
  فهرست مطالب
  

  صفحه  عنوان

  ٩  گفتار مجموعه پيش

  ١۵  مقدمه

    مذاکره چيست؟: بخش اول

  ١٩  حرفه مذاکره: فصل اول

  ٢٩  برنامه ريزی: انتخاب رهيافتها: فصل دوم

  ۴١  مذاکرات فردی و گروهی: فصل سوم

  ۴۵  حساسيتهای غير کالمی: فصل چهارم

  ۵٣  های شنيداری مهارت: فصل پنجم

  ۵٧  های پرسيدن مهارت: فصل ششم

  ۶٣  های متقاعد سازی مهارت: فصل هفتم

  ۶٧  های ارتباطی کانال: فصل هشتم

  ٨٣  های ملی مذاکره شيوه: فصل نهم

    ها ها و تاکتيک استراتژی: بخش دوم

  ٩٩  مقدمه

  ١٠٠  ها افراط در تاکتيک

  ١٠۴  آگاهی از مبانی: ١راهبرد  

  ١٠۴  قدرت نهايی: ١-١تاکتيک    

  ١٠۶  پيشنهاد قيمتی کمتر برای رسيدن به نتيجه ای بهتر: ١- ٢تاکتيک     

  ١٠٨    شکستن بن بستها :٢راهبرد 

  ١٠٨  حد وسط را گرفتن: ٢- ١تاکتيک     

  ١٠٩  استفاده از معيارهای عينی: ٢- ٢تاکتيک     

  ١١١  های آزمايشی طرح: ٢- ٣تاکتيک     

  ١١٢  خالصه کردن: ٢- ۴تاکتيک     

  ١١٣  ؟...چه می شد اگر: ٢- ۵تاکتيک     

  ١١۵  .آن را نامگذاری کنيد: ٢- ۶تاکتيک     

  ١١٧  استفاده صحيح از زمان: ٣راهبرد  

  ١١٧  خيرأت: ٣-١تاکتيک    

  ١١٩  مهلت مقرر: ٣-٢تاکتيک    



  ١٢١  تضعيف روحيه فرد: ٣-٣تاکتيک    

  ١٢٢  پافشاری : ٣-۴تاکتيک    

  ١٢۴  خارج از برنامه مذاکره کردن: ۴راهبرد  

  ١٢۴  ناهماهنگ عمل کردن: ۴-١تاکتيک    

  ١٢۵  خستگی: ۴-٢تاکتيک    

  ١٢۶  جدی نبودن در ارائه پيشنهاد: ۴-٣تاکتيک    

  ١٢٨  هر کاری را برای خشنودی ديگران انجام دادن: ۴-۴تاکتيک    

  ١٣٠  های زمانی تغيير محدوديت: ۵راهبرد 

  ١٣٠  خودداری از مذاکره: ۵-١تاکتيک    

  ١٣١  اتمام حجت برای قبول پيشنهاد: ۵-٢ تاکتيک   

  ١٣٢  اضافه بار کردن: ۵-٣تاکتيک    

  ١٣٣  محدود کردن فرد: ۵-۴تاکتيک    

  ١٣۵  افزايش تقاضا: ۵-۵تاکتيک    

  ١٣۶  ترک جلسه به نشانه اعتراض: ۵-۶تاکتيک    

  ١٣٨  تغيير مرکز توجه: ۵-٧تاکتيک    

  ١۴٠  حمله کردن: ۶راهبرد  

  ١۴٠  تهديدها: ۶-١تاکتيک    

  ١۴٢  حمله به فرد: ۶-٢تاکتيک    

  ١۴۴  کنترل تنش و نا امنی: ٧راهبرد  

  ١۴۴  فرد بد -فرد خوب: ٧-١تاکتيک    

  ١۴۶  بيگانه ای در سرزمينی آشنا: ٧-٢تاکتيک    

  ١۴٧   مخمصه: ٧-٣تاکتيک    

  ١۴٨  اخالقیبد: ٧-۴تاکتيک    

  ١۴٩  سکوت: ٧- ۵تاکتيک     

  ١۵١  رقابت: ٧-۶تاکتيک    

  ١۵٢  زنگ تنفس: ٧-٧تاکتيک    

  ١۵۴  تبديل نقاط ضعف به نقاط قوت: ٨راهبرد  

  ١۵۴  معذرت خواهی: ٨-١تاکتيک    

  ١۵۵  انتظار رحم داشتن: ٨-٢تاکتيک    

  ١۵۶  فردی ساده انديش: ٨-٣تاکتيک    

  ١۵٧  قدرت مسئوالن ثبت وقايع: ٨-۴تاکتيک    

  ١۵٩  اعمال قدرت: ٩راهبرد  



  ١۵٩  .من اختيار ندارم: ٩-١تاکتيک    

  ١۶١  .شما اختيار نداريد: ٩-٢تاکتيک    

  ١۶٢  مراجعه به مقامات: ٩-٣تاکتيک    

  ١۶۴  اشخاص بسيار مهم: ٩-۴تاکتيک    

  ١۶۵  .اين کار قانونی است: ٩-۵تاکتيک    

  ١۶٨  درخواست همکاری: ١٠راهبرد  

  ١۶٨  ها وادار کردن گروه مخالف به تعيين محدوده: ١٠-١تاکتيک    

  ١۶٩  .آنها را درگير نماييد: ١٠-٢تاکتيک    

  ١٧٠  .خود را جای من بگذاريد: ١٠-٣تاکتيک    

  ١٧٢  افشای کامل: ١٠-۴تاکتيک    

  ١٧٣  .برد و ديگری انتخاب می کند يکی می: ١٠-۵تاکتيک    

  ١٧۴  حفظ آبرو: ١٠-۶تاکتيک    

 


