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TMBA  چکیده: 

. اًؼاى هَجَدی اجتواػی اػت ٍ هزاوشُ سایج تشیي عشیك ایجاد استثاط تیي اًؼاى ّاػت 

ّذف هزاوشُ . یل ؿذُ اًذػاصهاى ّا ّن ػیؼتوْای اجتواػی اًذ وِ اص اًؼاى ّا تـه

ٍلتی استثاعات . تَافك تش ػش هٌافغ هـشٍع اػت ٍ ایي اهش دس ػاصهاى ّا ّن هلذاق داسد

ًیاصهٌذ تخلق . هتٌَع ٍ پیچیذُ هی ؿَد هزاوشُ ّن تِ تثغ آى پیچیذُ ٍ دؿَاس هی ؿَد

ٍ دس ػاصهاًْا ًیاصهٌذ آى ّؼتین وِ هٌافغ خَد سا تِ ًحَ هـشٍع ٍ سضایت تخؾ . اػت

. هٌلفاًِ تاهیي وٌین تِ خلَف ٍلتی تِ ػٌَاى هذیشیت ًوایٌذُ گشٍّی اص اًؼاى ّا ّؼتین

هزاوشُ یىی اص ًمؾ ّای تؼیاس هْوی اػت وِ هذیشاى تخؾ لاتل هالحظِ ای اص ٍلت 

اها هؼذٍدی اص آًاى ٌّش ٍ داًؾ هزاوشُ سا تِ دسػتی . خَد سا تِ آى اختلاف هی دٌّذ

تؼیاسی اص هذیشاى حشفِ ای ًیاصهٌذ سٍیىشد تْیٌِ دس عشح سیضی ٍ  اص ایي سٍ ،. هی داًٌذ 

تْش حال هزاوشُ حمیمت دًیای اهشٍص اػت وِ دس آى استثاط ٍ . اجشای  هزاوشُ ّا ّؼتٌذ

هٌافغ گاّاً هتضاد حشف اٍل سا هی صًذ پغ تایذ تِ تخلق هجْض تَد تا تتَاى استثاعی 

ُ دػت یافت ٍ ػاصهاى سا اص آى تْشهٌذ ػاخت ٍ ػاصًذُ تشای تاهیي هٌافغ هـشٍع تْیٌِ ؿذ

 .ایي هْن دس دسجِ اٍل ٍظیفِ هذیشاى ػاصهاى اػت وِ تِ آى اّتوام ٍسصًذ
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 :قدمه م

تِ عَس ولی هی . تشای هزاوشُ دس وتاب ّا ٍ هماالت تؼشیف ّای هختلفی روش ؿذُ اػت 

ف ّای هتؼذدی تشای هزاوشُ تَاى گفت وِ تِ دلیل تٌَع دس استثاعات هیاى افشاد تؼشی

: دس ایي جا تِ تیاى تؼذادی اص تؼاسیف هزاوشُ هی پشداصین. روش ؿذُ اػت

هزاوشُ ًَػی اتضاس استثاعی تیي دٍ عشف اػت وِ تِ هٌظَس ًیل تِ تَافك دستاسُ هٌافغ  -1

، 1378فللٌاهِ هغالؼات هذیشیت، )هـتشن ٍ دسػیي حال هتضاد تِ واس گشفتِ هی ؿَد 

( 20 ، ف22ٍ 21ؽ

هزاوشُ  ًَػی اتضاس استثاعی تیي دٍ عشف تشای ًیل تِ تَافك پیشاهَى ًیاص ّا ٍ ًظشات  -2

 (19ّواى، ف)هتفاٍت اػت 

هزاوشُ یه اتضاس اػاػی اػت تا ؿوا آًچِ سا وِ هی خَاّیذ اص دیگشاى تِ دػت آٍسیذ  -3

 (1، ف1370حیذسی، )

، 1374هجلِ تذتیش، )اػت هزاوشُ فشایٌذ دػت یاتی تِ تلوین هـتشن اص عشیك هفاّوِ  -4

 (51، 82ؽ

دس فشٌّگ لغت اًگلیؼی هزاوشُ تالؽ ٍ وَؿؾ جْت ًیل تِ تَافك تیي دٍ ًفش یا تیـتش  -5

اص دٍ ًفش اػت دس كَستی وِ افشاد ؿشوت وٌٌذُ دس هزاوشُ داسای حك ٍتَ تاؿٌذ 

 (1،ف2008ػٌاف،)
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افشاد تِ ّن ٍاتؼتِ ٍ تا ٍ یا دس تؼشیفی دیگش، هزاوشُ سا فشاگشد تلوین گیشی تَافمی تیي 

ٍ یا هی تَاى گفت  (Bazermzn& Neal, 1991:446)تشجیحات هتفاٍت اػت 

هزاوشُ فشاگشدی اػت وِ دٍ یا چٌذ ًفش یا گشٍُ داسای ّذف ّای هـتشن ٍ هتضاد ، 

عشحْای پیـٌْادی خَد سا تیاى هی وٌٌذ ٍ ؿشایظ خاف خَد سا هَسد تحث لشاس هی 

تِ ػثاست دیگش ، هزاوشُ .  (Hellriegel,1995:446)فك تشػٌذ دٌّذ تا احتواالً تِ تَا

یىی . دس كَستی تلوین گیشی هـتشن اػت وِ عشفیي تشجیحات هتفاٍتی داؿتِ تاؿٌذ

اص كاحة ًظشاى، هزاوشُ سا داد ٍ ػتذ یا تذُ تؼتاى آؿىاس ٍ داٍعلثاًِ هیاى دٍ عشفی هی 

ّش یه اص دٍ عشف هی تَاًذ  داًذ وِ ّش یه چیضی اص دیگشی هی خَاّذ، تٌاتشایي

 .پیـٌْاد عشف هماتل سا ًپزیشد

: اجشای مذاکزه

ّشب وَّي، دس وتاب خَد هَػَم تِ هی تَاى دس هَسد ّوِ چیض هزاوشُ وشد ػِ ػٌلش 

حیاتی ّش هزاوشُ ای سا اعالػات، صهاى ٍ لذست هؼشفی هی وٌذ ٍ ًمؾ ّش یه سا دس 

: هزاوشُ تِ اختلاس ؿشح هی دّذ

عشفی وِ تْتشیي دسن ٍ ؿٌاخت سا اص آًچِ وِ تایذ اًجام ؿَد داسا تاؽ،  :اطالعات -1

. لذست تیـتشی دس هزاوشُ داسد
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ّیچ ٍلت . عشفی وِ اص ًظش ٍلت دس تٌگٌا ًثاؿذ، واس خَد سا تْتش اًجام هی دّذ :سمان -2

دس تٌگٌای ٍلت هزاوشُ ًىٌیذ ٍ اجاصُ ًذّیذ وِ عشف هماتل احؼاع وٌذ دس تٌگٌای 

 .ّؼتیذٍلت 

 .ّیچ ٍلت لذست سا تِ عشف هماتل ٍاگزاس ًىٌیذ :قدرت -3

تیـتش افشاد تش ایي تاٍسًذ وِ هزاوشُ تا اًجام هاللات تیي عشفیي دسگیش ؿشٍع ؿذُ ٍ پایاى 

تشای اًجام یه هزاوشُ هَفك، ّفتِ ّا ، هاُ ّا ٍ . هی یاتذ، دس حالی وِ ٍالؼیت ایي ًیؼت 

صهاى هَسد ًیاص پیؾ اص اًجام هزاوشُ ، تِ عَس ػوذُ . گاّی ػال ّا تایذ ٍلت كشف وشد

تِ جوغ آٍسی اعالػات دس هَسد ّذفْا، ًیاصهٌذی ّا ٍ ػثىْای هزاوشُ ای عشف هماتل ٍ 

الثتِ صهاى كشف ؿذُ، دس اكل اًجام هزاوشات . عشاحی فشایٌذ هزاوشُ اختلاف هی یاتذ

سكذ آخش ٍلت هزاوشُ تِ ًتیجِ د 20اوثش اٍلات هزاوشُ ّا دس . ًیض اّویت صیادی داسد

( التلادداى ٍ جاهؼِ ؿٌاع ایتالیایی)ایي جٌثِ اص هزاوشُ اص لاػذُ جالة پاستَ . هی سػٌذ

 .پیشٍی هی وٌذ  80-20هَػَم تِ لاًَى 

دسكذ ًتایج هَسد ًظش ، ػوَهاً  80دس هزاوشُ هی تَاى ایي لاًَى سا ایي گًَِ تیاى وٌین وِ 

صهاى ٍ ضشب االجل ّا هوىي اػت . تَافك لشاس هی گیشًذ دسكذ آخش ٍلت، هَسد 20دس 

. تِ ًفغ ّش یه اص عشفیي تاؿذ، وِ ایي تؼتگی تِ ؿشایظ داسد

هزاوشُ یه ٍالؼِ ًیؼت ، تلىِ یه فشایٌذ اػت وِ اص هذتْا پیؾ اص گفتگَی سٍدسسٍ  

دُ ؿذ، یه دلیل هْن تشای ایٌىِ خیلی صٍدتش اص آغاص هزاوشُ ّا تایذ آها. آغاص هی ؿَد
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ایي اػت وِ دس جشیاى هزاوشُ ّا عشف هماتل، هٌافغ ، ًیاصهٌذی ّا ٍ اًگیضُ ّای خَد سا 

تِ عَس  هؼوَل افشاد پیؾ اص اًجام دیذاسّای سػوی ، تیـتش هوىي اػت . پٌْاى هی وٌذ

: اعالػات الصم تشای هزاوشُ سا هی تَاى اص ّش جایی تِ دػت آٍسد. اعالػات اسائِ وٌٌذ

یٌتشًت ، گفت ٍ گَ تا فشد یا افشادی وِ ػاتمِ هزاوشُ تا عشف ّای هَسد ًظش جؼتجَ دس ا

... داؿتِ اًذ، گفت ٍ گَ تا دٍػتاى ٍ افشاد هشتثظ تا عشف هزاوشُ ٍ

ّشچٌذ تؼیاسی تا ؿٌیذى ٍاطُ لذست هفَْم هٌفی اص . آخشیي ػٌلش دس هزاوشُ لذست اػت

آًچِ وِ تذ اػت . ٍب اػت ًِ تذآى تشداؿت هی وٌٌذ، اها لذست دس ًفغ خَدؽ، ًِ خ

. ػَء اػتفادُ اص لذست اػت

: مزاحل مذاکزه

دس فشٌّگ ّای . یي عشفیي اػتًخؼتیي لذم دس هزاوشُ، ساتغِ ػاصی ب :ایجاد رابطه -1

هثال طاپٌی . هختلف تشای ایي هشحلِ اص هزاوشُ اهتیاص ّای هتفاٍتی دس ًظش گشفتِ هی ؿَد

فللٌاهِ )ّا تشای تشلشاسی ساتغِ اٍلیِ ًؼثت تِ آهشیىایی ّا اّویت صیادی لائل ّؼتٌذ 

( 22،ف21ٍ22،ؽ1378هغالؼات هذیشیت،

سد هزاوشُ تِ ها ووه هی وٌذ تا لذست وؼة اعالػات دس هَ :تبادل اطالعات -2

ّش لذس لثل اص ًـؼتي تش ػش هیض هزاوشُ ، اعالػات . تیـتشی تِ فشایٌذ هزاوشُ ٍاسد ؿَین

تیـتشی دستاسُ ػاصهاى ٍ ًحَُ هذیشیت عشف هزاوشُ، اًگیضُ عشف هزاوشُ، هیضاى لذست 
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حَالت ٍی ٍ ت فشد هزاوشُ وٌٌذُ دس هَسد ػاصهاى هتثَػؾ، تغییشات اخیش دس ػاصهاى

، هؼیاسّای التلادی ٍ ػایش هؼیاسّای هشتثظ تا هاّیت هَضَع تیٌیاحتوالی آتی لاتل پیؾ

فمذاى اعالػات دس .  هزاوشُ تِ دػت آٍسین، ػْن ها دس ػایش هَاسد هزاوشُ تیـتش هی ؿَد

 هزاوشُ ػثة ضؼف ها خَاّذ ؿذ ٍ گاّی ًیض تِ اص دػت سفتي هٌافغ حیاتی ها هٌجش

تِ عَس ولی هٌظَس اص تثادل اعالػات ػثاست اػت اص تیاى ٍضؼیت ٍ ًیاص ّای  .هی ؿَد 

 (24ّواى،ف)یه عشف ٍ دسن ٍضؼیت ٍ ًیاص ّای عشف هماتل 

تشغیة ػثاست اػت اص اػوال ًفَر تش فشد یا گشٍُ تِ هٌظَس اًجام دادى یه  :تزغیب -3

تِ عشف هماتل، دس اٍ دس تشغیة عشفیي ػؼی هی وٌٌذ تش لثَالًذًٌظشات خَد . واس خاف

 (25ٍ24ّواى، ف) ًفَر وٌٌذ 

هَفمیت دس ایي هشحلِ . هشحلِ ًْایی هزاوشُ تَافك ٍ احتواالً ػمذ لشاسداد اػت :توافق -4

 (.25ّواى، ف)تِ هؼٌای پایاى هَفمیت آهیض هزاوشُ اػت 

: اصول مذاکزه

كَل ٍ یا تِ اص جولِ هثاحث هْوی وِ دس في هزاوشُ هَسد تَجِ هحمماى لشاس داسد ا

فشاگیشی ٍ واستشد دلیك ایي ٍیظگی ّا تِ هزاوشُ . ػثاست تْتش هْاستْای  هزاوشُ اػت

وٌٌذگاى اهىاى هی دّذ تا تا دیذی تاص، فشایٌذ هزاوشُ سا تِ دػت گیشًذ ٍ ًتیجِ هغلَب 

. سا ػایذ خَد وٌٌذ
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هاًٌذ خاللیت،  تشخی اص هْاستْای هزاوشُ راتی اػت ٍ تؼضی اص افشاد اص آى تشخَس داسًذ،

اها تشخی دیگش اوتؼاتی اػت وِ دس ػایِ آهَصؽ ٍ وؼة تجشتِ دس هیذاى ػول تِ دػت 

. دس تیي اكَل هزاوشُ اكل خَب ؿٌیذى جضٍ اكَل هادس هحؼَب هی ؿَد. هی آیٌذ

ؿٌیذى دس هزاوشُ آًمذس اّویت داسد وِ اص آى تِ ػٌَاى ٌّش ؿٌیذى ٍ یا ؿٌیذى فؼال یاد 

اػاع هزاوشُ تش . گَیٌذ وِ تْتشیي هزاوشُ وٌٌذُ تْتشیي ؿًٌَذُ اػت اغلة هی. هی ؿَد

استثاط گیشی دسػت تیي عشفیي اػت ٍ ؿٌیذى ٍفْن دلیك هؼائل تاػث تشلشاسی استثاط 

. دسػت هی ؿَد

: ارکان مذاکزه

: هْوتشیي اسواى هزاوشُ ػثاستٌذ اص 

ا داًؾ ، تیٌؾ ٍ سٍؽ ّا افشاد ب. ًمؾ افشاد دس هزاوشُ تؼیاس هْن هی تاؿذ :افزاد -1

ّوشاُ احؼاػات ٍ ػَاعف گًَاگَى دس هزاوشُ ؿشوت هی وٌٌذ وِ ّذف ٍ اًتظاسات 

 .آًْا هتفاٍت هی تاؿٌذ

ّذف هزاوشُ ًفؼی اػت وِ دس ًتیجِ هزاوشُ ػایذ ّش یه اص عشفیي هی : اهداف -2

 .اّذاف تایذ هغالؼِ ؿذُ، سٍؿي ٍ لاتل دػتیاتی تاؿٌذ. گشدد

اوشُ تا ؿیَُ ّای گًَاگَى ٍ ساُ چاسُ ّای هتؼذدی اًجام هی گیشد هزاوشُ هز :روشها -3

 .وٌٌذُ تایذ سٍؽ خَد سا هتٌاػة تا ؿشایظ تشگضیٌذ تا ًتیجِ هزاوشُ دلخَاُ تاؿذ
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جشیاى هزاوشُ تتَاى  هؼیاسّای هزاوشُ تایذ اص پیؾ هـخق ؿذُ تاؿٌذ تا دس :معیارها -4

 تَاًٌذ وؼة واسائی،هْوتشیي هؼیاسّای هزاوشُ هی. هَدّا سا اكالح ىیگیشتِ هَلغ جْت

 .تحمك هٌافغ ٍ هَافمت هؼمَل دس هزاوشُ تاؿذ

: نکات مهم در مدیزت مذاکزه* 

 .تا آًجا وِ هی تَاًیذ اص اسائِ اعالػات اضافی ٍ غیش ضشٍسی خَد داسی وٌیذ -1

 .یذتا سٍحیِ ای ؿاد ٍ هثثت ٍ ظاّشی آساػتِ دس جلؼات هزاوشُ ؿشوت وي -2

 .اص ولوات ٍ ػثاسات تجا ٍ هٌاػة اػتفادُ وٌیذ -3

 .دس هزاوشُ ؿىیثائی ٍ خًَؼشدی خَد سا حفظ وشدُ ٍ ػجلِ ًىٌیذ -4

 .ًىات هتفشلِ سا تِ دسػتی تا دلت تْن پیًَذ دّیذ تا سؿتِ هزاوشُ اص ّن پاؿیذُ ًگشدد -5

 .تِ آداب ٍ ػٌي ٍ اسصؿْای هزاوشُ وٌٌذگاى احتشام تگزاسیذ -6

 .خَب گَؽ وٌیذ، دسػت تیٌذیـیذ ٍ ػپغ الذام وٌیذ -7

لثالً ّواٌّگی تِ ػول ( دس كَست هزاوشُ گشٍّی )تا اػضای دیگش گشٍُ خَد  -8

 .آٍسیذ

 .تا دس هَضغ لذست ّؼتیذ تا ؿیَُ ای هٌاػة هزاوشُ سا لغغ ًوائیذ -9

 .دس كَست ًیاص تِ اعالػات اضافی تٌفغ اػالم وٌیذ -10

 .هٌاػثی تشای هزاوشُ دس ًظش تگیشیذصهاى ٍ هىاى  -11

 .هزاوشُ سا تِ ػٌَاى ٍػیلِ ای استثاعی تشای سٍاتظ پایذاس ٍ ػالن آیٌذُ تذاًیذ -12
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 .تَلؼات ٍ اًتظاسات خَد سا هحذٍد وٌیذ ٍ ػؼی دس دادٍ ػتذ اهتیاصات داؿتِ تاؿیذ -13

لی ػٌاكش ت ٍّش هزاوشُ ٍیظگی ّای خاف خَد سا داسد ٍ تا دیگش هزاوشات هتفاٍت اع

آؿٌایی ٍ ًحَُ تشلشاس وشدى یه استثاط هَثش ػثة هَفمیت . وٌذاػاػی هزاوشُ تغییش ًوی

یه هزاوشُ وٌٌذُ یا فشٍؿٌذُ  تایذ تا سٍؽ ّای تشلشاسی استثاط ٍ . دس هزاوشُ خَاّذ ؿذ

هتماػذ وشدى تِ گًَِ ای آؿٌا تاؿذ ٍ دس آى تثحش داؿتِ تاؿذ وِ تتَاًذ دس هماتل ػخت 

تشیي خشیذاساى هَفك تاؿٌذ ٍ فشایٌذ سػیذى تِ تَافك سا تِ ًحَی ّذایت وٌذ ٍ خاتوِ گیش

سضایت عشف هماتل اص هزاوشُ ٍ تشخَسد . پزیشد وِ عشفیي احؼاع وٌٌذ تشًذُ ؿذُ اًذ

احتشام آهیض ػثة خَاّذ ؿذ وِ ٍی تِ ػٌَاى یه اتضاس تثلیغی ٍ تِ ًَػی تِ یه پـتیثاى 

ٍ ّوچٌیي تا تْشگیشی اص ًظام تشًاهِ سیضی ، هزاوشُ وٌٌذُ تِ  تشای ػاصهاى تثذیل تـَد

ٍلی تایذ تَجِ داؿتِ تاؿین وِ تشًاهِ دادُ ؿذُ . تْتشیي آهادگی هوىي ًائل هی ؿَد

ػٌگ ًثـتِ ای ًیؼت وِ لاتل تغییش ًثاؿذ ؛ تلىِ هٌظَس اص آى ساٌّوایی هفیذ ٍ اًؼغاف 

. ّذفی هحىن ٍ اتضاسی ًشم داؿتِ تاؿیذ یىی اص هْوتشیي اػشاس آى اػت وِ. پزیش اػت

هزاوشُ وٌٌذُ تایذ آهادُ تاؿذ تا ساّْای ًَ ٍ پیؾ تیٌی ًـذُ ًیل تِ ّذف ّا سا تیاصهایذ ٍ 

تِ . س افىٌذًیض تایذ آهادُ تاؿذ تا سٍؽ ّای تی اثش ٍ تی ًتیجِ سا تاصؿٌاػذ ٍ تِ دٍ

وٌٌذُ اجاصُ هی دّذ وِ فشكت ، ٍلی اًؼغاف پزیش تشًاهِ تِ هزاوشُ واسگشفتي ػختگیشاًِ

تا ایي سٍیىشد ، احتوال ٍ ؿاًغ دػتیاتی تِ . ّایی سا وِ هؼوَالً اص دػت هی سًٍذ دسیاتذ

  .ًتایج هَفك افضٍدُ هی ؿَد


