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"Ναι" στο Πρόσωπο, "Όχι" σε μια Εργασία (Task) 
 
Η λέξη "διαπραγμάτευση" προκαλεί εικόνες καταστάσεων υψηλής πίεσης, όπου οι άνθρωποι έχουν πολλά να χάσουν, 

εάν κάνουν λάθος πράγματα. 

Στην πραγματικότητα, πιθανόν να διαπραγματεύεσθε αρκετές φορές κάθε μέρα. Το κάνετε στο σπίτι και στη δουλειά 

για όλα τα είδη πραγμάτων, από το να αποφασίσετε τι θα φάτε για δείπνο, μέχρι να ρυθμίσετε τα καθήκοντά σας μετά 

από μια προαγωγή στη δουλεία. 

Εξαιτίας αυτού, είστε διαπραγματευτής, ακόμα κι αν δεν σκέφτεστε τον εαυτό σας ως τέτοιο. Αλλά πόσο καλά 

διαπραγματεύεσθε; Ξέρετε πώς να αναγνωρίζετε καταστάσεις όπου η διαπραγμάτευση είναι κατάλληλη; 

Καταλαβαίνετε τα στοιχεία μιας αποτελεσματικής διαπραγμάτευσης; 

Βασικά στοιχεία στις διαπραγματεύσεις 

Η διαπραγμάτευση είναι απλώς η πράξη της επίτευξης συμφωνίας ως προς τον τρόπο που θα προχωρήσετε προς τα 

εμπρός. Είναι η διαδικασία της επικοινωνίας προς όλες τις κατευθύνσεις, και τελικά όλα τα μέρη να συμφωνήσουν σε 

μια λύση. 

Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να επιτευχθεί αυτή η συμφωνία. Ορισμένοι θεωρούν τη διαπραγμάτευση ως ένα παιχνίδι 

που πρέπει να κερδίσουν. Χρησιμοποιούν «σκληρές» τακτικές διαπραγμάτευσης και αυτό συχνά αφήνει ένα μέρος 

πολύ ικανοποιημένο και η άλλη πλευρά δεν έχει άλλη επιλογή παρά να συμφωνήσει. Το πρόβλημα με αυτή την 

προσέγγιση είναι ότι η σχέση μεταξύ των δύο μερών είναι συχνά μόνιμα ζημιωμένη. Το άτομο που ζητάει κάτι μπορεί 

να το λάβει, αλλά το δεύτερο άτομο πιθανόν να αισθάνεται ότι το έχουν εκμεταλλευτεί και, ίσως, να είναι θυμωμένος 

και να θέλει να τον πληρώσουν με το ίδιο νόμισμα. Αν δεν ήταν ένα πραγματικό "ναι", το δεύτερο άτομο είναι απίθανο 

να ολοκληρώσει την εργασία γρήγορα ή με μια θετική στάση. 

Η αντίθετη προσέγγιση είναι ο συμβιβασμός. Αυτό συμβαίνει όταν ένα συμβαλλόμενο μέρος αποδίδει τη θέση του και 

τον αρχικό του στόχο, απλά συμφωνώντας σε αυτό που θέλει το άλλο πρόσωπο. Αυτή η «μαλακή» τακτική είναι συχνά 

το αποτέλεσμα της θέλησης να διατηρήσουμε φιλικές σχέσεις. Το τελικό αποτέλεσμα, ωστόσο, είναι ότι αυτό το άτομο 

δεν παίρνει αυτό που χρειάζεται, και αυτός ή αυτή χάνει τον έλεγχο πάνω στο άλλο άτομο. 

Οι διαπραγματεύσεις που στοχεύουν σε αμοιβαία ικανοποιητικά αποτελέσματα είναι συχνά οι καλύτερες. Αυτές 

ονομάζονται συχνά συνεταιριστικές, ολοκληρωμένες διαπραγματεύσεις ή διαπραγματεύσεις βασισμένες σε αρχές. Οι 

τεχνικές που χρησιμοποιούνται για τη διεξαγωγή αυτών των διαπραγματεύσεων βοηθούν στην εξεύρεση λύσης που 

δείχνει μεγάλο ενδιαφέρον για τις ανάγκες και των δύο πλευρών. Το αποτέλεσμα είναι μια λύση win-win: αντί μια 

πλευρά να παραιτείται από τη "θέση" της, η εστίαση είναι στην εξεύρεση μιας νέας θέσης όπου όλοι είναι 

ευχαριστημένοι και ικανοποιημένοι. 

Αυτοπεποίθηση και διαπραγμάτευση 

Για να χρησιμοποιήσετε τις αρχές της διαπραγμάτευσης, πρέπει να είστε δυναμικοί. Ξεχάστε την ιδέα ότι η 

διαπραγμάτευση σημαίνει να δώσετε κάτι. Αντ 'αυτού, αυτή η νέα διαδικασία σας απαλλάσσει για να πάρετε αυτό 

που χρειάζεστε. 

Έτσι, όταν το αφεντικό σας σάς ζητά να είστε σε μια επιτροπή, και δεν έχετε πραγματικά το χρόνο, δεν χρειάζεται να 

πείτε "ναι" ή "όχι". Αντ 'αυτού, προσεγγίστε την κατάσταση ως ευκαιρία για διαπραγμάτευση. 

 



2 

 

 

Η επιτροπή προσφέρει ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης που ανταποκρίνονται στους μακροπρόθεσμους στόχους σας; 

Αν ναι, ίσως μπορείτε να σταματήσετε μια άλλη εργασία σε αντάλλαγμα, ή ίσως να διαπραγματευτείτε την τοποθέτηση 

ενός βοηθού, ώστε να μπορείτε να μειώσετε το φόρτο εργασίας σας.  

Όποια και αν είναι η κατάσταση, αν βλέπετε τη διαπραγμάτευση ως συνεργασία, λέτε "ναι" στον άλλο άνθρωπο με 

σεβασμό των αναγκών του - ταυτόχρονα δώστε στον εαυτό σας την ευκαιρία να πείτε "όχι" στη συγκεκριμένη εργασία. 

Να θυμάστε, όμως, ότι είναι συνήθως αντιεπαγγελματικό να λέτε "όχι" σε μια εργασία μόνο και μόνο επειδή δεν θέλετε 

να το κάνετε, δεν καταλαβαίνετε πώς να το κάνετε, θα χρειαστεί πολύς χρόνος ή είναι ακατάστατο και περίπλοκο. 

Πώς να πω "Ναι" στο Πρόσωπο, αλλά "Όχι" σε μια Εργασία (Task) 

Εάν η απάντησή σας στο αίτημα εργασίας είναι "όχι", τότε καταλάβετε πώς να πείτε "ναι" στο άτομο ταυτόχρονα. Για να 

το κάνετε αυτό, βεβαιωθείτε ότι εξηγείτε την αιτιολόγησή σας, έτσι ώστε να είναι σαφές ότι λέτε μόνο "όχι" σε αυτή τη 

συγκεκριμένη εργασία - και πιθανόν μόνο με αυτή την ευκαιρία. Εάν το άλλο πρόσωπο καταλάβει γιατί είπατε "όχι", είναι 

λιγότερο πιθανό να μείνει η αίσθηση ότι απλά δε βοηθάτε. Εντούτοις, ίσως χρειαστεί να είστε σθεναροί για το πώς λέτε 

"όχι". 

Όπως συζητήσαμε, λέγοντας «ναι για το άτομο και όχι για μια εργασία» μπορεί επίσης αυτό να σημαίνει τη 

διαπραγμάτευση διαφορετικών όρων για την ικανοποίηση του αιτήματος με διαφορετικό τρόπο. 

Για να πείτε "ναι" στο άτομο, απαντήστε πρώτα σε τρία βασικά ερωτήματα: 

• Τι χρειάζεται πραγματικά αυτό το άτομο (βρείτε περιοχές ευελιξίας, καθορισμός προτεραιοτήτων); 

• Πώς αλλιώς μπορεί να ικανοποιηθεί η ανάγκη αυτού του ατόμου (βρείτε ένα διαφορετικό πλαίσιο αναφοράς ή 

προσέγγιση στο πρόβλημα, αναζητήστε εναλλακτικές λύσεις χρόνου και πόρων.); 

• Πώς μπορώ να υποστηρίξω αυτό το άτομο για να ικανοποιήσω τις ανάγκη αυτή (καθορίστε τον μεγαλύτερο στόχο, ψάξτε 

για κοινά ενδιαφέροντα και ανάγκες.); 

Τα υψηλά επίπεδα εμπιστοσύνης και καλής επικοινωνίας είναι απαραίτητα για τη διαδικασία αυτή. Παρόλο που δεν 

υπάρχει εγγύηση ότι η εμπιστοσύνη θα οδηγήσει σε μια καλή λύση, η δυσπιστία σχεδόν βέβαια θα βλάψει τη συνεργασία.  

Όταν οι άνθρωποι εμπιστεύονται ο ένας τον άλλον, είναι πιο πιθανό να γνωστοποιήσουν με ακρίβεια τις ανάγκες τους. 

Όταν μοιράζονται πληροφορίες για το τι θέλουν, τι χρειάζονται και γιατί το χρειάζονται, αυτό μπορεί να οδηγήσει τους 

ανθρώπους να συνεργαστούν για να αναζητήσουν μια κοινή λύση. Και όταν εργάζεστε σε ένα περιβάλλον σεβασμού και 

εμπιστοσύνης, είναι πολύ πιο εύκολο να επιτευχθεί συμφωνία χωρίς να διακυβεύονται οι ανάγκες σας στη διαδικασία. 

Παράδειγμα 

Η λέξη "ναι" στο άτομο, αλλά "όχι" σε μια εργασία γενικά οδηγεί με μια συζήτηση και όχι σε μια απλή απάντηση μιας 

φράσης. Ένα παράδειγμα, σε μια απλή κατάσταση, είναι το πιο κάτω: 

«Λυπάμαι, δεν μπορώ να ετοιμάσω αυτή την κατάσταση μέσα σε αυτή την εβδομάδα. Μπορώ να το κάνω για σας την 

επόμενη Τρίτη μετά από το τέλος του μήνα;» 
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