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اهمیت«مذاکرهدستاوردهای»اندازه یبه«طرفدویرابطه»آندرکهمذاکره ایهربه

.می شودگفتهعاطفیمذاکرهباشد،داشته

کارهمدومذاکرههمسران،مذاکرهدوست،دومذاکرهفرزندان،ووالدینبینمذاکرهبنابراین،
مذاکرهازینمونه هایمی تواندمی کنند،کاریکدیگرباسالهاستکهشرکتدومذاکرهقدیمی،
.باشدعاطفی

باطفقخود،خواسته هایازمهمیبخشازحاضریدگفتگو،یکدرکهکردیداحساسگاههر

...هستیدعاطفیمذاکرهیکدرگیراحتماالًکنید،نظرصرف،رابطهحفظهدف

چیست؟عاطفیمذاکره



جنبه احساسی

جنبه منطقی

عوامل محیطی 
و بیرونی

سوپ رابطه
.هر رابطه ای مثل یک سوپ، طعم منحصر به فرد خود را دارد

هر کس چاشنی های مورد نظرش را به سلیقه ی خود به سوپ می افزاید
...اما

یردسه ماده ی اصلی وجود دارد که بدون حضور جدی آنها، عمالً سوپ رابطه شکل نمی گ

می دهند« احساس»موادی که به رابطه، طعم 
می دهند« منطق»موادی که به رابطه طعم 

می دهند « پذیرش اجتماعی و بیرونی»موادی که به رابطه طعم 



رابطه زن و مرد

واصولما.می فهمدرامنحرفاو.می کندتوجیهرارابطهاینمنطقوعقل
.استشبیههمبهماهدف های.داریممشابهیهایارزش

اوابمی توانمهنوز.هستمتلفن اشزنگمنتظر.می برملذتدیدنشاز
اتکنمهمراهراپنجموچهاروسومنفرباشممجبوربدونبروممسافرت
.شودتحملقابلمسافرت

بهتیح.می دانندخوشبختوشادرامادیگران.می کنمزندگیاوبامدتهاست
وانمنمی تشویمجدااگرنباشد،خوبرابطهاینبهاحساسماینکهفرض

.باشمدیگرانپاسخگوی



ارابطه پیمانکار و کارفرم

راکارش.استمادسترسدرفعالًکهاستپیمانکاریبهترینپیمانکار،این
.می کندکارمناسبیهزینه یبانسبت،بهومی دهدانجامخوب

خوبیسحمی بینیمراآنهاوقتی.هستندمهربانیآدمهای.داردخوبیکارکنان
.شدهایجادکاراینهابرایپروژه،اینبهانه یبهکهخوشحالم.داریم

اشیمبداشتههمجدینظراختالفاگر.هستندخودشانحوزه یاولنفراینها
...می رودسوالزیرکارمان.نداردتوجیهدیگرپیمانکارباکردنکار





در مذاکره عاطفی،
.شنیدن موثر تر از حرف زدن است

اگررابطهبرایشماوطرفمقابلمهمباشد،
گاهیزمانیکهبهبنبسترسیدهاید،

طرفمقابلشما،حتیحاضرخواهدبودکه
ازحقخودصرفنظرکند،

بهشرطآنکهببیندشماآمادهایدکه
حرفهایاورابشنویدوبپذیریدکه

.دربسیاریازموارد،حقبااوبودهاست



بسیاریازرابطههایخوبشخصیوشغلی
نهبهخاطرمطرحکردنجسورانهچندخواستهیبزرگ

بلکهبهدلیلمطرحنکردنمالحظهکارانهصدهاخواستهکوچک
.ازبینرفتهاند



ازلحاظتئوری،
.انجامیکمذاکرهعاطفیبدونپشتوانهاعتماد،دشواراماامکانپذیراست

امادرعمل،
هزینههاواصطکاکهایچنینمذاکرهایآنقدرباالستکهعقلسلیم،

.ترکاینمذاکرههارابهادامهدادنآنهاترجیحمیدهد



:بعضیازاتفاقهاییکهاعتمادراتقویتمیکنند

کمککردنبهطرفمقابلفراترازعرفوقانون
حمایتازطرفمقابلوقتیهزینهحمایتباالست

(درحدمعقول)پذیرشآسیبپذیرشدن
یککمکیکمیلیونتومانیبدوناخذرسید،

بهمراتببیشترازیککمکبیستمیلیونتومانیبارسیدوثبترسمی،
اعتمادایجادمیکند

پذیرشبعضیازضعفهایمانوانکارنکردنآنها،
اگرچهاحتمالموردحملهقرارگرفتندرآیندهراافزایشمیدهد

امابهسرمایهیاعتماددریکرابطهمیافزاید



...اماهنوزهماعدادمیتوانندمفیدباشند.مذاکرهعاطفی،یکمذاکرهعددینیست



شاید کارمند شما نداند که اگر یک روز کامل تعطیل، 
سرگرم شرکت بودن،

شما را بیست واحد خوشحال می کند، یک تاخیر نیم 
ساعته، صد واحد ناراحتتان می کند

ممکن است او فکر کند، هفته ی پیش که جمعه هشت  
ساعت سر کار بوده، به او این حق را می دهد که

!شانزده روز، هر روز نیم ساعت تاخیر کند

شاید همسر شما نداند که
امتیاز یک شاخه گل برای روز تولد، صد  

واحد و امتیاز یک کیف چرمی خوب،  
هشتاد واحد است 



اگر او امروز می خواهد با شما حرف بزند، اختصاص ده دقیقه وقت در میانه ی تراکم کارها. در مذاکره عاطفی زمان مهم است
بهتر از اختصاص یک مسافرت ده روزه، برای گفتگوی دقیق در مورد جزییات دغدغه هاست



.هر تعاملی بین انسانها، با تبادل پیام شکل میگیرد

.گاهی با سکوت. گاهی با فریاد خود پیام می دهیم

.رهگاهی با انتخاب محل مذاک. گاهی با انتخاب کلمات خود، پیام میدهیم

.گاهی با چیدمان اتاق و گاهی با زبان بدن

گاهی با وفای به وعده ها و گاهی با تخطی از تعهد

ارسال و دریافت پیام در مذاکره، قبل از شروع رسمی مذاکره آغاز می شود و
.پس از پایان رسمی آن، ادامه پیدا می کند

.زین دیگری نداردمهارت مهندسی پیام ها، برای ارتباط و مذاکره موفق در دنیای امروز، جایگ


