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 .1استادیار ،دانشکدة مدیریت و حسابداری ،دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران ،ایران
 .2دانشجوی دکتری ،دانشکدة مدیریت و حسابداری ،دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران ،ایران

(تاریخ دریافت3101/50/50 :؛ تاریخ پذیرش)3104/53/13 :

چكيده
افراد با فرهنگهای گوناگون ،راهبردهای متفاوتی را در فرایند مذاکره در پیش میگیرند و میزاان موفییزت در مزذاکرای بزی المللزی بز
توانایی مذاکرهکنندگان در برقراری ارتباط مؤثر در شرایط فرهنگی گوناگون بستگی دارد .در ای پژوهش ،تفاویهای میان سبک مزذاکر
مدیران ایرانی و کرهای شناسایی شده است .ای تحییق ،از نظر هدف کاربردی و از نظر نحو گردآوری دادهها ،توصیفی و از نظزر روش،
پژوهشی ترکیبی تبیینی از نوع کمی و کیفی است .بدی منظور ،از مجموع مدیران فعال در بخش قراردادهای بزی المللزی در دو شزرکت
الجی و گلدیران 10 ،مدیر مذاکرهکننده ب طور غیرتصادفی هدفمند انتخاب شدند .نتایج تحلیل آماری پرسشنام هزای جمز آوریشزده و
مصاحب با برخی افراد جامع و تحلیل کیفی نتایج آماری نشان میدهد مذاکرهکننزدگان ایرانزی و کزرهای اگرچز در مؤلفز هزای سزبک
مذاکره با یکدیگر شباهت دارند ،در مؤلف های ارتباطی مذاکره و پیامدهای مذاکره متفاوتنزد .در انتهزا نیزا توصزی هزایی کزاربردی بزرای
مذاکرهکنندگان بیان شده است.

کليدواژگان
تفاوی فرهنگی ،سبک مذاکره ،قراردادهای بی المللی ،کر جنوبی ،مذاکرای تجاری.

 نویسندة مسئول ،رایانامهiman@ashofteh.ir :
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مقدمه
تأثیر فرهنگ بر مذاکرات تجاار موواوت تیقیقاات بسایار رر ذذتا ه باورس ا ا  .افارار باا
فرهنگها ذوناذون ،راهبررهایی م فاوت را رر فرایند مذاکرس رر پیش میذیرند و میااان موفقیا
رر مذاکرات بینالمللی به توانایی مذاکرسکننادذان رر برقارار ارتباا ماثثر رر تارای فرهنیای
ذوناذون بس یی رارر .این بدین معنا ا
مذاکرس را تی

که آنها باید از عواما فرهنیای ذونااذون کاه فرایناد

تأثیر قرار میرهد آذاس باتند و ب وانند راهبرر مذاکرة خاور را بار ا اا

آن تیییار

رهند (.)Khakhar & Ramal, 2013, p.579
تیقیقات بسیار رر زمینة تفاوت بکها ماذاکرس رر فرهناگهاا ذونااذون انجاار ذرف اه
ا

 .رر این تیقیقات عوام زیار مانند ایجار رابطة تخصی رر کشورها با فرهنگ رابطهمدار،

روش برقرار ارتبا  ،اهمی

حفظ وجهاه ،ابک ماذاکرة بارر -بارر یاا بارر -باخا  ،اهمیا

یکسان بورن طح و مقار ،میاان تعهد به اجرا قراررار ،نیرش بلندمدت یا کوتاسمدت باه اهادا
مذاکرس ،حسا ی

به زمان و جا آن تنا ایی تدس ا

یک یا چند کشور خاص مطالعه تدس ا

 .رر هر پژوهش برخی از این عوام بارا

 .اما تا کنون پژوهشی برا تعیین بک مذاکرة ایرانیاان

با کشورها رابطهمدار ،بهویژس کرة جنوبی انجار نیرف ه ا
با توجه به اهمی

.

کشور کرة جنوبی رر رواب بازرذانی و حجم زیار تبارالت تجار ایاران باا

این کشور ،وارور ا ا

باا تاناخ

تفااوتهاا فرهنیای و تاأثیر آن رر فرایناد ماذاکرات،

ترک ها بازرذانی ایرانی ،اصولی برا نیوة مذاکرة خور با ترک ها کرسا تدوین و تاروی
کرر .رر همین را ا ثال اصلی که این پژوهش به رنبال پا خ آن ا

برر ی تأثیر تفااوتهاا

فرهنیی بر بک مذاکرات رر قراررارها تجار بینالمللی بین ترک ها بازرذانی ایران و کارة
جنوبی ا
هد

.
اصلی این پژوهش ،برر ی و مطالعة تفاوتهاا و تاباه هاا رو کشاور ایاران و کارة

جنوبی رر بک مذاکرات ،مثلفهها ارتباطی و پیامدها مذاکرات ا ا  .ن اای ایان تیقیاه باه
مذاکرسکنندذان هر رو کشور کمک میکند ومن ررک ویژذیها فرهنیی کشور مقابا  ،اصاول و
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تفاوتها آنها را رر مذاکرس تنا ایی کررس و راهبرر موفقی آمیا را با ررنظرذرف ن ایان ماوارر
تدوین کنند.
مبانی نظری تحقيق
مذاکرس نوعی اباار ارتباطی ا

که بین رو یا چند نفر به منظور نی به توافه رربارة منافع مشا رک

و رر عین حال م ضار بهکار ذرف ه مایتاور (فیشار  ، 731 ،ص .) 3ابکهاا ماذاکرس رر هار
کشور از ویژذیها فرهنیی آن کشور تأثیر میپذیرر .بنابراین ،به تعدار فرهنگهاا ذونااذون،
بکها مذاکرس وجور رارر و به رتوار میتوان به تناخ ی رقیه از این تناوتهاا ر ا
(زاهد  ، 733 ،ص .) 11میاان موفقی

یافا

رر مذاکرات بینالمللای باه تواناایی ماذاکرسکننادذان رر

برقاارار ارتبااا مااثثر رر تاارای فرهنیاای ذوناااذون بسا یی رارر .ایاان باادین معناا ا ا
مذاکرسکنندذان باید خور را با ترای م فاوت کسبوکار رر کشاورها مخ لا

اازذار کنناد و

برا این منظور ،آنها باید از عوام فرهنیای ذونااذون کاه فرایناد ماذاکرس را تیا
میرهند ،آذاس باتند و ب وانند راهبرر مذاکرة خور را بر ا ا

آن تیییر رهند (

کااه

تاأثیر قارار

Khakhar & Ramal,

.)2013, p.579
راهبردهای اساسی مذاکره
( & Fang, 2006, p.50; Sub

رو راهبرر برر -برر و برر -باخ  ،راهبررها ا ا ی رر مذاکرس ا

 .)Choe, 2010, p.436رر راهبرر برر -باخ  ،یکی از طرفین از فرایند مذاکرس بهرسمناد مایتاور ،اماا
طر

مقاب احسا

زیان میکند .بدیهی ا

رر این حال

طر

بازندس بیکار نخواهد نشسا

فکر تالفی و جبران خسارت خور خواهد بور و این تالفیها ممکن ا

برر موق

و رر

برندس را به باخا

تبدی کند .اما رر راهبرر برر -برر ،فرایند مذاکرس به نیو طی میتور کاه هار رو طار

از ن اای آن

من فع توند و خور را برندة مذاکرس تلقی کنند .رر این راهبرر طرفین به نیازها هم توجه میکنند و رر
1. Fisher
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همة مراح مذاکرس به این نک ه توجه رارند که این توافه چه نفعی برا طار

مقابا خواهاد راتا

(زاهد  ، 733 ،ص.) 11
کشورهای رابطهمدار

رر کشورها رابطهمدار مانند کرة جنوبی ،ژاپن ،چین ،برزی  ،ا پانیا و کشاورها عار  ،ایجاار
اع مار رکنی ا ا ی ا

 .پن رقیقه آمارسکررن مقدمات مذاکرس رر آمریکاا مایتواناد معاارل پان

هف ه یا پن ماس کار مقدماتی رر تانگها  ،ریورژانیرو یا جدس باتد .رر این کشورها تا زماانی کاه
رابطة تخصی خوبی بین طرفین ایجار نشور ،نمیتوان مذاکرس را تروت کرر .رر آمریکاا ،افارار باه
یکدییر اع مار رارند ،میر آنکه خالفش ثاب

تور .اما رر کشاورها رابطاهمادار ،بایاع ماار و

تک فضا ک جلسات با غریبهها را رربرذرف ه ا

 .رر مذاکرس با این کشورها ،بک مواجهاه و

تهدید کار از نمیباتد .اذر نیاز به تهدیاد باتاد ،ایان کاار بایاد از طریاه وا اطههاا و باهطاور
غیرمس قیم انجار ذیرر .پرخاتیر  ،صدا بلند و لین عصبانی تأثیر منفای تادید بار کا رابطاه
میذذارر (.)Graham & Requejo, 2009, pp.167&170
تفاوتهای فرهنگی ایران و کرة جنوبی بر اساس ابعاد فرهنگی هافستد

بر ا ا

مطالعات هافس د ،فرهنگ ملی کشورها مخ ل

رر چهار بعد تفاوت رارند:

فاصلة قدرت  :به میاان پذیرش جامعه رر برابر توزیع ناعارالنة قدرت رر اازمان یاا جامعاه
ذف ه میتور .این بعد نشان میرهد تا چه انادازس نامسااو باورن رر منالا

اج مااعی یاا ثاروت

پذیرف ه تدس و نرمال تلقی میتور.
هر رو کشور ایران و کرة جنوبی طیی باال از فاصالة قادرت وجاور رارر (

Hofstede, 1980,

 .)p.54; Yeganeh, 2011, p.227; Lee, 2012, p.186; Snyder, 1999, p.396بنابراین ،تصامیمذیار

بهطور م مرکا انجار میذیرر و مذاکرسکنندس باید پیش از مذاکرس ،با مرکا قدرت مشورت کند.
1. Relationship-Oriented
2. Power Distance
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اجتناب از عدم اطمینان  :به میاانی که یک جامعه رر برابر ترای مبهم و غیرقطعای احساا
از این موقعی ها به و یلة فراهمکررن ثبات تیلی ،تصاویب قاوانین

تهدید میکند و برا اج نا

ر می و جا آن عی میکند ،اتارس میکند .رر بعد اج نا

از مخاطرس نیاا اذرچاه هار رو کشاور

مخاطرسذریاند ،این تاخص رر کشور کرة جنوبی بهتدت قو تر ا
خالصة ام یازها رو کشور رر ابعار فرهنیی هافس د رر تک

بیان تدس ا

فردگرایی یا جمع گرایی  :فررذرایی به یک چارچو
آن افرار فق از خور و ناریکانشان مراقب
اج ماعی مس یکم که رر آن هوی

(.)Hofstede, 2010, p.252

س

.

اج ماعی اتارس میکند که رر

میکنند و رر مقاب آن جماعذرایای باه چاارچو

افرار به ذروسها وابس ه ا ا  ،اتاارس مایکناد .رر جواماع

جمعذرا ،افرار از همذروهیها خور ان ظار رارند که به آنها توجه کنند و رر مقاب  ،خاور را نیاا
به وفارار کام به آنها موظ
رو جامعها نسب اً جمعذرا

میرانند .بر ا ا

مطالعات انجارذرف ه ،ایران و کارة جناوبی هار

رارند ( Hofstede, 1980, p.54; Yeganeh, 2011, p.227; Guan & Park,

 .)2009, p.33; Lee, 2012, p.187; Snyder, 1999, p.396از آنجا که هوی
اخ ار اج ماعی تک میذیرر ،حفظ وجهة افرار بسیار مهم ا

ا ا

افرار رر این جواماع بار
 .الب ه با توجاه باه ام یااز

بهر

آمدس برا رو کشور رر این بعد ،کرة جنوبی بهطور قابا تاوجهی جماعذرایای قاو تار

نسب

به ایران رارر (.)Hofstede, 2010, p.252

مردگرایی یا زنگرایی  :این بعد فرهنیی به تمای و مقبولی
اخالقی اتارس میکند که بهطور عار به زنان یا مرران نسب
به طبیعا

جامعه نسب

رارس میتور .فرهنیای کاه ذارایش

مرراناه رارر ،باه ارزشهاایی مانناد قاطعیا  ،باازرس ،موفقیا

ارزشهایی که عموماً به زنان نسب

به خصوصیات

رارس میتوند ،مانند کیفی

و رقابا

زندذی ،ایجار و مراقب

بیشا ر از
از رواب

انسانی ذرر و رو انه ،توجه به وعفا و حس همدرر  ،بهاا مایرهاد ( .)Hofstede, 1980, p.54از
1. Uncertainty Avoidance
2. Individualism—Collectivism
3. Masculinity-Femininity
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نظر مررذرایی و زنذرایی نیا هار رو کشاور نساب اً زنذارا مایباتاند (

;Hofstede, 1980, p.54

 .)Hofstede, 2010, p.252ایان زنذرایای باعام مایتاور روناد ماذاکرات کناد و آهسا ه باتاد
(.)Yeganeh, 2011, p.228

شکل  .1امتیازهای کشورهای ایران و کرة جنوبی در ابعاد فرهنگی هافستد ()Hofstede, 2010

ایجاد رابطة شخصی

رر کشورها رابطهمدار ،نمیتوان بدون ایجار رابطة تخصی ،کسبوکار را آغاز کارر (

Graham

 .)& Requejo, 2009, p.167رر کرة جنوبی نیا ،رابطة تخصای نقشای ا ا ای رر تجاارت رارر و
معموالً پیش از تروت مذاکرات باید به وجور آید .برا موفقی
خوبی مب نی بر اع مار و منفع
ا

رر ماذاکرس ،بایاد رابطاة تخصای

مش رک به وجور آمدس باتد ( .)Lee, 2012, p.188نک اة مهام ایان

که این رابطة تخصی بین افرار به وجور میآید ،نه باین تارک هاا

بنابراین ،این رابطة تخصی ،رارایی تخصی و خصوصی افرار ا

(p.481

.)Rivers, 2009,

که نمی تاوان آن را باه فارر

رییر ان قال رار ).(Yeung & Tung, 1996, p.61
راهبردهای ارتباطی

زمینه  ،بعد از فرهنگ ا

که به میاان اطالعات ان قالرارستدس از طریه یک پیار واواح اتاارس
1. Context
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میکند .رر فرهنگها با زمینة پایین مانند آمریکا ،پییارها بهطور مس قیم و تفا

ان قال مییابناد

و ارتباطات عملیرا و مب نی بر راس ح  7هس ند .رر فرهنگها باا زمیناة بااال ،مانناد کشاورها
آ یا ترقی ،پییارها بهطور غیرمس قیم و غیرواوح من ق میتوند و ارتباطاات کنااییاناد .بارا
مثال ،مذاکرسکنندذان آ یایی رر مقایسه با آمریکاییها کم ر «نه» میذویند و بیش ر ترجیح میرهناد
اک

بمانند ( .)Adair, 2004, p.89بنابراین ،کسانی که رر فضا فرهنیی با زمیناة پاایین ماذاکرس

میکنند ،باید بر راهبررها ارتباطات مس قیم تکیه کنند و م عاقباً ،کسانی که رر فضا فرهنیی باا
زمینة باال مذاکرس میکنند ،باید راهبررها ارتباطات غیرمس قیم را برذاینند .ایران و کرة جنوبی هر
رو فرهنیی با زمینة باال رارند .بنابراین ،بخشی قاب توجاه از مفااهیم تو ا کنایاههاا و باهطاور
غیرمس قیم من قا مایتاور ( .)Yeganeh, 2011, p.230; Guan & Park, 2009, p.42زباان فار ای
حاو بسیار از کنایهها ،تمثی ها و ور المث ها ا

و تاهکار اربی ایران ،ریاوان حاافظ ،نیاا

ابهامات و تناقضات اربی بسیار رارر ،بهطور که تفسیرها ذوناذونی از آن انجار میذیرر.
اهميت حفظ وجهه

حفظ وجهه رر رو فرهنگ غربی و ترقی اهمی

رارر .اما بارا تارقیهاا ،اهمیا

( .)Ghauri & Fang, 2001, p.309حفظ وجهه بدین معنا ا
رر برابر رییر حاوران جلسه موقعی

که اطمینان حاص تور طر

مطلوبی رارر و از اح رار الزر برخوررار ا

طور رف ار تور که افرار وجهة خور را از ر
برا کرسا ها حفظ وجهة خور و طر

بیشا ر رارر
مقاب

و عی تاور

ندهند (.)Björkstén & Hägglund, 2010, p.23

مقاب رر مذاکرس بسیار مهم ا ا

معموالً از ان قارها مس قیم رر جلساات پرهیاا مایکنناد (

و باه هماین رلیا

Lee, 2012, p.188; Collins & Block,

.)2007, p.199
1. Low-context cultures
2. Action-oriented
3. Solution-Minded
4. Direct information sharing strategy
5. Indirect information sharing strategy
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موقعيت اجتماعی و سلسلهمراتب

اذر چه از نظر غربیها ،ن و موقعی

اج ماعی افرار تارک کننادس تاأثیر رر فرایناد ماذاکرات

ندارر ،اما کشورها ترقی ،بهویژس چینیها ،بر اهمی

موقعی

اج ماعی و جاییااس تارک هاا رر

مذاکرات تأکید میکنند و بر این ا ا  ،به مذاکرس با فرر جوانتر ،یا از تارک ی کاوچک ر تمایا
ندارند ( .)Graham & Lam, 2003, p.88بر همین ا ا  ،رتبه و موقعیا
منا ب و ررخور طر

فارر ماذاکرسکننادس بایاد

مقاب باتد ،رر غیر ایان صاورت ،ماذاکرس انجاار نمایذیارر (

& Buttery

.)Leung, 1997, p.384
حساسيت به زمان

بر خال

غربیها که زمان برایشان ارزتمند ا

 ،ترقیها نسب

به ذذر زمان حسا ای

ندارناد

و مذاکرس با آنها میتواند بسیار طاوالنی تاور ( .)Miles, 2003, p.464یاک رلیا ایان ا ا
ترقیها می اطند و زمان بیش ر صر

میکنند تا مطمئن توند تصمیمهایی رر

کاه

اتخاذ کررساند

و رر آیندس رچار مشک نخواهند تد (.)Collins & Block, 2007, p.105
نگرش بلندمدت و تعهد به اجرای قرارداد

کشورها رابطهمدار ،امضاتدن یک قراررار را به منالة آغاز یک رابطة تجار بلندمدت مایرانناد
( .)Graham & Requejo, 2009, p.172به همین ترتیب ،کرسا ها نیا باه رنباال برقارار ارتباطاات
بلندمدت بهجا معامالت مقطعیاند ( .)Lee, 2012, p.188ایرانیها نیا مانند کرسا ها ،تعهد زیار
به مررر و رواب اج ماعی رارند و ح ی حاورند برا ایجار رابطهها بلندمدت ،برنامهها خاور
را به ارذی تیییر رهند (.)Yeganeh, 2011, p.226
سبک کل گرا در مقابل سبک مرحلهبهمرحله

رر بک ک ذرا  ،مذاکرسکنندس رید کالن نساب

باه موواوت رارر و مایکوتاد موواوت را باه
1. Holistic style
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مقاب باه توافاه

صورت ک منسجم رر نظر ذیرر و رربارة جنبهها ا ا ی و عمومی آن با طر

بر د .رر مقاب  ،رر بک مرحلهبهمرحله  ،موووت را به اجاایی تقسیم میکنناد و رر هار مرحلاه
بهطور جداذانه به یکی از اجاا میپررازند .تیقیقات نشان میرهد ترقیها بیش ر به بک کا ذارا
ذرایش رارند و زمانی رر یک قراررار به توافه میر ند که ک آن را به عنوان یک مجموعة واحاد
بهخوبی ررک کنند .رر حالی که غربیها به بک مرحلهباهمرحلاه عالقاهمندناد (زاهاد ، 733 ،
ص.)Lee et al., 2006, p.626; 31
معرفی جامعة آماری تحقيق
ترک

الجی الک رونیکس رر اول اک بر  5 3با نار ذلد ار تأ یس تاد و رر

با تولید اولین راریو کرسا به عنوان پیارآور آغاز صنع
ترک

ناوامبر 5 5

الک رونیک رر کارس تاناخ ه تاد .ایان

رر ژانویة  55با ذلد ار و ذلدات ارتباطات ارغار تد و نار ترک

ذلد ار به الجی الک رونیکس تیییر یاف  .رر حال حاور ،ایان تارک

رر ماار

 55از

 3تاعبه و بایش از

هاار کارمند رر را ر رنیا رارر و بیش ر فعالی ها آن بر تلویایونها ریجی ال ،لوازر خاانیی و
تجهیاات رایانه م مرکا تدس ا

 .ترک

ذلدیران نیا نمایندة ر می میصوالت خانیی ،صاوتی

و تصویر  ،کولر و راهکارها تجار ترک
 731آغاز کرر و مسئولی

الجی رر ایران ا

کاه فعالیا

خاور را از اال

فروش و خدمات پاس از فاروش میصاوالت الجای را رر بایش از

 111مرکا رر را ر کشور بر عهدس رارر (و

ای

ترک

ذلدیران).7

روش تحقيق
پژوهش پیشرو تیقیقی کاربرر و توصیفی و از نظر روش ،پژوهشی ترکیبی (کمی-کیفی) ا

.

1. Sequential style
2. LG Electronics

 .7به آرر

www.goldiran.ir
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از آنجا که تقریباً همة روشها ذررآور اطالعات همراس با وذیر هاییاند ،ذررآور اطالعات
به پژوهش ا یکار میبخشد ( اکاران  ، 733 ،ص .) 3

به روشها چندذانه از منابع مخ ل

 .رر ایان روش ،اب ادا

به همین منظور رر این پژوهش روش ترکیبی -تبیینی بهکار ذرف ه تدس ا

رارسها کمی از یک جامعة بارذ ر جمعآور تدس و ن ای آن تیلی تد .پس ،ن ای موتاکافی
کیفی عمیه پاالیش میتور (راناییفرر و همکاران ، 75 ،ص .) 5رر این را ا پر شانامها رر
تیرماس و مررارماس ال  75رر اخ یار جامعة آمار تیقیه قرار ذرف

و پس از تیلی کمی ن ای

آن ،مصاحبها با برخی مدیران مذاکرسکنندة ایرانی و کرسا به منظور تیلی کیفی رقیاهتار ن اای
انجار ذرف .
جامعة آمار تیقیه ،مدیران مذاکرس کنندة رو ترک

الجی الک رونیکس و ذلدیران میباتاند.

برا این پژوهش از مجموت مدیران ترک ها 5 ،نفر بهطور غیرتصارفی هدفمند ان خا

تدساناد.

این افرار ،مدیرانیاند که رر مذاکرات بینالمللی مذاکرس میکنند و به همین رلی بهطور هدفمناد رر
بخش کمی و کیفی تیقیه مشارک
هد

غایی از انجاررارن این تیقیه برر ی تفاوت بک مذاکرة مادیران ایرانای و کارسا رر

قراررارها تجار روجانبه ا
ا ا

کررند.
 .بر این ا ا  ،مثلفهها مثثر بر تفااوت رر ابک ماذاکرس بار

م ون تیقیه به ترح جدول ا خراج و رر چارچو

فرویهها پژوهش مطرح میتور:

ادامة جدول  . 1مؤلفههای پژوهش

بعد

بک مذاکرس

مؤلفه
بک مذاکرس (برر و باخ )
حسا ی

به زمان

منبع
; Fang, 2006, p.50; Sub & Choe, 2010زاهد ،
733
Miles, 2003; Collins & Block, 2007; Yeganeh,
2011, p. 228

1. Sekaran
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ادامة جدول  . 1مؤلفههای پژوهش

بعد

منبع

مؤلفه
بک مذاکرس (ک ذرا – مرحلهبهمرحله)
اهمی

ایجار رابطة تخصی پیش از
مذاکرس

تأثیر رابطة تخصی بر فرایند مذاکرس
مثلفهها ارتباطی
مذاکرس

روش برقرار ارتبا (مس قیم و
غیرمس قیم)

پیامدها مذاکرس

اهدا

Graham & Requejo, 2009; Lee, 2012; Rivers,
2009; Yeung & Tung, 1996
Graham & Requejo, 2009; Lee, 2012; Rivers,
2009; Yeung & Tung, 1996
Adair, 2004; Yeganeh, 2011; Guan & Park,
2009

حفظ وجهه

Ghauri & Fang, 2001; Björkstén & Hägglund,
Block, 2007 & 2010; Lee, 2012; Collins

یک طحبورن ن و مقار

Lam, 2003; Buttery & Leung, 1996

اهمی
اهمی

زاهد 733 ،

;Lee et al., 2006

تعهد به اجرا قراررار

;Graham & Requejo, 2009; Lee, 2012
Yeganeh, 2011

مذاکرس (بلندمدت – مقطعی)

;Graham & Requejo, 2009; Lee, 2012
Yeganeh, 2011

بر این ا ا  ،فرویهها پژوهش عبارتاند از:
فرضیة اصلی :بک مذاکرة مدیران ایرانی با مدیران کرسا م فاوت ا
فرویهها فرعی پژوهش به ترح زیر ا

.

:

 .کرسا ها بیش ر از ایرانیها به ایجاار رابطاة تخصای و تاناخ

پایش از ماذاکرس اهمیا

میرهند.
 .وجور رابطة تخصی بر نیوة مذاکرة کرسا ها بیش ر از ایرانیها تأثیر میذذارر.
 .7کرسا ها و ایرانیها هر رو از ارتباطات غیرمس قیم رر مذاکرس بهرس میذیرند.
 .کرسا ها بیش از ایرانیها به حفظ وجهة خور و طر

مقاب اهمی

میرهند.

 .ایرانیها بیش از کرسا ها راهبرر برر -برر رر مذاکرس را بهکار میذیرند.
 .1کرسا ها بیش ر از ایرانیها به یک طحبورن ن و موقعیا
مربوطه رر فرایند مذاکرس اهمی

میرهند.

فارر ماذاکرسکننادس و تارک
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 .3کرسا ها و ایرانیها هر رو پس از امضا قراررار ،خور را م عهد به اجرا آن میبینند.
 .3کرسا ها و ایرانیها هر رو به رنبال همکار بلندمدت میباتند.
 .5کرسا ها کم ر از ایرانیها به زمان رر مذاکرس حسا ند.
 . 1کرسا ها بیش ر به بک مذاکرة ک ذرا و ایرانیها بیش ر به بک ماذاکرة مرحلاهباهمرحلاه
عالقهمندند.
برا آزمون فرویهها تیقیه ،پر شنامها با مارور م اون نظار مربوطاه و توجاه باه نظار
ا اران و خبرذان صنع

طراحی تدس ا

اطالعات جمعی تناخ ی جه

تناخ

 .این پر شانامه رو بخاش کلای رارر :رر بخاش اول
به ر جامعة مخاطب برر ی میتاور .رر بخاش رور71 ،

ثال م ناظر با فرویهها تیقیه مطرح و برر ی میتور.
روایی پر شنامه با مشورت با ا اران رانشیاهی و خبرذان صنع

برر ای تاد .بارا تعیاین

پایایی پر شنامه ،روش آلفا کرونباخ بهکار ذرف ه تد .آلفا کرونباخ برا این پر شنامه 1/37
بهر

آمد .از آنجا که برا هر م ییر بیش از یک ثال رر پر شانامه لیااش تادس باور ،تیلیا

عاملی تأیید برا تأیید روایی ازس اجرا تد .رر ن یجه ،ناه اثال حاذ

تاد و رر نهایا 3 ،

ثال برا تیلی  1عام بهکار ذرف ه تد.
برا تیلی آمار رارسها نررافاار  SPSSبهکار ذرف ه تد .از آنجا که هد
و برر ی رو جامعة مس ق (مدیران ایرانی و مدیران کرسا ) ا

این پژوهش مطالعه

 ،برا آزمون فرویهها باا توجاه

به ن یجة آزمون نرمالبورن توزیع نمونه ،آزمون تی بهکار ذرف ه تد.
نتایج و یافتههای تحقيق
مشخصات جمعيتشناختی دو جامعه

مشخصات جمعی تناخ ی برا جامعة مدیران مذاکرسکنندة رو ترک

به ترح ذی ا

:

1. Cronbach’s Alpha Reliability Test
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از مجموت  5نفر مدیر 3 ،نفر ایرانی و
و مدیران ایرانی  77ال ا

نفر کرسا اند .میانیین نی مدیران کرسا  73ال

 .از لیاش جنسی  ،همة مدیران کرسا مورر برر ی رر این پژوهش

مرر بورس ،رر حالی که  7ررصد مدیران ایرانی مورر برر ی زن میباتند .میاانیین اابقة کاار رر
میی ها چندملی ی برا مدیران کرسا

1/

 3 .ررصاد

ال و برا مدیران ایرانی  3ال ا

از مدیران کرسا رورسهایی رر زمینة مذاکرات تجار ذذراندساند رر حالی کاه فقا  5ررصاد از
ایرانیها رر این زمینه آموزش ر می را ذذراندساند.
تحليل آماری و آزمون فرضيهها

رر جدول  ،تاخصها توصیفی عوام مذاکرس بیان تدس ا

.

جدول  .2شاخصهای توصیفی عوامل مذاکره

اهمیت ایجاد
رابطة شخصی

تأثیر شناخت و
ایجاد رابطه

روش برقراری
ارتباط

اهمیت حفظ
وجهه

سبک مذاکره
(برد و باخت)

یکسطحبودن

تعهد به اجرای
قرارداد

اهداف مذاکره

حساسیت به زمان

7/33

7/33

7/3

سبک مذاکره
کلگرایی

کرسا ها 3

/

7/137

7/113

7/

7/1 3

7/111

7/3 1

7/ 1

/377

میانیین
ایرانیها

7/73

کرسا ها 11

/

/

7/7

5

/371

7/131

3

/

7/131

/3 7

7/ 31

7/111

/111

5

/3

/

7/ 11

7/111

5

/

1

/3

مد

انیرا
معیار

ایرانیها 7/ 11

/771

کرسا ها 1/ 53

1/313

1/ 3

1/33

1/ 55

1/ 3

ایرانیها

7/771

/111

/3

7/111

/131

/111

/111

/771

1

1/ 7

1/ 31

1/5 7

1/3 7

1/ 37

1/1 1

1/13

1/ 7

1/713

1/3 3

1/1

1/11

1/13

1/31

بررسی فرضيههای مربوط به سبک مذاکره

فرویهها فرعی پنجم ،نهم و رهم مربو به بک ماذاکرس ا ا  .ن یجاة آزماون تای بارا ایان
فرویهها مطابه با جدول  7ا

.
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جدول  .3نتیجة آزمون تی برای آزمون فرضیههای مربوط به سبک مذاکره

عامل

سبک مذاکره (برد یا باخت)

انیرا

7 /1 3

کرسا ها

میانیین

معیار

حساسیت به زمان

ایرانیها

7

سبک مذاکرة کلگرایی

7/ 1

/3

/377

5

/3

/

کرسا ها

1/ 31

1 /1 1

1/13

ایرانیها

1/713

1/13

1/31

-1/

-1/

-

1/ 37

1/ 37

آمارة آزمون تی
طح معنارار

75

/

1/ 7

با توجه به مقدار آمارة آزمون و مقدار اح مال ،آزمون فرض برابر میانیینها برا همة عوام
مربو به بک مذاکرس تأیید میتد و اخ ال
ذف

آنها معنارار تشخیص رارس نمیتور .لاذا مایتاوان

ایرانیها و کرسا ها رر عوام مربو به بک ماذاکرس تفااوت زیاار باا یکادییر ندارناد.

بنابراین ،فرویهها پنجم ،نهم و رهم رر میتوند.
بررسی فرضيههای مربوط به مؤلفههای ارتباطی در مذاکره

فرویهها فرعی اول ،رور ،ور ،چهارر و تشم مربو به مثلفهها ارتباطی رر مذاکرساند .ن یجاة
آزمون تی برا فرویهها یارتدس مطابه با جدول ا

.

جدول  .4نتیجة آزمون تی برای فرضیههای مربوط به مؤلفههای ارتباطی مذاکره

اهمیت ایجاد رابطة
شخصی

عامل
میانیین

انیرا

معیار

کرسا ها

3

/

ایرانیها

7/73

تأثیر شناخت و ایجاد
رابطه

روش برقراری
ارتباط

7/137

7/113

5

7 /7

/

اهمیت حفظ
وجهه
7/
3

/

یکسطحبودن
7/111
7/33

کرسا ها

1/ 53

1/313

1/ 3

1/ 7

1 /5 7

ایرانیها

1/33

1/ 55

1/ 3

1/ 7

1 /3 3

-

-7/

-

7/151

1/111

1/11

1/

1/11

آمارة آزمون تی
طح معنارار

5

/

3

/

/3

1/113
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با توجه به مقدار آمارة آزمون و مقدار اح مال ،آزمون فرض برابر میانیینها برا چهار مثلفة
اهمی

ایجار رابطة تخصی ،تأثیر تناخ

تد و اخ ال
ن یجه ذرف

و ایجار رابطه ،اهمی

حفظ وجهه و یک طحباورن رر

بین آنها معنارار تشخیص رارس میتور و با توجه به میاانیین رو جامعاه ،مایتاوان
میرهند (تأیید فرویة فرعی

کرسا ها بیش از ایرانیها به ایجار رابطة تخصی اهمی

اول) ،وجور رابطة تخصی بر نیوة مذاکرة کرسا ها بیش ر از ایرانیها تأثیر میذذارر (تأیید فرویة
فرعی رور) ،حفظ وجهه برا ایرانیها بیش ر از کرسا ها مهم ا
ایرانیها بیش از کرسا ها به یک طحبورن ن و موقعی
فرایند مذاکرس اهمی

(رر فروایة فرعای چهاارر) و

فرر مذاکرسکننادس و تارک

مربوطاه رر

میرهند (رر فرویة فرعی تشم).

همچنین ،با توجه به مقدار آمارة آزمون و مقدار اح مال ،آزمون فرض برابار میاانیین مثلفاة
روش برقرار ارتبا تأیید تد و اخ ال
با توجه به میانیین بهر

آمدس میتوان ذف

بین رو جامعه معنارار تشخیص رارس نمیتور .بناابراین،
رو جامعة ایرانیها و کرسا هاا باه برقارار ارتباا

غیرمس قیم تمای رارند .بنابراین ،فرویة فرعی ور نیا تأیید میتور.
بررسی فرضيههای مربوط به پيامدهای مذاکره

فرویهها فرعی هف م و هش م مربو به پیامدها مذاکرس میباتند .ن یجة آزمون تی برا آزماون
این فرویهها مطابه با جدول ا

.

جدول  .5نتیجة آزمون تی برای فرضیههای مربوط به پیامدهای مذاکره

عامل

میانیین

انیرا

معیار

تعهد به اجرای قرارداد
7 /3 1
7/33

اهداف مذاکره
(بلندمدت -کوتاهمدت)
7 /3
5

/

1 /3 7

1/ 37

1 /1

1/11

آمارة آزمون تی

1/ 1

طح معنارار

1/117

/75

1 /1
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با توجه به مقدار آمارة آزمون و مقدار اح مال ،آزمون فرض برابر میانیین برا مثلفاة تعهاد
به اجرا قراررار تأیید تد و اخ ال
میانیین بهر

بین آنها معنارار تشخیص رارس نشد .بناابراین ،باا توجاه باه

آمدس میتوان ن یجه ذرف

رو جامعة مدیران کرس ا و ایرانی خور را به اجرا مفار

قراررار منعقدتدس م عهد میرانند (تأیید فرویة فرعی هف م).
از طرفی ،فرض برابر میانیین برا مثلفة اهدا
تشخیص رارس نشد .بنابراین ،با توجه به میانیین بهر
مدیران کرسا اهدا

مذاکرس رر تد و اخ ال

بین آنها معناارار

آمدس ن یجه میتور مدیران ایرانای بایش از

به بلندمدت را رر مذاکرس توجه میکنند (رر فرویة فرعی هش م).

تحليل کيفی نتایج تحليل آماری

برا ررک به ر ن ای تیلی آمار  ،مصاحبها با چند تن از مدیران ایرانی و کرسا انجار ذرفا .
رر این مصاحبهها ،ن ای تیلی آمار به ات راک ذذات ه تد و نظرها آنها رربارة این ن اای باه
ترح ذی جمعآور تد:
نتایج مربوط به سبک مذاکره

ن ای تیلی آمار نشان رار ایرانیها و کرسا ها رر مثلفهها مرباو باه ابک ماذاکرس تفااوت
زیار ندارند .رو جامعه ترکیبی از روشها برر -برر و برر -باخ
و مرحلهبهمرحلهبورن رر میان آنها عمومی
فرایند مذاکرس حسا ی

را بهکار میذیرند ،ک ذرایای

ندارر و هر رو جامعه نسب

به ذاذر زماان رر طاول

ندارند .یک مدیر کرسا  ،هد مدار و رابطهمداربورن کرسا هاا را رر ایان

زمینه مثثر میراند:
«رو رلی می توان برا عدر حسا ی
اهدا

کرسا ها به زمان ذکر کرر :اول آنکه کرسا ها بسایار باه

ازپیشتعیین تدس پایبند هس ند و ر یدن به هد

بسیار مهمتر از ذذر زمان میباتد .ثانیاً باا

توجه رابطهمداربورن ،رر طول مذاکرس نیا کرسا ها از زمان برا ایجاار و تقویا
ا فارس میکنند».
همچنین ،یک مدیر ایرانی نیا هد مداربورن کرسا ها را تأیید میکند:

رابطاة تخصای
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«چون مدیران کرس ا برا ر یابی به هد
این هد

بسیار مهم ا

خاصی به مذاکرس فر ارس میتاوند و ر ایدن باه

 ،این افرار حاورند زمان بسیار زیار را صر

مذاکرس کنند و به هماین

رلی به زمان حسا ی ی ندارند».
نتایج مربوط به مؤلفههای ارتباطی در مذاکره

ن یجة تیلی آمار نشان رار کرسا ها بیش از ایرانیها به ایجار رابطة تخصی اهمی

مایرهناد و

وجور رابطة تخصی بر نیوة مذاکرة کرسا ها بیش ر از ایرانیها تأثیر میذذارر .یک مادیر ایرانای،
این مسئله را نقطة وع

ایرانیان مطرح کررس ا

و از آن به عنوان فرص ی بارا تعیاین راهبارر

مذاکرس نار میبرر:
«ایجار رابطة تخصی پیش از مذاکرس فرص ی ا
مذاکرة طر

برا ما که رف ار ،عارات ،ارزشها و ابک

مقاب را تنا ایی کنیم و ا راتژ مذاکرة خور را برا ا

بنابراین ،این نقطة وعفی برا ما ا ا

این تناخ

تعری

کنیم.

کاه باه ایجاار رابطاة تخصای پایش از ماذاکرس اهمیا

نمیرهیم».
رر مقاب  ،کرسا ها مووعذیر م فاوتی نسب

به این موووت رارند:

«عمدة کرسا ها به ایجار رابطة تخصی بسیار اهمی

میرهند .زیرا اع قار ما بر ایان ا ا

کاه

این وجور رابطة تخصی ا

که باعم ایجار تفاوت میتور .وق ی کاه ماذاکرة مهمای رر پایش

مقاب را جه

تار یا نهار پیش از مذاکرس رعوت میکنیم تا رابطة مثب ای باا

باتد ،ما طر

صر

و ایجار کنیم».
«کرسا ها بیش ر از آنکه منطقی باتند ،احسا یاند .به همین رلی اذر رابطة تخصایا برقارار
باتد ،تصمیمذیر را بهتدت تی
رارا وجهه و رابطة مثب ی ا
بنابراین ،می توان ن یجه ذرف

تأثیر قرار میرهد .اذر ررخوا ی از فارر مطارح تاور کاه

 ،یک کرسا نمیتواند آن ررخوا

ایجار رابطة تخصی پیش از تروت مذاکرس ،بیش از آنکه راهبارر

و برنامها برا تیییر مسیر مذاکرس به م
ا

.

را رر کند».

مطلو

باتد ،نیاز فرهنیی و عاطفی برا کرسا ها
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همچنین ،ن ای تیلی آمار نشان رار حفظ وجهه برا ایرانیها بیش ر از کرسا ها مهم ا ا .
رر این زمینه یک مدیر ایرانی میذوید:
«اینکه کرسا ها کم ر به حفظ وجهه اهمی
ازمان و فرهنگ آن ها و هدفیاذار

ر اخ انة مادیران بارا زیرر ا ان ا ا

ن یجهذرایی میتور و باعم میتور فرر برخال
هد

میرهند ،تااید باه رلیا

ااخ ار لسالهمراتبای
کاه منجار باه

ریشهها فرهنیی مجبور تور برا ر ایدن باه

ازپیشتعیینتدس ،حفظ وجهه را قربانی کند».
عالوس بر موارر یارتدس ،تیلی آمار نشان رار ایرانیها بیش از کرسا ها به یک طحبورن ان

و موقعی

مربوطه رر فرایند مذاکرس اهمی

فرر مذاکرسکنندس و ترک

توجه به م ون نظر  ،یک طحبورن ن و موقعی

میرهند .رر صورتی کاه باا

مذاکرسکنندذان برا کرسا ها نیاا بایاد بسایار

مهم باتد .یک مدیر ایرانی میذوید:
«فرهنگ هر رو کشور ایران و کرة جنوبی بر مبنا

لسلهمراتب ا

میکند که ن ،طح و مقار طرفین مهم باتد .اما میتوان ذف
تجار بیش ر با کشورها غربی رارند ،تی
تدس ا

که کرسا ها از آنجایی کاه ارتباا

تأثیر فرهنگ آنها قرار ذرف هاند و این امار باعام

که آنها کم ر از ایرانیها به یکسانبورن ن و مقار اهمی

جالب ا

و ایان فرهناگ ایجاا

که پر شنامة این مدیر ایرانی به ررخوا ا

رهند».

خاور و باازبینی تاد و ریادس تاد

علیرغم ریدذاس تفاهی و که یکسانبورن ن و مقار را ورور نمیرانس  ،رر پر شنامة خور
بهطور به ثالها پا خ رارس بور که بر اهمی
نشانرهندة تأثیر عمیه فرهنگ ا

یکسانبورن طح و مقار تأکید میکرر که این امار

.

همچنین ،رو جامعة ایرانیها و کرسا ها به برقرار ارتباا غیرمسا قیم تمایا رارناد .رر ایان
زمینه ،یک مدیر ایرانی این مسئله را امر منفی تلقی میکند ،رر حالی که یک مدیر کارسا ریشاة
این مسئله را رر خجال یبورن کرسا ها میراند:
«ا فارس از راهبرر ارتباطی غیرمس قیم ریشه رر فرهنگ ایاران و کارة جناوبی رارر و ایان امار
معایبی هم رارر .بارها پیش آمدس ا

که یک جلسة مذاکرس به ظاهر باا ن یجاة مطلاو

باه پایاان
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ر یدس ا

و رر حالی که رو طر

مسائ حا

فکر میکررند که مسائ ح تدساند ،رر واقعی

نشدس بورند.کرسا ها افرار خجال ی هس ند و به همین رلی ترجیح میرهند بهجا آنکه مسا قیماً
«نه» بیویند ،از عباراتی نظیر «من مطمئن نیس م ،ولی تالتم را میکنم» ا فارس نمایند».
نتایج مربوط به پيامدهای مذاکره

ن یجة تیلی آمار نشان میرهد رر حالی که رو جامعة مدیران کرسا و ایرانی خور را به اجارا
مفار قراررار منعقدتدس م عهد میرانند ،مدیران ایرانی بیش از مدیران کرسا به اهدا
رر مذاکرس توجه میکنند .نظرها مدیران ایرانی رر این زمینه به ترح ذی ا
«رف ار که من تا کنون از مذاکرسکنندذان کرسا ریدسار نیا بر مبنا اهدا
ا

بلندمادت را

:
کوتااسمادت باورس

و بنابراین من از این ن یجه م عجب نشدر .به نظرر این به رلی تکس هتدن اهادا

اهدا

به مذاکرسکنندذان ا

خرر و ابالغ این اهدا

کلای باه

 .به نظر من هر چه رتبه فرر کارسا بااالتر

رور ،ریدذاس و نیا بلندمدتتر میتور».
«بهطور معمول ایرانیها رر رت هها م فاوتی تخصص رارند و باه هماین رلیا ریاد و ایعی
نسب

به ابعار ذوناذون کسبوکار رارند .رر حالی که کرسا هاا رر یاک رتا ة خااص تخصاص

عمقی کسب میکنند و نسب

به ایرانیها رید خررتر رارند .بنابراین ،رر مذاکرس ایرانایهاا ابعاار

بیش ر از کسبوکار را مد نظر قرار میرهند و بلندمدتتر فکر میکنند».
مدیر کرس ا نیا مشخصات جامعة آمار تیقیه را رلیا کوتااسمادت نشاانرارستادن نیارش
کرسا ها میراند:
«افرار کرسا که رر این تیقیه ترک

رات ند ،رارا مأموری ها کار یاک االه و حاداکثر

چهار اله هس ند و موظفند اهدافی را رر طی این زمان برآوررس ازند .این مایتواناد رلیلای بارا
رویکرر کوتاسمدت آنها باتد .کرسا ها بسیار به اهدافی که برایشان تعیین میتور حسا
و اذر هدفی تعیین تور ،این هد

میبایس

به هر قیم ی میقه ذررر».

هسا ند
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نتيجهگيری
رر مذاکرات بینالمللی به توانایی مذاکرسکنندذان رر برقرار ارتبا مثثر رر تارای

میاان موفقی

فرهنیی ذوناذون بس یی رارر .از آنجا که بسیار از ارتباطات و مبارالت میان رول ها و مل ها و
ازمانها بر مبنا مذاکرات انجار میذیرر ،آتنایی با زمینهها فرهنیای و ویژذایهاا مییطای
طرفین مذاکرس اهمی

رر مذاکرس را ان ظار راتا  .ایان

ویژسا رارر و بدون آن ،نمیتوان موفقی

پژوهش به منظور تفاوت نجی نیوة مذاکرة مدیران ایرانی و مدیران کرة جنوبی رر ه بعد ابک
مذاکرس ،مثلفهها ارتباطی و پیامدها مذاکرس انجار ذرف .
ن ای این مطالعه نشان میرهد رر بعد بک مذاکرس ،ایرانیها و کرسا ها تفاوت زیار ندارند .هار
رو جامعاه ترکیباای از روشهااا باارر -بارر و باارر -باخا
مرحلهبهمرحلهبورن رر میان آنها عمومی
مذاکرس حسا ی

را بااهکاار ماایذیرنااد ،کا ذرایاای و
به ذذر زمان رر طاول فرایناد

ندارر و رو جامعه نسب

ندارند که این ن ای با مطالعات انجارذرف ة ذذت ه مطابق

رارر.

رر بعد مثلفهها ارتباطی ،ن ای نشان میرهند کرسا هاا بایش از ایرانایهاا باه ایجاار رابطاة
تخصی اهمی

میرهند و وجور رابطة تخصی بر نیوة مذاکرس کرسا ها بیش ر از ایرانایهاا تاأثیر

میذذارر .کرسا ها به رلی رات ن روحیة احسا ی و فرهنگ رابطهمدار ،به ایجاار رابطاة تخصای
بسیار اهمی

میرهند .به عبارت رییر ،وجور رابطة تخصی باعم ایجار تفاوت میتور .ایان امار

باعم می تور تا رات ن رابطة تخصی رر فرایند مذاکرة کرسا ها بر خال

ایرانیها ،تأثیر بسااایی

بیذارر ،به طور که به ذف ة یکی از مدیران کرسا  ،اذر ررخوا ی از فرر مطرح تور که وجهاه
و رابطة مثب ی رارر ،یک کرسا نمیتواند آن ررخوا

را رر کند.

همچنین ،ن ای تیلی آمار نشان رار حفظ وجهه برا ایرانیها بیش ر از کرسا ها مهام ا ا
که این ن یجه با مطالعات ذذت ه مطابق
می توان ن یجه ذرف

از آنجا که جامعة آمار این تیقیه مدیران مذاکرسکنندة کرسا بورس ا ا

ایاان ماادیران رر ااطوح پااایین ماادیری
هدفیذار ها

ندارر .با توجه به مصاحبهها انجارذرف ه و تیلی کیفای
قاارار رارنااد ،تی ا

و

تااأثیر اااخ ار لساالهمراتباای و

ر خ انة مدیران مافوق خور ،رر تارایطی مجباور خواهناد باور کاه بار خاال
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ریشهها فرهنیی خور برا ر یدن به هد

از پیشتعیینتدس ،حفظ وجهه را قربانی کنند .عالوس

بر این ن ای این تیقیه نشان میرهد ایرانیها بیش از کرسا ها به یک طحباورن ان و موقعیا
فرر مذاکرسکنندس و ترک

مربوطه رر فرایند مذاکرس اهمی

مطالعات ذذت ه ،یک طحبورن ن و موقعی

میرهند .رر صورتی کاه باا توجاه باه

مذاکرسکنندذان برا کرسا ها نیا با توجاه باه بعاد

فاصلة قدرت و اخ ار لسلهمراتبی فرهنگ کرس باید بسیار مهم باتد .میتوان ذفا
کرسا ها ارتبا تجار بیش ر با کشورها غربی رارند ،تی
باعم تدس ا

از آنجاا کاه

تأثیر فرهنگ آنها قرار ذرف هاند و

کم ر از ایرانیها به یکسانبورن ن و مقار اهمی

رهند .همچنین ،هر رو جامعاة

ایرانیها و کرسا ها به روش برقرار ارتبا غیرمس قیم تمای رارند .این امر که ریشه رر فرهناگ
رو کشور رارر ،رر برخی جلسات مذاکرس میتواند به ررک نارر

از یکدییر و ن یجهذیر ات باس

منجر تور.
رر نهای  ،رر بعد پیامدها مذاکرس نیا ،ن یجة تیلی آمار نشان میرهد رر حالی کاه هار رو
جامعة مدیران کرسا و ایرانی خور را م عهد به اجرا مفار قراررار منعقدتدس میرانند ،اما مادیران
ایرانی بیش از مدیران کرسا اهدا

بلندمدت را رر مذاکرس مد نظر قارار مایرهناد .رر حاالی کاه

مطالعات پیشین بر بلندمدتبورن نیرش کرسا ها تأکید میکند .رر این را ا ا باا برر ای کیفای و
مصاحبه با م خصصان ،ن یجه تد که از آنجا که جامعة آمار پژوهش ،مدیران ررسپایین کرسا اند و
این افرار عموماً اهدا

خرر ،مشخص و ازپیشتعیین تدس رارناد و همچناین فعالیا هاا کاار

کوتاسمدت رارند ،مجبورند برا ر یابی به اهدا

خور رید بلندمدت را کنار بیذارند.

بنابراین ،بهطور کلی میتوان نیوة مذاکرة جامعة مدیران کرسا را به ترح ذی تعری
کرسا ها به ایجار رابطة تخصی پیش از مذاکرس بسیار اهمی

کرر:

میرهند و رات ن رابطة تخصی،

رر فرایند مذاکرة آن ها تأثیر بساا رارر ،از راهبرر برقرار ارتبا غیرمس قیم بهرس میذیرناد و رر
حین مذاکرس به حفظ وجهة خور و طر

مقاب اهمی

میرهند .رر فرهنگ کرسا ها فاصلة قدرت

زیار و اخ ار لسلهمراتبی وجور رارر و این امر باعم میتور افارار ررسپاایینتار ،باهتادت باه
اهدا

تعیینتدس تو

مدیران ررسباالتر حسا

و م عهد باتند ،تا حد که ح ی بعضای اوقاات

به زیرپاذذات ن ارزشها فرهنیی و تیییر رف ار منجر میتور .این افرار رر مذاکرس نسب

به ذذر
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زمان حسا ی

ندارند و مذاکرس با آنها ممکن ا

زمان زیار طاول بکشاد .رر عاین حاال ،رر

مقاب آنچه که تعهد میکنناد پا اخیو و م عهدناد .مادیران ارتاد آنهاا رر ماذاکرات ریادذاهی
خررتدس و از پیشتعیینتدسا

بلندمدت رارند ،رر حالی که مدیران ررسپایین تر ،با توجه به اهدا
که رارند ،ریدذاهی کوتاسمدت رارند.
خصوصیات جامعة مذاکرسکنندذان ایرانی نیا به ترح ذی تعری

میتور:

ایرانی ها رر مذاکرس از راهبرر ارتباطی غیرمس قیم بهرس میبرند و از نظر آنها حفظ وجهة خاور
و طر

مقاب رر طول مذاکرس بسیار مهم ا

مذاکرسکنندذان اهمی

 .همچناین ،باه م نا ابباورن ان ،اطح و مقاار

میرهند .رر مذاکرات اهدا

توافقات م عهد میرانند .نسب

بلندمدت را رنبال می کنند و خور را به اجرا

به ذذر زمان رر فرایند مذاکرس نیا حسا ی

ندارند.

با توجه به موارر یارتدس ،به مذاکرسکنندذان ایرانی پیشنهار میتور برا مذاکرس با کرسا ها:
 -ومن ررک اهمی

ایجار رابطة تخصی برا کرسا ها ،پایش از ماذاکرس زماانی را بارا

معاترت با آنها و بیرون از فضا کار رر نظر بییرند و برا ایجاار رابطاة رو ا انه و
مب نی بر اع مار عی کنید .همچنین این فرص

را میتوانند برا تناخ

طر

مقابا و

تعیین راهبرر مذاکرة خور بهکار ذیرید.
 با آذاهی از روش برقرار ارتبا غیرمس قیم آنهاا ،نسابمفهور منفی حسا

باتید تا رچار وءبررات

باه جماالت غیرمسا قیم باا

نشوید.

 زمانی زیار را برا مذاکرس با آنها رر نظر بییرند تا رچار مشک کمبور وق -با آذاهی از فرهنگ هد مدار آنها ،عی کنند اهدا

نشوند.

تعیینتدة آنها را تنا ایی کاررس

و برا میقهکررن آنها به روش برر -برر تالش کنید.
 از آنجاکه افرار مذاکرسکنندس صرفاً رر چارچومذاکرس میکنند  ،رر صورتی که این چارچو
بکشید و برا مذاکرس با مافوق و

ازپایشتعیاینتادس تو ا ماافوق خاور
مورر قبول نباتد از ماذاکرس باا و ر ا

عی کنید.

همچنین ،برا تیقیقات آتی به میققان پیشنهار میتور:

بررسی تفاوتهای موجود در سبک مذاکرة تجاری مدیران ایرانی و کرهای

 -با توجه به اهمی

تناخ
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رقیه بک و تفاوتها فرهنیی رر مذاکرسها قراررارهاا

تجار بینالمللی ،تیقیقی مشابه را رر ازمانها و ترک ها رییر انجار رهند.
 تأثیر تفاوت رر بک مذاکرس را بر عملکرر و اثربخشی ذروسهاا ماذاکرسکننادس برر ایکنند.
 با توجه به تفاوت ریدذاس مدیران ارتد و ررسپایین کرسا  ،تیقیقای چند اطیی رر ایانزمینه انجار ذیرر.
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