنی و بدنی
در روز مذاکره :
 غذای مناسب پیالتس ،یوگا -خواب کافی
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 .۲آماده سازی و برنامه ریزی
برنامه ریزی ،پیش بینی آینده نیست بلکه ساختن آینده مطابق
میل ماست .با این تعریف برنامه ریزی برای مذاکره یعنی تعیین
مسیری که منجر به پیروزی در مذاکره شود.
حتما برای  ۳وضعیت مختلف برنامه ریزی کنید :
 . ۱بد بینانه
 . ۲واقع بینانه
 . ۳خوش بینانه
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پیش از مذاکره

 .۲آماده سازی و برنامه ریزی  -مراحل برنامه ریزی عبارتند از :
فهرست
موضوعات

BATNA

استراتژی
مذاکره

زمان بندی

نقطه پایان

نقطه شروع

مدیریت
ریسک

شرط ترک
مذاکره

تمرین

Best
Alternative
to a
Negotiated
Agreement
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چک لیست
حتی خلبانهای ماهر هم برای مراحل مختلف پرواز ،چک لیستهای متعدد
دارند .این چک لیستها برای کاهش خطای انسانی هستند.
فضای مذاکره
برخی اوقات
هیجانی است
و در هیجان
اغلب چیزهای
مهم فراموش
می شوند

داشتن چک لیست نشانه ضعف نیست بلکه نشانه قدرت است.
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 .۳رابطه سازی
مکاتبه
سازمانی

تبلیغات

ارایه رزومه
ارسال اطالعات

معرفی وب سایت
شبکه های اجتماعی
معرفی توسط افراد معتبر

فردی
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حین مذاکره

حین مذاکره
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 .۴شناختن و شناساندن
شناخت تیپ شخصیتی و رفتاری در مذاکره ،چه کمکی به ما می کند ؟
کمک می کند .....
راحت تر
صحبت کنیم

استرس
نداشته
باشیم

تفاوت های
دیگران را
درک کنیم

تاثیر مثبت
بگذاریم

Negotiation

حین مذاکره

 .۴شناختن و شناساندن
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حین مذاکره

 .۴شناختن و شناساندن

شناخت بر اساس کانالهای ارتباطی

دیداری یا بصری

شنیداری یا سمعی

لمسی یا حسی
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حین مذاکره

 .۴شناختن و شناساندن

دیداری یا بصری

چگونه بشناسیم ؟
اغلب می گویند  :دیدم ،زیبا است ،عجب منظره قشنگی
عاشق گل ،دوستدار هدیه و شیک پوش هستند.
تند صحبت می کنند و بیشتر از حرکات دستان خود استفاده می کنند.
معموالً در حالت ایستاده نوک پاهایشان به سمت جلو می باشد.
چگونه ارتباط مثبت برقرار کنیم ؟
باید به احترامشان بلند شویم.
زبان بدن ما بسیار بر روی آنها تاثیر گذار است.
با آنها باید پر از شور و هیجان بود.
باید با ایشان به صورت مختصر صحبت کرد.
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حین مذاکره

 .۴شناختن و شناساندن

شنیداری یا سمعی

چگونه بشناسیم ؟
اغلب می گویند  :گوش دادم ،شنیدم
شمرده و زیبا سخن می گویند ،صدایشان زیباست.
موقع صحبت کردن دست ها به سمت گوش هایشان می رود
کمی کج می ایستند و معموالً با گوش سمت مخالف پای کج می شنوند.
چگونه ارتباط مثبت برقرار کنیم ؟
تحسین و تشکر الزم است و از کنایه و طعنه باید پرهیز شود.
با این افراد آرامتر از بصری ها باید صحبت کرده و فصاحت و بالغت را
در سخن از یاد نبرد.
برای ابراز احساسات و تشویق هم باید از ابزار کالمی استفاده کرد.

Negotiation

حین مذاکره

 .۴شناختن و شناساندن

لمسی یا حسی

چگونه بشناسیم ؟
اغلب می گویند  :لمس کردم ،حس کردم ،خواب دیدم ،خوش مزه بود.
بسیار شمرده صحبت می کنند و معموالً چاق تر از دو گروه قبل هستند.
هیجانشان بسیار کم بوده و بسیار مالیم و متین هستند.
وقتی سرپا هستند نوک پاهایشان کج به سمت بیرون می باشد.
وسط کار یا حتی بطور مثال آب خوردن فکر می کنند.
چگونه ارتباط مثبت برقرار کنیم ؟
لمسی ها را باید در آغوش کشید .دستانشان را به گرمی فشرد.
لمسی ها نوازش و بوسیدن و ابراز محبت برایشان بسیار مهم است و هل
دادن و تنه زدن ،به شدت آزارشان می دهد.
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حین مذاکره

 .۴شناختن و شناساندن
چند نکته مهم در مورد شناساندن و معرفی اولیه
نحوه معرفی با اولین تصویر شما در ذهن مخاطب رابطه دارد و فقط چند
ثانیه طول می کشد تا دیگران در مورد شما قضاوت کنند ،بنابراین :
 .1به شدت مراقب اثر برخورد اول باشید.
 .2زبان بدن خود را با کانال ارتباطی طرف مقابل تنظیم کنید.
 .3رعایت آداب معاشرت و چهار چوب فرهنگی را جدی بگیرید.
 .4اصول فن بیان را رعایت کرده ،شمرده و رسا صحبت کنید.
 .5به رعایت زمانبندی و آمادگی مخاطب برای شنیدن توجه کنید.
 .6هوشمندانه ،به ترتیب خودتان و مسوولیت تان را معرفی کرده و
سپس مختصری از شرح کسب و کارتان را بیان کنید.
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حین مذاکره

 .۵تبادل پیشنهاد یا چانه زنی ()Bargaining
تبادل پیشنهاد با هدف متقاعد سازی و گرفتن امتیاز انجام می
شود .ده ها استراتژی و صدها تکنیک در این زمینه وجود دارند،
اما قرار نیست ما همه آنها را بلد باشیم و اجرا کنیم.
ما باید چند استراتژی و تکنیک مخصوص خودمان را برای

شرایط مختلف پیدا کرده ،یاد بگیریم و با باالترین مهارت ممکن
آن ها را در صورت لزوم اجرا کنیم.
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حین مذاکره

 .۵تبادل پیشنهاد یا چانه زنی ()Bargaining
سطوح متقاعد سازی
سطح اول  :کاهش مقاومت
سطح دوم  :متابعت و پذیرش بیرونی
سطح سوم :تغییر باورهای درونی

Negotiation

حین مذاکره

 .۵تبادل پیشنهاد یا چانه زنی ()Bargaining
روشهای تصمیم گیری

منطقی

احساسی

عرف و سنت
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حین مذاکره

 .۵تبادل پیشنهاد یا چانه زنی ()Bargaining
اول ما پیشنهاد دهیم یا منتظر پیشنهاد طرف مقابل باشیم ؟
سو گیری شناختی اثر لنگر انداختن ()Anchoring
ذهن ما خیلی سریع نسبت به
اولین اطالعاتی که دریافت می
کند جهت گیری پیدا می کند.

این خطا را تکیه گاه ذهنی یا اثر
لنگر انداختن می نامند.
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حین مذاکره

 .۵تبادل پیشنهاد یا چانه زنی ()Bargaining
اول ما پیشنهاد دهیم یا منتظر پیشنهاد طرف مقابل باشیم ؟
شرایطی که ما پیشنهاد می دهیم

شرایطی که طرف مقابل پیشنهاد می دهد
وقتی رقابت زیاد است
وقتی مهارت کافی برای در دست گرفتن
مذاکره نداریم

وقتی رهبر بازار هستیم
وقتی تمایل داریم ابتکار مذاکره را در دست
بگیریم
وقتی طرف مقابل در ارایه پیشنهاد سرسخت
وقتی طرف مقابل سریعا پیشنهاد می دهد
است
وقتی اطالعات کافی از طرف مقابل و سبک
وقتی کامال طرف مقابل و سبک مذاکره اش را
مذاکره اش نداریم.
می شناسیم
وقتی که محاسبات علمی و اصولی و تعهد بلند وقتی که محاسبات بر اساس نوسان بازار و تعهد
کوتاه مدت است
مدت است

حین مذاکره
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 .۵تبادل پیشنهاد یا چانه زنی ()Bargaining
ناحیه توافق پذیر ()ZOPA=Zone Of Possible Agreement
نقطه دلخواه فروشنده

نقطه ترک مذاکره فروشنده

محدوده مورد نظر فروشنده
ZOPA

محدوده مورد نظر خریدار
نقطه ترک مذاکره خریدار

نقطه دلخواه خریدار

Negotiation

حین مذاکره

 .۶توافق و تنظیم قرارداد ()Contract
خطاهای دقیقه ۹۰

معموال دو اشتباه زیر در انتهای مذاکرات رخ می دهند که باید از
آن اجتناب گردد :

گل به خودی

ادراک فراخود

Negotiation

حین مذاکره

 .۶توافق و تنظیم قرارداد ()Contract
مواردی که پس از حصول توافق می بایست انجام شوند :
 .1بالفاصله قرارداد را تنظیم و امضا کنید.
 .2در انتخاب تک تک کلمات و جمالت و شفافیت بندهای قرارداد دقت کنید.
 .3در صورتیکه موضوع مذاکره و قرارداد کمی پیچیده بود ،حتما قرار داد را با
نظارت مستقیم وکیل حقوقی تنظیم کنید.
 .4در صورتیکه به هر دلیلی تنظیم قرارداد به زمان دیگری موکول شد ،حتما در
پایان مذاکره ،تفاهم نامه ( )MOAتنظیم و امضا کنید (پیشنهاد می شود نسخه
اولیه را از قبل آماده کرده و همراه داشته باشید)
 .5تعهدات مالی و زمانی قرارداد را پیش از امضاء مجددا چک کنید.
 .6حتما شخصا قرارداد را مطالعه کنید.
 .7پیشنهاد می شود قرارداد را از انتها به ابتدا مطالعه کنید.
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حین مذاکره

 .۶توافق و تنظیم قرارداد ()Contract
در صورتیکه توافق حاصل نشد :
 .1سعی کنید طرف مقابل را به تنظیم قرارداد مشروط ترغیب کنید.

 .2حتی االمکان برای تنظیم تفاهم نامه ( )MOUتالش کنید.
 .3پیشنهاد دهید مذاکره مجدد ( )Renegotiationانجام گیرد.
 .4مذاکره را با روی خوش و آرزوی موفقیت و بدون عجله ترک کنید.
 .5سعی کنید کانال ارتباطی را حفظ کرده و برای همکاریهای آتی زمینه را فراهم
کنید.

حین مذاکره

Negotiation

 .۶توافق و تنظیم قرارداد ()Contract
برخی انواع قراردادهای تجاری و بازرگانی
قراردادهای فروش

قراردادهای خدمات

قراردادهای تدارکات

قراردادهای تأمین مالی

قراردادهای پیمانکاری

قراردادهای برونسپاری

قراردادهای فرنچایز ()Franchise

قراردادهای لیسانس ()License

قراردادهای نمایندگی

توافق نامههای سطح خدمات ()SLA

قراردادهای ساخت ،بهرهبرداری ،واگذاری ()BOT

Negotiation

پس از مذاکره

پس از مذاکره

مهندس کاوه ثمری

Negotiation

پس از مذاکره

 .7پیگیری و اجرا
برخی از نکات مفید برای بعد از توافق و عقد قرارداد :
 .1به فکر قرادادهای بعدی باشید زیرا قرارداد تازه امضا شده ،توانایی طرفین ،برای
کار با یکدیگر و رسیدن به توافق های ارزشمند بعدی را مهیا خواهد کرد.
 .2حتی اگر در قرارداد دیده نشده ،به طور منظم به طرف قرارداد خود بازخورد و
گزارش پیشرفت ارایه دهید.
 .3پس از اطمینان از سود آور بودن قرارداد به طرف خود پیشنهاد دهید در صورت

مشاهده نقص در قرارداد ،حاضر به مذاکره مجدد و اصالح آن هستید.
 .4بر اجرای به موقع و با کیفیت تعهدات اصرار کنید.

Negotiation

پس از مذاکره

 .7پیگیری و اجرا
اگر مذاکره به توافق منجر نشد :
 .1مشخصات طرف مذاکره را در یک بانک اطالعاتی ذخیره می کنیم.
 .2علت عدم موفقیت را تحلیل کرده و تجارب ناشی از آن را در بانک اطالعاتی
مرتبط با رکورد طرف مذاکره ثبت می کنیم.
 .3اگر امکان پذیر بود در یک زمان مشخص مجددا با یک استراتژی و برنامه جدید
برای مذاکره مجدد تالش می کنیم.

 .4ارتباط خود را با طرف مذاکره حفظ کرده و مکررا نشانه های یادآوری خود را
برایش ارسال می کنیم.

Negotiation

استراتژیهای مذاکره

استراتژیهای مذاکره

مهندس کاوه ثمری
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استراتژیهای مذاکره

ماتریس استراتژیهای مذاکره

وجود اهداف بلند مدت
نگرانی باخت ندارید
دادن امتیاز

اولویت اهداف
انعطاف پذیری
تبادل امتیاز
استراتژی ترکیبی

ارجح بودن سود
شناخت کامل از رقبا و طرف
مذاکره
اهداف کوتاه مدت

تعاملی

تطبیقی
مصالحه

رقابتی

اجتنابی

اهمیت خروجی مذاکره

اهمیت رابطه با طرف مقابل

برد – برد
صداقت ،شفافیت
اعتماد سازی
متقاعد سازی

مذاکره کننده احساساتی و
عصبی
وجود راه های جایگزین مطلوب
طوالنی شدن بی دلیل مذاکره

Negotiation

تفاوتهای فرهنگی در مذاکرات

مهندس کاوه ثمری

تفاوتهای فرهنگی و اثر آنها در مذاکرات
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تفاوتهای فرهنگی در مذاکرات

آداب مذاکره در کشورهای مختلف  -روسیه
بسیار مطلع هستند

وقت شناس نیستند ،تاکتیک تاخیر

درونگرا و پوکرفیس هستند

رسمی و خشک ،دیر اعتماد می کنند

اهل ریسک نیستند

در مذاکره با اختیارت کافی شرکت نمی کنند

از کل به جزء مذاکره می کنند

با شناسایی کامل طرف مقابل عمل می کنند

پیشنهاد اولشان حداکثری است

سازش را نشانه ضعف می دانند

ایده آلیست هستند نه واقع نگر

به خوبی از ابزار سکوت استفاده می کنند

نگرش برد-باخت دارند

عدم حمایت سیستم حقوقی از مذاکره کننده خارجی

مذاکره با ایشان بسیار کند است

فقط در مورد کلیات اخبار صحبت می کنند

اهل خانواده هستند

از تاکتیک بن بست (اولتیماتوم) مکرر استفاده می کنند
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تفاوتهای فرهنگی در مذاکرات

آداب مذاکره در کشورهای مختلف  -آلمان
رسمیت جلسات بسیار باالست

باید به قدر کافی داده و اطالعات قابل دفاع ارایه کنید

توجه جدی به سلسله مراتب

اغراق و عبارات غیر مستقیم نباید استفاده شوند

حفظ جدی حریم خصوصی

رسم بر این است اول نفر ارشد وارد اتاق می شود

وقت شناسی بسیار مهم است

مذاکره کنندگان رقابتی ،جاه طلب و سخت

اطالعات تحلیلی و همراه با آمار

بررسی تصمیمات توسط همه مدیران مرتبط

توافق شفاهی جدی است

بهتر است در خواست مالقات به زبان آلمانی باشد

برگزاری مهمانی برای شناخت بیشتر

مشورت با همکاران در مورد قابل اعتماد بودن شما

به تمام جزییات توجه می شود

استفاده از نام خانوادگی و عنوان برای افراد نا آشنا

بروز رک و صادقانه احساسات

به فرد عجول و کم حوصله کمتر اعتماد می کنند
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تفاوتهای فرهنگی در مذاکرات

آداب مذاکره در کشورهای مختلف  -چین
غیر مستقیم صحبت می کنند

به دنبال دوستی و سود بلند مدت هستد

اهمیت به سن باال و ارشدیت

بسیار صبورند و با حوصله مذاکره می کنند

معاشرتی و بسیار متواضع

فرهنگ تخفیف دادن و تخفیف گرفتن رواج دارد

غذا را در ستوران ترجیح می دهند

امکان توقف مذاکره با تغییر فرد مذاکره کننده

واسطه ها بسیار فعالند

به آداب و رسوم خود بسیار احترام می گذارند

بوروکراسی باالیی دارند

مالقات رو در رو را به مذاکرات تلفنی ترجیح می دهند

دستور جلسه را قبال تعیین کنید

مستقیم وارد بحث مذاکره نمی شوند

هدیه دادن رواج دارد

در جلسه اول کارت ویزیت و حتما با دو دست بدهید

خطاب با نام و عنوان مرسوم است

افراد مطابق سلسه مراتب مقابل هم می نشینند
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ضرورتهای مذاکره موفق

ضرورتهای مذاکره موفق
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ضرورتهای مذاکره موفق

خطاهای شناختی
سوگیری های شناختی

تحریف های شناختی

اعتماد به نفس بیش از حد

تفکر همه یا هیچ

خطای تایید خود

تعمیم دادن

تمرکز بر آخرین اطالعات

اثر برخورد اول

اثر لنگر انداختن

برچسب گذاری بر روی خود و دیگران

خطای تمرکز بر اطالعات در دسترس

بزرگنمایی و کوچک نمایی

اجتناب از تعارض شناختی

حذف رویدادها و اطالعات مثبت

تفکر کلیشه ای یا استریوتایپ

خطای هاله ای

Negotiation

ضرورتهای مذاکره موفق

مذاکره گروهی

سلسله
مراتب
سینرژی
تخصصها

تقسیم
نقشها

کار
تیمی

هماهنگی
در ظاهر
تعیین
محل
نشستن

هماهنگی
در رفتار

Negotiation

ضرورتهای مذاکره موفق

)Best Alternative to a Negotiated Agreement( BATNA
بتنا یا همان «بهترین گزینه جایگزین برای توافق در مذاکره» در حقیقت
برگ برنده شما در هر مذاکره است .چند مورد درباره بتنا :
 .۱حریف ممکن است بخواهد که با از بین بردن آن ،تسلیم شویم.
 .۲باید معامله ای که بدتر از بتنای خودمان هست را نپذیریم.
 .۳بهتر است معامله ای که بهتر از بتنای ماست را بپذیریم.
 .۴بتنای حریف را پیش از مذاکره حتما تحلیل و ارزیابی کنیم.
اشتباهات رایج درباره بتنا
 )۱بتنا روند مذاکره را مختل کند
 )۲بتنا را بهترین پیشنهاد ممکن تصور کنید
 )۳رسیدن به شرایط بتنا را نتیجه نهایی مذاکره بدانید.

ضرورتهای مذاکره موفق

Negotiation

مذاکرات گروهی

مذاکرات انفرادی

جانمایی در مذاکرات
مشارکتی

رو در رو

مذاکره مالیم

مذاکره اصولی

مذاکره سخت

بحث آزاد

رو در رو

سلسله مراتبی

حمایتی

Negotiation

ضرورتهای مذاکره موفق

چه وقت نباید مذاکره کنیم ؟
و چه وقت باید مذاکره را ترک کنیم ؟
بینتیجه ماندن مذاکره بهتر از به توافق رسیدن بر سر یک نتیجهی نامطلوب است.

خط قرمز

تنها هنر مدیر مالی ،تامین و تزریق منابع مالی ارزانقیمت نیست.
هنر مهم دیگر او ،تشخیص شرایطی است که نباید منابع جدید
(هر چقدر هر ارزان و در دسترس) به شرکت تزریق شود.
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زبان بدن در مذاکرات

زبان بدن در مذاکرات
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زبان بدن در مذاکرات

انواع ارتباط غیر کالمی
پیام ها به طرق زیر منتقل می شوند :
 7 درصد از طریق کلمات

بدن

 ۳۳ درصد از طریق لحن و تن صدا

 ۵۵ درصد به وسیله ی زبان بدن
 ۵ درصد به وسیله سایر عوامل

فضا

ارتباط
غیر
کالمی

زمان

Negotiation

زبان بدن در مذاکرات

اهمیت و ضرورت زبان بدن (تن گفت) در مذاکره
 .۱نمی توان آن را پنهان کرد.
 .۲اولین روش ارتباطی است که بشر آموخت و اولین زبانی

است که کودک می آموزد .پس ریشه در ضمیر ما دارد.
 .۳موثر ترین ابزار برای انتقال حس ما در مذاکره است.

 .۴بهترین راه برای دریافت اطالعات از طرف مقابل است.
 .۵باید اصول آن را بدانیم تا پیام اشتباه منتقل نکنیم.
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زبان بدن در مذاکرات
ارتباط چشمی

مایل کردن بدن به
سمت مخاطب

لبخند
صاف و بدون
قوز نشستن

نشان دادن
کف دست

تقلید

تایید روند

دست دادن

Negotiation
پوشاندن صورت

لمس صورت

زبان بدن در مذاکرات
خیره شدن

سر را پایین گرفتن

ضربه زدن

قفل کردن دست

پا روی پا
دست ماهی مرده

عدم تمرکز

ولو شدن

گزیدن لب

دست پشت بدن
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زبان بدن در مذاکرات

پوکر فیس ()Poker Face
احساسات پایه
ناراحتی ( ، )Sadnessترس ( ، )Fearانزجار ( ، )Disgustخشم (، )Anger
شادی ( ، )Joyتعجب ( ، )Surpriseتحقیر ()Contempt
ریز حالت چهره ،نمایش همین احساسات پایه است که مدت بسیار کوتاهی در
چهره پدیدار شده و سریع از بین میرود.
اصطالح پوکر فیس برای مواقعی به کار
می رود که چهره شخص هیچ حالتی را
منتقل نمی کند و طرف مقابل نمی تواند
حسی از آن دریافت کند.
پوکر فیس به صورت افراد ،حالتی پر
اعتماد به نفس و نفوذ ناپذیر می دهد.
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زبان بدن در مذاکرات

پوکر فیس ()Poker Face
چندین روش برای تمرین پوکر فیس وجود دارد :

تمرین جلوی آینه  :به مسائل شاد و سپس موضوعاتی که شما را خشمگین یا
مضطرب می کند فکر کنید .حاالت چهره و تیکهای جزیی را کنترل کنید.
از یک مانترا استفاده کنید  :مانترا کلمه یا جمله کوتاهی است که برای رسیدن
به آرامش یا ثبات ذهنی ،مدام پیش خود تکرار می کنیم.
زبان خود را بگزید  :گزیدن زبان برای عضالت صورت مانند دکمه ری استارت
عمل می کند .در این حالت ،عضالت به حالت خنثی خود بر می گردند.
به باقی اعضای بدن توجه کنید  :اگر شما چهره ای غیر قابل نفوذ ارائه بدهید
اما تنفس تان تند و کوتاه باشد اضطراب خود را به مخاطب نشان می دهید.
از پرگویی پرهیز کنید  :در صورت لزوم و با جمالت کوتاه صحبت کنید .اگر
جمالت به درازا کشیده شود کنترل بر روی حس و انرژی کلمات از دست می رود.
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ابزارهای ارتباطی

سایر ابزارهای ارتباطی

مهندس کاوه ثمری
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ابزارهای ارتباطی

فن بیان
خود را دست کم
نگیریم

اطالعات کافی
داشته باشیم

نقش بازی کنیم
خودگویی منفی
نکنیم

مدیریت استرس

تمرین کنیم

دایره لغات خود
را افزایش دهیم

معجزه سکوت

شبیه سازی
پرتاب صدا
تنظیم سرعت
جایگزینی
کتاب کودک
انتشار
نفس گیری
نقطه امن
ارتباط چشمی
رادیو
روزنامه
آینه
ضبط صدا

ابزارهای ارتباطی
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ارتباط چشمی
زل نزنید و خیره
نشوید

نشانه صداقت
می تواند خصمانه
تلقی شود

پلک زدن

آشنایی کم

ارتباط دوستانه

ارتباط عمیق

توزیع ارتباط
چشمی

ارتباط چشمی
زمان دست دادن

Negotiation

گوش دادن موثر
یعنی با توجه کامل
معنی و مفهوم سخنان
طرف مقابل را بفهمیم
طوری که بتوانیم با او
همدلی و همراهی
کنیم .باید بتوانیم
مجموعه نشانههای
کالمی و غیرکالمی
مخاطب خود را به
دقت درک کرده و
واکنش مناسب ارائه
دهیم.

ابزارهای ارتباطی
Effective Listening

Hearing
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ابزارهای ارتباطی

پرسیدن
پرسیدن برای درک نیازها ،خواسته ها و شرایط طرف مذاکره بسیار مهم
است .پس از این ابزار باید به درستی و به شکل موثری استفاده شود ،در
مذاکره توجه به نکات زیر در مورد پرسیدن مفید است :
 .1یک لیست از سواالت مور نیاز تهیه کنید .بطور کلی توصیه می شود یک
بانک سوال کاری برای خود داشته باشید.
 .2برای تغییر مسیر مذاکره از پرسش های مناسب استفاده کنید
 .3پرسش های مکرر را با کسب اجازه انجام دهید.
 .4سواالت موثر و کلیدی پرسیده و از طرح سواالت کم اهمیت به شدت
خودداری کنید.
 .5پرسیدن در زمان مناسب و با لحن خوب حس خوبی ایجاد می کند.
 .6مواظب باشید جلسه تبدیل به بازجویی نشود .اجازه دهید یا بخواهید طرف
مقابل هم از شما سوال کند.
 .7سعی کنید سواالت جهت دار یا سواالت با پاسخ بله/خیر خودداری کنید.
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تکنیک های مذاکره

تکنیک های مذاکره

مهندس کاوه ثمری

Negotiation

تکنیک های مذاکره

هنر نه گفتن و نه شنیدن
نه را رقیق کنید
ابتدا موضع گرفته و مخالفت
می کنید و سپس آن را رقیق
می کنید

مراقب پیام غیر مستقیم باشید
مطمئن شوید طرف مقابل پیام
شما را دریافت کرده است و اگر
مطمئن نیستید سوال کنید

مساله را شخصی نکنید
موضوعات شخصی را از اهداف
مذاکره جدا کنید.
نه به موقعیت حقوقی شما گفته
می شود نه به شما

امید بیهوده ندهید
برای بهبود شرایط روحی طرف
مقابل نباید آینده ای را که نمی
توان تضمین کنید ،وعده دهید.
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تکنیک های مذاکره

مذاکره آسانسوری
به هر نوع متقاعد کردنی که الزم است در کمترین زمان ممکن انجام
شود ،در اصطالح ،متقاعد کردن آسانسوری اطالق میشود.
درگیری ذهنی
یعنی قالب کردن یک
دغدغه یا خواسته در
ذهن مخاطب به شکلی
سر رشته رفع آن در
دست شما باشد
بطور مثال :
دریافت وام کالن در
صورت عقد قرارداد

Negotiation

قانون پل طالیی

تکنیک های مذاکره
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استراتژی کالباسی (  )Salami Strategyیا
استراتژی دندان زدن ()Nibbling
استراتژی کالباسی را میتوان یکی از قدیمیترین ترفندهای
مذاکره دانست .استراتژی کالباسی به معنای امتیازخواهی کوچک
در مذاکره است .این امتیازخواهی معموالً به دو شکل انجام
میشود:

 )۱خُرد کردن یک درخواست بزرگ به چند
درخواست کوچک ،در حدی که طرف مقابل،
نتواند به سادگی آنها را رد کند.

 )۲درخواست یک امتیاز کوچک در پایان
مذاکره و پس از اینکه توافق نهایی ،تقریباً
حاصل شده است.
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پیشنهادهای دارای مهلت محدود ()Exploding Offer

«فقط تا زمان مشخصی معتبر هستند و بعد از آن دیگر وجود ندارند».
«من میتوانم به تو  15٪تخفیف بدهم .اما به شرطی که همین االن خرید کنی.
اگر پا از در مغازه بیرون بگذاری و برگردی ،دیگر از این تخفیف خبری نیست».
این یک روش هجومی ،تند و سرسختانه است
اگر یک مذاکرهکنندهی نرم و منعطف هستید سراغ آن نروید.
این آخرین پیشنهاد شماست و از این به بعد کنترل بازی با حریف است.
انگیزههای متعددی برای استفاده از این روش وجود دارد :
 – 1ایجاد فشار روانی در زمان تردید بیش از حد
 – 2یادآوری دست باال و موضع قدرت در مذاکره
 – 3گرفتن فرصت طرف مقابل برای بررسی سایر گزینه ها
 – 4پنهان کردن ضعفهای موجود در مذاکره
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تکنیک های مذاکره

تاتولوژی ()Tautology
لغت تاتولوژی به دو معنا بهکار میرود.
 )۱استفاده از جمالت زائد و تکرار مکرر یک حرف
 )۲گزارهای است که مستقل از شرایط ،همیشه درست باشد
بطور مثال :

«حتماً شما عالقهی من به خودتان را میدانید یا الاقل من فکر میکنم که شما
عالقهی من به خودتان را حس کردهاید و از آن خبر دارید».
«سال گذشته سال خوبی نبود .ما خبرهای خوش کمی را در آن شنیدیم .و البته
خبرهای ناخوشایند فراوان ،هیچگاه ما را تنها نگذاشتند .بسیاری از آرزوهای ما،
برآورده نشد و موفقیتهای مورد انتظار هم ،حاصل نشد .بگذریم از شکستهایی که
تجربه کردیم و تلخیهایی که کام همهی ما را تلخ کرد .پس حق داریم که سال
گذشته را دوست نداشته باشیم و آن را سال خوبی ندانیم».
«آیا کسی میتواند اهمیت استراتژی را انکار کند؟ قطعاً کسی چنین کاری نمیکند.
من هم ،مثل هر مدیر دیگری میدانم که کسب و کار ،هر چقدر هم ساده یا
کوچک ،به استراتژی نیاز دارد»..
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تکنیک های مذاکره

تاتولوژی ()Tautology
کاربرد تاتولوژی






طفره رفتن از پاسخ به یک سوال
کاهش تنش و فشار روانی در مذاکره
خرید زمان
کاهش خشم طرف مقابل
پُر کردنِ خالء ناشی از سکوت

اگر طرف مقابل به سراغ تاتولوژی رفت چه کنیم؟

 oشکلی آرام و محترمانه ،دوباره سوال و خواستهی خود را تکرار کنید.
 oیا از طرف مقابل عذرخواهی کنید که «متأسفانه ظاهراً من نتوانستم خواستهی
خودم را به شکل واضح مطرح کنم» و دوباره سوالتان را روی میز بگذارید.

اما در هر حال ،سعی کنید به نقطهای نرسید که طرف مقابل را صریحاً به «استفاده از
تاتولوژی» متهم کنید .چون این موضوع ،معموالً هیچ دستاوردی برایتان نخواهد داشت.
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تکنیک گریت ()GRIT Technique

اقدامهای تدریجی متقابل در راستای کاهش تنش

Graduated and Reciprocated Initiatives in Tension Reduction

این تکنیک در دوران جنگ سرد توسط فردی به نام چارلز اوسگود مطرح
شد .اگرچه این تکنیک نخستین بار برای رفع تنش میان کشورها مطرح
شده است ،اما امروزه در همهی انواع مذاکره بهکار گرفته میشود.
این فرض ،بسیار واقعبینانه است .چون معموالً تا زمانی که اعتماد متقابل
میان دو طرف وجود دارد ،درهای مذاکره بسته نمیشود و شرایط پرتنش یا
بنبست جدی به وجود نمیآید.
هستهی اصلی تکنیک گریت این است که وقتی مذاکره به بنبست رسیده
و تنشها افزایش یافته ،باید یکی از طرفین آماده شود که به شکل
یکطرفه امتیاز بدهد.
البته این امتیاز باید غیر اصلی بوده و هدف کلی را از بین نبرد.
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بازی اولتیماتوم ()Ultimatum Game

در بازی اولتیماتوم ،یک گزینه پیشنهاد می
شود و شما در پذیرفتن آن مختار هستید.
نپذیرفتن پیشنهاد یعنی از بین رفتن سهم
برای هر دو طرف
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تکنیک های مذاکره

بمباران اطالعاتی ()Snow Job
یکی از ترفندهای شناختهشده در مذاکره ،بمباران اطالعاتی است.
بمباران اطالعاتی یعنی :
انبوهی از اطالعات مرتبط و غیرمرتبط را که عموما متفاوت با خواسته
شما یا فراتر از نیاز شماست برای از بین بردن توان پردازش ذهنی تان در
آن لحظه ،مطرح کرده و ارایه کنند.
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مذاکره با پیش شرط ()Precondition
شرطی است که یکی از طرفین ،پیش از شروع مذاکره مطرح میکند و
میگوید که مذاکره را جز با پذیرفتن آن شرط (یا شروط) آغاز نخواهد
کرد.
مطرح کردن پیششرط در مذاکرات ،بسیار رایج است .از معامالت روزمره
(مثل خرید یا اجارهی ملک و امالک) گرفته تا مذاکرات بزرگ بینالمللی
میان کشورهای مختلف.
دالیل قرار دادن پیش شرط :
 )۱تسریع در مذاکرات
 )۲انتخاب طرف واجد صالحیت
 )۳ایجاد تسلط و پیشتاز بودن در جریان مذاکره
 )۴قرار گرفتن در موضع باال
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سایر تکنیکهای رایج
 داستان گویی

 داشتن حس زنانه
 تشخیص و ادامه مذاکره با فرد دارای اختیار و تصمیم گیر اصلی
 مقابله با درخواستهای «پی در پی»

 تاکتیک آدم خوب  -آدم بد
 صحبت های کوتاه قبل و بعد از مذاکره (البته برای خانم ها با احتیاط)

 در مذاکره زیادی زیرکی نشان ندهیم (کارگران معدن الماس)
 مقدمه چینی و برچسب زدن به ابتدای گفتگو (اجازه بدهید پیشنهاد
دیگری مطرح کنم)

