Θέµα: Η ∆ΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΕ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΖΩΗ ΚΑΙ
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ

Όνοµα Επιβλέποντα Καθηγητή: ΤΣΙΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Όνοµα Φοιτητή: ΖΟΡΜΠΑΣ ΜΙΧΑΗΛ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Τµήµα: Ε.Π.ΠΑΙ.Κ.
Ηµεροµηνία: 7/5/2015

Περιεχόµενα

Πρόλογος……………………………………......................................................1
1. Γενικά Περί Επικοινωνίας………………......................................................2
1.1 Έννοια της επικοινωνίας...............................................................................................2
1.2 ∆ιαπροσωπικές σχέσεις..................................................................................................2
1.3 Αποτελεσµατική επικοινωνία........................................................................................5
1.4 Προσωπικά γνωρίσµατα βελτίωσης της επικοινωνίας...............................................8
1.5 Βασικές δεξιότητες καλής επικοινωνίας......................................................................9
1.6 Πως η αντίληψη επιδρά στην επικοινωνία................................................................14
1.7 Προβλήµατα και εµπόδια στην επικοινωνία.............................................................17

2. Επικοινωνία Στην Οικογενειακή Ζωή.........................................................22
2.1 Οι 4 βασικοί τύποι ανθρώπινων χαρακτήρων...........................................................22
2.2 Εξωστρέφεια - Εσωστρέφεια: Οι 2 βασικές και αντίθετες ψυχικές τάσεις............23
2.3 Για µια καλύτερη συζυγική ζωή: «Μάθετε να καυγαδίζετε δηµιουργικά»............23
2.4 Χαρακτήρες γονέων µε λάθος τρόπο αντιµετώπισης των παιδιών.........................27

3. Επικοινωνία Στην Επαγγελµατική Ζωή......................................................32
3.1 Βελτίωση της επικοινωνίας.........................................................................................32
3.2 Μέθοδοι και τεχνικές αποτελεσµατικής επικοινωνίας.............................................34
3.3 Πως να αντιµετωπίσετε τις αντιρρήσεις....................................................................35
3.4 Γλώσσα Σώµατος.........................................................................................................36

4. Ο Ρόλος Της Συµβουλευτικής Στην Επικοινωνία......................................41

4.1 Ενεργητική ακρόαση...................................................................................................41
4.2 Ψυχολογικά εµπόδια στην άσκηση της συµβουλευτικής.........................................42
4.3 Μηχανισµοί άµυνας......................................................................................................44
4.4 Βασικοί κανόνες για σωστή προφορική επικοινωνία...............................................45
4.5 Προσωποκεντρική συµβουλευτική ή ροτζεριανή.....................................................46
4.6 Στάδια προσωποκεντρικής συµβουλευτικής.............................................................47

Επίλογος.............................................................................................................49
Βιβλιογραφία......................................................................................................50

Πρόλογος
Οι σχέσεις µας µε άλλους ανθρώπους διαµορφώνονται µε την αµοιβαία ανταλλαγή και
µεταβίβαση σκέψεων, ιδεών, γνωµών, συναισθηµάτων και άλλων πληροφοριών. Η αµοιβαία
κατανόηση και η εµπιστοσύνη, ζωτικοί παράγοντες για την αποτελεσµατικότητα της οµάδας,
είναι συνήθως το άµεσο αποτέλεσµα καλής επικοινωνίας. Από τα προηγούµενα
συµπεραίνουµε τη µεγάλη σηµασία της επικοινωνίας στη ζωή του ανθρώπου. Η ανά χείρας
πτυχιακή εργασία πραγµατεύεται γενικά τη ∆ιαπροσωπική επικοινωνία αλλά και ειδικά, στο
πλαίσιο της οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής, ενώ παρουσιάζει και το σχετικό ρόλο
της συµβουλευτικής πάνω στο ζήτηµα.
Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον καθηγητή µου κ. Τσίρο Χαράλαµπο, υπό την
επίβλεψη του οποίου πραγµατοποιήθηκε αυτή η πτυχιακή - στο πλαίσιο του ετήσιου
επιµορφωτικού σεµιναρίου του τµήµατος Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Άργους, για το
εξαιρετικό επιµορφωτικό υλικό που µε προµήθευσε και κυρίως για όσα είχα την τύχη να
µάθω όντας φοιτητής του στα δύο εξάµηνα του προγράµµατος, στα µαθήµατα «Εκπαιδευτική
Αξιολόγηση» και «Συµβουλευτική Ψυχολογία & Προσανατολισµός».

Άργος, Μάιος 2015
Ζορµπάς Μιχαήλ – Παναγιώτης

© Ζορμπάς Μιχαήλ - Παναγιώτης, 2015

1

1. Γενικά Περί Επικοινωνίας

1.1 Έννοια της επικοινωνίας
Η επικοινωνία ταυτίζεται µε την ανθρώπινη ύπαρξη. Χωρίς αυτήν η ζωή του ανθρώπου θα
ήταν τροµερά δύσκολη. Μεγάλο µέρος της ζωής των ανθρώπων αφιερώνεται στην αµοιβαία
ανταλλαγή σκέψεων, ιδεών, επιθυµιών, συναισθηµάτων και άλλων πληροφοριών.
∆ύο

ορισµοί

της

επικοινωνίας,

που

λίγο

-

πολύ

µπορούν

να

θεωρηθούν

αντιπροσωπευτικοί, είναι οι παρακάτω:
•

Επικοινωνία είναι η διαδικασία µε την οποία µεταβιβάζονται πληροφορίες και νοήµατα
από έναν άνθρωπο σε άλλον.

•

Επικοινωνία είναι η διαδικασία µε την οποία ένας ποµπός Α (άνθρωπος, οµάδα)
µεταβιβάζει πληροφορίες, σκέψεις, ιδέες, συναισθήµατα και ενέργεια σε έναν δέκτη Β
(άνθρωπο, οµάδα), 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 την συµπεριφορά του. Γίνεται φανερό λοιπόν ότι η
επικοινωνία δεν είναι απλή µεταβίβαση πληροφοριών ή νοηµάτων. Είναι διαδικασία
επαφής, αλληλοκατανόησης και αλληλοεπηρεασµού µεταξύ των ανθρώπων ή των
οµάδων.

1.2 ∆ιαπροσωπικές σχέσεις
Οι διαπροσωπικές σχέσεις αποτελούν το «κλειδί» για την προσωπική ανάπτυξη και
ταυτότητα, την παραγωγικότητα και την επαγγελµατική επιτυχία, το νόηµα και την ποιότητα
της ζωής, τη σωµατική και ψυχική υγεία, την επιτυχή αντιµετώπιση αγχογόνων
καταστάσεων, τον αυτοπραγµάτωση και τον ανθρωπισµό του κάθε ανθρώπου. Μέσα από τις
θετικές διαπροσωπικές του σχέσεις ο άνθρωπος βοηθιέται να ξεπεράσει τις ανασφάλειες και
τα άγχη, να γνωρίσει καλύτερα τον εαυτό του, να αλλάξει τη συµπεριφορά του, να εξελιχθεί.
Ένα από τα βασικά στοιχεία που κάνουν τον άνθρωπο να ξεχωρίζει και του υπενθυµίζει ότι
είναι ζωντανός, είναι η δυνατότητα για χαρά, διασκέδαση, φροντίδα, ζεστασιά, και
προσωπική εκπλήρωση στις σχέσεις του µε τους συνανθρώπους του. Ο άνθρωπος εξαρτάται
από τους συνανθρώπους του για την προσωπική του ευτυχία και ολοκλήρωση και για τον
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λόγο αυτό πρέπει να µάθει να επικοινωνεί και να αλληλεπιδρά εποικοδοµητικά µαζί τους.
(βλέπε πυραµίδα αναγκών του Maslow)
Κάθε διαπροσωπική αλληλεπίδραση διακρίνεται από:
α) στόχους, οι οποίοι θέτονται µε βάση τις ανάγκες, τα ενδιαφέροντα και την προσωπικότητά
µας (για παράδειγµα, σε µια διαπροσωπική αλληλεπίδραση µε το παιδί του, ο γονέας µπορεί
να στοχεύει στο να καταλάβει τι του συµβαίνει όταν το δει λυπηµένο),
β) ρόλους (φύλο, ηλικία, θέση στην οικογένεια), οι οποίοι επηρεάζουν τον τρόπο
αλληλεπίδρασης µας µε τους άλλους (αλλιώς θα αντιδράσει το παιδί στο γονέα που το ρωτάει
τι του συµβαίνει και αλλιώς σε ένα από τα αδέρφια του),
γ) διάθεση, η οποία εξαρτάται από τη σπουδαιότητα της αλληλεπίδρασης, την
προσωπικότητά µας, τη συµπεριφορά του άλλου προσώπου και προηγούµενες εµπειρίες µας
(εδώ αναφερόµαστε στη διάθεση και των δύο προσώπων - πχ. παιδιού και γονέα - που
αλληλεπιδρούν. Η ποιότητα της αλληλεπίδρασης θα εξαρτηθεί από την εµπειρία τους από
προηγούµενες προσπάθειες επικοινωνίας που είχαν, από την ψυχική κατάσταση στην οποία
βρίσκονται αυτή τη στιγµή και από τη σηµαντικότητα του θέµατος και για τους δύο),
δ) φυσικό περιβάλλον µέσα στο οποίο γίνεται η αλληλεπίδραση, το οποίο µπορεί να
επιβάλλει κοινωνικούς κανόνες που θα επηρεάσουν τη συµπεριφορά µας (αλλιώς
αλληλεπιδρούµε όταν είµαστε στο σπίτι µας και διαφορετικά όταν βρισκόµαστε σε ένα χώρο
µε άλλα άτοµα, οικεία και µη) και
ε) ανατροφοδότηση, την οποία εισπράττουµε καθώς το άλλο πρόσωπο αντιδρά σε αυτά που
λέµε ή πράττουµε (σηµασία έχει να ενηµερώσουµε το συνοµιλητή µας για το πώς εισπράξαµε
το µήνυµά του. Σηµαντικός είναι όµως και ο τρόπος ανατροφοδότησής µας. Όταν, για
παράδειγµα, ο γονέας αντιδράσει µε έντονο ύφος, µε θυµό και χαρακτηρισµούς σε µια
επικοινωνία µε το παιδί του, η επικοινωνία θα διακοπεί. Αντίθετα, αν η ανατροφοδότηση
δείχνει προσπάθεια κατανόησης, η επικοινωνία θα προαχθεί). Για το σηµαντικό αυτό θέµα θα
επανέλθουµε αναλυτικά στη συνέχεια του κειµένου.
Όσον αφορά τις αρχές που διέπουν κάθε εποικοδοµητική διαπροσωπική σχέση µπορούν
να οµαδοποιηθούν σε τέσσερις βασικές κατηγορίες:
1) καλή γνωριµία του εαυτού και του άλλου και αµοιβαία εµπιστοσύνη. Η πρώτη αυτή
κατηγορία περιλαµβάνει την αυτό-αποκάλυψη, την αυτογνωσία, την αυτό-αποδοχή και την
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εµπιστοσύνη. Χρειάζεται να υπάρχει ένα υψηλό επίπεδο αµοιβαίας εµπιστοσύνης ανάµεσα
στα πρόσωπα που επιδιώκουν την επικοινωνία για να µπορέσουν να γνωρισθούν καλύτερα
και να δηµιουργήσουν µια ουσιαστική διαπροσωπική σχέση. Η καλύτερη, η βαθύτερη
γνωριµία προϋποθέτει όµως και αυτό-αποκάλυψη. Πρέπει να εξωτερικεύουµε τα αισθήµατα
και τις σκέψεις µας σχετικά µε αυτά που συµβαίνουν ανάµεσά σε µας και το πρόσωπο µε το
οποίο επικοινωνούµε, αν θέλουµε να χτίσουµε ειλικρινείς και γνήσιες σχέσεις. Τέτοιου είδους
ανοίγµατα και αυτό-αποκαλύψεις προϋποθέτουν αυτό-αποδοχή και αυτογνωσία. Ο Carl
Rogers για τον οποίο θα κάνουµε εκτενέστερη αναφορά µας µιλάει για αυθεντικότητα, άνευ
όρων αποδοχή και ενσυναίσθηση.
Αυτογνωσία σηµαίνει γνωριµία και επίγνωση των αντιδράσεων του εαυτού. Είναι η γνώση
που έχει το άτοµο για τη συµπεριφορά του, τις στάσεις, τις αξίες, τις πεποιθήσεις και τα
συναισθήµατά του. Σηµαντικό ρόλο στην αυτογνωσία παίζει ο αριθµός, η ποιότητα, η
ποικιλία και η διάρκεια της επικοινωνίας που έχει κάθε άνθρωπος µε τα πρόσωπα του
περιβάλλοντος του. Η επικοινωνία µε τους άλλους επικυρώνει ή καταρρίπτει τη γνώση που
πιστεύει κανείς ότι έχει για τον εαυτό του. Αυτό-αποδοχή είναι η αποδοχή του εαυτού µε τα
προτερήµατα και τα ελαττώµατά του. Μόνο όταν έχει κανείς αυτογνωσία µπορεί να γνωρίζει
τις δυνατότητές και τις αδυναµίες του, τα προτερήµατα και τα ελαττώµατά του, και να
αποδέχεται τον εαυτό του µε αυτά.
2) Σαφής και ορθή αµοιβαία κατανόηση. Στοχεύει στην ικανότητα της ορθής και σαφούς
επικοινωνίας των σκέψεων και των συναισθηµάτων µας. Ιδιαίτερα σηµαντική είναι η
επικοινωνία των θετικών συναισθηµάτων και της ζεστασιάς. Αν δεν υπάρχει αµοιβαία
συµπάθεια, η σχέση µεταξύ των ανθρώπων δεν µπορεί να αναπτυχθεί. Η αµοιβαία κατανόηση
στηρίζεται στην ικανότητα για ενσυναίσθηση. Αν θέλουµε να καταλάβουµε αληθινά ο ένας
τον άλλο, θα πρέπει να µπορούµε να κατανοήσουµε την εµπειρία του άλλου προσώπου, τις
σκέψεις, τις συγκινήσεις, τις λέξεις και τη συµπεριφορά του. Η ενσυναίσθηση οδηγεί σε
καλύτερες διαπροσωπικές σχέσεις.
3) Αλληλοβοήθεια. Αφορά την αµοιβαία στήριξη και επιρροή στη σχέση. Η ανταπόκριση στα
προβλήµατα και τις ανησυχίες του άλλου κατά τρόπο βοηθητικό, η αποδοχή και η
υποστήριξη, η ενίσχυση, αλλά και η εποικοδοµητική κατά µέτωπο αντιµετώπιση όπου
χρειάζεται, είναι όλες βοηθητικές επικοινωνιακές δεξιότητες. Για παράδειγµα όταν τα παιδιά
καταλαβαίνουν ότι οι γονείς τους νοιάζονται γι’ αυτά, ότι τα δέχονται χωρίς να θέτουν όρους
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αποδοχής (άνευ όρων αποδοχή) και ότι τα καταλαβαίνουν, τότε έχουν κερδίσει την
εµπιστοσύνη τους και τα παιδιά είναι πιο ανοιχτά µαζί τους.
4) Εποικοδοµητική επίλυση προβληµάτων στις σχέσεις. Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται οι
δεξιότητες επίλυσης προβληµάτων και συγκρούσεων κατά τρόπο που φέρνουν τους
ανθρώπους κοντύτερα τον ένα στον άλλον. Έτσι διευκολύνεται και η ανάπτυξη και η εξέλιξη
της σχέσης γονέων και παιδιών. Χρειάζεται να µάθουµε να εστιάζουµε τη σκέψη και τα
ενεργήµατά µας στη λύση και όχι σε αυτό καθεαυτό το πρόβληµα.
Όπως υποστηρίζεται και διεθνώς, στόχος της επίλυσης µια σύγκρουσης δεν είναι να
δικαιωθεί ένα από τα δύο µέλη της σύγκρουσης αλλά να λυθεί η σύγκρουση χωρίς
κερδισµένους και ηττηµένους. Μια τέτοια προσέγγιση απαιτεί χρόνο και προϋποθέτει ότι οι
επικοινωνούντες θα έχουν κατακτήσει όλα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω (δηλαδή,
αυτογνωσία, αυτό-αποδοχή, ειλικρινή έκφραση των σκέψεων και των συναισθηµάτων τους,
αµοιβαία εµπιστοσύνη και κατανόηση, ενσυναίσθηση, αποδοχή του παιδιού χωρίς όρους,
ανάπτυξη µια ζεστής σχέσης, κτλ.)

1.3 Αποτελεσµατική επικοινωνία
Οι εποικοδοµητικές διαπροσωπικές σχέσεις προϋποθέτουν αποτελεσµατική επικοινωνία.
Τι σηµαίνει όµως σωστή, αποτελεσµατική επικοινωνία και πως επιτελείται;
Η σωστή, η επιτυχηµένη, η αποτελεσµατική επικοινωνία επιτελείται όταν η διαπροσωπική
αλληλεπίδραση ακολουθεί κάποιους κανόνες. ∆ηλαδή, η αλληλεπίδραση στηρίζεται στον
τρόπο µε τον οποίο αντιλαµβανόµαστε τη συµπεριφορά και τις πράξεις του άλλου, στην
απόφαση µας για το πώς θα αντιδράσουµε και θα δράσουµε σε αυτές και στον τρόπο µε τον
οποίο θα αντιληφθούµε την αντίδραση του άλλου στις δικές µας ενέργειες. Αυτή η
διαδικασία επαναλαµβάνεται σε κάθε είδος διαπροσωπικής αλληλεπίδρασης και παρέχει το
πλαίσιο µέσα στο οποίο οι άνθρωποι χτίζουν και διατηρούν σχέσεις. Ας θυµηθούµε ότι το
νόηµα κάθε επικοινωνίας είναι η ανταπόκριση που αυτή προκαλεί, ανεξάρτητα από την
πρόθεση του επικοινωνούντος (Τσίρος Χ., 2014, σελ. 93). Στη συνέχεια θα δούµε µερικούς
παράγοντες οι οποίοι συντελούν σε µία αποτελεσµατική επικοινωνία.
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Σαφήνεια. Η αποτελεσµατική διαπροσωπική επικοινωνία ξεκινάει όταν στοχεύουµε στη
µέγιστη δυνατή ακρίβεια µε την οποία θα µεταβιβάσουµε αυτό που θέλουµε να πούµε στο
συνοµιλητή µας έτσι ώστε και εκείνος να το καταλάβει όπως το εννοούσαµε. Οι δυσκολίες
στην επίτευξη του στόχου αυτού πηγάζουν από τις λανθασµένες ερµηνείες που δίνονται στο
µήνυµά µας από τον αποδέκτη τους. Η αλήθεια είναι ότι δεν µεταφέρουµε πάντα σωστά αυτό
που νιώθουµε ή σκεπτόµαστε, έτσι ώστε ο συνοµιλητής µας να το καταλάβει όπως το
εννοούσαµε. Μιας και οι προθέσεις είναι πάντα υποκειµενικές και τις γνωρίζει µόνο το
πρόσωπο που τις βιώνει, οι προθέσεις του ποµπού ή του αποστολέα του µηνύµατος δεν
µπορούν να είναι απόλυτα σαφείς στον αποδέκτη του. Ο καθένας από µας γνωρίζει τις
προσωπικές του προθέσεις, ο άλλος όµως πρέπει να τις συµπεράνει. Γι’ αυτόν ακριβώς το
λόγο δηµιουργούνται συχνά δυσκολίες και παρεξηγήσεις στην µεταξύ µας επικοινωνία.
Συναισθηµατική σταθερότητα. Ο βασικός παράγοντας που εµπλέκεται και δυσκολεύει την
εποικοδοµητική επικοινωνία είναι ο συναισθηµατικός. Οι περισσότεροι άνθρωποι είναι τόσο
απασχοληµένοι µε τα δικά τους θέµατα που δεν παρακολουθούν το µήνυµα που τους
µεταβιβάζει ο άλλος. Επίσης, κάποιοι άνθρωποι ενδιαφέρονται τόσο πολύ να πουν αυτό που
έχουν το µυαλό τους, που δεν παρακολουθούν αυτό που τους λέει ο άλλος. Αντίθετα,
περιµένουν πότε θα σταµατήσει να µιλάει για να πουν αυτό που θέλουν. Άλλοτε πάλι, είναι
τόσο σίγουροι ότι γνωρίζουν τι θα πει ο άλλος, ώστε διαστρεβλώνουν το µήνυµα του για να
το ταιριάξουν µε τις προσδοκίες τους (ένα απλό παράδειγµα είναι όταν ζητάµε από τη
σύντροφό µας να πάµε µια εκδροµή και µεταφράζουµε ως άρνηση την απάντησή της «άσε µε
να το σκεφτώ λίγο», επειδή πιστεύουµε ότι δε θέλει).
Ενεργητική ακρόαση. Μερικές φορές παρακολουθούµε προσεκτικά αυτά που µας λέει ο
συνοµιλητής µας προκειµένου να τον κρίνουµε, να αξιολογήσουµε το µήνυµα του. Μια
τέτοια στάση εκ µέρους µας, η οποία συνειδητά ή µη προσλαµβάνεται µέσω του τόνου της
φωνής και της γλώσσας του σώµατος, βάζει το συνοµιλητή µας σε µια θέση απολογίας ή
άµυνας. Ένα παράδειγµα είναι η περίπτωση του οµιλητή που προσπαθεί να παρουσιάσει ένα
επιχείρηµα στη συζήτηση και ο συνοµιλητής του απαντάει: «αυτό είναι κουτό, είναι λάθος, δε
στέκει». Όταν η επικοινωνία γίνεται σε αυτό το επίπεδο ο οµιλητής αρχίζει και µαζεύεται και
είναι πλέον πολύ προσεκτικός στο τι θα πει. Εξαφανίζεται πλέον κάθε ίχνος αυθόρµητης και
ειλικρινούς συνοµιλίας και χάνεται η εµπιστοσύνη στο συνοµιλητή. Όταν δεν υπάρχει
αµοιβαία εµπιστοσύνη, όσο εκτενής και αν είναι η συνοµιλία και όση προσπάθεια και αν
γίνεται να µεταφερθούν τα µηνύµατα µε ακρίβεια ώστε να γίνουν κατανοητά έτσι όπως
εννοούνται, ο στόχος δεν θα µπορέσει να επιτευχθεί.
© Ζορμπάς Μιχαήλ - Παναγιώτης, 2015

6

Πώς µπορούµε να εξασφαλίσουµε ότι θα γίνει επιτυχής αποκωδικοποίηση του µηνύµατος
µας από το συνοµιλητή µας; Τρία στοιχεία θεωρούνται απαραίτητα:
1) αξιοπιστία του ποµπού ή του αποστολέα του µηνύµατος (δηλαδή, πόσο αξιόπιστοι είµαστε
ως άτοµα για να πιστέψουν οι άλλοι αυτό που θα τους πούµε)
2) αποστολή σαφών και κατανοητών µηνυµάτων (δηλαδή η οµιλία µας να διακρίνεται από
σαφήνεια και ειλικρίνεια) και
3) εξασφάλιση της βέλτιστης ανατροφοδότησης των επιδράσεων που είχε το µήνυµά σας στον
αποδέκτη του (να σιγουρευτούµε δηλαδή, ότι ο συνοµιλητής µας ερµήνευσε το µήνυµα έτσι
όπως το εννοούσαµε και το απέδειξε µε τον τρόπο που απάντησε στο µήνυµά µας). Η
ανατροφοδότηση βοηθάει να γίνει η επικοινωνία πιο σαφής γιατί δίνεται η δυνατότητα στο
άτοµο που έστειλε το µήνυµα να διαπιστώσει αν έγινε σαφώς κατανοητό το µήνυµα του και
αν όχι, να το τροποποιήσει έτσι ώστε να το ερµηνεύσει µε µεγαλύτερη ακρίβεια ο αποδέκτης
του. Αν δε δοθεί η ευκαιρία στον αποστολέα του µηνύµατος να πληροφορηθεί πως
ερµηνεύτηκε το µήνυµά του, µπορεί να προκύψουν ανακρίβειες και παρεξηγήσεις και να µην
αποκαλυφθούν ποτέ.
Συµπληρωµατικά, αναφέρονται κάποιοι τρόποι που µας βοηθούν να µεγιστοποιήσουµε τις
πιθανότητες να γίνει σωστά αντιληπτό το µήνυµά µας:
•

Στέλνουµε ένα ολοκληρωµένο µήνυµα προσφέροντας στο συνοµιλητή µας όλες τις
απαραίτητες πληροφορίες που χρειάζεται για να κατανοήσει το δικό µας πλαίσιο
αναφοράς και τη δική µας άποψη.

•

Ξεκαθαρίζουµε ότι το µήνυµα είναι προσωπικό δικό µας και ότι δε µεταφέρουµε την
άποψη κάποιου άλλου. Παίρνουµε, δηλαδή απάνω µας την ευθύνη των προσωπικών
σκέψεων και συναισθηµάτων µας.

•

Βεβαιωνόµαστε ότι τα λεκτικά και τα µη λεκτικά µας µηνύµατα δεν αποκλίνουν µεταξύ
τους, δηλαδή, αυτό που λέµε συµφωνεί µε αυτό που δείχνουµε µε την όλη στάση και τις
εκφράσεις µας.

•

Είµαστε αξιόπιστοι. Αυτή η ιδιότητα ίσως να είναι και η πιο σηµαντική στην επικοινωνία,
γιατί δείχνει πόσο µας εµπιστεύονται οι άλλοι. Αναφέρεται σε χαρακτηριστικά του
χαρακτήρα µας, όπως συνέπεια, σταθερότητα, ειλικρίνεια, προβλεψιµότητα.
Οι τρόποι που µας βοηθούν να µεγιστοποιήσουµε τις πιθανότητες να γίνει σωστά

αντιληπτό το µήνυµά µας θα πρέπει να συνοδεύονται και από κάποια προσωπικά γνωρίσµατα
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και συγκεκριµένες δεξιότητες, αν θέλουµε η διαπροσωπική µας επικοινωνία να γίνει πιο
αποτελεσµατική. Ας ακούσουµε λίγα λόγια για τα κυριότερα από αυτά τα γνωρίσµατα.

1.4 Προσωπικά γνωρίσµατα για µία αποτελεσµατική επικοινωνία
Όπως ήδη επισηµάνθηκε στην ενότητα των διαπροσωπικών σχέσεων, υπάρχουν κάποια
στοιχεία του εαυτού που βελτιώνουν την επικοινωνία µας µε τα πρόσωπα του ανθρωπογενούς
µας περιβάλλοντος. Τα στοιχεία αυτά είναι η ενσυναίσθητη κατανόηση, ο σεβασµός, η
γνησιότητα, η ζεστασιά, η ευκρίνεια και η αυτό-αποκάλυψη.
Με τον όρο ενσυναίσθητη κατανόηση εννοούµε τη ικανότητα να κατανοούµε τον κόσµο
του άλλου έτσι όπως ο ίδιος τον αντιλαµβάνεται, «… σηµαίνει να αντιλαµβάνεται κανείς το
εσωτερικό πλαίσιο αναφοράς ενός άλλου ανθρώπου µε ακρίβεια, µε τα συναισθηµατικά
στοιχεία και νοήµατα που ενυπάρχουν σ’ αυτό, σαν να ήταν ο άλλος άνθρωπος, χωρίς όµως να
ξεχάσει ποτέ τον όρο ‘σαν’» (Rogers, 1959 στο Τσίρος Χ., 2014, σελ. 19). Η ενσυναίσθηση
συνεπάγεται κατανόηση του άλλου σε ένα γνωστικό (τι σκέπτεται) αλλά και σε ένα
συναισθηµατικό επίπεδο (τι αισθάνεται).
Η άνευ όρων αποδοχή, δηλαδή σεβασµός προς τους άλλους που σηµαίνει ότι τους
αποδεχόµαστε ως ξεχωριστά άτοµα δίχως να επιβάλλουµε όρους για να τους αποδεχθούµε.
Η αυθεντικότητα, γνησιότητα, είναι η ικανότητα αφενός να έχουµε επίγνωση των
προσωπικών εσωτερικών µας εµπειριών καθώς παρακολουθούµε και προσπαθούµε να
κατανοήσουµε τις εµπειρίες του συνοµιλητή µας, και αφετέρου να τις εµφανίζουµε µε
ειλικρίνεια στη διαπροσωπική σχέση όποτε ταιριάζει.
Η ζεστασιά αναφέρεται στη συναισθηµατική χροιά που περιβάλλει τη διαπροσωπική
επικοινωνία και σχέση και την κάνει πιο ουσιαστική. ∆ηλώνει την ειλικρινή αποδοχή του
άλλου.
Η ευκρίνεια αναφέρεται στην ακριβή επισήµανση των συναισθηµάτων και των εµπειριών
του άλλου εκ µέρους µας. Η ικανότητα αυτή ενισχύεται περισσότερο όταν είµαστε οι ίδιοι
σαφείς στις εκφράσεις και τη συµπεριφορά µας. Η ευκρινής αντανάκλαση των σκέψεων,
συναισθηµάτων και συµπεριφορών του άλλου εκ µέρους µας τον βοηθάει στην καλύτερη
κατανόηση του εαυτού του.
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Η αυτό-αποκάλυψη είναι η διαδικασία της αποκάλυψης πτυχών της προσωπικότητάς µας
τόσο στον ίδιο µας τον εαυτό όσο και σε άλλα άτοµα, τα οποία εµπιστευόµαστε. Όταν ένας
άνθρωπος έχει εµπιστοσύνη στον συνάνθρωπό του και αυτό-αποκαλύπτεται, βοηθά µε αυτή
του τη συµπεριφορά να δηµιουργηθεί µια ουσιαστική διαπροσωπική σχέση που θα οδηγήσει
σε πιο στενή επικοινωνία (Μαλικιώση - Λοΐζου, 1994). Όπως λέει και ο εµπνευστής του όρου
S. Jourard (1964): «… Μια ειλικρινά προσωπική σχέση µεταξύ δυο ανθρώπων περιλαµβάνει
αποκάλυψη του εαυτού του ενός στον άλλο µε πλήρη και αυθόρµητη ειλικρίνεια».

1.5 Βασικές δεξιότητες καλής επικοινωνίας
Πέρα από τα βασικά γνωρίσµατα που πρέπει να χαρακτηρίζουν κάθε άνθρωπο που
ενδιαφέρεται για το συνάνθρωπό του - είτε αυτός είναι παιδί, σύζυγος, γονιός, φίλος,
συνάδελφος - υπάρχουν και κάποιες επικοινωνιακές δεξιότητες που µπορούν να συνδράµουν
στην ειλικρινή - ουσιαστική διαπροσωπική επικοινωνία και σχέση. Εδώ, αναφερόµαστε
ιδιαίτερα στον τρόπο µε τον οποίο θέτουµε ερωτήµατα στο συνοµιλητή µας, στον τρόπο µε
τον οποίο τον ενθαρρύνουµε να συνεχίσει να µιλάει, στην αντανάκλαση κάποιων
συναισθηµάτων του, που διαπιστώνουµε ότι υπάρχουν, και στην ανατροφοδότηση, µέσω της
παράφρασης, αυτών που µας είπε.
Αυτό που θέλουµε να τονισθεί εδώ είναι ότι ο διάλογος, δεν είναι απαραίτητο να γίνεται
µόνο µε ερωτήσεις, µε συµβουλές, µε καθοδηγήσεις ή µε εντολές και επιπλήξεις. Υπάρχουν
κάποιοι άλλοι τρόποι εύκολοι και απλοί που βοηθούν και στη διατήρηση ενός καλού
κλίµατος κατά τη συζήτηση αλλά, το κυριότερο, στην εποικοδοµητική και αποτελεσµατική
συζήτηση.
Οι ερωτήσεις. Συχνά οι διάλογοι που έχουµε µε συντρόφους ή παιδιά χαρακτηρίζονται
από ερωτήσεις στις οποίες ζητάµε απαντήσεις. Σε κάθε διαπροσωπική αλληλεπίδραση οι
άνθρωποι χρησιµοποιούν ερωτήσεις. Οι ερωτήσεις στοχεύουν στην επιπλέον πληροφόρηση,
στη διευκρίνιση, στην ανίχνευση. Μπορεί να είναι ‘κλειστές’ ερωτήσεις καθαρά
πληροφοριακού χαρακτήρα, οι οποίες µπορούν να απαντηθούν σύντοµα και συχνά
µονολεκτικά, ή µπορούν να στοχεύουν στη διερεύνηση σκέψεων ή/και συναισθηµάτων,
οπότε ονοµάζονται ‘ανοικτές’ ερωτήσεις.
Οι κλειστές ερωτήσεις έχουν περιορισµένο ρόλο και χρησιµοποιούνται όταν,
χρειαζόµαστε κάποια διευκρίνιση που θα µας βοηθήσει να αποκτήσουµε σαφέστερη εικόνα
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της κατάστασης του συνοµιλητή µας (πχ. τσακώθηκες µε τον Τάκη; Τελείωσες τα µαθήµατά
σου; Ποια παιδιά θεωρείς φίλους σου;). Είναι κατευθυντικές, µε την έννοια ότι στοχεύουν σε
µια συγκεκριµένη απάντηση. Όταν χρησιµοποιούµε ανοικτές ερωτήσεις δεν επιθυµούµε
απαραίτητα µια συγκεκριµένη απάντηση από το άλλο πρόσωπο αλλά κυρίως θέλουµε να το
ενθαρρύνουµε στην ανίχνευση των σκέψεων και των συναισθηµάτων του.
Μερικά είδη ανοικτών ερωτήσεων είναι τα εξής:
- Τι σε απασχολεί; (στοχεύει στη διερεύνηση του προβληµατισµού)
- Τι θα επιθυµούσες να είχε συµβεί σε εκείνη τη συνάντηση; (διερευνά προσδοκίες)
- Πώς συνδέεις το γεγονός αυτό µε τις προηγούµενες εµπειρίες σου; (διερευνά διάφορες
όψεις του προβλήµατος)
- Πώς επηρεάζει αυτό τις σχέσεις σου µε τους άλλους; (αίτηµα για περαιτέρω ανίχνευση)

Παράδειγµα 1:
Ο πατέρας προς τον επτάχρονο γιο του:
- Μάκη, θέλω να σου µιλήσω δυο λεπτά. Εντελώς τυχαία άκουσα µια συζήτηση που είχες µε
άλλα δυο παιδιά στη γειτονιά. Θα ήθελες να µου µιλήσεις λίγο περισσότερο γι’ αυτό; (ανοικτή
ερώτηση)
- Μάκη, περίµενε σε παρακαλώ λίγο. Θέλω να σου µιλήσω δυο λεπτά για τη συζήτηση που είχες
µε κάτι άλλα παιδιά της γειτονιάς. Φοβήθηκες; (κλειστή ερώτηση)

Παράδειγµα 2:
Έφηβη προς τη µητέρα της:
- Όλο τσακώνεστε µε το µπαµπά. Μερικές φορές γίνεστε βίαιοι και τότε φοβάµαι.
Αντίδραση µητέρας:
- Τι φοβάσαι; (ανοικτή ερώτηση που ζητάει από την κοπέλα να διερευνήσει τα συναισθήµατά
της)
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- Γιατί; Εσύ δεν τσακώνεσαι µε τα αδέρφια σου; (κλειστή ερώτηση που δε βοηθάει την κοπέλα
στη δύσκολη κατάσταση που βιώνει)
Ενθαρρύνσεις. Πολλές φορές, όταν συζητάµε µε ένα άλλο πρόσωπο, δεν είναι απαραίτητο
να πούµε κάτι, αλλά απλά να ακούµε προσεκτικά. Πολλοί άνθρωποι νιώθουν συχνά την
ανάγκη να µιλήσουν κάπου, έτσι απλά για να αποφορτιστούν. Ο στόχος τους δεν είναι να
τους δώσουµε κάποια συµβουλή ή να τους κατευθύνουµε προς κάποια λύση, αλλά απλά να
µοιραστούν µαζί µας αυτό που τους βαραίνει ή τους απασχολεί. Σε τέτοιες περιπτώσεις µια
απλή λεκτική νύξη, ένα νεύµα του κεφαλιού που δηλώνει ότι τους παρακολουθούµε και ότι
ενδιαφερόµαστε, αρκεί.

Παράδειγµα:
∆εκάχρονη στην µητέρα της:
- Πάλι τα ίδια µε τη δασκάλα σήµερα: µε κοίταξε αυστηρά και θύµωσα. Μου θύµισε τη δασκάλα
που είχα πέρυσι και µε την οποία ήταν αδύνατο να συνεννοηθώ. Μα τι συµβαίνει τέλος πάντων
και τα βάζουν όλοι µαζί µου;
Αντίδραση µητέρας:
- Χµ, µµµµ…
- Θύµωσες;
- Τα βάζουν µαζί σου, όλοι; (επανάληψη και τονισµός της υπεργενίκευσης, που ενθαρρύνουν
το παιδί να συνειδητοποιήσει το “παράλογο” της υπεργενίκευσης).

Η σιωπή εκ µέρους µας, δηλαδή η µη λεκτική συµµετοχή µας σε κάτι που λέγεται ή
εκφράζεται από το συνοµιλητή µας µπορεί να λειτουργήσει ενθαρρυντικά όταν συνοδεύεται
από ειλικρινές ενδιαφέρον και ενεργητική ακρόαση. Αναφερόµαστε εδώ στη σιωπή εκείνη
που στοχεύει στο να δώσει χρόνο στο συνοµιλητή µας να επεξεργαστεί τη σκέψη του ή τα
συναισθήµατά του πριν τα εκφράσει.
Αντανάκλαση συναισθηµάτων. Η δεξιότητα αυτή χρησιµοποιείται προκειµένου να
διευκολυνθεί ο συνοµιλητής µας στην αναγνώριση, διαλεύκανση και έκφραση των
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συναισθηµάτων του. Ενθαρρύνοντας το συνοµιλητή µας να αναγνωρίσει, να αποδεχθεί και να
βιώσει τα συναισθήµατά του τον βοηθάµε να ανακουφιστεί και να αποφορτιστεί. Η
αντανάκλαση συναισθήµατος συµβαίνει όταν αντιδρούµε στη συναισθηµατική πλευρά του
µηνύµατός του και του παρουσιάζουµε το συναίσθηµα που µόλις µετέδωσε.
Οι άνθρωποι που αναγνωρίζουν και αποδέχονται τα συναισθήµατά τους µπορούν να
λάβουν καλύτερες αποφάσεις σε σχέση µε τη συµπεριφορά τους. Αυτό δε σηµαίνει ότι θα
ενεργήσει κανείς µόνο µε γνώµονα τα συναισθήµατά του, αλλά ότι θα µπορέσει να λάβει
ορθότερες αποφάσεις εφόσον είναι σε επαφή µε τα συναισθήµατά του.
Η αντανάκλαση των συναισθηµάτων βοηθάει ιδιαίτερα στην ανάπτυξη ουσιαστικών
σχέσεων. Πολλές αντιδράσεις µας προέρχονται από συναισθήµατα που συνδέονται µε κάτι
που συνέβη ή που πρόκειται να µας συµβεί. Βοηθώντας το συνοµιλητή µας να αναγνωρίσει
και να κατονοµάσει τα συναισθήµατά του αυτά αλλά και να τα ξεχωρίσει από άλλες πράξεις
ή γεγονότα, είναι ένας τρόπος να δείξουµε ότι ενδιαφερόµαστε και ότι τους παρακολουθούµε
προσεκτικά.

Παράδειγµα 1:
∆ιάλογος συζύγων (πατέρας προς µητέρα):
- Είµαι έξω φρενών µε τον εαυτό µου! Ήµουνα εκνευρισµένος και τα έβαλα µε τα παιδιά µας
χωρίς λόγο. Είµαι σίγουρος ότι τα πλήγωσα.
Αντίδραση/απάντηση µητέρας:
- Φαίνεσαι πολύ στεναχωρηµένος! Νιώθεις ενοχές;!

Παράδειγµα 2:
Γιος προς τον πατέρα του:
- Τσακώθηκα µε τη µαµά. Όλο µου φωνάζει ότι θα αποτύχω στις εξετάσεις γιατί είµαι
τεµπέλης. Θύµωσα τόσο που έτρεµα ολόκληρος. ∆εν ξέρω τι να κάνω όταν µου λέει τέτοια
πράγµατα. Γιατί να µη µπορεί να µε στηρίξει ηθικά όπως κάνουν οι γονείς των συµµαθητών
µου;
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απάντηση/αντίδραση πατέρα:
- Είσαι θυµωµένος µε τη µητέρα σου. Σε πληγώνει το γεγονός ότι η µητέρα σου δε σου δείχνει
εµπιστοσύνη!

Παράφραση. Είναι µια δεξιότητα την οποία χρησιµοποιούµε προκειµένου να
επαναλάβουµε το περιεχόµενο των όσων µας λέει ο συνοµιλητής µας για να δείξουµε ότι τον
παρακολουθούµε προσεκτικά, ή για να ελέγξουµε µαζί του αν ακούσαµε ορθά τα όσα µας
έλεγε, ή πάλι για να αποσαφηνίσουµε τη σκέψη του, παραφράζοντας τα όσα µας είπε κατά
ένα πιο ευκρινή τρόπο. Στην προσπάθεια αυτή δε γίνεται ανατροφοδότηση, απλά
επαναλαµβάνεται µε άλλα λόγια η ουσία των όσων είπε ο συνοµιλητής µας έτσι όπως τα
καταλάβαµε.
Όταν ο συνοµιλητής µας βρίσκεται σε σύγχυση ή σε εσωτερική σύγκρουση το να ακούσει
την αναδιατύπωση των λόγων του, του επιτρέπει να συνειδητοποιήσει πως ακούγεται ο
προβληµατισµός του σε έναν άλλο άνθρωπο και έτσι να βοηθηθεί να επανεκτιµήσει τις
σκέψεις του και τη συµπεριφορά του. Στόχος της παράφρασης ή αναδιατύπωσης είναι η
διευκόλυνση της βαθύτερης διερεύνησης των ανησυχιών του συνοµιλητή µας καθώς και η
αποσαφήνιση διαφόρων θεµάτων που τον απασχολούν.

Παράδειγµα 1:
∆ωδεκάχρονος προς τον πατέρα του:
- Θα’ θελα να µη φοβάµαι να δοκιµάζω νέα αθλήµατα. Θα επιθυµούσα να µπορούσα απλά να
λάβω µέρος σ’ αυτά χωρίς να σκέφτοµαι ότι µπορεί να µην τα καταφέρω καλά ή να νιώθω
αµηχανία γιατί θα σκέπτοµαι ότι οι άλλοι µε βλέπουν.
Αντίδραση/απάντηση πατέρα:
- Θα επιθυµούσες να δοκιµάσεις τις ικανότητές σου σε νέα αθλήµατα αλλά φοβάσαι αν θα τα
καταφέρεις καλά ή τι θα σκεφτούν οι άλλοι που θα σε βλέπουν;
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Παράδειγµα 2:
Έφηβη προς τη µητέρα της:
- Η φιλόλογός µας αφιερώνει την τελευταία ώρα κάθε Παρασκευής για να συζητήσουµε θέµατα
επαγγελµατικού προσανατολισµού. Όλο µας ρωτάει τι θέλουµε να γίνουµε. Το βρίσκω κουτό.
Ποτέ δεν ξέρω τι να της πω.
Αντίδραση/απάντηση µητέρας:
- Πιστεύεις ότι αυτή η δραστηριότητα η οποία επαναλαµβάνεται κάθε εβδοµάδα δεν είναι
σηµαντική αλλά αντίθετα τη βρίσκεις µάταιη, γιατί δεν ξέρεις ποτέ τι να πεις;

Ο αλγόριθµος της αυτοεκπαίδευσης για αποτελεσµατική επικοινωνία, ώστε να
οικειοποιηθούµε τις δεξιότητες που προαναφέρθηκαν, αναλύεται σε πέντε στάδια:
1. Επίγνωση της ανάγκης για εκµάθηση και χρήση µιας νέας δεξιότητας.
2. Αναγνώριση των συµπεριφορών που περιλαµβάνει η νέα αυτή δεξιότητα.
3. Πρακτική εξάσκηση των συµπεριφορών αυτών.
4. ∆εκτικότητα για ανατροφοδότηση σχετικά µε τις επιδόσεις σας στην πρακτική εξάσκηση.
5. Ενσωµάτωση της νέας συµπεριφοράς στο απόθεµα των συµπεριφορών που διαθέτετε.

1.6 Πως η αντίληψη επιδρά στην επικοινωνία
Η επικοινωνία µας µε άλλους ανθρώπους επηρεάζεται αποφασιστικά από το «πώς
βλέπουµε» το γύρω µας κόσµο, µέσα από τις περασµένες εµπειρίες µας, από το σύστηµα
αξιών που έχουµε διαµορφώσει, από τις προτιµήσεις και τις προκαταλήψεις µας, από τις
εκτιµήσεις που κάνουµε για τον ίδιο µας τον εαυτό. Όλοι αυτοί οι παράγοντες διαµορφώνουν
την αντίληψη που έχει τεράστια σηµασία για την επικοινωνία και τις ανθρώπινες σχέσεις.
Τα φίλτρα που µπλοκάρουν: Υπάρχουν πάντα µπροστά µας περισσότερες πληροφορίες
από όσες µπορούµε να απορροφήσουµε. Ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια µε την ανάπτυξη της
τεχνολογίας (διαδίκτυο, ραδιόφωνο, τηλεόραση, έντυπα) βοµβαρδιζόµαστε από µύρια
µηνύµατα, αλλά ένα µικρό ποσοστό µπορούµε να αφοµοιώσουµε. Έτσι τίθεται σε κίνηση ο

© Ζορμπάς Μιχαήλ - Παναγιώτης, 2015

14

µηχανισµός αυτοσυντήρησης που φιλτράρει την πληροφοριακή βροχή και αφήνει να περάσει
ότι δεν βλάπτει την πνευµατική µας ισορροπία.
Αντίληψη κατά τον τεχνικό, επιστηµονικό της ορισµό, είναι η «πολλαπλή ενέργεια µε την
οποία η συνείδηση επεξεργάζεται τα δεδοµένα των αισθήσεων (όραση, ακοή, όσφρηση, γεύση
και αφή), τα συναρµολογεί, τα συµπληρώνει µε παραστάσεις, τα διευκρινίζει και αναφέρει τις
εντυπώσεις της σε ορισµένο αντικείµενο που το ξεχωρίζει από τον εαυτό της σαν κάτι
αυθυπόστατο». Για τον σχηµατισµό της αντίληψης, συµπράττουν αίσθηση, µνήµη και κρίση.
Θα εξετάσουµε την αντίληψη, ως διαδικασία που µπαίνει σε λειτουργία όταν η συνείδησή
µας, το µυαλό µας, συλλαµβάνει έναν ερεθισµό, τον επεξεργάζεται, συναρµολογεί τα
στοιχεία του, πάντοτε σύµφωνα µε τη προσωπική προηγούµενη εµπειρία µας, και καταλήγει
σε κάποια αντίδραση, η οποία είναι ξεχωριστή για τον καθένα µας. Θα αναλύσουµε
ξεχωριστά, δέκα αρχές που αφορούν την αντίληψη.
1η: Ποτέ δύο άνθρωποι δε βλέπουν κάτι ακριβώς µε τον ίδιο τρόπο
Η µοναδικότητα της προσωπικότητας του κάθε ανθρώπου προεξοφλεί πως είναι αδύνατον
να συλλάβουν µια κατάσταση δυο άτοµα µε ταυτόσηµο τρόπο. Με αυτή τη µοναδικότητα
διαµορφώνουµε το περιβάλλον µας σε µια ενότητα, που είναι «ο δικός µας» κόσµος. Η
µοναδικότητα της ανθρώπινης αντίληψης είναι το πιο καταφανές, αλλά και το πιο αγνοηµένο
γεγονός της ανθρώπινης ύπαρξης. Αυτή η άγνοια δηµιουργεί προβλήµατα στην επικοινωνία
και τις ανθρώπινες σχέσεις.
2η: Η εικόνα που έχουµε για τον εαυτό µας επηρεάζει το πώς βλέπουµε τον άλλο κόσµο
Ο αυτοσεβασµός κατέχει υψηλή θέση στην ιεράρχηση των ανθρώπινων αναγκών. Η
αυτογνωσία είναι σηµαντικός παράγοντας που επηρεάζει τη συµπεριφορά µας απέναντι των
άλλων και προδιαγράφει την πρόοδο ή την αποτυχία µας στη ζωή. Η εικόνα που έχουµε για
τον εαυτό µας - καλή ή κακή, αληθινή ή λαθεµένη - σηµαδεύει τη ζωή µας, θετικά ή
αρνητικά. Ο Freud µας µίλησε για τον µηχανισµό της προβολής σύµφωνα µε τον οποίο το
άτοµο κατηγορεί τους άλλους για προσωπικές ατέλειες ή αδυναµίες ή αποδίδει στους άλλους
τις µη αποδεκτές προσωπικές του επιθυµίες ή ορµές (Τσίρος Χ., 2014, σελ. 68).
3η: Η εικόνα που έχουµε για τους άλλους επηρεάζει τις σχέσεις µας µαζί τους
Η ποιότητα των διαπροσωπικών σχέσεων θα βελτιωνόταν σηµαντικά, αν µπορούσαµε να
καταλάβουµε τους άλλους κι εκείνοι εµάς. Συνήθως, όµως, απευθυνόµαστε στην εικόνα του
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προσώπου που έχουµε διαµορφώσει και όχι στο πραγµατικό πρόσωπο. Πολλά εξαρτώνται
από τα «µέτρα» που χρησιµοποιούµε. Έχουµε την τάση να αποδεχόµαστε αυτούς που έχουν
τα ίδια µε µας χαρακτηριστικά και να απορρίπτουµε τους ανόµοιούς µας. Ένα άλλο εµπόδιο
για να γνωρίσουµε τους άλλους είναι ο φόβος της διαφοράς µας. Η τάση να µην ξεχνούµε
περασµένα λάθη των άλλων (µνησικακία) είναι ένα άλλο πρόβληµα που αφορά την ίδια την
ψυχοσωµατική µας υγεία και ευεξία.
4η: Βλέπουµε ανθρώπους και αντικείµενα µέσα από το πρίσµα των περασµένων
εµπειριών µας
Ο τρόπος µε τον οποίο αντιδρούµε σε νέες καταστάσεις έχει επηρεαστεί βαθειά από τις
εµπειρίες του παρελθόντος. Στην κάθε λέξη, αποδίδουµε δική µας έννοια, µε βάση την
καταγωγή της και τις αποχρώσεις που απόκτησε περνώντας από τις προσωπικές µας
εµπειρίες. Υπάρχουν λέξεις που µας αφήνουν αδιάφορους, λέξεις που µας εξαγριώνουν,
λέξεις που µας πληγώνουν και λέξεις που µας γαληνεύουν. Η υποκειµενική έννοια που
προσέλαβαν περνώντας από το φίλτρο των εµπειριών µας, περιέχει αυτούς τους ερεθισµούς.
5η: Βλέπουµε τον κόσµο γύρω µας, ανάλογα µε την ψυχική και σωµατική µας διάθεση
Οι διακυµάνσεις στην ψυχική και σωµατική µας κατάσταση επιφέρουν αλλαγές στην
προοπτική µας, στην αντίληψή µας και στις αντιδράσεις µας. Όταν είµαστε ευδιάθετοι,
είµαστε πιο ανεκτικοί σε δυσάρεστες καταστάσεις. Αντίθετα, όταν είµαστε κακόκεφοι, τα
βλέπουµε όλα αρνητικά και αντιδρούµε χωρίς κατανόηση. Για να επικοινωνήσουµε
αποτελεσµατικά µε τους άλλους, είναι χρήσιµο να ξέρουµε πότε είναι στην καλύτερή τους
φόρµα.
6η: Η αντίληψη για τους ανθρώπους, αντικείµενα και καταστάσεις είναι επίκτητη
Η µοναδικότητα του κάθε ανθρώπου είναι, σε κάποιο βαθµό κληρονοµική. Αλλά η
προσωπικότητά µας διαµορφώνεται πολύ περισσότερο από ότι µαθαίνουµε. Άρα η αντίληψή
µας, ο τρόπος που επικοινωνούµε και η όλη συµπεριφορά µας, µπορεί να αλλάξει και να
βελτιωθεί µέσα από τη µάθηση.
7η: Οι άνθρωποι βλέπουν τον κόσµο µε βάση τις προσωπικές τους αξίες
Ο άνθρωπος σπάνια είναι αντικειµενικός και ουδέτερος. Κρίνει, επικρίνει, εγκρίνει,
απορρίπτει, πάντα µε βάση το προσωπικό του σύστηµα αξιών. Οι αξίες των ανθρώπων
διαφέρουν ανάµεσά τους όσο και η αντίληψή τους. Μπορούµε να πούµε πως οι ανθρώπινες
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αξίες είναι εκείνα τα στοιχεία στα οποία οι άνθρωποι αποδίδουν µεγάλη σηµασία. ∆εν
µπορούµε να αγνοήσουµε αυτή την αλήθεια και να έχουµε την αξίωση να επικοινωνήσουµε
σωστά µε τους άλλους.
8η: Βλέπουµε ότι θέλουµε να δούµε
Οι επιθυµίες µας, οι ελπίδες, οι προσδοκίες µας, χρωµατίζουν και αλλοιώνουν την
αντίληψή µας. Μας κάνουν πολλές φορές να βλέπουµε πράγµατα στον κόσµο µας που ούτε
καν υπάρχουν και να αγνοούµε πράγµατα που όλοι οι άλλοι βλέπουν. Οι ώριµοι άνθρωποι
επιτρέπουν στα όνειρα και τις επιθυµίες τους να παίζουν το θετικό ρόλο τους - όχι όµως στο
βαθµό που τους ξεγελούν και παραµορφώνουν την αντίληψη και τη συµπεριφορά τους.
9η: Ο άνθρωπος έχει την τάση να συµπληρώνει τα πληροφοριακά κενά
Η ανθρώπινη διάνοια φαίνεται να αρνείται ανοργάνωτες, ανοικοκύρευτες, ασυµπλήρωτες
ενότητες. Σπεύδει να συµπληρώσει τα κενά, να δώσει πλήρες νόηµα. Όσο πιο σύνθετο είναι
το µήνυµα, κι όσο πιο πολλά τα κενά, τόσο µεγαλύτερη είναι η πιθανότητα παρεξήγησης. Ο
κίνδυνος της προσφυγής σε υποθέσεις για τη συµπλήρωση των κενών, πολλαπλασιάζεται όσο
µεγαλώνει ο αριθµός των δεκτών του ατελούς µηνύµατος.
10η: Ο άνθρωπος έχει την τάση να απλοποιεί ή να περιπλέκει ότι δεν κατανοεί
Όλοι µας βρίσκουµε δυσκολία να παραδεχθούµε πως δεν ξέρουµε κάτι. Είµαστε προϊόντα
ενός κοινωνικού και παιδαγωγικού συστήµατος που δίνει έµφαση στο σωστό και στο λάθος
µε επικρίσεις και βαθµολογία. Ο στενοκέφαλος άνθρωπος έχει την τάση να τα κάνει σαν
εντελώς σωστά ή εντελώς λάθος. Ο ανασφαλής άνθρωπος έχει την τάση να τα κάνει όλα
σύνθετα, δύσκολα. Επιτρέπει στους φόβους του να κυριαρχούν στην αντίληψή του.

1.7 Προβλήµατα και εµπόδια στην επικοινωνία
Αντίθετα µε όλες τις καταλυτικές δεξιότητες που βοηθούν στο χτίσιµο µιας καλής
διαπροσωπικής σχέσης, υπάρχουν κάποιοι τρόποι αντίδρασης, που δυστυχώς χρησιµοποιούµε
πολύ συχνά στην καθηµερινή µας επικοινωνία µε τα πρόσωπα του άµεσου περιβάλλοντος
µας, που αντί να προωθούν, µπλοκάρουν την επικοινωνία µαζί τους.
Εµπόδια. Μερικά τέτοια εµπόδια όπως έχουν οµαδοποιηθεί από τον Thomas Gordon
(1994) είναι τα ακόλουθα:
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Εντολές ή διαταγές. Τέτοιου είδους µηνύµατα εκφράζουν µη αποδοχή και ουσιαστικά
λένε ότι οι ανάγκες του συνοµιλητή µας ή τα συναισθήµατά του δεν είναι σηµαντικά. Μπορεί
να προκαλέσουν φόβο, αγανάκτηση ή θυµό για τη δύναµη του προσώπου που τις εκφράζει.
πχ. - Πάψε να κουνιέσαι όλη την ώρα!
- Έλα αµέσως να φας!

Απειλές. Τα µηνύµατα αυτά οδηγούν το συνοµιλητή µας να αισθανθεί φόβο και υποταγή ή
αντίθετα αγανάκτηση και εχθρότητα
πχ. - Μια λέξη ακόµη από το στόµα σου και θα δεις τι έχεις να πάθεις!

Παραινέσεις, ηθικολογίες. Το να λέµε στον άλλο τι πρέπει να κάνει τον οδηγεί στο να
νιώθει ότι δεν εµπιστεύονται οι άλλοι την κρίση του. Τον θέτουν σε θέση άµυνας γιατί
υφίσταται τη δύναµη της εξουσίας, του καθήκοντος και της υποχρέωσης έντονα. Συχνά
προκαλούν και συναισθήµατα ενοχής.
πχ. - Οφείλεις να υπακούς τους µεγαλύτερούς σου!
- ∆ε θα έπρεπε να φέρεσαι έτσι!

Συµβουλές. Η τάση να λέµε στον άλλο πώς να λύσει τα προβλήµατά του δείχνει ότι δεν
εµπιστευόµαστε την κρίση του και µπορεί µακροπρόθεσµα να οδηγήσει σε εξάρτηση.

Προβλήµατα.

Τα προβλήµατα επικοινωνίας µπορούν να διακριθούν σε τέσσερις

κατηγορίες/αιτίες:
1. Οι άνθρωποι δεν έχουν συνειδητοποιήσει αρκετά την ανάγκη της επικοινωνίας.
2. Οι άνθρωποι δε γνωρίζουν τι να µεταδώσουν.
3. Οι άνθρωποι δεν γνωρίζουν πώς να το µεταδώσουν.
4. ∆εν υπάρχουν τα κατάλληλα µέσα για να µεταβιβάσουν αυτό που θέλουν να µεταδώσουν
στους άλλους.
© Ζορμπάς Μιχαήλ - Παναγιώτης, 2015

18

Είναι τόσα πολλά τα εµπόδια στην επικοινωνία, που δεν πρέπει να προκαλεί έκπληξη το
ότι σχεδόν πάντα η επικοινωνία δεν είναι η επιθυµητή. Αντιθέτως, είναι πραγµατικά
εκπληκτικό να διαπιστώνεται ότι ένα µήνυµα µεταδόθηκε χωρίς να υποστεί διαστρεβλώσεις.
Πιο κάτω αναφέρονται µερικά από τα κυριότερα εµπόδια.
Το να ακούει κανείς εκείνο που περιµένει να ακούσει
Εκείνο που ακούµε, όταν κάποιος µας µιλά, βασίζεται σε µεγάλο βαθµό στις δικές µας
εµπειρίες και γνώσεις. Αντί να ακούµε αυτό που πραγµατικά µας λέει ο άλλος, συχνά ακούµε
εκείνο που µας λέει το µυαλό µας ότι αυτός µας είπε. Όλοι έχουµε την τάση να κουβαλούµε
προκαταλήψεις, ως προς τι εννοούν οι άλλοι. Όταν οι άνθρωποι παίρνουν µια πληροφορία
που είναι σύµφωνη µε τις πεποιθήσεις τους, την αποδέχονται σαν βάσιµη, ζητούν να µάθουν
περισσότερα και θυµούνται ακριβώς όσα ακούν.
Αγνόηση πληροφοριών που συγκρούονται µε όσα ήδη γνωρίζουµε
Έχουµε την τάση να αγνοούµε ή να απορρίπτουµε τις πληροφορίες που συγκρούονται µε
τις πεποιθήσεις µας. Κι αν δεν µπορούµε να τις απορρίψουµε, κάποιος τρόπος θα βρεθεί να
τις διαστρεβλώσουµε και να διαµορφώσουµε το νόηµά τους, έτσι ώστε να ταιριάζουν µε τις
προκαταλήψεις µας. Η επικοινωνία συχνά αποτυγχάνει όταν έρχεται σε αντίθεση µε άλλες
πληροφορίες που ο δέκτης διαθέτει ήδη, ανεξάρτητα από το αν είναι σωστές ή όχι.
Οι άνθρωποι αντιστέκονται στην αλλαγή ή στην επικοινωνία που τους ζητά να αλλάξουν,
επειδή οι νέες ιδέες είναι έξω από το πλαίσιο αναφοράς τους. Όταν η επικοινωνία είναι
ασυµβίβαστη µε τις υπάρχουσες αντιλήψεις, ο δέκτης αρνείται τη βασιµότητά της, αποφεύγει
να εκτεθεί περισσότερο στην επίδρασή της, την ξεχνά εύκολα και διαστρεβλώνει στη σκέψη
του ότι ακούει.
Αντιλήψεις σχετικά µε τον ποµπό πληροφοριών
Ο δέκτης πληροφοριών όχι µόνο αξιολογεί ότι ακούει σύµφωνα µε τις γνώσεις και
αντιλήψεις που ήδη έχει, αλλά παίρνει επίσης υπόψη του ποιος είναι εκείνος που του
µεταδίδει την πληροφορία.
Επιρροή της οµάδας αναφοράς
Η οµάδα µε την οποία ταυτιζόµαστε - οµάδα αναφοράς - επηρεάζει τις στάσεις και τα
συναισθήµατά µας.
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Οι λέξεις σηµαίνουν διαφορετικά πράγµατα σε διαφορετικούς ανθρώπους
Πρόκειται για εννοιολογικό πρόβληµα. Οι ίδιες λέξεις µπορεί να υποδηλώνουν εντελώς
διαφορετικά νοήµατα σε διαφορετικούς ανθρώπους. Τα νοήµατα βρίσκονται στους
ανθρώπους και όχι στις λέξεις. Με λίγα λόγια, δεν πρέπει σε καµιά περίπτωση να θεωρεί
κανείς ότι κάτι που έχει γι’ αυτόν ένα ορισµένο νόηµα, έχει κατ’ ανάγκη το ίδιο νόηµα και
για κάθε άλλον.
Επαγγελµατική διάλεκτος
Σ’ όλα τα επαγγέλµατα οι άνθρωποι αναπτύσσουν τη δική τους ειδική γλώσσα ή
«επαγγελµατική διάλεκτο» που µπορεί να είναι εµπόδιο, µεταξύ εκείνων που δεν γνωρίζουν
τη διάλεκτο αυτή.
Μη λεκτική επικοινωνία
Στην προσπάθεια µας να κατανοήσουµε τι µας λένε οι άνθρωποι, αξιολογούµε και άλλα
στοιχεία πέρα από τις λέξεις - πρόκειται για αυτό που ονοµάζεται «γλώσσα του σώµατος».
Κατά κάποιο τρόπο το πραγµατικό νόηµα αυτών που λέµε, µεταδίδεται από την έκφραση του
προσώπου µας και τις χειρονοµίες παρά από το λεκτικό µήνυµα. Αλλά µπορεί να γίνει ένα
εµπόδιο αν οι άνθρωποι παρερµηνεύσουν τη «γλώσσα του σώµατος». Σε µια µελέτη
διαπιστώθηκε ότι 55% του περιεχοµένου του µηνύµατος µεταβιβάζεται από τις εκφράσεις
του προσώπου και την «πόζα» του σώµατος ενώ 37% απορρέει από τον τόνο της φωνής. Οι
λέξεις αυτές καθ’ αυτές «µετρούν» για το 8% µόνο. (Τσίρος Χ., 2013, σελ. 34-35).
Συναισθηµατικό πλαίσιο
Τα συναισθήµατα που µας διακατέχουν, επηρεάζουν την ικανότητα µας να µεταβιβάζουµε
ή να αποδεχόµαστε το πραγµατικό µήνυµα. Όταν είµαστε ανασφαλείς ή φοβισµένοι, αυτό
που ακούµε και βλέπουµε µας φαίνεται περισσότερο απειλητικό από ότι όταν είµαστε
ασφαλείς και γαλήνιοι απέναντι στον κόσµο. Όταν είµαστε εξοργισµένοι ή καταπτοηµένοι,
θα τείνουµε να απορρίπτουµε, χωρίς δεύτερη σκέψη, πράγµατα που σε άλλη περίπτωση, θα
µπορούσαµε να δεχτούµε ως λογικά αιτήµατα ή καλές ιδέες.
Θόρυβος
Ο «θόρυβος» µε την έννοια των εξωτερικών παραγόντων που παρεµβαίνουν στην
κατανόηση ενός µηνύµατος, είναι προφανές εµπόδιο. Μπορεί να είναι πραγµατικός θόρυβος,

© Ζορμπάς Μιχαήλ - Παναγιώτης, 2015

20

που δεν µας αφήνει να ακούσουµε καλά ή να είναι θόρυβος µε µεταφορική σηµασία που
υποδηλώνει την κατάτµηση και την περιπλοκή της πληροφορίας, µε αποτέλεσµα να
αλλοιώνεται ή να αναιρείται τελείως το µεταβιβαζόµενο µήνυµα. Θόρυβο επίσης αποτελεί
και η ύπαρξη οπτικών ερεθισµάτων και γενικά κάθε τι που αποσπά, κυρίως την προσοχή του
δέκτη.
Έχοντας µελετήσει έννοιες περί επικοινωνίας και διαπροσωπικών σχέσεων, στο ακόλουθο
κεφάλαιο επιχειρούµε να κάνουµε µια εξέταση της επικοινωνίας στο χώρο της οικογενειακής
ζωής.

© Ζορμπάς Μιχαήλ - Παναγιώτης, 2015

21

2. Επικοινωνία Στην Οικογενειακή Ζωή

Όταν αποκτούµε οικογένεια και γινόµαστε γονείς συχνά ξεχνάµε ότι είµαστε άτοµα µε
ανάγκες, επιθυµίες, αδυναµίες, ασυνέπειες αλλά και δικαιώµατα: ξεχνάµε ότι είµαστε
άνθρωποι! Επωµιζόµαστε το βαρύ φορτίο των ευθυνών απέναντι στην οικογένειά µας,
αναπτύσσουµε συναισθήµατα ενοχής και ανεπάρκειας, προσπαθούµε όλο και περισσότερο
και έτσι συχνά χάνουµε τον πραγµατικό µας εαυτό. Υποφέρουµε, και µαζί µε εµάς και τα
παιδιά µας, γιατί τα παιδιά µας εκτιµούν πολύ περισσότερο όταν είµαστε ο εαυτός µας, όταν
είµαστε άνθρωποι µε αδυναµίες και τα ελαττώµατά µας. Πως µπορούµε να είµαστε ο
αληθινός εαυτός µας απέναντι στα παιδιά µας; Ας εξετάσουµε πρώτα τους βασικούς τύπους
ανθρώπινων χαρακτήρων.

2.1 Οι 4 βασικοί τύποι ανθρώπινων χαρακτήρων
Λογικός τύπος: Το χαρακτηριστικό του είναι η χρήση ξεκάθαρων εννοιών. ∆εν µπορεί να
αποδεχθεί «υποδείξεις της καρδιάς». Έχει αναπτύξει τον ορθολογισµό του εις βάρος του
συναισθηµατικού του κόσµου. Πολύ συχνά χρησιµοποιεί την ειρωνεία για να καλύψει την
ανεπάρκεια των συναισθηµάτων του. Ευγενικός συνήθως, µπορεί να γίνει επιθετικός στις
σχέσεις τους µε τους άλλους.
Συναισθηµατικός τύπος: Σε αυτόν τον τύπο, η λειτουργία της λογικής, γίνεται στο
υποσυνείδητο επίπεδο, ενώ αντίθετα η συναισθηµατικότητά είναι συνειδητή και εµφανής.
Επιδιώκει µόνιµα επαφές µε το περιβάλλον, γιατί µόνο εκεί νιώθει άνετα. Η επαφή µε τους
ανθρώπους είναι γι’ αυτόν ψυχαναγκαστική. Τα συναισθήµατά του προσαρµόζονται ανάλογα
µε το περιβάλλον, πχ. Σε ένα χαρούµενο περιβάλλον γίνεται χαρούµενος, σε ένα θλιµµένο
µελαγχολικός κλπ. Κάνει το κάθε τι για να κερδίσει τη συµπάθεια του περίγυρου, και γίνεται
βαθειά δυστυχισµένος όταν δε βρει ανάλογη αντιµετώπιση από αυτό.
Αισθητικός τύπος: Γι’ αυτόν τον τύπο, αυτό που έχει σηµασία πάνω απ’ όλα, είναι το
χειροπιαστό, αυτό που µπορεί να πέσει στην αντίληψη των πέντε αισθήσεών του. ∆ε µπορεί
να νιώσει άνετα µε τα σύνθετα και πολύπλοκα πράγµατα που τον µπερδεύουν. Έχει
ανεπτυγµένη διαίσθηση και οι αντιδράσεις του είναι περισσότερο ενστικτώδεις. Αποδίδει
µεγάλη σηµασία σε ότι έχει σχέση µε τις αισθήσεις, ντύσιµο, διακόσµηση, απολαύσεις.
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∆ιαισθητικός τύπος: Ο τύπος αυτός είναι εντελώς διαφορετικά τοποθετηµένος απέναντι
στον κόσµο, σε σχέση µε τον αισθητικό τύπο. Απορροφάται πιο πολύ από τα µακρινά παρά
από τα χειροπιαστά. Επιθυµεί να είναι ανεξάρτητος πέρα από δεσµεύσεις και υποσχέσεις µε
αυστηρούς όρους. Γι’ αυτό δυσκολεύεται να τηρήσει κανόνες. Η παραµέληση των
συγκεκριµένων και χειροπιαστών, τον κάνουν να έχει µια επιπόλαιη στάση απέναντι στους
κινδύνους ή αντίθετα γίνεται πολύ σχολαστικός µε υπερβολικές προφυλάξεις. Ο διαισθητικός
τύπος ζει έντονα µόνο όταν βρίσκεται συνέχεια απέναντι σε νέες καταστάσεις.

2.2 Εξωστρέφεια - Εσωστρέφεια: Οι 2 βασικές και αντίθετες ψυχικές τάσεις
Σχετικά µε τους ανωτέρω βασικούς τύπους, υπάρχουν δύο βασικές ψυχικές τάσεις που
καθορίζουν τη στάση του κάθε ενός απέναντι στον κόσµο.
Στην εξωστρέφεια, βασικό χαρακτηριστικό είναι να εξοικειώνεται το άτοµο µε το
περιβάλλον του τόσο πολύ που χάνεται στην προσωπικότητα των άλλων ενώ η κυριαρχούσα
σκέψη και τάση σε αυτήν την ψυχική τάση είναι «να κατακτήσω αυτό το περιβάλλον».
Στην εσωστρέφεια τα πράγµατα αντιστρέφονται, η ψυχική τάση είναι να προσπαθεί να
επιβάλλει στο περιβάλλον τα δικά του εσωτερικά σχήµατα και αντιλήψεις. Το σηµαντικό
πράγµα γι’ αυτόν είναι ο εσωτερικός κόσµος. Αποµονώνεται από το εξωτερικό περιβάλλον.
∆ιαθέτει όµως µια εσωτερική σταθερότητα και συνέπεια που στις υπερβολές της φθάνει ως
την ακαµψία. Ενώ ο εξωστρεφής κινδυνεύει να χαθεί µέσα στον κόσµο, ο εσωστρεφής
διατρέχει τον ανάλογο κίνδυνο από την µοναξιά του. Ο εσωστρεφής τα θέλει όλα ή τίποτα. Ο
εξωστρεφής έχει σαν αξίωµα του το ζήσε και άσε τους άλλους να ζήσουν.

2.3 Για µια καλύτερη συζυγική ζωή: «Μάθετε να καυγαδίζετε δηµιουργικά»
Η πραγµατικότητα της συζυγικής ζωής µας έχει διδάξει ότι οι καυγάδες είναι
αναπόσπαστο στοιχείο της. Αντί λοιπόν να σας γεµίζουν µε ενοχές και πικρίες, σκεφθείτε πως
µπορείτε να τους χρησιµοποιήσετε εποικοδοµητικά και πως µπορείτε σταδιακά να τους
«εξευγενίσετε» και να τους µετατρέψετε σε ένα δηµιουργικό διάλογο. Ακολουθούν κάποιες
βασικές συµβουλές για αποτελεσµατική επικοινωνία.
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- Μάθετε να φιλονικείτε. Κατανοείστε οριστικά, ότι οι διαφορές στην αντίληψη ανάµεσα
στους δυο συζύγους είναι αναπόφευκτες. Εναρµόνιση δε σηµαίνει κατ’ ανάγκη εξοµοίωση,
θα µπορούσε να γινόταν πολύ ανιαρό τότε.
- Μάθετε να ακούτε τα παράπονα του άλλου µε καλή θέληση και ηρεµία. Αφήστε τον να
γκρινιάζει κάθε τόσο µε την ησυχία του, έως ότου πει ότι θέλει να πει. ∆είτε τη γκρίνια µε
συµπάθεια και αγάπη, και ακούστε την προσεκτικά, θα σας δώσει πολύτιµα στοιχεία για τις
σκέψεις και τον χαρακτήρα του άλλου, θα σας αποκαλύψει τα συναισθήµατά του και έτσι θα
µπορέσετε να δείτε τις πραγµατικές ανάγκες και να τις εκπληρώσετε.
- Ακούτε µε προσοχή και καλόπιστα τον άλλον, µόνο έτσι θα µπορέσετε να απαντήσετε
αυτά που σας λέει ή σας ρωτάει, αντί να απαντάτε σε ότι νοµίσατε ότι σας είπε.
- ∆είχνετε καλή διάθεση την ώρα που καυγαδίζετε. ∆ώστε προτεραιότητα στον άλλον, θα
έρθει και η δική σας σειρά. Η καλή διάθεση την ώρα του καυγά, είναι χαρακτηριστικό των
σοφών γι’ αυτό δε γίνονται ποτέ αφόρητοι. Μπορεί βεβαίως να πείτε ότι δεν είσαστε σοφοί,
αλλά σίγουρα δε βλάπτει να µιµείστε τους τρόπους των σοφών, έχουν πολλά να σας δώσουν
και είναι ότι καλύτερο έχετε να κάνετε. Επιδείξτε λοιπόν στωικότητα, χιούµορ και να
θυµάστε πάντα να είσαστε ευγενικοί την ώρα που καυγαδίζετε. Έτσι, ο διάλογος γίνεται
µαχητικός και χαρακτηρίζεται από ευθυµία και αµοιβαία εµπιστοσύνη. Αυτό θα σας δώσει
εσωτερική γαλήνη και αυτοπεποίθηση και για τις µελλοντικές σας διαφορές. Πέρα από τις
διαφορές υπάρχει η σύµπνοια, η αγάπη, και αυτό έχει σηµασία.
- Μάθετε να συµφιλιώνεστε. Όταν τελειώσει ο καυγάς, άλλοι χρειάζονται πολύ χρόνο και
άλλοι λιγότερο για να συνέλθουν. Η ατµόσφαιρα τότε είναι όπως ο ουρανός µετά από µπόρα,
καθαρός και ξάστερος µε λαµπρό ήλιο που ζεσταίνει µε τις ακτίνες του. Αφού συγκροτηθείτε
εσωτερικά στο δικό σας χρόνο, προχωρήστε ήρεµα στη συµφιλίωση, χωρίς ποµπώδεις
εκφράσεις αλλά απλά και λιτά. Περιγράψτε αυτά που κάνατε, το θυµό σας και ότι είπατε.
Τώρα που είστε πιο ήρεµοι µπορείτε να δείτε που ήσασταν υπερβολικοί, που πεισµατάρηδες
κλπ. Ζητείστε συγνώµη, πείτε ότι κατανοήσατε τον άλλον. Όχι απλώς να το πείτε αλλά να το
νιώσετε, αλλιώς είναι περιττό. Μην κάνετε καταλογισµό ευθυνών, δείξτε µόνο διάθεση για
συµφιλίωση, αυτό είναι που έχει σηµασία.
- ∆ώστε ο ένας περισσότερη ελευθερία στον άλλον. Συνήθως τα καινούργια ζευγάρια έχουν
την τάση να εξοµοιώνονται µεταξύ τους, αλλά µε το πέρασµα του χρόνου, ο εαυτός του
καθενός, οι ιδιαιτερότητές του και οι τάσεις του τείνουν να προβληθούν µετά από την
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καταπίεση και ζητούν τα δικαιώµατά τους. Τότε είναι η επικίνδυνη περίοδος για τα ζευγάρια.
Γι’ αυτό από την αρχή δεχθείτε ο ένας τον άλλον έτσι ακριβώς όπως είναι και µάθετε να
συµβιώνετε συµφιλιώνοντας τις διαφορές σας. «Μέχρι τώρα προσπαθούσα να βρω έναν
άνθρωπο που θα µου άρεσε. Από εδώ και πέρα θα προσπαθήσω να αρέσω στον άνθρωπο που
βρήκα». Σκεφτείτε τα λόγια αυτά ενός Γάλλου συγγραφέα και απολαύστε τη συµβίωση µέσα
από τις διαφορές σας νιώθοντας το ευχάριστο συναίσθηµα της ελευθερίας µέσα στην αγάπη
και την προσωπική σας έκφραση.
Ακολουθούν κάποιοι βασικοί κανόνες οµιλίας που βοηθούν στην επικοινωνία.
•

Να είσαι µέσα στο θέµα.

•

Να είσαι σαφής.

•

Ο τόνος της φωνής σου, η έκφραση του προσώπου, η στάση και οι χειρονοµίες να
µεταδίδουν το ίδιο µήνυµα µε τα λόγια σου.

•

Να συνειδητοποιείς το νόηµα που µεταδίδει ο τόνος της φωνής σου και ο τρόπος σου και να
φροντίζεις να είναι το αυτό ακριβώς που θέλεις να µεταδώσεις.

•

Μην αφήνεις τη συζήτηση να εκτρέπεται σε φωνές, γκρίνιες, επιπλήξεις και κριτική. ∆είξε
ευγένεια, ηρεµία και υποµονή. Να διατηρείς φιλικό τόνο προσέγγισης.

•

Άφησε και τους άλλους να µιλήσουν.

•

Απόφυγε τις βρισιές και τον απότοµο τρόπο, γιατί ο άλλος θα αναγκαστεί να αµυνθεί και
δεν θα γίνει συζήτηση αλλά µάχη.

•

Για να βεβαιωθείς ότι είσαι σαφής, ρώτησε αν ο άλλος έχει καταλάβει τι θέλεις να πεις.

•

Να είσαι τίµιος και ευθύς, όταν εκφράζεις τα συναισθήµατά σου και τις ιδέες σου. Να δίνεις
στον άλλο να καταλάβει το γιατί έχεις κάποια συγκεκριµένη άποψη.

•

Να µην ανακατεύεις άσχετα µε το θέµα πρόσωπα και πράγµατα στη συζήτηση.

•

Να υπολογίζεις και τη γνώµη του άλλου και να µη δίνεις τη δική σου σαν «νόµο».

•

Μην τονίζεις τις αρνητικές πλευρές της κατάστασης, αλλά τις εναλλακτικές λύσεις ώστε να
λυθεί το πρόβληµα. Εστίασε στη δυνατή λύση και όχι στο πρόβληµα.

•

∆είξε ενδιαφέρον για την όλη έκβαση του ζητήµατος.

•

Μην «επιτίθεσαι» στο πρόσωπο αλλά στο πρόβληµα.
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Και κάποιοι κανόνες για το πώς πρέπει να ακούµε.
•

Η ενεργητική ακρόαση, έχει τα εξής στοιχεία: ενδιαφέρον, προσοχή, ανταπόκριση στα λόγια
του άλλου. Ερωτήσεις για την κατανόηση του θέµατος. Απόφυγε τις διακοπές, και άκου και
τις λεπτοµέρειες αυτών που λέει.

•

Να είσαι ανοιχτόµυαλος και ελαστικός, πρόθυµος να παραιτηθείς από τις δικές σου απόψεις
όταν ακούσεις κάτι καλύτερο.

•

Απόφυγε να θυµώσεις όταν οι απόψεις του άλλου δεν συµφωνούν µε τις δικές σου.

•

Εξέτασε το γιατί ο άλλος έχει τις απόψεις που έχει.

•

∆είξε ότι συµµερίζεσαι τον άλλον, τα συναισθήµατά του, τη διάθεσή του και τις έννοιες του.

•

Εξέτασε αν όλοι που τους αφορά το ζήτηµα, έχουν κατανοήσει το θέµα και τις συµφωνίες
που έχουν γίνει.
Τι να µην κάνετε. Στην επικοινωνία (και ιδιαίτερα µε τα παιδιά) προσπαθήστε όσο
µπορείτε να αποφύγετε τη χρήση των ακόλουθων τύπων εκφράσεων γιατί προκαλούν
δυσάρεστα αποτελέσµατα.

•

∆ιαταγές - οδηγίες

•

Απειλές - προειδοποιήσεις

•

Προτροπές - ηθικολογίες - κηρύγµατα

•

Συµβουλές - προτάσεις - λύσεις

•

∆ιδασκαλίες - λογικές εξηγήσεις

•

Κρίσεις, διαφωνίες, κατηγορίες

•

Επιβραβεύσεις, συµφωνίες

•

Προσβολές - βρισιές - γελοιοποιήσεις

•

Ερµηνείες - κρίσεις - διαγνώσεις

•

Επιβεβαιώσεις - παρηγοριές - υποστηρίξεις

•

Προκλήσεις, ερωτήσεις ανακριτικές

•

Υποχωρήσεις, αστεία, αλλαγή θέµατος
Τι είναι καλό να κάνετε. Παραθέτουµε κάποιες σκέψεις - ιδέες που βοηθούν στην
πρόληψη δυσάρεστων καταστάσεων κατά την επικοινωνία (είτε πρόκειται για ενήλικες
είτε παιδιά).
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•

Να είσαι σταθερός µαζί µου. Μου δίνει σιγουριά.

•

Μην κάνεις παράλογες υποχωρήσεις επειδή σου το ζητώ. Σε δοκιµάζω.

•

Αναγνώριζε τις ικανότητές µου, και µη µε σπρώχνεις να παριστάνω το σπουδαίο.

•

Μίλησε µου ήρεµα σε µια στιγµή που θα είµαστε µόνοι, όταν θέλεις να µου κάνεις
παρατήρηση.

•

Μη µε γεµίζει ενοχές για τα λάθη µου. Κοίταξέ τα µε αγάπη και κατανόηση.

•

Θέλω να υφίσταµαι τις συνέπειες των λαθών µου. Στήριξέ µε, µε αγάπη και κατανόηση.

•

Μην το κάνεις µεγάλο θέµα όταν µε βλέπεις λίγο αδιάθετο καµιά φορά. Η δική σου προσοχή
είναι το φάρµακο κι όχι οι γιατροί.

•

Μη µου κάνεις συνεχώς παρατηρήσεις γιατί τότε µε υποχρεώνεις να αµύνοµαι κάνοντας τον
κουφό.

•

Όταν µου δίνεις µια υπόσχεση, περιµένω να την κρατήσεις.

•

Μη θεωρείς δεδοµένη την τιµιότητά µου. Όταν µε κάνεις να νιώθω ανασφάλεια µε ρίχνεις
στο ψέµα.

•

Μη µου λες αντιφατικά πράγµατα. Με κάνεις να χάνω την πίστη µου σε σένα.

•

Μην αγνοείς τις ερωτήσεις µου γιατί µε σπρώχνεις να ψάχνω σε άλλες πηγές.

•

Μην προσπαθείς να µε κάνεις να πιστέψω ότι είσαι αλάνθαστος και τέλειος. Σε προτιµώ
όταν είσαι αληθινός.

•

∆ε θα σου πέσει η υπόληψη όταν µου ζητήσεις συγνώµη για ένα λάθος σου. Αντίθετα, η
τίµια αναγνώριση του λάθους σου σε ανεβάζει στην υπόληψή µου.

•

Μ’ αρέσει να σε δοκιµάζω κάπου κάπου. Αυτός δεν είναι λόγος για να θυµώνεις.

•

Μ’ αρέσει να κάνω τα πράγµατα µε τον δικό µου τρόπο. Προσπάθησε να το δεχτείς αυτό.

•

Για την ανάπτυξή µου και την ψυχική µου ισορροπία χρειάζοµαι αγάπη και κατανόηση,
νοµίζεις ότι είναι ανάγκη να σου το λέω συνέχεια;

2.4 Χαρακτήρες γονέων µε λάθος τρόπο αντιµετώπισης των παιδιών
Ακολουθούν τέσσερις κατηγορίες των γονέων και τα λάθη που συνήθως γίνονται κατά την
επικοινωνία τους µε τα παιδιά.
α) Ο αυταρχικός (επιπλήξεις, προσβολές, αυστηρότητα, κηρύγµατα, τιµωρίες, ποινές,
κλπ.)
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Εδώ ο γονιός είναι η αλάθητη και άκαµπτη εξουσία. Όλες τις αποφάσεις τις παίρνει
εκείνος. Οι σκέψεις και τα συναισθήµατα του παιδιού σπάνια λαµβάνονται υπόψη, ακόµα κι
όταν οι αποφάσεις που πρέπει να ληφθούν αφορούν άµεσα το παιδί. Ο γονιός παρουσιάζει τις
απαιτήσεις του και περιµένει υποταγή. ∆εν επιτρέπει τις διαφωνίες. Η επικοινωνία καταντάει
µονόπλευρη. Μερικές φορές φαίνεται πως ο γονιός ενδιαφέρεται για τις απόψεις του παιδιού
πχ. Μπορεί να ζητήσει από το παιδί να του εξηγήσει µια πράξη που έκανε, γιατί την έκανε
κλπ. Στην ουσία όµως, ο γονιός αυτός δεν ακούει τις εξηγήσεις του παιδιού του, γιατί ο ίδιος
έχει ήδη αποφασίσει µέσα του το τι και πως. Ποια είναι όµως τα αποτελέσµατα αυτής της
συµπεριφοράς στο παιδί;
- Το παιδί θυµώνει αλλά πρέπει να κρατήσει το θυµό µέσα του ή να ξεσπάσει αλλού
(δειλία, επιθετικότητα, νυχτερινές διεγέρσεις, ενούρηση, άµυνα) γιατί την οποιαδήποτε
έκφραση των συναισθηµάτων του, θα ακολουθήσει κι άλλη τιµωρία ή άλλες απαιτήσεις για
υποταγή.
- Το παιδί υπακούει από φόβο κι όχι από δική του πρωτοβουλία. Έτσι δε µαθαίνει να έχει
υπευθυνότητα και να αποφασίζει για τον εαυτό του γιατί δεν του δίνεται καµιά ευκαιρία γι’
αυτό.
- Η σχέση γονιού - παιδιού δε χαρακτηρίζεται από αµοιβαία εµπιστοσύνη, ζεστασιά και
επαφή. ∆ηµιουργείται ψυχρότητα και απόσταση µεταξύ τους.
- Το παιδί δε βλέπει την ώρα να µεγαλώσει και να φύγει από το σπίτι, αλλά ταυτόχρονα
φοβάται γιατί έχει µάθει να εξαρτάται από τους άλλους. Οι άλλοι αποφάσιζαν για εκείνο.
- Στο µέλλον το πιθανότερο είναι, το παιδί να χρησιµοποιήσει τους ίδιους τρόπους
συναλλαγής µε τους άλλους, κάνοντας έτσι δύσκολη την ανάπτυξη υγιών σχέσεων.
- Εποµένως κι αν ακόµα το παιδί υπακούει, ο γονιός δεν πρόκειται να το βοηθήσει να
αναπτύξει την ανεξαρτησία και την εµπιστοσύνη στον εαυτό του.

β) Ο υπερπροστατευτικός («∆εν καταλαβαίνεις πόσο ανησυχούµε για σένα;», «εγώ για το
καλό σου το λέω», «πρόσεχε µην πάθεις τίποτα», «τι θα πουν οι άλλοι γι’ αυτό;», «εµένα δε µε
σκέφτεσαι;», «εγώ το κάνω για να µην πάθεις τίποτα και µετά στεναχωρηθείς», κλπ.)
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Ο γονιός προσπαθεί να προλάβει όλες τις επιθυµίες του παιδιού, υπαρκτές και
ανύπαρκτες. Αποφασίζει πάντοτε για το παιδί, µε τη δικαιολογία ότι φροντίζει για το καλό
του και ότι εκείνος ξέρει καλύτερα. ∆εν αφήνει καµιά πρωτοβουλία στο παιδί και αν εκείνο
προσπαθήσει να ενεργήσει, δέχεται την επίκριση ή την συµβουλή για ότι έχει κάνει. Ο
υπερπροστατευτικός είναι ο κατ’ εξοχήν τρόπος αντιµετώπισης που δηµιουργεί
συναισθήµατα ενοχής, άγχους, ανασφάλειας και καταπίεση. Ο γονιός προστατεύει το παιδί να
µην κάνει λάθη, να µην ριψοκινδυνεύσει, γιατί µπορεί να αποτύχει και να προκαλέσει τα
αρνητικά σχόλια των άλλων. Με αυτόν τον τρόπο ο γονιός ελέγχει την κατάσταση, δίνοντας
υπερβολικό βάρος στις γνώµες, επιθυµίες και προσδοκίες τις δικές του και των άλλων,
αναγκάζοντας έτσι το παιδί να νιώθει υποχρεωµένο να πράττει και να ζει για την
επιδοκιµασία των άλλων. Επίσης ανησυχεί υπερβολικά για την υγεία και την ασφάλεια του
παιδιού.
Εδώ υπάρχει κάποια επικοινωνία γιατί ο γονιός πράγµατι ενδιαφέρεται για το παιδί, αλλά
µόνο για την προφύλαξή του και όχι για το τι αισθάνεται. Ο σκοπός του είναι η προφύλαξη
του παιδιού και η επιδοκιµασία των άλλων. Ποιες είναι οι επιπτώσεις για το παιδί;
- Το παιδί δρα κάτω από συναισθήµατα ενοχής, άγχους και καταπίεσης παρά για λόγους
σηµαντικούς για τον ίδιο.
- Ξεσπάει στην πιεστική αυτή στάση του γονιού είτε παθητικά (δειλία, τεµπελιά) είτε
ενεργητικά (πείσµα, επιθετικότητα, δυσκολίες στο φαγητό, νυχτερινές διεγέρσεις)
- Λόγω της υπερβολικής φροντίδας και του περιορισµού των δραστηριοτήτων του έχει το
φόβο µήπως αποτύχει. Έτσι δεν αναπτύσσει πρωτοβουλία και δεν ανεξαρτητοποιείται γιατί
νιώθει ανασφάλεια και δεν έχει εµπιστοσύνη στις ικανότητές του.
- Λόγω του βάρους που µαθαίνει να δίνει στη γνώµη των άλλων, συχνά έχει υπερβολικές
απαιτήσεις από τον εαυτό του, που του δηµιουργούν άγχος και αν οι γνώµες των άλλων δε
συµφωνούν µε τις κλίσεις του δεν τον ευχαριστεί η επιτυχία.
- Επίσης µαθαίνει να εξαρτάται πάντοτε από τους άλλους πράγµα που θα δυσκολέψει τις
σχέσεις του µε τους άλλους. Θα ζητάει «αποκούµπι».
- Ο αυτοσεβασµός και η αυτοεκτίµησή του εξαρτώνται από τους άλλους. Έτσι γίνεται
ένας άνθρωπος που αποδίδει, αλλά είναι αγχώδης και ανασφαλής και φοβάται την αλλαγή και
την πρωτοβουλία.
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γ) Ο ασυνεπής - ο υποχωρητικός
Ο γονιός αυτός, συνήθως βάζει κανόνες, απειλεί, υπόσχεται αλλά τελικά δεν ακολουθεί
αυτά που λέει. Μόλις βρεθεί µπροστά σε διαφωνία που συνήθως οδηγεί σε πίεση και ίσως
φασαρία, υποχωρεί. Σκοπός του είναι να υπάρχει ησυχία στο σπίτι, να µην «έχουµε φασαρίες
και συγκρούσεις». Ακόµα πολλές φορές υπόσχεται επιβραβεύσεις που δεν τηρεί. Η δράση
του είναι παρορµητική χωρίς να µεταδίδει στο παιδί καµιά συνεπή κατεύθυνση. Ποιες είναι οι
επιπτώσεις στο παιδί;
- ∆ε µαθαίνει να αυτοπειθαρχεί. Βλέπει πως αν επιµείνει αρκετά, µπορεί να κάνει ότι
θέλει. Γίνεται ατίθασος, επιθετικός.
- Μαθαίνει να κοντρολάρει και να χρησιµοποιεί τους γονείς του και τους άλλους και
αργότερα δε θα δίνει σηµασία στο πως οι άλλοι µπορεί να νιώθουν γιατί διδάχτηκε να
σκέφτεται µόνο τον εαυτό του. ∆υσκολεύεται να δηµιουργήσει σωστές διαπροσωπικές
σχέσεις.
- ∆ε µαθαίνει να προσαρµόζεται σε κανόνες και οδηγίες. Αυτό θα τον φέρει σε συνεχή
προστριβή µε κάθε µορφή εξουσίας και ιεραρχίας όπως δασκάλους, προϊσταµένους, ακόµα
και την πολιτεία, γιατί ο ίδιος θα τείνει προς µια αντικοινωνική συµπεριφορά. Νιώθει
ανασφάλεια.
- Το παιδί επίσης δε µαθαίνει να παίρνει αποφάσεις χρησιµοποιώντας την κρίση, τον
ορθολογισµό και τη συνεργασία. Αντίθετα µαθαίνει να αντιδρά στην παρόρµηση της στιγµής
χωρίς να υπολογίζει τα επακόλουθα των πράξεών του.

δ) Παράλογες απαιτήσεις - υπέρµετρες αξιώσεις («θα πετύχεις αυτό που δεν πέτυχα
εγώ», «θα είσαι ο πρώτος», «η επιτυχία σου είναι και δική µας επιτυχία», κλπ.)
Ο γονιός θέλει να δει στο παιδί του τον ίδιο του τον εαυτό όπως τον έχει φανταστεί αλλά
που όµως δεν κατάφερε να γίνει. Απαιτεί από το παιδί να είναι το πρώτο, του ζητάει όλο και
καλύτερη επίδοση, το πιέζει φορτικά να είναι πάνω από όλους. Το παιδί παίρνει το µήνυµα
ότι οι γονείς του δεν είναι ποτέ ευχαριστηµένοι κι ότι κι αν κάνει δεν καταφέρνει να επιτύχει.
Οι επιπτώσεις στο παιδί είναι:
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- Το άγχος, η ανασφάλεια, η εξάρτηση από τους γονείς, έλλειψη πρωτοβουλίας, δειλία,
τεµπελιά (προτιµάει να µην κάνει τίποτα αν δεν είναι σίγουρο για την επιτυχία),
επιθετικότητα, ψέµα.

ε) Επίσης καταστροφικό ρόλο στη διαµόρφωση του χαρακτήρα του παιδιού, παίζουν τα
προβλήµατα επικοινωνίας στις σχέσεις των συζύγων. Το παιδί παίρνει συχνά διπλά µηνύµατα,
και έχει έλλειψη βοήθειας και συµπαράστασης, γιατί δεν παίρνει από τους γονείς του - που
είναι βυθισµένοι στα δικά τους προβλήµατα - την προσοχή που χρειάζεται για τη σωστή
ψυχική και πνευµατική ανάπτυξη του.

Τελειώνοντας µε την επισκόπηση της επικοινωνίας στο πλαίσιο της οικογενειακής ζωής,
στο επόµενο κεφάλαιο, επιχειρούµε να κάνουµε το ίδιο, αυτή τη φορά στον επαγγελµατικό
χώρο.
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3. Επικοινωνία Στην Επαγγελµατική Ζωή

Τα ηγετικά στελέχη πρέπει να έχουν την ικανότητα όχι µόνο να µεταδίδουν τις ιδέες τους
στα άτοµα που τις υλοποιούν αλλά και να τα πείθουν, εξασφαλίζοντας έτσι την από µέρους
τους αποδοχή των ιδεών, κατά συνέπεια δε και τη θετική στάση και συνεργασία τους. Αυτό
δεν µπορεί να γίνει χωρίς ξεκάθαρη και πλήρη επικοινωνία. Η τέχνη της επικοινωνίας είναι η
πιο κρίσιµη λειτουργία του διοικητικού στελέχους και η πιο απαιτητική.
Συνήθως στην περίπτωση της επαγγελµατικής επικοινωνίας, ο ποµπός είναι ο πωλητής και
ο δέκτης είναι ο αγοραστής. Ενώ το µήνυµα αφορά το προϊόν ή την υπηρεσία που
διαφηµίζεται, προσφέρεται και πωλείται. Το πλαίσιο είναι οι εµπορικές συναλλαγές, η
αγοραπωλησία προϊόντων και υπηρεσιών και το περιβάλλον είναι οι κάθε λογής
επαγγελµατίες, οι υπάλληλοι και τα στελέχη των επιχειρήσεων, οι συνεργάτες τους καθώς και
οι πελάτες. Το πλαίσιο επικοινωνίας καθορίζει και τους στόχους των δύο πλευρών: πχ.
πρωταρχικός στόχος των µηνυµάτων κάθε επιχειρηµατία είναι η προσέλκυση πελατείας και
το κέρδος, ενώ η ανταπόκριση κάθε πελάτη αφορά την ικανοποίηση των διαφόρων
καταναλωτικών αναγκών του ή αντίθετα τη δυσαρέσκειά του λόγω µη ικανοποίησης αυτών
των αναγκών.

3.1 Βελτίωση της επικοινωνίας
Το µήνυµα προσδιορίζει σηµαντικά την αποτελεσµατικότητά της επικοινωνίας. Η
σύνταξη, η µορφή, το ύφος, το χρώµα του και η έντασή του προσδιορίζουν τις δυνατότητες
σύλληψης και κατανόησής του. Συχνά τα µηνύµατα εµπεριέχουν σοβαρές αδυναµίες που δεν
είναι καθόλου δύσκολο να περιοριστούν. Στη συνέχεια παρουσιάζονται ορισµένα βασικά
χαρακτηριστικά στοιχεία που συνθέτουν ένα σωστό µήνυµα.
Σαφήνεια - ακρίβεια. Κάθε µήνυµα, για να γίνει εύκολα αντιληπτό και κατανοητό από το
δέκτη, πρέπει να διακρίνεται από τη µέγιστη δυνατή σαφήνεια. Αυτή εξαρτάται τόσο από το
χρησιµοποιούµενο κώδικα όσο και από τη δοµή του.
Πληρότητα. Το µήνυµα πρέπει να περιέχει όλες εκείνες τις πληροφορίες που είναι
αναγκαίες, για να γίνει κατανοητό από το δέκτη αυτό που θέλουµε να του µεταβιβάσουµε.
Όταν οι πληροφορίες είναι ελλιπείς, ο δέκτης έχοντας την τάση να συµπληρώνει από µόνος
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του τα πληροφοριακά κενά µπορεί, χωρίς να το θέλει, να διαστρεβλώσει το νόηµα του
µηνύµατος. Επίσης, ο δέκτης πρέπει να έχει την υποµονή να πάρει ολόκληρο το µήνυµα.
Πολλές φορές οι άνθρωποι δεν περιµένουν ολόκληρο το µήνυµα αλλά σπεύδουν να βγάλουν
συµπεράσµατα µόνον από ένα πρώτο µέρος του.
Περιεκτικότητα - συντοµία. Η περιεκτικότητα και η συντοµία του µηνύµατος αυξάνει τις
δυνατότητες σύλληψής του από το δέκτη και βέβαια µειώνει το κόστος της επικοινωνίας. Από
την άλλη η περιεκτικότητα δε θα πρέπει να λειτουργεί σε βάρος της πληρότητας.
Από την πλευρά του δέκτη η βελτίωση της επικοινωνίας αφορά κυρίως την
αποτελεσµατική ακρόαση. Η αποτελεσµατική ακρόαση απαιτεί τόσο τη σωστή «παθητική
ακρόαση» όσο και τη σωστή «ενεργητική ακρόαση», των οποίων το περιεχόµενο και οι
βασικές αρχές δίνονται µε συντοµία στη συνέχεια.
Η ενεργητική ακρόαση είναι µια ακόµα τεχνική αποτελεσµατικής επικοινωνίας που αφορά
κυρίως τον δέκτη µηνυµάτων. Πρόκειται για την ικανότητά µας να ακούµε προσεκτικά το
συνοµιλητή µας χωρίς να τον διακόπτουµε και χωρίς να σκεφτόµαστε συνέχεια τη δική µας
άποψη ή θέση την ώρα που εκείνος διατυπώνει τη δική του πρόταση. Αν δεν έχουµε την
υποµονή να αφήσουµε το συνοµιλητή µας να ολοκληρώσει ελεύθερα τη σκέψη του, να
στείλει τα µηνύµατά του και να προβάλλει τα επιχειρήµατά του, τότε είναι σαν να έχουµε
αρνηθεί την επικοινωνία πριν καν εκείνη αρχίσει. Αν έχουµε βγάλει ήδη τα συµπεράσµατά
µας και έχουµε αποκλείσει εκ των προτέρων την πιθανότητα να πεισθούµε ή να αλλάξουµε
γνώµη για κάτι, τότε δεν έχει νόηµα να συζητάµε.
Όταν ακολουθούµε µια µη ενεργητική ακρόαση, τότε περιµένουµε την ευκαιρία να
διακόψουµε το συνοµιλητή µας µε τη φράση «ναι, αλλά…». Αυτό δείχνει ότι ενδιαφερόµαστε
περισσότερο για τη δική µας γνώµη παρά για την πληροφορία που µας δίνει ο άλλος. Οι
αιτίες που εξηγούν την έλλειψη αυτής της ικανότητας είναι ότι µας αρέσει ν’ ακούµε µόνο ότι
µας συµφέρει, ότι θέλουµε να έχουµε τον έλεγχο και να περνάει πάντοτε το δικό µας, ότι
είµαστε δογµατικοί στις απόψεις µας και, το χειρότερο, ότι δεν προσπαθούµε να βρίσκουµε
κοινά αποδεκτές λύσεις. Ας δοκιµάσουµε να πούµε τη φράση «ναι, και…».
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:
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•

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 ακόµα 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.

3.2 Μέθοδοι και τεχνικές αποτελεσµατικής επικοινωνίας
Εκτός από τις προϋποθέσεις που αναφέραµε, η αποτελεσµατική επικοινωνία περιλαµβάνει
κάποιες µεθόδους και τεχνικές, τα λεγόµενα επικοινωνιακά κόλπα ή τρυκ.
Η ευγένεια αφοπλίζει και τον πιο δύσκολο συνοµιλητή γιατί ως γνωστόν «η συµπεριφορά
δηµιουργεί συµπεριφορά». Η προβολή επαρκών γνώσεων και ικανοτήτων δίνει µια θετική
εικόνα στην άλλη πλευρά και δηµιουργεί κλίµα εµπιστοσύνης. Επίσης, ο σεβασµός της
προσωπικότητας του άλλου αποτρέπει προσωπικές προσβολές και παρεξηγήσεις. Η φιλική
διάθεση αλλά και η ευχάριστη ατµόσφαιρα µειώνουν τα αντικειµενικά εµπόδια και
προδιαθέτουν ευνοϊκά. Η αισιόδοξη προοπτική της επικοινωνίας και η θετική σκέψη
αναιρούν τις αρνητικές αντιδράσεις, τις επιθετικές διαθέσεις και τις αµφιβολίες. Η
διακριτικότητά µας προφυλάσσει από υπεροψίες, ειρωνείες και ατυχείς χειρισµούς. Τέλος, η
ευελιξία µας επιτρέπει να βγαίνουµε από αδιέξοδα αναζητώντας εναλλακτικές καταστάσεις.
Οι επαφές «πρόσωπο µε πρόσωπο» είναι ο πιο κοινός και συνήθως, ο πιο παραγωγικός
τύπος επαφών που χρησιµοποιεί ένας επαγγελµατίας πωλητής. Σε ορισµένες περιπτώσεις
πρέπει να προτιµάται σε σχέση µε αντίστοιχους τύπους επαφών (τηλέφωνο, επιστολή, e-mail)
γιατί εξασφαλίζει την αµεσότητα στη σχέση πωλητή - πελάτη. Για παράδειγµα, όταν
βρίσκεστε µε τον πελάτη, σε µια προσωπική (face to face) επαφή, είναι ευκολότερο να
εξασφαλίσετε και να διατηρήσετε αµείωτο το ενδιαφέρον του. Επίσης, όταν µπορείτε να
παρατηρείτε τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εργάζεται και δραστηριοποιείται ο υποψήφιος
πελάτης σας, έχετε τη δυνατότητα να κατανοήσετε καλύτερα τις απαιτήσεις και τα «θέλω»
του, ώστε να οδηγηθείτε σε µια αµοιβαία ωφέλιµη συµφωνία.
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Αντίστροφα, όταν ο υποψήφιος πελάτης µπορεί να σας παρατηρεί και εκείνος κατά τη
διάρκεια µιας face to face επαφής, µπορείτε να τον πείσετε ευκολότερα όντας κατάλληλα
προετοιµασµένος ως προς την εµφάνιση, τη συµπεριφορά και τον επαγγελµατισµό. Σε µια
πρόσωπο µε πρόσωπο επαφή, ο πωλητής βρίσκεται «επί σκηνής» και θέτει τον εαυτό του σε
«τρωτή» θέση, σε περίπτωση που δεν έχει φροντίσει προσεκτικά τον χειρισµό των
επαγγελµατικών του «εργαλείων» διαπραγµάτευσης και παρουσίασης του προϊόντος του.
Ο αριθµός των επαφών face to face είναι πολύ µικρός σε σχέση µε όλους τους τύπους
επαφών που µπορεί θεωρητικά να πραγµατοποιήσει ένας πωλητής (τηλέφωνο, επιστολή, email). Κατά το αµερικανικό µοντέλο προσωπικών πωλήσεων, ακόµα και ο καλύτερος
πωλητής δεν µπορεί µα πραγµατοποιήσει περισσότερα από έξι προσωπικά ραντεβού µε
πελάτες την ηµέρα. Στην «πρόσωπο µε πρόσωπο» επαφή ο πωλητής πρέπει να δίνει ιδιαίτερο
βάρος στα εξής:

•

Να συστήνεται πάντα µε το όνοµά του στους ανθρώπους που συναντά, ασχέτως αν είναι
πιθανοί πελάτες ή όχι.

•

Να χαιρετά πάντα τους πελάτες (και στην αρχή και στο τέλος της επικείµενης
συνάντησης) χρησιµοποιώντας το όνοµά τους, αν είναι δυνατόν.

•

Να κάνει πάντα τις αρχικές παρατηρήσεις, έχοντας τον πρώτο λόγο.

•

Να επιδιώκει όσο το δυνατόν περισσότερο το διάλογο.

•

Να κάνει την επαγγελµατική του πρόταση, στα πρώτα περίπου στάδια της συζήτησης.

•

Να χρησιµοποιεί πάντα βοηθητικό υλικό για την καλύτερη παρουσίαση του προϊόντος
(πχ. εικόνες, σηµειώσεις, έρευνες κλπ.)

•

Να είναι πάντοτε σε θέση να αντικρούει πιθανές αντιρρήσεις του πελάτη.

•

Να αποχωρεί πάντα χαµογελαστά και ευγενικά, ανεξάρτητα από τη θετική ή αρνητική
έκβαση της συνάντησης.

3.3 Πως να αντιµετωπίσετε τις αντιρρήσεις
Υπάρχουν κάποιες συνηθισµένες αντιρρήσεις που όλοι οι πωλητές καλούνται να
αντιµετωπίσουν και µπορούµε να τις ταξινοµήσουµε σε τρεις κατηγορίες:
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α) Ψεύτικες αντιρρήσεις: Πρόκειται ουσιαστικά για επιφανειακές αντιρρήσεις, όπου ο
πελάτης επειδή δεν έχει επιθυµία για απόκτηση, προσπαθεί να ξεφύγει από τον πωλητή.
β) Ανεπιβεβαίωτες αντιρρήσεις: Εδώ, ο πελάτης επαναλαµβάνει σαν παπαγάλος
επιχειρήµατα που άκουσε από έναν ανταγωνιστή πωλητή ή κάποιο κουτσοµπολιό της αγοράς.
Εδώ, ο έµπειρος πωλητής, από το περιεχόµενο της αντίρρησης, καταλαβαίνει αµέσως την
πηγή και δρα ανάλογα.
γ) Πραγµατικές αντιρρήσεις: Είναι πάντοτε ευπρόσδεκτες, γιατί αν µη τι άλλο δείχνουν
ότι ο πελάτης µάς παρακολουθεί µε ενδιαφέρον και ότι αυτό το ενδιαφέρον, εάν
αντιµετωπιστεί καλά, µπορεί να µετατραπεί σε πραγµατικό ενδιαφέρον.
Μια άλλη συµβουλή είναι, εάν µια πραγµατική αντίρρηση επαναλαµβάνεται συχνά και
από διαφορετικούς πελάτες, να τη θέτουµε µόνοι µας σαν αντικείµενο συζήτησης στον
πελάτης µας και να δίνουµε οι ίδιοι την απάντηση. Έτσι την απογυµνώνουµε εντελώς και δεν
την αφήνουµε να µετατραπεί σε πηγή κινδύνου.
Ο καλός πωλητής θα πρέπει:
•

Να µην αισθάνεται ότι ο πελάτης έχοντας αντιρρήσεις, είναι σαν να του επιτίθεται.

•

Να επαναλαµβάνει την αντίρρηση του πελάτη µε άλλα λόγια, δείχνοντάς του έτσι ότι την
κατανοεί πλήρως.

•

Να προσπαθεί να µάθει το λόγο ή την πηγή της αντίρρησης.

•

Να θυµάται ότι όλες οι αντιρρήσεις θέλουν απάντηση και µάλιστα σαφή.

•

Να µάθει και να εξασκήσει την τεχνική, του να αξιοποιεί τις αντιρρήσεις για µια πιο
αποτελεσµατική επιχειρηµατολογία.

•

Να µην ξεχνά ότι ο πιο επικίνδυνος πελάτης είναι ο σιωπηλός, αυτός που δεν µας βοηθά να
ξεκινήσουµε έναν διάλογο, να έρθουµε πιο πολύ κοντά του.

3.4 Γλώσσα Σώµατος
Ο επαγγελµατίας πωλητής, όντας ειδικός στο να επικοινωνεί και να κατανοεί τους
ανθρώπους, πρέπει να είναι σε θέση να ερµηνεύει και τη γλώσσα του σώµατός τους. Ο
επαγγελµατίας αντιλαµβάνεται ότι κάθε άτοµο µε το οποίο επικοινωνεί είναι διαφορετικό.
Υπάρχουν παρ’ όλα αυτά, συγκεκριµένες κινήσεις της γλώσσας του σώµατος που είναι
κοινές για όλους µας.
© Ζορμπάς Μιχαήλ - Παναγιώτης, 2015

36

Τα µάτια
Λέγεται ότι η κόρη του µατιού διαστέλλεται όταν εγκρίνουµε και συστέλλεται όταν
αποδοκιµάζουµε κάτι: όταν δηλαδή µας αρέσει κάτι, η κόρη του µατιού µας µεγαλώνει ενώ
αντίθετα µικραίνει όταν δεν µας αρέσει.

Ζωτικός χώρος και Ζώνες
Η επιστηµονική έρευνα απέδειξε, ότι ο άνθρωπος έχει τη δική του προσωπική φυσαλίδα
που κινείται µαζί του. Ο ζωτικός χώρος διακρίνεται σε τέσσερις διαφορετικές ζώνες:
•

Ζώνη Οικειότητας: (ανάµεσα στα 15 - 50 εκ.) Είναι η πιο σηµαντική γιατί αυτήν ακριβώς
φρουρεί το άτοµο σαν ιδιοκτησία του και µόνο σε αυτούς που είναι συναισθηµατικά
κοντά του επιτρέπει την παραβίασή της.

•

Προσωπική Ζώνη: (50 εκ. - 1,5 µ.) Είναι η απόσταση που στέκεται κάποιος από τους
άλλους στις κοινωνικές συναναστροφές και τις φιλικές συγκεντρώσεις.

•

Κοινωνική Ζώνη: (1,5 µ. - 3,5 µ.) Στεκόµαστε σε αυτήν την απόσταση από ξένους, ένα
καινούργιο συνάδελφο και γενικά ανθρώπους που δεν γνωρίζουµε πολύ καλά.

•

∆ηµόσια Ζώνη: (πάνω από 3,5 µ.) Είναι η βολική απόσταση που διαλέγουµε κάθε φορά
που απευθυνόµαστε σε µια µεγάλη οµάδα ανθρώπων.
Ο χώρος µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να ασκήσετε ή να ελαττώσετε πίεση ανάλογα µε

τις περιστάσεις. Στον κόσµο των επαγγελµατικών πωλήσεων πρέπει να είστε σε θέση ν’
αντιλαµβάνεστε πότε ασκείτε υπερβολική πίεση σ’ έναν πελάτη. Το µήνυµα αυτό θα πάρετε
καθώς τα άκρα του πελάτη σας θα κάνουν σπασµωδικές κινήσεις άθελά του. Το πόδι του θ’
αρχίσει να τρέµει ή να κουνιέται µηχανικά, θα χτυπά τα δάχτυλα του χεριού του στο γραφείο
- αυτά είναι σηµάδια ανυποµονησίας ή απογοήτευσης. Αν δείτε τέτοια ακούσια σηµάδια,
προσπαθήστε να δείτε τι τα προκαλεί. Αλλάξτε το θέµα της συζήτησης κι αφήστε τη γλώσσα
του σώµατος του πελάτη σας να χαλαρώσει. Αν ασκείτε πίεση σε σηµείο που ο πελάτης
νιώθει αµηχανία, θα αναπτύξει µια αντανακλαστική αντίσταση απέναντί σας.
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Οι καρέκλες
Έχετε παρατηρήσει ποτέ ότι σε κάποια γραφεία οι καρέκλες που προορίζονται για τους
επισκέπτες είναι σαφώς χαµηλότερες; Όταν κάθεστε σε χαµηλές καρέκλες, χάνετε απότοµα
την αυτοπεποίθησή σας. Είναι πολύ δύσκολο για σας να κάνετε µια δυναµική κι ενθουσιώδη
παρουσίαση κάτω από τέτοιες συνθήκες. Προσπαθήστε να καθίσετε στο χέρι της καρέκλας ή
βρείτε µια δικαιολογία για ν’ αλλάξετε καρέκλα. Αν η γλώσσα του σώµατός σας δείχνει
έλλειψη αυτοπεποίθησης, δεν έχετε την ευκαιρία να κάνετε σωστά τη δουλειά σας. Ο πιο
αποτελεσµατικός τρόπος για να κάνετε µια παρουσίαση είναι να κάθεστε εσείς κι ο πελάτης
στην ίδια άκρη ενός τραπεζιού ή ενός γραφείου.
Οι «πρόσωπο µε πρόσωπο» επαφές στη γλώσσα του σώµατος υποδηλώνουν σύγκρουση.
Είναι µια κακή αρχή. Το να κάθεστε δίπλα δηλώνει πως δουλεύετε µαζί, ότι είστε δύο
άνθρωποι που σκοπεύουν να συνεργαστούν. Επιπρόσθετα, αν είστε δεξιόχειρες προσπαθήστε
να έχετε τον πιθανό πελάτη σας στα δεξιά σας. Θα νιώθετε πιο δυνατοί, πιο άνετοι, πιο
σίγουροι για τον εαυτό σας.

Το ύψος
Το ύψος του σώµατος µπορεί να δώσει µια εντύπωση εξουσίας και δύναµης. Ο νικητής σε
κάποιο άθληµα στέκεται σε ψηλότερο βάθρο απ’ ότι ο δεύτερος κι ο τρίτος. Εποµένως, αν
συµβαίνει να είστε πολύ ψηλοί, προσπαθήστε να µη δηµιουργήσετε αίσθηµα ανασφάλειας
στον πελάτη σας.

Η στάση του σώµατος
Για τη στάση του σώµατος, αναφορικά µε τη γλώσσα του σώµατος, έχουν ειπωθεί
περισσότερα απ’ ότι για οποιονδήποτε άλλον παράγοντα. Μη διαβάζετε περισσότερα απ’ όσα
πρέπει σε µια σταθερή στάση. Αυτό που έχει σηµασία είναι η αλλαγή της στάσης. Μπορεί ο
συνοµιλητής σας να κάθεται µε σταυρωµένα τα χέρια. Αυτό σηµαίνει ότι βαριέται ή δεν
ενδιαφέρεται; Όχι απαραίτητα. Μπορεί απλά να δείχνει ότι νιώθει άνετα σ’ αυτήν τη στάση.
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Αν, όµως, κάποιος που κάθεται µε σταυρωµένα τα χέρια, ξαφνικά τα ανοίξει και γείρει
προς το µέρος σας, αυτό µπορεί να είναι ένδειξη πως ότι λέτε τη συγκεκριµένη στιγµή τον
ενδιαφέρει πολύ. Κατά τον ίδιο τρόπο να προσέχετε και τα σήµατα που δίνετε εσείς.

Τα ψέµατα
Υπάρχουν αρκετά σηµάδια που προδίδουν κάποιον όταν δεν λέει την αλήθεια. Κάθε φορά
που κάνετε µια σηµαντική ερώτηση, παρατηρήστε την απάντηση στη γλώσσα του σώµατος.
Αν εντοπίσετε µια ακούσια κίνηση των χεριών προς το πρόσωπο, το λαιµό, τα µαλλιά ή το
λοβό του αυτιού, είναι πολύ πιθανό αυτό που σας λένε να µην είναι απόλυτα αληθές. Άλλη
µια ένδειξη είναι όταν το βλέµµα του συνοµιλητή σας ξαφνικά καρφώνεται στο ταβάνι ή στο
πάτωµα.

Οι οµάδες
Ο αρχηγός ή ο αρµόδιος για τις αποφάσεις σε µια οµάδα ανθρώπων διακρίνεται εύκολα,
αν παρατηρήσετε τη συνολική γλώσσα σώµατος της οµάδας. Όταν κάποιος σταυρώνει τα
πόδια του κι οι άλλοι τον µιµούνται, είναι πολύ πιθανό να είναι ο αρχηγός, και άρα αυτός που
παίρνει τις αποφάσεις.

Κορµός και άνω άκρα
Σηµαντικά θέµατα που αφορούν τον κορµό είναι:
•

Το σταύρωµα των χεριών του συνοµιλητή µας στο στήθος φανερώνει ανάγκη
αυτοπροστασίας ή άµυνα. ∆εν είναι θετικό σηµάδι και πρέπει να προσπαθήσουµε να
βρούµε την αιτία του.

•

Το πιάσιµο και µε τα δύο χέρια µιας τσάντας ή ενός ποτηριού δείχνει την αµηχανία µας,
καθώς προσπαθεί να κρύψει τα ευαίσθητα σηµεία µας, το στήθος και την κοιλιά µας.

•

Ακάλυπτο στήθος και κοιλιά σηµαίνουν ότι δεν έχουµε κάτι να κρύψουµε σε µια
συζήτηση, είµαστε ανοικτοί σε προτάσεις και ειλικρινείς σε όσα λέµε.

•

Το τρίψιµο των παλαµών µεταξύ τους δείχνει την έξαψή µας και την προσµονή µιας
θετικής έκβασης της συζήτησης.
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Κάτω άκρα
Το σταύρωµα τους, αν συνδυάζεται και µε σταύρωµα των χεριών, δείχνει κλείσιµο των
διαύλων επικοινωνίας. Αποφύγετέ το.

Κλείνοντας και µε το χώρο της επαγγελµατικής ζωής και αφού έχουµε διαπιστώσει πόσο
συνηθισµένα είναι τα λάθη στη διαπροσωπική επικοινωνία, στο επόµενο κεφάλαιο θα δούµε
πως η Συµβουλευτική µπορεί να βοηθήσει γενικά.
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4. Ο Ρόλος Της Συµβουλευτικής Στην Επικοινωνία

Η Συµβουλευτική είναι µια διαδικασία όπου δύο ή περισσότερα άτοµα µε διαφορετικούς
βαθµούς εµπειρίας και εξειδίκευσης συζητούν για ένα πρόβληµα και τη λύση του.
Η καθαρότητα του Λόγου (απαλλαγµένου από ασάφειες, διαστρεβλώσεις, γενικεύσεις,
µετάθεση ευθύνης, η ∆ιευκρίνιση του Λόγου του Άλλου (µε τον εντοπισµό του
αισθητηριακού του λεξιλογίου), η κατάλληλη Γλώσσα Σώµατος (που να καθιστά σαφές το
υπολανθάνων µήνυµα), η Ενεργητική ακρόαση και η Συνέπεια (γλώσσας σώµατος, τόνου
φωνής και λόγων) είναι τα µέσα µε τα οποία µπορούµε να εµβαθύνουµε στον εσωτερικό
κόσµο του άλλου, και να παρέµβουµε σε ένα ουσιαστικό και βαθιά δοµής, επίπεδο όπου
δοµούνται και άρα είναι δυνατόν να αποδοµηθούν τα ψυχοκοινωνικά προβλήµατα). (Τσίρος
Χ., 2014, σελ. 110-112).
Τέλεια επικοινωνία θα ήταν (αν µπορούσε να συµβεί) η ταύτιση, κάθε στιγµή, των
αισθητηριακών παρεµβάσεων ποµπού και δέκτη. Επειδή αυτό δεν είναι αυτό που συµβαίνει
στην καθηµερινή ζωή χρειαζόµαστε τρόπους που µας βοηθούν για να πάρουµε πληροφορίες
για τις αισθητηριακές παραστάσεις του άλλου µε βάση τη φυσιολογία.

4.1 Ενεργητική ακρόαση
Η ενεργητική ακρόαση χαρακτηρίζεται από την προσπάθεια του δέκτη να βοηθήσει τον
ποµπό να εκφράσει και να µεταβιβάσει µε σωστό τρόπο αυτό που επιθυµεί. Επίσης η
ενεργητική ακρόαση περιλαµβάνει την προσπάθεια του δέκτη να κατανοήσει και να
αισθανθεί το µήνυµα. Τα βασικά χαρακτηριστικά της ενεργητικής ακρόασης είναι:
•

Ερωτήσεις. Με τις ερωτήσεις ο δέκτης µπορεί να βοηθήσει τον ποµπό να γίνει σαφής,
κατανοητός και πλήρης.

•

Ενθάρρυνση του ποµπού να εκφράσει άνετα αυτό που επιθυµεί. Αυτή επιτυγχάνεται µε το
καλό κλίµα επικοινωνίας που µπορεί να δηµιουργήσει ο δέκτης.

•

Έλεγχος από το δέκτη αν έχει συλλάβει και κατανοήσει σωστά το µήνυµα, ο οποίος γίνεται
µε ερωτήσεις που εκφράζουν µε άλλα λόγια το µήνυµα.
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•

Ενσυναίσθηση, που σηµαίνει ότι ο δέκτης ακούει και κατανοεί από τη θέση του ποµπού
όσα ο τελευταίος του µεταβιβάζει, δηλαδή, µπαίνει ο ίδιος στη θέση του ποµπού. ∆ε
σηµαίνει ούτε συµπαθώ ούτε συµπάσχω. Είναι όµως ενέργεια ιδιαίτερα σηµαντική για
την αποτελεσµατικότητα της ακρόασης, αφού ο δέκτης µπαίνοντας στη θέση του ποµπού
µπορεί να κατανοεί καλύτερα όσα ο τελευταίος θέλει να του µεταβιβάσει.
Η ενεργητική ακρόαση χαρακτηρίζεται από τις εξής συµπεριφορές:

•

Ακούµε µε ενδιαφέρον αυτόν που µιλάει

•

Ακούµε µε την προσοχή εστραµµένη σ’ αυτόν που µιλάει χωρίς να σκεπτόµαστε τι θα
πούµε εµείς

•

∆εν διακόπτουµε τον οµιλούντα

•

Προσφέρουµε ανατροφοδότηση σ’ αυτόν που µιλάει:
o Με στάση σώµατος που δείχνει ενδιαφέρον
o Με διευκρινιστικές ερωτήσεις
o Επαναλαµβάνοντας αυτό που είπε για να επιβεβαιώσουµε αν καταλάβαµε σωστά
o Εκφράζοντας τα συναισθήµατα που έχουµε από αυτά που ακούµε.
Η ενεργητική ακρόαση συµβάλλει πολύ στη σωστή µετάδοση των µηνυµάτων.

4.2 Ψυχολογικά εµπόδια στην άσκηση της συµβουλευτικής
Οι στάσεις που αναφέρονται στη συνέχεια είναι από τα πρώτα αναµενόµενα εµπόδια στην
άσκηση µιας διαπροσωπικής επικοινωνίας τα οποία πρέπει να αντιµετωπισθούν ως ευκαιρίες
για προσωπική βελτίωση.
Υπερβολική εσωστρέφεια
Ο κίνδυνος είναι να ενδιαφερθείς περισσότερο για τις εσωτερικές διαδικασίες του άλλου
παρά για το πρόσωπό του, ενώ χρειάζεται να δηµιουργήσεις µια αληθινή επαφή µαζί του.

Πολύ ξεκάθαρη εξωστρέφεια
Ο κίνδυνος να έχεις µια λανθάνουσα ανάγκη από την παρουσία του άλλου, ενώ χρειάζεται
να είσαι ικανός να τα καταφέρεις και µόνος σου.
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Συναισθηµατική δέσµευση
Ενώ χρειάζεται να έχεις ένα συνεχές ενδιαφέρον για τον άλλο, δεν πρέπει να το αφήσεις
να µετατραπεί σε συναισθηµατική δέσµευση που θα µπορεί να σου αφαιρέσει τη διαφάνεια
που χρειάζεσαι.

Περιέργεια, αδιακρισία
Ποτέ µην αφήσεις το ενδιαφέρον σου να µετατραπεί σε περιέργεια, αδιακρισία που
αποτελούν ένα είδος πνευµατικής ηδονοβλεψίας.

Ναρκισσιστική παντοδυναµία
∆εν έχεις κανένα λόγο να θεωρείς τον εαυτό σου σαν ένα ξεχωριστό πλάσµα. Ο άνθρωπος
πλησιάζει πολύ περισσότερο τους οµοίους του, όσο νιώθει ταπεινός.

Έλλειψη επαγρύπνησης
Να µπορείς να αντιλαµβάνεσαι κάθε στιγµή το πώς οι προσωπικές σου αδυναµίες
επηρεάζουν τη σχέση σου µε τον άλλο. Ασκήσου στην αυτό-παρατήρηση (εγρήγορση, νήψη).

Έλλειψη απλότητας
Ένα άτοµο πολύπλοκο στη συµπεριφορά του απέναντι στον άλλο θα δυσκολεύεται πάντα
εάν το επάγγελµα του έχει να κάνει µε τους άλλους ανθρώπους όπως ο συµβουλεύων
επαγγελµατίας. Η έλλειψη απλότητας είναι από τους πιο µεγάλους εχθρούς της σαφήνειας και
της αντικειµενικότητας. Πρόσεξε τις παγίδες όπως οι κρίσεις ή οι ερµηνείες.

Υπερβολική συναισθηµατικότητα
Ενώ µια κάποια δόση συναισθηµατικότητας και ευαισθησίας προσθέτει µια λάµψη, η
υπερβολική συναισθηµατικότητα δηµιουργεί καταστάσεις που στην Ψυχανάλυση είναι
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γνωστές ως αντι-µεταβίβαση ή αντι-αντίσταση. ∆ηλαδή αντίσταση του συµβούλου απέναντι
στο συµβουλευόµενο.

4.3 Μηχανισµοί άµυνας
Ο ειδικός σε τοµέα που έχει να κάνει µε τον άνθρωπο δεν είναι αναγκαστικά
υποχρεωµένος να υποστεί µια διδακτική ψυχανάλυση. Κάτι τέτοιο δεν είναι υποχρεωτικό
ούτε ακόµη για τον επαγγελµατία ψυχολόγο. Αλλά, έχει παρόλα αυτά ανάγκη να γνωρίζει τον
εσωτερικό του κόσµο και να µπορέσει να µετρήσει µε ακρίβεια τη βαρύτητα των ίδιων του
των αντιδράσεων. Θα σου χρειαστεί λοιπόν να εφαρµόσεις µια συνειδητή ενδοσκόπηση και
µια αυτό-ψυχανάλυση. Πρόκειται για µια ήρεµη εξερεύνηση του Εαυτού σου που θα σου
επιτρέψει να καταγράψεις, χωρίς να τα σχολιάσεις άµεσα, τα στοιχεία που θα ανακαλύπτεις
σιγά - σιγά.
Στην πορεία σου αυτή θα πρέπει να είσαι πληροφορηµένος για κάποια ψυχολογικά
στοιχεία τα οποία λειτουργούν ως µηχανισµοί άµυνας και για τα οποία θα πρέπει να µπορείς
να διαπιστώνεις την παρουσία και τις επιπτώσεις τους. Τα αναφέρουµε συνοπτικά:
Οι προβολές
Η τάση να ερµηνεύεις ορισµένα δεδοµένα του άλλου όπως θα τα ερµήνευες εάν τα
παρατηρούσες στον εαυτό σου.

Οι οπισθοδροµήσεις
Πρόκειται για µία άµυνα ενάντια σε µια απογοήτευση που εκδηλώνεται µε την επιστροφή
σε ένα τρόπο συµπεριφοράς και ικανοποίησης παλιότερο. Ένα παράδειγµα είναι η
ναρκισσιστική παντοδυναµία, ένα άλλο ο απωθηµένος σαδισµός.

Τα συµπλέγµατα
Πρόκειται

για

ένα

δοµηµένο

σύνολο

προσωπικών

χαρακτηριστικών,

γενικά

ασυνειδητοποίητων και αποκτηµένων κατά την παιδική ηλικία. Το σύνολο αυτό εξελίσσεται
από την αποκρυστάλλωση των ανθρωπίνων σχέσεων µέσα σε ένα οικογενειακό και
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κοινωνικό περίγυρο, και είναι ταυτόχρονα τυπικό και µοναδικό. Επιδρά πάνω στον τρόπο µε
τον οποίο το άτοµο αφοµοιώνει τις νέες καταστάσεις ταυτίζοντας τις µε τις παλιές στις οποίες
είναι ευαισθητοποιηµένο. Παράδειγµα το Οιδιπόδειο σύµπλεγµα, και το σύµπλεγµα
ευνουχισµού.

4.4 Βασικοί κανόνες για σωστή προφορική επικοινωνία
1. Μιλώ στο πρώτο ενικό πρόσωπο µε αισθητηριοβασισµένο τρόπο, εκφράζοντας το
κυρίαρχο συναίσθηµα µου και αναµένω.
2. Ακούω µε όλη την προσοχή στις λεπτοµέρειες και σ’ αυτόν που µιλά, χωρίς εκείνη την
ώρα να σκέπτοµαι τι θα απαντήσω.
3. Εκφράζοµαι αυθόρµητα και δεν αφήνω τίποτε ανέκφραστο.
4. Ελέγχω αν ο άλλος πήρε ακριβώς το µήνυµα που έστειλα (διευκρινιστικές ερωτήσεις,
επαναδιατύπωση µε παράφραση).
5. Η οµιλία είναι συγκεκριµένη και ολοκληρωµένη (όχι µε µόνο «ναι» ή «όχι» ή µισά σκέλη
προτάσεων, αλλά µε ολοκληρωµένες προτάσεις, - σε περίπτωση απαντήσεως σε ερώτηση
επαναλαµβάνω και την ερώτηση µέσα στη διατύπωση της απάντησης).
6. Φροντίζω ώστε η επικοινωνία να κλείνει.

Προτάσεις για εφαρµογή στην καθηµερινή οικογενειακή και σχολική ζωή.
•

Αντικατάσταση της επιζήµιας χρήσης των εξής: του «αλλά» από το «και» - του «είσαι…»
µε «κάνεις σαν…» - του «πρέπει να…» µε το «καλό είναι να…» - του «γιατί…» µε το «πως
και…»

•

Πρόβαλλε το θετικό στοιχείο: τι θα κερδίσει και όχι τι θα χάσει στη ζωή

•

Ξεχωρίστε τις προσωπικές γνώµες από τα αντικειµενικά γεγονότα

•

Η προσωπική άποψη να διατυπώνεται αναφορικά µε το χώρο, το χρόνο και την ειδική
περίπτωση

•

Μη στέλνετε «διπλά µηνύµατα» και µη δηµιουργείται µε το λόγο σας «διπλή δέσµευση»

•

Είναι προτιµότερο να αλλάξουµε τη διατύπωση των προτάσεων δίχως να δίνουµε εντολές
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4.5 Προσωποκεντρική συµβουλευτική ή ροτζεριανή
Σύµφωνα µε την προσωποκεντρική ή ροτζεριανή Συµβουλευτική - η οποία είναι µη
κατευθυντική - ο στόχος δεν είναι να λύσει το άτοµο µόνο το πρόβληµά του αλλά να
βοηθηθεί να αναπτυχθεί ώστε να αντιµετωπίσει τόσο το τρέχον πρόβληµά του όσο και τα
µετέπειτα κατά τρόπο πιο συγκροτηµένο, ανεξάρτητο, υπεύθυνο, οργανωµένο και λιγότερο
συγκεχυµένο.
Η πελατοκεντρική ή προσωποκεντρική προσέγγιση είναι µια διευκόλυνση προς τον
πελάτη να γίνει κύριος του εαυτού του και να µάθει τη στρατηγική µε την οποία µπορεί να το
καταφέρει. Ο σύµβουλος θα πείσει και θα κάνει τον πελάτη να συνειδητοποιήσει ότι έχει
αποθέµατα προσωπικής δύναµης και ότι δεν είναι το θύµα κάποιας εξωτερικής δύναµης που
του επιβάλλεται. Κατά συνέπεια αποφεύγει την καθοδήγηση στη διαδικασία της
«αυτογνωσίας» σκοπεύοντας στην αναδόµηση της προσωπικότητας του πελάτη.
Σύµφωνα µε τον Rogers υπάρχει φυσική τάση για αυτοπραγµάτωση και ο άνθρωπος
θεωρείται ον θετικό και άξιο εµπιστοσύνης. Ιδιαίτερη βαρύτητα ώστε να µη χάνουν τα άτοµα
την εµπιστοσύνη στον εαυτό τους έχει ο ρόλος των σηµαντικών άλλων (πχ. γονείς, δάσκαλος
κλπ.) καθώς και το να παίρνουν µηνύµατα για αποδοχή και αγάπη άνευ όρων.
Ο Rogers προτείνει τη Συµβουλευτική για:
•

αλλαγή συνηθειών του πελάτη

•

αναδόµηση της προσωπικότητάς

•

µια πορεία προσωπικής εξέλιξης και

•

ανάληψη ευθυνών για προσωπικές αξιολογήσεις και επιλογές

Γενικότερα θα λέγαµε ότι οι κύριοι στόχοι της προσωποκεντρικής Συµβουλευτικής για τον
πελάτη είναι:
•

Να δηµιουργηθεί και να αναπτυχθεί ένα συναισθηµατικό κλίµα, το οποίο θα βοηθήσει το
άτοµο στην ανάπτυξή του

•

Να νιώσει την ασφάλεια και την ελευθερία να εξερευνήσει τον εαυτό του

•

Να κατανοήσει καλύτερα και να έρθει σε επικοινωνία µε τα δικά του συναισθήµατα

•

Να επιτύχει το άτοµο µια εποικοδοµητική αλλαγή της προσωπικότητάς του
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Για να πραγµατοποιηθεί η εποικοδοµητική αλλαγή της προσωπικότητας του πελάτη είναι
µείζονος σηµασίας να υλοποιηθούν αρχικά τα ακόλουθα βήµατα:
•

∆ύο πρόσωπα βρίσκονται σε ψυχολογική επικοινωνία

•

Ο πελάτης βρίσκεται σε κατάσταση άγχους και έλλειψη ισορροπίας

•

Ο σύµβουλος ή θεραπευτής είναι ισορροπηµένος και συγκροτηµένος

•

Ο σύµβουλος νιώθει ένα θετικό «άνευ όρων» σεβασµό και αποδοχή του πελάτη

•

Ο σύµβουλος νιώθει µια βαθειά κατανόηση για τον εσωτερικό κόσµο του πελάτη του

•

Ο σύµβουλος καταφέρνει να καταλάβει ο πελάτης το θετικό του ενδιαφέρον και την
βαθειά του κατανόηση (ενσυναίσθηση)
Για να επιτευχθούν τα παραπάνω υπάρχουν διάφορες τεχνικές µε κυριότερη την «τεχνική

αντανάκλασης συναισθηµάτων» κατά την οποία ο σύµβουλος προσπαθεί να δείξει στον
πελάτη ότι νιώθει τα συναισθήµατά του. Κάποιες άλλες τεχνικές και προσεγγίσεις που
χρησιµοποιούνται είναι ο ελεύθερος συνειρµός, η ανάλυση ονείρων, η χρήση γλωσσικών
σφαλµάτων κ.ά.

4.6 Στάδια προσωποκεντρικής συµβουλευτικής
Κατά τη διαδικασία της προσωποκεντρικής ή ροτζεριανής συµβουλευτικής τα στάδια που
λαµβάνουν χώρα κατά χρονική σειρά είναι τα παρακάτω:
1) Το άτοµο ζητά βοήθεια µιας και αισθάνεται άγχος - φόβο για το τι θα ανακαλύψει
(ταραχή - έλλειψη εµπιστοσύνης)
2) Ο σύµβουλος ενθαρρύνει την ελεύθερη έκφραση των αρνητικών συναισθηµάτων του
πελάτη σχετικά µε το πρόβληµά του
3) Ο σύµβουλος αποδέχεται - αναγνωρίζει και βοηθά να διαλευκανθούν τα αρνητικά
συναισθήµατα του πελάτη
4) Μετά την έκφραση όλων των αρνητικών συναισθηµάτων του πελάτη, ακολουθούν οι
θετικές παρορµήσεις που συµβάλλουν στην ανάπτυξή του
5) Ο σύµβουλος δέχεται εξίσου και τα θετικά συναισθήµατα του πελάτη
6) Επόµενο βήµα είναι η αποδοχή του εαυτού του ατόµου
7) Ακολουθεί το σχέδιο δράσης
8) ∆ράση προς θετικές κατευθύνσεις
9) Γίνεται ενδοσκόπηση που οδηγεί σε «ανακαλύψεις» σχετικά µε τον εαυτό του
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10) Ακολουθεί περισσότερη δράση µε εµπιστοσύνη στον εαυτό του

Τέλος, παρατίθενται κάποια από τα ατοµικά αποτελέσµατα της εφαρµογής των σταδίων
της προσωποκεντρικής συµβουλευτικής:
•

κατανόηση στις ανάγκες του ατόµου

•

κάθαρση σε ένα περιβάλλον µη απειλητικό, χωρίς άµυνες

•

µειώνεται η αποξένωση, το άγχος

•

συµφιλίωση µε τον εαυτό του

•

αποδοχή του εαυτού του

•

ανάληψη ευθυνών - δε φοβάται

•

θετική στάση στη ζωή

•

υπεύθυνη δράση - αναδόµηση προσωπικότητας

•

δεν φοβάται την κριτική

•

παίρνει αποφάσεις - είναι αισιόδοξος

•

αποκτά κριτική σκέψη

•

αλλαγή συµπεριφοράς και στάσης

•

αποκτά θετική αυτοαντίληψη

•

βρίσκεται σε πορεία αυτογνωσίας
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Επίλογος
Μέσα από την συγκεκριµένη πτυχιακή προκύπτει αβίαστα το συµπέρασµα ότι δεν
υπάρχουν δυο άνθρωποι που να επικοινωνούν ταυτόσηµα, µε τον ίδιο τρόπο. Ο καθένας µας
πρέπει να προσαρµόζει την τεχνική της επικοινωνίας στην ιδιαιτερότητα της δικής του
προσωπικότητας, των δικών του ικανοτήτων. Πρέπει ακόµα να καταβάλουµε µια συνεχή
συνειδητή προσπάθεια να κατανοήσουµε τις αρχές της καλής επικοινωνίας και να
βελτιώνουµε την ικανότητά µας να επικοινωνούµε. Αυτή η προσπάθεια αναµφίβολα έχει σαν
αποτέλεσµα βελτιούµενες ανθρώπινες σχέσεις. Εξάλλου η διαπροσωπική επικοινωνία αφορά
κάθε χώρο, από το κύτταρο της οικογένειας µέχρι το σχολείο, την επαγγελµατική ζωή αλλά
και την κοινωνική ζωή γενικότερα.
Μέσα από το σύνολο των γνώσεων που προηγήθηκαν αλλά και µε περίσσεια αγάπη και
θέληση για κατανόηση και συνεργασία µεταξύ ποµπού και δέκτη, είναι δεδοµένο ότι θα
επιτευχθεί ο στόχος της επικοινωνίας, µιας επικοινωνίας οµαλής και πλήρους χωρίς το φόβο
της αποτυχίας και της παρανόησης.
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