
مذاكره فنون و اصول



...اگر تنها يك لحظه كوتاه براي اماده شدن وقت داريد : ١اصل 

  :كنيد استفاده مهم بسيار كار چند انجام براي زمان اين از توانيد مي

كنيد تعيين خودرا هاي انگيزه و اهداف1.

كنيد بررسي را شدني گزينه هر2.

كنيد اماده خودرا اوليه پيشنهاد3.



ايا توانايي مذاكره يك موهبت خدادادي است؟: ٢اصل

I-C-E قانون

 .شود بررسي و ثبت درنگ بي بايد تجربه هر از حاصل نتيجه•
) ساعت يك مدت ظرف ترجيحا(

 ان وردم در تا گيرد قرار بحث مورد و شده تشريح روشني به بايد تيجه•
.نگيرد صورت اشتباهي برداشت

 خشياثرب افزايش براي قبلي تجربيات از مختلف، روشهاي از استفاده•
.شود استفاده اينده، هاي مذاكره



....آماده شدن خيلي خوب است به شرطي كه: ٣اصل

 اماده براي انسانها
 شيوه دو از شدن،

 مي استفاده مختلف
 از ييك تنها كه كنند

:است كارساز انها



الگوي الف

.كنند مي تكرار مرتبا خودرا تقاضاي•
.كنند مي اماده مذاكره طول در گرفتن ژست و قيافه براي خودرا•
 ستد هايشان خواسته به قيمتي هر به و كرده دفاع خود مواضع از كه بندند مي عهد خود با•

.يابند
.كند معذب را وي يا و داده شكست را مقابل طرف كه گردد مي هايي راه دنبل به•
.كنند مي مرور خود با و كنند مي اماده را توهين و طعنه مدا چند•
.كنند مي اماده محكم گيري موضع يك قالب در را خودا اوليه پيشنهاد•



       الگوي ب

كنند مي فهرست را بحث مورد موضوعات تمام•
.كنند مي بندي اولويت را شده فهرست موضوعات•
.نمايند مشخص را ممكن هاي گزينه كليه تا كوشند مي•
.كنند بيني پيش كند، مطرح است ممكن مقابل طرف كه را موضوعاتي كوشند مي•
.كنند مي ثبت و نموده تعيين را موضوع هر براي ممكن شرايط بهترين•
 و تاولوي و گرفته نظر در شوند مذاكره جايگزين توانند مي خود كه را ديگري هاي گزينه•

.كنند مي تعيين را انها از يك هر اهميت
.گيرند مي نظر در را مقابل طرف بالقوه جايگزين هاي انتخاب•
.كنند مي اماده مذاكره شروع براي اوليه پيشنهاد يك •


