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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ.
7.1. Έννοια και περιεχόµενο της επικοινωνίας .
Η επικοινωνία µπορεί να ορισθεί ως η µετάδοση ή ανταλλαγή πληροφοριών, γνώσεων,
ιδεών, απόψεων και συναισθηµάτων µεταξύ ανθρώπων.
Σε ένα δεύτερο επίπεδο, µπορούν να θεωρηθούν ως στοιχεία της επικοινωνίας η κατανόηση του µηνύµατος από τον αποδέκτη, καθώς και οι τυχόν αλλαγές στις απόψεις, τα συναισθήµατα ή η συµπεριφορά του, που επέρχονται ως αποτέλεσµα του µηνύµατος που έλαβε.
Η επικοινωνία αποτελεί θεµελιώδη ανθρώπινη δραστηριότητα, χωρίς την οποία η ανάπτυξη πολιτισµού θα ήταν αδιανόητη. Ειδικά για τις οργανώσεις, η επικοινωνία αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση όχι µόνο της αποτελεσµατικότητας αλλά και της ίδιας της συγκρότησης
και λειτουργίας τους. (Χατζηπαντελή, 1999: 143-144)
Παρόλο που, ιδίως στην προφορική της µορφή, φαίνεται σαν µια απλή και άµεση διαδικασία, η επικοινωνία πραγµατοποιείται µε έναν πολύπλοκο µηχανισµό. Οι βασικές οντότητες
που εµπλέκονται σ' αυτό το µηχανισµό είναι ο ποµπός και ο δέκτης. Καταρχήν ο ποµπός αισθάνεται-ή πείθεται για-την ανάγκη να µεταδώσει ένα µήνυµα. Στη συνέχεια το κωδικοποιεί,
δηλαδή το µετατρέπει σε ένα σύνολο συµβόλων (λέξεις, κινήσεις, σχήµατα, χρώµατα) τα οποία θεωρεί ότι θα γίνουν αντιληπτά και κατανοητά από τον δέκτη, και το µεταβιβάζει µέσω
ενός διαύλου επικοινωνίας (προφορικός λόγος, γραπτό κείµενο, µέσα επικοινωνίας). Ο δέκτης λαµβάνει το µήνυµα µε τις αισθήσεις του (ακοή. όραση κλπ.) και το αποκωδικοποιεί,
δηλαδή µετατρέπει και πάλι τα σύµβολα σε έννοιες. Μέσω των εννοιών αυτών αντιλαµβάνεται πληροφορίες, ιδέες, αισθήµατα κλπ., δηλαδή κατανοεί το µήνυµα. Η άµεση αντίδραση
του προς το µήνυµα αποτελεί την επαναπληροφόρηση, δηλαδή την πληροφόρηση του ποµπού
για τη λήψη του µηνύµατος. (Χατζηπαντελή, 1999: 144)
Σε κάθε φάση αυτού του µηχανισµού, µπορεί να υπάρχει κάποιος «θόρυβος», δηλαδή
κάποια παρεµβολή που ή αλλοιώνει το µήνυµα ή παρεµποδίζει τη µετάδοση του.
Αποτελεσµατική επικοινωνία ανάµεσα στα µέλη µιας οµάδας, είναι το απαραίτητο συστατικό που επηρεάζει άµεσα την ικανότητά της να πετύχει τους επιλεγµένους στόχους της,
αλλά ακόµα και την ίδια την επιλογή των στόχων της.
Η επικοινωνία κι οι ανθρώπινες σχέσεις συνδέονται άρρηκτα. Καλή επικοινωνία είναι η
κεντρική λεωφόρος που οδηγεί σε θετικές ανθρώπινες σχέσεις.
Οι σχέσεις µας µε άλλους ανθρώπους διαµορφώνονται µε την αµοιβαία ανταλλαγή και
µεταβίβαση σκέψεων, ιδεών, γνωµών, συναισθηµάτων και άλλων πληροφοριών.
Η αµοιβαία κατανόηση εµπιστοσύνη, ζωτικοί παράγοντες για την αποτελεσµατικότητα
της οµάδας, είναι συνήθως το άµεσο αποτέλεσµα καλής επικοινωνίας.
Αν και το πρόβληµα της διατήρησης καλής επικοινωνίας υπάρχει από καταβολής κόσµου, µονάχα κατά τα τελευταία χρόνια του αποδίδεται, σχετικά, η σηµασία που του αξίζει,
από δηµόσιες υπηρεσίες, πολιτικούς, και συνδικαλιστικούς οργανισµούς και γενικά χώρους
στους οποίους λειτουργούν οµάδες ατόµων.
Το πρόβληµα αποκτά όλο και πιο ιδιάζουσα σηµασία, όσο η µαζικότητα των οµάδων και
η σύγχρονη τεχνολογία κάνουν τους οργανισµούς πιο πολύπλοκους και την ανάγκη συντονισµού πιο επιτακτική.
Η ανάπτυξη της επιδεξιότητας στην τέχνη της Επικοινωνίας είναι ένα από τα βασικά
στοιχεία της κατάρτισης των ηγετικών στελεχών στη σύγχρονη διοίκηση. Για να πετύχουν οι
στόχοι του οργανισµού, τα ηγετικά του στελέχη πρέπει να έχουν την ικανότητα όχι µονάχα να
µεταδίδουν τις ιδέες τους στα άτοµα που είναι υπεύθυνα για την υλοποίηση τους, αλλά και να
τα πείθουν, εξασφαλίζοντας έτσι την αποδοχή των ιδεών εκ µέρους του κατά συνέπεια δε τη
θετική στάση και τη συνεργασία τους.
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7.2. Η επικοινωνία στους οργανισµούς.
Περνώντας στο χώρο των οργανώσεων, θα πρέπει να σηµειώσουµε ότι η επικοινωνία είναι µία από τις βασικότερες λειτουργίες τους. Μέσω αυτής συγκεντρώνονται οι πληροφορίες
που αποτελούν τη βάση για τη λήψη αποφάσεων σε κάθε επίπεδο. Ακόµη, µε την επικοινωνία
γνωστοποιούνται στα µέλη της οργάνωσης οι στόχοι της. καθώς και τα δικά τους καθήκοντα
και δικαιώµατα στο πλαίσιο της υλοποίησης των στόχων αυτών. Επίσης, κοινοποιούνται σχέδια αλλαγών και µεταρρυθµίσεων, καθώς και οι επιπτώσεις που αναµένει να έχουν αυτά στα
µέλη της οργάνωσης. Με την επικοινωνία επιτυγχάνεται η κρίσιµη λειτουργία του συντονισµού µεταξύ των µονάδων. Τέλος, µε την επικοινωνία επιχειρείται να δηµιουργηθεί κλίµα
αµοιβαίας εµπιστοσύνης µεταξύ των επικεφαλής της οργάνωσης και των µελών της. Οι στόχοι αυτοί αποτελούν ταυτόχρονα και επιχειρήµατα υπέρ της αναγκαιότητας ύπαρξης ενός ολοκληρωµένου συστήµατος επικοινωνιών. Ένα τέτοιο σύστηµα περιγράφει την πολιτική επικοινωνίας της οργάνωσης, καθώς και τον τρόπο εφαρµογής και αξιολόγησης της.
Η επικοινωνία σε µία οργάνωση διακρίνεται, ανάλογα µε την κατεύθυνση της, σε κάθετη
(δηλαδή από τους προϊσταµένους προς τους υπαλλήλους και αντίστροφα) και οριζόντια (δηλαδή µεταξύ ισόβαθµων µελών ή µεταξύ τµηµάτων). Ακόµη, η επικοινωνία µπορεί να διακριθεί σε εσωτερική (µεταξύ των µελών της κάθε επιπέδου και των µονάδων της) και εξωτερική (από την οργάνωση προς το περιβάλλον της και αντίστροφα).
Η πολιτική της οργάνωσης σε θέµατα εσωτερικής επικοινωνίας θα πρέπει να καθορίσει
ζητήµατα όπως είναι το αντικείµενο, το εύρος, οι φορείς, οι οδοί και τα µέσα της επικοινωνίας.
Ένα σηµαντικό ζήτηµα για το οποίο πρέπει να θέσει αρχές η πολιτική εσωτερικής επικοινωνίας είναι το είδος των πληροφοριών που θα παρέχονται στους υπαλλήλους.
Γενικά, θεωρείται απαραίτητο να γίνονται γνωστά τα ακόλουθα:
• Οι αξίες, οι αρχές και οι στόχοι της οργάνωσης.
• Η πολιτική της στον τοµέα της διοίκησης ανθρώπινου δυναµικού.
• Τα επιχειρησιακά της σχέδια (στο βαθµό που δεν είναι απόρρητα)
• Τα καθήκοντα της θέσης εργασίας.
• Οι ατοµικοί στόχοι απόδοσης και ο τρόπος µε τον οποίο θα µετρηθεί η επίτευξη τους.
• Οδηγίες και κατευθύνσεις για την επίτευξη των ατοµικών στόχων.
• Πληροφόρηση για την απόδοση και την πορεία κάλυψης των στόχων.
• Τα σχέδια για αλλαγές στις µεθόδους και στις συνθήκες εργασίας.
• Τα σχέδια για αλλαγές στους όρους απασχόλησης.
• Αντίστοιχα, θεωρείται ότι από τους εργαζόµενους θα πρέπει να λαµβάνονται:
• Προτάσεις και σχόλια για τους στόχους, τα σχέδια και την πολιτική της οργάνωσης.
• Προβλήµατα που συναντώνται στην υλοποίηση των στόχων.
• Παράπονα για θέµατα που αφορούν στην εργασία και στον εργασιακό χώρο. (Χατζηπαντελή, 1999: 148-149)

7.3. Τρόποι, αρχές και εµπόδια επικοινωνίας
Τρόποι επικοινωνίας. Ο τρόπος µετάδοσης ενός µηνύµατος είναι πολύ σηµαντικός και
παίζει µεγάλο ρόλο στην αποτελεσµατικότητα της επικοινωνίας.
Οι δύο βασικότεροι τρόποι µετάδοσης µηνυµάτων είναι ο γραπτός και ο προφορικός
λόγος.
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Το πλεονεκτήµατα των γραπτών κειµένων είναι ότι είναι απτά και επαληθεύσιµα. οπότε
το περιεχόµενα τους είναι δύσκολο να παρερµηνευθεί. Ακόµη, έχουν µεγαλύτερη διάρκεια
και µπορεί κανείς να επανέρχεται σ' αυτά κάθε φορά που υπάρχει ανάγκη. Επίσης, κατά κανόνα, είναι διατυπωµένα µε µεγαλύτερη προσοχή. Τα µειονεκτήµατα τους είναι ότι η προετοιµασία τους είναι χρονοβόρο και η διαδικασία της επαναπληροφόρησης είναι δύσκολη και
αργή.
Η προφορική επικοινωνία έχει τα πλεονεκτήµατα της αµεσότητας, της ταχύτητας και
της γρήγορης επαναπληροφόρησης. Όταν, όµως, το ίδιο µήνυµα πρέπει να µεταβιβαστεί σταδιακά σε πολλούς αποδέκτες (π.χ. από τον γενικό διευθυντή στους υπαλλήλους µέσω της ιεραρχίας) υπάρχει ο κίνδυνος της διαστρέβλωσης ή της απώλειας µεγάλου µέρους των πληροφοριών. Στην προφορική επικοινωνία, πέρα από το λόγο, υπεισέρχονται και µεταδίδουν µηνύµατα ο τόνος της φωνής και η γλώσσα του σώµατος-δηλαδή η στάση, οι κινήσεις, οι χειρονοµίες και ο εκφράσεις που συνοδεύουν την οµιλία. Τόσο ο τόνος της φωνής όσο και η
γλώσσα του σώµατος είναι ισχυροί-αν και συνήθως µη συνειδητοί-φορείς µηνυµάτων και κυρίως συναισθηµάτων και διαθέσεων, όπως είναι για παράδειγµα η σιγουριά, η επιθετικότητα,
η υπεροψία κ.ά. (Χατζηπαντελή, 1999: 144-145)
Αρχές επικοινωνίας. Για να ξεπεραστούν τα εµπόδια αυτά και για να είναι αποτελεσµατική η επικοινωνία, θα πρέπει να τηρούνται ορισµένες αρχές.
Ο στόχος της επικοινωνίας θα πρέπει να είναι σαφής, δηλαδή το επιθυµητό αποτέλεσµα
(π.χ. η παρακίνηση ενός υπαλλήλου, η διευκρίνιση των στόχων µίας οµάδας εργαζοµένων, η
άρση ενός παραπόνου) θα πρέπει να προκαθορίζεται.
Η επικοινωνία θα πρέπει να προγραµµατίζεται και να προετοιµάζεται. Οι συνθήκες στις
οποίες θα πραγµατοποιηθεί θα πρέπει να επιλέγονται µε προσοχή, ώστε να ευνοούν την ελεύθερη και άνετη ανταλλαγή απόψεων.
Τα µηνύµατα θα πρέπει να είναι σαφή. απλά και κατανοητά. Ακόµη, θα πρέπει να είναι περιεκτικά και απαλλαγµένα από ανακρίβειες και δογµατισµούς.
Ο τρόπος µετάδοσης του µηνύµατος θα πρέπει να επιλεγεί ανάλογα µε το σκοπό της επικοινωνίας.
Η κατανόηση των µηνυµάτων θα πρέπει να ελέγχεται µε την επαναπληροφόρηση, έτσι
ώστε να µεταδοθούν όλες οι αναγκαίες πληροφορίες, ιδέες κλπ. πριν από τη λήξη της επικοινωνιακής διαδικασίας.
Ο αποδέκτης θα πρέπει να δείχνει την απαραίτητη προσοχή και υποµονή και να βοηθά µε
τη στάση του τον ποµπό να γίνει κατανοητός. Τόσο ο ποµπός όσο και ο αποδέκτης θα πρέπει
να αντιµετωπίζουν ο ένας τον άλλο µε σεβασµό, να αποδέχονται µε ψυχραιµία τις διαφορές
τους και να µην αµφισβητούν αβάσιµα τις καλές προθέσεις της άλλης πλευράς.
Οδηγίες για αποτελεσµατική ακρόαση (Davis, 1978)
1) ΣΤΑΜΑΤΑ ΝΑ ΜΙΛΑΣ. ∆εν µπορείς να ακούσεις όταν µιλάς.
2) ΚΑΝΕ ΤΟΝ ΟΜΙΛΗΤΗ ΝΑ ΑΙΣΘΑΝΕΤΑΙ ΑΝΕΤΑ. Βοήθησε τον να αισθάνεται
ελεύθερος να µιλήσει.
3) ∆ΕΙΞΕ ΣΤΟΝ ΟΜΙΛΗΤΗ ΟΤΙ ΘΕΛΕΙΣ ΝΑ ΤΟΝ ΑΚΟΥΣΕΙΣ. Να δείχνεις ενδιαφέρον. Μη διαβάζεις εφηµερίδα όταν ο άλλος µιλά!
4) ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΕ ΤΙΣ ΕΝΟΧΛΗΣΕΙΣ. Μην ψάχνεις τα χαρτιά σου, κλείσε την πόρτα
αν χρειάζεται.
5) ΒΑΛΕ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΣΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΗΤΗ. Μόνο έτσι θα καταλάβεις
την άποψη του.
6) ΕΧΕ ΥΠΟΜΟΝΗ. ∆ώσε αρκετό χρόνο στον οµιλητή. Μη τον διακόπτεις, µη φεύγεις.
7) ΚΑΝΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ. Αυτό ενθαρρύνει τον οµιλητή.
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8) ΜΗ ∆ΕΙΧΝΕΙΣ ΨΥΧΡΟΣ. Αυτό αποθαρρύνει τον οµιλητή.
9) ΜΗΝ ΚΑΝΕΙΣ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΩΝ.
Ίσως βάλεις τον οµιλητή σου σε αµυντική θέση. (Χατζηπαντελή, 1999: 146-147)
Εµπόδια στην επικοινωνία. Εκτός από πολύπλοκη, η διαδικασία της επικοινωνίας είναι
και δύσκολη. Πέρα από τις υποκειµενικές δυσχέρειες που αντιµετωπίζουν οι άνθρωποι στη
µεταγραφή των νοηµάτων σε κώδικες, καθώς και στην ανάγνωσή τους, υπάρχουν πολλά εµπόδια, µερικά από τα οποία αξίζει να αναφερθούν ενδεικτικά:
Περιεχόµενο εννοιών. Οι έννοιες έχουν διαφορετικό περιεχόµενο από άνθρωπο σε άνθρωπο, ανάλογα µε τις εµπειρίες, τη µόρφωση τους κλπ. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα τα µηνύµατα που µεταδίδονται σε µια διαδικασία επικοινωνίας να µην έχουν για τον αποδέκτη το ίδιο
γνωστικό ή συγκινησιακό φορτίο που έχουν για τον ποµπό τους.
Κώδικες επικοινωνίας. Τα σύµβολα που χρησιµοποιούνται από τους ανθρώπους για να
µεταφέρουν µία έννοια ή ένα συναίσθηµα ποικίλλουν ανάλογα µε την ηλικία, το επάγγελµα,
το επίπεδο µόρφωσης κλπ, Έτσι. ενδέχεται ο κώδικας που χρησιµοποιεί ένας ποµπός να είναι
ακατάληπτος ή παρεξηγήσιµος από τον δέκτη.
Προδιάθεση. Με τον όρο προδιάθεση εννοούνται οι συναισθηµατικοί παράγοντες, δηλαδή η στάση του δέκτη τόσο απέναντι στον ποµπό όσο και απέναντι στο θέµα του µηνύµατος.
Οι προκαταλήψεις, οι φόβοι, οι ευαισθησίες, η έλλειψη ενδιαφέροντος µπορούν να οδηγήσουν σε επιλεκτική λήψη του µηνύµατος π σε παρερµηνεία του.
Αντίληψη. Οι άνθρωποι έχουν για διάφορα θέµατα διαµορφωµένες αντιλήψεις, που προέκυψαν από τις εµπειρίες, τις γνώσεις, τις επιθυµίες τους κλπ. Οι αντιλήψεις αυτές αποτελούν
το πρίσµα υπό το οποίο ερµηνεύεται κάθε µήνυµα.
Κακή διαµόρφωση του µηνύµατος. Η υποκειµενική δυσχέρεια του ποµπού στη διαµόρφωση µηνυµάτων, η Βιασύνη και η προχειρότητα, όπως και η έλλειψη σαφούς στόχου, είναι δυνατό να οδηγήσουν σε µηνύµατα που δεν είναι λογικά συγκροτηµένα και διαρθρωµένα, είναι
ακατάληπτα, φλύαρα και έχουν κενά ή αντιφάσεις. Τέτοιου είδους µηνύµατα είναι αδύνατο
να µεταδώσουν τις σκέψεις του ποµπού τους.
Συνθήκες επικοινωνίας. Πολλές φορές, οι συνθήκες κάτω από τις οποίες επιχειρείται η
µετάδοση ενός µηνύµατος είναι δυσµενείς. Ο χρόνος, ο τόπος, το γενικό κλίµα, το περιβάλλον (π.χ. η παρουσία άλλων ανθρώπων), η σχέση ανάµεσα στον ποµπό και στο δέκτη (π.χ.
σχέση εξάρτησης) και οι κανόνες που ενδεχοµένως υπάρχουν (π.χ. αυστηρή εθιµοτυπία) κάνουν δύσκολη την αποτελεσµατική επικοινωνία. (Χατζηπαντελή, 1999: 146)
7.4. Μορφές και µέσα επικοινωνίας
Μορφές επικοινωνίας. Η ανθρώπινη κοινωνία δίνει το βάρος της στη λεκτική διατύπωση-προφορική και γραφτή-σαν µέσο επικοινωνίας. Η προφορική επικοινωνία διαθέτει µεγαλύτερα περιθώρια, γιατί εκτός από τη διατύπωση των νοηµάτων µε λεκτικά σχήµατα, ο τόνος
της φωνής αυτού που µιλά προδίδει τα συναισθήµατα του, τη θέση του απέναντι στο θέµα
που συζητιέται και τη στάση του απέναντι στο συνοµιλητή του.
Εξυπακούεται λοιπόν πως για να επικοινωνούµε σωστά, πρέπει να επιλέγουµε λέξεις απλές, κατανοητές από τους άλλους, αλλά-και να προσέχουµε αν ο τόνος της οµιλίας µας αποδίδει τις προθέσεις µας.
∆εν είναι µονάχα αυτό που λέµε, πως έχει σηµασία, αλλά και το πως το λέµε. Η γλώσσα
σαν µέσο επικοινωνίας λειτουργεί σε δύο ξεχωριστά επίπεδα: α) Λογικό, β) Συναισθηµατικό
ή διαισθητικό. Πέρα όµως από την επιφανειακή επικοινωνία και στα δύο αυτά επίπεδα, ιδιαίτερα στο δεύτερο, λειτουργούν ταυτόχρονα άλλες µορφές επικοινωνίας, οι µη φραστικές
µορφές επικοινωνίας.
Η έκφραση του προσώπου, των µατιών-προπάντων των µατιών-συχνά υποδηλώνει πε-
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ρισσότερο απ' ό,τι η γλώσσα, τα αισθήµατα, τι προθέσεις και τα κίνητρα του οµιλητή.
Γενικά οπτικά σύµβολα, πολλές φορές µεταδίδουν µηνύµατα, ταχύτερα, ευθύτερα και πιο
αποτελεσµατικά από συζητήσεις. Χειρονοµίες όπως το σφίξιµο του χεριού, το αγκάλιασµα,
το θερµό χαµόγελο, δίνουν το µήνυµα της φιλίας και της στοργής πολύ καλύτερα από φραστικά σχήµατα.
∆ιάφοροι µορφασµοί υπογραµµίζουν ή υπονοµεύουν το µήνυµα που θέλουµε να µεταδώσουµε. Η γκριµάτσα, το κλείσιµο του µατιού, το ειρωνικό χαµόγελο-όλα είναι µορφές επικοινωνίας-που µπορούν να τονίσουν ή ν’ αλλοιώσουν αυτά που λέµε. Το χασµουρητό µας σε
ώρα που υποτίθεται πως δίνουµε την αδιάσπαστη προσοχή µας σε κάποιον που µας κουβεντιάζει σοβαρά, µειώνει την πειστικότητα µας για το ενδιαφέρον που δήθεν έχουµε.
Ένας τρόπος επικοινωνίας είναι η διακοπή της επικοινωνίας. Τον τρόπο αυτό τον γνωρίζουν και τον χρησιµοποιούν πολλοί σύζυγοι και πολλές σύζυγοι για να δώσουν ένα µήνυµα
στους συµβίους τους-πως είναι πολύ θυµωµένοι.
Η έµµεση επικοινωνία µε υπονοούµενα, µπορεί να έχει καταστροφικά αποτελέσµατα.
Επικοινωνιακός µονόδροµος ή ανοιχτή επικοινωνία; Βασικό χαρακτηριστικό οργανισµών
που λειτουργούν αυταρχικά, είναι η µονόπλευρη επικοινωνία, ο «επικοινωνιακός µονόδροµος». ∆ίνονται εντολές και δεν ζητιέται η γνώµη του εκτελεστή τους όσον αφορά το περιεχόµενο τους. Αυτό βέβαια αφορά τη δηµοκρατικότητα του οργανισµού.
Η νοοτροπία όµως του αυταρχισµού έχει και µια προέκταση πού επηρεάζει την επικοινωνία. ∆ίνεται η εντολή χωρίς να δίνεται η ευκαιρία στον εκτελεστή να υποβάλλει διευκρινιστικά ερωτήµατα ως προς την εντολή και τον τρόπο εκτέλεσης της, ή ακόµα να µην επαναλάβει
µε δικά του λόγια, για να δείξει στον εκδότη της εντολής και για να πειστεί κι ο ίδιος, πως
σωστά τη συνέλαβε.
Μ' αυτό τον τρόπο διακινδυνεύεται λαθεµένη πληροφόρηση, παρεξηγήσεις πάνω στην
ουσία, παρερµηνείες της πρόθεσης του προϊστάµενου και παράλληλα δυσφορία στον υφιστάµενο, έλλειψη του συναισθήµατος συµµετοχής και υπευθυνότητας, προχειροδουλειά, λαθεµένη εκτέλεση. Ο τρόπος αυτό: επικοινωνίας έχει ένα µονάχα πλεονέκτηµα. Είναι γρήγορος.
∆εν παίρνει πολύ χρόνο. Μειονεκτεί όµως σ' όλα τ’ άλλα.
Αντίθετα, η αµφίπλευρη επικοινωνία, ή καλύτερα, η ανοιχτή επικοινωνία ανάµεσα σε
προϊστάµενους, υφιστάµενους και γενικά ανάµεσα στα µέλη οποιασδήποτε οµάδας, χρειάζεται περισσότερα χρόνο. Επιτρέπει όµως να γίνει σωστή πληροφόρηση και να γίνει κατανοητό
το πνεύµα του µηνύµατος. Και όταν ο εκτελεστής µιας συγκεκριµένης υπευθυνότητας συναντήσει δυσκολίες, θα είναι σε θέση, χρησιµοποιώντας τη δική του πια κρίση, ν' αναλάβει
πρωτοβουλίες που θα επιτρέψουν τη σωστή υλοποίηση της εντολής, αντί να τρέχει πίσω σαν
ροµπότ για νέες οδηγίες. Η ανοιχτή επικοινωνία προλαβαίνει τα λάθη και εξαλείφει τη δυσφορία στο δέκτη της πληροφόρησης. Ένα απαραίτητο στοιχείο της ανοιχτής επικοινωνίας
είναι η παροχή της δυνατότητας στο δείχτη ενός πληροφοριακού µηνύµατος να κάµει διευκρινιστικές ερωτήσεις και να το επαναλάβει για να βεβαιωθεί η σωστή λήψη. Η διαδικασία
αυτή που ξενικά ονοµάζεται «feedback» «ανατροφοδότηση» είναι ουσιώδης για την εµπέδωση της ανοιχτής επικοινωνίας. (Σκουλάς, 1983: 46-48).
Μέσα επικοινωνίας. Τα µέσα προφορικής επικοινωνίας που χρησιµοποιούν συνήθως
οι οργανώσεις είναι οι κατ’ ιδίαν συζητήσεις του προϊσταµένου µε τους υπαλλήλους του, οι
συνελεύσεις τµηµάτων και τα σεµινάρια ενηµέρωσης. Η προφορική επικοινωνία θεωρείται
ότι είναι πιο αποτελεσµατική για την παροχή οδηγιών που αφορούν στο άµεσο έργο του υπαλλήλου, για την επίπληξη εργαζοµένων και για την επίλυση προβληµάτων και διαφορών
µεταξύ των υπαλλήλων.
Ως µέσα γραπτής επικοινωνίας χρησιµοποιούνται οι έγγραφες ανακοινώσεις, εγκύκλιοι
κλπ. τα ενηµερωτικά έντυπα (φυλλάδια, περιοδικά) και τα υποµνήµατα. Η γραπτή επικοινωνία θεωρείται ως πιο αποτελεσµατική για πληροφορίες που αφορούν µελλοντική δράση των
εργαζοµένων, για πληροφορίες γενικής φύσης, για οδηγίες και διαταγές και για την προώθη-
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ση της υγιεινής και ασφάλειας στο χώρο εργασίας.
Πολύ σηµαντική για µία οργάνωση είναι και η άτυπη επικοινωνία. Η άτυπη επικοινωνία
δεν πραγµατοποιείται µε βάση τους επίσηµους κανόνες και µέσω των προκαθορισµένων οδών, αλλά είναι το ασχεδίαστο προϊόν των συναντήσεων των ανθρώπων στο χώρο εργασίας.
Οι διοικήσεις είναι συνήθως αρνητικές απέναντι στην άτυπη επικοινωνία και προσπαθούν να
την περιορίσουν, µε το σκεπτικό ότι οι πληροφορίες που µεταδίδονται είναι ελλιπείς και ανακριβείς. Στην πραγµατικότητα, όµως, η άτυπη επικοινωνία µπορεί να αποτελέσει πηγή πολύτιµων πληροφοριών που δεν µπορούν να αποκτηθούν διαφορετικά. Με άλλα λόγια, συµπληρώνει την τυπική επικοινωνία. Για το λόγο αυτό, δεν θα πρέπει να αποτρέπεται (στόχος που
θα ήταν ούτως ή άλλως ανέφικτος), αλλά να αξιοποιείται. (Χατζηπαντελή, 1999: 149)
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