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 ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 Σε όλες τις οικονομικά αναπτυγμένες χώρες έχει αναγνωριστεί σαν δεδομένο ότι η οικο-

νομική πρόοδος δεν εξαρτάται μόνο από την συσσώρευση κεφαλαίων και ειδικευμένης εργα-

σίας, αλλά και από την ικανότητα του σωστού συνδυασμού και της καλής οργάνωσης των πα-

ραγόντων αυτών, μέσα σε κάθε οικονομική μονάδα – επιχείρηση.  

 Η πραγμάτωση του συνδυασμού αυτού επιδιώκεται με τη σωστή δομή των εργασιακών 

σχέσεων ανάμεσα στα μέλη της επιχείρησηςη οποία τους  επιτρέπει να δουλεύουν μαζί και να 

επιτυγχάνουν τους στόχους της επιχείρησης. Βασικό συστατικό της υγιούς αυτής δομής είναι 

η Οργανωσιακή Ατμόσφαιρα. 

Σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι να μελετήσει, στο βαθμό που αυτό 

είναι εφικτό, την Οργανωσιακή Ατμόσφαιρα. Όπως προαναφέραμε, αποτελεί σημαντικό στοι-

χείο για την εύρυθμη λειτουργία στο χώρο των επιχειρήσεων, αφού  μέσω αυτής επιτυγχάνε-

ται αύξηση της παραγωγικότητας , της προσαρμοστικότητας των εργαζομένων και εργοδοτών  

καθώς και η ανάπτυξη των ικανοτήτων τόσο της επιχείρησης , όσο και του ίδιου του προσω-

πικού. 

Η εργασία αυτή με τίτλο «Οργανωσιακή Ατμόσφαιρα» έχει σαν στόχο να εντοπίσει 

και να αναπτύξει τα στοιχεία της οργανωσιακής ατμόσφαιρας αλλά και τα μέτρα βελτίωσής 

της. Αρχικά δίνονται οι ορισμοί για την οργάνωση και την οργανωτική ατμόσφαιρα. Ακολου-

θεί μία ανάλυση των στοιχείων της και κατόπιν η σημασία της ατμόσφαιρας και τα μέτρα βελ-

τίωσης αυτής.  
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 SHORT SUMMARY IN ENGLISH 

 In all economically developed countries it has been recognized as granted that the fi-

nancial progress does not depend only on the accumulation of capital and specialized labor, 

but also on the ability of the appropriate combination and  efficient organization of this fac-

tors, within every economic unit - enterprise.  

 The materialization of this combination is sought within the right structure of labor 

relations between the members of an enterprise, which allows them to cooperate and achieve 

the objectives of the enterprise. Basic component of this healthy structure is the Organization-

al Atmosphere. 

The aim of the current graduate assignment is to study Organizational Atmosphere. As 

mentioned above, it constitutes a significant element for the orderly operation in enterprise 

grounds, since through this the productivity increase, the adaptability of workers and employ-

ers as well as the development of abilities both of the enterprise and the personnel’s are 

achieved.  

The current assignment entitled as “Organizational Atmosphere” aims not only at lo-

cating and developing the elements of organizational atmosphere but also at its improvement 

measures. Initially, the definitions for the organization and organizational atmosphere are giv-

en. An analysis of its elements follows as well as the importance of such an atmosphere along 

with its improvement measures. 
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 ΕΝΟΤΗΤΑ 1 

1. ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΣΑΦΗΝΙΣΗ 

 Σε αυτή την ενότητα θα επιχειρήσουμε να αποσαφηνίσουμε την έννοια της οργάνωσης 

και την έννοια της οργανωσιακής ατμόσφαιρας. 

1.1 Έννοια και φύση της οργάνωσης 

 Όποτε υπάρχει ανάγκη να συνεργαστεί μία ομάδα ανθρώπων για την πραγματοποίηση 

κάποιου στόχου, προκύπτει το πρόβλημα της οργάνωσης. Πρέπει με κάποιο τρόπο να καθο-

ριστούν οι ρόλοι τους, οι σχέσεις τους με την εργασία που έχουν να εκτελέσουν  καθώς και οι 

μεταξύ τους σχέσεις. Θα λέγαμε ότι όταν αναφερόμαστε στην οργάνωση, εννοούμε την τάξη 

και την ευρυθμία μιας επιχείρησης ή οργανισμού. 

 Για έναν οργανισμό – επιχείρηση μπορούμε να πούμε ότι η οργάνωση είναι η δομή και η 

διαδικασία με την οποία μια συνεργαζόμενη ομάδα ανθρώπων κατανέμει τα καθήκοντά της 

ανάμεσα στα μέλη της, αναγνωρίζει τις σχέσεις της και εκτελεί τις δραστηριότητες που οδη-

γούν σε κοινούς στόχους. Με λίγα λόγια αναφερόμαστε σε έναν τρόπο λειτουργίας που πρέ-

πει να έχει κάθε οργανισμός – επιχείρηση για να επιδιωχθούν συγκεκριμένοι στόχοι με συν-

δυασμό της ανθρώπινης προσπάθειας και των παραγωγικών πόρων. 

 Ένας άλλος  πρόσφατος ορισμός είναι: Οργάνωση είναι η δραστηριότητα κατά την οποία 

εργάζεται ένας ή περισσότεροι άνθρωποι, για την ολοκλήρωση τόσο των στόχων της επιχείρη-

σης όσο και των στόχων των ατόμων που εργάζονται σε αυτήν.
1
 Από αυτόν τον ορισμό οδηγο-

ύμαστε σε τρία βασικά σημεία: 

• Δίνει μεγαλύτερη έμφαση στον ανθρώπινο παράγοντα μέσα στην επιχείρηση. 

• Δίνει μεγαλύτερη έμφαση στο αποτέλεσμα που πρέπει να επιτευχθεί, δηλαδή σε στό-

χους, και λιγότερο σε πράγματα ή δραστηριότητες. 

• Εισάγει την ιδέα ότι η επίτευξη των στόχων της επιχείρησης θα πρέπει να ταυτίζεται 

με την επίτευξη των στόχων των μελών της. 

 Συνεπώς, για να υπάρχει σωστή λειτουργία οργάνωσης σε έναν οργανισμό – επιχείρηση, 

πρέπει τα μέλη που εργάζονται μαζί να έχουν έναν αντικειμενικό και κοινό στόχο, ο οποίος θα 

τους ενώνει και θα αποτελεί τον κοινό συνδετικό τους κρίκο, ο οποίος αποτελεί βασικό συσ-

τατικό στην οργάνωση του οργανισμού - επιχείρηση. Βασικό στοιχείο για την οργανωμένη 

λειτουργία της ομάδας είναι η ύπαρξη κανόνων λειτουργίας και συμπεριφοράς, οι οποίοι 

πρέπει να είναι αποδεκτοί από όλους ή από την πλειοψηφία των μελών,
2
 καθώς θα πρέπει να 

είναι σεβαστοί για να μπορούν να «επιβάλλονται». Για αυτό τον λόγο λοιπόν η Οργάνωση 

που θα χρησιμοποιηθεί, για να λειτουργήσει θα πρέπει να διαθέτει μηχανισμούς  πρώτα ε-

                                                           

1
 Κ.Τζωρτζάκης, Οργάνωση και Διοίκηση, Αθήνα 2002, 77. 

2
 Γ. Μάντζαρης, Σύγχρονη Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων, Αθήνα 2006, 204. 



 

λέγχου και δεύτερον επιβολής. Αλλά για να γίνει αυτό θα πρέπει να διαθέτει άτομα και καν

νες οι οποίοι θα την διοικούν, θα την ελέγχουν και θα επιβάλλουν τις αρχές της πλειοψηφίας.

  Οι διαδικασίες και οι τρόποι λειτουργίας της οργάνωσης είναι σχεδόν ίδιες για όλα τα 

είδη των οικονομικών μονάδων. Δύο είναι τα βασικά στοιχεία που χαρακτηρίζουν τον τρ

οργάνωσης: η αποδοτικότητα και η αποτελεσματικότητα

σχέση μεταξύ των εισροών και εκροών. Εάν η εκροή είναι μεγαλύτερη από  μία δεδομένη ει

ροή, τότε υπάρχει αύξηση της αποδοτικότητας. Επίσης, εάν με μία μικρότερη ει

η ίδια εκροή, τότε έχουμε πάλι αύξηση της αποδοτικότητας. Δεν αρκεί όμως , μόν

η οργάνωση  στοχεύει  και στην αποτελεσματικότητα. Έτσι, όταν τα διοικητικά στελέχη επ

τυγχάνουν τους στόχους της επιχείρησης, τότε λέγεται πως αυτά είναι αποτελεσματικά. Επ

μένως, η αποδοτικότητα αναφέρεται στα μέσα και η αποτελεσματικότητα α

αποπεράτωση ενός έργου. 

 Όσον αφορά την δομή της οργάνωσης σε μια επιχείρηση ή οργανισμό, γενικά, απεικονίζ

ται στο «οργανόγραμμα», που αποτελεί μια στατική απεικόνιση των επιθυμητών σχ

δείχνει την κατανομή των αρμοδιοτήτων της εξου

κότητα (κατάσταση) του οργανογράμματος είναι βραχυπρόθεσμη και διαρκεί μέχρι να υλ

ιηθούν τα συγκεκριμένα προγράμματα της επιχείρησης. Ακολουθεί ένα παράδειγμα οργ

ράμματος. 
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1.1.1. Θεωρίες  της Οργάνωσης   

 Οι θεωρίες οργάνωσης αποσκοπούν στην επεξήγηση και κατανόηση του σκοπού, της δη-

μιουργίας, της ύπαρξης και του τρόπου λειτουργίας των οργανισμών. Τα τρία συμπλέγματα 

που απασχολούν την έρευνα της επιστήμης της Οργάνωσης είναι: 

• Τα μέλη και οι συνεργάτες της Οργάνωσης (οι οποίοι έχουν στόχους, επιθυμίες, συμ-

περιφέρονται και λειτουργούν ως άτομα και ομάδες), 

• Η τυπική οργανωσιακή δομή (η άριστη χρήση των ανθρωπογενών και υλικών πόρων) 

και 

• Οι συνθήκες περιβάλλοντος (οι οποίες επηρεάζουν την μεταφορά και ανταλλαγή πό-

ρων μεταξύ Οργάνωσης και περιβάλλοντος). 

 Υπάρχουν πάρα πολλές θεωρίες Οργάνωσης, οι κυριότερες των οποίων παρουσιάζονται 

στο παρακάτω διάγραμμα ομαδοποιημένες. 

 

 

 Γραφειοκρατική Θεωρία (Weber)                                                     Οικονομική των θεσμών 

  Θεωρίες Αποφάσεων                                                    (βασικές παραλλαγές της θεωρίας αυτής) :      

                α. Θεωρία πρακτόρευσης  

                                                                        β. Θεωρία κόστους συναλλαγών 

  

           

       

 Ενδεχόμενη Θεωρία 

        Έρευνα Resource Dependence 

        Έρευνα Population - Ecology 

 

Διάγραμμα 1.2. Οργανωσιακές Θεωρίες 

Πήγη: Δρ. Γ. Μάντζαρης, Σύγχρονη Όργανωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων, Αθήνα 2006, 207. 

• Ενδεχόμενη Θεωρία. Αναπτύχθηκε από τους Lawrence και Lorsch και αναφέρει ότι 

δεν επηρεάζεται το σύνολο της οργανωσιακής δομής από το περιβάλλον, αλλά τα δι-

αφορετικά υπο-περιβάλλοντα (Τεχνολογία, Έρευνα και Ανάπτυξη, τα οποία έρχονται 

σε αντιπαράθεση με διάφορους τομείς για παράδειγμα Παραγωγή). Οι επιχειρήσεις  

πρέπει να είναι περισσότερο ευέλικτες σε δυναμικές, συνθετότερες και αβέβαιες σε 

περιβαλλοντικές συνθήκες.  

• Έρευνα Population – Ecology. Λόγω ίδρυσης και λειτουργίας νέων δράσεων 

(Variation) ή παραγωγικών ροών (Selection), οι πληθυσμοί μετακινούνται. Αντίθετα οι 

Οργανώσεις μετακινούνται πολύ αργά και κατατάσσονται σε παλιές – νέες, μεγάλες – 

μικρές και το περιβάλλον λειτουργίας σε σταθερό – δυναμικό. 

Μέλη της Οργάνωσης  

Οργανωσιακή 

Δομή 

Οργανωσιακό 

Περιβάλλον 
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• Έρευνα Resource – Dependence. Οι Οργανώσεις δεν είναι αυτάρκεις αλλά εξαρτών-

ται από εξωγενείς πόρους (ανθρωπογενείς και φυσικούς) και προσπαθούν να επηρε-

άσουν αυτή την εξάρτησή τους. Μονάδα ανάλυσης αποτελεί η Οργάνωση, οι οργα-

νωσιακές σχέσεις καθώς και οι σχέσεις εξουσίας εντός αυτής. Στόχος της Οργάνωσης 

είναι η αντιμετώπιση της εξάρτησης από τους εξωγενείς πόρους. 

• Οικονομική των θεσμών. Στη θεωρία αυτή οι θεσμοί προσδιορίζουν τις ανταλλαγές 

αγαθών και υπηρεσιών, και αυτές οι ανταλλαγές δημιουργούν κόστη τα οποία επη-

ρεάζουν την αποτελεσματικότητα. 

• Γραφειοκρατική θεωρία. Την  ανάλυση για την γραφειοκρατική θεωρία κατέστησε ο 

M. Weber, πρωτοπόρος της μοντέρνας οργανωτικής θεωρίας. Η γραφειοκρατία υπερ-

τερεί σε αποτελεσματικότητα από άλλες μορφές διοίκησης και χαρακτηρίζεται από 

την μηχανιστική λειτουργία, της οποίας εργασιακό αποτέλεσμα μπορεί να υπολογισ-

τεί όπως η απόδοση των μηχανών. Ο Weber  ανέπτυξε «ιδεατούς και ιδανικούς τύπο-

υς Ηγεσίας» με διαφορετικό βαθμό ορθολογισμού. Η άποψη που εκφράζεται εδώ εί-

ναι ότι η σύγκρουση του ιδανικού τύπου με την πραγματικότητα οφείλει να βοηθήσει 

στην κατανόηση των πραγμάτων και όχι στην περιγραφή της πραγματικότητας.  

1.1.2. Βασικά Στάδια για την Οργάνωση ενός οργανισμού – επιχείρησης.  

Τα βασικά στάδια για την οργάνωση είναι : 

1.  «Σκοπός της μονάδας» , δηλαδή, ο καθορισμός του έργου που πρέπει να εκτελεστεί. 

2. «Καταμερισμός των εργασιών» , δηλαδή, ποιες ενέργειες πρέπει να γίνουν , ποιος θα 

τις αναλάβει καθώς και τι εξουσία απαιτείται να έχει προκειμένου να ολοκληρώσει το 

συγκεκριμένο έργο. 

3. «Η στελέχωση» , δηλαδή, ο προσδιορισμός του είδους, του βαθμού εμπειρίας και του 

αριθμού των ατόμων που απαιτούνται για το συγκεκριμένο έργο. 

4. Το τελικό στάδιο είναι η δημιουργία της απαραίτητης οργανωτικής δομής , δηλαδή, 

του οργανογράμματος στο οποίο απεικονίζονται οι απαραίτητες επικοινωνίες και 

σχέσεις. 

 

1.1.3. Άλλες μορφές Οργάνωσης     

  Σε όλες τις μορφές επιχειρηματικής δραστηριότητας συνυπάρχουν δύο τύποι οργάνωσης: 

• Τυπική,  η οποία έχει σχέση με τον καταμερισμό της εργασίας μεταξύ των μελών ή 

των ομάδων της επιχείρησης. Μέσω αυτής γίνεται μεταβίβαση της εξουσίας και της 

ευθύνης στα διάφορα επίπεδα της διοικητικής ιεραρχίας. Η τυπική οργάνωση δεν εί-

ναι στατική. Αλλάζει κάθε φορά που αλλάζει η οργανωτική δομή διότι είναι το μέσο 

για την επιτυχία των στόχων της επιχείρησης. Στηρίζεται σε νόμους, γραφειοκρατικές 

αρχές και κανονισμούς και γενικά έχει να κάνει άμεσα με τη διαμόρφωση της «έννο-

μης» τάξης εντός της Επιχείρησης και των σχέσεων της με το ενδογενές και εξωγενές 

περιβάλλον. 

• Άτυπη, η οποία αναφέρεται στις σχέσεις μεταξύ των ατόμων που εργάζονται στην ί-

δια επιχείρηση. Η άτυπη οργάνωση αποτελείται από ομάδες που δημιουργούνται για 

να καλύψουν διάφορες ανάγκες των μελών τους. Δεν έχει οργανωτική δομή και δεν 



 

απεικονίζεται στο οργανόγραμμα της επιχείρησης. Οι διάφορες, όμως, άτυπες ομάδες 

ξεχωρίζουν μέσα στην επιχείρηση. Δηλαδή, πέρα από την επίσημη δομή και μορφή 

της Οργάνωσης ενδέχεται να υπάρχουν πρόσωπα ή ομάδες χωρίς καμία α

και θέση στην ιεραρχική κλίμακα.     

  Διάγραμμα 1.3. Τυπική

Πηγή: Kontz H. και Weihrich H., «Essentials

McGraw- Hill International Edition, N.Y. 1990, p.135 

    

απεικονίζεται στο οργανόγραμμα της επιχείρησης. Οι διάφορες, όμως, άτυπες ομάδες 

ξεχωρίζουν μέσα στην επιχείρηση. Δηλαδή, πέρα από την επίσημη δομή και μορφή 

της Οργάνωσης ενδέχεται να υπάρχουν πρόσωπα ή ομάδες χωρίς καμία α

και θέση στην ιεραρχική κλίμακα.          

Διάγραμμα 1.3. Τυπική και άτυπη οργάνωση 

Essentials of Management”, fifth edition, 

Hill International Edition, N.Y. 1990, p.135 (με ανάλογη προσαρμογή).  

9  

απεικονίζεται στο οργανόγραμμα της επιχείρησης. Οι διάφορες, όμως, άτυπες ομάδες 

ξεχωρίζουν μέσα στην επιχείρηση. Δηλαδή, πέρα από την επίσημη δομή και μορφή 

της Οργάνωσης ενδέχεται να υπάρχουν πρόσωπα ή ομάδες χωρίς καμία αρμοδιότητα 
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ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΤΥΠΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 

 ΤΥΠΙΚΗ ΑΤΥΠΗ 

Στόχοι Αντικειμενικοί στόχοι επιχε-

ίρησης  

Ικανοποίηση των αναγκών 

των μελών 

Επικοινωνία Χρήση μόνο των τυπικών 

καναλιών 

Διαπροσωπικές σχέσεις  

Ηγέτης  Τοποθετείται από τον ορ-

γανισμό 

Καθορίζεται από την ομάδα 

Διαπροσωπικές σχέσεις  Καθορισμένες από την θέση 

και το αντικείμενο εργασίας  

Βασίζονται στον συναισθη-

ματικό παράγοντα 

Δομή  Ορθολογική (αρχή της οικο-

νομικότητας ) 

Διαμορφώνεται αυθόρμητα 

 

1.1.4.  Η έννοια και η διαδικασία για αποτελεσματική Οργάνωση 

 Αποτελεσματική θεωρείται η οργάνωση μιας Επιχείρησης όταν αξιοποιεί κατά τον αποτε-

λεσματικότερο τρόπο τους υπάρχοντες συντελεστές παραγωγής (έδαφος, εργασία, κεφάλαιο) 

με συνέπεια την αύξηση της παραγωγικότητας της επιχείρησης ώστε να μπορεί να επιβιώνει 

στα ανταγωνιστικά πλαίσια λειτουργίας της. Όσον αφορά στις έννοιες της αποτελεσματικότη-

τας και παραγωγικότητας εδώ θεωρείται ότι παραγωγικότητα και αποτελεσματικότητα είναι η 

σχέση της ποσότητας (ή σε αξία) του κάθε συντελεστή προς το παραγωγικό αποτέλεσμα. Δη-

λαδή όταν μιλάμε για παραγωγικότητα της εργασίας εννοούμε την σχέση της ποσότητας της 

Εργασίας (Εισροή) προς το παραγωγικό αποτέλεσμα (Εκροή)
3
.  

 Είναι όμως δεδομένο ότι όλες οι Οργανώσεις δεν λειτουργούν αποτελεσματικά και παρα-

γωγικά. Αυτό έχει να κάνει βέβαια με πολλούς παράγοντες. Βασική όμως αδυναμία είναι η 

έλλειψη βασικών επιστημονικών γνώσεων καθώς και ο κακός συνδυασμός  των διαφόρων 

συντελεστών παραγωγής. Και αυτό ακριβώς το σημείο θα πρέπει να απασχολεί ή να απασχο-

λήσει τους επιστήμονες του Management σε όποιες Επιχειρήσεις διαθέτουν τμήματα επιστη-

μονικής υποστήριξης. Όσες επιχειρήσεις δεν διαθέτουν τέτοια τμήματα πρέπει να γνωρίζουν 

ότι δεν μπορούν να επιβιώσουν στον σκληρό ανταγωνισμό αν δεν στηριχθούν στην επιστημο-

νική γνώση. Για να θεωρηθεί μία οργάνωση αποτελεσματική θα πρέπει να έχει τις παρακάτω 

βασικές επιδιώξεις και αρχές: 

                                                           

3
 Δρ. Γ. Μάντζαρης, ό.π. σελ. 220 
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• Ως κανονιστική αρμοδιότητα να δημιουργεί τις καλύτερες δυνατές σχέσεις αφενός 

μεταξύ των μελών της και αφετέρου να δημιουργήσει τους καλύτερους συνδυασμούς 

των μελών με τα διάφορα υλικά μέσα που χρησιμοποιούν τα μέλη της. 

• Ως αρμοδιότητα διάταξης – διάρθρωσης των ανθρώπινων πόρων που αποτελούν την 

Ομάδα να είναι η άριστη δυνατή. 

• Ως μορφή Οργάνωσης εντός της οποίας δημιουργούνται σχέσεις, επικοινωνίες και 

συμπεριφορές, να διαμορφώνει τι ευνοϊκότερες δυνατές συνθήκες συνεργασίας για 

την επίτευξη των αντικειμενικών στόχων της. 

1.1.5. Κριτήρια αποτελεσματικής Οργάνωσης  

  Ορισμένα βασικά κριτήρια της ορθολογικής Οργάνωσης είναι: 
4
 

1. Της κυρίαρχης θέσης του ανθρώπου σε κάθε μορφή Οργάνωσης (ανθρωποκεντρική 

άποψη), γύρω από τον οποίο και για τον οποίο πραγματοποιείται κάθε επιχειρηματι-

κή δραστηριότητα. Όλα ξεκινούν από αυτόν και καταλήγουν σε αυτόν. 

2. Του σαφούς προσδιορισμού των λειτουργιών, των τομέων και των θέσεων. Η κάθε λε-

ιτουργία, η θέση και το άτομο θα πρέπει να επιτελούν εργασίες σαφώς διαχωρισμέ-

νες μεταξύ τους γιατί έτσι μπορεί να λειτουργήσει η αρχή του καταμερισμού και του 

ελέγχου. 

3. Της εναρμόνισης διαφόρων ενεργειών εντός της Επιχείρησης έτσι ώστε να λειτουργεί 

η αρχή της αποτελεσματικότητας και να αυξάνει η παραγωγικότητα των εισροών. 

4. Της αποφυγής σπατάλης, χρόνου, μέσων, πόρων κ.τ.λ. Βασική αιτία μειωμένης απο-

τελεσματικότητας των λειτουργιών στην επιχείρηση είναι και η καταπάτηση της αρχής 

της ελαχιστοποίησης του κόστους του νοικοκυρέματος δηλαδή, των διαφόρων χρή-

σεων  των πόρων και των συντελεστών παραγωγής.  

5. Της απλοποίησης, προτυποποίησης και τυποποίησης της Εργασίας, των μεθόδων, των 

κινήσεων και του χρόνου, των αποδόσεων, των εντύπων κ.τ.λ. Αποτελεσματική παρα-

γωγή και παραγωγικότητα σημαίνει ελαχιστοποίηση του χαμένου χρόνου και των 

απωλειών στη χρήση ή χρησιμοποίηση των συντελεστών παραγωγής. 

6. Της εξειδίκευσης των ανθρώπων και των μηχανών. Στις σύγχρονες συνθήκες οι απαι-

τήσεις σε εξειδικευμένο προσωπικό και μέσα είναι τεράστιες. Δεν είναι τυχαίο ότι η 

παραγωγή σημαντικών προϊόντων δεν παράγεται πλέον εκεί που υπάρχει  μόνο φτη-

νό εργατικό δυναμικό αλλά εκεί που υπάρχει κατάλληλο και εξειδικευμένο και προ 

πάντων εκεί που υπάρχουν οι συνθήκες για επιστημονική έρευνα. 

1.2. Έννοια οργανωσιακής  ατμόσφαιρας 

 Στην σημερινή εποχή τα άτομα περνούν τον περισσότερο χρόνο εργαζόμενα μέσα σε οι-

κονομικές μονάδες. Οι μονάδες είναι ένα σημαντικό και αναπόσπαστο τμήμα της κοινωνίας 

μας, αφού ικανοποιούν ανθρώπινες ανάγκες. 

                                                           

4
 Δρ.Γ.Μάντζαρης, ό.π. σελ. 213. 
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 Η λειτουργία του οργανισμού εξαρτάται τόσο από τα άτομα που εργάζονται μέσα σ’ αυ-

τόν, όσο και από τις ποικίλες δραστηριότητες του μάνατζερ που προσπαθεί να επιτύχει τους 

στόχους του καλλιεργώντας κλίμα συνεργασίας, συνοχής και εμπιστοσύνης στον εργασιακό 

χώρο. Το κλειδί σ’ αυτή την προσπάθεια είναι η μελέτη και η κατανόηση της οργανωσιακής 

ατμόσφαιρας που θα εξασφαλίσει τις αναγκαίες προϋποθέσεις για την ικανοποίηση και στή-

ριξη του εργαζομένου.
5
   

 Η μελέτη της οργανωσιακής  ατμόσφαιρας υιοθετεί ιδέες και εργαλεία από επιστήμες 

όπως: 

• Ψυχολογία  

• Κοινωνιολογία 

• Πολιτικές επιστήμες κ.α. 

 Οι περιοχές βελτίωσης της μελέτης της οργανωσιακής  ατμόσφαιρας είναι οι εξής: 

• Ποιότητα και παραγωγικότητα 

• Προσόντα, ικανότητες, δεξιότητες ανθρώπων 

• Δημιουργία υγιούς κλίματος μέσα στον οργανισμό κ.α. 

 

 Η οργανωσιακή ατμόσφαιρα αναφέρεται στο σύνολο των συνθηκών ενός οργανισμού – 

επιχείρησης. Όταν μιλάμε για σύνολο συνθηκών εννοούμε κάποιους από τους βασικότερους 

παράγοντες που την προσδιορίζουν και την χαρακτηρίζουν, οι οποίοι αποτελούν το περιβάλ-

λον ενός οργανισμού. Δηλαδή, είναι η επικοινωνία, ο χώρος αισθητικής οργάνωσης (όπως 

διακόσμηση, κ.α.), καθώς και οι διαπροσωπικές σχέσεις (Αντωνάκης, 2008.). 

 Οι  επιστήμονες  της  οργανωσιακής  ατμόσφαιρας  προσπαθούν  να  προβλέψουν  την    

ανθρώπινη συμπεριφορά  κάτω  από ορισμένες  καταστάσεις  και συνθήκες  και  αυτό  γιατί οι  

άνθρωποι  και  το  περιβάλλον αλλάζουν.  Κάθε κλάδος  χρησιμοποιεί  τη δική  του μεθοδολο-

γία για την κατανόηση σπουδαίων περιοχών, όπως είναι οι ατομικές διαφορές, οι κοινωνικές 

επιδράσεις, τα κίνητρα κ.τ.λ. Όλοι οι ψυχολόγοι επίσης συμφωνούν ότι τα κίνητρα και η μά-

θηση αποτελούν τους καθοριστικούς παράγοντες της συμπεριφοράς. 

 Η οργανωσιακή ατμόσφαιρα μπορεί να οριστεί και ως τρόπος με τον οποίο τα μέλη ενός 

οργανισμού αντιλαμβάνονται και χαρακτηρίζουν το περιβάλλον του μέσα από την σκοπιά της 

συμπεριφοράς και των αξιών που απαρτίζουν τον οργανισμό.Οι κοινωνιολόγοι θεωρούν ότι οι 

οργανισμοί αποτελούνται από διάφορα άτομα με διαφορετικούς ρόλους το καθένα, κοινωνι-

κή, ηθική υπόσταση και βαθμό εξουσίας. 

 Ο σκοπός της ανθρωπολογίας είναι η απόκτηση καλύτερης κατανόησης της σχέσης που 

υπάρχει μεταξύ του ατόμου και του περιβάλλοντος. Στην ανθρωπολογία βασίζεται η οργανω-

σιακή κουλτούρα η οποία μαζί με την οργανωσιακή ατμόσφαιρα αποτελούν δύο βασικές έν-

νοιες για την εύρυθμη λειτουργία μιας επιχείρησης – οργανισμού. Ο τρόπος με τον οποίο οι 

άνθρωποι βλέπουν το περιβάλλον αποτελεί  μέρος της κουλτούρας τους. Σήμερα απαιτείται 

                                                           

5
 Δ.Μπουραντάς, Μάνατζμεντ (οργανωτική θεωρία και συμπεριφορά), Αθήνα 2002. 
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μεγαλύτερη γνώση της κουλτούρας μας για να καταλάβουμε καλύτερα τη συμπεριφορά των 

ατόμων που εκδηλώνεται μέσα στον οργανισμό 
6
. 

 Είναι επίσης γνωστό ότι ο οργανισμός αποτελεί μέρος του ευρύτερου εξωτερικού περι-

βάλλοντος. Το περιβάλλον επηρεάζει τη λειτουργία του οργανισμού, το οποίο έμμεσα επηρε-

άζει τη συμπεριφορά των ατόμων. Οι γνώσεις από τις άλλες επιστήμες κτίζουν το οικοδόμημα 

της οργανωσιακής  συμπεριφοράς σε τρία επίπεδα τα οποία συνδέονται με τη συμπεριφορά 

των ατόμων, των ομάδων και των οργανισμών.
7
 

 Ειδικότερα : 

1. Οι γνώσεις από την ψυχολογία συνεισφέρουν στο ατομικό επίπεδο ανάλυσης. Για 

παράδειγμα:  

• Πώς μαθαίνουν τα άτομα; 

• Πώς επιτυγχάνεται η παρακίνηση; 

• Πώς ικανοποιούνται τα άτομα από την εργασία; Η οργανωσιακή ατμόσφαιρα επιδρά 

καθοριστικά στη μάθηση, την απόδοση, τις επιδόσεις και τη παραμονή των εργαζομέ-

νων σε μία επιχείρηση – οργανισμό. 

2. Οι γνώσεις από την κοινωνική ψυχολογία συνεισφέρουν στο ομαδικό επίπεδο ανάλυ-

σης. Για παράδειγμα: 

• Πώς γίνονται αποτελεσματικές οι ομάδες στους οργανισμούς; 

• Με ποιους τρόπους εμφανίζεται η επικοινωνία στους οργανισμούς; Πλήθος εμπειρι-

κών μελετών έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι υπάρχει άμεση σχέση ανάμεσα 

στο κλίμα ενός οργανισμού και την απόδοση των εργαζομένων. 

3. Οι γνώσεις από την κοινωνιολογία συνεισφέρουν στην ανάλυση του οργανωτικού 

συστήματος. Για παράδειγμα: 

• Πώς κοινωνικοποιούνται οι νέοι υπάλληλοι στον οργανισμό; Με την αίσθηση συλλο-

γικότητας μέσα στο περιβάλλον και της δέσμευσης τους απέναντι στον οργανισμό 

που ανήκουν. 

• Με ποιο τρόπο οι οργανισμοί διευθετούν τις αντιθέσεις και τις αλλαγές; Με την ανάπ-

τυξη νέων ιδεών και την θετική οργανωσιακή ατμόσφαιρα που ενθαρρύνει την προσ-

πάθεια των εργαζομένων. 

 Τέλος, η  καλύτερη κατανόηση της οργανωσιακής  ατμόσφαιρας γίνεται μέσω των συνθη-

κών εργασίας σε μία επιχείρηση οπού  αναλύονται στην επόμενη ενότητα και οι οποίες είναι: 

1. Η επικοινωνία, 

2. Οι διαπροσωπικές σχέσεις  και 

3. Ο χώρος αισθητικής οργάνωσης. 

 

     

                                                           

6
 Μ. Μύρων Ζαβλανός Ph. D, Οργανωτική Συμπεριφορά, Αθήνα, 24.  

7
 Μ. Μύρων Ζαβλανός Ph. D, ό.π. σελ. 25. 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 2 

2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ 

 Όπως προαναφέραμε στην προηγούμενη ενότητα, για την καλύτερη ανάλυση και εμ-

πέδωση της οργανωσιακής ατμόσφαιρας  θα αναλύσουμε τα στοιχεία αυτής,  τα οποία είναι 

η επικοινωνία, οι διαπροσωπικές σχέσεις  και ο χώρος αισθητικής οργάνωσης.  

2.1 Επικοινωνία  

Η επικοινωνία είναι για τις σχέσεις των ανθρώπων ό, τι η αναπνοή για την 

διατήρηση της ζωής (V. Satir)  

2.1.1. Φύση και Έννοια Επικοινωνίας  

 Θα ξεκινήσουμε λοιπόν με το πρώτο στοιχείο της οργανωσιακής ατμόσφαιρας, την 

επικοινωνία. Όλοι οι άνθρωποι κατέχουν την φυσική ικανότητα να επικοινωνούν. Η επικοι-

νωνία ικανοποιεί εσωτερικές μας ανάγκες, την φυσική και την κοινωνική μας επιβίωση. Μέσα 

από την επικοινωνία προσπαθούμε να αισθανθούμε ασφαλείς, να έχουμε αξία για τους άλ-

λους, να σχετιστούμε, να δώσουμε και να πάρουμε πληροφορίες, να εκφραστούμε, να κατα-

νοήσουμε τον κόσμο. Ο όρος επικοινωνία χρησιμοποιείται συχνά από τον κάθε άνθρωπο στην 

καθημερινότητά του. 

 Στις επιχειρήσεις, όταν μιλάμε για επιχειρησιακές επικοινωνίες, εννοούμε τις σκόπι-

μες ανταλλαγές ιδεών, γνωμών, πληροφοριών, οδηγιών κ. τ. λ. μεταξύ των εργαζομένων, 

προσωπικά ή απρόσωπα με τη χρησιμοποίηση συμβόλων ή σημάτων, για να επιτευχθούν οι 

στόχοι της επιχείρησης. Σύμφωνα με τον Πετρόφσκι 
8
, « επικοινωνία είναι η πολύπλευρη δια-

δικασία ανάπτυξης των επαφών μεταξύ των ανθρώπων, η οποία υπαγορεύεται από τις ανάγ-

κες της κοινής δραστηριότητας». Πέρα από τη μετάδοση επιθυμιών και ατομικών αναγκών, σε 

συλλογικό επίπεδο η επικοινωνία επιτυγχάνει το συντονισμό των δραστηριοτήτων ανάμεσα 

στα μέλη της οργάνωσης. 

 Η επικοινωνία υπάρχει μέσα σε κάθε διαδικασία του οργανισμού. Ο Barnard διατύ-

πωσε την άποψη ότι πρώτο καθήκον του εργοδότη είναι να δημιουργήσει μια καλή επικοινω-

νία μεταξύ των μελών του οργανισμού.
9
 Η επικοινωνία είναι απαραίτητη για την αποτελεσμα-

τική λήψη των αποφάσεων. Πρώτον, γιατί είναι το μέσο με το οποίο μεταφέρονται οι πληρο-

φορίες που είναι  σχετικές με τη λήψη των αποφάσεων και δεύτερον, γιατί είναι θεμελιώδεις 

για την εφαρμογή των αποφάσεων. Η επικοινωνία, είτε είναι γραπτή, προφορική, επίσημη ή 

ανεπίσημη, κατευθύνεται από κάποιους σκοπούς μέσα στον οργανισμό. 

                                                           

8
 Πετρόφσκι, Α.Β (1990),Επικοινωνία Παιδαγωγική Ψυχολογική Εγκυκλοπαίδεια Λεξικό, Αθήνα: Ελληνι-

κά Γράμματα, τόμος 4, 2025. 

9
 Barnard, CI. (1960), The function of the the executive. 
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 Ο Merrihue  ορίζει την επικοινωνία ως «την οποιαδήποτε αρχική συμπεριφορά από τη 

μεριά του αποστολέα, η οποία μεταφέρει το επιθυμητό μήνυμα στον αποδέκτη. Αυτό με τη 

σειρά του προκαλεί ως αντίδραση στον αποδέκτη την επιθυμητή συμπεριφορά»
10

. 

 Επικοινωνία είναι η διαδικασία που διευκολύνει τις ενέργειες της διοίκησης · δεν α-

ποτελεί όμως μόνο το μέσο για την καλή άσκηση της διοίκησης. Αποτελεί όμως αναγκαιότητα 

στο χώρο του οργανισμού και καλύπτει βασικές ανθρώπινες ανάγκες διότι εξυπηρετεί σημαν-

τικές πτυχές της ζωής του ανθρώπου καθώς ενισχύει και διατηρεί την αίσθηση του εαυτού 

του. Προϋποθέτει δύο άτομα, τον αποστολέα και τον αποδέκτη, και θα πρέπει να υπάρχει και 

να μεταφέρεται με αυτήν ένα νόημα. Έτσι λοιπόν, ένας άνθρωπος ή ομάδα (πομπός) μεταβι-

βάζει πληροφορίες, σκέψεις, συναισθήματα, ιδέες ακόμη και ενέργεια (μήνυμα), σε έναν άλ-

λο άνθρωπο ή ομάδα (δέκτης) με στόχο να ενεργήσει πάνω του με τρόπο ώστε να προκαλέσει 

σε αυτόν την εμφάνιση ιδεών, πράξεων, συναισθημάτων, ενέργειας και σε τελική ανάλυση να 

επηρεάσει την κατάστασή του και συμπεριφορά του (Μπουραντάς, 1992). 

 Διαπιστώνουμε λοιπόν, ότι η επικοινωνία εκτός από μεταβίβαση πληροφοριών, είναι 

επίσης διαδικασία επαφής, αλληλοκατανόησης και αλληλοεπηρεασμού μεταξύ των ανθρώ-

πων ή ομάδων, διαδικασία που την καθιστά ζωτικής σημασίας για τους οργανισμούς ( Josien, 

1995). 

2.1.2. Στόχος, σκοποί  και λειτουργίες της  Επικοινωνίας  

 Η επικοινωνία συχνά θεωρείται ως ένα δίκτυο που συνδέει όλα τα μέλη και τις δρασ-

τηριότητες μέσα σε μια επιχείρηση. Μέσα από την μετάδοση πληροφοριών, ιδεών και στά-

σεων, το προσωπικό και οι δραστηριότητες τους μπορούν να συντονιστούν για να επιδιώξουν 

την εκπλήρωση των ατομικών και οργανωτικών σκοπών. 

 Στόχος της οργανωσιακής επικοινωνίας είναι η βελτίωση της δυνατότητας  για αποτε-

λεσματική και ικανοποιητική υλοποίηση των στόχων της επιχείρησης. Προς την κατεύθυνση 

αυτή η Επικοινωνία εκπληρώνει δύο ουσιαστικές λειτουργίες: 

1. κατανομή της εργασίας,  η οποία είναι απαραίτητη για την επίτευξη των στόχων της 

επιχείρησης, οδηγεί στον συντονισμό των επιμέρους στόχων. Αυτό είναι εφικτό στο να ε-

πιτευχθεί μόνο μέσω των διαφορετικών τύπων επικοινωνίας, όπου η χρήση και αξιοποίη-

ση των επικοινωνιακών τεχνικών αποκτά όλο και μεγαλύτερη σημασία. 

2. ενσωμάτωση, η οποία ως παραπέρα κεντρική λειτουργία της επικοινωνίας υφίσταται 

προκειμένου να προσανατολίσει τα υποκείμενα της επικοινωνίας προς μια κοινή κατεύ-

θυνση και συμβάλει με τον τρόπο αυτό στην αύξηση της υποκίνησης για απόδοση. Αυτή η 

λειτουργία αφορά στην δημιουργία και ολοκλήρωση μιας συγκεκριμένης επιχειρησιακής 

φιλοσοφίας, στην δημιουργία κοινών αξιών καθώς και στην παγίωση του συναισθήματος 

κοινωνικότητας, κοινούς πλεύσης και τέλος της αίσθησης ότι τα μέλη ανήκουν αλλά και 

αποτελούν μια συνεκτική και κοινή ομάδα (για παράδειγμα, μέσω της ομαδικής επικοι-

νωνίας, βελτίωση οργανωτικού κλίματος κ.α. ). Η λειτουργία του οργανισμού και της ο-

λοκλήρωσης της επικοινωνίας σε οργανισμούς, θα πρέπει συνεπώς να ορισθεί ανάλογα 

                                                           

10
 Merrihue W., Managing by Communication, New York, Mc Graw – Hill, 1960. 
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με τις γενικότερες λειτουργίες της επικοινωνίας κατά τον ορισμό του Watzlawick και να 

εκτιμηθούν όλα αυτά ισομερώς κατά τη διαμόρφωση της οργανωσιακής στρατηγικής.
11

 

 

Οι Scott και Mitchell (Ζαβλανός Μ., 2002) έχουν διαπιστώσει και περιγράψει τις κύριες  

λειτουργίες τις οποίες εξυπηρετεί η διαδικασία της επικοινωνίας εξυπηρετεί μέσα στην επιχε-

ίρηση. Οι λειτουργίες αυτές είναι οι ακόλουθες: 

• Συναισθήματα. Ένα μεγάλο μέρος από το περιεχόμενο της επικοινωνίας μεταξύ των 

ατόμων έχει συναισθηματικό χαρακτήρα. Η επικοινωνία, επίσημη και ανεπίσημη, εί-

ναι ένα βασικό μέσο για να ικανοποιηθούν οι ανάγκες των ατόμων. Μέσω της επικοι-

νωνίας οι υπάλληλοι μπορούν να εκφράσουν την απογοήτευση και ικανοποίησή τους 

στους συναδέλφους τους και στη διοίκηση. Επίσης, η επικοινωνία παρέχει ένα μηχα-

νισμό με τον οποίο τα άτομα μπορούν να συγκρίνουν διάφορες μορφές συμπεριφο-

ράς και να διευκολύνουν αμφιβολίες τους γύρω από τη δουλειά τους, το ρόλο τους 

και τις περιοχές των συγκρούσεων μεταξύ ομάδων και ατόμων. 

• Κίνητρα. Η δεύτερη κύρια λειτουργία της επικοινωνίας είναι να παρακινεί, να κατευ-

θύνει, να ελέγχει και να αξιολογεί την επίδοση των μελών της επιχείρησης. Η επικοι-

νωνία είναι το κύριο μέσο ελέγχου που διαθέτουν οι εργοδότες. Έτσι οι δραστηριότη-

τες τους, όπως οι εντολές που δίνουν, η ανταμοιβή της συμπεριφοράς και της επίδο-

σης των υπαλλήλων, η αξιολόγηση αυτής της επίδοσης, η εκπαίδευση και η εξέλιξη 

των υφισταμένων, στηρίζονται στη διαδικασία της επικοινωνίας. 

• Πληροφορίες. Εκτός από τα συναισθήματα και τα κίνητρα, η επικοινωνία εξυπηρετεί 

και μια άλλη ζωτική λειτουργία, την πληροφόρηση, που είναι απαραίτητη για τη λήψη 

των αποφάσεων. Αντίθετα από τα συναισθήματα και την επιρροή, η επικοινωνία στην 

περίπτωση αυτή έχει κυρίως τεχνολογικό εξοπλισμό. Ένα παράδειγμα είναι, μία εκδή-

λωση στα πλαίσια της επιχείρησης  βασιζόμενη στην ισχυρή σκέψη, στον σχεδιασμό 

ήχου και φωτισμού, δίνοντας εξαιρετικό δημιουργικό αποτέλεσμα. 

• Έλεγχος. Η επικοινωνία συνδέεται στενά με το σχεδιασμό της επιχείρησης. Οι επιχει-

ρήσεις προσπαθούν να ελέγξουν τις δραστηριότητες των ατόμων μέσα από το σχεδι-

ασμό και τη χρησιμοποίηση των επίσημων καναλιών επικοινωνίας. Τα οργανογράμ-

ματα αντιπροσωπεύουν τα επίσημα κανάλια επικοινωνίας μέσα σε μια επιχείρηση. 

Μέσω των διαφόρων μορφών επικοινωνίας, οι συμμετέχοντες σε αυτή επιδιώκουν κοι-

νούς σκοπούς  οι οποίοι μπορεί να είναι: 

1. η συγκέντρωση και η κατανομή πληροφοριών μεταξύ προσώπων που θα τις χρησιμο-

ποιήσουν για την επίτευξη συγκεκριμένου στόχου. 

2. ο εφοδιασμός με πληροφορίες (σε ποσότητα και ποιότητα) εκείνων, που πρόκειται να 

λάβουν σημαντικές επιχειρηματικές αποφάσεις. 

                                                           

11
 Paul Watzlawick: κατά την άποψή του κάθε μορφή επικοινωνίας έχει συνεχώς και ταυτόχρονα τόσο μια λειτο-

υργία κατά το περιεχόμενο (μετάδοση μιας επί σκοπώ πληροφορίας ή κατάστασης), όσο και μια κοινωνική λειτο-

υργία (παραπέρα ανάπτυξη των διανθρώπινων σχέσεων μεταξύ των εταίρων που επικοινωνούν), Δρ. Γ. Μάντζα-

ρης, Σύγχρονη Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων,  Αθήνα 2006, σελ. 434 
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3. η έγκαιρη διοχέτευση των λαμβανόμενων αποφάσεων σε όλα τα πρόσωπα που καλο-

ύνται να τις εφαρμόσουν. 

4. η υποβολή αναφορών και προτάσεων των κατώτερων στελεχών και των εργαζομένων 

της βάσης προς τα ανώτερα  διοικητικά επίπεδα. 

5. η ανταλλαγή πληροφοριών που συμβάλλουν στη στενότερη και αποτελεσματικότερη 

συνεργασία εντός και εκτός της επιχείρησης. 

6. η αποφυγή συγχύσεων και συγκρούσεων αρμοδιοτήτων μέσα στην επιχείρηση. 

7. η εφαρμογή ανθρώπινων σχέσεων από τους εργοδότες. 

8. η εφαρμογή των δημόσιων σχέσεων, ως σχέσεων επικοινωνίας μεταξύ Επιχείρησης 

και των παραγόντων έξω από αυτή. 

Σκοπός της επικοινωνίας με την ευρύτερή της έννοια είναι ο συντονισμός των δραστηριο-

τήτων της επιχείρησης. Παρόλα αυτά υποστηρίζεται ότι, εκτός από το συντονισμό, η επικοι-

νωνία έχει και άλλους δευτερεύοντες σκοπούς, όπως την ολοκλήρωση ή σύνδεση ή εναρμό-

νιση, τη δημιουργία ενός καλού κλίματος εργασίας 
12

, τη δημιουργία ενός αισθήματος συνερ-

γασίας, την ανάθεση αρμοδιοτήτων και ευθυνών, την αναγκαία κατανόηση για ομαδική ερ-

γασία, τη δραστηριοποίηση (παρακίνηση) και την ικανοποίηση από την εργασία
13

 . 

Από τα παραπάνω συνεπάγεται ότι η επικοινωνία με την ευρύτερη έννοια έχει τους εξής 

σκοπούς: 

1. ο συντονισμός των ενεργειών όλων των εργαζομένων (ικανότητα για συνεργασία). 

Συντονισμός αποκαλείται η εναρμόνιση όλων των προσπαθειών και μέτρων μεταξύ 

τους, ώστε το ένα να συμπληρώσει το άλλο, χωρίς να δημιουργούνται κενά και χωρίς 

σπατάλη εργασίας, με στόχο την επίτευξη του συνολικού έργου της επιχείρησης. 

2. ευνοϊκό κλίμα εργασίας, δηλαδή, θετικός επηρεασμός των εργαζομένων στην οικονο-

μική μονάδα και δημιουργία ενός υψηλού ηθικού και ομαδικού πνεύματος συνεργα-

σίας (θέληση για συνεργασία), τα οποία αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την 

εκπλήρωση του έργου της επιχείρησης βάσει της οικονομικής αρχής. Ο ιδιαίτερος 

στόχος κάθε επικοινωνίας μεταξύ των εργαζομένων είναι να πετύχει αμοιβαία εμπισ-

τοσύνη και κατανόηση μεταξύ των εργαζομένων και της διοίκησης για όλα τα θέματα 

κοινού ενδιαφέροντος, έτσι ώστε οι εργαζόμενοι να ενδιαφέρονται με ενθουσιασμό 

και να υποστηρίζουν όλες τις βασικές ενέργειες για την επιτυχία της επιχείρησης. 

3. δημιουργία του αναγκαίου πλαισίου πληροφοριών και κατανόησης για την ανάπτυξη 

μιας αποδοτικής ομαδικής προσπάθειας. Επειδή με την επικοινωνία ένας προϊστάμε-

νος μπορεί να γνωρίζει τις διαθέσεις, τις ανάγκες και τις επιθυμίες του προσωπικού, 

                                                           

12
 Redfield, Charles E, Communication in Management. A guide to Administrative Communication. Uni-

versity of Chicago Press, Chicago, 1958. 

13
 Davis, Keith, Human Relation at work. Mc Graw – Hill, New  York, 1962. 
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δίνει σε αυτόν τη δυνατότητα για σύζευξη των συμφερόντων του προσωπικού με τα 

συμφέροντα της επιχείρησης. 

4. άλλος σκοπός τον οποίο εξυπηρετεί ένα αποδοτικό σύστημα επικοινωνίας είναι η δη-

μιουργία κατάλληλου εργασιακού κλίματος, πράγμα που σημαίνει ότι με ένα σωστό 

σύστημα επικοινωνίας, αναπτύσσεται ένα κλίμα αμοιβαίας κατανόησης και συνεργα-

σίας, που βοηθά τη  δημιουργία μεγαλύτερης ικανοποίησης. Το καλύτερο σύστημα 

επικοινωνίας οδηγεί στην καλύτερη εκτέλεση της εργασίας. 

Επίσης, η επικοινωνία εξυπηρετεί κυρίως τρεις  βασικούς σκοπούς: 

• Παρέχει πληροφορίες για να ληφθούν αποφάσεις: τα στελέχη και οι απλοί εργαζόμε-

νοι χρειάζονται πληροφορίες  για τους στόχους και πορείες δράσης, για μελλοντικά 

γεγονότα και για τα πιθανά αποτελέσματα των αποφάσεών τους, ώστε να πάρουν τις 

σωστές αποφάσεις. 

• Βοηθά στην παρακίνηση: η επικοινωνία ενθαρρύνει την αποδοχή των οργανωτικών 

στόχων και έτσι αυξάνει την παρακίνηση. 

• Βοηθά στον έλεγχο: αφού έτσι αποσαφηνίζονται τα καθήκοντα, οι εξουσίες κι οι ευ-

θύνες. Έτσι είναι δυνατός ο έλεγχος της συμπεριφοράς και της απόδοσης των εργαζο-

μένων.  

2.1.3. Στρατηγική ενδοεπιχειρησιακών  επικοινωνιών  

 Η στρατηγική των ενδοεπιχειρησιακών επικοινωνιών, θα πρέπει να βασίζεται σε ανα-

λύσεις για τα ακόλουθα: 

1. Τι θέλει να πει η διοίκηση, 

2. Τι θέλουν να ακούσουν οι υπάλληλοι,  

3. Ποιες πληροφορίες πρέπει να παρέχονται και ποια είναι τα προβλήματα που αντιμε-

τωπίζονται στη μεταβίβαση ή τη λήψη πληροφοριών. 

 

1. Τι θέλει να πει η διοίκηση; 

Αυτό που θέλουν να πουν οι εργοδότες εξαρτάται από την εκτίμησή τους για το τι 

πρέπει να γνωρίζουν οι υπάλληλοί τους, πράγμα που εξαρτάται με τη σειρά του από το τι θέ-

λουν να ακούσουν.  

Η διοίκηση θα πρέπει να έχει ως στόχο της να βοηθήσει τους υπαλλήλους να κατανο-

ήσουν και να αποδεχθούν όσα προτίθεται να κάνει η διοίκηση σε περιοχές που τους επηρεά-

ζουν, να ωθήσει τους υπαλλήλους να δράσουν με τον τρόπο που θέλει η διοίκηση, να πείσει 

τους υπαλλήλους να ταυτιστούν από μόνοι τους περισσότερο με την εταιρεία και τις επιτεύξε-

ις της και να τους βοηθήσει να εκτιμούν, αντικειμενικότερα, τη δική τους συνεισφορά στις 

επιτεύξεις αυτές. Έτσι, τα όποια συστήματα και διαδικασίες επικοινωνίας αναπτύσσει η Διοί-
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κηση θα πρέπει να εξυπηρετούν τους στόχους συντονισμού, παρακίνησης, πληροφόρησης και 

ελέγχου των εργαζομένων
14

. 

2. Τι θέλουν να ακούσουν οι υπάλληλοι; 

Είναι αυτονόητο, ότι οι υπάλληλοι επιθυμούν πρωτίστως να ακούσουν και να συζητή-

σουν για τα ζητήματα εκείνα που επηρεάζουν τα συμφέροντα τους. Στα ζητήματα αυτά συγ-

καταλέγονται οι αλλαγές στις μεθόδους και τις συνθήκες εργασίας, οι αλλαγές στις ρυθμίσεις 

για την υπερωριακή απασχόληση και τις βάρδιες εργασίας, σχέδια της εταιρείας που επηρεά-

ζουν τις αποδοχές ή την ασφάλειά τους και οι αλλαγές στους όρους και τις συνθήκες απασχό-

λησης. Καθήκον της διοίκησης είναι να κατανοεί τι θέλουν να ακούσουν οι εργαζόμενοι, για 

να είναι σε θέση να σχεδιάζει τη στρατηγική των επικοινωνιών της, ανάλογα. 

Η  διοίκηση μπορεί να επιτύχει την κατανόηση των υπαλλήλων της, ζητώντας από αυ-

τούς να συμπληρώσουν τυπικά ερωτηματολόγια, διεξάγοντας έρευνες στάσεων, ακούγοντας 

προσεκτικά τι λένε, στις ανεπίσημες συζητήσεις τους και αναλύοντας τα παράπονά τους, για 

να δει αν είναι δυνατό να βελτιώσει την επικοινωνία. 

3. Ποιες πληροφορίες πρέπει να παρέχονται; 

Οι εργαζόμενοι πρέπει να γνωρίζουν μερικά πράγματα σχετικά με την ιστορία της ορ-

γάνωσης όπου εργάζονται. Γνωρίζοντας τι έκανε στο παρελθόν ο φορέας αυτός, τι κάνει τώρα 

και πώς χρησιμοποιούνται τα προϊόντα του, το  «ανήκειν» σε αυτόν αναπτύσσει ένα αίσθημα 

υπερηφάνειας. Ο βασικός αντικειμενικός σκοπός μιας επιχείρησης είναι πολύ στενά συνδε-

δεμένος με την ιστορία της και αποτελεί καλή πολιτική για την επιχείρηση να πληροφορεί 

τους συνεργάτες της. Οι εργαζόμενοι πρέπει επίσης να πληροφορούνται για τις προοπτικές 

της οργάνωσης για το μέλλον. Επειδή η διοίκηση σχεδιάζει πάντα για το μέλλον, οι εργαζόμε-

νοι πρέπει να πληροφορούνται όσο το δυνατόν συχνότερα για τον ανταγωνισμό, τις οικονομι-

κές τάσεις που μπορούν να επηρεάζουν τις εργασίες της και τα σχέδια που υπάρχουν για βελ-

τιώσεις στις εγκαταστάσεις ή μεταβολές στις μεθόδους. 

Η διοίκηση πρέπει να αναγνωρίζει ότι η εσωτερική επικοινωνία αποτελεί βασικό ερ-

γαλείο της καλής διοίκησης και έναν καλύτερο δρόμο επίτευξης των στόχων της επιχείρησης. 

Η αποτελεσματική επικοινωνία είναι σημαντική υποκινητική δύναμη. Εκτός από αυτό, η στά-

ση και η απόσταση των εργαζομένων βελτιώνονται όταν είναι πληροφορημένοι σχετικά με τις 

υποθέσεις της επιχείρησης τους και τον τρόπο που τους επηρεάζουν. 

2.1.4. Επίσημα και Ανεπίσημα Κανάλια Επικοινωνίας 

 Η διεξαγωγή της επικοινωνίας πραγματοποιείται με τον καθορισμό καναλιών – οδών 

επικοινωνίας, μεταξύ των θέσεων που συντονίζονται. Με τον όρο οδός επικοινωνίας εννοεί-

ται, μια σύνδεση των φορέων  έργων, με την οποία μεταβιβάζονται αντικείμενα εργασίας ή 

πληροφορίες. 
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 Κανελλόπουλος Χαραλ. Κ., Οργανωτική Θεωρία, Ευρωτύπ Α. Ε., Αθήνα 1990, σελ. 500 
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 Αυτού του είδους τα κανάλια υπάρχουν σε όλες τις επιχειρήσεις. Τα επίσημα και ανε-

πίσημα κανάλια επικοινωνίας είναι συμπληρωματικά. Ο Amitai Etzioni (Παφτούνου Π., 2007) 

κάνει διαχωρισμό ανάμεσα στην ουσία (οργανική – εκφραστική) και την κατεύθυνση (κάθετη 

– οριζόντια) των δικτύων επικοινωνίας.  Η οργανική επικοινωνία δίνει πληροφορίες και γνώ-

σεις, που επηρεάζουν τον προσανατολισμό της γνώσης. Οι εντολές και η πολιτική διοίκηση 

του οργανισμού είναι κλασικά παραδείγματα της κατηγορίας αυτής. Η εκφραστική επικοινω-

νία μεταβάλλει ή ενισχύει τις απόψεις, τα πρότυπα και τις αξίες. Ένα παράδειγμα είναι η πει-

θαρχία των εργαζομένων. Τα επίσημα κανάλια μεταφέρουν το οργανικό και το εκφραστικό 

περιεχόμενο. Το ανεπίσημο δίκτυο μπορεί να ενισχύσει ιδιαίτερα το επίσημο με την εκφρασ-

τική επικοινωνία. 

 Η επίσημη επικοινωνία μεταξύ των μελών του προσωπικού γίνεται μέσα από τις 

γραμμές της ιεραρχίας που καθορίζονται από τη διοίκηση. Οι οδηγίες και το σκεπτικό των ερ-

γασιών, οι διαδικασίες, οι μέθοδοι και οι γνώμες για την απόδοση των υφισταμένων μεταδί-

δονται μέσα από συγκεκριμένα κανάλια από τη διοίκηση προς το υφιστάμενο προσωπικό. 

 Η ανεπίσημη επικοινωνία συντελείται ανάμεσα σε άτομα που βρίσκονται μέσα στην 

επιχείρηση, των οποίων οι σχέσεις είναι ανεξάρτητες από την εξουσία και τη δουλειά τους. 

Είναι αποτέλεσμα της επιθυμίας που έχουν τα άτομα για κοινωνική επαφή και μετάδοση των 

πληροφοριών στους συναδέλφους τους. Οι επαφές αυτές ακολουθούν κανάλια που είναι α-

νεξάρτητα από την επίσημη δομή της επιχείρησης, εν τούτοις δημιουργούν μέσα στην επιχεί-

ρηση ένα σημαντικό δίκτυο καναλιών επικοινωνίας. 

 Αυτά τα επίσημα και ανεπίσημα δίκτυα επικοινωνίας μπορεί να είναι μόνιμα μέσα σε 

μια επιχείρηση ή προσωρινά. Ο Guetzkow προσδιόρισε πέντε δίκτυα επικοινωνίας μέσα στην 

επιχείρηση: 

1. για την ιεραρχία                                      3.   για την ειδικότητα 

2.    για τη φιλία             4.   για τη θέση 

                                                                           5.    για την ανταλλαγή πληροφοριών 

Από τα πέντε μόνο τα πρώτο και το τελευταίο θεωρούνται ότι είναι τα απαραίτητα μέσα 

στην επιχείρηση. Και αυτά όμως τα δίκτυα έχουν τα ανεπίσημα χαρακτηριστικά τους
15

. 

 

2.1.5. Η Διαδικασία και το μοντέλο της Επικοινωνίας  

 Η διαδικασία της επικοινωνίας προβλέπει την μεταβίβαση πληροφοριών από τον 

πομπό ( αποστολέα του μηνύματος) στο δέκτη (παραλήπτη του μηνύματος), μέσα από τις 

φάσεις της παραγωγής, αντίληψης (παραλαβής και αποκωδικοποίησης του μηνύματος) και 

της επαναπληροφόρησης (feedback). Η διαδικασία της επικοινωνίας απαιτεί την ύπαρξη δύο 

τουλάχιστον προσώπων, δηλαδή τον αποστολέα του μηνύματος και τον αποδέκτη αυτού. 

 Κατά την επικοινωνία ο αποστολέας ή η πηγή του μηνύματος αποφασίζει για τη φύση 

του μηνύματος και σε ποιον θα απευθυνθεί. Το μήνυμα κωδικοποιείται, ώστε να γίνει όσο το 
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 Guetzkow H., Communications in Organizations, in Hand Book of Organization, edited by J. March. 
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δυνατόν πιο κατανοητό ή χρήσιμο στον αποδέκτη. Η κωδικοποίηση γίνεται από τον αποστο-

λέα του μηνύματος. Το κανάλι είναι το μέσο ή η μέθοδος η οποία χρησιμοποιείται από τον 

αποστολέα για την μετάδοση του μηνύματος. Η αποκωδικοποίηση γίνεται από τον αποδέκτη, 

ο οποίος αντιλαμβάνεται με βάση τα δικά του κριτήρια, μέρος του μηνύματος ή ενδεχομένως 

και ολόκληρο το μήνυμα. 

 Η αποτελεσματικότητα της επικοινωνίας εξαρτάται από τις δεξιότητες και ικανότητες 

του δέκτη να αποκωδικοποιεί τα μηνύματα που λαμβάνει. Η εναλλαγή ρόλων (ο πομπός να 

γίνεται δέκτης και το αντίστροφο) κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας, η αποτελεσματική απο-

κωδικοποίηση, η ανατροφοδότηση αλλά και η επανάδραση είναι τα βασικά στοιχεία που εγ-

γυώνται την εξασφάλιση μιας αληθινής και ορθής επικοινωνίας. 

Για την καλύτερη κατανόηση  της επικοινωνίας, ακολουθεί το παρακάτω διάγραμμα 

στο οποίο απεικονίζεται η διαδικασία της. 

 

 

 

 

 

   

Διάγραμμα 2.1.  Διαδικασία της Επικοινωνίας 

Τα προβλήματα που πιθανόν να εμφανισθούν στις επικοινωνίες θα πρέπει να αναζητη-

θούν: 

1. Στις διεργασίες παραγωγής του μηνύματος από τον πομπό, δηλαδή στο αν και κατά 

πόσο αποτελεσματικά μετατράπηκε το μήνυμα σε σήμα, ώστε να μπορέσει να το αν-

τιληφθεί ο δέκτης (αυτή είναι η διεργασία της κωδικοποίησης ) και στις επιλογές που 

έγιναν για το χρόνο, το χώρο, τον τρόπο και το μέσο μετάδοσης του μηνύματος (αυτή 

είναι η διεργασία της αποστολής). 

2. Στις διεργασίες αντίληψης του μηνύματος από το δέκτη, δηλαδή στον αν υπήρχαν 

ασφαλείς συνθήκες παραλαβής του μηνύματος και στο αν υπήρχε κοινό γνωστικό 

πεδίο μεταξύ πομπού και δέκτη, ώστε να αποκωδικοποιηθεί σωστά το μήνυμα. 

3. Στην επαναπληροφόρηση, δηλαδή στον αν μεταφέρθηκαν οι αντιδράσεις του δέκτη 

του μηνύματος προς τον πομπό, δηλώνοντας έτσι ότι παρέλαβε το μήνυμα και κατα-

νόησε το μήνυμα και ότι θα προχωρήσει στις σχετικές ενέργειες. 

Η ανατροφοδότηση (feedback) αποτελεί βασικό παράγοντα για την επικοινωνία. Οποια-

δήποτε μορφή και αν έχει η ανατροφοδότηση, τα άτομα σε ένα χώρο εργασίας, είναι πρόθυ-

μα να τη δεχθούν και να ενεργήσουν ανάλογα, μόνο όταν η ανατροφοδότηση: 

• Είναι σχετική κατανοητή σε όλα τα μέλη του οργανισμού. 

ΑΠΟΣΤΟΛΕΑΣ 

ή ΠΗΓΗ 

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 

ή ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 

ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 

ΔΕΚΤΗΣ(αντίληψη 

μηνύματος) 

ΚΑΝΑΛΙ 

ή ΜΕΣΟ ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 

                       

                        ΕΠΑΝΑΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ (FEEDBACK) 
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• Είναι περιγραφική χωρίς να έχει τη μορφή ελέγχου προς τους εργαζόμενους. 

• Είναι σαφής και συγκεκριμένη, αναφέρεται δηλαδή σε συγκεκριμένη συμπεριφορά 

και κατάσταση. 

• Είναι συγκριτική, περιλαμβάνει δηλαδή συγκρίσεις ομοειδών μονάδων. 

• Είναι αξιόπιστη, όταν δηλαδή οι πληροφορίες έχουν εγκυρότητα. 

• Κινητοποιεί συναισθηματικά τους εργαζόμενους και αντίστοιχα τους δραστηριοποιεί, 

χωρίς να προκαλεί θυμό, αμυντική στάση ή συναισθήματα κατωτερότητας. 

• Είναι περιορισμένη σε ποσότητα πληροφοριών. 

• Είναι πρακτική και εφικτή, πράγμα που σημαίνει ότι τα μέλη μπορούν να ανταποκρι-

θούν. 

• Δεν είναι απόλυτη και οριστική. Υπάρχει δηλαδή χώρος για τα μέλη ενός οργανισμού 

να κάνουν τις δικές τους ερμηνείες και να πάρουν αποφάσεις σχετικά με τις ενέργειές 

τους. 

Ακόμη ένα παράδειγμα αποδοτικής επικοινωνίας απεικονίζεται παρακάτω: θα αναλύσο-

υμε  το μοντέλο επικοινωνίας που πρότεινε ο Shannon το οποίο απεικονίζεται στο διάγραμμα 

2.2.
16

 

         

                                                      Θόρυβος μετάδοσης  

   

                           Κωδικοποίηση                         Αποκωδικοποίηση                    Αποδέκτης           

                                                                                                                                          (ιδέα) 

 

                              Μέσο μετάδοσης  

            Σημασιολογικός                                                                                           Σημασιολογικός   

             Θόρυβος                                                                      Θόρυβος  

 

   

Διάγραμμα 2.2. Μοντέλο επικοινωνίας του Shannon (Ζαβλανός Μ., 2002) 

 Το άτομο που επιθυμεί να στείλει μια πληροφορία, πρώτα αρχίζει να σχηματίζει την 

ιδέα στο μυαλό του και στη συνέχεια την κωδικοποιεί με την μορφή συμβόλων για να μπορεί 

να τη μεταβιβάσει σε κάποιο άλλο πρόσωπο. Αυτό το επιτυγχάνει με λέξεις ή λιγότερο συχνά 

με σύμβολα, όπως αριθμούς ή σχέδια.  

Αφού ολοκληρωθεί η κωδικοποίηση τότε εμφανίζεται το πρόβλημα της μετάδοσης 

του μηνύματος. Αυτό επιτυγχάνεται κατά διάφορους τρόπους, όπως είναι η συνομιλία πρό-

σωπο με πρόσωπο, τηλεφωνική συνομιλία, γραπτό μήνυμα ή ψηφιακή μετάδοση της πληρο-

φορίας. Εάν είναι απαραίτητη η ταυτόχρονη χρήση αναλογικού και ψηφιακού τύπου επικοι-

νωνίας, τότε μπορεί να γίνει χρήση της επικοινωνίας face - to - face, κατά την οποία μπορούν 

να χρησιμοποιηθούν διαφορετικοί τύποι επικοινωνίας και δίαυλοι ( τεχνικοί, κ.α.). Η μέθοδος 
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 Ζαβλανός Μ., Οργανωτική Συμπεριφορά, Αθήνα, 2002. 

Αποστολέας  

(ιδέα) 



 

23  

που θα χρησιμοποιηθεί εξαρτάται συνήθως από την κατάσταση στην οποία βρίσκονται τα 

άτομα, από τις σχέσεις με το άλλο άτομο ή το τμήμα του οργανισμού από τον τύπο των πλη-

ροφοριών, από τη μέθοδο κωδικοποίησης κ.τ.λ.  

 Τέλος, το άτομο ή τα άτομα με τα οποία επικοινωνούμε δέχονται το κωδικοποιημένο 

μήνυμα ως ένα σύνολο από σύμβολα και λέξεις τα οποία πρέπει να αποκωδικοποιήσουν, 

προτού η πραγματική ιδέα γίνει πνευματικό τους κτήμα. Ανάμεσα στα σύμβολα που υπάρχο-

υν ανάμεσα στους ανθρώπους είναι η γλώσσα (γραπτή ή προφορική) , οι εκφράσεις σώματος 

και προσώπου, ο χρωματισμός της φωνής καθώς και τα θρησκευτικά σημεία ( π.χ σταυρός , 

που μεταφέρει σημείο σχετικά με τη θρησκευτική πίστη που κάποιος έχει).  

Κατά την μετάδοση του οποιουδήποτε μηνύματος εισέρχονται διάφορα σφάλματα εί-

τε είναι από τη λειτουργία του συστήματος είτε από τους θορύβους, ή και από τα δύο.  Ο θό-

ρυβος είναι οποιαδήποτε εσωτερική ή εξωτερική ηχητική ή άλλης μορφής παρεμβολή στη 

διάδοση του μηνύματος που μπορεί να αλλοιώσει, να προκαλέσει παραμόρφωση στο μήνυ-

μα. Για αυτό το λόγο, για να είμαστε σίγουροι ότι η επικοινωνία πραγματοποιήθηκε σωστά 

και έλαβε χώρα καλό είναι να υπάρχει κάποιο είδος ανατροφοδότησης από τον αποδέκτη 

προς τον αποστολέα. 

2.1.6. Μορφές Επικοινωνίας       

 Οι μορφές επικοινωνίας ποικίλουν ανάλογα με την περίπτωση. Η επικοινωνία που 

πραγματοποιείται  μέσω της ομιλίας μπορεί να είναι λεκτική ή μη λεκτική. Η λεκτική επικοι-

νωνία περιλαμβάνει φαινόμενα που αφορούν στον προφορικό και γραπτό λόγο. Με τον προ-

φορικό λόγο μεταδίδονται περισσότερα και με μεγαλύτερη ταχύτητα μηνύματα από τον 

γραπτό, επειδή ο προφορικός λόγος βοηθιέται από συνοδευτικά φαινόμενα λόγου, όπως οι 

δισταγμοί, οι παύσεις, οι τόνοι της φωνής.
17

 Η μη – λεκτική επικοινωνία περιλαμβάνει την 

έκφραση και τη χρήση σώματος, τις αισθήσεις, τις εκφράσεις του προσώπου και των ματιών, 

τις χειρονομίες (Μαλικιώση , 1999). 

 Οι μορφές επικοινωνίας που πρέπει να ακολουθήσει μια επιχείρηση ή ένας οργανισ-

μός πρέπει να είναι πολλαπλές. Η επιλογή του τρόπου επικοινωνίας με το εσωτερικό και το 

εξωτερικό περιβάλλον θα πρέπει να διαμορφώνεται κάθε φορά ανάλογα με τους στόχους της 

επιχείρησης. Είναι όμως σκόπιμο να ακολουθούνται περισσότερες της μιας μορφές επικοινω-

νίες. Έτσι ώστε  να αποφεύγονται λάθη, παραλείψεις ή αδυναμίες της κάθε μορφής. 

 Οι μορφές  με τις οποίες εκδηλώνονται οι επικοινωνίες μέσα στην επιχείρηση είναι: 

1.  χορήγηση εντολών, 

2. υποβολή προτάσεων, 

3. εξωτερίκευση σκέψεων ή επιθυμιών, 

4. θέση ερωτημάτων και 

5. ενημέρωση. 

Η επικοινωνία στις σύγχρονες οργανώσεις μπορεί να διακριθεί ως εξής: 

                                                           

17
 Μαλικιώση Λ., Συμβουλευτική Ψυχολογία, Αθήνα, 1999. 
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1. άμεση και έμμεση, με κριτήριο τον τρόπο πραγματοποίησής της. 

2. κάθετη, με κριτήριο τις επικοινωνούσες θέσεις (επικοινωνία ανώτερων θέσεων με κα-

τώτερες), οριζόντια (επικοινωνία θέσεων της ίδιας ιεραρχικής τάξης) και ανιούσες (ε-

πικοινωνία κατώτερων θέσεων με ανώτερες). 

3. σημαντική και επείγουσα, επείγουσα αλλά μη σημαντική και μη σημαντική και μη 

επείγουσα, με κριτήριο τη σημασία τους και το στοιχείο του επείγοντος ή όχι. 

Στις περιπτώσεις των επιχειρήσεων δεν έχουμε μόνο μορφές τυπικής επικοινωνίας, οι 

οποίες έχουν ως αντικειμενικό στόχο την επίτευξη των σκοπών της επιχείρησης και κινούνται 

εντός σαφώς προσδιορισμένων κανόνων, αλλά και μορφές άτυπης επικοινωνίας, η οποία 

λαμβάνει χώρα χωρίς την ύπαρξη προηγούμενης διατύπωσης κανόνων και πλαισίων δράσης 

και υπηρετεί ιδιαίτερα τους ατομικούς στόχους των μελών της οργάνωσης. Η επικοινωνία 

διασφαλίζει την ύπαρξη και διατήρηση της άτυπης μορφής Οργάνωσης και εξυπηρετεί την 

προσπάθεια υποκίνησης των μελών της Οργάνωσης αλλά και τη δυνατότητα ανάπτυξης της. 

Οι στενές αλληλεπιδράσεις μεταξύ των λειτουργούντων τυπικών και άτυπων πληροφοριακών 

συστημάτων για την επιτυχία των επιχειρησιακών στόχων γίνεται ως εκ τούτου πολύ σαφής. 

Στο τυπικό σύστημα επικοινωνιών η ποιότητα εξαρτάται από το μέγεθος της ομάδας που επι-

κοινωνεί. Εάν το μέγεθος της ομάδας είναι μικρό, αυτό συνεπάγεται καλή ποιότητα και μεγά-

λη συνοχή. Εάν όμως, το μέγεθος της ομάδας είναι μεγάλο, οδηγούμαστε σε κακή ποιότητα 

και μικρή συνοχή. Το άτυπο σύστημα επικοινωνίας χρησιμοποιεί κυρίως προφορική επικοι-

νωνία, διαπερνά όλα τα επίπεδα οργάνωσης και ασφαλείας και αποτελεί το υπόβαθρο για 

την διασπορά φημών (ενδιαφέρον θέμα σε συνδυασμό με ελλιπή πληροφόρηση).  Για το λόγο 

αυτό είναι αναντικατάστατες οι μορφές face- to- face επικοινωνίας, οι οποίες ως μορφές και 

τύποι προσωπικού διαλόγου μπορούν να λάβουν χώρα μόνο ως συγχρονισμένη επικοινωνία. 

Άλλες μορφές επικοινωνίας είναι: 

1. Επικοινωνία εντολών 

Στις περιπτώσεις επικοινωνίας εντολών δημιουργούνται θέματα περιεχομένου, τρόπου, 

έκτασης και πρόθεσης της μεταβίβασης. Σε ό, τι αφορά το περιεχόμενο της επικοινωνίας, 

πρέπει η εντολή να έχει προσαρμοστεί στον παραλήπτη, στις δυνατότητες και τις συνήθειες 

εργασίας του. Δεν πρέπει να περιέχει περισσότερες λεπτομέρειες από όσες επιτρέπει ο βαθ-

μός και η προσωπικότητα του παραλήπτη και η οργάνωση της εργασίας του, διότι διαφορετι-

κά οι περισσότερες λεπτομέρειες περιορίζουν την πρωτοβουλία και την υπευθυνότητα του 

παραλήπτη. Από την άλλη πλευρά πάλι, η υπερβολική έλλειψη αναγκαίων λεπτομερειών 

προκαλεί πολλές φορές έλλειψη αποτελεσματικότητας των μέτρων και αδυναμία επίτευξης 

των επιδιωκόμενων στόχων
18

. 

Το στυλ της επικοινωνίας επηρεάζεται από την οδό επικοινωνίας ( άμεση ή έμμεση, τυπι-

κή ή άτυπη) και από το μέσο έκφρασης (προφορικό ή γραπτό λόγο).  

2. Συνενωτική Επικοινωνία 

                                                           

18
 Herzberg, F., Work and the nature of man, Cleveland, 1966. 

Vroom, V. H., Work and Motivation. John Wiley, New York, 1964. 

Argyris, Chris, Intergrating the indinidual and the Organization, John Wiley, New York, 1964. 

Sayles, L. P., Individualism and big business, Mc Graw – Hill, New York, 1963. 
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Στις σύγχρονες μεγάλες και πολύπλοκες οργανώσεις (οικονομικές μονάδες), αναπτύσσε-

ται μια ατμόσφαιρα αμοιβαίας κατανόησης, αποδοχής άλλων απόψεων και γενικότερα καλύ-

τερης γνώσης των συναδέλφων. Συχνά, σε αυτές τις οργανώσεις, δημιουργούνται επιτροπές 

οι οποίες δεν έχουν κανένα συγκεκριμένο σκοπό εργασίας, το νόημα τους βρίσκεται κυρίως 

στη βελτίωσης των ανθρώπινων σχέσεων και ακόμα, από τη δημιουργία ενός καλού κοινωνι-

κού κλίματος μπορούν να πηγάσουν σημαντικά οικονομικά αποτελέσματα. H επικοινωνία η 

οποία λαμβάνει χώρα σε τέτοιες επιτροπές αποκαλείται επικοινωνία συνένωσης. 

Μια άλλη μορφή επικοινωνίας  συνένωσης είναι εκείνη η οποία έχει σαν σκοπό όχι τη συ-

νένωση των μελών της οργάνωσης μεταξύ τους, αλλά τη συνένωσή τους με την επιχείρηση 

στο σύνολό της. Ένα τέτοιο παράδειγμα αποτελεί η παρουσίαση, εκ μέρους της διοίκησης της 

επιχείρησης, στοιχείων γύρω από τη δράση της, με μόνο στόχο να αυξήσει τη γενική γνώση 

των εργαζομένων γύρω από τον οργανισμό και την εργασία τους, έχοντας επίσης ως  αντικει-

μενικό σκοπό να αυξήσει το αίσθημα συμμετοχής στα κοινά των εργαζομένων (Redfield, 

1958). 

3. Επικοινωνία αποφάσεων  

Επικοινωνία αποφάσεων αποκαλείται εκείνη η περίπτωση κατά την οποία ένας αριθμός 

θέσεων εργασίας ή προσώπων πρέπει να καταλήξει σε μια απόφαση. Το είδος αυτό της επι-

κοινωνίας παρουσιάζεται στις περιπτώσεις συλλογικών φορέων αποφάσεων. Π.χ επιτροπών, 

συμβουλίων κ. τ. λ. 

Κατά την επικοινωνία λήψης αποφάσεων όλες οι πληροφορίες βρίσκονται ήδη στη διά-

θεση όλων. Έτσι δεν πρόκειται για την απόκτηση νέων πληροφοριών, αλλά  ούτε και για δεσ-

μευτικές οδηγίες, αλλά για πρόθεση στάθμισης και σύγκρισης μεταξύ τους των διαφόρων ε-

ναλλακτικών λύσεων ενός προβλήματος, ώστε η άριστη λύση να καταστεί εμφανής και να ε-

πιλεγεί. Η επικοινωνία λήψης αποφάσεων αποτελείται επιχειρήματα, αλλά επίσης αυτό το 

είδος αφορά αντιρρήσεις έναντι διαφόρων συζητούμενων προτάσεων, οι οποίες προέρχονται 

από ορθολογικές σκέψεις.  Η επικοινωνία λήψης αποφάσεων, αποτελείται από επιχειρήματα 

και συλλογισμούς, με τα οποία οι αποφασίζοντες πρέπει να καταλήξουν στην κατά το δυνα-

τόν άριστη λύση (μεταξύ περισσοτέρων εναλλακτικών λύσεων) για το υπό συζήτηση πρόβλη-

μα. Ανάλογα με το σκοπό της επικοινωνίας και τις αποφάσεις που λαμβάνονται, ο Acker διακ-

ρίνει τους εξής τύπους επικοινωνίας: 

• Την πληροφοριακή επικοινωνία, η οποία εμφανίζεται όταν πρέπει να μεταβιβαστούν 

πληροφορίες, μεταξύ δύο φορέων έργων και όταν η θέση που παραλαμβάνει ο ένας 

από τους δύο φορείς  παίρνει μια απόφαση σύμφωνα με τις πληροφορίες που μετα-

βιβάζονται, όπως π.χ ο υπάλληλος πωλήσεων που επιλαμβάνεται ορισμένων μέτρων, 

αφού προηγουμένως λάβει την έκθεση του επιτελείου έρευνας της αγοράς. 

• Την εντέλλουσα επικοινωνία, που προϋπάρχει μιας απόφασης της διοικητικής θέσης, 

η δε πληροφορία, η οποία μεταβιβάζεται περιλαμβάνει μια αντίστοιχη εντολή για τον 

παραλήπτη. 

• Την επικοινωνία για διαμόρφωση βούλησης. Στην περίπτωση αυτή, ο Acker θεωρεί 

σαν τέτοια επικοινωνία, ένα σύνολο θέσεων που πρέπει να λάβει μια απόφαση. Ο τύ-

πος αυτός επικοινωνίας, μπορεί να εμφανίζεται, τόσο στις σύνθετες διοικητικές θέσε-

ις, όσο και στην περίπτωση των συμβουλίων λήψης αποφάσεων. 
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Η επικοινωνία στις επιχειρήσεις παίρνει συνήθως τη μορφή της ομαδικής επικοινωνίας. 

Μέσα στα πλαίσια αυτά διαμορφώνονται διάφορες σχέσεις μεταξύ των στελεχών της επιχεί-

ρησης, στις οποίες αναπτύσσεται διαπροσωπικής μορφής επικοινωνία. Στη διαπροσωπική 

επικοινωνία ισχύουν όσα αναφέρονται στα σεμινάρια για τις δεξιότητες επικοινωνίας που 

διεξάγονται από την Υπηρεσία Συμβουλευτικής του Γραφείου Διασύνδεσης. 
19

 

Καθοδική Ανοδική και Οριζόντια Κατεύθυνση της επικοινωνίας στις οργανώσεις  

 Σύμφωνα με τη θεωρητική άποψη ότι η επικοινωνία είναι τρισδιάστατη, η ανταλλαγή 

πληροφοριών για την εδραίωση της κατανόησης και την επιτυχία μιας σύγχρονης οργάνωσης, 

πρέπει απαραίτητα να γίνεται προς τα κάτω, προς τα επάνω και οριζόντια. Οι Katz και Κahn  

διακρίνουν πέντε τύπους καθοδικής επικοινωνίας ως προς το περιεχόμενο:  

• Τις οδηγίες που αναφέρονται στο τι πρέπει να γίνει και πώς θα γίνει, 

• Τη λογική του απαιτούμενου έργου, δηλαδή πώς αυτό συνδέεται με την όλη λειτουρ-

γία της οργάνωσης, 

• Τις διαδικασίες που αναφέρονται σε κανόνες, πρακτικές μεθόδους επιτέλεσης του έρ-

γου, πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα, 

• Την ανατροφοδότηση που αναφέρεται στη μέχρι τώρα επίδοση του ατόμου ή της ο-

μάδας και 

• Την ιδεολογική ενημέρωση που αναφέρεται στο αίσθημα στόχου και σκοπού.
20

 

 Η δομή μιας οργάνωσης επηρεάζεται επίσης από την κατεύθυνση της επικοινωνίας. Συγ-

κεκριμένα, αυταρχικά οργανωμένες επιχειρήσεις προβάλλουν την κάθετη ροή της επικοινω-

νίας. Η κατεύθυνση της επικοινωνιακής ροής διακρίνεται σε καθοδική, ανοδική και οριζόντι-

α.Η ροή της τυπικής επικοινωνίας στις επιχειρήσεις εξωτερικού συστήματος μπορεί να παίρ-

νει τις εξής μορφές: 

• Επικοινωνία στο ανώτερο ιεραρχικά στέλεχος της επιχείρησης προς το κατώτερο. 

• Επικοινωνία από κατώτερο ιεραρχικά στέλεχος προς ανώτερο. 

• Επικοινωνία μεταξύ στελεχών της επιχείρησης που βρίσκονται στο ίδιο ιεραρχικό επί-

πεδο. 

  

 Στο παρακάτω διάγραμμα περιγράφεται συνοπτικά η όλη διαδικασία, με το περιεχόμενο 

που μπορεί να έχει  κατά περίπτωση:  

 

 

 

                                                           

19
 Παράδειγμα ιστοσελίδας Γραφείου Διασύνδεσης από Τ.Ε.Ι. Ηρακλείου: 

http://www.career.teicrete.gr/ 

20
 Katz D. and Kahn R.L., The social Phychology of Organizations. John Wifey and Sons Inc. New York, 

1966. 
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 Διάγραμμα 2.3. Περιγράφεται συνοπτικά η όλη διαδικασία της ροής στην τυπική επικοι-

νωνία των επιχειρήσεων (Παφτούνου Π., 2007:155). 

 Στο επίπεδο της επιχείρησης η επικοινωνία γίνεται και προς τις τρεις κατευθύνσεις, 

προς τα κάτω, προς τα επάνω και οριζόντια. Τα στελέχη πρέπει να δημιουργούν και να χρησι-

μοποιούν τυπικά κανάλια επικοινωνίας και προς τις τρεις κατευθύνσεις. Στην πράξη όμως τα 

άτυπα κανάλια επικοινωνίας αποτελούν τις πραγματικές, ουσιαστικές και ίσως αποτελεσμα-

τικές διόδους επικοινωνίας
21

. 

 

Η καθοδική επικοινωνία 

 Η καθοδική επικοινωνία που γίνεται από συγκεκριμένους και αρμόδιους πομπούς 

προς συγκεκριμένους και αρμόδιους δέκτες (υφισταμένους) έχει βασικό σκοπό την επιρροή 

των υφισταμένων και βοηθά στην: 

1. αποσαφήνιση – κατανόηση και υλοποίηση στόχων και στρατηγικών. 

                                                           

21
 Dalf, R.L, Management, 1997, σελ. 568 - 575 
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2. παροχή οδηγιών εκτέλεσης και συντονισμού των εργασιών. 

3. ενημέρωση για τις ακολουθούμενες διαδικασίες και πρακτικές. 

4. ενημέρωση – πληροφόρηση για την απόδοση υπαλλήλων και διευθύνσεων. 

5. παρακίνηση των εργαζομένων να δεχτούν την αποστολή και τις αξίες της επιχείρησης. 

 Η ροή της πληροφόρησης ξεκινά από το ανώτερο κλιμάκιο ιεραρχίας μιας οργάνωσης 

και κατευθύνεται στο αμέσως κατώτερο και από εκεί στο επόμενο προς τα κάτω. Τα μέσα που 

χρησιμοποιούνται είναι συνήθως προφορικές εντολές, εκπαιδευτικές συναντήσεις, εγχειρίδι-

α, γραπτές οδηγίες κ.τ.λ.  

 Η κάθετη επικοινωνία είναι συνήθως πιο τυπική και επηρεάζεται από τη θέση, το κύ-

ρος και την εξουσία που διαθέτουν τα μέρη που συνδιαλέγονται. Η διοίκηση καθορίζει τα κα-

νάλια επικοινωνίας, ορίζει δηλαδή το δρόμο που θα ακολουθήσουν οι υφιστάμενοι για να 

εκφράσουν τις ιδέες, τις απόψεις τους σχετικά με τον εαυτό τους, τη δουλειά τους, την πολι-

τική του οργανισμού, τις μεθόδους και άλλα θέματα που τους απασχολούν.  

 Το σοβαρό πρόβλημα της τυπικής προς τα κάτω επικοινωνίας είναι η παραμόρφωση – 

αλλοίωση ή ακόμη και η απώλεια του μηνύματος. Λόγω μεγάλης απόστασης ή και των πολ-

λών διοικητικών επιπέδων που παρεμβάλλονται, είτε για την αποστολή του μηνύματος είτε 

για την υλοποίησή του, είναι σύνηθες το μήνυμα να αλλοιώνεται και περίπου 25% των πλη-

ροφοριών να χάνονται. Το κύριο της μειονέκτημα είναι ότι συνήθως είναι μονόδρομη, με α-

ποτέλεσμα να μην είναι πάντοτε αποτελεσματική και να δίνει αφορμή για την ανάπτυξη ψι-

θύρων και φημών. 

Η Ανοδική  επικοινωνία 

 Η ανοδική επικοινωνία ξεκινάει από τα κατώτερα και απευθύνεται προς τα ανώτερα ( 

υφιστάμενοι προς προϊσταμένους). Μπορεί να έχει τη μορφή ερωτήσεων, αλλά και παραπό-

νων ή παρατηρήσεων. Αυτού του είδους η επικοινωνία θεωρείται πολύ σημαντική για μια 

οργάνωση, για αυτό το λόγο πρέπει να ενθαρρύνεται, γιατί ο δισταγμός ή ο φόβος είναι από 

τους κύριους παράγοντες που την παρεμποδίζουν. Έχει ως σκοπό την ενημέρωση και τις προ-

τάσεις που προέρχονται από τους υφισταμένους και απευθύνονται προς τους προϊσταμένους. 

Για παράδειγμα, προτάσεις για βελτίωση της εκτέλεσης εργασιών, πληροφορίες για την πρό-

οδο των εργασιών και για την επίτευξη των σκοπών, αιτήματα για εποπτεία, βοήθεια ή συ-

νεργασία, προσωπικά ζητήματα κ.α. Η αμεσότητα και η ελεύθερη διατύπωση απόψεων προ-

ωθεί τη μορφή αυτού του είδους της επικοινωνίας, γιατί εκτός από τις καλές διαπροσωπικές 

σχέσεις που δημιουργεί μεταξύ των μελών, συμβάλλει επίσης στο να προλαμβάνονται τυχόν 

διενέξεις και συγκρούσεις. 

 Τα προβλήματα που οι εργαζόμενοι στέλνουν προς τα ανώτερα κλιμάκια, συνήθως 

αφορούν: 

1. προβλήματα και διαφορετικές καταστάσεις που αντιμετωπίζουν στη δουλειά. 

2. προτάσεις για βελτίωση διαδικασιών και τρόπου εκτέλεσης εργασιών. 
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3. αναφορές απόδοσης. 

4. παράπονα και διαφορές. 

5. πληροφορίες σχετικά με τα χρηματοοικονομικά και λογιστικά μεγέθη. 

6. παράπονα, προτάσεις, σχόλια πελατών. 

7. διευκρινίσεις για εφαρμοζόμενα συστήματα και διαδικασίες. 

 Τα μέσα που χρησιμοποιούνται συνήθως για την μεταβίβαση των μηνυμάτων της α-

νοδικής επικοινωνίας είναι πληροφοριακά συστήματα διοίκησης, ερωτηματολόγια, απόλυτα 

μυστικές ανώνυμες έρευνες, τηλέφωνο, συναντήσεις με τη διοίκηση και τους άμεσους προϊσ-

ταμένους. 

 Η επικοινωνία από υφιστάμενη θέση σε προϊστάμενη, περιλαμβάνει όλα τα είδη επι-

κοινωνίας, εκτός από τις εντολές εκτέλεσης. Η επικοινωνία αυτή κατ’ αρχήν, μπορεί να εξετά-

ζεται σε σχέση με το λειτούργημα ελέγχου ανώτερης θέσης. Ο έλεγχος πρέπει να θεωρείται 

στην περίπτωση αυτή με την έννοια ότι η ανώτερη θέση επιθυμεί να βεβαιωθεί αν μια εντολή 

έχει εκτελεστεί σωστά. Το δικαίωμα ελέγχου θέσης μπορεί να αντικατασταθεί, από μια ενερ-

γό υποχρέωση ενημέρωσης αυτής από μέρους της κατώτερης θέσης. 

 Στην περίπτωση αυτή γεννιέται ο κίνδυνος ενός «φίλτρου» (Ackermann Albert, Feurer 

Willi and Ulrich Hans, 1959) δηλαδή η κατώτερη θέση να αποκρύπτει πληροφορίες οι οποίες 

ενδεχομένως  να δημιουργήσουν αρνητικές αντιδράσεις στην ανώτερη θέση. Το φαινόμενο 

αυτό παρουσιάζεται κυρίως όταν δεν παρεμβάλλονται ενδιάμεσες διοικητικές θέσεις. 

Η Οριζόντια επικοινωνία 

 Η οριζόντια επικοινωνία ανάμεσα σε συναδέλφους του ίδιου ιεραρχικού επιπέδου – 

ομοιόβαθμων ή παρόμοιας εξειδίκευσης στην ίδια οργάνωση ή και σε διαφορετική αφορά 

την ανταλλαγή πληροφοριών και γνώσεων με σκοπό το συντονισμό των εργασιών, την επίλυ-

ση διαφορών, γεγονός που διευκολύνει την επικοινωνία, εφ’ όσον θεωρείται ότι δε δημιουρ-

γεί ανασφάλεια στα μέλη της οργάνωσης. 

 Ο σκοπός της είναι πέρα από την ενημέρωση, η υποστήριξη κι ο συντονισμός των επι-

χειρησιακών δραστηριοτήτων. Η οριζόντια επικοινωνία μέσα στις επιχειρήσεις βοηθά στην: 

1. διατμηματική επίλυση προβλημάτων και την καλύτερη εκτέλεση κοινών έργων μεταξύ 

διαφόρων τμημάτων ή διευθύνσεων. 

2. επίλυση λειτουργικών προβλημάτων και βελτίωση της συνεργατικότητας, μέσα στο 

ίδιο τμήμα ή διεύθυνση. 

3. ταχύτερη και καλύτερη ενημέρωση των γραμμικών στελεχών αλλά και παροχή συμ-

βουλών από τους επιτελικούς. 

Για την ανάπτυξη της οριζόντιας επικοινωνίας οι επιχειρήσεις συστήνουν επιτροπές 

από ομάδες ειδικού έργου ή ακόμα αναπτύσσουν μια οργάνωση κατά μήτρα (matrix 
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structure) και ακόμα καθιερώνουν τακτικές συναντήσεις στελεχών και μηνιαίες αναφορές 

δραστηριοτήτων και αποτελεσμάτων. 

Η επικοινωνία λαμβάνει περισσότερο άμεσες και προσωπικές μορφές παρά έμμεσες 

και απρόσωπες, περισσότερο άτυπες παρά τυπικές, προφορικές παρά γραπτές. Επειδή τα ά-

τομα του ίδιου επιπέδου εξειδίκευσης διαθέτουν περισσότερες κοινές γνώσεις και εμπειρίες, 

οι έννοιες και οι κώδικες που χρησιμοποιούν έχουν λίγο πολύ το ίδιο περιεχόμενο, στοιχείο 

το οποίο διευκολύνει την αμεσότητα και την ελεύθερη διατύπωση των απόψεων. Η επικοινω-

νία του τύπου αυτού θεωρείται απαραίτητη για την ομαλή λειτουργία των οργανώσεων και 

δημιουργεί τους απαιτούμενους κρίκους διασύνδεσης μεταξύ των μελών της. 

Η οριζόντια ενδοεπιχειρησιακή επικοινωνία πηγάζει από την οργανωτική δομή της ε-

πιχείρησης και αφορά την ενημέρωση και τη διατύπωση ερωτημάτων. Μέσα από αυτήν προ-

ωθείται η άμεση συνεργασία και ο αποδοτικός συντονισμός των εργασιών μιας επιχείρησης. 

Για να εξασφαλισθεί, αλλά και για να έχει θετικά αποτελέσματα η επικοινωνία σε αυτό το ε-

πίπεδο, οι παρακάτω ενέργειες μπορεί να αποδειχθούν χρήσιμες: 

• αξιολόγηση απόδοσης εργαζομένων, 

• οργάνωση κοινών διατμηματικών εργασιών, 

• λειτουργία κοινού εστιατορίου και αίθουσες συναντήσεων, φυλλάδια, περιοδικά κα-

θώς και 

• ανοικτές προγραμματισμένες συναντήσεις στελεχών. 

Παράδειγμα τυπικής οριζόντιας επικοινωνίας είναι η σύσκεψη του Διοικητικού Συμ-

βουλίου ενός Συλλόγου ή Μετόχων μιας Τράπεζας, όπου υπάρχει ημερήσια διάταξη, έχουν 

ικανοποιηθεί οι απαιτήσεις για την πρόσκληση, την απαρτία κ.τ.λ. Έχουν δηλαδή καλυφθεί 

τυπικές απαιτήσεις. Επίσης, τυπική οριζόντια επικοινωνία, αποτελεί και η ενημέρωση των 

Στελεχών της Οργάνωσης επάνω σε έγγραφα, έντυπα ή άλλες εισερχόμενες πληροφορίες και 

η ανταλλαγή απόψεων με τους φακέλους, που κυκλοφορούν μεταξύ των αρμόδιων στελεχών. 

2.1.7. Η αμφίδρομη σχέση μεταξύ οργάνωσης και επικοινωνίας        

 Μεταξύ οργάνωσης και επικοινωνίας υπάρχει μια αμφίδρομη σχέση, δηλαδή το επι-

κοινωνείν προϋποθέτει το οργανώνειν και το αντίστροφο. Ίσως την πιο ολοκληρωμένη άποψη 

δίνει ο Chester Barnard ήδη από τα μέσα της δεκαετίας του ’30, όταν σε μια «αναλυτική θεω-

ρία της οργάνωσης, η επικοινωνία θα πρέπει να κατέχει κεντρική θέση, διότι η δομή, η έκτα-

ση και οι σκοποί μιας οργάνωσης καθορίζονται σχεδόν αποκλειστικά από τις τεχνικές της επι-

κοινωνίας»
22

. 

 Τα δημοσιεύματα που αναφέρονται στην επιχειρησιακή επικοινωνία περιορίζουν όχι 

μόνο το πεδίο των οργανώσεων σε αυτό των επιχειρήσεων, αλλά και προσδίδουν μια εφαρ-

                                                           

22
 Barnard, C., The functions of the Executive, 14

th
 edition, Harvard University Press, Cambridge MA, 

1960 (1938), σελ. 91 
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μοσμένη ή πρακτική χροιά στις διαδικασίες χειρισμού και σχεδιασμού της επικοινωνίας. Με 

άλλα λόγια, ο όρος επιχειρησιακή επικοινωνία τείνει να προσλάβει μια εφαρμοσμένη ερευνη-

τική κατεύθυνση που καλύπτει ορισμένες τεχνικές του προφορικού και του γραπτού λόγου, 

τις οποίες χρησιμοποιούν στις δημόσιες σχέσεις και στη διαφήμιση. Οι τεχνικές αυτές αποσ-

κοπούν είτε στο  να ρυθμίσουν αποδοτικότερα τις σχέσεις μεταξύ των επιχειρήσεων και του 

κοινού τους, είτε στο να προωθήσουν και να προβάλουν συγκεκριμένα προϊόντα ή υπηρεσίες 

στην αγορά για διαφημιστικούς λόγους. Μια τέτοια αντίληψη περιορίζει εξαιρετικά το εύρος 

των εκφάνσεων που μπορεί να προσλάβει η οργανωτική επικοινωνία. 

Η χρήση νέων τεχνολογιών στις οργανώσεις έχει επιφέρει σημαντικές αλλαγές στο 

πρότυπο της οργανωτικής επικοινωνίας. Για παράδειγμα, η χρήση προσωπικών υπολογιστών 

διαφοροποιεί την ίδια γραφειοκρατική αντίληψη και τη γραπτή τεκμηρίωση, δημιουργεί σχέ-

σεις εξουσίας και θέτει σε νέες βάσεις τις ενδο-οργανωσιακές επικοινωνιακές πρακτικές, γιατί 

δημιουργούνται νέοι κώδικες επικοινωνίας που απαιτούν υψηλότερο επίπεδο γενικών γνώ-

σεων και μεγαλύτερη εξειδίκευση. Είναι προφανές, ότι η εξέλιξη των τελευταίων ετών θέτει 

την οργανωτική επικοινωνία ως γνωστικό πεδίο ολοένα και περισσότερο στο επίκεντρο των 

μελλοντικών εξελίξεων στο χώρο των οργανώσεων. 

 Η πληροφορία καθίσταται ολοένα και περισσότερο απαραίτητο αγαθό για τη λειτο-

υργία οποιασδήποτε οργάνωσης και της διάχυσης πληροφοριών σε παγκόσμιο επίπεδο. Απα-

ιτεί επιπλέον οργάνωση αλλά και οργανώσεις που την παράγουν, τη διαχειρίζονται και τη δι-

αθέτουν παγκοσμίως. Αποτελεί ένα ισχυρό κίνητρο που μπορεί να συνδέσει την επικοινωνία 

και την οργάνωση με πιο στενά δεσμά.  

2.1.8. Ανάλυση και Επίλυση Προβλημάτων Επικοινωνίας         

 Τα προβλήματα τα οποία δημιουργούνται κατά τη διαβίβαση των πληροφοριών από 

τη διοίκηση προς τον εργαζόμενο δεν είναι καθόλου απλά και πολλοί είναι οι τρόποι που έ-

χουν αναπτυχθεί για να ενθαρρύνουν μια διπλή ροή γεγονότων, ιδεών και γνωμών. Ωστόσο, η 

στάση αυτών που στέλνουν και λαμβάνουν αυτές τις πληροφορίες είναι δυνατόν να είναι τό-

σο σπουδαία όσο και οι τρόποι επικοινωνίας. Η αποτυχία στην επικοινωνία αποτελεί το κεν-

τρικό πρόβλημα σε πολλές επιχειρήσεις, με συμπτώματα όπως αδυναμία παράδοσης αγαθών 

σε ορισμένη προθεσμία, φτωχές σχέσεις μεταξύ διοικούντων και εργαζομένων με συνέπεια 

μέχρι και μακροχρόνιες απεργίες. Οι αποτυχίες αυτές, αποτελούν επίσης σπουδαίες αιτίες και 

για πιο καθημερινά προβλήματα όπως χαμηλό ηθικό των εργαζομένων, φτωχή συνεργασία 

μεταξύ τμημάτων, χαμηλή αυτοεκτίμηση, χαμηλή ποιότητα, διπλασιασμός προσπάθειας, υ-

περβολικά παράπονα και χαμηλή απόδοση. 

 Τα στελέχη θα πρέπει να γνωρίζουν την αποτελεσματικότητα του τρόπου με τον οπο-

ίο επικοινωνούν με τους συνεργάτες τους, πράγμα το οποίο προσδιορίζει σε μεγάλο βαθμό 

και την αποτελεσματικότητα του ρόλου τους αλλά και την αποτελεσματικότητα λειτουργίας 

της επιχείρησης. Η αίσθηση του μέτρου και η υποκίνηση της συνειδητής πειθαρχίας των ερ-

γαζομένων αποτελεί γέφυρα προσέγγισης. Οι εργαζόμενοι θα πρέπει να κατανοούν το περιε-

χόμενο του μηνύματος και το στόχο που επιδιώκει. Πρέπει ταυτόχρονα να συνειδητοποιούν 

και το μερίδιο της προσωπικής τους ευθύνης στο σύνολο των στόχων της επιχείρησης. 

Αίτια μη αποτελεσματικής επικοινωνίας  
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 Οργανωτικά εμπόδια – αίτια υπάρχουν σε κάθε βήμα στη διαδικασία επικοινωνίας 

στην Επιχείρηση / Οργανισμό. Μεταξύ αυτών είναι τα ακόλουθα: 

• χαμηλή παρακίνηση και ενδιαφέρον. Πολλά μηνύματα δεν φθάνουν ποτέ στο στόχο 

τους επειδή ο στοχευόμενος παραλήπτης δεν έχει παρακινηθεί για να ακούσει το μή-

νυμα ή δεν ενδιαφέρεται. 

• Ακατάλληλη γλώσσα χωρίς ευκολία παρακίνησης. 

• Φιλτράρισμα, δηλαδή, άλλη ερμηνεία ίσως και μεταβολή των πληροφοριών ώστε να 

γίνουν πιο αποδεκτές από τον παραλήπτη. 

• Υπερβολικός όγκος πληροφοριών, που καταβάλλει τον εργαζόμενο όταν λαμβάνει τό-

σες πολλές πληροφορίες. 

• Προβλήματα ηλεκτρονικής επικοινωνίας. Ένα εμπόδιο με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 

είναι το ότι είναι απρόσωπο, δεν υπάρχει αμεσότητα και πολλές φορές μπορεί να εί-

ναι και ψυχρό. 

 Συνήθως στην πράξη τα εμπόδια δεν επιτρέπουν τη διέλευση όλων των πληροφοριών 

από το ένα επίπεδο στο άλλο, συνιστώντας μια ανεπάρκεια στο σύστημα των επικοινωνιών. 

 Ένα βασικό οργανωτικό εμπόδιο δημιουργείται όταν κάποιος παραλείπεται από την 

διαδικασία ροής της επικοινωνίας. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την υπονόμευση του ηθικού του 

προσώπου που αγνοείται, πράγμα το οποίο δημιουργεί περαιτέρω αρνητικά συναισθήματα 

με αποτέλεσμα τη μη συνεργασία του. 

 Ένα άλλο εμπόδιο είναι η ατελής επικοινωνία. Επειδή το άτομο που στέλνει το μήνυ-

μα γνωρίζει τι σημαίνει, είναι εύκολο για το ίδιο να υπεραπλουστεύσει τα πράγματα και να 

μη γίνεται συγκεκριμένος. Ο υφιστάμενος  αφήνεται να καταλάβει μόνος του τι ζητείται. Όταν 

αντιλαμβάνεται λανθασμένα και δεν επιτυγχάνονται τα αποτελέσματα που έχει υπόψη του ο 

αποστολέας, υπάρχει η τάση να κατηγορείται ο λήπτης, ιδιαίτερα αν είναι υφιστάμενος. Το 

τελικό αποτέλεσμα είναι συνήθως να δημιουργείται ρήξη μεταξύ δύο ανθρώπων οι οποίοι 

υποτίθεται ότι θα έπρεπε να συνεργάζονται για να επιτύχουν αποτελέσματα. 

 Ένα ακόμη εμπόδιο πηγάζει από τις κακές εργασιακές σχέσεις. Δύο άτομα που δεν 

έχουν πλήρη γνώση για τις αρχές και τις έννοιες της αποτελεσματικής επικοινωνίας είναι δυ-

νατόν να μην επικοινωνούν εάν δεν συναναστρέφονται ο ένα,  τον άλλον ή αν υπάρχει έλλει-

ψη εκτίμησης μεταξύ τους. 

 Ένα τελευταίο εμπόδιο είναι η επικοινωνία της «τελευταίας στιγμής». Η αποτελεσμα-

τική επικοινωνία πρέπει να προηγείται των ενεργειών ή των γεγονότων. Η καθυστερημένη 

επικοινωνία συνοδεύεται συνήθως από πίεση για επίτευξη κάποιων αποτελεσμάτων και σε 

μια τέτοια περίπτωση σπάνια επιτυγχάνεται πλήρης συνεργασία. 

 Τα προβλήματα που αφορούν στις διόδους επικοινωνίας μπορούν να αντιμετωπιστο-

ύν με την εισαγωγή νέων και βελτιωμένων συστημάτων επικοινωνίας. Η αδυναμία ανάλυσης 

και επίλυσης προβλημάτων επικοινωνίας, μπορεί να ξεπεραστεί με ειδική εκπαίδευση και 
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επιμόρφωση, όλων των εργαζομένων αλλά κυρίως των προϊσταμένων και των μελών της Διο-

ίκησης κάθε επιχείρησης. 

 Η επικοινωνία θεωρείται αποτελεσματική όταν έχει ως αποτέλεσμα τη μεταβολή στη 

συμπεριφορά του παραλήπτη ( γνώσεις, στάσεις, ενέργειες) που σκόπευε να επιτύχει ο αποσ-

τολέας. Αυτό δεν είναι πάντοτε εφικτό, γιατί στη διαδικασία της επικοινωνίας παρεμβαίνει ο 

θόρυβος (κάθε παρεμβολή που δυσχεραίνει την επικοινωνία), ή γίνονται σκόπιμες ή μη σκό-

πιμες διαστρεβλώσεις, οι οποίες μπορεί να προέρχονται από διάφορους λόγους όπως είναι οι 

διαφορές κύρους και θέσης μεταξύ των επικοινωνούντων. Τα ανώτερα και τα κατώτερα κλι-

μάκια μιας οργάνωσης συνήθως διαφέρουν ως προς την οπτική που έχουν. Τα ανώτερα κλι-

μάκια έχουν συνήθως μια πιο μακροπρόθεσμη οπτική, ενώ τα κατώτερα κλιμάκια επικεντρώ-

νονται στο άμεσο αποτέλεσμα ( «εδώ και τώρα» ). 

 Επίσης, η απόσταση που χωρίζει τον αποστολέα από τον παραλήπτη του μηνύματος 

μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στην επικοινωνία. Για αποτελεσματική επικοινωνία, βασι-

κή προϋπόθεση είναι να υπάρχει προσωπική και άμεση επαφή, να ενθαρρύνουν τους υφισ-

ταμένους να έρχονται σε επαφή μαζί τους, να συζητούν με αυτούς τα προβλήματά τους. Μια 

πολιτική όμως ανοικτής επικοινωνίας μπορεί να δημιουργήσει πολλά προβλήματα στο διευ-

θυντικό στέλεχος, που μπορεί να δει στο τέλος να συνωστίζονται καθημερινά στο γραφείο 

του άτομα που θέλουν να συζητήσουν μαζί του, την ώρα που θα χτυπούν τηλέφωνα ή θα έχει 

κάποια σύσκεψη. Η λύση είναι, αντί το διευθυντικό στέλεχος να παραμένει στο γραφείο του 

με αποτέλεσμα να προκύπτουν παρόμοια προβλήματα, να επιδιώκει όσο πιο συχνά μπορεί  

να περιέρχεται τους χώρους οργάνωσης και να επιδιώκει τις προσωπικές επαφές με τα άλλα 

στελέχη και τους υφισταμένους. Σε κάτι τέτοιο διευκολύνει και ο «ανοιχτός» σχεδιασμός του 

χώρου εργασίας, χωρίς ειδικά γραφεία που διευκολύνουν  την οπτική αυτή. 

Επιπτώσεις μη αποτελεσματικής επικοινωνίας  

 Οι κυριότερες επιπτώσεις από μια ατελή επικοινωνία είναι η έλλειψη επαρκούς κατα-

νόησης, η έλλειψη δυνατοτήτων υποκίνησης του προσωπικού, η ανασφάλεια, οι συγκρούσεις 

και η αδυναμία λήψης ορθών αποφάσεων. 

 Ο Miller επισημαίνει επτά πιθανά αποτελέσματα που προκύπτουν από μία αναποτε-

λεσματική επικοινωνία. Αυτά είναι: 

1. παράλειψη: μια προσωρινή αδυναμία του διευθυντή να επεξεργαστεί μερικές πλη-

ροφορίες. 

2. σφάλμα: ο διευθυντής μπορεί να επεξεργαστεί λανθασμένες πληροφορίες. 

3. συσσώρευση: ο διευθυντής καθυστερεί να δώσει απαντήσεις σε περιόδους συμφό-

ρησης. 

4. φιλτράρισμα: ο διευθυντής ξεχνάει να επεξεργαστεί ορισμένου τύπου πληροφορίες. 

5. γενίκευση: ο διευθυντής μαζεύει συγκεκριμένες πληροφορίες. 

6. πολλαπλά κανάλια: διαχωρισμός των στελεχών κατά ομάδες για την επεξεργασία ο-

ρισμένων πληροφοριών όπως μπορεί να συμβεί με  την αποκέντρωση. 
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7. εγκατάλειψη: ο διευθυντής εγκαταλείπει την εργασία.
23

 

Τρόποι αντιμετώπισης των λαθών στην επικοινωνία 

 Εκπαίδευση και Επιμόρφωση 

 Απαιτούνται προγράμματα εκπαίδευσης και επιμόρφωσης των εργοδοτών σε όλα τα 

επίπεδα, ώστε να καλλιεργηθεί η αντίληψη ότι η εκπαίδευση αποτελεί σημαντικό στοιχείο της 

διοίκησης και να εξασφαλιστεί ότι ο πρωταρχικός παράγοντας που πρέπει να ληφθεί υπόψη, 

όταν παίρνεται απόφαση, είναι το πώς, το πού, και με ποιόν θα πρέπει να γίνει η επικοινωνία. 

Επικοινωνία, ουσιαστική διεξάγεται όταν ένας άνθρωπος μεταβιβάζει κάποιο μήνυμα σε έναν 

άλλο και ακούει την απάντηση. Θα πρέπει βέβαια να υπάρχουν οι τυπικοί δίοδοι επικοινωνί-

ας, αλλά η αποτελεσματικότητά τους εξαρτάται από τις στάσεις, τις ικανότητες και τον ενθου-

σιασμό εκείνων που είναι υπεύθυνοι για τη χρησιμοποίηση του συστήματος. 

 Η εκπαίδευση είναι μια από τις μεθόδους με τις οποίες μπορεί ένα άτομο να κατανο-

ήσει καλύτερα ποιες δυνατότητες έχει να ασκήσει επίδραση σε άλλα άτομα και τον τρόπο με 

τον οποίο ακούν όσα έχει να τους πει. Η εκπαίδευση και συγκεκριμένα η εκπαίδευση ευαισ-

θησίας,  αυξάνει την ευαισθησία των ατόμων όσον αφορά την επίδραση που ασκούν επάνω 

σε άλλα άτομα και ταυτόχρονα τους προσφέρει εργαλεία για να αναλύσουν τις αλληλεπιδρά-

σεις που αναπτύσσονται, όταν τα άτομα εργάζονται συλλογικά. 

 Τα περισσότερα εμπόδια στην επικοινωνία είναι δυνατό να αντιμετωπιστούν και να 

ξεπεραστούν. Κάποιες από αυτές τις τεχνικές  με τις οποίες μπορεί ένας εργαζόμενος να ξε-

περάσει αυτά τα εμπόδια είναι: 

• Η κατανόηση του παραλήπτη, η ικανότητα να βλέπει κάποιος τα πράγματα όπως ένα 

άλλο άτομο ή να «μπαίνει στη θέση του άλλου». 

• Η χρησιμοποίηση της επικοινωνίας δύο κατευθύνσεων. 

• Η ενοποίηση με κοινό λεξιλόγιο. Τα διάφορα τμήματα να διατηρούν την επαγγελματι-

κή τους γλώσσα και τις μοναδικές τους αντιλήψεις αλλά θα πρέπει να είναι ενοποιη-

μένα μέσω μιας κοινής γλώσσας. 

• Η αύξηση των ακουστικών ικανοτήτων. 

• Η έξυπνη χρήση της τεχνολογίας. 

Βελτίωση της επικοινωνίας του εργοδότη με τους εργαζομένους του 

 Οι Hoy και Miskel δίνουν οκτώ προτάσεις που πιστεύουν ότι μπορούν να βελτιώσουν 

την επικοινωνία του εργοδότη με τους εργαζομένους του
24

. 

                                                           

23
 Ζαβλανός Μ. (2002), Οργανωτική Συμπεριφορά, Αθήνα, 206. 

24
 Hoy W., and Miskel C., Educational Administration: Theory, Research and Practice, New York, Random 

House, 1978. 
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1. Καθορισμός του αντικειμενικού σκοπού: για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι ο διευ-

θυντής της επιχείρησης ή ο προϊστάμενος έχει μια ιδέα ή πληροφορία, την οποία θέ-

λει να μεταδώσει στο προσωπικό του οργανισμού. Το πρώτο βήμα που πρέπει να κά-

νει είναι να καθορίσει το σκοπό για τον οποίο θέτει αυτή την πληροφορία στο κανάλι 

της επικοινωνίας. 

2. Προσδιορισμός του ακροατηρίου: τα χαρακτηριστικά που έχει ο κάθε αποδέκτης μπο-

ρούν να επηρεάσουν το νόημα του μηνύματος στην επικοινωνία. Επομένως, πρέπει 

να χρησιμοποιήσει ο καθένας κωδικοποιήσεις και μέσα ανάλογα με τις ομάδες, για 

τις οποίες προορίζεται η επικοινωνία. 

3. Διαμόρφωση της επικοινωνίας: η κωδικοποίηση του μηνύματος να γίνεται με τρόπο 

που ταιριάζει στη σχέση ανάμεσα στον αποστολέα και στον αποδέκτη και με τελικό 

σκοπό να μειωθεί η παραμόρφωση από τον αποδέκτη. 

4. Καθορισμός του μέσου (μέσα και κανάλια επικοινωνίας): το μήνυμα μπορεί να σταλεί 

με διαφορετικά λεκτικά μέσα, όπως προφορικά, συνάντηση πρόσωπο με πρόσωπο, ή 

με επιστολή. Ο σχεδιασμός αυτός είναι απαραίτητος για την καλή επικοινωνία. 

5. Καθορισμός αμοιβαίου ενδιαφέροντος: για να είναι η επικοινωνία αποτελεσματική, 

πρέπει το ερέθισμα να μπορεί να γίνεται δεκτό από τον αποδέκτη. Η αποδοχή είναι 

φυσιολογικό φαινόμενο που βασίζεται, μεταξύ άλλων, στις ανάγκες και τα κίνητρα 

του αποδέκτη και στο θόρυβο και στις συνθήκες του περιβάλλοντος του οργανισμού. 

6. Ο χρόνος: να δίνεται το μήνυμα στην πιο κατάλληλη στιγμή για να έχει μεγάλο ψυχο-

λογικό αντίκτυπο. 

7. Ο όγκος: τα κανάλια της επικοινωνίας εύκολα υπερφορτώνονται, τόσο με λεκτικό όσο 

και με έντυπο υλικό. Πρέπει να μειώνεται, όσο γίνεται, το πλήθος των πληροφοριών. 

8. Μέτρηση των αποτελεσμάτων: η χρησιμοποίηση της ανατροφοδότησης είναι η πιο 

σπουδαία μέθοδος βελτίωσης της επικοινωνίας, πρέπει να γίνεται έλεγχος της από-

δοσης και διορθώσεις, όπου χρειάζεται. 

2.1.9. Διαμόρφωση Αποτελεσματικής Επικοινωνίας  

Τα συγκεκριμένα προβλήματα που προκύπτουν στις σχέσεις με τους εργαζόμενους, 

εξαιτίας αδυναμιών στην επικοινωνία λόγω κακής συνεννόησης, θα πρέπει να αναλυθούν 

προσεκτικά για να βρεθεί πού ακριβώς έγινε λάθος και τι πρέπει να γίνει για να διορθωθεί η 

κατάσταση. 

Το ξεπέρασμα των εμποδίων στην επικοινωνία μπορεί να είναι ένα έργο χωρίς αποτε-

λέσματα, για μεγάλο χρονικό διάστημα. Η επικοινωνία μπορεί να αποδώσει καρπούς μόνο 

μέσα σε ένα κλίμα εμπιστοσύνης και συνεργασίας. Η εμπιστοσύνη και η κατανόηση πρέπει να 

οικοδομηθούν με επίμονες και μακροχρόνιες προσπάθειες στη διάρκεια των οποίων η διοί-

κηση καταδεικνύει ότι πιστεύει πραγματικά στην ανάγκη να δίνει εξηγήσεις στους εργαζόμε-

νους και να τους ακούει προσεκτικά για τα ζητήματα που τους αφορούν. 



 

36  

Τα προβλήματα επικοινωνίας που προκύπτουν από το μέγεθος οργάνωσης, μπορούν 

να μειωθούν περιορίζοντας τον αριθμό των διοικητικών επιπέδων, ελαττώνοντας τα διαστή-

ματα ελέγχου, διασφαλίζοντας ότι οι δραστηριότητες θα ομαδοποιούνται σύμφωνα με την 

ευκολία με την οποία διεξάγεται η αμφίδρομη επικοινωνία και αποκεντρώνοντας την εξουσία 

σε μικρότερες, αυτοδύναμες και υπεύθυνες μονάδες.
25

 

Αποτέλεσμα της μη καλής επικοινωνίας είναι η μειωμένη αποτελεσματικότητα της 

εργασίας και συνεπώς η αύξηση του κόστους, χωρίς όμως αυτό να είναι αμέσως εμφανές. Για 

αυτό χρειάζονται επαγγελματικές γνώσεις για μια καλύτερη επικοινωνία και μακροχρόνιες 

εμπειρίες. Με την αποτελεσματική επικοινωνία επιτυγχάνεται μεγαλύτερη θέληση για εργα-

σία και συνεργασία διότι αναπτύσσεται: 

• Αξιοπρέπεια, αίσθημα ασφάλειας, κοινωνική συμβίωση και αρμονία. 

• Άμβλυνση των αντιθέσεων μεταξύ των ατόμων και των επιχειρήσεων. 

• Μεγαλύτερη ικανότητα για αποτελεσματική εργασία. 

• Ταχύτερη και σωστότερη μεταβίβαση πληροφοριών εκ των έσω προς τα έξω κ.τ.λ. 

Ευθύνη του εργοδότη ή του προϊσταμένου είναι να προσπαθήσει να πετύχει τους αν-

τικειμενικούς στόχους που έθεσε με το χαμηλότερο κόστος, κάνοντας χρήση των μέσων που 

διαθέτει. Στην προσπάθειά του αυτή σημαντικό ρόλο θα διαδραματίσει η επικοινωνία που 

ανέπτυξε ιδιαίτερα με τους συνεργάτες του. Στην επιχειρηματική πρακτική δεν μετρά η πρό-

θεση, αλλά το αποτέλεσμα. Καμία στρατηγική και κανένας αντικειμενικός στόχος δε μπορεί 

να έχει πιθανότητα επιτυχίας, ένα δε γίνει κατανοητός και αποδεκτός από εκείνους που θα 

κληθούν να τον εφαρμόσουν. Και προς την κατεύθυνση αυτή η επικοινωνία παίζει ρόλο κλει-

δί. Διότι η επικοινωνία δε σημαίνει μόνο την καθιέρωση μιας τυπικής ενδο- επιχειρησιακής 

μορφής αμφίδρομη πληροφόρηση, αλλά παράλληλη λειτουργία σωστού σχεδιασμού, κατάλ-

ληλου μέσου, κατανοητού μηνύματος, αλλά και προσωπικού παραδείγματος. 

Η American Management Association (A.M.A) εξέδωσε έναν πίνακα για αποτελεσμα-

τική επικοινωνία στην επιχείρηση, με τίτλο «10 εντολές για καλή επικοινωνία». Αυτές είναι οι 

εξής:
26

 

1. απαιτείται η αποσαφήνιση των σκέψεων πριν γίνει η επικοινωνία. 

2. να προηγείται η μελέτη του σκοπού για τον οποίο γίνεται η επικοινωνία. 

3. να υπάρχει κατανόηση του φυσικού και του ανθρώπινου περιβάλλοντος που αφορά 

στην επικοινωνία. 

4. στο σχεδιασμό της επικοινωνίας να ακούγεται η συμβολή και άλλων προσώπων που 

έχουν σχέση με τα γεγονότα. 

                                                           

25
 Παφτούνου Π. (2007), Η επικοινωνία στις σύγχρονες Οργανώσεις, σελ.133. 

26
 Παφτούνου Π., ό.π. σελ. 134. 
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5. να γίνεται εκτίμηση της ικανοποίησης και του υπερτονισμού της μεταδιδόμενης πλη-

ροφορίας. 

6. να γίνεται η επικοινωνία για κάτι που βοηθά ή έχει αξία για τον παραλήπτη της πλη-

ροφορίας. 

7. για να είναι αποτελεσματική η επικοινωνία αξιώνει την ύπαρξη συνέχειας. 

8. οι πληροφορίες που μεταδίδονται με τις επικοινωνίες πρέπει να είναι σημαντικές, τό-

σο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα. 

9. οι ενέργειες που ακολουθούν να είναι σύμφωνες με το αντικείμενο της επικοινωνίας. 

10. αυτός που επικοινωνεί να είναι καλός ακροατής. 

Τέλος, παρακάτω αναφέρονται ορισμένες από τις βασικές αρχές που υπάρχουν στη δια-

δικασία αποτελεσματικής επικοινωνίας: 

1. αποσαφήνιση των σκέψεων πριν την επικοινωνία: για να γίνει αυτό, ο διευθυντής ή 

προϊστάμενος πρέπει να λάβει υπόψη του τη σύνθεση του κοινού του από άποψη 

μόρφωσης, εμπειρίας, ψυχολογικής ή συναισθηματικής κατάστασης στην οποία βρίσ-

κεται κ.τ.λ. 

2. ο προσδιορισμός των στόχων της επικοινωνίας: ο εργοδότης θα πρέπει να μη στοχεύ-

ει στην επίτευξη πολλών στόχων μέσω ενός και μόνο μηνύματος. Ανάλογα με το τι ε-

πιθυμεί να πετύχει μέσω της επικοινωνίας, θα πρέπει να διαμορφώσει ανάλογα και 

το περιεχόμενο, τον τρόπο και μέσο μετάδοσης του μηνύματος. 

3. κατανόηση των συνθηκών περιβάλλοντος υπό τις οποίες πραγματοποιείται η επικοι-

νωνία: τέτοιες συνθήκες μεταξύ άλλων, είναι ο κατάλληλος χρόνος μετάδοσης 

(timing), οι εργασιακές και διαπροσωπικές σχέσεις, οι οποίες παίζουν σημαντικό ρόλο 

στην κατανόηση και αποδοχή ενός μηνύματος. 

4. επικοινωνία δεν είναι μόνο το μήνυμα: για την αποτελεσματικότητα της επικοινωνίας 

σημαντικό ρόλο δεν παίζει μόνο το περιεχόμενο του μηνύματος, αλλά και άλλα στοι-

χεία, όπως η σωστή απόδοση, ο τόνος της φωνής, η πίστη στο στόχο που επιδιώκεται, 

η χρησιμοποίηση κατανοητών παραδειγμάτων κ.τ.λ. 

5. αποφυγή χρήσης υπερβολικών εκφράσεων: το μήνυμα δεν εντυπωσιάζει με τις υπερ-

βολές, αλλά με τη συνέπεια και την αξιοπιστία του περιεχομένου του. 

6. σύνδεση της πραγματικότητας με τους κωδικοποιημένους στόχους: πολλοί προσπα-

θούν να μεταφέρουν τους στόχους που θέλουν να πετύχουν αποκόπτοντας τους από 

την υφιστάμενη κατάσταση. Η αποκοπή αυτή δε θα έχει αποτέλεσμα, διότι με τον 

τρόπο αυτό δημιουργείται χάσμα μεταξύ πραγματικότητας και στόχων και ο αποδέκ-

της θεωρεί ότι κάτι τέτοιο ίσως είναι ανέφικτο. Πρέπει να γίνει απόλυτα κατανοητή η 

σύνδεση του σήμερα με το αύριο, της υφιστάμενης κατάστασης με τον επιδιωκόμενο 

στόχο. 
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7. επικοινωνία δεν είναι μόνο μετάδοση, αλλά και αποδοχή: αυτό που θα πρέπει να εν-

διαφέρει έναν εργοδότη, είναι όχι μόνο τι θέλει ο ίδιος να μεταδώσει, αλλά και το τι 

θέλουν να μεταδώσουν οι άλλοι. Δεν υπάρχει ίσως μεγαλύτερη χρησιμότητα για τον 

αποστολέα από το να κατανοήσει τα πραγματικά «θέλω» του κοινού του. 

8. ενδιαφέρον για την αποδοχή του μηνύματος: έναν εργοδότη δεν θα πρέπει να τον εν-

διαφέρει μόνο η μετάδοση απλά του μηνύματος, αλλά και ο βαθμός αποδοχής του 

από τους υπόλοιπους εργαζόμενους. Αυτό δίνει τη δυνατότητα στον αποστολέα του 

μηνύματος να κάνει τις απαραίτητες προσαρμοστικές κινήσεις την επόμενη φορά. 

9. φιλτράρισμα: ο εργοδότης θα πρέπει να έχει την ευθυκρισία και τη δυνατότητα να 

φιλτράρει και να επιλέγει από τα πολλά μηνύματα που δέχεται τα πιο σημαντικά και 

τα πιο απαραίτητα για τη δουλειά του. Επίσης, θα πρέπει να προσπαθεί να κατανοή-

σει και να εκμαιεύσει ποιο μπορεί να είναι ή να θεωρηθεί σημαντικό από τους συνερ-

γάτες του. Έτσι θα μπορέσει να κατασκευάσει το καταλληλότερο μήνυμα και μορφή 

επικοινωνίας και συνεπώς να προσεγγίσει αποτελεσματικά το κοινό του επιτυγχάνον-

τας τον στόχο του. 

10. αποδοχή του ηγέτη: στον επιχειρησιακό χώρο, η αποδοχή ενός ατόμου από τους συ-

νεργάτες του ως ηγέτη, του δημιουργεί πλεονέκτημα μεταδοτικότητας και «επιβο-

λής» της πολιτικής του. Η αποδοχή αυτή είναι αποτέλεσμα της ορθής επικοινωνιακής 

πολιτικής που ασκεί, αλλά και της δυνατότητας αποκωδικοποίησης από τους συνερ-

γάτες του της αίσθησης του ηγέτη που εμπνέει η προσωπικότητά του. 

2.2     Διαπροσωπικές σχέσεις 

Συνεχίζουμε με το δεύτερο στοιχείο της οργανωσιακής ατμόσφαιρας, τις Διαπροσωπικές 

σχέσεις, οι οποίες στην συνέχεια θα δούμε ότι αποτελούνται από δύο άλλες υποενότητες, τις 

συγκρούσεις και τις ομάδες. Επίσης θα αναφερθούμε στο αποτέλεσμα των Διαπροσωπικών 

σχέσεων. 

Η επιτυχία στη ζωή δεν είναι μόνο το αποτέλεσμα των τεχνικών δεξιοτήτων και γνώσεων 

στον επιστημονικό ή επιχειρηματικό τομέα. Εξαρτάται στον ίδιο βαθμό και από το δίκτυο δι-

απροσωπικών σχέσεων που έχει ο κάθε άνθρωπος, στο οποίο βέβαια είναι αναπόφευκτες οι 

συγκρούσεις αλλά και η δημιουργία ομάδων. 

Το δίκτυο των διαπροσωπικών σχέσεων παίζει καθοριστικό ρόλο στην επίτευξη των στό-

χων μας όχι μόνο στην προσωπική αλλά και στην επαγγελματική μας ζωή. Το δίκτυο αυτό βα-

σίζεται σε αλληλεπιδράσεις και σχέσεις που στόχο έχουν την αλληλοβοήθεια και την αμοιβα-

ία παροχή υποστήριξης σε πολλούς τομείς των δραστηριοτήτων μας. 

Είναι αναγκαίο να κάνουμε αυτοέλεγχο και να διερωτόμαστε για το πώς μας βλέπουν οι 

άλλοι. Πρέπει να αναπτύσσουμε τις ικανότητες που θα μας επιτρέπουν να αντιλαμβανόμαστε 

την ποιότητα της προφορικής και μη προφορικής μας επικοινωνίας με τους άλλους. Παράλ-

ληλα είναι απαραίτητο να επιδιώκουμε συνεχώς να αναβαθμίζουμε τη δεξιότητά μας να κα-
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ταλαβαίνουμε ορθά τα προφορικά αλλά και τα μη προφορικά μηνύματα που μας στέλνουν οι 

άλλοι
27

. 

Στις σχέσεις μας με τους άλλους, είναι βασικό το τι θα πούμε, πού θα το πούμε, και πώς 

θα το πούμε γιατί ο λόγος είναι παντοδύναμος και είναι δύσκολη, αν όχι ανέφικτη, πολλές 

φορές η αναίρεση των όσων έχουν ειπωθεί. Είναι σημαντικό να μάθουμε να χρησιμοποιούμε 

τη δύναμη του λόγου, χωρίς να προκαλούμε πόνο στον εαυτό μας ή στους άλλους. Ακόμα 

πρέπει να μάθουμε να ακούμε. Εκεί βρίσκεται το κλειδί της σωστής επικοινωνίας. Δεν μπορο-

ύμε να απαιτούμε να μας ακούει μόνο ο άλλος, πρέπει και εμείς να του δίνουμε την ευκαιρία 

να μιλήσει και να ακούσουμε με προσοχή αυτά που έχει να μας πει. 

Ας επιδιώκουμε να επικοινωνούμε με σαφήνεια, να κάνουμε ερωτήσεις και να αποφεύ-

γουμε να κάνουμε υποθέσεις. Με λίγα λόγια, να δίνουμε την ευκαιρία στον άλλον να απαντά 

στα ερωτήματά μας, χωρίς να βιαζόμαστε να βγάζουμε συμπεράσματα, αρνούμενοι να ακού-

σουμε αυτά που έχει  να μας πει. Ας δίνουμε πάντα, όχι τον χειρότερο, αλλά τον καλύτερο 

μας εαυτό κάτω από οποιεσδήποτε περιστάσεις, και ας ξεκινάμε την όποια συζήτηση, για ό-

ποιο θέμα, ιδιαίτερα μια διαφωνία, με γνώμονα την καλή θέληση και το λόγο τον καλό, τον 

θετικό. 

Σίγουρα στις επαγγελματικές καθώς και κοινωνικές μας σχέσεις, η συμπεριφορά μας απέ-

ναντι στους άλλους είναι πάντα ευγενική και πολιτισμένη, αν όχι πολύ φιλική. Θα τους πούμε 

«ευχαριστώ» όταν μας εξυπηρετούν σε κάτι και πάντοτε «παρακαλώ» όταν τους βοηθάμε σε 

κάτι που μας ζήτησαν. Ας χρησιμοποιήσουμε τον λόγο λοιπόν, έναν λόγο που θα είναι δυνα-

μικός, αποτελεσματικός, θετικός. Λόγο που θα συμβάλλει και θα αποβλέπει στη διαλεύκανση 

μιας κατάστασης και στην επίτευξη καλής, σωστής επικοινωνίας για διαρκείς, υγιείς σχέσεις 

με  τους ανθρώπους και το περιβάλλον μας. Τη σχέση με τους άλλους, όποια και αν είναι, 

πρέπει να την βλέπουμε σαν πολύτιμο αγαθό. Να προσεγγίζουμε τις διαπροσωπικές μας σχέ-

σεις σαν ακατέργαστα διαμάντια που με τη σωστή κοπή, μορφοποίηση και στίλβωση μετατ-

ρέπονται σε πολύτιμα πετράδια. Βασικό εργαλείο για όλα αυτά, ο λόγος, αλλά λόγος όμως, 

που χρησιμοποιείται εποικοδομητικά και όχι απαξιωτικά. 

2.2.1. Έννοια των Διαπροσωπικών Σχέσεων 

 Διαπροσωπικές σχέσεις είναι οι σχέσεις που δημιουργούνται και αναπτύσσονται α-

νάμεσα σε ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται σε ένα κοινωνικό σύνολο. 

 Ως όρος, «διαπροσωπικές σχέσεις» σημαίνει οτιδήποτε διαδραματίζεται μεταξύ ενός  

και άλλου προσώπου και αναφέρεται στην αντίληψη, αξιολόγηση, τρόπο αντίδρασης και κα-

τανόησης. 

 Όταν οι ενέργειες και οι πράξεις ενός ατόμου επηρεάζουν τη συμπεριφορά και στάση 

ενός ή πολλών ατόμων, τότε μιλούμε για αλληλεπίδραση και αμοιβαία ρύθμιση συμπεριφο-

ράς. Επομένως γίνεται αναφορά των διαπροσωπικών σχέσεων. Βασικό στοιχείο αυτών, απο-

                                                           

27
  www.medlook.net/article.asp?item_id=1357, βλ. Παράρτημα 1. Οι Διαπροσωπικές σχέσεις και η 

εικόνα που εκπέμπουμε. σελ.90,   
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τελεί η αμοιβαιότητα και δίχως την ύπαρξή της δε μπορούμε να μιλάμε για διαπροσωπικές 

σχέσεις. 

 Είναι επίσης φανερό ότι για τις σχέσεις ανάμεσα στους ανθρώπους, βασικό στοιχείο 

είναι η ύπαρξη της επικοινωνίας η οποία προϋπάρχει για την ανάπτυξη των ανθρώπινων  

σχέσεων. Όπως προαναφέραμε στη προηγούμενη ενότητα, επικοινωνία ονομάζεται η αποτε-

λεσματική ανταλλαγή πληροφοριών, η οποία ολοκληρώνεται με την αμοιβαία κατανόηση δύο 

ή περισσοτέρων ατόμων ανάμεσα σε ένα πρόσωπο και μια ομάδα ή ανάμεσα σε δύο ή περισ-

σότερες ομάδες. Πέρα από την μετάδοση επιθυμιών και ατομικών αναγκών σε συλλογικό ε-

πίπεδο η επικοινωνία επιτυγχάνει το συντονισμό των δραστηριοτήτων ανάμεσα στα μέλη της 

οργάνωσης. Ο όρος επικοινωνία αποτελεί μια ευρύτερη έννοια και μπορεί να περιλάβει όλο-

υς τους τρόπους με τους οποίους ένα μυαλό μπορεί να επηρεάσει ένα άλλο. 

 Οι διαπροσωπικές σχέσεις θεωρείται ότι λειτουργούν σαν ένας κρίκος που κρατάει 

ενωμένη την οργάνωση. Το ζητούμενο στην προκειμένη στιγμή δεν είναι μόνο να καθορίσου-

με τους στόχους και να κατανέμουμε τους πόρους, αλλά το να υλοποιήσουμε αποφάσεις οι 

οποίες εξαρτώνται από τις διαπροσωπικές σχέσεις που υπάρχουν μέσα στην επιχείρηση/ ορ-

γάνωση. Οι αποφάσεις αυτές αποτελούν τη βάση μέσω της οποίας διαδραματίζεται η κοινω-

νική δράση. 

 Η τεχνολογία από μόνη της δεν λύνει προβλήματα τα οποία συνδέονται με την αποτε-

λεσματικότητα της οργάνωσης. Εκεί  που μπορεί να βοηθήσει σε κάποιο βαθμό είναι στο να 

βελτιστοποιεί τις σχέσεις αλληλοεπίδρασης ανάμεσα στους ανθρώπους. 

 Πολλοί επιστήμονες διατείνονται ότι οι ανθρώπινες σχέσεις μεταξύ των μελών του 

οργανισμού βοηθούν σε μεγάλο βαθμό στη βελτίωση υγείας του οργανισμού. Αντίθετα, οι 

κακές σχέσεις των μελών με τους ανωτέρους, κατωτέρους αλλά και συναδέλφους μέσα στον 

οργανισμό δημιουργούν προβλήματα και αμφιβολία κατά την άσκηση του ρόλου τους. Οι κα-

κές σχέσεις που συχνά δημιουργούνται από παράγοντες, όπως οι συγκρούσεις και η έλλειψη 

επικοινωνίας μεταξύ των ατόμων, γίνονται αιτία ώστε να δημιουργηθεί στο άτομο ψυχολογι-

κή ένταση η οποία έχει τη μορφή χαμηλής ικανοποίησης από την εργασία. Στην συνέχεια θα 

αναλύσουμε τον όρο «συγκρούσεις» οι οποίες όπως προαναφέραμε είναι σημαντική αιτία για 

την ανάπτυξη κακών σχέσεων μεταξύ εργαζομένων και εργοδοτών, αλλά και τον όρο «ομά-

δες» οι οποίες δημιουργούνται από την επιθυμία των ατόμων να ικανοποιήσουν συγκεκριμέ-

νες ανάγκες τους. Παρακάτω αναλύονται οι συγκρούσεις. 

2.2.2. Συγκρούσεις              

Η σύγκρουση είναι όρος με πολλές έννοιες. Η σύγκρουση ορίζεται ως το αποτέλεσμα 

της διαφωνίας ή της αντίθεσης στο ίδιο το άτομο (με τον εαυτό του) ή μεταξύ δύο ή περισσο-

τέρων ατόμων ή και μεταξύ ομάδων / οργανισμών (Boulding Κ.,1963). 

Οι συγκρούσεις είναι συνηθισμένο φαινόμενο στις οργανώσεις. Στην πραγματικότητα 

κάθε επιχείρηση αποτελεί ένα «συνασπισμό συμφερόντων». Το ζητούμενο είναι η αναγνώρι-

ση των διαφορετικών στόχων και επιδιώξεων και η επίτευξη ισορροπίας ανάμεσά τους. Στην 

βάση των συγκρούσεων υπάρχουν διαφορετικές οπτικές, συμφέροντα, αντιλήψεις και στόχοι. 
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Οι συγκρούσεις επιτείνονται από την αδυναμία ελέγχου των συναισθημάτων των εμπλεκόμε-

νων μερών. 

Έχει ειπωθεί ότι τη Θεωρία Συγκρούσεως την χαρακτηρίζουν τρεις απόψεις. Υπάρχει η 

παραδοσιακή άποψη όπου η σύγκρουση λειτουργεί με δυσκολία καθώς είναι αποτέλεσμα 

φτωχής επικοινωνίας, δυσπιστίας, κακής διοίκησης και εργασιακών σχέσεων.
28

 Εδώ η σύγ-

κρουση επιφέρει αρνητικά αποτελέσματα και τα στελέχη πρέπει να εντοπίσουν τις αιτίες ώσ-

τε να επιφέρουν σταθερότητα και αρμονία.  Η θεωρία των ανθρώπινων σχέσεων θεωρεί ότι η 

παρουσία της σύγκρουσης στις ομάδες είναι φυσική, γι’ αυτό το λόγο σε μία ομάδα μπορεί να 

επιφέρει όχι μόνο αρνητικά στοιχεία αλλά να λειτουργήσει και ως πλεονέκτημα αυτής σε μία 

ορισμένη χρονική στιγμή. Γι’ αυτό οι οργανισμοί πρέπει να μάθουν να συνυπάρχουν με αυτή. 

Άλλη ανάλογη θεώρηση προτείνει να ενθαρρύνεται η σύγκρουση σαν μέσο εισαγωγής αλλα-

γών και καθιέρωσης των νέων δομών και συνθηκών για αυτή την αλλαγή. Οι επιχειρηματίες 

πρέπει να διατηρήσουν ένα ελάχιστο επίπεδο σύγκρουσης στις επιχειρήσεις τους, ώστε να 

διατηρούν ένα δημιουργικό πνεύμα ετοιμότητας στην αλλαγή. Με το να διατηρείται η λειτο-

υργική σύγκρουση έχει σαν αποτέλεσμα να ενδυναμωθεί η επικοινωνία και η κριτική σκέψη 

οδηγώντας στην επίλυση των πραγματικών προβλημάτων και σε υψηλά επίπεδα αποδοτικό-

τητας (Polychroniou, 2005). 

Μία σύγκρουση σχετίζεται με δύο ή και με περισσότερες πλευρές οι οποίες μπορεί να 

είναι άτομα, ομάδες, τμήματα, υποκαταστήματα, εταιρείες, πολιτικά κόμματα, ή ακόμα και 

ολόκληρα έθνη. Οι συγκρούσεις μεταξύ δύο πλευρών είναι δυνατόν να έχουν τις μορφές: 

1. ατομικές συγκρούσεις: η σύγκρουση κατά την ατομική λήψη αποφάσεων. 

2. οργανωσιακές συγκρούσεις: η σύγκρουση ατόμων ή ομάδων εντός μιας ορ-

γάνωσης. 

3. συγκρούσεις μεταξύ οργανώσεων: η σύγκρουση μεταξύ οργανώσεων ή ομά-

δων. 

Από άποψη όμως οργανωτικής σκοπιάς οι συγκρούσεις θα μπορούσαν να ταξινομη-

θούν σε κατηγορίες όπως: 

1. ιεραρχικές: μεταξύ διαφορετικών ιεραρχικών επιπέδων. Για παράδειγμα, με-

ταξύ Διοικητικού Συμβουλίου και Γενικού Διευθυντή. 

2. λειτουργικές: μεταξύ λειτουργιών ή τμημάτων της επιχείρησης. Για παράδειγ-

μα, πωλήσεων και παραγωγής. 

3. επιτελικών – γραμμικών. 

4. μεταξύ τυπικής και άτυπης οργάνωσης. 
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 Robbins S.P., Organizational Behavior, 13

th
 edition, Prentice Hall, 2008. 
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Γενικότερα, η σύγκρουση εκδηλώνεται μέσα από την συναισθηματική φόρτιση των 

εμπλεκόμενων μερών. Αλλά μια απλή διαφωνία σε ένα θέμα δε κλιμακώνεται κατ’ ανάγκη σε 

σύγκρουση.  

Οι ερευνητές προτείνουν πέντε στάδια στην ανάπτυξη της σύγκρουσης. Στο πρώτο 

στάδιο υπάρχει μια υφέρπουσα σύγκρουση. Εάν και δεν είναι αισθητή η σύγκρουση, είναι 

υπαρκτή και αποδεικνύεται από διάφορες αδυναμίες όπως οι διαφορές στους στόχους των 

εργαζομένων και της διοίκησης, η αλληλεξάρτηση, μη αποδεκτά κριτήρια απόδοσης και πηγές 

ανταγωνισμού. Στο δεύτερο στάδιο η σύγκρουση γίνεται αντιληπτή. Η διοίκηση μαζί με τους 

εργαζομένους αντιλαμβάνονται την ύπαρξη της και αρχίζουν να αγωνίζονται για την εξεύρεση 

των αιτιών που την προκάλεσαν, ρωτώντας ο ένας τον άλλον και προτείνοντας να αναθεωρή-

σει τις θέσεις του, ώστε να έρθουν σε μια συμφωνία. Στο τρίτο στάδιο, υπάρχει έντονη αίσ-

θηση της σύγκρουσης και μια συναισθηματική διάσταση η οποία προστίθεται στο πρόβλημα. 

Οι συμπεριφορές πλέον κατευθύνονται με κριτήριο την προστασία των προσωπικών συμφε-

ρόντων και πλέον η απόδοση της επιχείρησης αρχίζει να φθίνει. 

Εν συνεχεία, στο τέταρτο στάδιο η σύγκρουση διογκώνεται και οι διευθυντές κάνουν 

περικοπές μισθών, μειώνουν τις υπερωρίες, περιορίζουν τα bonus των στελεχών και προβαί-

νουν σε απολύσεις. Οι εργαζόμενοι ανταποκρίνονται με απεργίες, με στάσεις εργασίας, απο-

υσίες, αδιαφορία για την εργασία και παρόμοιες ενέργειες. Στο πέμπτο και τελευταίο στάδιο, 

η σύγκρουση έχει εκτονωθεί κάπως και τα ζητήματα έχουν επιλυθεί είτε με την παρέμβαση 

τρίτων ή με αμοιβαίες υποχωρήσεις. Αν παρ’ όλα  αυτά δεν έχει εξαλειφθεί η αιτία της σύγ-

κρουσης, το ίδιο σενάριο θα επαναληφθεί αργά ή γρήγορα στην επιχείρηση. 

Μία στρατηγική για την αντιμετώπιση των συγκρούσεων, η οποία έχει σαν στόχο να 

ικανοποιήσει ένα μέρος τουλάχιστον των θέσεων κάθε πλευράς είναι ο συμβιβασμός. Η τεχ-

νική του αυτή ικανοποιεί μερικώς την κάθε πλευρά και κανένας δε θεωρείται ολοκληρωτικός 

νικητής ή ηττημένος. 

Ο συμβιβασμός δίνει έμφαση στην ανεύρεση μιας λύσης που επιλύει ικανοποιητικά 

τη σύγκρουση. Με τη τεχνική αυτή εφαρμόζεται κάποια λύση που περιλαμβάνει τα κοινά ση-

μεία των δύο ομάδων σε μια προσπάθεια να συμβιβάσει τις αντίθετες απόψεις. Κανένας δε 

θα ικανοποιηθεί  απόλυτα και αυτή η έλλειψη ικανοποίησης είναι ένα από τα αρνητικά σημε-

ία αυτής της μεθόδου.
29

 

Σε αυτό το σημείο υπάρχουν αρκετά μειονεκτήματα. Αρχικά, δεν μπορεί να αντιμετω-

πιστούν όλες οι αιτίες της σύγκρουσης από τη στιγμή που η τεχνική συμβιβασμού δίνει έμ-

φαση μόνο στη λύση του προβλήματος. Δεύτερον, χρησιμοποιώντας αυτή τη μέθοδο δεν ικα-

νοποιούνται και οι δύο συγκρουόμενες πλευρές. Τρίτον, για να γίνει δυνατός ο συμβιβασμός 

υπάρχει πιθανότητα να μην επιλυθεί το πραγματικό πρόβλημα μιας και το κριτήριο για τη 

λήψη απόφασης είναι αυτό του συμβιβασμού. Έτσι, αν η αποτελεσματικότερη λύση σε ένα 

πρόβλημα είναι να επωφεληθεί η μια ομάδα σε βάρος της άλλης, με τη μέθοδο του συμβι-

βασμού, αυτή η λύση δεν πρόκειται να επιλεγεί ποτέ. Υπάρχει ακόμη μία εσφαλμένη αντίλη-

ψη ότι για να είναι δυνατός ο συμβιβασμός θα πρέπει οι δύο πλευρές να είναι σχετικά ισοδύ-
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ναμες σε ό, τι αφορά τη θέση τους στον οργανισμό, τις ικανότητες τους στην επικοινωνία και 

τις διαπροσωπικές  τους δεξιότητες, όπου τίποτα από όλα αυτά δεν είναι σωστό. Αν και μία 

ομάδα έχει σαφώς περισσότερες δεξιότητες από την άλλη, ο συμβιβασμός είναι μάλλον απί-

θανος επειδή η ισχυρή ομάδα θα επιβάλει απλώς τη θέλησή της στη λιγότερο ισχυρή. 

Για την πρόληψη των ενδο- επιχειρησιακών συγκρούσεων προτείνονται κάποιες μέ-

θοδοι, οι οποίες είναι: 

• Πρέπει να δίνεται έμφαση στην αποδοτικότητα της οργάνωσης και παράλληλα να 

τονίζεται ο ρόλος και η συνεισφορά των επιμέρους τμημάτων στην όλη απόδοση. 

• Μεταξύ των ομάδων της ίδιας οργάνωσης θα πρέπει να υπάρχει επικοινωνία και συ-

νεργασία για την επίλυση κοινών ή οργανωσιακών προβλημάτων. 

• Θα πρέπει να αποφεύγονται οι συνθήκες ανταγωνισμού μεταξύ τμημάτων ή ομά-

δων. Θα πρέπει να δίνεται έμφαση στον συντονισμό δυνάμεων και ενεργειών με 

στόχο τη συνολική απόδοση της οργάνωσης. Οι αμοιβές  θα πρέπει να κατανέμονται 

με ισότητα μεταξύ των τμημάτων, με βάση την προσπάθεια και τη συνεισφορά και 

όχι με βάση το αποτέλεσμα. 

2.2.3. Ομάδες  

Σε αυτήν την υποενότητα θα μελετήσουμε το δεύτερο στοιχείο των διαπροσωπικών 

σχέσεων, τις ομάδες. Είναι γνωστό ότι σε κάθε οργανισμό – επιχείρηση υπάρχουν ομάδες ερ-

γασίας και αυτό γιατί η  επιθυμία των εργαζομένων να ικανοποιήσουν συγκεκριμένες ανάγκες 

στα πλαίσια του οργανισμού στον οποίο δουλεύουν, τις δημιουργούν. Η δημιουργία των ο-

μάδων από βιολογική σκοπιά ερμηνεύεται ως στρατηγική επιβίωσης μέσω της συνεργασίας. 

Η ψυχολογική πλευρά δίνει τρεις ερμηνείες: 

1. Με βάση τη θεωρία της κοινωνικής  μάθησης. Από τη στιγμή της γέννησης εφόσον 

μεγαλώνουμε και ανατρεφόμαστε σε μια κοινωνική ομάδα, την οικογένεια, μαθαίνο-

υμε να είμαστε εξαρτημένοι από τους άλλους, όσον αφορά τις γνώσεις, τις φιλικές και 

συναισθηματικές σχέσεις κ.α. 

2. Με βάση τη θεωρία της κοινωνικής σύγκρισης. Η συμβίωση μέσα στην ομάδα ικανο-

ποιεί την ανάγκη μας για σωστές και ακριβείς απόψεις όσον αφορά το περιβάλλον 

μας και τις ικανότητές μας. 

3. Με βάση τη θεωρία της κοινωνικής ανταλλαγής. Η ομαδική συμβίωση εξασφαλίζει 

αμοιβαία κέρδη και οφέλη, εξίσου όμως και απώλειες. Το κύριο όφελος είναι ότι  η 

ομάδα μας δίνει τη ταυτότητα και το κύρος αλλά και τα υλικά αγαθά. 

Ως ομάδα, ορίζονται δύο ή περισσότερα άτομα τα οποία αλληλεπιδρούν και αλληλοεξαρ-

τώνται, με σκοπό την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων. Για την δημιουργία όμως ομάδας χρε-

ιάζεται τα άτομα να έχουν κοινή αντίληψη, επιδίωξη κοινών στόχων, αλληλεξάρτηση. 

Οι ομάδες μπορεί να είναι επίσημες ή ανεπίσημες. Επίσημες είναι οι ομάδες που ορίζον-

ται από την επιχείρηση και είναι διορισμένες να επιτελούν συγκεκριμένες εργασίες ή δρασ-
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τηριότητες. Ανεπίσημες, είναι οι ομάδες ή συμμαχίες, που σχηματίζονται αυθόρμητα, ανάμε-

σα στους εργαζομένους και δεν έχουν κάποια συγκεκριμένη δομή ή σχέση με τη δομή της ε-

πιχείρησης. 

Τα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει μία ομάδα είναι ότι πρέπει να αναγνωρίζεται ως 

υφιστάμενη οντότητα από τα μέλη της αλλά και από τα μέλη που τη γνωρίζουν. Θα πρέπει να 

υπάρχει κάποιος βαθμός αλληλεξάρτησης μεταξύ των μελών της, καθώς επίσης να υπάρχει 

και διαφοροποίηση καθηκόντων και ρόλων. 

Δεν υπάρχει μία και μοναδική εξήγηση για ποιο λόγο τα άτομα οργανώνονται σε ομάδες. 

Οι ομάδες είναι τόσο συνηθισμένες ώστε κάθε ένας από εμάς ανήκει ταυτόχρονα σε παραπά-

νω από μία. Οι άνθρωποι κατά κύριο  λόγο εντάσσονται σε αυτές διότι αισθάνονται την ανάγ-

κη δημιουργίας κοινωνικών σχέσεων, διότι αυξάνεται το γόητρο και το κύρος του συμμετέ-

χοντα, διευρύνοντας έτσι το κύκλο γνωριμιών και συνεργασιών του.  

Ένας άλλος λόγος είναι η ασφάλεια η οποία μειώνει την μοναξιά και ανασφάλεια καθώς 

αυξάνει την αυτοπεποίθηση, καλύπτοντας την ανάγκη για κοινωνικοποίηση. Νέοι εργαζόμε-

νοι επιδιώκουν την ένταξη σε ομάδα ώστε να ενδυναμωθούν, να καθοδηγούν αλλά και να 

αποκτήσουν εμπειρία. Η ένταξη σε ομάδα δημιουργεί αυτοεκτίμηση και δύναμη. Το άτομο 

αναπτύσσει τη προσωπικότητά του, του δίνεται αξία σε σχέση με τον κοινωνικό του περίγυρο 

αλλά ανάμεσα και στα ίδια τα μέλη της ομάδας του. Η δύναμη είναι  ένα σημαντικό γνώρισμα 

των ομάδων. Μεμονωμένες διεκδικήσεις, που είναι συχνά αποτυχημένες, κερδίζονται με τη 

συλλογική δράση. Αυτός είναι ένας λόγος που δημιουργούνται τα σωματεία τα οποία προσ-

τατεύουν τους εργαζόμενους από την εκμετάλλευση, τις παράλογες απαιτήσεις από την πλε-

υρά της εργοδοσίας και εξασφαλίζουν δικαιώματα και συλλογικές συμβάσεις εργασίας. 

Η αποτελεσματικότητα της ομάδας εξαρτάται από το αν η ομάδα αποτελεί πραγματικά 

στην ουσία μία ομάδα ή μία παρέα ατόμων. Η αποτελεσματικότητα εκτιμάται από την από-

δοση της ομάδας. Για να είναι αποτελεσματική εξαρτάται από τις ηγετικές ικανότητες του ερ-

γοδότη και η επιτυχία του εξαρτάται από τα αποτελέσματα της ομάδας. Ο εργοδότης λοιπόν, 

θα πρέπει να μελετάει την ομάδα του, να κατανοεί τα χαρακτηριστικά της, τα αδύνατα και 

δυνατά σημεία της, να προσπαθεί να επηρεάζει το ηθικό της, να καθοδηγεί και να εκπαιδεύει 

τα μέλη της, να αναθέτει εργασία, να τους συμβουλεύει, να τους ενθαρρύνει και αν χρειάζε-

ται να επιβάλει την τάξη. 

Η ομαδική εργασία υπερτερεί, τόσο σε ποσότητα όσο και σε ποιότητα, καθώς πολλά μυα-

λά σκέφτονται καλύτερα από ένα.   

2.2.4. Αποτελέσματα Διαπροσωπικών Σχέσεων  

Τα άτομα για να καταφέρουν να φτάσουν σε ένα σημαντικό επίπεδο ανάπτυξης διαπ-

ροσωπικών σχέσεων, πρέπει να έχουν ειλικρίνεια και ενδιαφέρον. Όταν τόσο οι συνάδελφοι, 

όσο και ο εργοδότης  διακατέχονται από εντιμότητα και ευθύτητα, αναπτύσσεται παράλληλα 

και εμπιστοσύνη. 

Σε πολλές περιπτώσεις στον εργασιακό χώρο, τα άτομα δεν σέβονται τους πιο πεπει-

ραμένους, με αποτέλεσμα αρκετά συχνά να έρχονται σε συγκρούσεις. Αυτό μειώνει τα θετικά 

που προκύπτουν από τις διαπροσωπικές σχέσεις, γιατί δεν υπάρχει αλληλοσεβασμός. 
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Οι διαπροσωπικές σχέσεις επηρεάζουν σε πολύ μεγάλο βαθμό την οργάνωση, την 

αποδοτικότητα και τη συνεργασία των ανθρώπων σε μία ομάδα. Ανάλογα την οργάνωση που 

υπάρχει σε μια επιχείρηση είναι και οι σχέσεις μεταξύ των υπαλλήλων της. Όσο πιο καλά και 

δίκαια είναι όλα οργανωμένα, τόσο καλύτερες είναι οι σχέσεις, και το αντίθετο. 

Τα ίδια τα άτομα είναι πιο αποδοτικά αφού αισθάνονται  άνετα με τους γύρω τους. 

Έχουν περισσότερη όρεξη να εργαστούν σε ένα αρκετά ευχάριστο περιβάλλον. Έπειτα υπάρ-

χει μεγαλύτερη επικοινωνία μεταξύ των ίδιων των εργαζομένων με τους συναδέλφους τους, 

αλλά και των εργοδοτών με τους εργαζομένους τους. 

Εξαιτίας των διαπροσωπικών σχέσεων που αναπτύσσονται, τα άτομα μπορούνε να 

συζητάνε καλύτερα μεταξύ τους και να παίρνουν καλύτερες αποφάσεις. Το κλίμα εργασίας 

που επικρατεί είναι ευχάριστο με αποτέλεσμα να αποφεύγονται άσχημες συνθήκες εργασίας. 

Η ατμόσφαιρα είναι φιλική και μειώνεται το άγχος που προκαλείται από τη δουλειά. 

Οι πλέον παραγωγικοί εργαζόμενοι σε οποιοδήποτε εργασιακό περιβάλλον είναι αυ-

τοί που φανερώνουν «θετική στάση», με άλλα λόγια αποπνέουν και ενισχύουν το θετικό κλί-

μα στην εργασία. Η θετική συμπεριφορά: 

1. δημιουργεί αντίστοιχα συναισθήματα και θετικό ψυχολογικό κλίμα στο περιβάλλον 

εργασίας. 

2. ενισχύει τους δεσμούς συνεργασίας της ομάδας και δρομολογεί θετική παραγωγική 

διάθεση. Εργαζόμενοι με «θετική στάση» καταγράφονται ως καθοδηγητές/ ηγέτες 

στο χώρο εργασίας, κάτι που εκτιμά ιδιαίτερα το επιχειρησιακό management. 

3. σφυρηλατεί το πνεύμα συνεργασίας, ενισχύει και βελτιώνει το δείκτη παραγωγικότη-

τας και δημιουργεί θετικές προϋποθέσεις επαγγελματικής ανόδου για τους εργαζομέ-

νους. 

Εάν προκύψουν διάφορα προβλήματα, τα άτομα μπορούν να διασταυρώσουν τις α-

πόψεις τους και  να βρουν ευκολότερα λύσεις, οι οποίες να ικανοποιούν την πλειοψηφία  το-

υς. Οι άνθρωποι στους οποίους συμβαίνει αυτό στο χώρο εργασίας τους είναι πιο ευτυχισμέ-

νοι, γιατί δεν έχουν να μεταφέρουν στις οικογένειές τους φιλονικίες και διαπληκτισμούς με 

άλλους συναδέλφους, αλλά και προϊσταμένους. Σε αυτές τις περιπτώσεις τίθενται γερές βά-

σεις για αλληλοκατανόηση.  

Οι σταθερά αρνητικές διαθέσεις αυξάνουν το εργασιακό στρες και επηρεάζουν αρνη-

τικά το ομαδικό πνεύμα στο περιβάλλον εργασίας. Οι «αρνητικές στάσεις»: 

1. ανατρέπουν το θετικό κλίμα ομαδικής εργασίας μειώνοντας το δείκτη δημιουργικότη-

τας και παραγωγικότητας. Παράλληλα, οδηγούν το διευθυντικό management σε α-

ποφάσεις και κινήσεις πολλές φορές επώδυνες για τους υφισταμένους. 

2. επηρεάζουν αρνητικά τη διάθεση για συμμετοχή και προσφορά καθώς επίσης και ο-

ποιαδήποτε νεωτεριστική πρωτοβουλία. 
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3. ανατρέπουν τις προσπάθειες των εργαζομένων για ενσωμάτωση στην ομάδα εργασί-

ας επειδή οι αρνητικές διαθέσεις απαιτούν πολλαπλές θετικές προσπάθειες, άρα και 

διαθέσεις, για να αμβλυνθούν. 

Γενικά, οι αρνητικές διαθέσεις: 

• μειώνουν το δείκτη παραγωγικότητας, 

• επηρεάζουν αρνητικά τις πελατειακές σχέσεις της επιχείρησης και την αποτελεσματι-

κότητά της,  

• διασπούν τον εργασιακό ιστό και οδηγούν, όχι σπάνια, σε απροσδόκητες αποχωρήσε-

ις εργαζομένων με όλες τις αντίστοιχες για τους ίδιους και την επιχείρηση συνέπειες, 

• οδηγούν σε τριβές με απρόσμενα αποτελέσματα. 

Συγκεκριμένα, η θετική επίδραση των αποτελεσμάτων των διαπροσωπικών σχέσεων  για την 

ίδια την οργάνωση είναι: 

• Αυξάνεται η παραγωγικότητα των ατόμων, με αποτέλεσμα να αυξάνεται και η παρα-

γωγή της οργάνωσης άρα και τα κέρδη της. 

• Επιτυγχάνονται ομαδικά οι στόχοι της οργάνωσης. 

• Ο εργοδότης είναι ευχαριστημένος με τους εργαζόμενους τους και έτσι αισθάνεται 

και ο ίδιος καλύτερα. Δίνεται η δυνατότητα απαλλαγής από την ένταση. 

• Υπάρχει συνεργασία μεταξύ εργοδότη και εργαζομένου όπου πολλές φορές μπορεί να 

τον εξυπηρετήσει και να μειώσει  τις δικές του ευθύνες. 

• Ο εργοδότης αντιμετωπίζεται περισσότερο σαν άνθρωπος παρά σαν μία ψυχρή μηχα-

νή που δίνει εντολές και ελέγχει. 

• Τηρούνται τα χρονοδιαγράμματα που έχουν τεθεί στις οργανώσεις χωρίς σημαντικές 

καθυστερήσεις. 

• Καλύτερη ποιότητα εργασίας. 

Αντίθετα, ένα μεγάλο μέρος της αύξησης κόστους λειτουργίας της επιχείρησης, οφείλεται 

στις κακές ανθρώπινες σχέσεις των ανθρώπων της, έστω και αν δεν μπορεί να αποτυπωθούν 

με αριθμούς, όπως όλα τα άλλα κόστη. Οι καθυστερήσεις, η πτώση της ποιότητας της εργασί-

ας, η παραβίαση των χρονοδιαγραμμάτων και η αποτυχία των προσπαθειών για τους στόχο-

υς, οφείλονται κατά μεγάλο βαθμό στις διαταραγμένες σχέσεις που έχουν δημιουργηθεί α-

νάμεσα στους ανθρώπους. 

Ανεξάρτητα από το γνωστικό αντικείμενο των ανθρώπων και από τις ικανότητες που μπο-

ρεί να διαθέτουν, αν οι σχέσεις που δημιουργούν με τους άλλους ανθρώπους δεν είναι δημι-

ουργικές και θετικές, τότε το αποτέλεσμα της δουλειάς τους είναι μέτριο και χωρίς ποιότητα, 

καθώς οι ίδιοι παρουσιάζουν άγχος με αποτέλεσμα να προκύπτουν προβλήματα στη συμπε-

ριφορά, ψυχολογικά αλλά και προβλήματα υγείας. 
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Το άγχος επιφέρει πολλά. Κάποιες από τις επιπτώσεις τους άγχους είναι ο πονοκέφαλος, 

η ανία, νεύρα, μελαγχολίες, αϋπνίες, υστερία, φόβο, ζαλάδα, διαβήτη, αγωνία, ανορεξία, έλ-

κος, ατυχήματα, αλκοολισμός και άλλα πολλά. 

Επομένως, η ομαδικότητα που είναι αποτέλεσμα της κοινωνικοποίησης του ατόμου και 

αποσκοπεί στην ολοκλήρωση της προσωπικότητας και την κοινωνική συνοχή επιτελείται μέ-

σω των διαπροσωπικών σχέσεων.  

2.3. Ο χώρος αισθητικής οργάνωσης  

Προηγουμένως μιλήσαμε για την επικοινωνία σαν πρώτο στοιχείο της οργανωσιακής ατ-

μόσφαιρας, η οποία βέβαια υπάρχει μέσα σε κάθε διαδικασία του οργανισμού. Πέραν του ότι 

ο κάθε άνθρωπος κατέχει αυτή την φυσική ικανότητα για επικοινωνία με τους άλλους, είναι 

φυσικά αλληλένδετο με το δεύτερο στοιχείο της οργανωσιακής ατμόσφαιρας, το δίκτυο δι-

απροσωπικών σχέσεων το οποίο βασίζεται στις αλληλεπιδράσεις και σχέσεις τόσο των αν-

θρώπων μεταξύ τους όσο και των δραστηριοτήτων τους. Μεταξύ αυτών των στοιχείων δε θα 

μπορούσε να λείπει και ο χώρος αισθητικής οργάνωσης, εννοώντας το περιβάλλον εκείνο  

μέσα σε συγκεκριμένο εργασιακό πλαίσιο , το οποίο διαμορφώνει σε σημαντικό βαθμό τις 

διαθέσεις αλλά και τη συμπεριφορά του προσωπικού έχοντας σαν αποτέλεσμα το περιβάλλον 

να αναδεικνύεται ως ένας από τους βασικότερους παράγοντες αποδοτικής λειτουργίας του 

οργανισμού. 

Η αισθητική σαν έννοια, αποτελεί τη τέχνη με την οποία, ο κάθε άνθρωπος έχει τη δυνα-

τότητα αφενός να διατηρήσει και να αξιοποιήσει τα ωραία χαρακτηριστικά του και αφετέρου, 

να βελτιώσει ελαττώματα και πιθανόν δυσμορφίες που έχουν σχέση με τη αισθητική προβολή 

του.
30

 

Ο χώρος αισθητικής οργάνωσης είναι το τρίτο στοιχείο της οργανωσιακής ατμόσφαιρας  

το οποίο περιλαμβάνει όλα αυτά τα οποία πρέπει να έχει η επιχείρηση στο δυναμικό και ορ-

γανωσιακό της περιβάλλον. 

Το εργασιακό περιβάλλον μπορεί να διαχωριστεί στο φυσικό και στο ανθρώπινο περιβάλ-

λον. Το φυσικό περιβάλλον αφορά το σύνολο των τεχνικών στοιχείων τα οποία συνθέτουν το 

περιβάλλον εργασίας κα αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την λειτουργία του προσωπι-

κού και τη μεγιστοποίηση των προσπαθειών του για την επίτευξη των στόχων του οργανισμο-

ύ. 

Το ανθρώπινο περιβάλλον προκύπτει από το πλαίσιο των ανθρώπινων σχέσεων που α-

ναπτύσσονται μέσα στους οργανισμούς και συνθέτουν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την 

ανάπτυξη της συμπεριφοράς μέσα στους οργανισμούς.
31

 

Η θέση του εργαζόμενου μέσα στους χώρους εργασίας αποτελεί στην εποχή μας βασικό 

στοιχείο και έργο στο κλάδο των Οργανωσιακών Σχέσεων αλλάζοντας την άποψη ότι οι εργα-

                                                           

30
 http://eureka.lib.teithe.gr:8080/bistream/handle/10184/565/zax_mar_chapter2.pdf?sequence=4  

31
 Βενέρης Χ. και Μανδαλιός Μ. (2012), Οργανωσιακή ατμόσφαιρα, σελ.17 
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ζόμενοι πρέπει να καταπιέζονται για να ανταποκριθούν σε μια κατάσταση υποχρεωτικής 

προσαρμογής μέσα σε ένα τεχνητό όσο και ανιαρό περιβάλλον. 

Η σύγχρονη εξέλιξη της τεχνολογίας, η συνεχής ενημέρωση και η επαγγελματική γνώ-

ση, η χρήση κατάλληλων φυσικών και τεχνικών μέσων και μεθόδων, καθιστούν την τέχνη της 

αισθητικής αναγνωρισμένη αξία, ικανή να καλύψει τις ανάγκες των  ενδιαφερομένων για τον 

καλλωπισμό της εξωτερικής εμφάνισης, τη διατήρηση, την ανάδειξη και τη βελτίωση των χα-

ρακτηριστικών τους. 

Όταν μιλάμε για χώρο αισθητικής εννοούμε τις περιβαλλοντικές συνθήκες, την καταλ-

ληλότητα της κτιριακής συγκρότησης (ώστε να ανταποκρίνεται στην παραγωγή έργου), τα έ-

πιπλα, τις εγκαταστάσεις υγιεινής κ.α. 

Κάποια από τα κυριότερα σημεία αναφοράς για την καλυτέρευση των περιβαλλοντι-

κών συνθηκών είναι: 

1. η ορθολογική χρήση του φωτισμού στον εργασιακό χώρο. 

2. η αποφυγή της μονοτονίας, που εμπεριέχουν πολλά επαγγέλματα και πολλοί εργασι-

ακοί χώροι. 

3. η αποφυγή στρεσσογόνων καταστάσεων για τους εργαζομένους εξαιτίας της οργάνω-

σης του χώρου εργασίας, των συστημάτων εργασίας και της εργασιακής εγρήγορσης 

κ.τ.λ.  

Εκτός από το χώρο αισθητικής οργάνωσης πρέπει να ερευνήσουμε κατά τη συνεργασία 

των εργαζομένων, τη μελέτη της φυσιολογίας που ερευνά την κόπωση, τη θερμοκρασία, την 

υγρασία, ακόμα και τις στάσεις σώματος του εργαζομένου. Επίσης, τη μελέτη της ψυχοφυσι-

ολογίας, που μελετά την αξιοποίηση των ανθρώπινων  αισθήσεων, της ακοής και της όρασης 

για την παραγωγή έργου, καθώς και της σύγχρονης τεχνικής που δημιουργεί τους κατάλληλο-

υς χώρους, τα κατάλληλα εργαλεία και μηχανές, τις κατάλληλες θέσεις και καθίσματα για το-

υς εργαζομένους με βάση τις ξεχωριστές απαιτήσεις κάθε πόστου. 

Η έννοια «αισθητική» προέρχεται από την ελληνική λέξη αισθητικός. Ο όρος αυτός χρησι-

μοποιείται για να περιγράψει το ευχάριστο ή το ωραίο αλλά στην πραγματικότητα έχει ευρύ-

τερη εφαρμογή και υποδηλώνει κάθε αντίληψη περί αισθητικής. Σήμερα ακούμε τον συχνό-

τερο όρο αναισθητικός- κάτι δηλαδή που μας «κοιμίζει», ενώ η αισθητική είναι αυτή που μας 

«ξυπνάει». 

2.3.1. Γενικές προδιαγραφές χώρων εργασίας  

Ο χώρος και ο σχεδιασμός της οργάνωσης, σχετίζεται άμεσα με τη προσωπικότητα 

του εργοδότη και των εργαζομένων, χαρακτηρίζοντας τον τρόπο εργασίας τους, επηρεάζοντας 

έτσι θετικά ή αρνητικά την εικόνα τους προς τους πιθανούς πελάτες. 

Υπάρχουν κάποιες βασικές αρχές στους χώρους οργανώσεων οι οποίες θα πρέπει να 

εφαρμόζονται έτσι ώστε η πρώτη επαφή του πελάτη με το περιβάλλον να δημιουργεί ευχά-

ριστα συναισθήματα και εντυπώσεις. 
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Ένας παράγοντας που προσδιορίζει την επιλογή μιας οργάνωσης είναι η θέση τους 

μέσα στην πόλη. Είναι σημαντικό να βρίσκεται σε σημείο τέτοιο που να εξασφαλίζει στον πε-

λάτη εύκολη πρόσβαση, ενώ προνόμιο θεωρείται η πιθανή ύπαρξη χώρου πάρκινγκ. Σε πε-

ρίπτωση που διατίθεται αίθουσα αναμονής θα πρέπει να είναι ευχάριστη και να αποπνέει 

άνεση με χρώματα που να ξεκουράζουν. Καλό είναι να υπάρχουν κάποια περιοδικά για να 

απασχοληθεί ο πελάτης την ώρα της αναμονής η οποία θα πρέπει μάλιστα να είναι σύντομη. 

Το χρώμα του χώρου συντελεί στη χαλάρωση και στη δημιουργία εμπιστοσύνης. Τα 

απαλά, ζεστά και ουδέτερα χρώματα όπως μπεζ, λαδί είναι κατάλληλα, τα βαριά χρώματα 

είναι αποπνικτικά, τα πολύ ανοιχτά όπως μπλε ανοιχτό, πράσινο και άσπρο είναι ψυχρά, ενώ 

οι αποχρώσεις του κόκκινου απορρίπτονται γιατί μπορεί να προκαλέσουν φόβο ή υπερένταση 

σε μερικά άτομα. 

Επίσης, η έκταση του χώρου παίζει σημαντικό ρόλο καθώς ο μικρός χώρος ενθαρρύ-

νει την οικειότητα, ο κανονικός τη φιλικότητα, ενώ ο υπερβολικά μεγάλος δημιουργεί απόσ-

ταση και ψυχρότητα.  

Πιο συγκεκριμένα, οι χώροι εργασίας θα πρέπει να πληρούν ορισμένες βασικές προ-

διαγραφές Υγείας και Ασφάλειας.
32

Συγκεκριμένα, 

1. καθαριότητα: ο χώρος εργασίας θα πρέπει να διατηρείται καθαρός και να είναι απαλ-

λαγμένος από δυσοσμία που αναδύεται από οποιαδήποτε αποχέτευση, υγειονομικές 

διευκολύνσεις ή άλλες πηγές όχλησης. 

2. συνωστισμός: σε κάθε χώρο εργασίας δεν πρέπει να υπάρχει τέτοιος συνωστισμός 

ώστε να δημιουργείται κίνδυνος βλάβης της υγείας των προσώπων που εκτελούν ερ-

γασία. Για τον καθορισμό του κατά πόσο σε οποιοδήποτε χώρο εργασίας υπάρχει συ-

νωστισμός πρέπει να λαμβάνεται υπόψη όχι μόνο ο αριθμός των προσώπων που α-

ναμένεται να εργάζονται σε αυτόν αλλά επίσης και ο χώρος που καταλαμβάνεται από 

εγκαταστάσεις, εξοπλισμό κ.τ.λ. 

3. αερισμός και θερμοκρασία: στους χώρους εργασίας θα πρέπει να λαμβάνεται πρόνο-

ια για την εξασφάλιση επαρκούς αερισμού και κλιματισμού. Τα συστήματα ή οι εγκα-

ταστάσεις που χρησιμοποιούνται για την εξασφάλιση ικανοποιητικών κλιματικών 

συνθηκών πρέπει να λειτουργούν  με τέτοιο τρόπο ώστε να μην προκαλούν τη διαφυ-

γή μέσα στην ατμόσφαιρα του χώρου εργασίας οποιωνδήποτε ουσιών ή μικροοργα-

νισμών. Ο αερισμός αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση ώστε να εξασφαλιστεί η υγιε-

ινή ατμόσφαιρα και αυτό επιτυγχάνεται τόσο με φυσικό τρόπο όσο και με τεχνητό 

τρόπο ( κλιματιστικό, ιονιστής). Η καθαρή ατμόσφαιρα υποδηλώνει καθαριότητα και 

υγιεινό περιβάλλον. Παρακάτω στην 3
η
 ενότητα στο εργασιακό περιβάλλον, θα δούμε 

περισσότερη ανάλυση. 

                                                           

32
 http://www.schools.ac.cy/programmes/asfaleia-

ygeia/ekpaideutiko_iliko/tehniko_lykeio/a_techniko_lykeio/thematikes%20enotites/3-

thema/ekpaideutikos/a_techniko_lykeio_3_ekpaideutikos_iliko.pdf 
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4. φωτισμός: σε όλους τους  χώρους εργασίας θα πρέπει να εξασφαλίζεται επαρκής φω-

τισμός (φυσικός ή τεχνικός) για την εκτέλεση όλων των εργασιών και δραστηριοτή-

των. Ανάλογα με την εκτελούμενη εργασία θα πρέπει να επιλέγεται το κατάλληλο ε-

πίπεδο φωτισμού για την διευκόλυνση των εργαζομένων. Ο φωτισμός θα πρέπει να 

είναι διακριτικός και όχι έντονος για να συμβάλει στη χαλάρωση του εργαζομένου και 

κατ’ επέκταση στους πελάτες. Κατάλληλος φωτισμός θεωρείται αυτός που εκπέμπε-

ται από  το φυσικό φως ή εκείνος που τείνει να παρουσιάζει όλα τα χαρακτηριστικά 

του φυσικού φωτός. Ο φωτισμός του χώρου αποτελεί θέμα υψίστης σημασίας και θα 

πρέπει να επιλέγεται προσεκτικά ώστε να δίνει το σωστό και ενδεδειγμένο φωτισμό  

στο εκάστοτε τμήμα ανάλογα δηλαδή με τον ειδικό χώρο της κάθε εργασίας. Όπως 

για παράδειγμα, πιο φωτεινό θα είναι το τμήμα της παραγωγής σε σχέση με το τμήμα 

πωλήσεων κ.ο.κ. Περισσότερη ανάλυση για το φωτισμό θα δούμε και παρακάτω στην 

3
η
 ενότητα όπου αναφερόμαστε στο περιβάλλον της οργανωσιακής ατμόσφαιρας. 

5. δάπεδα: όλα τα δάπεδα των χώρων εργασίας πρέπει να είναι κατασκευασμένα από 

μη υδροπερατά υλικά τοποθετημένα με κατάλληλο τρόπο. Όπου εκτελούνται διεργα-

σίες οι οποίες μπορούν να προκαλέσουν συσσώρευση υγρών στο δάπεδο θα πρέπει 

να παρέχονται και να συντηρούνται αποτελεσματικά μέσα αποχέτευσης. Εάν χρησι-

μοποιούνται για τοποθέτηση ή αποθήκευση εμπορευμάτων ή άλλων αντικειμένων θα 

πρέπει  το μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο να βεβαιώνεται από μηχανικό. Ειδική  πινα-

κίδα θα πρέπει να υπάρχει στην είσοδο του χώρου. 

6. υγειονομικές διευκολύνσεις: στους εργαζομένους πρέπει να παρέχονται επαρκείς και 

κατάλληλες υγειονομικές διευκολύνσεις για έκπλυση και καθαρισμό ανάλογα με τη 

φύση των εργασιών τους. Επίσης, πρέπει να παρέχεται αρκετή ποσότητα πόσιμου νε-

ρού σε κατάλληλα σημεία των εγκαταστάσεων. Η απολύμανση των επιφανειών όπως 

των τοίχων, των δαπέδων και των επίπλων μπορεί να γίνει με τη χρήση απολυμαντι-

κών ουσιών. Η αντισηψία, η απολύμανση και η αποστείρωση είναι μέσα που επιτυγ-

χάνουν την εξάλειψη παθογόνων μικροοργανισμών και θεωρούνται απαραίτητα για 

τη σωστή διατήρηση της υγιεινής μέσα σε ένα επαγγελματικό χώρο. 

7. χώροι αποδυτηρίων: στους εργαζόμενους πρέπει να παρέχεται κατάλληλος χώρος για 

φύλαξη των ενδυμάτων τους σε περίπτωση που πρέπει να χρησιμοποιούν ειδικές εν-

δυμασίες καθώς επίσης τα αποδυτήρια πρέπει να είναι  επαρκών διαστάσεων με κα-

θίσματα. 

8. χώροι ανάπαυσης: σε χώρους εργασίας όπου ο αριθμός των εργαζομένων ή η φύση 

των εργασιών το επιβάλλουν, πρέπει να παρέχεται κατάλληλος χώρος ανάπαυσης 

στον οποίο οι εργαζόμενοι θα μπορούν να κάνουν τα διαλείμματα τους είτε τρώγον-

τας είτε συζητώντας είτε ακούγοντας μουσική. 

Δεδομένου ότι όλα τα εξεταζόμενα θέματα κατατείνουν στη βελτίωση της παραγωγικότη-

τας, η οποία δημιουργεί όλες τις προϋποθέσεις για την καλυτέρευση του επιπέδου διαβίωσης 

των εργαζομένων, είναι γεγονός ότι οι έννοιες της ασφάλειας και υγιεινής όπως και της ελασ-

τικότητας του ωραρίου συμβάλλουν σε αυτήν την προοπτική. 
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Η ασφάλεια και υγιεινή των εργαζομένων, σαν έννοιες στοχεύουν να δείξουν το όλο κοι-

νωνιολογικό και ψυχολογικό πλαίσιο δράσης τους στους εργασιακούς χώρους. Ο όρος «υγιει-

νή» αναφέρεται στους διάφορους παράγοντες που επιδρούν στην υγεία του ατόμου με σκο-

πό την πρόληψη, τη διατήρηση και την προαγωγή της. Η υγιεινή μπορεί να είναι ατομική, ε-

παγγελματική κ.α. Η ασφάλεια των εργαζομένων αποτελεί για το Διεθνές Γραφείο Εργασίας 

μείζον πρόβλημα, αφού κάθε τρία λεπτά σε κάποιο μέρος  του κόσμου ένας εργαζόμενος πε-

θαίνει από ατύχημα στον τόπο της δουλειάς ή από αρρώστια που προέρχεται από το ανθυγιε-

ινό περιβάλλον της απασχόλησής του. Κάθε δευτερόλεπτο που περνάει, τουλάχιστον τρεις 

εργαζόμενοι τραυματίζονται, ενώ εκτιμάται ότι κάθε χρόνο 180.000 εργαζόμενοι βρίσκουν το 

θάνατο και 110.000.000 εργαζόμενοι τραυματίζονται σε επαγγελματικά ατυχήματα σε παγ-

κόσμια κλίμακα.
33

 

Το εργασιακό περιβάλλον πάντοτε υπήρξε και εξακολουθεί να είναι η αιτία ασθενείας, 

αναπηρίας και θανάτου για ένα μεγάλο αριθμό εργαζομένων που εντάθηκε με την άνοδο της 

διεθνούς βιομηχανίας τα τελευταία 40 χρόνια. 

Σήμερα πλέον όλα τα διεθνή στοιχεία, αλλά και τα αντίστοιχα ελληνικά αντίστοιχα για τα 

εργασιακά ατυχήματα είναι εκπληκτικά για τις συνέπειές τους, αφού κάθε χρόνο στις χώρες 

της Ε.Ο.Κ. με τους 150.000.000 κατοίκους περίπου συμβαίνουν 4.500.000 εργατικά ατυχήμα-

τα, από τα οποία 8.000 είναι θανατηφόρα. 

Όσον αφορά το ωράριο και την ελαστικότητα όλος ο προηγούμενος αιώνας κυριαρχήθηκε 

από τις προσπάθειες μείωσης του χρόνου εργασίας για τους εργαζομένους, έτσι όμως που να 

δίνει ταυτόχρονα: 

• αύξηση παραγωγικότητας, 

• αναδιοργάνωση – απελευθέρωση χρόνου και 

• βελτίωση εισοδηματικών πόρων. 

Σε ό,τι αφορά το ωράριο και την ελαστικότητα στην παραγωγική διαδικασία, έχουν εξαχ-

θεί ορισμένα συμπεράσματα.
34

 Συγκεκριμένα ότι: 

• η σταδιακή μείωση του ετήσιου όγκο εργασίας μπορεί να αποτελέσει μέσο ανακατα-

νομής των ευκαιριών απασχόλησης, 

• ότι μπορεί η μείωση του ωραρίου να συμβάλλει σημαντικά στην αποφυγή υπερβάλ-

λουσας εργασιακής κόπωσης, στη μείωση του εργασιακού στρες, στην ανανέωση του 

ενδιαφέροντος για την εργασία κ.τ.λ. , 

                                                           

33
 Λύτρας Περικλής Ν. (1992), Εργασιακές Σχέσεις – Συμβολή στα σύγχρονα κοινωνικο - ψυχολογικά 

δεδομένα των εργασιακών σχέσεων, Αθήνα. 

34
 http://www.clicktoconvert.com 
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• ότι η ελαστικότητα και η μείωση των ωρών εργασίας μπορεί να αποτελέσει βασικό 

συστατικό των νέων δεδομένων εργασίας για κάποιες «ειδικές» ομάδες του εργατι-

κού δυναμικού (για παράδειγμα ηλικιωμένοι, ανάπηροι, γυναίκες κ.α. ), 

• ότι προσδοκάται μέσω της ελαστικότητας η μεγαλύτερη δυνατή κατάργηση της «νυχ-

τερινής» εργασίας ανδρών και γυναικών, η αποφυγή στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό 

της Κυριακάτικης εργασίας και το πείραμα με κάθε τρόπο σε «υγιεινές μορφές» α-

πασχόλησης κ.α. 

Είναι τέτοιος ο όγκος των αλλαγών που έχουν συντελεσθεί τα τελευταία 15 χρόνια στα 

εργασιακά θέματα, που αναμφίβολα θα μπορούσε κάποιος να κάνει λόγο για καθιέρωση νέ-

ων εργασιακών προτύπων, ειδικά μάλιστα σε ορισμένα θέματα. Ούτως ή άλλως είναι σαφές 

ότι η προβληματική της ελαστικότητας μόλις τώρα αρχίζει στην πράξη, καθώς οι διαπροσωπι-

κές εργασιακές σχέσεις σε όλη αυτή τη προσπάθεια δε μπορούν να παίξουν το ρόλο του «θε-

ατή». Αντίθετα, ο ρόλος του πρωταγωνιστή αυτών των εξελίξεων είναι πλέον ταιριαστός. 

2.3.2. Μη ασφαλείς συνθήκες εργασίας. 

Οι μη ασφαλείς συνθήκες εργασίας αποτελούν μία βασική αιτία ατυχημάτων, και πε-

ριλαμβάνουν: 

• Ακατάλληλη φύλαξη του εξοπλισμού 

• Ελαττωματικό εξοπλισμό  

• Μη ασφαλή αποθήκευση, και υπερφόρτωση 

• Ακατάλληλο φωτισμό, για παράδειγμα υπερβολικό ή ελάχιστο φωτισμό 

• Ακατάλληλο εξαερισμό, όπως ανεπαρκή ανανέωση του αέρα, ή ρυπογόνες εστίες. 

Η κυριότερη θεραπεία στο σημείο αυτό είναι η εξάλειψη ή η ελαχιστοποίηση των μη ασ-

φαλών συνθηκών εργασίας. Ο εργοδότης για παράδειγμα, μπορεί να δημιουργήσει έναν κα-

τάλογο που θα περιλαμβάνει τις μη ασφαλείς συνθήκες εργασίας. Μία τέτοια καταγραφή θα 

τον βοηθήσει να εντοπίσει τα πιθανά προβλήματα, για να δώσει τις απαραίτητες λύσεις. 

Μολονότι τα ατυχήματα μπορούν να συμβούν οπουδήποτε, υπάρχουν μερικές ζώνες υ-

ψηλού κινδύνου. Τα πιο σοβαρά ατυχήματα συμβαίνουν συνήθως κοντά σε μηχανήματα είτε 

κοπής είτε συσκευασίας κ.α. 

Υπάρχουν όμως και άλλες αιτίες ατυχημάτων που σχετίζονται με τις συνθήκες εργασίας. 

Μερικές αιτίες ατυχημάτων που σχετίζονται με τις συνθήκες εργασίας δεν είναι τόσο προφα-

νείς, επειδή εμπλέκουν την ψυχολογία του χώρου εργασίας. Τέτοιες αιτίες μπορεί να είναι το 

άγχος και το κακό κλίμα ασφαλείας. Οι ώρες απασχόλησης και η κούραση αποτελούν επίσης 

αιτίες ατυχημάτων. Τα ποσοστά ατυχημάτων είναι συνήθως χαμηλά κατά τις πρώτες πέντε ή 

έξι ώρες της εργάσιμης ημέρας, αλλά μετά τις έξι ώρες απασχόλησης, ο ρυθμός ατυχημάτων 

ανεβαίνει. Αυτό οφείλεται στην κούραση, αλλά και στο γεγονός ότι τα ατυχήματα συμβαίνουν 

συχνότερα κατά τη βραδινή βάρδια. 
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Ατυχήματα συμβαίνουν πιο συχνά, επίσης, στις εγκαταστάσεις με υψηλό εποχιακό πο-

σοστό απολύσεων, και όπου υπάρχει εχθρότητα ανάμεσα στους εργαζομένους, παρακρατο-

ύνται αμοιβές και επικρατούν κακές  συνθήκες διαβίωσης. Οι παράγοντες προσωρινού άγχο-

υς,  όπως η υψηλή θερμοκρασία στο χώρο εργασίας, αποτελούν επίσης συνθήκες που συνδέ-

ονται με το ποσοστό ατυχημάτων. Όσοι εργάζονται υπό συνθήκες άγχους και πίεσης χρόνου, 

και αισθάνονται ότι η εργασία τους απειλείται ή δεν είναι εξασφαλισμένη, υπόκεινται σε πε-

ρισσότερα ατυχήματα. 

Είναι γνωστό ότι είναι αδύνατον να εξαλείψει κανείς τα ατυχήματα απλά και μόνο ε-

πειδή εξαλείφει τις μη ασφαλείς συνθήκες. Οι άνθρωποι προκαλούν ατυχήματα, και κανένας 

δεν έχει βρει ένα σίγουρο τρόπο να εξαλειφθούν οι μη ασφαλείς ενέργειες, όπως: 

• Η ρίψη υλικών  

• Λειτουργία ή εργασία σε ταχύτητες που δεν είναι ασφαλείς, είτε οι ταχύτητες είναι 

πολύ χαμηλές είτε είναι πολύ υψηλές  

• Η αχρήστευση του εξοπλισμού ασφαλείας, λόγω μετακίνησης ή αποσύνδεσής του 

• Η ακατάλληλη φόρτωση.  

Δεν υπάρχει μία και μοναδική ερμηνεία στο γιατί ένας εργαζόμενος ενδέχεται να συμπε-

ριφερθεί με τρόπο μη ασφαλή. Μερικές φορές οι συνθήκες εργασίας ενδέχεται να αποτελέ-

σουν την αιτία για μη ασφαλείς ενέργειες. Για παράδειγμα, οι εργαζόμενοι με άγχος ενδεχο-

μένως να συμπεριφέρθουν με τρόπο μη ασφαλή ακόμη και αν γνωρίζουν ότι δεν πρέπει. Με-

ρικές φορές οι εργαζόμενοι δεν είναι επαρκώς εκπαιδευμένοι σε ασφαλείς τρόπους εργασίας. 

Κάποιες επιχειρήσεις δεν παρέχουν στους εργαζόμενους τους τις σωστές προδιαγραφές ασ-

φαλείας και οι εργαζόμενοι απλώς αναπτύσσουν τις δικές τους κακές ή καλές συνήθειες ερ-

γασίας. Όμως, η κακή συμπεριφορά οφείλεται συνήθως στο πώς αντιλαμβάνεται ο εργαζόμε-

νος μία κατάσταση, στην προσωπικότητά του και τις δεξιότητές του. Τα προβλήματα συμπε-

ριφοράς στο χώρο εργασίας είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα με επιπτώσεις στις ανθρώπινες 

σχέσεις και στην παραγωγικότητα. Το να δημιουργηθεί ένα εχθρικό κλίμα μέσα στο περιβάλ-

λον εργασίας, ανοίγει τις πόρτες για εκτράχυνση του κλίματος χωρίς προβλεπόμενες συνέπει-

ες, οι οποίες κατ’ επέκταση θα βλάψουν τα μέλη της ομάδας που έχουν τις διαφορές, το σύ-

νολο της ομάδας, την παραγωγικότητα και την αποτελεσματικότητα του συνόλου
35

. 

Δεν μπορεί να πει κανείς  με ακρίβεια ποια άτομα είναι εκείνα τα οποία είναι επιρρεπή 

στα εργασιακά ατυχήματα διότι έρευνες πολλών ετών δεν κατάφεραν να αποκαλύψουν κάπο-

ια χαρακτηριστικά που διαθέτουν όσοι έχουν τάση για ατυχήματα. Σήμερα κάποιοι ειδικοί 

αμφιβάλλουν αν υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που θα έχουν περισσότερα ατυχήματα από 

κάποιους άλλους ανεξάρτητα από το περιβάλλον και την κατάσταση που θα τοποθετηθούν. 

Αντίθετα, όλοι συμφωνούν ότι εάν ένα άτομο παρουσιάζει τάση για ατυχήματα σε μια θέση 

εργασίας, δεν θα συμβαίνει το ίδιο σε μία άλλη θέση εργασίας. Ωστόσο, συγκεκριμένες κα-

ταστάσεις συνδέονται με διάφορα χαρακτηριστικά του ανθρώπου. Για παράδειγμα, έρευνες 
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 www.medlook.net , βλ. Παράρτημα 2. Προβλήματα συμπεριφοράς στο χώρο εργασίας.. σελ.92,   
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έδειξαν ότι οι επιρρεπείς στα ατυχήματα οδηγοί είχαν χαμηλότερη απόδοση σε ένα τεστ ικα-

νοτήτων οδήγησης, σε σύγκριση με τους οδηγούς που είχαν λιγότερα ατυχήματα, και οι με-

γαλύτεροι σε ηλικία  με πρόβλημα όρασης παρουσίαζαν μεγαλύτερο κίνδυνο πτώσεων και 

συγκρούσεων με το αυτοκίνητο. 

2.3.3. Επιπτώσεις του περιβάλλοντος που επηρεάζουν την απόδοση του ατόμου και 

την λειτουργικότητα του οργανισμού. 

   Το περιβάλλον σε έναν οργανισμό θεωρείται εσωτερικό και εξωτερικό. Όταν αναφερό-

μαστε στο εσωτερικό περιβάλλον εννοούμε τα στοιχεία εκείνα που επηρεάζουν άμεσα το ά-

τομο καθώς και την απόδοσή του στην εργασία. Κάποια από αυτά τα στοιχεία είναι: 

• Μηχανήματα: τα οποία πρέπει να έχουν κάποιες προϋποθέσεις όπως, εκτέλεση ερ-

γασιών επισκευής, μετατροπής, προληπτικού ελέγχου και συντήρησης του εξοπλισ-

μού αποκλειστικά από αυτούς που έχουν αρμοδιότητα βάσει του Ν.6422/34, ύπαρξη 

και δεύτερου συντηρητή κατά τη διεξαγωγή εργασιών συντήρησης και δυνατότητα 

απεγκλωβισμού αυτών σε περίπτωση ατυχήματος κ.α.
36

 

• Έπιπλα 

• Διάφορες ηλεκτρονικές εγκαταστάσεις (για παράδειγμα έχουμε προαναφέρει φωτισ-

μός, αερισμός κ.α.) και 

• Κτηριακές εγκαταστάσεις   

 Όταν αναφερόμαστε στο εξωτερικό περιβάλλον μιλάμε για εκείνες τις συνθήκες οι 

οποίες επηρεάζουν την λειτουργικότητα και την απόδοση του οργανισμού. Κάποιες από αυ-

τές τις συνθήκες είναι: 

• Η θέση του κτηρίου 

• Περιβαλλοντικές συνθήκες. Επειδή ο άνθρωπος περνάει το μεγαλύτερο μέρος της ζω-

ής του στο χώρο εργασίας είναι απαραίτητος ο έλεγχος των περιβαλλοντικών συνθη-

κών διότι ο κακός φωτισμός για παράδειγμα, έχει ως αποτέλεσμα τη μεγαλύτερη οπ-

τική κόπωση(πονοκέφαλος, υπνηλία, κ.α.). επίσης ο θόρυβος προκαλεί τόσο μη ακο-

υστικές (ταχυκαρδία, κ.α.) όσο και ακουστικές επιδράσεις (βαρηκοΐα κ.α.) 

• Διευκολύνσεις που παρέχονται από το σύστημα οργάνωσης του περιβαλλοντικού χώ-

ρου ως οικιστικού συγκροτήματος( για παράδειγμα, χώροι στάθμευσης, σχολεία για 

τα παιδιά εργαζομένων κ.α.). 

2.3.4. Πρόληψη των όρων ασφαλείας  

Το σημαντικό που πρέπει να θυμόμαστε για την πρόληψη των ατυχημάτων είναι ότι 

δεν φταίνε πάντα οι εργαζόμενοι. Βέβαια, η απομόνωση ή η απόλυση των παρορμητικών ερ-
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γαζομένων ενδεχομένως να μειώσει τις μη ασφαλείς συμπεριφορές που καταγράφονται. Οι 

καλύτερες ψυχολογικές συνθήκες, όπως το μειωμένο άγχος και η λιγότερη πίεση, είναι ση-

μαντικές.  Στην πράξη όμως, οι παράγοντες ατυχημάτων δεν είναι μονομερείς, και έτσι ο ερ-

γοδότης θα πρέπει να ακολουθήσει μια πολύπλευρη προσέγγιση για την πρόληψη των ατυ-

χημάτων. 

Χρήση της μεθόδου ανίχνευσης για τη μείωση των μη ασφαλών συνθηκών. 

 Η βασική τεχνική είναι να αναγνωρίσει κανείς το ανθρώπινο χαρακτηριστικό (για πα-

ράδειγμα η όραση) που συνδέεται με τα ατυχήματα σε μια συγκεκριμένη θέση εργασίας. Στη 

συνέχεια προσδιορίζουμε ποιο συγκεκριμένο επίπεδο βαθμολογίας για το χαρακτηριστικό 

αυτό αποτελεί πρόβλεψη για ατυχήματα στην εργασία. Για αυτού του είδους τις μεθόδους, 

όπου δεν θα πρέπει να υποκαθιστούν την εξάλειψη των κινδύνων, την παροχή προσωπικού 

προστατευτικού εξοπλισμού και τη χρήση εκπαίδευσης και προειδοποιήσεων για να μειωθεί 

η μη ασφαλής συμπεριφορά υπάρχουν κάποιες ενέργειες: 

• Τεστ συναισθηματικής σταθερότητας και προσωπικότητας. Τα ψυχολογικά τεστ, ειδι-

κά τα τεστ συναισθηματικής σταθερότητας, χρησιμοποιούνται για την ανίχνευση των 

επιρρεπών στα ατυχήματα οδηγών ταξί. Σύμφωνα με τους ερευνητές, οι οδηγοί ταξί 

που έκαναν πέντε ή και περισσότερα λάθη στα τεστ αυτά είχαν τρία ατυχήματα κατά 

μέσο όρο ενώ εκείνοι που έκαναν λιγότερα από πέντε λάθη είχαν μόνον 1,3 ατυχήμα-

τα. 

• Τεστ όρασης. Η καλή όραση παίζει σημαντικό ρόλο στην πρόληψη των ατυχημάτων σε 

πολλά επαγγέλματα, ιδίως αυτά που περιλαμβάνουν οδήγηση και χειρισμό μηχανη-

μάτων.  

• Επιλογή εργαζομένων. Οι ειδικοί προτείνουν ότι κατά τη συνέντευξη πρόληψης θα 

πρέπει να τίθενται τουλάχιστον μερικές ερωτήσεις σχετικά με την ασφάλεια. Για πα-

ράδειγμα, «τι θα κάνατε αν βλέπατε έναν συνάδελφό σας να εργάζεται με τρόπο που 

δεν είναι ασφαλής;», «τι θα κάνατε εάν ο προϊστάμενός σας, σάς  ανέθετε μια εργα-

σία για την οποία δεν είχατε λάβει την αντίστοιχη εκπαίδευση για την ασφαλή εκτέ-

λεσή της;». 

Άλλα μέσα μείωσης των μη ασφαλών συνθηκών και ατυχημάτων είναι: 

• Χρήση αφισών και άλλων μέσων ενημέρωσης: η ενημέρωση με μέσα όπως τις αφίσες 

μπορεί να συνεισφέρει στη μείωση των μη ασφαλών ενεργειών. Η χρήση αυτών των 

μέσων αύξησε την ασφαλή συμπεριφορά κατά περισσότερο από 20%. Όμως, η ανάρ-

τηση αφισών πρέπει να συνδυάζεται με τεχνικές όπως την ανίχνευση και την εκπαί-

δευση, προκειμένου να μειώνονται οι μη ασφαλείς συνθήκες και ενέργειες. 

• Η παροχή εκπαίδευσης για την ασφάλεια: η εκπαίδευση για την ασφάλεια μπορεί ε-

πίσης να μειώσει το ατύχημα. Η εκπαίδευση αυτή είναι ιδιαίτερα κατάλληλη για τους 

νεοπροσληφθέντες. Είναι σημαντικό να καθοδηγηθούν για τις ασφαλείς πρακτικές και 

διαδικασίες, να προειδοποιηθούν για τους πιθανούς κινδύνους και να εργαστούν για 

την ανάπτυξη της δικής τους προδιάθεσης σχετικά με την ασφάλεια. 
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• Χρήση κινήτρων και θετικής ενίσχυσης: μερικές επιχειρήσεις παρέχουν κίνητρα για 

την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων ασφαλείας. Όμως, μερικοί υποστηρίζουν ότι τα 

προγράμματα αυτά δεν έχουν την κατάλληλη αφετηρία και δεν μειώνουν πραγματικά 

τα ατυχήματα ή τις ασθένειες, αλλά την αναφορά των ατυχημάτων και των ασθενει-

ών. 

Μία λύση είναι να ενθαρρύνουμε τους εργαζομένους να παρακολουθήσουν τα σεμινάρια 

για την ασφάλεια στο χώρο εργασίας ή μία επίδειξη ασφαλούς συμπεριφοράς για ζητήματα 

υγεία. Επίσης, τα κίνητρα για την ασφάλεια δεν χρειάζεται να είναι σύνθετα. 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 3 

 

3. ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΑΡΑΣ 

3.1. Περιβάλλον οργανωσιακής ατμόσφαιρας. 

Οργανωσιακό περιβάλλον είναι όλες οι παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν την ορ-

γάνωση και τη λειτουργία της. Είναι ένα σύνολο πολλών δυνάμεων που σε μεγάλο βαθμό εί-

ναι εκτός του ελέγχου και της επιρροής μιας οργάνωσης και που μπορούν δυνητικά να έχουν 

τόσο θετικό όσο και αρνητικό αντίκτυπο στην οργάνωση. Έτσι οι οργανώσεις πρέπει να προ-

σαρμόζουν τους στόχους, τις ενέργειες και τις πρακτικές τους στα εκάστοτε νέα δεδομένα, 

από τη στιγμή που το περιβάλλον των οργανώσεων μεταβάλλεται διαρκώς. Το περιβάλλον 

χωρίζεται σε εσωτερικό (μικρο-),  σε εξωτερικό (μακρο-) και σε εργασιακό περιβάλλον. 

3.1.1. Εξωτερικό περιβάλλον των οργανώσεων  

Το εξωτερικό περιβάλλον είναι ένα σύνολο πολύπλοκων δυνάμεων, ταχέως μεταβαλλό-

μενο, το οποίο επηρεάζει σημαντικά την οργάνωση. Το εξωτερικό περιβάλλον μιας οργάνω-

σης χωρίζεται σε άμεσο και έμμεσο. 

Το άμεσο εξωτερικό περιβάλλον αποτελείται από τους καταναλωτές, τους ανταγωνιστές, 

τους προμηθευτές, τη κεφαλαιαγορά, τις δημόσιες υπηρεσίες και οργανώσεις και το διαθέσι-

μο ανθρώπινο δυναμικό. 

Το έμμεσο εξωτερικό περιβάλλον αποτελείται από κοινωνικούς παράγοντες, πολιτικούς 

παράγοντες, οικονομικούς παράγοντες και τεχνολογικούς παράγοντες. 

3.1.2.Εσωτερικό περιβάλλον των οργανώσεων. 

Τα στοιχεία της οργάνωσης, τα οποία είναι διαθέσιμα για να χρησιμοποιηθούν για την ε-

πίτευξη των στόχων της, αποτελούν τους πόρους της οργάνωσης. 

       Οι πόροι αυτοί διακρίνονται σε ανθρώπινους και μη ανθρώπινους. 

Η δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνει συγκεκριμένα τους φυσικούς, τους τεχνολογικούς, και 

τους οικονομικούς πόρους. 

 

3.1.3. Εργασιακό περιβάλλον των οργανώσεων.  

Το εργασιακό περιβάλλον είναι μία από τις πολλές υποδιαιρέσεις της μεγάλης έννοιας 

<<περιβάλλον>>. 

Με τον όρο «περιβάλλον» εννοούμε το σύνολο των συνθηκών που επικρατούν μέσα σε 

ένα συγκεκριμένο εργασιακό πλαίσιο και οι οποίες διαμορφώνουν σε σημαντικό βαθμό, πέρα 

από την απόδοση της οργάνωσης, τις διαθέσεις και την εν γένει συμπεριφορά του προσωπι-

κού. Οι επιδράσεις ορισμένων από τους παράγοντες του περιβάλλοντος διαμορφώνουν τις 

διαθέσεις του προσωπικού και το υποκινούν για την ανάπτυξη θετικής στάσης και συμπερι-

φοράς μέσα στην οργάνωση. 

Τέτοιοι παράγοντες είναι ο φωτισμός, ο θόρυβος, η θερμοκρασία, ο εξαερισμός, η θέρ-

μανση, η μουσική, τα χρώματα και η ασφάλεια χώρων. 
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• Ασφάλεια 

Το κτίριο του εργασιακού περιβάλλοντος πρέπει απαραιτήτως να εξασφαλίζει την υγιεινή 

διαβίωση των εργαζομένων και την ικανοποιητική προστασία από πλημμύρες, πυρκαγιές, 

κατολισθήσεις. 

Αναφορικά με τις πυρκαγιές πρέπει να αποφεύγονται κατασκευές από εύφλεκτα υλικά, 

όπως πλαστικά, χαρτόνια. Να υπάρχουν έξοδοι κινδύνου, πυροσβεστικές φωλιές και άλλο 

πυροσβεστικό υλικό.  

Για την αντιμετώπιση κάθε αρνητικού περιστατικού πρέπει να υπάρχει υλικό παροχής 

πρώτων βοηθειών, όπως επίσης και εκπαιδευμένο προσωπικό για τη παροχή βοήθειας σε 

όποιον έχει ανάγκη περιθάλψεως. 

Όλοι πρέπει να φροντίζουν τη πρόληψη των ατυχημάτων και να αποφεύγουν τα επικίν-

δυνα ‘’αστεία’’ ιδιαιτέρως μέσα στο εργασιακό περιβάλλον. 

• Φωτισμός 

Ένας άλλος παράγων που πρέπει να προσεχθεί μέσα στο εργασιακό περιβάλλον είναι ο 

φωτισμός των χώρων εργασίας. 

Όπως προαναφέραμε στη 2
η
 ενότητα και συγκεκριμένα στο χώρο αισθητικής οργάνωσης, 

ο φωτισμός των χώρων εργασίας πρέπει να είναι καλός, επαρκής και κατάλληλος για τις ερ-

γασίες που εκτελούνται σε κάθε περίπτωση. Υποστηρίζεται, από τους ειδικούς για τις συνθή-

κες φωτισμού, ότι για τους χώρους γραφείων καλό είναι το80% των καθέτων επιφανειών τους 

να είναι παράθυρα, για να υπάρχει ηλιακό φως. Ο φυσικός ηλιακός φωτισμός βοηθά τη ψυχι-

κή ευεξία και την όραση των εργαζομένων. Ο φυσικός όμως φωτισμός δεν είναι δυνατό να 

υπάρχει όλες τις ημέρες, όλες τις ώρες και στην ίδια ένταση. 

Για το λόγο αυτό αναζητείται φωτισμός από το ηλεκτρικό ρεύμα ισοδύναμης, σε κάθε πε-

ρίπτωση, εντάσεως και ποιότητας. Ο φωτισμός, είτε φυσικός είτε τεχνητός, πρέπει να είναι 

ομοιόμορφος και σταθερός, αλλά δε πρέπει να είναι εκθαμβωτικός. 

Ο φωτισμός για να είναι ομοιόμορφος, στο ύψος που πραγματοποιείται η εργασία στους 

εργοστασιακούς χώρους πρέπει: 

• Για τον φυσικό φωτισμό: Τα παράθυρα να είναι τοποθετημένα ψηλότερα από το επίπεδο 

που πραγματοποιούνται οι εργασίες, ώστε το φως της ημέρας να μη πέφτει απευθείας στις 

θέσεις εργασίας. Τα παράθυρα επίσης να έχουν τις κατάλληλες διαστάσεις και βεβαίως να 

είναι καθαρά. 

• Για τον τεχνητό φωτισμό: Καλό είναι να προέρχεται από λαμπτήρες φθορίου, τοποθετη-

μένους στις οροφές των χώρων εργασίας ή από λαμπτήρες ‘’ηλίου’’ χρώματος μπλε. Συνιστά-

ται επίσης να είναι έμμεσος, για να μη ‘’γυαλίζει’’ η προς πραγματοποίηση εργασία. 

Σε ορισμένες περιπτώσεις χρειάζεται ομοιόμορφος μεν φωτισμός για τις θέσεις εργασίας, 

αλλά όχι και της ίδιας εντάσεως με τον περιβάλλοντα χώρο. Δηλαδή η θέση εργασίας απαιτεί 

πολύ έντονο φωτισμό, ενώ οι άλλοι χώροι χρειάζονται τον συνηθισμένο κανονικό φωτισμό. 

Ο φωτισμός και τα χρώματα του περιβάλλοντος έχουν πολύ μεγάλη σημασία. Οι συνθή-

κες φωτισμού πρέπει να είναι τόσης εντάσεως ώστε να μπορεί κανείς, με κανονική όραση να 

διαβάσει τις ενδείξεις και να μπορεί να εκτελέσει την εργασία του. 

Ο ελαττωματικός φωτισμός προκαλεί μεταξύ άλλων και τα ακόλουθα δυσμενή αποτελέσ-

ματα: 

• Απώλεια χρόνου για την ανάγνωση, την αναζήτηση εργαλείων και άλλων αντικει-

μένων ως και τη πραγματοποίηση λεπτών χειρισμών. 
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• Εύκολη κόπωση των ματιών με πιθανή ένταση των νεύρων λόγω της αυξημένης 

εντάσεως της προσοχής. 

• Χαμηλότερη ποιότητα εργασίας. 

• Αύξηση της πιθανότητας ατυχημάτων και βλαβών. Υποστηρίζεται ότι περίπου το 

35% των εργατικών ατυχημάτων, οφείλονται στον κακό φωτισμό των χώρων ερ-

γασίας. 

• Εξαερισμός – θέρμανση 

Σε προηγούμενη ενότητα αναφέραμε κάποιες από τις προϋποθέσεις που πρέπει να έχει ο 

εξαερισμός και η θέρμανση. Πιο συγκεκριμένα, ο καθαρός αέρας είναι ένας σημαντικός πα-

ράγων και η θέρμανση παίζει σπουδαίο ρόλο για το ηθικό και την αποδοτικότητα των εργα-

ζομένων. Είναι λάθος να υπάρχει αέρας με μυρωδιές, αναθυμιάσεις, άσχημες ή ανθυγιεινές ή 

αέρας μολυσμένος. Πρέπει να υπάρχει ο κατάλληλος και σωστός εξαερισμός και γενικότερα 

καθαριότητα τοίχων, δαπέδων, παραθύρων. 

Για να διατηρούνται οι χώροι εργασίας καθαροί και υγιεινοί πρέπει ο αέρας τους να ανα-

νεώνεται πλήρως δύο φορές τουλάχιστον για τα καθιστικά επαγγέλματα και εννέα για τα ε-

νεργητικά ή κινητικά επαγγέλματα. 

Ταυτόχρονα πρέπει να υπάρχει η σωστή θερμοκρασία, ώστε οι εργαζόμενοι ούτε να κρυ-

ώνουν το χειμώνα αλλά ούτε να ζεσταίνονται υπερβολικά και να ιδρώνουν το καλοκαίρι, γε-

γονός που ίσως δημιουργήσει ψυχολογικά προβλήματα. Οι άνθρωποι πρέπει να εργάζονται 

με σωστές συνθήκες θερμοκρασίας τόσο από ανθρωπιστική άποψη όσο και από άποψη απο-

δοτικότητάς τους. Οι οργανώσεις πρέπει να προσέχουν τους εργαζομένους που απασχολούν, 

σωστά και με αξιοπρέπεια. 

Για τη θέρμανση των χώρων εργασίας υπάρχουν διάφορα σύγχρονα συστήματα. Η θέρ-

μανση – ψύξη είναι δυνατόν να συνδέεται και με συστήματα εξαερισμού. 

• Θόρυβος 

Με τη λέξη θόρυβος εννοούμε την ανάμικτη βοή από φωνές, τους κρότους από την κίνη-

ση οχημάτων ή τη λειτουργία μηχανημάτων, τη φασαρία, την πρόκληση ταραχής. 

Ειδικότερα στον σύγχρονο εργασιακό χώρο οι εργαζόμενοι ζουν κατά μεγάλο ποσοστό 

περικυκλωμένοι από διαφόρων ειδών θορύβους, συνήθως μεγάλων εντάσεων. Αυτοί οι θό-

ρυβοι, προκαλούν συνήθως αρνητικά συναισθήματα, ψυχολογικές ενοχλήσεις που εκτείνον-

ται μέχρι πονοκεφάλους, εκνευρισμούς. Οι μεγάλοι θόρυβοι εκτός των άλλων αρνητικών α-

ποτελεσμάτων μειώνουν τη δύναμη αντιστάσεως τους, την προσοχή και την απόδοση τους. 

Διάφορες μελέτες έχουν αποδείξει ότι οι απότομοι θόρυβοι επιδρούν αρνητικά σε ολόκληρη 

τη φυσιολογία και τη συμπεριφορά των ανθρώπων. Αυτοί αυξάνουν την αρτηριακή πίεση και 

την έκκριση της αδρεναλίνης με συνέπεια τη μείωση των ικανοτήτων τους για τη διεκπεραίω-

ση των καθηκόντων τους, σε χρονική διάρκεια δέκα περίπου λεπτών. 

Υποστηρίζεται ακόμη ότι, αν το άτομο υπόκειται συνέχεια σε κάποιο έντονο θόρυβο, τα 

αποτελέσματα είναι διαφορετικά από όσα θα ήταν αν ο θόρυβος είναι απρόβλεπτος. 

Άλλοι ερευνητές επίσης υποστηρίζουν ότι ο άνθρωπος δε συνηθίζει το θόρυβο. Αντίθετα 

όσοι διαβιούν σε θορυβώδες περιβάλλον μακροχρονίως παρουσιάζουν μονιμότερες διαταρα-

χές της ψυχικής και σωματικής τους υγείας. Η ακοή πολλών κατηγοριών εργαζομένων απειλε-

ίται από έντονους θορύβους. Η τεχνολογία επεκτείνει τις προσπάθειες της στην εξάλειψη του 

ήχου. Όπου όμως αυτό είναι αδύνατο, τότε καταβάλλονται προσπάθειες για τη μείωση των 

θορύβων που εκπέμπουν τα διάφορα μηχανήματα με την τοποθέτηση ηχομονωτικών φίλ-

τρων ή με την εγκατάσταση όπου είναι δυνατό υλικών που απορροφούν τον ήχο, όπως δια-
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χωριστικούς τοίχους ή ψευδοροφές. Αντιστοίχως υιοθετούνται διάφορα μέσα προστασίας της 

ακοής των ανθρώπων όπως ωτοασπίδες, καλύμματα αυτιών. 

Επειδή οι θόρυβοι έχουν βλαβερές επιπτώσεις στην υγεία των εργαζομένων αλλά και 

στην αποδοτικότητά τους, είναι απαραίτητο να αυξάνονται τα μέτρα προστασίας των ανθρώ-

πων και να καταβάλλονται προσπάθειες για τη μείωση των ίδιων των θορύβων.  

Εκτός όμως από τους εξωτερικούς παράγοντες που επηρεάζουν θετικά ή αρνητικά την 

ψυχολογική κατάσταση των εργαζομένων οι οργανώσεις πρέπει να προσέχουν και να προσ-

τατεύουν το προσωπικό τους από τους κραδασμούς – δονήσεις αλλά και από ραδιενεργές και 

επικίνδυνες ακτινοβολίες. 

Είναι μεγάλη ανάγκη οι οργανώσεις να προσέχουν και να μην επηρεάζουν αρνητικά την 

ψυχολογική κατάσταση των εργαζομένων τους και μάλιστα εφ’ όσον είναι εύκολο να αποφύ-

γουν τις αιτίες που προκαλούν δυσκολίες. 

3.2. Εργασία και ο ρόλος της στο πλαίσιο της οργανωσιακής ατμόσφαιρας. 

3.2.1. Ο άνθρωπος και η εργασία. 

Παρά το γεγονός ότι πολλές φορές η εργασία μπορεί να θεωρηθεί ως αναγκαίο κακό ή 

απλώς ως μέσο για την κάλυψη βιοτικών αναγκών, εν τούτοις η συμβολή της στην όλη κοινω-

νική υπόσταση του ανθρώπου είναι ιδιαίτερα σημαντική. 

Η εργασία εκτός από την καθαρά βιοποριστική αποστολή που έχει ( ιδωμένη με τη  σύγ-

χρονή της έννοια, δηλαδή «η δουλειά, γιατί εργασία σημαίνει και προσφέρω – παράγω έργο, 

ολοκληρώνομαι ως προσωπικότητα), ασκεί και σημαντικό κοινωνικό ρόλο, διότι αποτελεί στο-

ιχείο που συνδέει τον άνθρωπο με την κοινωνία. Έτσι η εργασία αποτελεί το μέσον με το οπο-

ίο μπορεί κανείς να διαπιστώσει: 

• Το πνευματικό επίπεδο στο οποίο βρίσκεται ένα άτομο. 

• Την οικονομική και κοινωνική κατάσταση του ανθρώπου που εκτελεί μια συγκεκριμέ-

νη εργασία καθώς και  

• Τις μελλοντικές του προοπτικές. 

Η εργασία δίνει τη δυνατότητα για την κατάταξη των ανθρώπων σε κατηγορίες μέσα στο 

κοινωνικό σύνολο, όπως επιστήμονες, τεχνικοί, συνταξιούχοι, άνεργοι. 

Πέρα όμως από όλα αυτά υπάρχουν και μερικοί άλλοι κοινωνικοί λόγοι που τονίζουν α-

κόμη περισσότερο τον κοινωνικό ρόλο της εργασίας. 

Έτσι η εργασία: 

1. Συμβάλλει στην ικανοποίηση των κοινωνικών αναγκών του ατόμου, δηλαδή όχι απ-

λώς των αναγκών για τροφή, στέγη και ενδυμασία, αλλά και της ανάγκης για κοινωνι-

κή προβολή, γόητρο, αναγνώριση και σεβασμό. 

2. Δημιουργεί δυνατότητες για χρησιμοποίηση των προϊόντων εκείνων της τεχνολογίας, 

τα οποία θεωρούνται γενικά ως σύμβολα ευημερίας και ασκούν μια σοβαρή επίδρα-

ση στην κοινωνική διαφοροποίηση. 

3. Δημιουργεί το απαραίτητο πλαίσιο επαφής των ανθρώπων, καθώς και τις προϋποθέ-

σεις για την ανάπτυξη των συναδελφικών και φιλικών σχέσεων που αποτελούν τα 

βασικά στοιχεία για τη δημιουργία αποδοτικών εργασιακών ομάδων. 

4. Παρέχει το απαραίτητο πλαίσιο για την πραγματοποίηση των φιλοδοξιών και των ονε-

ίρων του ατόμου, διότι αποτελεί το συνδετικό στοιχείο του παρελθόντος και του μέλ-

λοντος, μέσα στο συγκεκριμένο περιβάλλον. 
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3.2.2. Επιδράσεις των τεχνολογικών εξελίξεων στην εργασία. 

Οι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις είχαν ως αποτέλεσμα τις βαθιές μεταβολές στην εργα-

σία και στα μέσα διεξαγωγής της. Έτσι οι μέθοδοι και τα μέσα που χρησιμοποιούσε ο άνθρω-

πος για την εκτέλεση μιας εργασίας πριν από μια εικοσαετία ή ακόμα και πριν από μια δεκαε-

τία, έχουν αντικατασταθεί από άλλα πιο σύγχρονα μέσα, με μεγαλύτερη δυναμικότητα και με 

μειωμένες στο ελάχιστο τις απαιτήσεις για πνευματική εργασία. 

Η εισαγωγή των ηλεκτρονικών υπολογιστών στην οργάνωση των οργανώσεων με τις τε-

ράστιες δυνατότητες που μας παρέχουν για την επεξεργασία στοιχείων τόσο σε όγκο όσο και 

σε ταχύτητα, αποτελεί βασικό παράδειγμα της βαθιάς μεταβολής που έγινε στη μορφή της 

εργασίας. 

Οι έντονες μεταβολές που σημειώθηκαν στο τομέα της τεχνολογίας είχαν ως αποτέλεσμα: 

1. Την ανάγκη για αναπροσαρμογή του επιπέδου γνώσεων και ικανοτήτων του προσω-

πικού σε όλες τις βαθμίδες της ιεραρχίας στις διάφορες οργανώσεις. Συνέπεια της 

ανάγκης αυτής υπήρξε η εφαρμογή εκτεταμένων προγραμμάτων εκπαίδευσης και με-

τεκπαίδευσης του προσωπικού, τόσο σε επίσημη μορφή, όσο και σε ανεπίσημη. 

2. Την αλλαγή της συμπεριφοράς του προσωπικού απέναντι στα μηχανικά μέσα, στους 

συνανθρώπους του, στην εργασία και γενικότερα στους σκοπούς της ζωής, που επι-

διώκονται με την εργασία. 

 
3.2.3.Το άτομο και η ικανοποίησή του από την εργασία. 

 

Ικανοποίηση είναι το αποτέλεσμα που συμβάλλει στην εκπλήρωση επιθυμιών. Σύμφωνα 

με τους Cranny, Smith και Stone (1992) η εργασιακή ικανοποίηση είναι το άθροισμα των συ-

ναισθηματικών αντιδράσεων που έχει το άτομο για την εργασία του ή αλλιώς η συναισθημα-

τική διάσταση των στάσεων του για αυτή, η οποία απορρέει από την σύγκριση που κάνει α-

νάμεσα στα οφέλη που αποκομίζει και σε αυτά που θα επιθυμούσε να έχει.
37

 Είναι η ανακο-

ύφιση και η ευχαρίστηση που αισθάνεται κάποιος έχοντας αποτιμήσει το έργο που προσφέ-

ρει στην εργασία του, με αποτέλεσμα να βρίσκει τις συνθήκες με τις οποίες εργάζεται σύμ-

φωνες προς τα αξιακά του πρότυπα. Στον ορισμό αυτό διακρίνονται δύο σκέλη. Το πρώτο 

σκέλος αναφέρεται στην αιτία, δηλαδή σε κάποια πράξη ή εκδήλωση, η οποία αναπτύσσεται 

από ένα άτομο ή ομάδα ατόμων, με σκοπό την ικανοποίηση ορισμένων επιθυμιών τους, ενώ 

το δεύτερο σκέλος είναι το αποτέλεσμα, δηλαδή η κατάσταση ικανοποίησης στην οποία περι-

έρχεται το άτομο ή τα άτομα, μετά από την εκπλήρωση των επιθυμιών τους. Το πρώτο στοιχε-

ίο είναι εξωτερικό, προερχόμενο από το περιβάλλον, ενώ το δεύτερο είναι μια εσωτερική κα-

τάσταση, η οποία συναρτάται με το ίδιο το άτομο και εκδηλώνεται μέσα από μια σειρά δια-

θέσεων, αισθημάτων και ενεργειών.
38

 

Όσο το άτομο προωθείται στις βαθμίδες της ιεραρχικής κλίμακας, μέσα στην οργάνωση, 

τόσο αυξάνουν οι απαιτήσεις της εργασίας σε ικανότητες, πείρα και γνώση. Αυτό με τη σειρά 

του απαιτεί μια ευρύτερη και περισσότερο συστηματοποιημένη εκπαίδευση, μεγαλύτερη ε-

πένδυση χρόνου στην εργασία, μεγαλύτερη ωριμότητα όσον αφορά στην προσωπικότητα του 

ατόμου.  
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Η δυνατότητα λήψεως αποφάσεων είναι το στοιχείο που οδηγεί στο συμπέρασμα ότι, ε-

κείνοι που ασκούν τη διοίκηση, μέσα στην οργάνωση και γενικότερα το προσωπικό που βρίσ-

κεται στα ανώτερα επίπεδα, απολαμβάνουν σε μεγαλύτερο βαθμό το αίσθημα της ικανοποί-

ησης και της εσωτερικής πληρότητας, πλησιάζοντας ταυτόχρονα στα όρια της ολοκλήρωσης 

της προσωπικότητας. Όσο υψηλότερο είναι το επίπεδο στο οποίο βρίσκεται ένας εργαζόμενος 

μέσα στην ιεραρχία της οργάνωσης, τόσο μεγαλύτερη πρέπει να είναι η συμβολή των εσωτε-

ρικών κινήτρων στην υποκίνηση, σε αντίθεση με τα εξωτερικά κίνητρα που η επίδρασή τους 

παρουσιάζεται περιορισμένη. Αντίθετα το προσωπικό που βρίσκεται σε κατώτερα επίπεδα 

ιεραρχίας, δύσκολα μπορεί να απολαμβάνει από την εργασία του την εσωτερική πληρότητα, 

τουλάχιστον στο βαθμό που την απολαμβάνει το προσωπικό των ανώτερων διοικητικών κλι-

μακίων. Έτσι ο βαθμός σπουδαιότητας που προσλαμβάνει η εργασία για το προσωπικό των 

κατωτέρων ιεραρχικών επιπέδων είναι σημαντικά περιορισμένος, ενώ τα κίνητρα στην περίπ-

τωση αυτή είναι περισσότερο εξωτερικά παρά εσωτερικά. 

Αυτό οφείλεται κατά κύριο λόγο στο γεγονός ότι το επίπεδο της εργασίας με την οποία 

ασχολείται ένας εργαζόμενος, δεν του δίνει τη δυνατότητα για πλήρη εκμετάλλευση του δυ-

ναμικού του και τη συνακόλουθη άντληση της ικανοποίησης που περιμένει από αυτή. Έτσι ο 

εργαζόμενος, που βρίσκεται στη βάση της πυραμίδας, είναι δυνατό να δοκιμάζει εντονότερο 

το αίσθημα της ανίας και της απογοήτευσης, διότι είναι υποχρεωμένος να ασχολείται με πολύ 

απλές και επαναλαμβανόμενες εργασίες, οι οποίες ενισχύουν το αίσθημα της μονοτονίας.Για 

το λόγο αυτό είναι απαραίτητο να δημιουργούνται κατάλληλες και ικανοποιητικές ευκαιρίες 

για εξέλιξη του προσωπικού μέσα στην οργάνωση. 

Η ικανοποίηση αποτελεί βασικό παράγοντα της βελτίωσης της παραγωγικότητας και της 

γενικότερης ανάπτυξης της οργάνωσης. Συνεπώς δεν αρκεί να υπάρχουν άτομα που εργάζον-

ται μέσα στην οργάνωση απλώς ικανοποιημένα, αλλά πρέπει να είναι ικανοποιημένα από τη 

συμμετοχή τους στην εργασία και τη συμβολή τους στην επίτευξη των στόχων της οργάνωσης. 

Σ’ αυτό συμβάλλει αποτελεσματικά η πολιτική της οργάνωσης έναντι του προσωπικού και 

τα ειδικότερα μέτρα τα οποία λαμβάνει προς την κατεύθυνση αυτή, όπως είναι: 

• Η πολιτική των κινήτρων, 

• Το σύστημα της ηγεσίας,  

• Οι συνθήκες εργασίας,  

• Οι δυνατότητες εξέλιξης του προσωπικού,  

• Η συμμετοχή του προσωπικού στη διαδικασία λήψεως των αποφάσεων και 

• Το γενικότερο πλαίσιο συμπεριφοράς. 

Όταν οι παράγοντες αυτοί εξελίσσονται θετικά μέσα στο χώρο της εργασίας, είναι βέβαιο 

ότι οι επιδράσεις στο προσωπικό και στη γενικότερη απόδοσή του θα είναι θετικές. 

Η θετική αντιμετώπιση των παραγόντων αυτών, εκδηλώνεται από πλευράς του προσωπι-

κού με:  

• Τη βελτίωση του ηθικού, 

• Τη διαμόρφωση ευνοïκών διαθέσεων έναντι της εργασίας και της οργάνωσης γε-

νικότερα, 

• Την ανάπτυξη ενός θετικού κλίματος συμπεριφοράς στο χώρο της εργασίας και 
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• Τη βελτίωση της ποιοτικής και ποσοτικής απόδοσής του.
39

 

Για να αξιολογήσει κανείς το βαθμό ικανοποίησης του προσωπικού από την εργασία, 

πρέπει να εξετάσει την ίδια την εργασία μέσα στο ευρύτερο χρονικό πλαίσιο της ενεργού α-

πασχόλησης του εργαζομένου και τις δυνατότητες που παρέχονται στο πλαίσιο αυτό.
40

 

Τα προσόντα που διαθέτει ένα άτομο, σε συνδυασμό με τις υφιστάμενες εναλλακτικές 

δυνατότητες απασχόλησής του επηρεάζουν σε σημαντικό βαθμό τις σχετικές αξιολογήσεις για 

την ικανοποίησή του από την εργασία. 

Η ικανοποίηση δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να αποκτηθεί κατά βούληση, ούτε μπορεί 

να προκύψει από την ομοιόμορφη εφαρμογή ορισμένων μέτρων, αλλά εξαρτάται από μια 

ποικιλία παραγόντων οι οποίοι δεν αφορούν μόνο σε υλικές παροχές, αλλά καλύπτουν όλες 

τις πλευρές της ανθρώπινης προσωπικότητας, τις οποίες μπορεί και πρέπει η διοίκηση των 

οργανώσεων να λαμβάνει υπ’ όψιν, ώστε να είναι σε θέση να αξιολογεί σωστά και να εξασ-

φαλίζει το επιθυμητό επίπεδο ικανοποίησης του προσωπικού, μέσα σε ρεαλιστικές συνθή-

κες.
41

 

Οι ειδικότεροι παράγοντες ή οι πηγές από τις οποίες το άτομο αντλεί ικανοποίηση περιγ-

ράφονται ως εξής: 

• Ικανοποίηση από την εργασία καθ’ εαυτή. 

• Ικανοποίηση από το σύστημα αμοιβών. 

• Ικανοποίηση από τις παρεχόμενες δυνατότητες εξελίξεως. 

• Ικανοποίηση από τους συναδέλφους. 

• Ικανοποίηση από το σύστημα άσκησης της εποπτείας.
42

 

3.3. Ενδο – οργανωσιακό κλίμα. 

3.3.1. Βασικές έννοιες. 

Εργασιακό κλίμα: εκφράζει τη γενική ατμόσφαιρα που επικρατεί μέσα στο εργασιακό πε-

ριβάλλον και συναρτάται με το επίπεδο ικανοποίησης του προσωπικού από την εργασία και 

το πνεύμα αμοιβαίας κατανόησης και συνεργασίας μεταξύ διοικήσεως και εργαζομένων. 

Το κλίμα που διαμορφώνεται μέσα στις οργανώσεις μπορεί κάτω από ορισμένες συνθή-

κες να μεταβληθεί ή να τροποποιηθεί στα πρώτα στάδιά του. Από τη στιγμή όμως που θα 

σταθεροποιηθεί και θα καθιερωθεί ως μοντέλο, δύσκολα μεταβάλλεται, διότι δημιουργεί ήδη 

παράδοση και όπως είναι φυσικό οποιεσδήποτε μεταβολές στην ηγεσία, επηρεάζονται έντο-

να από την παράδοση αυτή. 

Με τα δεδομένα αυτά η δημιουργία ενός ικανοποιητικού κλίματος μέσα στην οργάνωση 

είναι μια υπόθεση μακροχρόνιας προσπάθειας και για το λόγο αυτό οι προϊστάμενοι των ορ-
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γανώσεων πρέπει να προσεγγίζουν το θέμα αυτό ως βασικό στοιχείο του ενεργητικού της ορ-

γάνωσης. 

 

3.3.2.Το ενδο – οργανωσιακό κλίμα και η εργασία. 

Το εργασιακό κλίμα διαμορφώνεται κάτω από ένα σύνολο συνθηκών, οι οποίες λειτουρ-

γούν συσσωρευτικά μέσα στην οργάνωση. Στα πλαίσια των συνθηκών αυτών τα άτομα και οι 

οργανώσεις συνεργάζονται μέσα σε ένα πνεύμα αμοιβαίας κατανόησης και υποστήριξης. 

Δεν μπορεί κάποιος να απολαμβάνει την ικανοποίηση στη ζωή του αν ταυτόχρονα δεν αν-

τλεί μια ανάλογη ικανοποίηση από την εργασία του. 

 

3.3.3.Παράγοντες που επηρεάζουν τη δημιουργία του ενδο – οργανωσιακού κλίμα-

τος. 

Οι παράγοντες που επηρεάζουν θετικά τη δημιουργία ενός θετικού εργασιακού κλίματος 

είναι οι οικονομικοί, οι ανθρώπινοι και οι οργανωτικοί παράγοντες. Οι οικονομικοί συναρ-

τώνται με τις πάσης φύσεως οικονομικές αξίες, ενώ οι ανθρώπινοι συναρτώνται καθαρά με 

τις ανθρώπινες αξίες. 

• Οικονομικοί παράγοντες. 

Σ’ αυτή τη κατηγορία κατατάσσονται όλα τα στοιχεία τα οποία έχουν κάποιο οικονομικό 

περιεχόμενο και συμβάλλουν στην ικανοποίηση των οικονομικών αναγκών των ανθρώπων, 

όπως είναι ο μισθός, τα πρόσθετα επιδόματα. Χαρακτηριστικό όμως των παροχών αυτών, 

είναι ότι βρίσκονται πάντοτε σε στενότητα και δεν έχουν πολλαπλασιαστικό χαρακτήρα. 

Οι δυνατότητες χρησιμοποίησης του οικονομικού παράγοντα ως μέσου δημιουργίας ενός 

θετικού κλίματος μέσα στις οργανώσεις, είναι περιορισμένες, ενώ και τα αποτελέσματα που 

εξασφαλίζονται είναι δύσκολο να μετρηθούν. 

Συνέπεια αυτού είναι ότι οι managers πρέπει να περιορίζουν τις αποφάσεις τους και τις 

δραστηριότητές τους, μέσα στα περιθώρια που τους παρέχουν οι διαθέσιμοι πόροι, προσπα-

θώντας να δημιουργήσουν το άριστο κλίμα, με τα μέσα που διαθέτουν. 

• Ανθρώπινοι παράγοντες. 

Στη κατηγορία αυτή εντάσσεται το σύνολο των παραγόντων, οι οποίοι προέρχονται από 

τον ίδιο τον άνθρωπο και απευθύνονται προς αυτόν ως μέλος της οργάνωσης. Αυτοί είναι: οι 

ανθρώπινες αξίες, η φιλοσοφία και οι στόχοι του προσωπικού, η τυπική και η άτυπη οργάνω-

ση, τα μέτρα πολιτικής. 

Οι ανθρώπινες αξίες. 

Οι ανθρώπινες αξίες πηγάζουν από την ανθρώπινη προσωπικότητα και αποτελούν βασικό 

παράγοντα δημιουργίας ενός ικανοποιητικού εργασιακού κλίματος. Έχουν πολλαπλασιαστικό 

χαρακτήρα και έχουν εσωτερική προέλευση με την έννοια ότι δημιουργούνται στο εσωτερικό 

του ανθρώπου. 

Ανθρώπινες αξίες όπως η ικανοποίηση, η αξιοπρέπεια, το κύρος, η εσωτερική πληρότητα, 

η αυτοανάπτυξη έχουν στις περισσότερες περιπτώσεις πολλαπλασιαστικό χαρακτήρα. 

Τα στοιχεία που διαμορφώνουν το γενικότερο πλαίσιο των ανθρωπίνων αξιών σε ότι α-

φορά στο εργασιακό περιβάλλον, είναι: 

1. Η φιλοσοφία και οι στόχοι του προσωπικού. 
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Το κλίμα μέσα στην οργάνωση είναι αποτέλεσμα της φιλοσοφίας και των στόχων εκείνων, 

οι οποίοι από κοινού συμβάλλουν στη δημιουργία του. Κάθε μέλος συνεισφέρει στην οργά-

νωση τη φιλοσοφία του, τους στόχους, τις φιλοδοξίες και φυσικά τις οικονομικές του προσδο-

κίες. Μέσα από τους στόχους του ο εργαζόμενος δεν επιδιώκει μόνο τη βελτίωση της θέσεως 

του μέσα στη οργάνωση, αλλά και την κοινωνική του καταξίωση και την εξασφάλιση της ψυ-

χολογικής του πληρότητας, με την έννοια της αυτοπραγμάτωσης. Με τα δεδομένα αυτά, οι 

στόχοι του εργαζόμενου μέσα στο εργασιακό περιβάλλον, επεκτείνονται πέρα από τη καθαρή 

συνεισφορά του στην εργασία, στην αναγνώριση και ανάπτυξη της προσωπικότητας του, στην 

απρόσκοπτη άσκηση των δικαιωμάτων του ως πολίτη, και σε κάθε άλλο θέμα το οποίο μπορεί 

να συμβάλλει στην υπηρεσιακή και πνευματική του ανύψωση. 

2. Αναγνώριση της ατομικής αξιοπρέπειας. 

Η οργάνωση πρέπει να υιοθετεί απόλυτα την αντίληψη ότι οι εργαζόμενοι είναι ελεύθε-

ροι πολίτες, με τη δική τους προσωπικότητα και αξία. Αυτά τα στοιχεία αποτελούν θεμελιώδε-

ις ιδιότητες πάνω στις οποίες βασίζονται οι σχέσεις της οργάνωσης με τους εργαζομένους. 

Στα πλαίσια αυτά οι εργαζόμενοι ενθαρρύνονται να κάνουν γνωστές τις απόψεις τους, τόσο 

σε θέματα που αφορούν τους ίδιους, όσο και σε θέματα που αφορούν στην οργάνωση. 

3. Σεβασμός των πολιτικών δικαιωμάτων και υποχρεώσεων. 

Η οργάνωση έχοντας υπόψη ότι οι εργαζόμενοι έχουν ως πολίτες ορισμένα δικαιώματα 

και καθήκοντα, τα οποία πρέπει να ασκούν απρόσκοπτα, πρέπει να παρέχει τις αναγκαίες δι-

ευκολύνσεις για την άσκησή τους, χωρίς να θεωρεί ότι η εξαιτίας του λόγου αυτού απουσία 

του προσωπικού, αποτελεί παράγοντα καθυστέρησης ή πρόκλησης ανωμαλιών στη λειτουρ-

γία του. 

• Οργανωτικοί παράγοντες. 

Σ’ αυτή τη κατηγορία εντάσσονται οι σκοποί των ίδιων των οργανώσεων, η μορφή της τυ-

πικής και της άτυπης οργάνωσης και τα μέτρα πολιτικής. 

Οι στόχοι της οργάνωσης. 

Πέρα από τους στόχους του προσωπικού και οι οργανώσεις έχουν δικούς τους σκοπούς. 

Σε ό, τι αφορά στους αντικειμενικούς σκοπούς της οργάνωσης είναι η παραγωγή και ο εφοδι-

ασμός της κοινωνίας με τα απαραίτητα αγαθά και υπηρεσίες. Αυτό σημαίνει ότι η παραγωγή 

δεν αποτελεί αυτοσκοπό αλλά έχει νόημα στο βαθμό κατά τον οποίο ικανοποιεί ανάγκες της 

κατανάλωσης, την οποία συνθέτουν άνθρωποι με τις δικές τους προτιμήσεις, σε τελευταία δε 

ανάλυση, σκοπός κάθε οργάνωσης είναι η ικανοποίηση των καταναλωτών. 

Η τυπική και άτυπη οργάνωση. 

Η πραγματοποίηση της φιλοσοφίας και των στόχων των εργαζομένων, μέσα στις οργανώ-

σεις, διευκολύνεται μέσω της ηγεσίας, η οποία ασκείται τόσο μέσα στην τυπική όσο και μέσα 

στην άτυπη οργάνωση. Η τυπική οργάνωση αποτελεί ως γνωστό το σχήμα μέσω του οποίου η 

φιλοσοφία και οι αντικειμενικοί σκοποί ερμηνεύονται και τίθενται σε ενέργεια. Τα κύρια μέ-

σα της τυπικής οργάνωσης είναι τα σχέδια, τα μέτρα πολιτικής, η οργανωτική διάρθρωση και 

οι διαδικασίες, ενώ τα μέσα λειτουργίας της άτυπης οργάνωσης είναι η άτυπη επικοινωνία 

και οι άτυπες μορφές άσκησης της ηγεσίας. Τόσο η μία, όσο και η άλλη μορφή οργάνωσης, 

αποτελούν βασικές πηγές διαμόρφωσης του εργασιακού κλίματος μέσα στις οργανώσεις. 

Τα μέτρα πολιτικής. 

Μέτρα πολιτικής είναι οι γενικές κατευθύνσεις της διοίκησης ως προς την εφαρμογή των 

προγραμμάτων της οργάνωσης και της διαδικασίας λήψεως των αποφάσεων. 
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Τα μέτρα πολιτικής αποφασίζονται και προωθούνται μόνο από τα ανώτερα επίπεδα της 

διοίκησης. Οι εργαζόμενοι στα κατώτερα επίπεδα, είναι εκείνοι, οι οποίοι τα θέτουν σε λειτο-

υργία.  

Σκοπός τους δεν είναι η επίτευξη απόλυτης ομοιομορφίας ενεργειών, αλλά η παροχή κα-

τευθύνσεων στο προσωπικό κατά την εφαρμογή των προγραμμάτων και τη διαδικασία λή-

ψεως αποφάσεων με τέτοιο τρόπο, ώστε να γνωρίζουν πότε θα πρέπει να ενεργήσουν κατ’ 

εξαίρεση των σταθερών προτύπων ενέργειας και πότε όχι. 

Η διατύπωση των μέτρων πολιτικής πρέπει να λαμβάνει υπόψη και να δίνει έμφαση στην 

ατομική αξιοπρέπεια και το σεβασμό της ιδιότητας των ατόμων ως πολιτών και των υποχρε-

ώσεων που προκύπτουν από την ιδιότητα αυτή. 

 

3.3.4.Αρχές που διέπουν την ανάπτυξη του ενδο – οργανωσιακού κλίματος. 

Αρχή της πίστεως στη σπουδαιότητα του ατόμου. 

Η αρχή αυτή βασίζεται στη γενική πίστη ότι το πλαίσιο των δραστηριοτήτων της οργάνω-

σης, πρέπει να αναπτύσσεται πάντοτε με γνώμονα την αναγνώριση των ανθρωπίνων αισθη-

μάτων και της σπουδαιότητας του ατόμου στην εκπλήρωση των σκοπών της οργάνωσης, με 

ταυτόχρονη εξασφάλιση της μεταχείρισης κάθε ατόμου ως ξεχωριστή προσωπικότητα. 

Αρχή της αμοιβαίας αποδοχής. 

Η αρχή αυτή έχει την έννοια ότι μεταξύ των εργαζομένων και της διοίκησης της οργάνω-

σης πρέπει να υπάρχει μια αμοιβαία αποδοχή ως ατόμων και ως ομάδων και ένας αμοιβαίος 

σεβασμός και εκτίμηση των λειτουργιών και των υπευθυνοτήτων καθενός. 

Αρχή του κοινού συμφέροντος. 

Εδώ τόσο η διοίκηση όσο και οι εργαζόμενοι συνδέονται μεταξύ τους, τόσο ως άτομα όσο 

και ως ομάδες κατευθυνόμενοι από ένα κοινό συμφέρον. Συνάμα κατευθυνόμενοι από την 

ικανότητά τους να λειτουργούν από κοινού με επιτυχία καθώς οι ευκαιρίες για ασφάλεια και 

ανάπτυξη των επί μέρους ατόμων, εξαρτώνται από την επιτυχία αυτή. 

Αρχή της ανοικτής επικοινωνίας. 

Σύμφωνα με την αρχή αυτή, η ελεύθερη ανταλλαγή απόψεων, πληροφοριών και αισθη-

μάτων έχει βασική σημασία ως μέσο έκφρασης και πηγή αμοιβαίας κατανόησης καθώς  και 

ως μέσο λήψεως αποτελεσματικών αποφάσεων. 

 

Αρχή της συμμετοχής των εργαζομένων. 

Αυτή η αρχή εκφράζει την πίστη ότι τα καλύτερα αποτελέσματα προκύπτουν μέσα από 

μια εξισορρόπηση ελευθέρως εκφραζόμενων απόψεων και μέσω της από κοινού μελέτης και 

επίλυσης προβλημάτων μεταξύ των προσώπων που επηρεάζονται από τα προβλήματα αυτά. 

Αρχή της ταύτισης με την εργασία. 

Βάση της αρχής αυτής το άτομο απολαμβάνει μεγαλύτερες δυνατότητες για αναγνώριση, 

κύρος και ικανοποίηση από την εργασία όταν αντλεί το μέγιστο της ικανοποίησής του από την 

εργασία και εξασφαλίζει μια στενή ταύτιση με την τυπική εργασιακή ομάδα στην οποία ανή-

κει. 

Αρχή της αποκέντρωσης. 

Βάση της αρχής αυτής αποτελεί η πίστη ότι οι εργαζόμενοι που βρίσκονται κοντά στα 

προβλήματα από τα οποία επηρεάζονται άμεσα οι ίδιοι, μπορούν να καταλήγουν σε πιο ικα-
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νοποιητικές λύσεις, όταν εφοδιάζονται με την ανάλογη εξουσία για την αντιμετώπιση των 

θεμάτων αυτών στον τόπο όπου ανακύπτουν.  

Αρχή του υψηλού ηθικού. 

Η αρχή αυτή βασίζεται στην πίστη, ότι ο αποτελεσματικότερος τρόπος για την αξιολόγηση 

της ορθότητας κάθε ενέργειας της διοίκησης στην οποία εμπλέκονται οι εργαζόμενοι, είναι ο 

έλεγχος των δυνατοτήτων που παρέχει η ενέργεια αυτή για ανάπτυξη του ηθικού σε συνδυ-

ασμό με τις επιδράσεις της στα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα.
43

 

 

3.3.5.Ο ρόλος της διοίκησης στη δημιουργία του ενδο – οργανωσιακού κλίματος. 

Ο τρόπος άσκησης της διοίκησης ασκεί ουσιαστική επίδραση στη δημιουργία του κλίμα-

τος μέσα στην οργάνωση. Η διοίκηση αποτελεί την κύρια πηγή από την οποία προέρχονται 

όλες οι αποφάσεις και τα μέτρα πολιτικής τα οποία στο σύνολό τους διαμορφώνουν το γενι-

κότερο πλαίσιο εργασιακών σχέσεων. 

Οι βασικές θεωρίες που υπογραμμίζουν τη φιλοσοφία της διοίκησης σε σχέση με το κλίμα 

είναι: η αυταρχική θεωρία, η οργανική ή συντηρητική θεωρία και η υποστηρικτική ή υποκινη-

σιακή θεωρία. 

Η αυταρχική θεωρία. 

Η αντίληψη της αυταρχικής θεωρίας έχει βαθιές ιστορικές ρίζες. Διαμορφώθηκε σε βασι-

κή θεωρία κατά την περίοδο της Βιομηχανικής Επανάστασης. Βάση της θεωρίας αυτής είναι η 

αντίληψη ότι εκείνοι οι οποίοι διοικούν πρέπει να έχουν την εξουσία και τη δύναμη να επι-

βάλλουν τη θέλησή τους. Χαρακτηριστικό στοιχείο της θεωρίας αυτής είναι ο εξαναγκασμός 

και η απειλή. 

Φιλοσοφικό υπόβαθρο της θεωρίας αυτής είναι η αντίληψη ότι οι εργαζόμενοι είναι κατά 

βάση φυγόπονοι και για να αποδώσουν στην εργασία τους πρέπει να απειληθούν ή να εξα-

ναγκαστούν. Η θεωρία αυτή αντανακλά τις παραδοχές της θεωρίας Χ, όπως τη διατύπωσε ο 

Mc Gregor, σε σχέση με την υποκίνηση των εργαζομένων. 

Οργανική ή συντηρητική θεωρία. 

Βάση της θεωρίας αυτής είναι η αντίληψη ότι σε πολλές περιπτώσεις οι σχέσεις εργαζό-

μενου με τον προϊστάμενό του μπορεί να βρεθούν σε κρίσιμο σημείο με κύριο χαρακτηριστι-

κό τη σύγκρουση, τις απογοητεύσεις και την ανασφάλεια. Για το λόγο αυτό η διοίκηση φρον-

τίζει μέσα από μια σειρά μέτρων και προγραμμάτων να εξασφαλίσει την ικανοποίηση των 

εργαζομένων και να προσαρμόσει τη συμπεριφορά τους στα συμφέροντα της οργάνωσης. 

Η θεωρία αυτή δίνει έμφαση στις οικονομικές απολαβές, στην ασφάλεια και στις συνθή-

κες εργασίας, σε στοιχεία δηλαδή που είναι γνωστά ως παράγοντες συντήρησης όπως ειδικό-

τερα προσδιορίζονται από τη θεωρία του Herzberg, στοιχεία δηλαδή, τα οποία δε σχετίζονται 

άμεσα με τη φύση της ίδιας της εργασίας. 

Υποστηρικτική ή υποκινησιακή θεωρία. 

Η θεωρία αυτή η οποία αποκλήθηκε από τον R. Likert ως «αρχή των υποστηρικτικών σχέ-

σεων» βασίζεται στην αντίληψη ότι η ηγεσία κα οι λοιπές διαδικασίες της οργάνωσης πρέπει 

να λειτουργούν με τέτοιο τρόπο, ώστε να εξασφαλίζουν στο μέγιστο δυνατό βαθμό την πιθα-

νότητα ότι μέσα στο σύνολο των σχέσεων και των αλληλεπιδράσεων που αναπτύσσονται μέ-
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σα στην οργάνωση, κάθε άτομο μπορεί υπό το φως του γενικότερου υποβάθρου του, των α-

ξιών και των προσδοκιών του, να βλέπει την εμπειρία ως παράγοντα στήριξης και ως στοιχείο 

το οποίο δημιουργεί και συντηρεί την αίσθηση της προσωπικής του αξίας και σπουδαιότητας. 

Η θεωρία αυτή ταυτίζεται σε γενικές γραμμές με τη θεωρία Υ του Mc Gregor.
44

 

 

3.3.6. Υποχρεώσεις των οργανώσεων προς τους εργαζομένους. 

Η οργάνωση και το προσωπικό της έχουν υποχρέωση να ενεργούν σύμφωνα με τα ήθη 

και τα έθιμα της περιοχής τους. Να μην προκαλούν το δημόσιο αίσθημα. Να ενισχύουν, σύμ-

φωνα με την οικονομική τους δύναμη, τους εκπολιτιστικούς και αθλητικούς συλλόγους της 

περιοχής τους. Να προτιμούν, μεταξύ υποψηφίων με παρόμοια προσόντα, υποψηφίους που 

προέρχονται από την περιοχή τους, όταν θέλουν να στελεχώσουν το προσωπικό τους.
45

 

Οι οργανώσεις έχουν ακόμη ουσιαστική υποχρέωση να μεταχειρίζονται τον εργαζόμενο 

ως συνάνθρωπο και συνεργάτη ανεξάρτητα από βαθμό, θέση ή μόρφωση. Τα διοικητικά μέτ-

ρα των οργανώσεων πρέπει να τα προσαρμόζουν, ανάλογα με την περίπτωση που παρουσιά-

ζεται, όπου είναι δυνατόν, γιατί υπάρχουν και πολύ δύσκολες περιπτώσεις. Πρέπει ακόμη να 

δείχνουν σεβασμό προς το φιλότιμο και την αξιοπρέπεια των εργαζομένων. 

Οι οργανώσεις και οι προïστάμενοι, έχουν υποχρέωση να βοηθήσουν τους εργαζομένους 

να αναπτύξουν σωστά και θετικά την προσωπικότητά τους, να τους οδηγήσουν προς την ο-

λοκλήρωσή τους, να τους υποδείξουν μεθόδους αναπτύξεως της υπευθυνότητάς τους αλλά 

και των εν γένει θετικών προσόντων τους.
46

 

Επίσης, όσο δύσκολο και αν είναι, πρέπει να βοηθούν στην εγκαθίδρυση κλίματος συνερ-

γασίας, δικαιοσύνης, με συνέπεια και με συστηματικές προσπάθειες για την πραγματοποίηση 

σωστού εργασιακού κλίματος. Αυτά είναι πιθανό να συνυπάρχουν με καλύτερα και σωστότε-

ρα αποτελέσματα για το καλό των εργαζομένων. 

 

3.3.7. Υποχρεώσεις των εργαζομένων. 

Η κοινωνία και οι εργασιακές μονάδες επιθυμούν οι εργαζόμενοι να είναι σωστοί άνθρω-

ποι, επειδή τότε είναι πιθανότερο να επικοινωνούν καλύτερα με τους άλλους και να παράγο-

υν καλύτερα αποτελέσματα. Επίσης, τότε είναι πιθανότερο να μπορούν να αντιμετωπίζουν 

σωστότερα τα διάφορα θέματα, ανεξαρτήτως βαθμού δυσκολίας.
47

 

Σημαντική υποχρέωση των εργαζομένων είναι να επικοινωνούν σωστά με τους συναδέλ-

φους τους και τους συνεργάτες τους χωρίς παρεξηγήσεις ή παρανοήσεις, που οδηγούν, αν 

επαναλαμβάνονται σε ρήξη ή αντιδικία ή άλλα πιο δυσάρεστα αποτελέσματα. 

Άλλη σημαντική υποχρέωση, παράλληλα με τις προηγούμενες, είναι η συνεργασία με το-

υς άλλους συναδέλφους. Το εργαζόμενο άτομο δεν είναι μεμονωμένος άνθρωπος. Οι πράξεις 
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και οι ενέργειες του δεν έχουν σημασία μόνο για τον ίδιο. Αντίθετα, επηρεάζουν, θετικά ή 

αρνητικά, και όσους άλλους βρίσκονται στην ίδια εργασιακή ενότητα αλλά και όλη την οργά-

νωση. 

 Οι εργαζόμενοι σε μια οργάνωση, καλό είναι να έχουν μεταξύ τους εσωτερική επαφή και 

επικοινωνία, παράλληλα με τον τυπικά σαφή προσδιορισμό των ρόλων τους. 

Παράλληλα προς τις προηγούμενες υποχρεώσεις προβάλλει ανεπιφύλακτα η έννοια και η 

ανάγκη για τη δημιουργία και διατήρηση κλίματος συνεργασίας.
48

 

Η αμοιβαία εμπιστοσύνη είναι πάρα πολύ δύσκολο να δημιουργηθεί και να υπάρχει με-

ταξύ ανθρώπων ανεξαρτήτως ιδιότητας. Είναι όμως απαραίτητη ιδίως μέσα στο εργασιακό 

περιβάλλον.
49

 

H σωστή συνεργασία λοιπόν, είναι ένας απ’ τους απαραίτητους όρους για την ψυχική υγε-

ία των εργαζομένων. Αλλά για να υπάρχει η καλή συνεργασία πρέπει όλοι οι συνεργαζόμενοι 

να προβάλλουν τον καλύτερο εαυτό τους, από κάθε άποψη, με τη δική τους θέληση.
50
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ΕΝΟΤΗΤΑ 4 

 

4. ΜΕΤΡΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ 

 Στο χώρο των οργανώσεων υπάρχουν κάποια μέτρα τα οποία μπορούν αν όχι να εξαλεί-

ψουν τα προβλήματα που δημιουργούνται από την συνεργασία των εργαζομένων και των 

εργοδοτών, τουλάχιστον να βελτιώσουν σε αρκετό βαθμό την οργανωσιακή ατμόσφαιρα. Τα 

μέτρα/τρόποι βελτίωσης της οργανωσιακής ατμόσφαιρας είναι: 

4.1. Συμμετοχή του προσωπικού στη λήψη αποφάσεων. 

4.1.1. Έννοια της συμμετοχής. 

Όλοι οι υφιστάμενοι στο χώρο των οργανώσεων είναι υπόλογοι έναντι των προϊστα-

μένων τους για την εκτέλεση των έργων που τους ανατίθεται. Με αυτό τον τρόπο μπορούν να 

συμμετέχουν στο έργο της οργάνωσης και στην παραγωγή υλικών αγαθών ή υπηρεσιών. 

Αυτές οι μορφές συμμετοχής είναι γνωστές και ισχύουν για όλες τις οργανώσεις. Υ-

πάρχει όμως μια άλλη μορφή, της οποίας η σημασία ως εργαλείο άσκησης της Διοικήσεως 

είναι πολύ μεγάλη. Η μορφή αυτή της συμμετοχής σχετίζεται άμεσα με τη διαδικασία συμμε-

τοχής στη λήψη αποφάσεων.
51

 

Συνήθως οι αποφάσεις λαμβάνονται από τους managers με σκοπό την οργάνωση, τη 

Διεύθυνση και τον έλεγχο των διαφόρων μερών της οργάνωσης. Δεδομένου ότι οι managers 

ολοκληρώνουν τα αποτελέσματα μέσω των υφισταμένων τους , οι υφιστάμενοι επηρεάζονται 

άμεσα από τις διευθυντικές αποφάσεις και γι’ αυτό το λόγο αναπτύσσουν ιδιαίτερο ενδιαφέ-

ρον γι’ αυτές. Λόγου του ενδιαφέροντος αυτού είναι καλό οι υφιστάμενοι να συμμετέχουν 

στον προσδιορισμό του είδους και της έκτασης των θεμάτων που τους επηρεάζουν. 

4.1.2. Τρόποι συμμετοχής. 

Η συμμετοχή αυτή μπορεί να γίνει με δύο διαφορετικούς τρόπους: 

• Συνεργασία μεταξύ του manager και καθενός απ’ τους υφισταμένους χωριστά. 

Με αυτό τον τρόπο ο εργαζόμενος εισηγείται μια λύση ή έναν τρόπο για την αντιμε-

τώπιση κάποιου προβλήματος ή το χειρισμό κάποιου θέματος. 

• Συνεργασία μεταξύ προïσταμένου και της αρμόδιας εργασιακής ομάδας. 

Αυτή η συνεργασία αναφέρεται στις περιπτώσεις όπου ο manager συγκαλεί τους υ-

φισταμένους του σε κοινή σύσκεψη, ώστε να συζητήσουν ένα κοινό πρόβλημα ή να διαμορ-

φώσουν κάποια πρόταση. 

 

4.1.3. Πλεονεκτήματα συμμετοχής του προσωπικού στη λήψη των αποφάσεων. 

Η συμμετοχική διοίκηση θα μπορούσε να ορισθεί ως η διαδικασία επίτευξης αποτε-

λεσμάτων μέσω των ανθρώπων και διά της δημιουργίας κατάλληλων συνθηκών, κάτω από τις 
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οποίες το προσωπικό θα μπορεί να αναπτύξει τη διανοητική και συναισθηματική συμμετοχή 

του μέσα σε μια ομαδική προσπάθεια που το ενθαρρύνει, να συμβάλλει στην επίτευξη των 

στόχων της οργάνωσης και να μοιραστεί την ευθύνη για τα αποτελέσματα  αυτά. 

Με αυτό τον τρόπο ο εργαζόμενος ολοκληρώνεται ως ανθρώπινη οντότητα και ταυ-

τόχρονα ως βασικό στοιχείο της οργάνωσης. Η σχέση του <<πάρε-δώσε>> που προκύπτει από 

μία πραγματική συμμετοχή, μπορεί να παρουσιασθεί μόνο στις περιπτώσεις που αναπτύσσε-

ται ένας αμοιβαίος σεβασμός ως συνέπεια της καθημερινής σχέσης μεταξύ εργοδοτών και 

εργαζομένων. Έτσι τα μέλη της οργάνωσης, ως σύνολο και κάθε ένα χωριστά αισθάνονται 

χρήσιμα και αναπόσπαστα μέρη της γενικότερης προσπάθειας. 

4.2. Χειρισμός των ανθρώπινων προβλημάτων στο πλαίσιο της εργασίας. 

4.2.1. Εισαγωγή. 

 Στο χώρο των επιχειρήσεων, τα πρόσωπα συνυφαίνονται με τις οργανώσεις σε σημείο 

που να αποτελούν ένα αδιάσπαστο σύνολο. Συνεπώς κάθε ενέργεια της οργάνωσης επηρε-

άζει τα πρόσωπα και αντίστροφα. Όταν οι σχέσεις μεταξύ οργάνωσης και προσωπικού είναι 

αρμονικές, η οργάνωση ως σύνολο θα αναπτύσσεται και θα προοδεύει. Αντίθετα όταν υ-

πάρχει δυσαρμονία μεταξύ οργάνωσης και προσωπικού, είναι βέβαιο ότι τα αποτελέσματα 

θα είναι οπωσδήποτε αρνητικά. 

4.2.2. Έννοια του προβλήματος. 

 Προβλήματα είναι οι βασικές αποκλίσεις από τα καθιερωμένα πρότυπα, τα οποία ισ-

χύουν για κάθε οργάνωση. Τα προβλήματα, ανάλογα με την προέλευση τους, διακρίνονται 

σε προβλήματα ανθρωπίνου παράγοντα, οργανωτικά, περιβαλλοντικά κ.τ.λ. Καθεμία από 

τις κατηγορίες αυτές των προβλημάτων, επηρεάζει τη λειτουργία της οργάνωσης και την εν 

γένει απόδοση του προσωπικού.
52

  

4.2.3. Προβλήματα του προσωπικού και οι παράγοντες δημιουργίας τους. 

 Τα προβλήματα που δημιουργούνται στο προσωπικό και επηρεάζουν τη συμπεριφο-

ρά και το πλαίσιο απόδοσής του είναι εκείνα που προκύπτουν από: 

I. Την οργανωτική διάρθρωση και τις μεταβολές της. 

 Ο άνθρωπος που εργάζεται μέσα σε ένα εργασιακό περιβάλλον για μακρύ χρονικό 

διάστημα, προσαρμόζεται στους κανόνες λειτουργίας του και εξοικειώνεται μέχρι του ση-

μείου ταύτισής του με το περιβάλλον αυτό. 

 Όμως, τα σχήματα οργανωτικής διαρθρώσεως, μεταβάλλονται κάτω από την επίδρα-

ση μιας ποικιλίας παραγόντων. Οι μεταβολές στην οργανωτική διάρθρωση, συνεπάγονται 

συνήθως μεταβολές στο πλαίσιο των καθηκόντων, μεταβολές των τυπικών και άτυπων σχέ-

σεων, όπως επίσης και μεταβολές στο γενικότερο περιβάλλον. 
53

 

 Οι μεταβολές αυτές δημιουργούν προβλήματα και προκαλούν αναστάτωση στους 

καθιερωμένους ρυθμούς της εργασίας. 

II. Τις γενικότερες περιβαλλοντικές συνθήκες. 
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Οι περιβαλλοντικές συνθήκες προκαλούν σοβαρά προβλήματα στην εργασία και στη 

γενικότερη απόδοση του προσωπικού. 

Τα στοιχεία αυτά είναι: 

• Οι εγκαταστάσεις 

• Ο εξοπλισμός 

• Ο φωτισμός 

• Ο θόρυβος 

• Η θερμοκρασία, υγρασία, εξαερισμός 

• Τα χρώματα 

• Η μουσική 

Αυτά τα στοιχεία ασκούν σοβαρές ψυχολογικές επιδράσεις πάνω στο προσωπικό και 

επηρεάζουν την απόδοσή του σε σημαντικό βαθμό. 

Σύμφωνα με τα δεδομένα αυτά, η διοίκηση κάθε οργάνωσης είναι υποχρεωμένη να 

μελετά τις επιπτώσεις των παραγόντων αυτών και τα προβλήματα που δημιουργούν στο προ-

σωπικό και να παίρνει τα αναγκαία μέτρα για την αποτελεσματική αντιμετώπιση τους.
54

 

III. Το σύστημα Διοικήσεως. 

Η διοίκηση αποτελεί τη δύναμη που θέτει σε κίνηση την οργάνωση και προωθεί τη 

συντονισμένη δράση σε όλα τα επίπεδα. Επίσης αποτελεί από πολλές πλευρές τον ρυθμιστή 

της συμπεριφοράς του προσωπικού. 

Από τη στιγμή που μία οργάνωση εφαρμόζει ένα αυταρχικό σύστημα διοικήσεως, το 

οποίο κινείται στα πλαίσια του εξαναγκασμού και της καταπίεσης έναντι των εργαζομένων, 

φυσικό είναι να προκαλέσει μια αρνητική υποκίνηση του προσωπικού και να δημιουργήσει 

προβλήματα διαθέσεων και συμπεριφοράς έναντι της εργασίας. 

IV. Το σύστημα των αμοιβών. 

Το θέμα των αμοιβών αποτελεί έναν απ’ τους πιο δύσκολους τομείς χειρισμού του 

ανθρώπινου παράγοντα και ως εκ τούτου δημιουργεί ένα πλήθος προβλημάτων, τα οποία 

οφείλονται συνήθως σ την άνιση εφαρμογή του συστήματος αμοιβών. 

 

4.2.4. Προβλήματα σχετιζόμενα με την υπηρεσιακή εξέλιξη του προσωπικού. 

Οι διάφορες οργανώσεις προσλαμβάνουν προσωπικό για να φέρει εις πέρας ορισμέ-

νο έργο. Από την εργασία του αυτή, εκτός από το μισθό, αναμένει και κάποια εξέλιξη, ως αμο-

ιβή για τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επίσης αναμένει από την οργάνωση την κατά περιόδο-

υς εκπαίδευσή του για την ανανέωση των γνώσεων και των ικανοτήτων του. 

Αυτές τις ανάγκες πρέπει να ικανοποιεί η οργάνωση, πρέπει να ικανοποιεί μέσα στα 

πλαίσια των εργασιακών σχέσεων που αφορούν στην παρακολούθηση και εξέλιξη του προ-

σωπικού, από την τοποθέτησή του, μέχρι την απομάκρυνσή του από την οργάνωση και έχουν 

ως εξής: 

• Τοποθέτηση του προσωπικού 
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• Προσαρμογή του νεοπροσληφθέντος προσωπικού 

• Εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση του προσωπικού 

• Πρακτική της εφαρμογής των προγραμμάτων κατάρτισης, εν τη Ενασκήσει του έργου 

(On the job Training) 

• Εκπαίδευση ενηλίκων 

 

4.2.5.  Πρακτικές επίλυσης προβλημάτων. 

 

4.2.5.1. Μεταθέσεις και προαγωγές προσωπικού. 

Οι εργασίες μεταβάλλονται τόσο ως προς το περιεχόμενο όσο και ως προς τις απαιτήσεις 

που υποχρεώνουν την οργάνωση να τις καλύψει. Έτσι μεταβάλλεται και το προσωπικό, αφού 

πολλοί εργαζόμενοι αποκτούν προσόντα για κατάληψη ανωτέρων θέσεων, ενώ άλλοι αποδε-

ικνύονται ανεπαρκείς για την κάλυψη των απαιτήσεων των νέων εργασιών. Οι προσαρμογές 

αυτές γίνονται με τις μεταθέσεις ή τις προαγωγές των εργαζομένων σε διαφορετικές εργασί-

ες. 

4.2.5.2. Αμοιβές του προσωπικού. 

Η αμοιβή είναι το μέτρο της αξίας μιας εργασίας έναντι άλλων και των προσόντων που ε-

ισφέρει ο εργαζόμενος για την κάλυψη των απαιτήσεων που προβάλλει αυτή η εργασία. 

Συνεπώς η αμοιβή πρέπει να αποτελεί την αποζημίωση του εργαζομένου για τα προσόντα, 

τις εμπειρίες και τις ικανότητες που προσφέρει στην εργασία. Όσο ταυτίζεται η αμοιβή με την 

αξιολόγηση των προσόντων του, τόσο μεγαλύτερος θα είναι ο βαθμός ικανοποίησης του ερ-

γαζομένου∙ γι’ αυτό το λόγο είναι απαραίτητη η ανάλυση εργασίας , για να την φέρει αποτε-

λεσματικά εις πέρας. 

4.2.5.3. Ανάλυση της εργασίας. 

Με την ανάλυση της εργασίας γίνεται η σωστή επιλογή, τοποθέτηση, εκπαίδευση και προ-

αγωγή των εργαζομένων. Δίδονται, δηλαδή, τα αντικειμενικά στοιχεία. Η διαδικασία με την 

οποία καθορίζεται η σχετική αξία μιας εργασίας είναι γνωστή ως αξιολόγηση εργασίας. 

Οι εργασίες αξιολογούνται, σε σχέση με άλλες εργασίες, μία προς μία, ως προς τη σπουδα-

ιότητά τους στην οργάνωση, σε ότι αφορά τις δεξιότητες, την προσπάθεια, την ευθύνη και 

άλλους παρόμοιους παράγοντες. 
55

 

Ως εκ τούτου η αμοιβή που παίρνει ένας εργαζόμενος, εξαρτάται τόσο από τις απαιτήσεις 

της εργασίας όσο και από την απόδοσή του σ’ αυτήν. 

4.2.5.4.  Συμμετοχή στα κέρδη. 

Η συμμετοχή στα κέρδη, ως μέθοδος αμοιβής, έχει προσλάβει μεγάλη έκταση κυρίως στο 

χώρο των μικρών οργανώσεων. Για να επιτύχει πρέπει να υπάρχει αμοιβαία εμπιστοσύνη με-

ταξύ των εργαζομένων και της οργάνωσης. Το σύστημα της συμμετοχής στα κέρδη δεν πρέπει 

να χρησιμοποιείται ως σύστημα διαφοροποίησης του συστήματος αμοιβών του προσωπικού. 

4.2.5.5.  Συστήματα ενίσχυσης του ηθικού. 
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Οι οργανώσεις θα πρέπει να επιβραβεύουν και να ενθαρρύνουν το προσωπικό. Χαρακτη-

ριστικά παραδείγματα είναι η αναγνώριση της καλής απόδοσης του υπαλλήλου εκ μέρους της 

διοικήσεως ή της υποβολής αποτελεσματικών προτάσεων.    

4.2.5.6.  Συστήματα μελέτης παραπόνων. 

Τα παράπονα του προσωπικού έχουν σοβαρές επιπτώσεις στις αντιλήψεις και στη στάση 

της κοινωνίας έναντι της οργάνωσης, διότι λόγω της προσωπικής σχέσης μεταξύ εργοδότη και 

εργαζομένων, ο δυσαρεστημένος υπάλληλος δύσκολα αναφέρεται θετικά για την οργάνωση, 

κατά τις συζητήσεις του με το κοινό με το οποίο συναναστρέφεται, και αυτό φυσικά έχει τις 

επιπτώσεις του. 

Γι’ αυτό το λόγο λοιπόν, οι οργανώσεις μπορούν να δημιουργήσουν οργανωμένα συστή-

ματα μελέτης και αξιολόγησης των παραπόνων του προσωπικού, τα οποία θα βοηθήσουν 

στην ανάπτυξη ευνοïκού κλίματος εργασιακών σχέσεων. Ταυτόχρονα και οι μικρές οργανώσε-

ις μπορούν να βασιστούν σε μεγάλο βαθμό στις στενές διαπροσωπικές σχέσεις, ώστε να ε-

ξασφαλιστεί η άριστη λύση στο συγκεκριμένο πρόβλημα. 

 

4.2.5.7. Υποχρεώσεις των εργαζομένων προς την οργάνωση. 

Από την πλευρά τους οι εργαζόμενοι έχουν την υποχρέωση να εκτελούν ορισμένες ενέργε-

ιες, δηλαδή, να υπακούουν. Η υπακοή βοηθά στο συντονισμό των κινήσεων των διάφορων 

ομάδων και αποβλέπει στην τήρηση της τάξης, με σκοπό την ομαλή διεξαγωγή μιας συγκεκ-

ριμένης δραστηριότητας. 

Ταυτόχρονα η προσαρμογή του προσωπικού στα πρότυπα της οργάνωσης εξασφαλίζεται 

με την πειθαρχία. Πειθαρχία είναι ο αυτοπεριορισμός και ο αυτοέλεγχος των εργαζομένων με 

σκοπό την επίτευξη των γενικών επιδιώξεων της οργάνωσης. 

Συνεπώς, όταν ένα άτομο δέχεται να αναλάβει μια εργασία, μπορεί να διατηρεί τις ατομι-

κές του απόψεις, αλλά είναι υποχρεωμένο να διαθέτει όλες τις δυνάμεις του για την υποστή-

ριξη των σκοπών της οργάνωσης στην οποία υπηρετεί. 
56

 

4.3. Η επιτυχημένη διαπραγμάτευση. 

4.3.1. Εισαγωγή και έννοια της διαπραγμάτευσης. 

Οι άνθρωποι ως μοναδικές προσωπικότητες έχουν ανάγκες και προσπαθούν, καθένας απ’ 

τη πλευρά του, να τις επιβάλλει στους υπόλοιπους. 

Επειδή όμως δεν υπάρχει μόνο άσπρο ή μαύρο παρουσιάζονται οι διαπραγματεύσεις. Δι-

απραγμάτευση είναι η επικοινωνιακή διαδικασία, κατά την οποία δύο τουλάχιστον μέρη, με 

αποκλίνοντα αλληλοεξαρτούμενα συμφέροντα, προσπαθούν να επιτύχουν μία λύση αμοιβαί-

ου οφέλους. Σκοπός της είναι να παρουσιασθούν οι διάφορες θέσεις ή και απόψεις για να 

βρεθεί η καλύτερη λύση. 

Όσοι ασχολούνται με τις διαπραγματεύσεις πρέπει να έχουν γνώση πολλών θεμάτων και 

γνώσεις σχετικές με τους τρόπους που αυτά προσελκύουν αυτά την προσοχή των συνομιλη-

τών τους. Πρέπει να είναι ευγενείς, ψύχραιμοι και να προβάλλουν με σωστό τρόπο τις προτά-

σεις τους. Τα νοήματά τους να είναι πλήρη. Επίσης να προκαλούν στους άλλους αίσθημα πε-

ιστικότητας και να έχουν ανεπτυγμένη παρατηρητικότητα, αντιληπτική ικανότητα και δημιο-
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υργικότητα. Στοιχεία και προσόντα, τα οποία αποκτώνται με μακρόχρονες προσπάθειες και 

εκπαίδευση. 

Όταν οι άνθρωποι είναι ευχαριστημένοι παράγουν καλύτερα αποτελέσματα. 

 

4.3.2. Προετοιμασία διαπραγμάτευσης. 

Ανεξάρτητα από το θέμα της διαπραγμάτευσης, πρέπει να ρυθμιστούν ορισμένα θέματα, 

όπως ο έλεγχος του περιβάλλοντος, στο οποίο θα πραγματοποιηθεί η σύσκεψη. 

Ο χώρος της συσκέψεως δεν πρέπει να δέχεται θορύβους, που διακόπτουν την προσοχή 

των συζητητών ή που εμποδίζουν την αλληλοακρόαση, με δυσμενή αποτελέσματα για τη 

πρόοδο της διαπραγματεύσεως.
57

 

Ταυτόχρονα η ύπαρξη των απαιτούμενων τεχνολογικών μέσων στο χώρο, στον οποίο θα 

πραγματοποιηθεί η σύσκεψη είναι πολύ σημαντικός παράγοντας. Οι προοδευτικές τεχνικές 

οργάνωσης ως μέσο διαπραγμάτευσης συμβάλλουν στη διαμόρφωση του τελικού αποτελέσ-

ματος, γιατί ένας χώρος με τον απαιτούμενο τεχνολογικό εξοπλισμό υποκινεί τους εργαζόμε-

νους ώστε να έχουν μεγαλύτερη απόδοση και συνεπώς καλύτερα αποτελέσματα. 

Επίσης οι θέσεις των συζητητών έχουν μεγάλη σημασία. Αν δηλαδή θα καθίσουν ως αντί-

παλοι, ο ένας απέναντι του άλλου ή θα διαλέξουν διαφορετικές θέσεις. Εν τω μεταξύ πρέπει 

να υπάρξει συμφωνία ως προς τη χρήση των κινητών κατά τη διάρκεια της συσκέψεως. 

Στη σύσκεψη πρέπει να προσκληθούν μόνο οι απαραίτητοι, εκείνοι που θα συμβάλλουν 

στο σχηματισμό του τελικού αποτελέσματος. 

Οι αρμόδιοι της συνεδριάσεως πρέπει να φροντίσουν να γραφεί, να φωτοτυπηθεί και να 

διανεμηθεί εγκαίρως η ανακοίνωση ή ενημέρωση/υπόμνημα στους προσκεκλημένους ώστε 

να μετάσχουν στη σύσκεψη. 

Επίσης καλό είναι να καθορίζεται η διάρκεια της σύσκεψης διαπραγματεύσεων, ώστε να 

μπορούν οι συμμετέχοντες να τακτοποιούν το υπόλοιπο του χρόνου τους. 

Εξίσου σημαντικό ρόλο παίζουν η δημιουργία και η διατήρηση κλίματος εμπιστοσύνης, η 

θετική διάθεση και η εσωτερική ειρήνη. Η ειλικρίνεια και το ανοικτό πνεύμα είναι οι καλύτε-

ροι σύμβουλοι. 

Ακόμα αρκετά σημαντικά θέματα είναι ο καθορισμός ορίων και η τήρηση των ορίων αυ-

τών, ο καθορισμός σωστών στόχων, η διατήρηση συναισθηματικών αποστάσεων από τα ζη-

τούμενα, η διατήρηση της ψυχραιμίας, η προσοχή στους συνομιλητές. 

4.3.3. Κατηγορίες διαπραγμάτευσης. 

Στις έρευνες σε θέματα διαπραγμάτευσης έχουν χρησιμοποιηθεί δύο θέματα προς επίλυ-

ση. Η μία μορφή είναι μονοδιάστατη (unidimensional) με την έννοια ότι το υπό επίλυση 

πρόβλημα έχει μόνο μια διάσταση. Το αν θα παραχωρηθεί από τη μια ομάδα κάτι που διεκδι-

κεί η άλλη αποτελεί τέτοιου είδους παράδειγμα. Οι δυνατές εκδοχές είναι η δεύτερη ομάδα 

να αποδεχτεί το αίτημα της πρώτης έτσι όπως είναι ή να αντιπροτείνει κάτι που απαιτεί υπο-

χώρηση της πρώτης ομάδας. Η πλευρά που απαιτεί έχει πολλές πιθανότητες να βγει κερδισ-

μένη, αν κάνει σκληρή διαπραγμάτευση. Είναι, όμως, εξίσου πιθανό να οδηγήσει τη διαπραγ-

μάτευση σε αδιέξοδο, αν επιμένει ανυποχώρητη. Στην περίπτωση αυτή το θέμα είναι ένα και 

μοναδικό: να βρουν ένα σημείο σύγκλισης στο οποίο θα συμφωνήσουν και οι δύο πλευρές. 
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Το δεύτερο είδος που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στις έρευνες πάνω στη διαπραγμάτευση εί-

ναι το αποκαλούμενο πολυδιάστατο (multidimensional). Στην περίπτωση αυτή τα υπό διαπ-

ραγμάτευση θέματα είναι περισσότερα από ένα και οι δύο αντιπαρατιθέμενες ομάδες έχουν 

διαφορετικές προτεραιότητες όσον αφορά αυτά τα θέματα. 

Τα πολυδιάστατα θέματα εμπεριέχουν αυτό που αποκαλείται «δυνατότητα αμοιβαίας ι-

κανοποίησης»(integrative potential) , δηλαδή να υπάρξει κάποιου βαθμού ικανοποίηση και 

των δύο μερών. 

Οι Walton & McKersie (1965) διέκριναν τέσσερις επιμέρους υποκατηγορίες στη διαδικασία 

της διαπραγμάτευσης που μπορεί να χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό ή ξεχωριστά: 

• Διαπραγμάτευση κατανομής (distributive bargaining). Αυτός ο τύπος χρησιμοποιείται, 

όταν τα συμφέροντα των δύο μερών είναι εντελώς αντίθετα και το κάθε μέρος επιθυμεί 

να αποκομίσει τη μεγαλύτερη ωφέλεια. Σ’ αυτή τη περίπτωση η διαπραγμάτευση οδηγεί 

σε κάποια ενδιάμεση λύση που θα είναι συμβιβαστική, με την έννοια ότι θα περιέχει υ-

ποχώρηση και από τα δύο μέλη. Η κάθε πλευρά έχει κάποιο απώτερο σκοπό και κάποιο 

«σημείο αντίστασης» κάτω από το οποίο δε κατεβαίνει. Αυτά τα δύο ορίζουν κάποιο πε-

δίο διαπραγμάτευσης. 

• Διαπραγμάτευση αμοιβαίας ικανοποίησης (integrative bargaining). Αυτή η μορφή δι-

απραγμάτευσης χρησιμοποιείται όταν υπάρχει δυνατότητα ικανοποίησης και των δύο 

πλευρών. Το συγκεκριμένο είδος διαπραγμάτευσης συνίσταται καθώς και τα δύο μέλη 

μπορούν να εξέλθουν «με το κεφάλι ψηλά», εφόσον θα υπάρχει αμοιβαίο κέρδος. 

• Δόμηση στάσεων (attitudinal structuring). Αυτή η μορφή επικεντρώνεται κυρίως στην 

προσπάθεια της μιας ομάδας να επηρεάσει τις στάσεις της άλλης. Οι διαπραγματευτές 

της μιας ή και των δύο ομάδων προσπαθούν να οικοδομήσουν ένα κλίμα εμπιστοσύνης 

και να διαμορφώσουν στην άλλη ομάδα μια θετική στάση απέναντι στη δική τους. Η 

προσπάθεια μπορεί να επικεντρώνεται και στην αλλαγή των προσδοκιών του άλλου τονί-

ζοντας το κόστος ενός πιθανού αδιεξόδου στις διαπραγματεύσεις. Η διαπραγμάτευση 

αυτή είναι πολύ συχνή στις περιπτώσεις, όπου η διατήρηση καλών σχέσεων μεταξύ των 

ομάδων κρίνεται σημαντική. 

• Ενδο-οργανωσιακή διαπραγμάτευση (intra-organizational bargaining). Η συγκεκριμέ-

νη μορφή διαπραγμάτευσης γίνεται σε κάθε μία από τις δύο ομάδες προκειμένου να 

συμφωνήσουν στα σημεία που θα θέσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. 

Σε μια διαπραγμάτευση η κάθε πλευρά πρέπει να είναι μετρίως υποχωρητική καθώς αν 

κάποια πλευρά φανεί ανυποχώρητη θα οδηγήσει τις διαπραγματεύσεις σε αδιέξοδο παρασύ-

ροντας και την άλλη πλευρά σε ανάλογη συμπεριφορά. Αν πάλι η διαπραγματευτική ομάδα 

είναι πολύ ενδοτική, το πιθανότερο είναι ότι θα οδηγηθεί σε μη επωφελή συμφωνία. 

 

4.3.4. Ο τερματισμός της διαπραγμάτευσης. 

Η κατάληξη των διαπραγματεύσεων καλό είναι να ικανοποιεί και τις δύο πλευρές, δηλαδή 

να δημιουργηθεί μια λύση, η οποία (κατά το δυνατόν) θα ανταποκρίνεται στους στόχους και 

των δύο. 

Η αποτελεσματική διαπραγμάτευση είναι εν τέλει μία επιτυχής εξερεύνηση της ιδίας θέ-

σης και της θέσης της άλλης πλευράς, οι οποίες σπανίως είναι τόσο αντίθετες όσο αρχικά εκ-

τιμώνται.  
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4.4. Αποφυγή και αντιμετώπιση των συγκρούσεων στο χώρο της οργάνωσης. 

4.4.1. Εισαγωγή 

Οι συγκρούσεις είναι ένα συνηθισμένο φαινόμενο στις οργανώσεις διότι κάθε οργάνωση 

αποτελεί ένα «συνασπισμό συμφερόντων». Το ζητούμενο είναι η αναγνώριση διαφορετικών 

στόχων και επιδιώξεων και η επίτευξη ισορροπίας ανάμεσά τους. 

Οι εργοδότες πρέπει να διατηρούν ένα ελάχιστο επίπεδο σύγκρουσης στις οργανώσεις το-

υς, διότι όταν οι άνθρωποι δουλεύουν σε ομάδες υπάρχουν περιπτώσεις κατά τις οποίες τα 

άτομα διαφωνούν και λογικό είναι να ανακύπτουν συγκρούσεις στο χώρο εργασίας. 

Οι συνθήκες, οι οποίες οδηγούν σε σύγκρουση, τις περισσότερες φορές είναι: ανεπαρκείς 

πόροι, διαφορές ανάμεσα σε ιεραρχικά επίπεδα, αλληλεξαρτήσεις ανάμεσα σε τμήμα-

τα/άτομα, διαφορές απόψεων, εισαγωγή αλλαγών στην οργάνωση. 

 

4.4.2. Τρόποι διοίκησης συγκρούσεων. 

Οι Blake & Mouton (1964), πρότειναν πέντε τρόπους διοίκησης συγκρούσεων, όπου ο κα-

θένας αντιστοιχεί σε διαφορετικές συνθήκες. 

Ο πρώτος είναι η αποφυγή. Τα συγκρουόμενα μέρη εδώ δεν ενδιαφέρονται για το συμφέ-

ρον των αντιπάλων, ούτε και για τα συμφέροντα της οργάνωσης. Η αποφυγή σαν τρόπος χει-

ρισμού συγκρούσεων είναι χρήσιμη τακτική, όταν το προκύπτον ζήτημα είναι χαμηλής σπου-

δαιότητας και υπάρχουν σημαντικότερα ζητήματα να ασχοληθεί κάποιος. Είναι προτιμότερη 

από άλλες τακτικές όταν κάποιος προσπαθεί να κερδίσει χρόνο και να μειώσει τις εντάσεις. 

Ο δεύτερος τρόπος χειρισμού συγκρούσεων είναι η εξομάλυνση. Η πρώτη συγκρουόμενη 

ομάδα ενδιαφέρεται και ανησυχεί για τα συμφέροντα της αντιπαρατιθέμενης ομάδας. Στόχος 

είναι η διατήρηση μιας ειρηνικής συνύπαρξης. Το ενδιαφέρον για την επίτευξη των στρατηγι-

κών στόχων είναι μάλλον μειωμένο, αφού η έμφαση δίνεται στη διατήρηση των ομαλών σχέ-

σεων. Ο τρόπος αυτός συστήνεται όταν το ζήτημα δεν είναι τόσο σημαντικό για τη πρώτη 

συγκρουόμενη ομάδα και κατά συνέπεια δεν επέρχεται σημαντική ζημιά, ενώ η δεύτερη ο-

μάδα έχει πολλά να κερδίσει. 

Ο τρίτος τρόπος είναι ο συμβιβαστικός. Ο συμβιβασμός καθίσταται εφικτός, όταν κάθε μέ-

ρος ενδιαφέρεται για την επίτευξη των δικών του στόχων αλλά και των στόχων του άλλου μέ-

ρους και είναι πρόθυμο να εμπλακεί σε μια συναλλαγή του τύπου <<δίνω και παίρνω>> και 

να έχει συγκαταβατική διάθεση έως ότου επέλθει μια λογική λύση της σύγκρουσης. Αυτός ο 

τρόπος διακανονισμού, οδηγεί σε αμοιβαία ικανοποίηση των εμπλεκόμενων μερών αλλά δεν 

προσφέρει μόνιμες λύσεις. Ο συμβιβασμός είναι άριστος όταν οι στόχοι είναι σημαντικοί αλ-

λά όχι καθοριστικοί. Επίσης προτιμάται όταν οι αντιτιθέμενες ομάδες έχουν την ίδια ισχύ. 

Ο τέταρτος τρόπος χειρισμού συγκρούσεων είναι ο εξουσιαστικός. Εδώ ο ισχυρός επιβάλ-

λει τον τρόπο επίλυσης της σύγκρουσης. Αν η διοίκηση έχει αρκετά μεγάλη δύναμη και ευελι-

ξία, θα καθορίσει ακριβώς τον τρόπο με τον οποίο θα χειριστεί τη σύγκρουση. Από την άλλη 

πλευρά, αν οι εργαζόμενοι έχουν περισσότερη δύναμη, η διοίκηση θα υποκύψει στις πιέσεις 

και θα ακολουθήσει τις κατευθύνσεις τους. Αυταρχικός τρόπος χρησιμοποιείται όταν απαιτο-

ύνται γρήγορες δράσεις. 

Η τελευταία τεχνική είναι αυτή της επίλυσης των προβλημάτων. Εδώ αξιολογούνται εναλ-

λακτικοί τρόποι δράσης, με αντικειμενικό τρόπο, λαμβάνοντας υπόψη τους ενδοιασμούς και 

τις επιφυλάξεις αναλυτικά. Χρησιμοποιούνται όταν οι στόχοι είναι ιδιαίτερα σημαντικοί και 

για τα δύο μέρη. Επίσης χρησιμοποιείται, όταν θέλουμε να πετύχουμε τη συγκατάθεση και τη 

συμμετοχή στη λήψη των αποφάσεων ή τη συμμετοχή στην επίλυση προβλημάτων ενθαρρύ-
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νοντας τους εργαζόμενους. Η επίλυση προβλημάτων εξαλείφει τις συγκρούσεις, όταν γίνονται 

δυσλειτουργικές και απομακρύνει τα εμπόδια για μεγαλύτερη απόδοση. 

 

4.4.3. Πρόληψη των ενδο-οργανωσιακών συγκρούσεων. 

• Βασικός λόγος εμφάνισης των συγκρούσεων στο οργανωσιακό πλαίσιο είναι η τμημα-

τοποίηση των οργανώσεων (επιμερισμός τμημάτων, καθηκόντων και εργασιών), η οποία 

ωστόσο είναι απαραίτητη για τη λειτουργικότητα τους. Δεδομένης, λοιπόν, της τμηματο-

ποίησης ο Schein (1980) προτείνει τις παρακάτω μεθόδους πρόληψης των συγκρούσεων: 

• Πρέπει να δίνεται έμφαση στην αποδοτικότητα όλης της οργάνωσης και παράλληλα 

να τονίζεται ο ρόλος και η συνεισφορά των επιμέρους τμημάτων στην όλη απόδοση. 

• Μεταξύ των ομάδων της ίδιας οργάνωσης θα πρέπει να υπάρχει επικοινωνία και συ-

νεργασία για την επίλυση κοινών ή οργανωσιακών προβλημάτων. 

• Θα πρέπει να επιδιώκεται η κυκλική μετακίνηση των μελών σε διάφορα τμήματα, ώσ-

τε να υπάρξει μεγαλύτερη κατανόηση των ιδιαίτερων προβλημάτων που αντιμετωπίζει το 

κάθε τμήμα ή η κάθε ομάδα. 

• Θα πρέπει να αποφεύγονται οι συνθήκες ανταγωνισμού μεταξύ τμημάτων ή ομάδων. 

Θα πρέπει να δίνεται έμφαση στο συντονισμό δυνάμεων και ενεργειών με στόχο τη συνο-

λική απόδοση της οργάνωσης. Οι αμοιβές θα πρέπει να κατανέμονται με ισότητα μεταξύ 

των τμημάτων με βάση τη προσπάθεια και τη συνεισφορά και όχι με βάση το αποτέλεσμα. 

 

4.4.4. Στρατηγικές αντιμετώπισης των συγκρούσεων στα πλαίσια των οργανώσεων. 

Οι στρατηγικές διαχείρισης της σύγκρουσης που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι μάνατ-

ζερ, ώστε να διασφαλίσουν τη λειτουργική επίλυση της συνεργασίας επικεντρώνονται στο 

άτομο αλλά και στην οργάνωση ως σύνολο. 

• Στρατηγικές που επικεντρώνονται στο άτομο. 

1.  Αύξηση της ενημέρωσης πάνω στις πηγές της σύγκρουσης. 

Κάποιες φορές η σύγκρουση πηγάζει λόγω διαπροσωπικών παρεξηγήσεων και προβλημά-

των επικοινωνίας. Τέτοιο παράδειγμα αποτελούν οι γλωσσικές διαφορές μεταξύ ανδρών και 

γυναικών. Αυξάνοντας, λοιπόν, την ενημέρωση των ανθρώπων πάνω σε αυτό το θέμα οι μά-

νατζερ μπορούν να βοηθήσουν στη λειτουργική επίλυση της σύγκρουσης. Από τη στιγμή που 

οι άντρες και οι γυναίκες θα έχουν συνειδητοποιήσει ότι η σύγκρουσή τους οφείλεται σε 

γλωσσικές διαφορές μπορούν να αλληλεπιδράσουν μεταξύ τους πιο αποτελεσματικά. 

2. Αύξηση της ενημέρωσης πάνω στη ποικιλία. 

Η διαπροσωπική σύγκρουση μπορεί να οφείλεται και στην ποικιλία. Για παράδειγμα, οι 

παλιοί εργάτες απεχθάνονται την ιδέα ότι θα πρέπει να δίνουν αναφορά σε έναν επιβλέπον-

τα, ο οποίος είναι νεότερός τους ή μια γυναίκα που είναι ανώτατο στέλεχος μιας επιχείρησης 

μπορεί να αισθάνεται ότι στην ανδροκρατούμενη ομάδα των ανώτερων στελεχών οι άνδρες 

συνασπίζονται, όποτε κάποιος από αυτούς διαφωνεί με τις προτάσεις της. Ανεξάρτητα από το 

εάν τα αισθήματα αυτά είναι δικαιολογημένα, είναι πιθανό να προκαλέσουν επαναλαμβανό-

μενες συγκρούσεις. 

3. Εξάσκηση κυκλικής εργασίας ή της προσωρινής ανάθεσης έργων. 

Πολλές φορές πηγή σύγκρουσης στα πλαίσια μιας οργάνωσης αποτελεί η έλλειψη κατανό-

ησης από τα ξεχωριστά μέλη της όσον αφορά τις δραστηριότητες και τις απαιτήσεις που αντι-

μετωπίζουν τα υπόλοιπα μέλη του οργανισμού. Σε αυτές τις περιπτώσεις η κυκλική μετακίνη-
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ση των μελών σε διάφορα τμήματα και η προσωρινή ανάθεση έργων διευρύνει τη γνώση των 

μελών, αυξάνει την εκτίμησή τους για άλλα τμήματα και οδηγεί με αυτό τον τρόπο στην επί-

λυση της σύγκρουσης. 

4. Χρήση της μετάθεσης μεταξύ τμημάτων ή και της απόλυσης αν κρίνεται απαραίτητο  

Κάποιες φορές, όταν οι υπόλοιπες στρατηγικές επίλυσης της σύγκρουσης δεν επιτυγχάνο-

υν, κρίνεται απαραίτητη η λήψη πιο δραστικών μέτρων, όπως η μόνιμη μετάθεση σε άλλο 

τμήμα ή η απόλυση. Αν, για παράδειγμα, δυο μάνατζερ που δουλεύουν στο ίδιο τμήμα βρίσ-

κονται σε συνεχή διαμάχη, παρόλο που δεν αντιμετωπίζουν πρόβλημα με κανένα άλλο συ-

νεργάτη τους, τότε η μετάθεση του ενός ή και των δυο σε άλλο τμήμα ή η απόλυση μπορεί να 

οδηγήσει στην επίλυση της σύγκρουσης. 

• Στρατηγικές που επικεντρώνονται  στο σύνολο της οργάνωσης. 

1. Αλλαγή στην οργανωσιακή δομή και κουλτούρα. 

Κάποιες φορές οι μάνατζερ μπορούν να επιλύσουν τη σύγκρουση αλλάζοντας την οργα-

νωσιακή δομή που χρησιμοποιούν, για να οργανώσουν ανθρώπους και έργα. Για παράδειγμα, 

η λειτουργική οργάνωση που ήταν αποτελεσματική όταν η οργάνωση ήταν μικρή, μπορεί να 

μην είναι πια και να αλλάξει σε παραγωγική. 

Επίσης άλλες φορές κρίνεται απαραίτητη η αλλαγή της οργανωσιακής κουλτούρας προκε-

ιμένου να επιλυθεί η σύγκρουση. Οι κανόνες και οι αξίες μιας οργάνωσης δύνανται να προά-

γουν δυσλειτουργικά υψηλά επίπεδα σύγκρουσης, τα οποία δύσκολα επιλύονται. 

2. Αλλαγή της πηγής σύγκρουσης. 

Όταν η σύγκρουση οφείλεται σε υπέρβαση εξουσίας, ασυμβίβαστη εξέλιξη ή σύστημα αν-

ταμοιβών και ασυνεπείς καταστάσεις, οι μάνατζερ μπορούν να επιλύσουν αποτελεσματικά τη 

σύγκρουση αλλάζοντας την πηγή της. Για παράδειγμα, οι μάνατζερ μπορούν να αναθέσουν 

από την αρχή έργα και αρμοδιότητες, ώστε να επιλυθεί η σύγκρουση που οφείλεται στην υ-

πέρβαση εξουσίας. 

Σύμφωνα με τον Βarney & Griffin (1992), μερικοί τρόποι με τους οποίους οι μάνατζερ μπο-

ρούν να ελέγξουν, να περιορίσουν ή να διευθετήσουν τη σύγκρουση είναι: 

• Να δώσουν περισσότερους πόρους στις ομάδες. 

• Να διευρύνουν την αλληλεπίδραση των ομάδων και να τις συντονίζουν συχνότερα και 

σε μεγαλύτερο βαθμό. 

• Να θέσουν ανώτερους-πιο υψηλούς στόχους. 

• Να πείσουν τα συγκρουόμενα μέρη να συμβιβασθούν ή να συνεργασθούν. 

• Να φέρουν αντιμέτωπες τις συγκρουόμενες ομάδες, ώστε να διαπραγματευθούν για 

τη σύγκρουση. 

• Να πείσουν τις συγκρουόμενες ομάδες να δεχθούν τη διαμεσολάβηση τρίτου προσώ-

που. 
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4.5.   Συμπεράσματα. 

Η οργανωσιακή ατµόσφαιρα αποτελεί ένα από τα πολυτιµότερα κεφάλαια µιας 
οργάνωσης, αν όχι το πολυτιµότερο. Και αυτό γιατί κάτω από τις σηµερινές συνθήκες ο 
παράγοντας που βοηθά µια οργάνωση να ξεχωρίσει είναι η συµπεριφορά των ανθρώ-
πων της. Σύµφωνα µ’ αυτή διαµορφώνεται η φήµη της οργάνωσης, η εικόνα που αυτή 
προβάλλει, η παραγωγικότητά της, καθώς και το επίπεδο εξυπηρέτησης πελατών και 
τέλος η επιβίωσή της. Κατά συνέπεια η λειτουργία της οργάνωσης εξαρτάται από το 
κλίµα συνεργασίας, συνοχής και εµπιστοσύνης που υπάρχει µέσα στον εργασιακό χώ-
ρο. 

Στην παρούσα εργασία επιχειρήσαµε να ορίσουµε αρχικά την οργανωσιακή ατ-
µόσφαιρα ως αναγκαίο στοιχείο για τη σωστή λειτουργία των επιχειρήσεων, από τη 
στιγµή που υπάρχει συνεργασία ατόµων για την επίτευξη κοινών στόχων. Η οργανωσι-
ακή ατµόσφαιρα καλύπτει ένα ευρύ φάσµα δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων. ∆ηλω-
τικό αυτού είναι οι ποικίλοι ορισµοί που αποδίδονται σε αυτήν, δίνοντας έµφαση ο κα-
θένας σε διαφορετικά στοιχεία: στο αποτέλεσµα αυτό καθαυτό, στα άτοµα που συµ-
βάλλουν στην επίτευξη αυτού ή τέλος στην οµαλή λειτουργία της επιχείρησης. Αναµ-
φίβολα, χαρακτηριστικά στοιχεία της οργανωσιακής ατµόσφαιρας και δείκτες επιτυχίας 
της είναι η αποτελεσµατικότητα κι αποδοτικότητα, οι οποίες µεταφράζονται σε αύξηση 
παραγωγικότητας µιας επιχείρησης, ώστε να µπορεί να επιβιώνει στα ανταγωνιστικά 
πλαίσια λειτουργίας της. Για αυτό το σκοπό, υπάρχουν κριτήρια, ως δείκτες της αποτε-
λεσµατικής λειτουργίας µιας οργάνωσης, όπως ο σαφής προσδιορισµός των λειτουργι-
ών, των θέσεων και των τοµέων, καθώς και η αποφυγή σπατάλης, χρόνου, µέσων και 
πόρων.  

    Η επιστήμη της οργανωσιακής ατμόσφαιρας οφείλει να ερευνάται όσον αφορά τρε-

ις τομείς. Τα μέλη- συνεργάτες της οργάνωσης, την τυπική και άτυπη οργανωσιακή δομή και 

τις συνθήκες περιβάλλοντος. Ο ορισμός της συμπληρώνεται με τις γνώσεις από άλλες επιστή-

μες (π.χ. ψυχολογία, κοινωνιολογία). 

    Όπως προαναφέρθηκε ιδιαίτερα σηµαντικό ρόλο στην οργανωσιακή ατµόσ-
φαιρα έχουν η επικοινωνία, οι διαπροσωπικές σχέσεις και ο χώρος αισθητικής οργάνω-
σης. Επίσης η οργανωσιακή ατµόσφαιρα επηρεάζεται τόσο από το εσωτερικό (µίκρο) 
περιβάλλον όσο και από το εξωτερικό (µάκρο).  

    Η επικοινωνία είναι σημαντική γιατί επιτυγχάνει το συντονισμό των δραστηριοτή-

των ανάμεσα στα μέλη μιας οργάνωσης. Εκτός από τη μεταβίβαση πληροφοριών είναι επίσης 

διαδικασία επαφής, αλληλοκατανόησης και επηρεασμού μεταξύ των ανθρώπων ή ομάδων. 

Είναι λογικό επομένως, η οργανωσιακή επικοινωνία να στοχεύει στη βελτίωση της υλοποίη-

σης των στόχων μιας  επιχείρησης. Αυτό το επιτυγχάνει με την κατανομή εργασίας, την ενσω-

μάτωση, τα συναισθήματα, τα κίνητρα, την πληροφόρηση και τον έλεγχο. Ο ευρύτερος σκο-

πός της είναι ο συντονισμός των ενεργειών όλων των εργαζομένων και η επίτευξη ευνοϊκού 

κλίματος εργασίας, με την παροχή πληροφοριών και την παρακίνηση ομαδικής προσπάθειας, 

ώστε να αυξηθεί η αποδοτικότητα. Για αυτό, η σχέση μεταξύ οργάνωσης και επικοινωνίας 

είναι αμφίδρομη. 

        Η διαδικασία της επικοινωνίας παραταύτα, δεν είναι πάντα εύκολη. Οι αδυναμίες 

μιας ανεπιτυχούς επικοινωνίας μπορούν να αποφευχθούν μέσω της εκπαίδευσης και επι-

μόρφωσης του προσωπικού, καθώς και μέσω καθορισμού του αντικειμενικού σκοπού της 

επιχείρησης και του αμοιβαίου ενδιαφέροντος. Με μεθόδους σαν αυτές αναπτύσσεται η αξι-

οπρέπεια, ένα αίσθημα ασφάλειας και αρμονίας, αμβλύνονται οι αντιθέσεις μεταξύ των ατό-
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μων των επιχειρήσεων ενώ αυξάνεται η ικανότητα για αποδοτική εργασία. Τα οφέλη λοιπόν 

είναι πολλαπλά. 

    Το δεύτερο στοιχείο της οργανωσιακής ατμόσφαιρας , όπως αναφέραμε είναι οι 

διαπροσωπικές σχέσεις. Πρόκειται για τις σχέσεις που δημιουργούνται και αναπτύσσονται 

ανάμεσα σε ανθρώπους ενός κοινωνικού συνόλου. Γίνεται αναφορά αυτών από τη στιγμή 

που τα άτομα αλληλεπιδρούν και ρυθμίζουν τη συμπεριφορά τους αναλόγως. Θεωρείται ότι 

τέτοιες διαπροσωπικές σχέσεις λειτουργούν ως συνεκτικός κρίκος της οργάνωσης.  

    Για να κατανοήσουμε πλήρως το ρόλο και τη σημασία τους καλό είναι να γνωρίζου-

με τα στοιχεία που υποσκάπτουν και που υποβοηθούν την ομαλή ύπαρξη αυτών. Αυτά είναι, 

μεταξύ άλλων, οι συγκρούσεις και οι ομάδες αντιστοίχως.  

        Η δημιουργία ομάδων αποτελεί στρατηγική επιβίωσης μέσω της συνεργασίας. Οι 

άνθρωποι συσπειρώνονται λόγω της έμφυτης ανάγκης τους να δημιουργούν κοινωνικές σχέ-

σεις, διευρύνοντας τον κύκλο γνωριμιών και συνεργατών τους και να νιώθουν ασφαλείς, αυ-

ξάνοντας την αυτοπεποίθηση ενώ παράλληλα μειώνουν τη μοναξιά και την ανασφάλειά τους. 

Η αποτελεσματικότητα μιας ομάδας έγγειται στην αποδοτικότητά της. ο εργοδότης- ηγέτης 

αυτής παίζει λοιπόν καθοριστικό ρόλο για την ομάδα του και θα πρέπει να τη μελετάει, να την 

καθοδηγεί και να την εκπαιδεύει, να τη συμβουλεύει, να αναθέτει εργασίες,  να την ενθαρρύ-

νει ή να επιβάλει την τάξη.   

    Οι συγκρούσεις είναι κάτι σύνηθες και επόμενο, αν αναλογιστούμε ότι κάθε επιχεί-

ρηση αποτελεί ένα «συνασπισμό συμφερόντων» πολλών ατόμων. Υπάρχουν λοιπόν πολλές 

οπτικές, αντιλήψεις, στόχοι και συμφέροντα. Για αυτό και οι μελετητές κατηγοριοποιούν τις 

συγκρούσεις, από άποψη οργανωτική, σε ιεραρχικές, λειτουργικές,  επιτελικών-  γραμμικών 

κ.ά. Όλα αυτά θα πρέπει να εξισορροπηθούν για την αποφυγή συγκρούσεων. Για τον έλεγχο 

των συναισθημάτων των εμπλεκόμενων μερών προτείνονται στρατηγικές αντιμετώπισης των 

συγκρούσεων ή διοίκησης αυτών όπως, η αποφυγή, η εξομάλυνση, ο συμβιβασμός και ο εξο-

υσιαστικός τρόπος χειρισμού. Η τελευταία τεχνική είναι της επίλυσης των προβλημάτων. Αξι-

ολογούνται εναλλακτικοί τρόποι δράσης αντικειμενικά, λαμβάνοντας υπόψη τους ενδοιασ-

μούς και τις επιφυλάξεις αναλυτικά. Ίσως, αυτή η τεχνική είναι η πιο αποτελεσματική, ειδικά 

όταν οι στόχοι και των δυο μερών είναι σημαντικοί και για τους δυο και ειδικά όταν επιθυμο-

ύμε τη συμμετοχή των εργαζομένων στη λήψη αποφάσεων, γεγονός που τους ενθαρρύνει. Για 

την αποφυγή των συγκρούσεων γενικά, θα πρέπει να αποφεύγονται οι συνθήκες ανταγωνισ-

μού μεταξύ των ομάδων- τμημάτων ενώ η εργασία αυτών θα πρέπει να συντονίζεται και βε-

βαίως, οι αμοιβές να κατανέμονται με ισότητα βάσει της προσπάθειας κι όχι του αποτελέσ-

ματος. 

    Μέσα στα πλαίσια αντιμετώπισης των συγκρούσεων αναφέρουμε το συμβιβασμό- 

διαπραγμάτευση και τη δημιουργία ομάδων. Ο συμβιβασμός έχει σαν στόχο την ικανοποίηση 

κάποιων θέσεων κάθε πλευράς όμως κανείς δεν ικανοποιείται πλήρως. (δεν είναι όμως απο-

λύτως ηττημένος). Αρχικά, θα πρέπει να προετοιμαστούν οι συνθήκες (του χώρου και της ατ-

μόσφαιρας) και να επιλεγεί μια από τις κατηγορίες διαπραγμάτευσης (κατανομής- αμοιβαίας 

ικανοποίησης ή δόμησης στάσεων). Επίσης, το τέλος θα πρέπει να ικανοποιεί και τις δυο πλε-

υρές.  

    Συμπερασματικά, ο χειρισμός των συγκρούσεων είναι μέρος της πραγματικότητας. 

Τα υψηλά επίπεδα σύγκρουσης μπορούν να δημιουργήσουν διασπάσεις και κατακερματισμό 

μιας οργάνωσης αλλά και τα χαμηλά επίπεδα προκαλούν αδιαφορία και έλλειψη προκλήσεων 

για βελτίωση. Χρειάζεται δηλαδή ένα περιβάλλον στο οποίο υπολανθάνουν ελεγχόμενες συγ-

κρούσεις. Όπως και η σωστή επικοινωνία, οι λειτουργικές διαπροσωπικές σχέσεις συνεπάγον-

ται άτομα αποδοτικά, συνεργάσιμα και δίκαια, τα οποία έχοντας την κατάλληλη ψυχολογία 

λειτουργούν χωρίς άγχος και επιδεικνύουν αμοιβαίο σεβασμό.  
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    Το τρίτο και τελευταίο στοιχείο της οργανωσιακής ατμόσφαιρας είναι ο χώρος της 

αισθητικής οργάνωσης. Η αναφορά του ως τελευταίο στοιχείο δε σημαίνει ότι είναι ελάσσο-

νος σημασίας ∙ αντιθέτως, όντας ο χώρος συγκεκριμένου εργασιακού πλαισίου, διαμορφώνει 

τις διαθέσεις και τη συμπεριφορά του προσωπικού , γεγονός που επηρεάζει την αποδοτικότη-

τα της οργάνωσης. Ως εκ τούτου, το εργασιακό περιβάλλον, είτε φυσικό είτε ανθρώπινο, είναι 

ένας από τους βασικότερους παράγοντες παραγωγικότητας. Μέσα σε ένα τέτοιο λειτουργικό 

και κατάλληλο περιβάλλον, που παρέχει όλα τα τεχνολογικά μέσα, η εργασία βρίσκει τον ου-

σιαστικό της ρόλο. Δηλαδή, δίνεται η δυνατότητα στους εργαζόμενους να δείξουν το πνευμα-

τικό τους επίπεδο, να θεμελιώσουν την κοινωνικό- οικονομική τους κατάσταση και να θέσουν 

βάσεις για μελλοντικές προοπτικές εξέλιξης. Επίσης, εδραιώνουν φιλικές- συναδελφικές σχέ-

σεις με άλλους και το σημαντικότερο, λειτουργούν όντας υγιείς ψυχολογικά, εφόσον πληρεί-

ται ο παράγοντας της ικανοποίησης από την εργασία τους. 

    Η εκπλήρωση της ικανοποίησης μέσω της εργασίας αποτελεί βασικό παράγοντα 

βελτίωσης της παραγωγικότητας. Στην εκπλήρωσή του συμβάλλουν πολλά στοιχεία όπως η 

πολιτική της οργάνωσης προς το προσωπικό και δη τα μέτρα που λαμβάνει. Αυτά περιλαμβά-

νουν τα κίνητρα, τις συνθήκες εργασίας, τις αμοιβές, τις δυνατότητες εξέλιξης του προσωπι-

κού και τη συμμετοχή τους στη λήψη αποφάσεων. Μπορεί εύκολα κάποιος να συμπεράνει ότι 

τέτοιου είδους μέτρα μόνο θετική έκβαση μπορούν να έχουν ως προς τη βελτίωση του ηθικο-

ύ, της διάθεσης προς εργασία, του κλίματος συμπεριφοράς και φυσικά της αποδοτικότητας.   

    Πιο συγκεκριμένα, οι περιβαλλοντικές συνθήκες, τα κτήρια, τα έπιπλα και εν γένει 

οι εγκαταστάσεις μέχρι και οι κανόνες υγιεινής και ασφάλειας, θα πρέπει να συμμορφώνον-

ται με κανόνες προδιαγραφών. Σε αντίθετη περίπτωση ,μιλούμε για μη ασφαλείς συνθήκες 

εργασίας. Το τελευταίο συνεπάγεται ατυχήματα εργατικά (κυρίως σε επιχειρήσεις με υψηλό 

ποσοστό απολύσεων, παρακράτηση αμοιβών, εχθρότητα, άγχος και ακατάλληλες περιβαλ-

λοντικές συνθήκες). Τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό περιβάλλον θα πρέπει να υ-

πάρχει πρόληψη των ατυχημάτων και να τηρούνται οι όροι ασφαλείας. Προτείνονται κάποια 

μέτρα πρόληψης, όπως η διεξαγωγή τεστ συναισθηματικής σταθερότητας, προσωπικότητας 

και όρασης, η επιλογή των εργαζομένων, η χρήση ενημερωτικών μέσων, η εκπαίδευση του 

προσωπικού, καθώς και η παροχή κινήτρων και θετικής ενίσχυσης. 

    Κοντολογίς, οι παράγοντες που συμβάλλουν στη δημιουργία ενός θετικού εργασια-

κού κλίματος είναι οι οικονομικοί και οι ανθρώπινοι. Συνήθως οι πρώτοι βρίσκονται σε στενό-

τητα και δεν έχουν πολλαπλασιαστικό χαρακτήρα, ενώ οι δεύτεροι αποτελούνται από τις αν-

θρώπινες αξίες, όπως την αξιοπρέπεια, το κύρος, την ικανότητα, την αυτοανάπτυξη και την 

εσωτερική πληρότητα. Για αυτό, κάποιες από τις αρχές που θα πρέπει να  διέπουν το ενδο- 

οργανωσιακό κλίμα είναι η αρχή της πίστεως στη σπουδαιότητα του ατόμου, της αμοιβαίας 

αποδοχής, του κοινού συμφέροντος, της επικοινωνίας, της συμμετοχής, του υψηλού ηθικού 

και της ταύτισης του εργαζομένου με την εργασία. 

    Τα μέτρα όμως και οι αρχές που αναφέρθηκαν δεν απαλλάσσουν τον εργαζόμενο 

από μερίδιο ευθύνης. Κάθε σχέση είναι αμφίδρομη. Εφόσον λοιπόν η διοίκηση εκπληρώνει 

τις υποχρεώσεις της, το ίδιο θα πρέπει να κάνουν και οι εργαζόμενοι. Δεν θα πρέπει να προ-

καλούν το κοινό αίσθημα, θα πρέπει να ενισχύουν τους τοπικούς συλλόγους της περιοχής 

τους μαζί με την οργάνωσή τους, να επικοινωνούν σωστά με τους συναδέλφους τους και να 

συνεργάζονται. Η σωστή συνεργασία είναι ένας από τους απαραίτητους όρους για την ψυχική 

υγεία των εργαζομένων. 
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ΟΙ ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ Η ΕΙΚΟΝΑ ΠΟΥ ΕΚΠΕΜΠΟΥΜΕ 

 Η επιτυχία στη ζωή δεν είναι μόνο το αποτέλεσμα των τεχνικών δεξιοτήτων και γνώσεων 

στον επιστημονικό ή επιχειρηματικό τομέα. Εξαρτάται στον ίδιο βαθμό και από το δίκτυο      

διαπροσωπικών σχέσεων που έχει ο κάθε άνθρωπος. 

 Το δίκτυο των διαπροσωπικών σχέσεων παίζει καθοριστικό ρόλο στην επίτευξη των στό-

χων μας στην επαγγελματική αλλά και στην προσωπική μας ζωή. Το δίκτυο αυτό βασίζεται σε 

αλληλεπιδράσεις και σχέσεις που στόχο έχουν την αλληλοβοήθεια και την αμοιβαία παροχή 

υποστήριξης σε πολλούς τομείς των δραστηριοτήτων μας. 

 Η ανάπτυξη και διατήρηση των σχέσεων μας με τους άλλους είναι ένας πολύ ευαίσθητος 

τομέας, απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή και δεξιότητες και δεν πρέπει να αφήνεται στην τύχη. Αρ-

χίζοντας από την πρώτη επαφή που έχουμε με άλλους ανθρώπους, οποιοιδήποτε και εάν εί-

ναι, πρέπει να μεριμνούμε για την εικόνα που τους μεταδίδουμε. 

 Είναι αναγκαίο να κάνουμε αυτοέλεγχο και να διερωτόμαστε για το πώς μας βλέπουν οι 

άλλοι. Πρέπει να αναπτύσσουμε τις ικανότητες που θα μας επιτρέπουν να αντιλαμβανόμαστε 

την ποιότητα της προφορικής και μη προφορικής μας επικοινωνίας με τους άλλους. 

 Παράλληλα είναι απαραίτητο να επιδιώκουμε  συνεχώς να αναβαθμίζουμε την δεξιότητά 

μας να καταλαβαίνουμε ορθά τα προφορικά αλλά και τα μη προφορικά μηνύματα που μας 

στέλνουν οι άλλοι. 

 Όπως ξέρουμε, η ανθρώπινη επικοινωνία δεν αποτελείται μόνο από τον προφορικό λόγο. 

Ένα πολύ μεγάλο μέρος της επικοινωνίας μεταξύ των ανθρώπων γίνεται δια μέσου της γλώσ-

σας του σώματος. 

 Η εικόνα που δίνουμε αρχικά σε μια πρώτη επαφή που έχουμε με άλλους ανθρώπους 

είναι καθοριστική. Η πρώτη εντύπωση που δημιουργούμε στους άλλους είναι πολύ συχνά 

αυτή που μένει μόνιμα. 

 Έρευνες έχουν δείξει ότι σε συναντήσεις ανθρώπων με νέες επαφές, οι εντυπώσεις και 

κρίσεις σχετικά με κάποια νέα γνωριμία, λαμβάνονται μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, 

από τριάντα δευτερόλεπτα μέχρι τα δύο πρώτα λεπτά. 

 Σίγουρα αυτός είναι πολύ λίγος χρόνος για να δημιουργήσουμε μια καλή πρώτη εντύπω-

ση που έχει τόση καθοριστική σημασία στην εξέλιξη μιας σχέσης. Και πρόκειται μάλιστα για 

τη μοναδική ευκαιρία για να δημιουργήσουμε μια καλή πρώτη εντύπωση. 

 Επιπρόσθετα επιστημονικές μελέτες έχουν δείξει ότι όταν επικοινωνούμε με τους άλλους 

το μεγαλύτερο μέρος αυτών που θέλουμε να μεταφέρουμε, μεταδίδεται από μη προφορικά 

μηνύματα και από την έκφραση του προσώπου. Μόνο στο 7% του μηνύματος μεταδίδεται 

προφορικά με λέξεις. 

 Το 37% της πρώτης εντύπωσης που σχηματίζουμε για κάποιον εξαρτάται από τον τόνο της 

φωνής του. Στο τηλέφωνο, η πρώτη εντύπωση που δημιουργούμε για κάποιον που έχουμε 

μαζί τους επαφή για πρώτη φορά, εξαρτάται κατά το 80% τουλάχιστον από τον τόνο της φω-

νής του. 



 

85  

 Βλέπουμε λοιπόν ότι η συνολική εικόνα που παρουσιάζουμε εμείς οι ίδιοι προς τους άλ-

λους είναι το κλειδί για τη δημιουργία και ανάπτυξη πολύτιμων ευεργετικών διαχρονικών 

σχέσεων. 

 Ο τρόπος που παρουσιαζόμαστε, το ντύσιμο, το τι λέμε και το τι δεν λέμε αλλά μεταδίδο-

υμε δια μέσου της γλώσσας του σώματος, γίνονται αισθητά από τους άλλους οι οποίοι πολύ 

γρήγορα δημιουργούν εντυπώσεις για μας. 

 Πρέπει  να είμαστε πολύ προσεκτικοί για την εικόνα που μεταδίδει προς τους άλλους το 

σώμα μας και οι κινήσεις μας. Οι άλλοι μας παρατηρούν και η συνολική μας εικόνα τους δίνει 

πληροφορίες για το πώς εμείς αισθανόμαστε, για το τι νιώθουμε για τον εαυτό μας και για 

τον υπόλοιπο κόσμο. 

 Από το ντύσιμό μας μέχρι τον τρόπο που περπατάμε, κινούμαστε ή καθόμαστε ή μιλάμε, 

προσφέρουμε συνεχώς μια τρισδιάστατη εικόνα προς τους άλλους οι οποίοι ενσυνείδητα 

διαβάζουν τη γλώσσα του σώματος που εκπέμπουμε. Ταυτόχρονα οι άλλοι άνθρωποι, ενώ 

διαβάζουν συνειδητά τη δική μας εικόνα, δια μέσου του υποσυνείδητου τους, αντιδρούν και 

συμπεριφέρονται  ανάλογα προς εμάς.  

 Το πώς νιώθουμε εμείς μπορεί να αντικατοπτρίζεται και να επηρεάζει και τους άλλους 

που βρίσκονται απέναντί μας. Αυτό με τη σειρά του είναι δυνατόν να επηρεάζει τη δική τους 

συμπεριφορά προς εμάς. 

 Εάν εμείς φαινόμαστε νευρικοί και υπό ένταση, μπορεί αφού ενσυνείδητα οι άλλοι δια-

βάσουν τα προφορικά και μη προφορικά μηνύματα που στέλνουμε, να αντιδράσουν με τον 

ίδιο τρόπο, γεγονός που πιθανόν να είναι αρνητικό για αυτό που επιδιώκουμε. 

 Συνοπτικά θέλουμε να τονίσουμε τη σημασία που έχει η εμφάνισή μας, το τι λέμε, ο τόνος 

της φωνής μας και η γλώσσα του σώματος μας για την πρώτη επαφή που έχουμε με ανθρώ-

πους. Η ποιότητα της εικόνας που εκπέμπουμε, είναι συνιστώσα των πιο πάνω παραγόντων 

και καθοριστική σημασία τόσο για τη σύναψη καλών σχέσεων αρχικά αλλά και για τη διατή-

ρηση μακρόχρονων δικτύων διαπροσωπικών επαφών που μπορούν να προσφέρουν σε όλα τα 

μέρη πολύ ευεργετικές και πολύτιμες υπηρεσίες. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 Τα προβλήματα συμπεριφοράς στο χώρο εργασίας είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα με ε-

πιπτώσεις στις ανθρώπινες σχέσεις και στην παραγωγικότητα. 

 Ορισμένες έρευνες έδειξαν ότι το πρόβλημα της αγένειας είναι πολύ διαδεδομένο ζήτημα 

στο περιβάλλον εργασίας. Μέχρι το 90% των ατόμων δηλώνουν ότι η αγένεια και η απουσία 

καλών σχέσεων με τους συναδέλφους που εργάζονται μαζί τους, τους απασχολεί σοβαρά. 

 Η αγένεια είναι πολύ εύκολο να μετατραπεί σε επιθετικότητα. Μικρά πράγματα που ε-

νοχλούν αλλά που μπορεί να φαίνονται ανώδυνα αρχικά, έχουν τη δυνατότητα εάν επανα-

λαμβάνονται, να δημιουργήσουν μια κατάσταση εχθρότητας. 

 Η δημιουργία ενός κλίματος εχθρότητας ανοίγει τις πόρτες για εκτράχυνση του κλίματος 

με απρόβλεπτες συνέπειες. Οι συνέπειες θα βλάψουν τα μέλη της ομάδας που έχουν τις δια-

φορές, το σύνολο της ομάδας, την παραγωγικότητα και την αποτελεσματικότητα του συνόλο-

υ. Η εικόνα προς τα έξω της ομάδας εργασίας ή μιας εταιρείας αναπόφευκτα θα υποφέρει 

από τις κακές εργασιακές σχέσεις που πιθανόν να υπάρχουν. 

 Ο ρόλος του ατόμου που έχει αρχηγική θέση σε ένα συγκεκριμένο σύνολο, που μπορεί να 

είναι ο προϊστάμενος ή ο διευθυντής, παίζει καθοριστικό ρόλο στη γένεση αλλά και στον έ-

λεγχο καταστάσεων που προκύπτουν από κακή συμπεριφορά στο χώρο εργασίας. 

Ο προϊστάμενος θα πρέπει αρχικά ο ίδιος να είναι παράδειγμα ορθής συμπεριφοράς, με κα-

λούς ευγενικούς τρόπους, με σεβασμό και εκτίμηση προς όλους τους εργαζόμενους της ομά-

δας του ανεξάρτητα από την ιεραρχική θέση του καθενός. 

 Τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας εργασίας, αναπόφευκτα κοιτάζουν και παρακολουθούν τη 

συμπεριφορά του προϊσταμένου τους. Επηρεάζονται και ως ένα σημείο μπορούν να αντιγρά-

ψουν τη συμπεριφορά αυτή. 

 Ο προϊστάμενος με το δικό του τρόπο, θα πρέπει να δείξει ότι δεν είναι αποδεκτή μια 

συμπεριφορά ή σχόλια που δείχνουν ασέβεια και έλλειψη εκτίμησης προς τους άλλους. Με 

τη δική του συμπεριφορά θα θέσει τα όρια και θα δημιουργήσει μια φιλική ατμόσφαιρα μέσα 

στην οποία το κάθε μέλος θα αποδώσει ήρεμα, κάτω από καλές συνθήκες, στο μέγιστο βαθμό 

των δεξιοτήτων του. 

 Μικρά πράγματα όπως ένα χαμόγελο, ένα ευγενικό σχόλιο,  η προνοητικότητα, οι καλοί 

ήπιοι τρόποι και ο τόνος της φωνής μπορούν να προσφέρουν τα μέγιστα. Πολύ συχνά δεν εί-

ναι μόνο αυτό που θα πούμε που μετρά αλλά και το πως θα το πούμε, ο τρόπος και ο τόνος 

της φωνής μας. 

 Είναι σημαντικό σε μία ομάδα εργασίας να προσέχουμε τα λόγια μας. Πρέπει να αποφεύ-

γεται ο σαρκασμός, η ειρωνεία, τα επιθετικά πειράγματα και οι άστοχες παρατηρήσεις. Δεν 

είναι σωστό να γίνονται σχόλια πίσω από την πλάτη συναδέλφων διόυι εκτός του ότι κατανα-
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λώνομε άσκοπα ενέργεια, το μήνυμα που μεταδίδεται προς τους άλλους είναι κακό, μπορεί 

να δημιουργήσει νέες απρόβλεπτες επιπλοκές και ένταση στην ομάδα εργασίας. 

Κάποτε παρατηρείται μια προσπάθεια μηδενισμού της εργασίας κάποιου συναδέλφου, με 

επιθετική συμπεριφορά. Η συμπεριφορά μπορεί να προέρχεται από τον προϊστάμενο ή από 

τους συναδέλφους. 

 Οι τρόποι που χρησιμοποιούνται μπορεί να είναι αρνητικά σχόλια πίσω από την πλάτη 

τους, η μείωση του έργου που προσφέρουν, η αμφισβήτηση του επιπέδου γνώσεών τους, της 

θέσης, του επαγγελματισμού και του κύρους τους. Μπορούν ακόμη να παρατηρηθούν και 

φωνές, προφορικές προσβολές ενώπιον όλων, συχνές διακοπές ενώ μιλούν με στόχο να γίνει 

μία εμφανής μείωση τους. Σε ακραίες καταστάσεις μπορεί να παρατηρηθεί μια εσκεμμένη 

υπονόμευση του έργου τους. 

 Οι καταστάσεις αυτές πρέπει να αναγνωρίζονται έγκαιρα. Η επιθετική συμπεριφορά ε-

ναντίον ενός μέλους της εργασιακής ομάδας από άλλον ή άλλους, είναι απώλεια ενέργειας 

και αποτελεσματικότητας. Το άτομο που υφίσταται την επίθεση μπορεί να αντιδράσει είτε 

αρνητικά είτε παθητικά αλλά εν πάση περιπτώσει τα αποτελέσματα δεν θα είναι καλά. 

 Σε περιπτώσεις που οι καταστάσεις ξεφεύγουν από τα φυσιολογικά όρια των αναμενόμε-

νων ανθρωπίνων αλληλοεπιδράσεων και όπου οι στρεβλώσεις που παρατηρούνται απειλούν 

την εύρυθμη λειτουργία της εργασιακής ομάδας ή ακόμη και τη καλή ψυχολογική κατάσταση 

ενός ή περισσοτέρων μελών της ομάδας, είναι σημαντικό να ζητηθεί βοήθεια από ειδικούς 

στα θέματα αυτά. 

 Ειδικοί σύμβουλοι στην ψυχολογία των εργασιακών θεμάτων μπορούν να βοηθήσουν. Η 

ανοιχτή συζήτηση μέσα στην ομάδα κάτω από καλές ήρεμες συνθήκες, η εποικοδομητική πα-

ρέμβαση άλλων ανώτερων στελεχών μιας εταιρείας ή εργασιακού συνόλου μπορούν να βοη-

θήσουν. 

 Η διατήρηση μιας κατάστασης αλληλοσεβασμού και εκτίμησης μέσα στο εργασιακό περι-

βάλλον είναι ευθύνη όλων, σε όλες τις ιεραρχικές βαθμίδες. Η εκτίμηση, ο αλληλοσεβασμός 

και η ευγένεια προς τους συναδέλφους δημιουργούν μια κατάλληλη ατμόσφαιρα για την κα-

λύτερη δυνατή μεγιστοποίηση των δυνατοτήτων της εργασιακής ομάδας. Παράλληλα προσ-

φέρεται η απαιτούμενη ψυχική ικανοποίηση που  χρειάζεται ο κάθε εργαζόμενος για να συ-

νεχίσει να αποδίδει με ευχαρίστηση. 
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