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Α.5  Ανάγκες εγωιστικές ή αναγνώρισης. Αποκαλούνται συχνά και εγωιστικές ανάγκες. Οι πιο σηµαντικές 
είναι η ανάγκη του ανθρώπου για αναγνώριση από τους άλλους, η ανάγκη για φήµη, κύρος, εκτίµηση, 
σεβασµό, ανάγκη για επιτυχία, ικανότητα, ανεξαρτησία, καθώς και αυτοσεβασµό και αυτοεκτίµηση. 
Αποτελούν κυρίαρχη παρακινητική δύναµη, αφού ικανοποιηθούν και οι κοινωνικές. Πρέπει να τονιστεί ότι 
αυτή η κατηγορία των αναγκών είναι πολύ πιο δύσκολο να ικανοποιηθεί από ό,τι οι προηγούµενες. 
Ανάγκες ολοκλήρωσης. Είναι η ανώτερη κατηγορία αναγκών και τελευταία από άποψη προτεραιότητας. 
Πρόκειται για τις ανάγκες που έχει ο άνθρωπος να γίνει αυτό που θέλει να γίνει, να πραγµατοποιήσει όλα τα 
όνειρα, τα οράµατα και τις προσδοκίες του, να αναπτυχθεί και να τελειοποιηθεί, για να φτάσει στον ‘ιδανικό” 
γι’ αυτόν τύπο, να χρησιµοποιήσει όλη του τη δυναµικότητα. Ο Maslow αναφέρει χαρακτηριστικά “να γίνει 
οτιδήποτε που είναι ικανός να γίνει”.         
 
 
 
 
 
Β.1  Η επιχείρηση αποτελεί µια οργάνωση, όπως αυτή έχει περιγραφεί στις προηγούµενες σελίδες. Είναι 
χρήσιµο όµως εδώ να τονιστούν και τα κοινωνικά της στοιχεία. Η επιχείρηση αποτελεί µια κοινωνική 
πραγµατικότητα ή ”κοινωνική κατασκευή”, αφού αποτελείται από ανθρώπους. Αυτό συνοπτικά σηµαίνει ότι: 
• H επιχείρηση εκφράζει έναν τρόπο συλλογικής δράσης. 
• Στο πλαίσιο αυτής αναπτύσσονται κοινωνικές σχέσεις, όπως διαπροσωπικές σχέσεις, σχέσεις αλληλεγγύης, 
κτλ. 
• Η επιχείρηση αποτελεί µια κοινωνική οργάνωση στην οποία υπάρχουν, “συγκρούονται” και γίνονται 
αντικείµενο διαπραγµάτευσης διαφορετικά συµφέροντα διαφορετικών οµάδων, όπως για παράδειγµα, 
εργαζόµενοι-εργοδότες. 
• Στην επιχείρηση υπάρχουν σχέσεις εξουσίας, µε την έννοια ότι για κάθε ζήτηµα που απαιτείται απόφαση 
υπάρχει “νόµιµο” δικαίωµα, που προσδιορίζει ποιος ή ποιοι θα αποφασίσουν και ποιοι είναι υποχρεωµένοι να 
συµµορφωθούν σ’ αυτήν ή να την εκτελέσουν. 
• Η επιχείρηση λειτουργεί σύµφωνα µε ένα πλαίσιο τυπικών ή άτυπων κανόνων, που ρυθµίζουν ή 
υποχρεώνουν σε συµµόρφωση την ατοµική ή οµαδική συµπεριφορά των ανθρώπων. 
• Η επιχείρηση, εκτός από προϊόντα ή υπηρεσίες, προσφέρει απασχόληση, ικανοποίηση κοινωνικών αναγκών 
και πρέπει να “αισθάνεται” κοινωνική ευθύνη απέναντι στο περιβάλλον της. 
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Β.2  Η πρώτη διάσταση ονοµάστηκε “ προσανατολισµός προς τους ανθρώπους”.  
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. 
Η δεύτερη διάσταση ονοµάστηκε “ προσανατολισµός προς τα καθήκοντα”.  
Σ’ αυτήν την περίπτωση δίνεται µεγάλη προσοχή στο σχεδιασµό και την υλοποίηση του έργου και ορίζονται 
µε σαφήνεια οι ρόλοι των εργαζοµένων και οι υποχρεώσεις που έχουν. Ο ηγέτης διατηρεί τυπικές σχέσεις µε 
τους υφισταµένους του και οι δοµές και οι διαδικασίες είναι καθορισµένες. Θεωρεί ότι, όταν οι στόχοι του 
έργου επιτυγχάνονται, τότε και τα µέλη της οµάδας µπορούν να ικανοποιηθούν. Συνεπώς, η ηγετική 
συµπεριφορά επικεντρώνεται κυρίως σε ενέργειες που αφορούν την υλοποίηση του έργου και την εκτέλεση 
των καθηκόντων. 
 
Β.3 Κακή επιλογή τρόπου και µέσου. Εµπόδιο στην αποτελεσµατική επικοινωνία αποτελούν οι κακές 
επιλογές του ποµπού σε ό,τι αφορά τον τρόπο (γραπτή, προφορική, οπτική) και τα µέσα (λόγος, τόνος, σώµα, 
τηλέφωνο κτλ.). Για κάθε στόχο, µήνυµα, συνθήκες κτλ. επικοινωνίας υπάρχουν εναλλακτικοί τρόποι και 
µέσα. Όταν δεν επιλέγονται οι πλέον αποτελεσµατικοί, η επικοινωνία δυσχεραίνεται. 
Έλλειψη ενδιαφέροντος / απροσεξία. Συχνά παρατηρείται έλλειψη ενδιαφέροντος, διάθεσης, αλλά και 
ικανοτήτων του δέκτη να συγκεντρώνει την προσοχή του στο µήνυµα που του µεταβιβάζει ο ποµπός. Πολλές 
φορές την ώρα της µεταβίβασης του µηνύµατος από τον ποµπό ο δέκτης κάνει ή σκέπτεται άλλα πράγµατα, 
ονειροπολεί, ετοιµάζει τη δική του απάντηση-µήνυµα στον ποµπό, µιλά ή ασχολείται µε οτιδήποτε, εκτός από 
το να καταβάλει προσπάθεια να συλλάβει, να επεξεργασθεί και να ερµηνεύσει σωστά το µήνυµα που του 
στέλνουν. Αυτό έχει συνέπεια να µη συλλαµβάνεται ή να συλλαµβάνεται λανθασµένα ένα µέρος του 
µηνύµατος και να αλλοιώνεται το περιεχόµενό του. Συγχρόνως αποθαρρύνει τον ποµπό να εκφραστεί και να 
συνεχίσει την επικοινωνία. 
Βιαστικά συµπεράσµατα. Αρκετές φορές το άτοµο ως δέκτης έχει την τάση, από έλλειψη υποµονής και 
πίεση χρόνου, να βγάζει βιαστικά συµπεράσµατα σε ό,τι αφορά το νόηµα του µηνύµατος που του 
µεταβιβάζεται, πριν ακόµη ο ποµπός ολοκληρώσει τη µετάδοσή του. Έτσι, µε τις πρώτες λέξεις ή φράσεις ο 
δέκτης εκτιµά λανθασµένα συνήθως το νόηµα του µηνύµατος και σταµατά να συλλαµβάνει και να 
επεξεργάζεται το υπόλοιπο ή ακόµη σπεύδει να διακόψει τον ποµπό – οµιλητή. Αυτή η ενέργεια γίνεται 
εµπόδιο στην αποτελεσµατική επικοινωνία, ιδιαίτερα στο χώρο των επιχειρήσεων όπου η πίεση του χρόνου 
συνήθως είναι σηµαντική. 
Υπερευαισθησία. Ένα σηµαντικό εµπόδιο είναι η υπερευαισθησία που χαρακτηρίζει κάποια άτοµα ως προς 
ορισµένες λέξεις, φράσεις ή γεγονότα. Αυτό τα κάνει να συγκεντρώνουν την προσοχή τους κυρίως σ’ αυτά τα 
σηµεία του µηνύµατος και να µη δίνουν προσοχή ή σηµασία στα υπόλοιπα, χάνοντας έτσι ένα σηµαντικό 
µέρος του νοήµατος.   
 
 


