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نگارنده :احمد مظفرآبادي  /کارشناس ارشد مديريت

سه منشا قدرت در مذاکره
روانشناسان اجتماعي سه منشا براي داشتن قدرت در اجتماع بر شمرده اند که مذاکره کننده نيز مي تواند از اين موارد به عنوان اهرمي
براي موفقيت خود در مذاکره بهره گيرد.
منشا اول قدرت در مذاکره ،قوي بودن  BATNAيا جايگزين هاي پيش رو در صورت عدم توافق در مذاکره است .در کتابها و محتواهاي
آموزشي مذاکره توصيه شده است که قبل از مذاکره به مسيرهاي جايگزين در صورت عدم توافق نيز فکر کنيم .در صورت روشن بودن
مسيرهاي جايگزين ،با آرامش بيشتر مي توانيم مذاکره کنيم و تحت فشارهاي بي مورد طرف مقابل ،توافقي را که براي ما مطلوب نيست را
ساده تر رد خواهيم کرد.
منشا دوم براي قدرت بيشتر در مذاکره ،جايگاه سازماني مذاکره کننده ،ميزان اختيارات مذاکره کننده و موضوعاتي از اين دست خواهد
بود .پر واضح است فردي که از جايگاه شغلي بالاتر يا سمتي بالاتر در سازمان برخوردار است ،با اعتماد به نفس بيشتري مذاکره خواهد کرد.
فرض کنيد فردي بدون اختيارات لازم شروع به مذاکره کند .زماني که لحظه تصميم گيري فرا برسد اين شخص نمي تواند به تنهايي تصميم
بگيرد و لاجرم با ساير افراد کنترل هاي نهايي را انجام مي دهد .اعتماد طرف مقابل نيز به چنين مذاکره کننده اي کم شده و ممکن مسير
مذاکره تغيير اساسي يابد.
سومين منشا براي قدرت داشتن در مذاکره ،قدرت رواني و تسلط بر خود است  .قبلا در مطلبي بيان کرديم که هر جا صحبت از موضوعات
رواني در مذاکره مي شود بحث هوش هيجاني و اهميت آن نيز مطرح مي شود .مذاکره کننده اي که از اعتماد به نفس لازم براي مذاکره
برخوردار نباشد ،نمي تواند به درستي مذاکره کرده و از منافع سازمان خود دفاع کند و ممکن است هر لحظه استرس و موضوعات رواني
مذاکره او را دچار اشتباهاي زيادي کند.چه بسا افرادي که از اين قدرت رواني برخوردار بوده و توانسته اند و با در دست نداشتن اختيارات
کامل،مذاکره را به سرانجامي مطلوب نظر خود برسانند.
پس مي بايست اين سه منشا يا منبع قدرت را بدرستي درک کنيم و سعي کنيم با رعايت آنها قدرت خود را در مذاکره بيشتر و بهتر
کنيم.
بررسي و تحقيق قبل از شروع مذاکره (آماده سازي)
بررسي و تحقيق در واقع يک نوع آمادگي قبل از مذاکره است.در حقيقت جمع آوري اطلاعات قبل از شروع مذاکره است.نکته اي کليدي که
معمولا مغفول مي ماند .در کمال تعجب بايد گفت که اين بررسي و تحقيق از خود شما شروع مي شود که پاسخ به سوال هاي زير است:
 هدف شما از مذاکره چيست؟از مذاکره به دنبال چه دستاوردي هستيد؟ چه چيزهاي قرار است واگذار کنيد و چه چيزهايي را قرار نيست واگذار کنيد؟مذاکره کننده حرفه اي روشي مختص خود براي اين موضوع دارد که مطالعه آن خالي از لطف نيست:
“ ما نياز به روشن ترين ديدگاه نسبت به اهداف خود داريم .جداً نياز داريم که قبل از مذاکره نسبت به اولويت هاي خود و ترتيب آنها با خود
صادق باشيم” .
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در طول مذاکره به ناچار با انتخاب ها سرو کار داريم .پس بهتر است بدانيم که به دنبال چه هستيم تا در گرماگرم مذاکره تصميمات بهتري
بگيريم .به عنوان مثال اگر مذاکره اي براي شغل جديد در پيش داريم بهتر است اين سوال ها را از خود بپرسيم و جواب آنرا نيز براي خود روشن
کنيم:
اولويت اول من از محيط کاري جديد چيست؟ حقوق بالاتر ،همکاران خونگرم ،محيط کاري يادگيرنده
پرستيژ شرکتي که در آن کار مي کنم برايم مهم است يا خير؟
به دنبال شرکتي هستم که بتوانم در آينده جايگاه هاي شغلي بهتري در آن پيدا کنم يا اينکه نه به دنبال شرکتي هستم که بعد از چند سال
آن را ترک کرده و شرکتي ديگر براي شغل پيدا کنيم.
پر واضح است که اگر ما قبل از شروع مذاکره پاسخ سوالات بالا را بدانيم به نحو بهتر و موثرتري مي توانيم مذاکره کنيم و عايدي ما نيز از
مذاکره به مراتب بيشتر و مطلوب تر مي باشد.
براي مذاکره نمي توان دستورالعمل از پيش تعيين شده مشخص کرد؛ به هيچ وجه.
پر واضح است که آماده سازي قبل از مذاکره مهم و ضروري است و اصرار بر برآورده شدن خواسته هايمان منصفانه ترين روش است .اما نبايد
به يک برنامه ثابت از پيش تعيين شده اتکا داشت .در حين مذاکره همه چيز در حال تلاطم و بالا و پايين شدن است.
بنابراين بايستي آمادگي لازم براي رويارويي با موارد پنهان و پيش بيني نشده داشته باشيم.
نقل قولي از يک مذاکره کننده حرفه اي مي تواند تاييدي بر گفته هاي قبلي باشد“ :مذاکره تلاشي صرفا خطي نيست.مذاکره پر از فراز و نشيب
بوده و مذاکره نياز به مديريت روابط ،داده ها ،شهود و پيشنهادهاي جايگزين مطرح شده در طول فرآيند دارد و اين مديريت صحيح احتمالا باعث
به وجود آمدن نتايج بهتري مي شود”.
بنابراين براي موفقيت در مذاکره مي بايست از چابکي لازم برخوردار باشيم .لازمه موفقيت در مذاکره داشتن استراتژي قوي و آمادگي مواجهه
با تغييرات در هر لحظه است.
مذاکره تصميمات خلق الساعه لازم دارد.مذاکره يک جاده  2طرفه است و نمي توان براي مذاکره نسخه اي ثابت و ازپيش تعيين شده آماده
کرد.طرف مقابل شما ممکن است به مانند شما باهوش،مصمم و حتي جايز الخطا باشد.شما نمي توانيد دستور جلسه خود  ،نگرش خود و حتي
ديدگاه خود را بر آنها تحميل کنيد .همانگونه که ديگران نمي توانند اين کار را با شما انجام دهند.
مذاکرات تعاملي و رقابتي معمولا برنامه هاي ثابت دارند.اما مذاکره موفق ،لازمه اش پويايي بيشتر است .پويايي لازمه اش خلاقيت لحظه اي
است .در واقع اينکه بتوان در حين مذاکره با هوشمندي کافي به موضوعاتي که طرف مقابل مطرح مي کند عکس العمل نشان داده و بتوانيم راه
حل هايي بديع ايجاد کنيم.
هوش احساسي يا هيجاني
در نوشته نقش احساسات در مذاکره بيان کرديم که تا چه اندازه اشراف و تسلط بر احساسات براي مذاکره بهتر به ما کمک مي کند.گفتيم که
هر جا که از احساسات و مديريت آن صحبت مي شود مبحث هوش هيجاني مطرح مي گردد.اما هوش هيجاني چيست؟ تعريف هوش معادل توانايي
ذهني در انجام کار يا نقشي تعريف شده است.زماني هم که صحبت از هوش هيجاني مي شود اين معني به ذهن متبادر مي شود که يعني توانايي
ذهني در مديريت هيجانات.هوش هيجاني يا توانايي در  5بُعد اصلي بحث مي شود.اول اينکه فردي که داراي هوش هيجاني است نسبت به عواطف
و احساسات خود اشراف کامل را دارد.يعني فرد در لحظات مختلف نسبت به هيجانات و احساس خود شناخت کافي دارد.اگر عصباني است متوجه
اين موضوع است.اگر عجول است است ميداند که دارد عجله مي کند.اگر بي تابي مي کند مي داند که بي تاب است.
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نقش احساسات در مذاکره
در نوشته نفرين هراس از مذاکره برخي از موارد مرتبط با هراس از مذاکره را بيان نموديم.کساني که به نحوي با مذاکره درگير بوده اند و تجربه
هاي خوب وبد از مذاکره داشته اند شايد نسبت به نقش احساس در مذاکره اشراف بيشتري داشته اند.بسيار موارد بوده است که مذاکرات به خاطر
برخوردهاي احساسي به چالش بي مورد برخورده است و گاها نيز به بن بست رسيده است.
نفرين هراس از مذاکره
برخي از افراد نسبت به مذاکره هراس يا فوبيا دارند.هر کاري لازم باشد انجام مي دهند که تحت فشار مذاکره و گفتگو قرار نگيرند.در عوض
برخي هم هستند که مي گويند ما عاشق مذاکره هستيم.در واقع به عبارت بهتر ،شهوت مذاکره دارند.آنها نه روش رقابتي را در پيش مي گيرند و
نه همکاري و تعامل را.در واقع اجتناب کننده از مذاکره هستند .اگر حداقل نياز و خواسته ايشان تامين شود خود را براي کسب خواسته هاي بيشتر
به چالش گفتگو با کسي که متفاوت از آنها فکر مي کند،وارد نمي کنند.
در باب اهميت مذاکره و آموختن اين مهارت ارزشمند
دوره اصول وفنون مذاکره ،دوره اي است که در آن سعي شده است مذاکره و يا به عبارت ساده تر گفتگويي که ميان چند نفر براي حصول
توافقي انجام مي پذيرد را تشريح کند .دوره به اين مي پردازد که هر فرد،شرکت و يا هر عنصري که نياز به مذاکره براي تامين منافع خود دارد ،به
شکل بهتر و علمي تر با طرف مقابل به گفتگو بنشيند و ضمن شناخت فرآيندهاي اصول مذاکره ،اشراف بيشتر و بهتري بر موضوعات در جريان
بحث و گفتگو داشته و با کمتر کردن تبعات احتمالي نامناسب ،به مقاصد خود منتج گردد.اين دوره ضمن بيان و تشريح مفهوم مذاکره که بُعد
ساده تر مذاکره است به اصول بهتر مذاکره کردن که بُعد پيچيده تر ناميده مي شود نيز تشريح مي کند.
ضرورت آموختن اين مهارت ارزشمند:
بسيار ديده شده است که افراد و يا شرکتها بنا به دلايلي در منافع و خواسته ها با طرفهاي ديگر خود دچار تعارض شده اند ونتوانسته اند به
يک توافق منطقي و مطلوب نظر طرفين برسند.از اينرو به نظر آموختن اصول و فنون مذاکره کمک شاياني به تمامي افرادي خواهد کرد که به
دنبال رسيدن به خواسته هاي مشروع و مقبول خود هستند.
کاربردهاي دوره:
انسانها در بسياري از موضوعات براي تحقق خواسته هاي خود نياز به مذاکره دارند.خريد يا فروش منزل،خريد يا فروش خودرو،خريد يا فروش
ملزومات ،حل و فصل اختلافات خانوادگي،حل و فصل اختلاف ميان فرزند و پدر و مادر ،تصميم گيري براي تعطيلات سال نو و حتي آخر هفته،حل
و فصل اختلاف اعضاي ساختمانهاي مسکوني و تجاري يا اداري،اختلافات ميان موجر و مستاجر،توافق نويسنده و ناشر ،حل و فصل اختلافات
همسايگان ،مذاکره براي فروش کالا و خدمات،مذاکره براي کسب پورسانتهاي بالاترفروش،مذاکره ارتقا جايگاه شغلي ،مذاکره براي ارتقا حقوق
ومزاياي شغلي،مذاکره در جلسات خواستگاري،مذاکره براي انعقاد قرارداد نمايندگي وبسياري از موارد ديگر.
به هر ترتيبي انسانها هر روز و شب به نحوي ،کم و زياد ،سهل و پيچيده در گير با گفتگو و مذاکره هستند.پر واضح است که سعي کنيم اين
مهارت ارزشمند را آموخته و با تجربيات بيشتر در آن متبحرتر شويم
چک ليست آماده سازي قبل از شروع مذاکره
چرچيل جمله معروفي درباره آماده سازي دارد:
“هيچ جايگزيني براي سخت کار کردن ،براي آماده سازي وجود ندارد”
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در نتيجه آماده سازي قبل از مذاکره اهميت بسياري پيدا مي کند.در ادامه سوالاتي که پرسيدن آن و متعاقبا پاسخ به آن کمک شاياني به ما
قبل مذاکره مي کند را فهرست مي کنيم.
اول-آيا ما نسبت به طرف مقابل شناخت کافي داريم؟
جايگاه شغلي طرف يا طرف هاي مقابل چيست؟ فردي از تيم شما قبلا فرد يا افراد طرف مقابل را ملاقات کرده اند؟موارد ديگري که بايد درباره
طرف مقابل بدانيد چه چيزهايي هستند؟
دوم-طرف يا طرفهاي مقابل ما اصالتاً اهل کجا هستند؟
آيا نسبت به فرهنگ،سوابق و خصوصيات رفتاري و شخصيتي طرف مقابل شناخت کافي داريم؟
سوم:طرف مقابل ما تجربياتش بيشتر در چه حوزه هايي است؟
رفتار طرف مقابل در مذاکرات قبلي چگونه بوده است؟ آيا طرف مقابل تازه در اين مسئوليت مشغول شده است؟ طرف مقابل نيازي به مرور
موارد قبلي و تصميم گيري شده دارد؟
چهارم-طرف مقابل در موارد قبلي چه رويکرد و تاکتيکي را بيشتر به کار برده است؟
آيا مي توانيد يک چارچوب کلي از طرف مقابل ارايه دهيد که نشان دهد ،شناختي کلي از ان پيدا کرده باشيد؟
پنجم-آيا طرف مقابل ما از اختيارات کافي برخوردار است؟
طرف مقابل شما مي تواند به تنهايي تصميم بگيرد يا اينکه مي بايست با فرد ديگري کنترل نهايي را انجام دهد؟
ششم-آيا مي دانيد طرف مقابل شما دقيقا به دنبال چه چيزي در مذاکره است؟
نياز و خواسته هاي طرف مقابل شما چيست؟
هفتم-طرف مقابل شما چه محدوديت هايي دارد؟
آيا طرف مقابل محدوديتي در زمان دارد؟آيا طرف مقابل مشکلاتي مالي و محدوديت نقدينگي دارد؟
هشتم-چه موارد پنهاني ممکن است در طرف مقابل وجود داشته باشد؟
موضوعات پنهاني که ممکن است مشتري شما داشته باشد و باعث توافق يا عدم توافق شود چه مواردي هستند؟
پس مي توان ب ا در نظر گرفتن سوالات بالا و جزئيات تفصيل شده ،قبل از شروع مذاکره ،آمادگي بيشتر و بهتري براي مذاکره پيدا کنيم.البته
در نظر داشته باشيد که با توجه به موضوع مذاکره مي توان شکل سوالات و پاسخهاي آنرا تغيير دهيم.همواره در نظر داشته باشيم که مذاکره زماني
اتفاق مي افتد که دو طرف واقعيتي موجود را از دو نگاه متفاوت مي بينند.پس کشف واقعيت ها از نگاه طرف مقابل بسيار کليدي است.
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