
 

 

 

 

 مذاکره در ییطال نیقوان

 تمام که میباش داشته ادی به دیبا یعبارت به. ندارد وجود مذاکره در یمطلق قانون چیه که میباش داشته خاطر به زیچ هر از قبل

 در را یشتریب اریبس منافع آنها تیرعا مجموع در اما ستندین مطلق نکهیا یمعنا به. هستند «دو مرتبه» نیقوان  مذاکره، نیقوان

 .میکنیم مرور را نیقوان نیا از یتعداد ادامه در. کندیم جادیا یاحتمال یهانهیهز و ضررها با سهیمقا

 

 شما و گفت دروغ شما به مذاکره در یکس اگر که است نیا مذاکره در شده هیتوص نیقوان جمله از مذاکره؛ در دروغ با مواجهه •

. میکن عیضا را مقابلمان طرف میندار حق اصال ما ،یعبارت به. دیکن مطرح را مساله نیا دینبا د،یگویم دروغ او که دیشد متوجه

 ال،ح هر به که میباش داشته ادی به دیبا. من خانواده یاعضا از یکی ای دوست ای است من همکار ای مقابل طرف مذاکره، در که چرا

 که چرا بود خواهد نامطلوب خودم یبرا اورم،یب شیرو به را دروغش بخواهم اگر و بدهم ادامه فرد نیا با را امرابطه خواهمیم

 .داد ادامه را رابطه توانیم یسختبه گرید و رودیم نیب از هاحرمت

 راگ دیگویم است، ینیچ یمیقد یلیخ قانون کی که مفهوم نیا. «ییطال پل» نام به میدار یمفهوم مذاکره در لیدل نیهم به

 راه گرید بداند دشمن یوقت چون د؛ینکن خراب را سرش پشت پل گذشت، یارودخانه یرو یپل از و کرد حمله شما به دشمن

 تا دیبساز طال از را سرش پشت پل و دیبرو عوض در. شد خواهد مضاعف شما دادن شکست یبرا تالشش و یانرژ ندارد، یبرگشت

 طرف دینبا تنها نه ما، پس. است افتخار هم ینینشعقب یحت ،ییطال پل نیا یرو که کند احساس کند، ینینشعقب خواست اگر

 ینیشنعقب و بپوشاند یاآبرومندانه وهیش به را شیخطا او که میکن کمک میهست موظف یحت بلکه م،یکن عیضا را مانمذاکره

 میمتص که کندیم دایپ معنا یحالت در تنها گران،ید انتیخ و دروغ کردن مطرح. بود خواهد میترم قابل رابطه صورت، نیا در. کند

 .مینده ادامه آنان با یهمکار و یدوست به یطیشرا چیه تحت گرید میباش گرفته

 قامانت میخواهیم حتما و میکن کنترل را خودمان میتوانینم اگر یحت است، انتقام انداختن ریتاخ به مذاکره، گرید مهم قانون •

 کرده اهاشتب مینیبب و شود کامل اطالعاتمان است ممکن بگذرد زمان میبگذار چقدر هر. میبکن را کار نیا رترید حداقل م،یریبگ

 سرو خنک دیبا که است ییغذا انتقام» دیگویم که هست بایز شعار کی« kill Bill» لمیف در. میشو منصرف کال هم دیشا. میبود

 .میبزن را نحرفما دیبا م،یهست داغ تا و شود سرو داغ دیبا انتقام میکنیم فکر که ماست امثال از یاریبس تفکر عکس بر نیا.« شود

 

 



 

 

 

 گاهن است مانیجلو که یزیچ به شهیهم که است نیا مذاکره نیقوان گرید از. کرد نگاه روشیپ ریمس به دیبا همواره مذاکره در •

. زنمب مورد نیا در یتجار مثال کی دیبگذار. میاآمده حاال تا راه چقدر ستین مهم اصال و است سرمان پشت که یزیچ به نه میکن

 و سر به یدست کی اگر مییگویم خودمان شیپ. میکن شروع آن در را یدیجد کار که میادهیخر دوم دست کارگاه کی دیکن فرض

 تومان ونیلیم ۵ فقط کار نیا. میکنیم رنگش مثال عنوانبه. میکن کسب درآمد آن از یحساب میتوانیم م،یبکش کارگاه نیا یرو

 که میکنیم خرج گرید تومان ونیلیم 02 و کنندینم کار خوب هادستگاه مینیبیم و کردن کار به میکنیم شروع بعد. دارد نهیهز

 یروز. میکن نهیهز یکشبرق یبرا هم ونیلیم چند میمجبور و دارد مشکل برق ستمیس مینیبیم بعد. میبخر خوب یهادستگاه

 میاکرده نهیهز تومان ونیلیم ۰۳2 امروز و میکن نهیهز تومان ونیلیم 02 بود یکاف م،یدیخریم نو کارگاه اگر مینیبیم که رسدیم

 رنقدیا حاال تا چون و کندیم دایپ ادامه حلقه نیا و میافتیم باطل حلقه کی در ما نینچنیا! دارد خرج یجا مینیبیم هم هنوز و

 .میشو خارج باطل حلقه نیا از دیآینم دلمان م،یکرد خرج

 رونیب میندار دوستش که یکار از میستین حاضر مثال. میریگیم عقب به رو نگاه با را مانیجلو به رو یهامیتصم هاوقت یلیخ ما

 رها را گذشته میستین حاضر چون م،یکنیم کار بد طیشرا آن در سال ۳2 وقت آن و میکرد کار آنجا سال ۰2 مثال چون مییایب

 که نک نگاه امروز به! یباخت ،یباخت حال به تا که چقدر هر دیگویم منطق که یحال در. افتدیم مذاکره در یلیخ اتفاق نیا. میکن

 .افتدیم دارد یاتفاق چه

 نهیگز کی انیم از را نهیگز کی ندارد دوست چکسیه.»دینده قرار مقابل طرف یرو شیپ ییتنها به را نهیگز کی وقتچیه •

 با ریمد عنوانبه که یزمان چه و میستیایم خود ریمد یروروبه کارمند، عنوان به که یهنگام چه!« کند انتخاب شده ارائه

 جادیا مقابل طرف یبرا را یخوب احساس و باشد اثربخش و دیمف تواندیم هانهیگز تعدد شهیهم م،یکنیم صحبت خود کارمندان

 . کند

 یمشابه یخودرو یهامدل هم، ایدن خودروسازان نیبرتر یحت. کرد مشاهده توانیم هم جهان بزرگ عیصنا در را مهم نکته نیا

 .ندارد وجود او یبرا هانهیگز تنوع که نکند احساس دار،یخر تا کنندیم عرضه ییجز اریبس راتییتغ با را

 مئنمط که دارد هیتوج یزمان تنها قهر، حالت به وگوگفت ترک. دینکن ترک قهر حالت با را مذاکره و وگوگفت کی امکان حد تا •

 گرفتن باعث تواندیم کردن قهر که دیکنیم فکر اگر اما. دیباش داشته رابطه مقابل طرف با دیخواهینم هرگز و هرگز گرید دیباش

 قطع. ستین حیصح چندان منطق نیا د،یدهیم ادامه مذاکره و وگوگفت به یبهتر طیشرا در بعداً و شود یشتریب یازهایامت

 و سخت را مجدد رابطه و بشود یادیز یمنف احساسات شدن ختهیبرانگ موجب نیطرف از کی هر در تواندیم وگو،گفت و مذاکره

  دچار ودخ همکاران ای بستگان ای دوستان از یکی با یتلفن تماس کی یط دیکن فرض. دیکن فکر خود با لحظه کی. کند دشوار

 



 

 

 

 را ووگگفت خود ذهن در نیطرف از کی هر. شودینم قطع وگوگفت د،یکن قطع را تلفن یگوش االن اگر. دیشویم یلفظ مشاجره

 ودخ تیروا به -عتایطب – را وگوگفت داستان خود انیاطراف یبرا نیطرف از کی هر هم اگر. دهدیم ادامه قبل از ترخشن و ترتند

 یهاگفته بر و هستند قبل از تریعصب وگوگفت طرف دو حاال. کرد خواهند یهمراه او با ادیز احتمال به انیاطراف کند، فیتعر

 راگ شودیم هیتوص لیدل نیهم به. کرد پر توانیم ترسخت را شده جادیا بزرگ فاصله نیا و دارند اصرار قبل از شتریب خود

 قطع ار تماس هرگز است، یتلفن وگوگفت اگر ای دینکن ترک را وگوگفت محل هرگز د،یکش تنش به یکس با شما یوگوگفت

 لتهابا از یکم تا دیکن صحبت است، کمتر آنها در نظراختالف و تنش که یتریعموم موضوعات درباره دیکن تالش فقط. دینکن

 .شود کاسته فضا

 کیزدن و گرانید نظر رییتغ یمعنا به ،یمتقاعدساز د،ینکن عجله یریگجهینت یبرا است، «یمتقاعدساز» ازمندین مذاکره اگر •

 سندگانینو از یکی داوسون، راجر. دارند مقاومت خود، نظر رییتغ مقابل در هاانسان. است خودمان دگاهید به آنها دگاهید کردن

 حرکت برابر در هوا مقاومت هیشب ،یمتقاعدساز برابر در مردم مقاومت: دیگویم و دارد یقیدق اما ساده ریتعب مذاکره، یهاکتاب

 شود شما مانع تواندیم کامال د،یکن حرکت شتاب با اگر اما. دینیبینم را آن دیکن حرکت آرام اگر. است


