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SZTUKA I TECHNIKI NEGOCJACJI

Negocjacje w życiu 
codziennym





NEGOCJACJE 

Negocjacje to sposób porozumienia się w celu rozwiązania konfliktu 
oraz dojścia do porozumienia obydwu stron.

Negocjacje nie są ani współpracą, ani walką. Jest to połączenie 
zdolności bycia asertywnym (umiejętność mówienia "nie") i nastawienie na 
współpracę (kooperacja). 





Taktyki negocjacji

Informacyjny wpływ społeczny – przejawia się w konformizmie
informacyjnym i polega na dostosowaniu swoich zachowań i poglądów do
zachowań innych ludzi.

Normatywny wpływ społeczny – to dostosowanie się do wymagań
większości w wyniku wywierania przez większość presji bezpośredniej lub
jedynie wyobrażonej. Dostosowanie się do reguł grupy dotyczących
akceptowanych zachowań, wartości, przekonań.

Zachowania te wynikają z chęci akceptacji i lubienia przez grupę.



Robert Cialdini

Oto sześć uniwersalnych zasad opracowanych przez
prof. Roberta Cialdiniego, znanego amerykańskiego
psychologa, autora książki „Wywieranie wpływu na ludzi”.
Według niego owe sześć zasad w uniwersalny sposób
opisuje zachowania ludzi, a wszystkie szczegółowe techniki
negocjacji (manipulacji) są tylko ich hybrydą lub
modyfikacją.



NAUKA WPŁYWANIA

Wzajemność

Taką zasadę stosowali członkowie sekty Hare Kriszna na dworcach lotniczych
w USA, obdarowując przypadkowych pasażerów kwiatem, a następnie prosząc o
datek, który zwykle otrzymywali. Wykorzystywali w ten sposób psychologiczny
nawyk, który wymaga od nas, abyśmy rewanżowali się za to, co otrzymujemy.
Gościsz u rodziny? Na pewno zaproponujesz także im gościnę. To miła strona tej
zasady. Gorsza - w promocji w supermarkecie dostajesz kawałek serka na
wykałaczce, prawdopodobnie zrekompensujesz się, kupując całe opakowanie.



NAUKA WPŁYWANIA

Niedostępność

To, co wyjątkowe, jest bardziej pożądane. Jeśli nie mogę czegoś mieć,
to właśnie tego chcę. Pewien biznesmen, importer wołowiny i jednocześnie
student Cialdiniego, przeprowadził eksperyment. Kiedy dzwonił do twoich
klientów, informując, że dostawy mięsa z RPA spadną w najbliższym czasie,
zamówienia wzrosły dwukrotnie. Kiedy mówił, że dostawy spadną, ale
podkreślał, że jest to wiadomość z poufnych źródeł, zamówienia wzrosły o
600 procent! Informacja zyskała na wartości, bo była wyjątkowa,
ekskluzywna.



NAUKA WPŁYWANIA

W potrzasku autorytetu

Biały kitel lekarza, mundur wojskowego czy pilota, garnitur profesora...
Amerykanie badali, jak duża jest siła autorytetów, Okazuje się, że
posłuszeństwo pielęgniarek wobec poleceń lekarzy może nawet zagrażać życiu
pacjentów. Robert Cialdini opisuje eksperyment, podczas którego kazano
pielęgniarkom wykonywać absurdalne polecenia, np. zrobienie doodbytniczej
wlewki leku przeznaczonego do leczenia chorych uszu. Pielęgniarka doskonale
wiedziała, na co choruje pacjent, nie odważyła się jednak przeciwstawić presji
autorytetu. Inny eksperyment pokazał, że śmiertelną dawkę lekarstwa gotowe
są podać także pielęgniarki, którym polecenie wydał przez telefon nieznany
lekarz.



NAUKA WPŁYWANIA

Społeczny dowód słuszności

Postrzegamy zachowanie jako bardziej poprawne, jeśli inni też
tak czynią. Jeżeli chcemy kogoś skłonić do ustępstwa, pokażmy, że
inni się na to również zgodzili. Łatwiej przyjmujemy rzeczy, które
zaakceptowali inni (im jest ich więcej, im są bardziej sławni, tym
lepiej). Z tego powodu wiele produktów reklamują znani aktorzy,
piosenkarze itp.



NAUKA WPŁYWANIA
Konsekwencja

W regule tej wykorzystuje się naturalną potrzebę bycia konsekwentnym.
Podziwiamy stałość, wytrwałe dążenie do celu, ludzi o takich cechach oceniany
jako godnych zaufania. Sami też chcemy tacy być, a przez to łatwiej nas
zmanipulować. Kluczem do stosowania tej metody jest czyjeś początkowe
zobowiązanie - jeśli się uda nam je wymóc, potem będzie dużo łatwej namówić
tę osobę do spełnienia kolejnych żądań. Technika jest bardziej skuteczna, gdy
zobowiązanie jest wygłaszane publicznie, a jego podjęcie wymaga wysiłku. Z
natury nie jesteśmy rozsądni - jeśli zdarza nam się podjąć złą decyzję, to mamy
tendencję do brnięcia dalej, staramy się znaleźć sposób, by ją uzasadnić -
wszystko po to, by pozostać konsekwentnymi. Właśnie z tą zasadą wiąże się
najwięcej technik manipulacji stosowanych przez zawodowych negocjatorów i
sprzedawców.



NAUKA WPŁYWANIA

Lubienie i sympatia

Lubimy ludzi, którzy są do nas podobni - czy to jeśli chodzi o wygląd, czy
poglądy polityczne. Podobieństwo powoduje, że łatwiej nam na nich wpływać, a
takie osoby chętniej spełniają nasze prośby. Ludzie częściej przyznają rację tym,
których znają i lubią. Zgodnie z tą zasadą zwykły komplement zwiększa szansę na
ustępstwo, badania pokazują także, że bardzo ważna jest atrakcyjność fizyczna - o
ludziach przystojnych, dobrze ubranych myślimy, że są mądrzejsi, inteligentniejsi od
innych.





NA SZCZĘŚLIWE ZAKOŃCZENIE
Ważne są także GRATULACJE!

Czasami trzeba trochę pomóc przeciwnikowi, aby ten mógł
naprawdę poczuć, że odniósł zwycięstwo w negocjacjach.

Dlatego też po zakończeniu rozmów w dobrym tonie jest
pogratulować mu pomyślnej transakcji. Nie należy żałować przeciwnikowi
pochwał i uznania, które przecież tak niewiele kosztują, a na dłuższą metę
mogą przynieść więcej korzyści, niż się początkowo wydaje.


