
1

شش شیوه مذاکره
برایان تریسی مترجم: ژان بقوسیان

توانایی مذاکره به نفع خودتان در هر شرایطی، تعیین کننده موفقیت تان در کسب وکار 

و زندگی است. مذاکره مهارتی کلیدی است که بر همه اعمال و گفتارتان و تقریبا 

همه تعامالت  شخصی و کاری   اثر می  گذارد. 

که  می شوید  افرادی  قربانی  خودبه خود  کنید،  مذاکره  خودتان  نفع  به  نتوانید  اگر 

نسبت به شما مذاکره کنندگان بهتری هستند. 

اگر مذاکره کننده خوبی باشید، همیشه درآمد بهتری دارید و معامالت بهتری انجام 

می دهید.

شاید بتوان زندگی را به  شکل یک جلسه مذاکره طوالنِی از گهواره تا گور دید. مذاکره 

هیچ گاه متوقف نمی شود. 

مذاکره بخش اساسی زندگی و ارتباط با دیگران است. این عمل باعث می شود افراد 
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با ارزش ها و عالئق مختلف روش هایی سودمند برای زندگی و کار در کنار همدیگر 

پیدا  کنند. توانایی مذاکره برای موفقیت در همه تعامالت حیاتی است.

مذاکره قابل یادگیری است
حتی کودکان هم مذاکره می کنند. آن ها می دانند که در آغوش گرفتن  و مهرورزی 

واحد پول رایج مذاکره با والدین و خویشاوندان است. فعالیت هایی مثل مذاکره 

سالیق  دادن  آشتی  برای  تالش  و  مصالحه(  عدم  )یا  مصالحه  مذاکره(،  عدم  )یا 

متضاد بخشی حیاتی از زندگی انسان است. توانایی شما برای مذاکره می تواند 

تفاوت چشمگیری در زندگی مالی،  شغل، روابط و تقریبا همه دادوستدهای زندگی 

روزمره ایجاد  کند.

خوشبختانه، مذاکره یک مهارت است و هر مهارتی قابل یادگیری  است. هر کسی 

که  بوده  ضعیفی  مذاکره کننده  زمانی  است،  فوق  العاده  مذاکره کننده ای  امروز  که 

معامالتی بسیار بدتر از امروز انجام می داده است. هر چه بیشتر اصول مذاکره را 

یاد بگیرید، به آن بیندیشید و تمرین کنید، به مذاکره کننده بهتری تبدیل می شوید. 

وقتی به نتایج بهتری دست یابید، احساس شادی، اعتمادبه  نفس و مسئولیت پذیری 

بیشتری خواهید داشت.

انواع مذاکره
دو نوع مذاکره وجود دارد. هر یک هدفی متفاوت و نتیجه مطلوب متفاوتی دارد. 

مشکل اینجا است که مذاکره کنندگان اغلب آن ها را با هم اشتباه می گیرند و بر 

عکس نتایجی که  می توانستند با شفافیت درباره کار و هدفشان به دست آورند، 

نتایج نامطلوبی کسب می کنند.

من نخستین نوع مذاکره یا نوع »الف« را شیوه »یک  بار برای همیشه« می نامم. در 

این حالت، فقط تصمیم می گیرید یک  بار با طرف دیگر مذاکره یا معامله کنید و 
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دیگر هرگز آن را تکرار نکنید. هر یک از طرفین مذاکره فقط یک هدف دارد: کسب 

باالترین یا پایین ترین قیمت و بهترین مفاد و شرایط برای این خرید یا فروشی که 

دیگر تکرار نخواهد شد.

بی مالحظه باشید
در مذاکره نوع »الف« شرایطی خصمانه نسبت به طرف مقابل دارید. اگر او خریدار 

باشد، هدفش این است که کم ترین قیمت را به شما بپردازد و اگر فروشنده باشد، 

می خواهد بیش ترین قیمت ممکن را از شما بگیرد. او دوست شما نیست. مهم 

نیست چقدر لبخند می زند یا چقدر مودب و خوش رفتار است، او فقط به خودش 

و سود یا منافعش فکر می کند. در پایان مذاکره اصال برایش مهم نیست که شما 

خیلی زیاد پرداخت کرده اید یا خیلی کم گرفته اید.

از هر  باشید. شما می توانید  با تدبیر و خودخواه  آرام،  باید  نوع مذاکره،  این  در 

ترفندی برای انجام بهترین معامله استفاده کنید. باید بدانید وقتی این مبادله تمام 

شد، دیگر هرگز این شخص را نمی بینید یا درباره اش چیزی نمی شنوید. مهم نیست 

که این فرد شما را دوست داشته باشد، به شما احترام بگذارد یا بخواهد دوست 

شما باشد. مسئله مهم این است که شما بهترین معامله ممکن را انجام دهید.

مذاکره بلند مدت
نوع دوم مذاکره، مذاکره بلند مدت یا نوع »ب« است؛ یعنی وقتی قصد دارید توافق  

پیچیده تری را در یک دوره زمانی بلند مدت انجام دهید؛ در این حالت، به دلیل 

که  شوید  مجبور  شاید  بحث،  مورد  توافق  یا  قرارداد  خدمت،  محصول،  ماهیت 

ماه ها یا سال ها با همان فرد یا سازمان کار کنید.

با  را  تصویری  و  شنیداری  آموزشی  برنامه  های  تولید  کار  وقتی  پیش،  سال  سی 

در  برنامه هایم  بازاریابی  به  تمایل شرکت  از  کردم،  آغاز  در شیکاگو  تولید کننده ای 

https://modiresabz.com/


4

سطح ملی و بین المللی بسیار سپاسگزار بودم و خوشبختانه شرکت مفاد و شرایطی 

را پیشنهاد داد که در آن صنعت هم عادالنه و هم استاندارد بود. امروز که سی 

سال از این موضوع می گذرد، هنوز همکاری نزدیکی با آن شرکت و افراد کلیدی آن 

سازمان از رئیس تا سایرین دارم.

در طول دهه ها، بازار تغییر کرده است، افراد بسیاری آمده و رفته اند و محصوالت 

بیشتری به بازار عرضه  شده، محبوبیت یافته و به تدریج ناپدید شده اند؛ اما در این 

میان، رابطه من با افراد کلیدی آن کسب وکار دوستانه، صمیمی، مودبانه و حرفه ای 

بوده است. از آنجا که همیشه این ارتباط را مشارکتی بلند مدت می دانستم، منجر 

به بهترین فرصت ها و نتایج کاری در زندگی ام شده است.

شش شیوه مذاکره
چندین روش مختلف برای مذاکره وجود دارد؛  اما باید شیوه مذاکره مورد استفاده  

خود و خروجی و نتیجه مطلوبتان را مشخص کنید.

1. مذاکره برد-باخت
اولین شیوه یعنی »مذاکره برد-باخت« زمانی اتفاق می افتد که گروه »الف« هر چه 

می خواهد را به دست می آورد و گروه »ب« می بازد. همان طور که در فصل سوم 

مبادالت  در  رویکرد  این  است.  همین  »الف«  نوع  مذاکرات  هدف  کردیم،  اشاره 

یک باره به کار می رود که می خواهید به باالترین قیمت بفروشید یا به پایین ترین 

قیمت بخرید. هدف شما از این نوع مذاکره یافتن دوستان یا ایجاد روابط بلند مدت 

اهمیت  خیلی  همچنین  است،  ممکن  معامله  بهترین  انجام  صرفا  بلکه  نیست، 

نمی دهید که طرف مقابل از قیمت  ها و شرایط ناراحت یا ناراضی باشد. هدف شما 

ُبرد است.

مسلما این مذاکره ای نیست که منجر به همکاری و مبادالت بیشتر شود، مگر در 
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را در رهن  دارایی تان  نقد فوری  برای دریافت پول  شرایط خاص؛ مثال وقتی که 

قیمت  از  کوچکی  بخش  زیرا  است؛  برنده  رهن  دالل  حالت،  این  در  می گذارید. 

واقعی آن دارایی را می پردازد و شخصی که دارایی اش را در رهن می گذارد بازنده 

است؛ زیرا بخش کوچکی از آن قیمت واقعی را به دست می آورد.

2. مذاکره باخت-برد
دومین شیوه مذاکره »مذاکره باخت-برد« است که نقطه مقابل مذاکره برد-باخت 

است یا به عبارت دیگر برعکس شیوه اول است. طرف »ب« هر چه می خواهد را 

به دست می آورد و طرف »الف« می بازد. نیازهای »ب« تامین می شود، در حالی  

که نیازهای »الف« برآورده نمی شود. این رویکرد مذاکره زمانی مورد استفاده قرار 

می گیرد که هر طرف، طرف دیگر را رقیب و دشمنی می بیند که باید به هر روش 

ممکن از او سبقت بگیرد.

3. مذاکره باخت-باخت
رویکرد سوم »مذاکره باخت-باخت« است. در این حالت، دو گروه وارد معامله ای 

می شوند که هیچ  یک از آن ها راضی نیست؛ زیرا هیچ  یک آن چیزی که امیدوار 

بود را به دست نمی آورد. این نوع مذاکره اغلب با خصومت، عداوت و جدل همراه 

است؛ برای مثال،  شوهر به خانه می آید و به همسرش می گوید،: »بیا امشب برای 

شام بیرون برویم. دوست داری کجا برویم؟«

بخورند.  دریایی  غذای  و  بروند  بیرون  است  مایل  که  می دهد  پاسخ  همسرش 

را ترجیح  ایتالیایی  از غذاهای دریایی خسته شده و غذای  او پاسخ می دهد که 

می دهد. همسرش می گوید اخیرا بیش از حد غذای ایتالیایی خورده است و به آن 

عالقه ای ندارد. آن ها برای حفظ آرامش،  سرانجام توافق می کنند تا بروند و غذای 

چینی بخورند که مورد عالقه هیچ کدامشان نیست؛ اما به نظر می رسد که تنها راه 

مصالحه ای است که در این شرایط جواب می دهد. 
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این یک مذاکره باخت-باخت است. نه زن به خواسته اش می رسد و نه شوهر؛ اما 

نتیجه مذاکره را می پذیرند تا حداقل چیزی بیش از هیچ  چیز به دست آورند.

4. مذاکره سازش
چهارمین نوع مذاکره »سازش« نام دارد. در مذاکره سازش،  هر دو طرف چیزی به 

دست می آورند و در نتیجه راحت ترند؛ اما نیازهای هیچ  یک از آن ها به طور کامل 

 تمین نمی شود. در انتها، با دلخوری مذاکره را ترک می کنند. آن ها آنقدر ناخشنود 

نیستند که از انجام قرارداد امتناع کنند؛ اما چندان هم به نتایج مذاکره خوش بین 

نیستند.

5. مذاکره عدم معامله
مقابل  طرف  و  شما  حالت،  این  در  دارد؛  نام  معامله«  عدم  »مذاکره  پنجم  شیوه 

شرایط، نیازها و عالیقتان را مطرح می کنید و می فهمید که نمی توانید به توافق 

برسید و تشابه فکری ندارید. پس توافق می کنید که توافق نکنید و بدون هیچ 

خصومت یا ناخشنودی راه خودتان را ادامه می دهید. این امکان برای هر دویتان 

وجود دارد تا در زمان دیگری که شرایط متفاوت است با هم مذاکره کنید.

قیمت  شما  است.  باال  بسیار  قیمت  اما  بخرید  را  چیزی  می خواهید  مثال  برای 

شما  می کند.  رد  را  پیشنهادتان  مقابل  اما طرف  می دهید؛  پیشنهاد  را  پایین تری 

قیمت باالتری نمی دهید و او هم قیمت پایین تری نمی دهد. پس معامله  انجام 

نمی شود.

6. مذاکره برد-برد
است  چیزی  همان  این  است.  برد-برد«  »مذاکره  معامله  نوع  بهترین  نهایت،  در 

که می خواستید. در مذاکره برد-برد، هر دو طرف احساس برنده شدن دارند. هر 

دو طرف  هر  داده اند.  انجام  فوق العاده ای  معامله  که  می کنند  احساس  دو طرف 

https://modiresabz.com/


7

با همین  انجام معامالت بیشتر  به اجرای تعهدات و  خوشحال،  راضی و مشتاق 

اصول یا اصول مشابه هستند.

از  نیازمند رسیدن به گزینه سومی است که بهتر  در اغلب موارد، مذاکره برد-برد 

گزینه  های اولیه طرفین است. هر دو طرف با مجموعه ای از ایده ها، عالئق و شرایط 

ثابت ذهنی به مذاکره وارد می شوند. آن ها اغلب متوجه می شوند که سازش بین 

دو شرایط مختلف غیرممکن است؛ اما بعد جایگزین سومی را پیدا می کنند که در 

اغلب موارد با گزینه  های طرفین در بدو ورود به مذاکره، متفاوت است.

مذاکره برد-برد زمانی روی می دهد که جایگزین سوم از پیشنهادات اولیه طرفین 

برتر است.

همواره آمادگی این را داشته باشید که متفاوت بیندیشید. نتیجه مطلوب برای هر 

یک از طرفین مذاکره را به دقت مشخص کنید و سپس ببینید آیا می توانید راهی 

برای دستیابی به آن اهداف دو جانبه پیدا کنید تا همه احساس برنده شدن داشته 

باشند.
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