
 

 

  

 

در مذاکرهمغالطات                                                       
 

 

 رساند.  یاشتباه م یریگ جهیدر اصل طرف مقابل را به نت یاست ول حیاست که ظاهرش صح یاشتراک یانجام عمل یبر وزن مفاعله به معنامغالطه 

 یتمام نکهیآموختند متداول شده است. در مورد ا یکه هنر و فن دفاع را به مردم م ستیبه نام سوف یباستان و در نزد افراد ونانیروش از دوران  نیا
مقابل در  رفکه ط ییراگرفتن روشهابودن آنها ف یراخالقیغ ایبودن  یاز اخالق یجدا یوجود دارد ول دهیباشند تفاوت عق یاخالق ریمغالطه غ یروشها

  .ندیتواند در گمراه نشدن ما در مذاکره کمک نما یدهد م یقبال ما انجام م

  

 .به حوزه ی مذاکرهو عالقه مندان مذاکره کنندگان   ،مدیران و کارشناسان بازاریابی و فروش دوره: مخاطبان •

 

 مورد بررسی قرار می گیرد:سرفصل کلی زیر  5آشنایی با روشهای مغالطات در  دوره: یمحتوا 

 

  ....یمورد بررس رهینادرست و غ ریتفس ف،یتحر ه،یتور م،یهمچون دروغ مستق یکه در آن مغالطات : مغالطات دروغ 
 .رندیگ یقرار م

  ....قرار  یکنند مورد بررس یقابل مذاکره م ریکه موضوع مذاکره را غ ییکه در آن روشها:  مغالطات غیرقابل مذاکره
 مسموم کردن چاه، و... ،یشرط، تله گذار شیهمچون؛ پ .رندیگ یم
  ....یدهایتهد ای نیو مقابله با توه گرانیکردن سخن د تیاهم یب یکه در آن روشها:  مغالطات لوث کردن موضوع 

ربط ،پهلوان پنبه و دهها روش  یب یقرمز، شوخ یماه 'مغالطه است کی نیا`همچون  ییشود.روشها یم یآنها بررس
 ..گرید
  ....گردد.همچون ؛علت  یبه اشتباه انداختن طرف مقابل مطرح م یبرا ییکه در آن روشها:  مغالطات ابهام سازی

 ...رهی،نمودار گمراه کننده و غ یی،کوچک نما یی،بزرگ نما یجعل
  ....واژه  هامیدر به اشتباه انداختن طرف مقابل دارد.همچون ؛ ا یابهام سعکه همانند مغالطات :  مغالطات ایهام سازی

 ..سور،سور مبهم و. ،اهمالی،فعل،حرف،ساختار
 

  :(20الی  16)ساعته ( روزهای سه شنبه از ساعت  4جلسه  4)ساعت 16مدت دوره 
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