
پیامها در مذاکره



واقعیت تغییر نمی کند،

این نگاه ما به واقعیت است که تغییر می کند









ت مفهوم 
چرا شناخ

«
پیام

 »
ت؟

سانها مفید اس
برای ما ان



…مذاکره با یک شکاف آغاز می شود

Negotiation starts with a gap…

ف ساده و جامعی از مذاکره وجود دارد؟
آیا تعری



…مذاکره با یک شکاف آغاز می شود

Negotiation starts with a gap…

ف ساده و جامعی از مذاکره وجود دارد؟
آیا تعری



موقعیت ها+ قوانین + رویدادها 

اسوء برداشت ه
ادراک ها

احساسات
منافع

دغدغه ها
هیجانات
ارزش ها
نیازها
ترس ها



شکاف اطالعات



شکاف قدرت



شکاف انتظارات



شکاف ارزش گذاری



شکاف وابستگی



ف ساده و جامعی از مذاکره وجود دارد؟
آیا تعری

…مذاکره با یک شکاف آغاز می شود

Negotiation starts with a gap…



ف ساده و جامعی از مذاکره وجود دارد؟
آیا تعری

…مذاکره با یک شکاف آغاز می شود

Negotiation starts with a gap…







...عکس مواد به اتم



• مجموعه ای از پیام هایی که رد و بدل به عنوان تحلیل مذاکره 
میشود





ت
س

پیام چی
؟!







Communication Sensitivity













!قتل بدون انگیزه



ت مفهوم 
چرا شناخ

«
پیام

 »
ت؟

سانها مفید اس
برای ما ان































زلزله هویتی برای کسانی اتفاق می افتد که ساختار شخصیتی خود را صلب تعریف کرده اند

COMPLEXIFY YOUR IDENTITY

من هم اشتباه 
می کنم

نیت های من هم 
پیچیده است

من هم در وضعیت 
فعلی سهم دارم



YOU TRY IT FIRST

...ترجیح می دم اول تو شروع کنی



...احساساتی که صریحاً بیان نشوند،  به رفتار و تصمیم های مذاکره کننده نشت می کنند



هشیوه های مختلف نشت احساسات در مذاکر

تغییر لحن صدا•

زبان بدن و عالئم چهره•

توقف های طوالنی گفتگو•

ترک ذهنی جلسه مذاکره•

رفتارهای تهاجمی یا تدافعی•

بی صبری•

رفتارهای غیرقابل پیش بینی•





HIT AND RUN MESSAGES

اگر پیام انتقادی ارسال می کنیم،

تاثیر آن در سکوت پس از پیام است

















خشونت در فضاهای مجازی

امکان سرعت در عکس العمل•

ارزان بودن یا رایگان بودن پیام•

هویتشفاف نبودن •

•...

•...

•...









رویداد

احساس

هویت





الیه رویداد در مذاکره

چه کسی چه چیزی گفت؟
چه کسی چه کاری کرد؟

نیت هر کسی چه بوده است؟
چه کسی در موضع دفاع است؟

...چه کسی مسوول تغییر اوضاع است



مذاکرهاحساس در الیه 

االن چه حسی دارم؟•

آیا درست است که چنین •

حسی داشته باشم؟

آیا باید بپذیرم که چنین •

حسی دارم؟







مذاکرههویت در الیه 

آیا االن حق واقعاً با من است؟•

آیا من آدم خوبی جلوه خواهم کرد؟•

آیا من را دوست خواهند داشت؟•

از آیا این مذاکره با تصویری که من•

؟خودم در ذهن دارم تطبیق دارد







آنطور که من گویم

آنطور که تو میگویی

آنطور که دیگران می بینند



داستان به روایت  

دیگران
داستان به روایت تو داستان به روایت من



!کنندانسانها حرف تو را گوش میدهند تا بتوانند با تو مخالفت

سیالدینی







(ندبورا تن)معیارهای هفتگانه تسلط کالمی 

ونداشاره به تعدادی کلمه که با یک حرف خاص شروع میش•

اشاره به تعدادی کلمه در یک حوزه خاص•

.تعداد جمالتی که متضاد با یک جمله به ذهن می رسد•

رکانتقال یک مفهوم ثابت با حداقل تعداد کلمات مشت•

سرعت در تبدیل جمالت از مستقیم به غیرمستقیم•

کالمی( آنالوژی)توانایی قیاس  •

توانایی تشخیص ریشه ها•



رتفکیک نیت رفتار و اثر رفتا

ر گاهی اوقات، اگر در پیامی که پس از تشخیص مقص

ر می فرستیم دقت نکنیم، او را به ادامه دادن رفتا

نادرست خود تشویق می کنیم















ت؟
ی غیرکالمی در مذاکره چقدر اس

سهم واقعی پیامها











Fusiform Face Area 
(FFA)







برخی از انواع پیامهای غیرکالمی

ظاهر فیزیکی•

اشاره و حرکت•

چهره•

رفتار آوایی•

فضا•

لمس کردن•

محیط•

عوامل زمانی•

:محیط•

رسمیت•

بو/ رنگ •

نور•

دمای محیط•

موسیقی•



چهار کارکرد پیامهای غیرکالمی

مکملجایگزین

متعارض موکد











ت کنیم؟
ضاو

ط ق
ما تا چه حد می توانیم فارغ از محی





طراحی محیطی، چه نوع پیامهایی با خود دارد؟





Coca Cola Museum - Atlanta







دوستانه

تاثیرگذار

ریلکس و آرام

جنجالی

حضور در گفتگو

دقت در ارتباط

متحرک و پویا

نمایشی

باز و آزاد

اهل ارتباطغالب

انواع سبک های ارتباطی



چند واقعیت علمی درباره پیامهای غیرکالمی

There is no dictionary of nonverbal communication

Context Matters

Individual differences matter

Expectations affect interpretations

Nonverbal Communication Patterns
Change over time…





مهمانی دوستانه

حاضرجوابی ارزش است

مذاکره سیاسی

دیر جواب دادن ارزش است



علم مدعی است که میخواهد کمک کند که همه چیز را در مورد 
رفتار انسانها بفهمیم

اما اوج علم این است که متوجه شویم همه چیز را در مورد رفتار 
.انسانها هرگز نمی شود فهمید



آدمیزاد تنها حیوانی است که فکر میکند حیوان نیست



ت؟
ی غیرکالمی در مذاکره چقدر اس

سهم واقعی پیامها





احساسات را به چهار شکل می شود ترجمه کرد

یاگر دوست خوبی بودی حداقل توی این سختی ها زنگ می زد: قضاوت

چرا سعی کردی مرا له کنی و در تنهایی آزار ببینم؟: اسناد

بی مالحظه ای: شخصیت سازی

از این به بعد روزی یک بار به من زنگ بزن: حل مسئله






