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Α.3   Ο ηγέτης που ακολουθεί αυτόν τον τρόπο διοίκησης θεωρεί τον άνθρωπο τον σπουδαιότερο συντελεστή 
παραγωγής, αποδέχεται τις ιδιαιτερότητές του και αναπτύσσει σχέσεις φιλίας και αµοιβαίας εµπιστοσύνης. Πιστεύει 
ακόµη ότι, αν ικανοποιούνται τα µέλη της οµάδας του, τότε και η παραγωγή θα είναι ικανοποιητική. Η ηγετική 
συµπεριφορά στρέφεται κυρίως στην ανάπτυξη και ικανοποίηση των ανθρώπων και στη διατήρηση ανθρώπινων 
σχέσεων µεταξύ του ηγέτη και των συναδέλφων του. 
 

 
ΖΗΤΗΜΑ  Β 
 

Β.1 ∆ίκτυα (κανάλια) µεταβίβασης. Πρόκειται για τα µέσα µε τα οποία το µήνυµα µεταφέρεται στο δέκτη, όπως η 
ατµόσφαιρα, τα αντικείµενα, τα µέσα τηλεπικοινωνιών. 
Σύλληψη του δέκτη. Ο δέκτης µε τις αισθήσεις του, κατά κύριο λόγο την ακοή και την όραση και κατά δεύτερο την 
όσφρηση, την αφή, τη γεύση, συλλαµβάνει το µήνυµα που ο ποµπός έχει στείλει. 
Έλεγχος-feed back. Τέλος, το αποτέλεσµα που έχει επιφέρει το µήνυµα στο δέκτη µε την επανάληψη της 
διαδικασίας στον ποµπό µε το µηχανισµό ανατροφοδότησης/ελέγχου (feed back). 
 

Β.2  Τα πιο συνήθη προβλήµατα ή µειονεκτήµατα σ’ αυτές τις περιπτώσεις είναι:  
- Η απώλεια χρόνου, η αναβλητικότητα και η αναποφασιστικότητα, λόγω διαφωνιών, διαφορετικών αντιλήψεων και 
µη εφαρµογής σωστών κανόνων και διαδικασιών λειτουργίας. 
- Επειδή η ευθύνη στην οµαδική σκέψη διαιρείται, τα άτοµα συµπεριφέρονται λιγότερο υπεύθυνα. 
- Αντί για συναίνεση, υπάρχει συµβιβασµός και επικρατεί η πλειοψηφία. 
Ιδιαίτερα αρνητικό χαρακτηριστικό είναι αυτό το οποίο αποκαλείται “οµαδική σκέψη” (groupthink). Πρόκειται για 
ένα ψυχοδυναµικό φαινόµενο που συνδέεται µε την ψυχολογία των ατόµων και της οµάδας. Όταν συµβαίνει, τότε 
µειώνεται η διανοητική ικανότητα και η λογική κρίση της οµάδας, παραγνωρίζεται η αντικειµενικότητα και η 
πραγµατικότητα, γίνεται εκλογίκευση µη λογικών καταστάσεων, προτάσεων και αποφάσεων, τα άτοµα 
αυτολογοκρίνονται και πιέζονται να συµµορφωθούν σε εξωπραγµατικά πρότυπα ή κανόνες, µε τα οποία κανείς δεν 
θα συµφωνούσε ως άτοµο εκτός οµάδας. 
 

Β.3 Παθητική ακρόαση. Τα χαρακτηριστικά της είναι η σωστή σύλληψη, επεξεργασία και ερµηνεία από το δέκτη 
των µηνυµάτων που του στέλνει ο ποµπός. Η επιτυχηµένη παθητική ακρόαση απαιτεί τις παρακάτω βασικές 
ενέργειες: 
• Εξάλειψη των θορύβων µε την ευρεία έννοια και των ενοχλήσεων που εµποδίζουν τον ποµπό να εκφραστεί και 
προκαλούν αλλοιώσεις και παρερµηνείες στο µήνυµα. 
• Συγκέντρωση της προσοχής του δέκτη, για να συλλάβει συνολικά το µήνυµα και να αποφύγει τα βιαστικά 
συµπεράσµατα, πριν ακόµη ολοκληρωθεί το µήνυµα. 
• Οπτική επαφή και νεύµατα, ώστε να αντιλαµβάνεται ο ποµπός ότι ο δέκτης τον παρακολουθεί και ότι έχει 
συγκεντρωµένη την προσοχή του σ’ αυτόν (τον ποµπό). 
• Έλεγχο των προκαταλήψεων του δέκτη και της πιθανής ευαισθησίας του στις λέξεις ή τα χαρακτηριστικά του 
ποµπού, ώστε να γίνεται κατανοητό το πραγµατικό νόηµα του µηνύµατος. 
 

Β.4  Κοινωνικές ανάγκες. Σ’ αυτήν την κατηγορία εντάσσονται οι ανάγκες του ανθρώπου να ανήκει σε µια ή 
περισσότερες κοινωνικές οµάδες, να γίνεται αποδεκτός από αυτές, να αναπτύσσει φιλικές σχέσεις, να προσφέρει και 
να κερδίζει αγάπη και στοργή. Για να γίνουν οι κοινωνικές ανάγκες η κυρίαρχη κατηγορία παρακίνησης, είναι 
απαραίτητη η ικανοποίηση των φυσιολογικών και των αναγκών ασφαλείας. 


