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Επικοινωνιακές δεξιότητες:  
δεν προκύπτουν φυσικά;

Εισαγωγή

Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται και εξηγούνται μερικές από τις βασικές έννοι-
ες που χρησιμοποιούνται στο υπόλοιπο του βιβλίου, με πρακτικά παραδείγματα που 
θα σας βοηθήσουν να τις κατανοήσετε. Υπάρχουν επίσης ασκήσεις και μελέτες περι-
πτώσεων που θα σας βοηθήσουν να εξοικειωθείτε με το θέμα. Το κεφάλαιο θέτει τα 
θεμέλια για δύο θέματα που θα συνεχίσουν να αναδύονται στα παρακάτω κεφάλαια.

Το πρώτο είναι ότι η επικοινωνία είναι εξ ορισμού διαδραστική και λαμβάνει χώρα 
πάντα εντός μιας σχέσης. Αυτό σημαίνει ότι χρειαζόμαστε τις θεωρίες αλληλεπίδρα-
σης προκειμένου να την κατανοήσουμε, καθώς η γλώσσα που χρησιμοποιούμε δημι-
ουργεί τη σχέση.

Το δεύτερο είναι ότι η επικοινωνία σχετίζεται με το πλαίσιο. Δεν συμβαίνει μόνο εντός 
των ορίων μιας σχέσης, αλλά σε έναν ευρύτερο κόσμο που επηρεάζει τόσο τη φύση της 
σχέσης όσο και τη φύση της επικοινωνίας που λαμβάνει χώρα καταλλήλως εντός αυτής.
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Η επικοινωνία αναμφίβολα «προκύπτει φυσικά» στους ανθρώπους, αφού είμαστε 
ένα κοινωνικό είδος: αναζητούμε τη συντροφιά άλλων ανθρώπων και βασιζόμαστε 
στις μεταξύ μας σχέσεις, τόσο για τη σωματική όσο και για την ψυχολογική μας ευε-
ξία. Αν σταθείτε στον δρόμο και παρακολουθήσετε πώς συμπεριφέρονται οι άνθρωποι, 
θα παρατηρήσετε ότι επικοινωνούν συχνά, κοιτάζονται, χαμογελούν, αγγίζουν, μιλούν, 
τηλεφωνούν, στέλνουν μηνύματα, χειρονομούν, κάνουν νοήματα. Στα βρέφη, μπορεί 
να παρατηρηθεί η έντονη ανάγκη για αποτελεσματική επικοινωνία. Πριν γεννηθεί ένα 
μωρό, το σώμα της μητέρας ικανοποιεί τις απαιτήσεις του μωρού χωρίς τη συνειδητή 
συμμετοχή της. Οι μελλοντικές μητέρες, συχνά, λαμβάνουν μέτρα για να διασφαλί-
σουν ότι το αγέννητο παιδί τους τρέφεται επαρκώς και δεν εκτίθεται σε επιβλαβείς ου-
σίες· επιπλέον επικοινωνούν μαζί του, τραγουδώντας του, μιλώντας του ή νιώθοντάς 
το μέσω του στομαχικού τοιχώματος και αυτές οι δραστηριότητες μπορεί κάλλιστα να 
συμβάλλουν στην ανάπτυξη του μωρού. Η επικοινωνία μετά τη γέννηση είναι απαραί-
τητη, καθώς η επιβίωση του μωρού εξαρτάται από την κατανόηση και την ικανοποίηση 
των φυσιολογικών και συναισθηματικών του αναγκών από κάποιον μεγαλύτερο. Αυτό 
αποτελεί την αρχή προκειμένου το μωρό να μάθει πώς να επικοινωνεί και πώς να δια-
βάζει τα σήματα άλλων ανθρώπων, όπου η αμοιβαία μίμηση διαδραματίζει σημαντικό 
ρόλο. Υπάρχει ένας αυξανόμενος όγκος στοιχείων ότι ο ανθρώπινος εγκέφαλος χρει-
άζεται να επικοινωνεί με άλλους ανθρώπινους εγκεφάλους για να αναπτυχθεί και ότι 
αυτό εξαρτάται από την κατάλληλη στοργική επαφή. Είμαστε «προγραμματισμένοι» 
να επικοινωνούμε. Αυτό θα αναπτυχθεί περαιτέρω στο Κεφάλαιο 3.

Η επικοινωνία είναι τόσο σημαντική στην κοινωνική ζωή που ο Paul Watzlawick 
και οι συνάδελφοί του δήλωσαν ως γνωστόν: δεν μπορεί κανείς να μην επικοινωνεί. 
Κατέληξαν σε αυτό το συμπέρασμα μέσω του ακόλουθου επιχειρήματος:

η συμπεριφορά δεν έχει αντίθετο, δεν μπορεί κανείς να μη συμπεριφέρεται. Τώρα, εάν γίνει 
αποδεκτό ότι κάθε συμπεριφορά σε μια κατάσταση αλληλεπίδρασης έχει αξία μηνύματος, 
δηλαδή αποτελεί επικοινωνία, προκύπτει ότι ανεξάρτητα από το πώς μπορεί κανείς να προ-
σπαθήσει, δεν μπορεί να μην επικοινωνήσει. (Watzlawick et al., 1967, σελ. 48–9)

Υπό αυτή την έννοια, η επικοινωνία υπάρχει και συμβαίνει συνεχώς όταν οι άνθρω-
ποι είναι μαζί. Κάθε κοινωνική κατάσταση συνεπάγεται επικοινωνία και, επομένως, 
απαιτεί επικοινωνιακές δεξιότητες. Ακόμη και όταν προσπαθούμε να αποφύγουμε την 
επικοινωνία με κάποιον, επικοινωνούμε κάτι (δεν θέλω να σας μιλήσω αυτή τη στιγμή, 
ή είμαι θυμωμένη μαζί σας ή σας αποφεύγω, κ.λπ.). Ο Goffman (1963) επινόησε τον 
όρο ευγενική έλλειψη προσοχής (σελ. 84) για να περιγράψει πώς οι άγνωστοι που μοι-
ράζονται τον δημόσιο χώρο επικοινωνούν χωρίς να δεσμεύονται. Αυτό υποδηλώνει 
την αναγνώριση της παρουσίας του άλλου ατόμου χωρίς φόβο ή εχθρότητα και ακο-
λουθείται αμέσως από την απόσυρση της προσοχής (σελ. 84). Συνεπώς, οι άνθρωποι 
χρησιμοποιούν τις διαπροσωπικές δεξιότητες από την οικειότητα της πρώιμης σχέσης 
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μητέρας και νεογέννητου μωρού, μέχρι τις πολύ πιο εξασθενημένες «συνδέσεις» με-
ταξύ αγνώστων σε δημόσιους χώρους. Οι περισσότερες δραστηριότητες κοινωνικής 
εργασίας λαμβάνουν χώρα κάπου ανάμεσα σε αυτά τα δύο άκρα. Πώς θα αρχίσουμε 
λοιπόν να χτίζουμε πάνω σε όλη τη γνώση και την εμπειρία που ήδη διαθέτουμε σχε-
τικά με την επικοινωνία και να σκεφτόμαστε τις διαστάσεις της από την άποψη της 
κοινωνικής εργασίας;

Μεταεπικοινωνία, κανόνες, ανάλυση συνομιλίας και έξη (habitus)

Μέσα από την εμπειρία της ζωής σε κοινωνικά περιβάλλοντα μαθαίνουμε ένα ευρύ 
φάσμα κοινωνικών ενδείξεων και συμπεριφορών. Ένας αριθμός διαφορετικών κλά-
δων έρευνας δείχνει ότι ενώ γνωρίζουμε πώς να επικοινωνούμε, η διαδραστική μας 
συμπεριφορά θεωρείται δεδομένη και δεν εξετάζεται. Οι Watzlawick et al. (1967) υπο-
στηρίζουν ότι παρόλο που επικοινωνούμε συνεχώς, έχουμε λίγη συνειδητή επίγνωση 
των επικοινωνιακών κανόνων που εφαρμόζουμε στην πράξη. Πολλά από αυτά που 
γνωρίζουμε δεν είναι προφανή σε εμάς και δυσκολευόμαστε να αναγνωρίσουμε, να 
προσδιορίσουμε και να συζητήσουμε τους τρόπους με τους οποίους επικοινωνούμε. 
Αναφέρουν ότι το πρόβλημα προκύπτει επειδή μπορούμε να επικοινωνήσουμε για την 
επικοινωνία μόνο μέσω αυτής, επομένως, είναι πιο εύκολο να υπάρξει σύγχυση παρά, 
για παράδειγμα, όταν επικοινωνούμε για τη γεωγραφία. Δίνουν σε αυτήν την ειδική 
μορφή επικοινωνίας το όνομα µεταεπικοινωνία, το οποίο υποδηλώνει τη γενική άπο-
ψή τους για τη διαδικασία. Τους ενδιαφέρει ιδιαίτερα η κατανόηση των κανόνων της 
επικοινωνίας, το μοτίβο και όχι το περιεχόμενο.

Η ανάλυση συνομιλίας (Conversation Analysis) προσφέρει έναν άλλο τρόπο εξέ-
τασης των θεωρούμενων ως δεδομένων τρόπων με τους οποίους αλληλεπιδρούμε. 
Όπως υποδηλώνει η ονομασία, αποτελεί ένα μέσο ανάλυσης συνομιλιών. Είναι ένας 
κλάδος της κοινωνιογλωσσολογίας, που εμφανίζεται με το έργο του Harvey Sacks τη 
δεκαετία του 1960 (βλ. Drew και Heritage, 1992· Silverman, 1997). Μελετώνται καθη-
μερινές προσωπικές συνομιλίες, όπως τηλεφωνήματα και οικογενειακά γεύματα, και 
υπάρχει επίσης βιβλιογραφία σχετικά με αυτό που ονομάζεται θεσμική ομιλία, η οποία 
μελετά τους τρόπους με τους οποίους διεξάγεται η ομιλία. Για παράδειγμα, κατά την 
παροχή ιατρικών συμβουλών, συνεδριών ψυχοθεραπείας, δικαστικών υποθέσεων, τη-
λεφωνικών γραμμών άμεσης βοήθειας, συναντήσεων για κοινωνική εργασία και ούτω 
καθεξής. Η ανάλυση συνομιλίας εξετάζει τις ακολουθίες στις συνομιλίες. Προκύ-
πτουν προβλέψιμα μοτίβα που δημιουργούνται ακολουθώντας κοινωνικούς κανόνες 
και μπορεί να το συνειδητοποιήσουμε μόνο όταν δεν τηρούνται αυτοί οι κανόνες. Για 
παράδειγμα, η CA προσδιορίζει τα ζεύγη γειτνίασης, δηλαδή τα προβλέψιμα στοιχεία 
της συνομιλίας που εμφανίζονται διαδοχικά. Τα ζεύγη γειτνίασης περιλαμβάνουν χαι-
ρετισμούς και ερωτήσεις και απαντήσεις. Όταν ζήτησα από μια τάξη να συζητήσει πώς 
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λένε «γεια» στον τόπο καταγωγής τους, εμφανίστηκαν τοπικές παραλλαγές, μερικές 
από τις οποίες είναι ακατανόητες σε άτομα από άλλες περιοχές. Για παράδειγμα, οι 
όροι από διαφορετικά μέρη του Γιορκσάιρ (Ηνωμένο Βασίλειο) περιλαμβάνουν: «Na 
then» και «Yer right?». Εάν σας καλωσορίσουν με έναν όρο που δεν αναγνωρίζετε ή 
τον οποίο αναγνωρίζετε ως χαιρετισμό αλλά δεν χρησιμοποιείτε, εμφανίζεται ένας 
στιγμιαίος δισταγμός και η συζήτηση καθίσταται άβολη προς στιγμήν. Οι ερωτήσεις 
και οι απαντήσεις είναι μια άλλη περίπτωση ενός ζεύγους γειτνίασης, με προβλέψιμη 
ακολουθία, η απάντηση έρχεται μετά την ερώτηση. Εάν υποβάλλουμε μια ερώτηση 
και το άλλο άτομο διστάζει, συνειδητοποιούμε αμέσως ότι κάτι συμβαίνει και μπορεί 
να επαναλάβουμε την ερώτησή μας με διαφορετική μορφή ή να πούμε κάτι που δεί-
χνει ότι προσπαθούμε να κατανοήσουμε τον δισταγμό. Για παράδειγμα:

A: Είσαι ελεύθερη απόψε; 

Β: (παύση) Ε…

A: Δεν υπάρχει πρόβλημα αν δεν είσαι, απλώς σκέφτηκα…

Η κοινωνική αμηχανία της μη άμεσης απάντησης σε μια ερώτηση γίνεται αισθητή 
πριν το σκεφτούμε. Όπως θα συζητηθεί περαιτέρω στο Κεφάλαιο 5, δεν απαντάμε 
σε κάθε ερώτηση που μας υποβάλλουν οι χρήστριες των υπηρεσιών (ειδικά για την 
προσωπική μας ζωή) και πρέπει να συγκρατήσουμε ό,τι μπορεί να προκύψει φυσικά 
σε αυτές τις καταστάσεις.

Ο Bourdieu, όπως αναφέρθηκε από τον Maton (2008), χρησιμοποιεί τον όρο έξη 
(habitus) για να περιγράψει τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφερόμαστε στον κόσμο, 
σύμφωνα με άρρητους κανόνες σε οποιοδήποτε δεδομένο πλαίσιο. Βασιζόμαστε στις 
προηγούμενες πολιτιστικές μας εμπειρίες, συμπεριλαμβανομένων των τρόπων με 
τους οποίους σκεφτόμαστε, αισθανόμαστε και επικοινωνούμε. Η έξη (habitus) μάς 
δημιουργεί, επίσης, κανόνες και εξελίσσεται με την πάροδο του χρόνου. Έχουμε την 
τάση να συνειδητοποιούμε τη δική μας έξη (habitus) μόνο όταν αντιμετωπίζουμε κα-
ταστάσεις όπου αυτή διαφέρει. Αυτό μπορεί να είναι ένας άλλος τρόπος να υποδεί-
ξουμε ότι οι «κανόνες» που διέπουν όχι μόνο τη γλώσσα, αλλά και ευρύτερες πτυχές 
της επικοινωνίας και της συμπεριφοράς μας, υπάρχουν εκτός των ορίων της επίγνω-
σης. Η διαδικασία εκμάθησης νέων επικοινωνιακών δεξιοτήτων απαιτεί ένα μεγαλύ-
τερο επίπεδο αυτογνωσίας και μπορεί να υποστηριχθεί ότι, ως κοινωνικές λειτουργοί, 
πρέπει να διατηρήσουμε ένα υψηλότερο επίπεδο αυτογνωσίας από αυτό που απαιτούν 
οι καθημερινές συναλλαγές της ζωής μας, καθώς εργαζόμαστε πάντα με νέους ανθρώ-
πους και αντιμετωπίζουμε το απροσδόκητο.

Οι επικοινωνιακές δεξιότητες που εκδηλώνονται φυσικά αποτελούν μια έκφραση 
της έξης (habitus) και είναι αυτές που χρησιμοποιούμε διαρκώς για να πορευτούμε 
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στη ζωή και τις σχέσεις μας. Τις έχουμε μάθει σε μια μεγάλη ποικιλία περιβαλλόντων, 
στο σπίτι μας, με τους φίλους μας, στο σχολείο, στην εργασία. Αυτές που εκδηλώνο-
νται λιγότερο φυσικά και είναι εκείνες που μας οδηγούν πέρα   από την έξη (habitus) 
μας σε νέους τομείς, όπου πρέπει να μάθουμε νέους κανόνες και μπορεί στην αρχή να 
κάνουμε λάθη στην εφαρμογή τους μέχρι να εξελιχθούν οι ικανότητές μας. Η έννοια 
της μεταεπικοινωνίας μάς βοηθά να κατανοήσουμε και να αναλύσουμε το μοτίβο του 
τι συμβαίνει καθώς και να αναθεωρήσουμε τη συμπεριφορά μας ως απόκριση.

Θεωρώ ότι είναι χρήσιμο να σκέφτομαι με γνώμονα τις δεξιότητες πρώτου και 
δευτέρου βαθμού:

•	 Οι δεξιότητες πρώτου βαθμού είναι εκείνες που απαιτούνται στην ίδια την άμεση επικοινωνία, 
με χρήστριες υπηρεσιών, συναδέλφισσες και άλλες.

•	 Οι δεξιότητες δευτέρου βαθμού είναι εκείνες που χρησιμοποιούνται στον σχεδιασμό της επι-
κοινωνιακής μας στρατηγικής, στο να σκεφτόμαστε τι κάνουμε, να παρατηρούμε τις αλληλε-
πιδράσεις, να δίνουμε προσοχή στην ανατροφοδότηση, να εξετάζουμε τι έχει συμβεί και να 
τροποποιούμε αναλόγως τις επόμενες και μελλοντικές μας επικοινωνίες.

(Koprowska, 2000)

Οι δεξιότητες πρώτου και δευτέρου βαθμού είναι απαραίτητες για την κοινωνική ερ-
γασία και οι όροι «πρώτος» και «δεύτερος» δεν είναι αξιολογικοί. Οι δύο μορφές θα 
μπορούσαν εξίσου να ονομαστούν «δεξιότητες» και «μεταδεξιότητες», καθώς οι δεξι-
ότητες δευτέρου βαθμού είναι οι δεξιότητες της σκέψης για τις δεξιότητες. Οι δεξιότη-
τες δευτέρου βαθμού είναι παρόμοιες με τις βασικές επαγγελματικές δραστηριότητες 
τις οποίες ο Donald Schön (1983) αναφέρει ως αναστοχασμό-σε-δράση και αναστο-
χασμό-σχετικά με τη-δράση.

Δραστηριότητα 1.1

Φανταστείτε ότι μόλις ξεκινήσατε να εργάζεστε σε μια υποστηριζόμενη υπηρεσία στέγασης 
για νέους ηλικίας 18–25 ετών. Ο Ντιν, 19 ετών, εργαζόταν σε ένα κατάστημα γρήγορου φαγη-
τού, αλλά απολύθηκε μετά από μια διένεξη με έναν πελάτη. Η υπεύθυνη της πρακτικής σας 
σάς ζητά να μιλήσετε με τον Ντιν για το περιστατικό. Είναι η πρώτη φορά που τον συναντάτε. 
Χωρίς να το σκεφτείτε ιδιαιτέρως, αφού συστηθείτε στον Ντιν, πείτε, «Λοιπόν πώς έχασες τη 
δουλειά σου;» Απαντάει: «Δεν έκανα τίποτα, δεν έφταιγα εγώ, η διευθύντρια με αντιπαθούσε 
από την αρχή!» και αρχίζει να βρίζει τη διευθύντρια. Δεν περιμένατε να θυμώσει και να ανα-
στατωθεί και ξαφνικά να αισθάνεστε άβολα.

Χρησιμοποιήστε τις δεξιότητες δευτέρου βαθμού για να ελέγξετε πώς πήγε η αλληλεπί-
δραση και να επινοήσετε μερικές διαφορετικές προσεγγίσεις σε αυτό το λεπτό θέμα.
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Σχόλιο

Η απώλεια της εργασίας αποτελεί κακή εμπειρία και ο Ντιν είναι πιθανό να είναι ευερέθιστος 
σε οποιαδήποτε κριτική. Δημιουργήστε έναν δίαυλο επικοινωνίας μιλώντας πρώτα για λιγό-
τερο ευαίσθητα θέματα «γνωριμίας».

Γενική θεωρία συστημάτων (General Systems Theory)

Όλες οι θεωρίες είναι πρίσματα μέσω των οποίων οργανώνουμε το όραμά μας για το 
υπό εξέταση θέμα. Επομένως, οι θεωρίες δεν είναι ποτέ η αλήθεια· αντιπροσωπεύουν 
μάλλον την καλύτερη προσπάθειά μας να κατανοήσουμε τον κόσμο. Ο Thomas Kuhn 
(αναφέρεται στο von Bertalanffy, 1971) υποστήριξε ότι όταν μια θεωρία δεν μπορεί 
πλέον να επεκταθεί για να ενσωματώσει νέους τρόπους οπτικής, χρειάζεται ένα νέο 
παράδειγμα. Η θεωρία συστημάτων αποτελούσε ακριβώς ένα τέτοιο νέο παράδειγμα 
εν τη γενέσει της, και από τότε συνέχισε να αναπτύσσεται.

Η θεωρία συστημάτων έχει τις ρίζες της στη δεκαετία του 1920, όταν τα άτομα 
που εργάζονταν ανεξάρτητα το ένα από το άλλο σε ένα ευρύ φάσμα διαφορετικών 
πεδίων άρχισαν να απομακρύνονται από μια κλασική επιστημονική προσέγγιση. Η 
κλασική επιστήμη εξέτασε τα μέρη των πραγμάτων (τα κύτταρα στη βιολογία, τους 
ανθρώπους σε ατομικό επίπεδο στην ψυχολογία, τις βασίλισσες ή άλλες ηγέτιδες 
στην πολιτική) με βάση την υπόθεση ότι κάθε στοιχείο, μέχρι το μικρότερο, έπρεπε 
να κατανοηθεί διεξοδικά μεμονωμένα. Η κλασική επιστήμη αντιμετώπισε, επίσης, την 
αιτία και το αποτέλεσμα ως μονόδρομη διαδικασία.

Η θεωρία συστημάτων δεν εστιάζει στα μεμονωμένα μέρη, αλλά στη σχέση και 
στην αλληλεπίδραση μεταξύ τους προκειμένου να καταστεί κατανοητός ο τρόπος με 
τον οποίο λειτουργούν μαζί ως σύνολο. Σύμφωνα με την υπόθεσή της, τα πράγμα-
τα δεν μπορούν να καταστούν κατανοητά μεμονωμένα, αλλά μόνο μέσω της σχέσης 
τους μεταξύ τους. Αυτό αντικατοπτρίζεται στις «εκρηκτικές» εικόνες εξαρτημάτων 
αυτοκινήτου, που είναι γνωστές σε όποιον έχει διαβάσει το εγχειρίδιο ενός μηχανι-
κού· οι εικόνες βρίσκονται εκεί γιατί όταν μεμονωμένα κομμάτια διαχωρίζονται στον 
δρόμο, σας οδηγούν όπου επιθυμείτε, αν δεν γνωρίζετε πώς να τα συνδέσετε με τα 
υπόλοιπα. Αυτή η υπόθεση σχετίζεται επίσης με την ερώτηση του Ζεν, Πώς είναι ο 
ήχος ενός χεριού που χειροκροτεί;

Η θεωρία συστημάτων, σε αντίθεση με την κλασική επιστήμη, θεωρεί την αιτία 
και το αποτέλεσμα ως αμοιβαία αλληλεπιδραστικά, όχι μονόδρομα. Για παράδειγμα, 
η περίπτωση ενός παιδιού που θα πάει για ύπνο μόνο εάν η γονέας του ξαπλώσει στο 
κρεβάτι μέχρι το παιδί να αποκοιμηθεί. Όταν συμβεί αυτό, η γονέας αποκοιμιέται κι 
εκείνη και καταλήγει να πάει για ύπνο ανεξαρτήτως ώρας. Ως αποτέλεσμα, η γονέας, 
που θέλει να παραμείνει ξύπνια, κρατά το παιδί ξύπνιο μέχρι αργά. Το παιδί, εν τω 
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μεταξύ, σχεδόν αποκοιμιέται ανεξαρτήτως, πολλές φορές, κατά τη διάρκεια του απο-
γεύματος και ξυπνά από τη γονέα που δεν είναι έτοιμη να πάει για ύπνο. Έχοντας χά-
σει πολλές ευκαιρίες να αποκοιμηθεί, το παιδί παραμένει άγρυπνο και σε εγρήγορση 
κατά τη διάρκεια της ώρας του ύπνου των γονέων του και χρειάζεται συμπαράσταση 
για κάποιο διάστημα προτού τελικά ηρεμήσει. Αν εστιάζαμε σε μεμονωμένες συμπε-
ριφορές, θα μπορούσαμε να θεωρήσουμε υπεύθυνη τη γονέα ή το παιδί για αυτόν τον 
φαύλο κύκλο· εστιάζοντας στην αμοιβαία αιτία και στο αποτέλεσμα, το πρόβλημα θα 
καταστεί καλύτερα αντιληπτό ως μια δυσάρεστη κατάσταση, παρά ως ο λόγος για 
την εύρεση σφάλματος (αν και φυσικά η γονέας πρέπει να λάβει τα ανάλογα μέτρα).

Η γενική θεωρία συστημάτων (GST) είναι η έκφραση των αρχών που έχουν γενική 
εφαρμογή σε πολλά διαφορετικά είδη συστημάτων σε διαφορετικά πεδία έρευνας.

Περίληψη έρευνας

Γενική θεωρία συστημάτων 

Ανοιχτά και κλειστά συστήματα

Τα ανοιχτά συστήματα ανταλλάσσουν τα όριά τους με το ευρύτερο περιβάλλον και, συνεπώς, 
τα όριά τους θεωρούνται διαπερατά. Όλα τα ζωντανά συστήματα είναι ανοιχτά συστήματα. 
Σε ατομικό φυσιολογικό επίπεδο, οι άνθρωποι λαμβάνουν τροφή και εκκρίνουν απόβλητα, 
εισπνέουν και εκπνέουν και ανταλλάσσουν πληροφορίες, ιδέες και στοργή. Ένα ανθρώπινο 
σύστημα μπορεί να είναι ένα άτομο, ένα ζευγάρι, μια οικογένεια, μια ομάδα, μια κοινωνία. Τα 
κλειστά συστήματα, αντιθέτως, λειτουργούν εντός καθορισμένων ορίων· ο τομέας της φυσι-
κής θεωρείται ότι ασχολείται με τα κλειστά συστήματα. Τα ανθρώπινα συστήματα μπορούν 
επίσης να κλείσουν. Τα άτομα με ισχυρές πολιτικές απόψεις σπάνια είναι ανοιχτά σε εναλλα-
κτικές απόψεις. Εάν οι «φροντίστριες» υποβάλλουν τα παιδιά σε σοβαρή μακροχρόνια κακο-
ποίηση και τους λένε ότι το αξίζουν επειδή είναι κακά, αυτά τα παιδιά μπορεί να δυσκολευ-
τούν να εμπιστευτούν όποιον τα αντιμετωπίζει ως καλά και αξιαγάπητα.

Ισομορφία

Η ισομορφία περιγράφει εκείνες τις πτυχές των συστημάτων που έχουν κοινά. Κυριολεκτικά 
σημαίνει «ίση σε μορφή». Τα θηλαστικά, τα πουλιά, τα ερπετά, τα ψάρια και τα έντομα μοιρά-
ζονται ορισμένες ισομορφίες: όλα αυτά τα πλάσματα είναι συμμετρικά από τη διάμεση γραμ-
μή· τα πόδια, τα νηκτικά πτερύγια, τα φτερά και τα πτερύγια είναι αρμονικά. Όσον αφορά τα 
ανθρώπινα κοινωνικά συστήματα, ενώ μπορεί να υπάρχουν διαφορές μεταξύ, για παράδειγ-
μα, μιας οικογένειας και μιας διεπιστημονικής ομάδας, οι ομοιότητες στον τρόπο με τον οποίο 
λειτουργούν είναι ισομορφικές. Μερικά παραδείγματα είναι: η ανάγκη τόσο για ιδιωτικότητα 
όσο και για συντροφικότητα· η ανάγκη για αυτονομία και κοινή ευθύνη· η λήψη εκτελεστικών 
αποφάσεων που βασίζεται σε λίγα μέλη (γονείς, διευθύντριες). Η ισομορφία μπορεί, επίσης, 
να παρατηρηθεί σε μικρά και μεγαλύτερα συστήματα, επομένως, οι ανταγωνιστικές συμπε-
ριφορές που παρατηρούμε μεταξύ των ατόμων είναι ισομορφικές με αυτές που βλέπουμε 
μεταξύ των πολιτικών κομμάτων, για παράδειγμα.
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Συστήματα αυτορρύθμισης – πρωτογενής ρύθμιση

Τα ζωντανά συστήματα θεωρείται ότι αυτορυθμίζονται. Φυσιολογικά, το σώμα μας φροντί-
ζει τον εαυτό του όταν όλα είναι καλά. Χωνεύουμε την τροφή, εισπνέουμε και εκπνέουμε, 
η καρδιά μας χτυπά, η θερμοκρασία μας ρυθμίζεται (σε   μεγαλύτερα παιδιά και ενήλικες), 
όλα χωρίς συνειδητή βούληση από την πλευρά μας. Επιπλέον, αναπτύσσουμε συστήματα 
αυτορρύθμισης, εάν έχουμε τη δέουσα ρύθμιση από τους άλλους καθώς μεγαλώνουμε, έτσι 
ώστε όταν νιώθουμε άγχος, να μπορούμε να ηρεμούμε τον εαυτό μας· όταν κουραζόμαστε, 
να μπορούμε να επιτρέψουμε στον εαυτό μας να ξεκουραστεί και να κοιμηθεί. Αυτές είναι 
ρυθμιστικές δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα μέσα μου και μέσα σας, ως μεμονωμένα 
συστήματα.

Ανατροφοδότηση – δευτερογενής ρύθμιση

Η ανατροφοδότηση θεωρείται ότι συμβαίνει όταν οι πληροφορίες διασχίζουν τα όρια του συ-
στήματος και δημιουργούν μια απόκριση. Η θερμοκρασία του σώματος είναι ένα αυτορυθ-
μιζόμενο σύστημα που είναι σταθερό σε ένα περιορισμένο εύρος όταν ένα άτομο είναι καλά. 
Εάν ο καιρός γίνει ξαφνικά πολύ πιο ζεστός (ερέθισμα), τότε το δέρμα (υποδοχέας) στέλνει 
ένα μήνυμα στον «θερμοστάτη» (έλεγχος), ο οποίος στέλνει ένα μήνυμα στους ιδρωτοποιούς 
αδένες (τελεστής) για να παράξει μια απόκριση. Στη συνέχεια, μειώνεται η θερμοκρασία του 
σώματος και αυτό παρέχει ένα νέο ερέθισμα, το οποίο είναι η ανατροφοδότηση. Εάν η ανα-
τροφοδότηση υποδεικνύει ότι το σώμα είναι ακόμα πολύ ζεστό, θα συνεχίσει να ιδρώνει, έως 
ότου η ανατροφοδότηση να υποδείξει ότι είναι αρκετά δροσερό ούτως ώστε να σταματήσει 
η εφίδρωση. Η κάτοχος του σώματος μπορεί φυσικά να επισπεύσει τη διαδικασία της μείωσης 
θερμοκρασίας αφαιρώντας κάποιο ρούχο, πηγαίνοντας για μπάνιο ή πίνοντας ένα παγωμένο 
ποτό! Θα δούμε ότι η έννοια της ανατροφοδότησης είναι απαραίτητη για την κατανόηση των 
ανθρώπινων αλληλεπιδράσεων στο επίκεντρο της επικοινωνίας.

Ομοιόσταση

Η ομοιόσταση αναφέρεται στην τάση των συστημάτων να διατηρούν μια σταθερή κατά-
σταση. Το παραπάνω παράδειγμα σε σχέση με την ανατροφοδότηση δείχνει ακριβώς αυτό: 
είναι απαραίτητο για όλα τα θερμόαιμα ζώα να διατηρούν τη θερμοκρασία του σώματος σε 
ένα περιορισμένο εύρος, διαφορετικά τα όργανα αρχίζουν να καταστρέφονται. Ωστόσο,  η 
έννοια της ομοιόστασης έχει εφαρμοστεί στη φύση της υγιούς οικογενειακής λειτουργίας, 
για παράδειγμα, ο von Bertalanffy ήταν προσεκτικός σχετικά με αυτήν την εφαρμογή προ 
πολλού. Η ιδέα ότι είναι κανόνας ο άνθρωπος να αναζητά μια σταθερή κατάσταση έρχεται 
σε αντίθεση με τις ισχυρές μας παρορμήσεις να μαθαίνουμε, να εξερευνούμε και να συμ-
μετέχουμε σε νέες δραστηριότητες. Ο von Bertalanffy υποστηρίζει ότι η ομοιόσταση έχει 
περιορισμένη εφαρμογή στην ανθρώπινη προσπάθεια, καθώς δεν μπορεί να αγκαλιάσει 
τη δημιουργικότητα, τον αυθορμητισμό ή την αυτόνομη δραστηριότητα. Ένα αντεπιχείρη-
μα τίθεται από τον Agazarian (2004), ο οποίος υποστηρίζει ότι τα ανθρώπινα συστήματα 
προτιμούν τις ομοιότητες, αντιδρούν στις διαφορές και τους αρέσει τα πράγματα να παρα-
μένουν ίδια. Συνεπώς, όταν ένα άτομο αρχίζει να αλλάζει, για παράδειγμα διακόπτοντας το 
κάπνισμα, οι φίλες της που καπνίζουν μπορεί να την πειράζουν και να την ενθαρρύνουν να 
ξαναρχίσει.
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Θεωρία πληροφορίας

Η θεωρία πληροφορίας αναπτύχθηκε από τους Shannon και Weaver (1964)· αποτελεί μια 
μαθηματική θεωρία η οποία, στην καθομιλουμένη, αναφέρει ότι οι πιθανότητες λήψης όλων 
των πληροφοριών σε ένα μήνυμα αυξάνονται ανάλογα με το πόσο πλήρη, αλλά απέριττα και 
ουσιαστικά είναι τα συστατικά του. Στο ένα άκρο της επικοινωνίας βρίσκεται ένας πομπός, ο 
οποίος στέλνει πληροφορίες σε έναν δέκτη και όσο περισσότερος θόρυβος υπάρχει στη με-
τάδοση, τόσο λιγότερο μεταδίδεται το μήνυμα. Ένα εύκολο παράδειγμα είναι ο πραγματικός 
θόρυβος όταν ένας ραδιοφωνικός ή τηλεοπτικός σταθμός δεν είναι συντονισμένος σωστά.

Η θεωρία πλαισιώνεται από την άποψη της ενέργειας και του δεύτερου νόμου της θερμο-
δυναμικής, και ο von Bertalanffy όχι μόνο αμφισβητεί την εγκυρότητά της, αλλά επισημαίνει 
ότι δεν είχε εφαρμοστεί σε μεγάλο βαθμό για την κατανόηση των ανθρώπινων συστημάτων 
επικοινωνίας. Από τότε, έχει υιοθετηθεί από τον Agazarian και χρησιμοποιείται ευρέως στο 
μοντέλο του για την πρακτική με επίκεντρο τα συστήματα. Ο θόρυβος ορίζεται ως ασάφεια, 
αντίφαση και πλεονασμός. Η ασάφεια αναφέρεται στην αοριστία, την έλλειψη ακρίβειας, το 
ψέλλισμα, τον υπαινιγμό, τα μισοειπωμένα πράγματα. Η αντίφαση αναφέρεται στο σε εσωτε-
ρικές αντιφατικές δηλώσεις (είμαι καλά· παραλίγο να πεθάνω χθες) ή σε αντιφάσεις μεταξύ 
των λέξεων και της μη λεκτικής επικοινωνίας. Ο πλεονασμός αναφέρεται στην επανάληψη και 
σε άλλες περιττές δηλώσεις (συγγνώμη, γνωρίζω ότι αυτό είναι πραγματικά ανόητο, ξέρετε τι 
κουτός είμαι, αλλά θα μπορούσα απλώς να ρωτήσω).

(von Bertalanffy, 1971· Agazarian, 2004)

Πριν προχωρήσουμε στην εξέταση ορισμένων από αυτές τις έννοιες στην πρακτική 
της κοινωνικής εργασίας, υπάρχουν κάποιες άλλες πτυχές της επικοινωνίας που πρέ-
πει να ληφθούν υπόψη σχετικά με τα μη λεκτικά στοιχεία της προφορικής γλώσσας.

Παραγλώσσα, πολλαπλές έννοιες και συναίσθημα

Τα προφορικά μηνύματα είναι σαν ένα πλέγμα, στο οποίο οι ίδιες οι λέξεις αποτε-
λούν μόνο ένα σκέλος του. Τα άλλα σκέλη είναι η οξύτητα, η ένταση, η ταχύτητα, 
ο τόνος, καθώς και οι αναστεναγμοί, οι αναπνοές, το καθάρισμα του λαιμού, που ο 
Trager (1960) ονόμασε παραγλώσσα. Η παραγλώσσα μεταφέρει μεγάλο μέρος του 
συναισθηματικού περιεχομένου του λόγου. Και, όπως το θέτει εύγλωττα ο Pinker, οι 
άνθρωποι είναι απείρως δημιουργικοί με τους ήχους που χρησιμοποιούν στη συνομιλία. 
Διανθίζουν την ομιλία τους με χειρονομίες, ηχητικά εφέ, ξενισμούς, ονόματα και παρα-
θέσεις, όλα σαν να ήταν πραγματικές λέξεις (Pinker, 1999, σελ. 152). Αφιερώστε λίγα 
λεπτά για να σκεφτείτε μερικά παραδείγματα ή παρατηρήστε την παραγλώσσα των 
ανθρώπων σε μια καφετέρια ή ένα μπαρ.

Εκτός από αυτήν τη χρήση χειρονομιών και ήχου ως υποκατάστατα των λέξεων, 
το μήνυμα θα συνοδεύεται, επίσης, από άλλη μη λεκτική συμπεριφορά (για παράδειγ-
μα, οπτική επαφή, ανασήκωμα των ώμων, νευρικότητα). Οι λέξεις, ακόμη και όταν 
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μεταφέρουν συναισθήματα, δεν αποτελούν το ίδιο το συναίσθημα: για παράδειγμα, η 
λέξη «μπλε» δεν είναι απαραίτητα μπλε και η λέξη «άρωμα» δεν είναι αρωματισμένη, 
ενώ η λέξη «θυμωμένος» δεν είναι ο ίδιος θυμός. Στη γλωσσολογία, αυτή η αξιόπιστη 
σχέση μεταξύ των λέξεων και των πραγμάτων που αντιπροσωπεύουν είναι γνωστή ως 
η αυθαίρετη ένδειξη, ένας όρος που δημιουργήθηκε από έναν από τους αρχαιότερους 
και πιο επιφανείς στοχαστές σε αυτόν τον τομέα, τον Ferdinand de Saussure (Pinker, 
1999, σελ. 2). Η ένδειξη είναι αυθαίρετη επειδή η λέξη και αυτό που αντιπροσωπεύει 
δεν έχουν φυσική σχέση. (Υπάρχουν λιγότερο αυθαίρετες ενδείξεις, για παράδειγμα, 
ονοματοποιημένες λέξεις όπως «έκρηξη» και «ψίθυρος», και συμβολικοί ήχοι που πα-
ραπέμπουν σε αυτό που αντιπροσωπεύουν – ο Pinker (1999, σελ. 2) υποστηρίζει ότι 
οι όροι «χλεύη», «δύστροπος» και «μελίρρυτος» εμπίπτουν σε αυτή την κατηγορία.)

Αυτές οι ιδέες διαφωτίζουν ορισμένες τακτικές μορφές κακής επικοινωνίας, ιδιαι-
τέρως εκείνων που προκύπτουν από την παρερμηνεία της χρήσης των λέξεων ή από 
τη λήψη μηνυμάτων των οποίων τα στοιχεία έρχονται σε αντίθεση μεταξύ τους. Παρά-
δειγμα αποτελεί το γεγονός ότι ορισμένες λέξεις έχουν πολλές σημασίες, δηλαδή ένας 
ήχος είναι μια αυθαίρετη ένδειξη για πολλά διαφορετικά πράγματα. Εργοζόμουν για 
μικρό χρονικό διάστημα σε ένα οικοτροφείο για μητέρες και βρέφη, όταν μια από τις 
έγκυες ενοίκους ήρθε σε μένα λέγοντας, «Έχασα το πώμα μου!». Σκέφτηκα ότι έμοιαζε 
αδικαιολογήτως ταραγμένη για την απώλεια ενός εύκολα αντικαταστάσιμου οικιακού 
αντικειμένου από τον νιπτήρα της, αλλά δεν επρόκειτο για αυτό. Δεν επρόκειτο ούτε 
για το πιστολάκι μαλλιών της. Η σωστή απάντηση δεν ήταν «Δεν πειράζει, θα σας 
φέρουμε άλλο», καθώς το εν λόγω πώμα σφραγίζει τη μήτρα κατά τη διάρκεια της 
εγκυμοσύνης και η απώλειά του αποτελεί το πρώτο σημάδι του τοκετού.

Όσον αφορά τα αντιφατικά στοιχεία στο μήνυμα, αυτά προκύπτουν όταν η γλώσ-
σα και η παραγλώσσα ή κάποιο άλλο μη λεκτικό σκέλος του πλέγματος δεν εμπλέ-
κονται μεταξύ τους. Στην παραπάνω ιστορία, γνώριζα ότι η νεαρή γυναίκα ήταν ανή-
συχη επειδή μιλούσε με το αίσθημα του επείγοντος, μετακινούταν από το ένα πόδι 
στο άλλο επί τόπου και κρατούσε τα χέρια της μαζεμένα μπροστά από το στήθος της 
(δοκιμάστε το και δείτε πώς αισθάνεστε). Είδα τις ενδείξεις και έδωσα μεγαλύτερη 
προσοχή στις λέξεις, τουλάχιστον στην αρχή.

Το συναίσθημα γίνεται αισθητό, εκφράζεται και φαίνεται στο σώμα. Είναι δυνατόν 
να πούμε «Είμαι πραγματικά θυμωμένη» με θυμωμένο ή ήρεμο τρόπο. Ο τόνος και 
η οξύτητα, η ένταση και η ταχύτητα μπορεί να ταυτίζονται με θυμό, συνοδευόμενα 
από χειρονομίες (έναν μορφασμό, ένα σφιγμένο χέρι, την κατάδειξη κάποιου) και άλλα 
ακούσια μη λεκτικά σήματα (ορθάνοιχτα μάτια, κόκκινο ή ωχρό πρόσωπο) που είναι 
ενδεικτικά στοιχεία θυμού. Η φράση «Είμαι πραγματικά θυμωμένη» μπορεί, επίσης, να 
ειπωθεί με άχρωμη φωνή ή ακόμη και με ένα αφοπλιστικό χαμόγελο. Όταν αυτά τα δύο 
δεν ταιριάζουν, έχουμε ένα αντιφατικό μήνυμα να αποκρυπτογραφήσουμε. Πιστεύου-
με στα λόγια ή στις χειρονομίες; Η σημασία της αναγνώρισης μη λεκτικών πληροφο-


