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LEADERSHIP STYLES AND COMMUNICATION
STRATEGIES AND ORGANIZATIONAL
Communication style includes those features related to the objectives,
issuer, recipient, message, medium and communication channel, the situation
off, but the attitude and style and personal approach of the issuer.
The issuer's communication style has a great impact on the
effectiveness, efficiency of communication in itself, and the communication
climate in general.
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1. Introducere
Comunicarea managerială, spre deosebire de cea artistică,
pune accentul în special pe mesajul informaţional strict legat de
sarcinile de muncă ale actanţilor 1 şi de procesul managerial 2 (în
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ACTÁNT s. m. (lingv.) autor al acţiunii verbului; subiect. (< fr. actant, germ. Aktant).
PROCÉS s. n. 1. mers, evoluţie, desfăşurare (a unui fenomen, eveniment etc.). ◊
prefacere, transformare progresivă. 2. activitate desfăşurată de organele judiciare în
legătură cu soluţionarea unei cauze. 3. pricină supusă spre soluţionare unei instanţe
judecătoreşti. 4. ~ -verbal = act oficial prin care se constată un fapt; redarea în scris a
discuţiilor şi a hotărârilor dintr-o şedinţă. (< fr. procès, lat. processus, it. processo).
MANAGERIÁL, -Ă, manageriali, -e, adj. Referitor la conducerea (economică), la
organizarea întreprinderilor, de manager. [Pr.: -ri-al] – Din engl. managerial.
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context organizaţional). Cu toate acestea, cei implicaţi în actul
comunicării sunt oameni, caracterizaţi şi de latura atitudinal-emoţională
care-şi pune amprenta în mod inevitabil asupra comunicării. Managerul
trebuie să fie conştient de limitările impuse de propriul stil de
comunicare şi să demonstreze flexibilitate şi capacitate de adaptare la
situaţia specifică acestui climat astfel încât să fie apt de a adopta stilul
adecvat contextului specific fiecărui moment de comunicare.
2. Stiluri de conducere
În general, stilurile de comunicare se grupează în jurul a patru
mari categorii: de “blamare”, de “informare-dirijare”, de “convingere” şi
de “rezolvare de probleme”. Caracteristicile definitorii acestor stiluri le
vom detalia după criterii reprezentate de: a) scopul şi obiectivele
comunicării; b) comportamentul de comunicare; c) atitudinea faţă de
sentimente; d) motivaţia pentru schimbarea comportamentului şi e)
rezultatele posibile în urma comunicării într-un anume stil.
Stilul de tip “blamare”
a. Scop: acuzativ, de a găsi greşeala, de a critica, de a găsi un
vinovat. Managerul are tendinţa constantă de a scoate în evidenţă
elementele negative apărute din vina subordonatului, indicând
totdeauna motivul evenimentului, fără a descrie situaţia sau
comportamentul.
b. Comportament de comunicare: managerul utilizează cuvinte
încărcate emoţional, situându-se pe poziţia judecătorului, evaluatorului.
Termenii cel mai des folosiţi sunt: “niciodată”, “totdeauna”, “cu
siguranţă”, arătând inflexibilitate în aprecierea comportamentului
subordonatului, fapt care va conduce la închiderea canalelor de
comunicare.
c. Sentimente: se generează ostilitate, mânie, dorinţa de
apărare sau răzbunare. Reacţiile pot fi de atac sau de retragere din
comunicare, discuţia alunecând spre negarea comportamentelor şi
sentimentelor, ceea ce nu se constituie într-o soluţie valabilă şi
constructivă pentru rezolvarea problemelor.
d. Motivare: se bazează pe acceptarea de către interlocutor a
judecăţii şi evaluării managerului şi realizarea acţiunilor indicate ca fiind
în interesul său, chiar ca urmare a unei ameninţări foarte probabil de a
se materializa.
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e. Rezultate: în situaţia în care receptorul acceptă evaluarea
managerului se va obţine o schimbare de comportament momentană.
Resentimentele create vor fi transferate şi în alte situaţii de comunicare,
nivelul încrederii scăzând foarte mult.
De asemenea, este posibilă apariţia fenomenului de transferare
a vinovăţiei asupra unui alt membru al organizaţiei, de cele mai multe
ori nejustificat, determinând apariţia unor tensiuni în cadrul colectivului.
f. Acest stil este recomandat a se folosi numai în situaţia în
care este nevoie să fie identificată persoana responsabilă de apariţia
anumitor disfuncţii şi când datele sunt concludente şi faptele bine
cunoscute.
Din cauza riscului ridicat de generare a atitudinilor defensive şi
a tensiunilor în cadrul organizaţiei, utilizarea acestui stil trebuie redusă
la minim.
Stilul de tip “ informare-dirijare”
a. Scop: darea de explicaţii, instrucţiuni, dispoziţii. Obiectivul
este acela de a-l face pe destinatar să adopte comportamentul dorit de
emitent. Cursul discuţiei este decis dinainte, interlocutorul trebuind doar
să facă.
b. Comportament de comunicare: atitudine de controlare şi
dominare, cu un limbaj clar, precis, orientat spre sarcina de îndeplinit.
c. Sentimente: se urmăreşte eliminarea sentimentelor şi stărilor
emoţionale, chiar dacă acestea sunt recunoscute.
d. Motivare: este vorba despre o sarcină care trebuie
îndeplinită, subînţelegându-se o oarecare ameninţare. Impactul maxim
este atunci când ambele părţi înţeleg că nu există posibilitatea de a
alege. Dacă însă sunt mai multe variante şi managerul face alegerea,
atunci el trebuie să explice şi să argumenteze convingător opţiunea sa,
pentru a evita problemele generate de nemulţumirea subordonatului
faţă de alegerea făcută.
e. Rezultate: acceptarea pasivă, dar posibile resentimente
atunci când situaţia este ambiguă. Sunt posibile de asemenea acţiuni
de sabotare subtilă a dispoziţiilor managerului.
Acest stil este foarte eficient atunci când toată lumea înţelege
limitele situaţiei.
f. Recomandat: atunci când acţiunea este cerută de anumite
imperative şi nu se identifică alternative de rezolvare. Stilul poate fi
utilizat cu succes pentru implementarea de noi proceduri, trasarea de
sarcini şi transmiterea de responsabilităţi.
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Stilul de tip “convingere”
a. Scop: obţinerea acceptării unui plan, a acordului, efectuarea
unei acţiuni, implementarea unei schimbări.
b. Comportament de comunicare: pentru a convinge, se au în
vedere în primul rând, motivaţiile interlocutorului, managerul trebuind să
cunoască foarte bine situaţia ca şi soluţia adecvată. Din acest punct de
vedere, el domină actul de comunicare.
De asemenea, este importantă obţinerea permanentă a feedback-ului, pentru ca emitentul să-şi poată ajusta în mod corespunzător
argumentaţia.
Există totuşi o serie de limitări ale acestui stil, în sensul că se
impune o cunoaştere aprofundată a situaţiei, a persoanelor, a soluţiilor
şi motivaţiile cele mai potrivite, ceea ce este foarte dificil de realizat.
c. Sentimente: deşi recunoscute ca prezente, nu intră în
preocupări. Eventual, poate exista un răspuns la sentimente, dar ele nu
intră deschis în discuţie, ceea ce conduce la reducerea bazei de
înţelegere.
d. Motivare: se obţine cu ajutorul recompenselor, fapt pentru
care trebuie realizată o evaluare corectă, obiectivă a persoanei şi
situaţiei, astfel încât recompensa să fie cea mai potrivită.
e. Rezultate: acţiunea cerută se realizează, dar motivarea
durează o perioadă scurtă de timp. Acceptarea se realizează doar pe
perioada existenţei stimulilor şi recompenselor, până când nevoia
respectivă este îndeplinită.
f. Se recomandă utilizarea acestui stil atunci când există
certitudinea că informaţiile deţinute referitoare la calitatea
recompenselor şi consecinţele acestora sunt precise şi corecte, sau,
dacă încercările anterioare de rezolvare a problemelor au dat greş; sau
dacă se poate asigura obţinerea beneficiilor de către interlocutor.
Stilul de tip “ rezolvare de probleme”
a. Scop: rezolvarea problemelor, stabilirea intereselor comune,
desfăşurarea de acţiuni în comun.
b. Comportament de comunicare: explorarea sentimentelor şi
descoperirea punctelor de vedere prin punerea de întrebări deschise,
care să ofere avantajul expunerii de către interlocutor a opiniilor şi
emoţiilor proprii.
În acest caz, nici unul dintre actanţi nu domină comunicarea,
care are un caracter descriptiv, suportiv şi nu unul evaluativ. Discuţia
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are loc în ambele sensuri, cu păreri pro şi contra, întrebări, emoţii,
sentimente, iar timpul este împărţit echitabil între interlocutori.
c. Sentimente: sunt recunoscute şi intervin în cadrul
comunicării ca bază a comportamentului; sunt explorate ca parte
integrantă a procesului de identificare a soluţiei problemei şi chiar sunt
împărtăşite.
d. Motivare: rezolvarea provine din concentrarea asupra
problemei şi nu asupra persoanei. Un factor motivaţional puternic este
constituit din puterea ce i se acordă interlocutorului de a influenţa cursul
şi rezultatul comunicării.
Acest stil are la bază înţelegerea reciprocă a sentimentelor dar
şi a motivaţiilor.
e. Rezultate: probabilitatea de realizare a acţiunii dorite este
maximă. Cu toate acestea, pot fi generate sentimente de frustrare dacă
interlocutorul nu posedă acele informaţii sau abilităţi de a participa
efectiv la procesul de comunicare.
f. Se recomandă a fi utilizat atunci când se urmăreşte o
schimbare durabilă de comportament, când este nevoie de informaţii de
la interlocutor pentru a putea rezolva o problemă.
De asemenea, are ca efect solidarizarea interlocutorului cu
inţiatorul comunicării în îndeplinirea unui plan, a unor sarcini, în
implementarea deciziilor, în schimbarea definitivă a unui
comportament.
Beneficiile cale mai importante ale abordării acestui stil sunt
identificarea unor soluţii viabile şi formarea de relaţii de comunicare
pozitive pe termen îndelungat.
3. Strategii de comunicare la nivel de organizaţie
La nivel de organizaţie se impune construirea unei strategii de
comunicare unitare, care să susţină principiile şi regulile general
aplicabile într-un asemenea climat, scopul general fiind eficientizarea
activităţii.
Managerul devine astfel responsabil de existenţa unui mediu
flexibil şi adaptabil la cerinţele procesului muncii, un mediu constituit din
relaţii pozitive între componenţii organizaţiei şi de realizarea unei
comunicări facile, cu bune rezultate pentru scopurile generale ale
organizaţiei.
În funcţie de situaţia specifică în care se află organizaţia la un
moment dat şi de direcţia în care se îndreaptă aceasta, se dovedesc a
fi utile anumite tipuri de strategii de comunicare, dintre care amintim:
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Strategia de control
Prin aceeasta, managerul constrânge şi dirijează. Este o
comunicare unidirecţională care foloseşte feed-back-ul doar pentru
clarificări. Se suprapune stilurilor de tip “blamare” şi “informare-dirijare”.
Se recomandă a se utiliza în situaţii de urgenţă şi când
managerul are nevoie de autoritate necontestată asupra celorlalţi. De
asemenea este utilă în cazul instruirii noilor angajaţi, în lucrul cu
subordonaţi dependenţi, incompetenţi sau care nu sunt motivaţi pentru
munca de efectuat.
Dacă strategia de control se foloseşte în mod greşit, ea poate
genera sentimente negative, de rezistenţă la schimbare sau de opoziţie
din partea acelora care nu agreează controlul direct.
De aceea, nu este recomandată pentru situaţiile în care se
urmăreşte implementarea unor schimbări durabile.
Strategia egalitară
Egalitatea se referă la un transfer bilateral de informaţie, în
cadrul căruia influenţarea este reciprocă. Se manifestă astfel elemente
de comunicare suportivă, generându-se o atmosferă de înţelegere
reciprocă, bazată pe consens. Se suprapune stilului de comunicare de
tip “rezolvare de probleme”.
Se recomandă în formarea şi consolidarea relaţiilor de grup, în
implementarea managementului participativ, în comunicarea cu grupuri
mici atunci când este la dispoziţie suficient timp.
Se dovedeşte a fi eficientă în cazul în care se doreşte
reducerea rezistenţei la schimbare, dar nu are rezultatele scontate
atunci când se aplică unor angajaţi incompetenţi, lipsiţi de experienţă şi
inţiativă, în situaţii de urgenţă sau criză.
Strategia de structurare
Este folosită cu succes în stabilirea ordinii, în procesul de
restructurare a organizaţiei, în situaţii complexe în care este nevoie de
clarificări şi transmitere permanentă de instrucţiuni.
Ca stil individual predominant se foloseşte “informareadirijarea” sau “convingerea” prin menţionarea de standarde şi
proceduri, prin stabilirea de obiective, distribuirea şi clarificarea
sarcinilor.
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Nu se recomandă folosirea acestei strategii în situaţii critice
sau cu implicaţii emoţionale, în situaţii evidente şi simple sau când
organizaţia funcţionează într-un mediu stabil.
Strategia dinamică
În acest caz, comunicarea este directă şi la subiect, iar
conţinutul mesajelor este pragmatic şi orientat spre acţiune. Ca stiluri
individuale de comunicare se identifică cele de tip “informare-dirijare” şi
de “convingere”. Comunicarea însă nu este de tip sportiv ci mai
degrabă orientată spre activităţile imediate cu care se confruntă
organizaţia.
Autoritatea de control şi decizie nu mai este apanajul
managerului, ci, acesta le deleagă subordonaţilor săi, pe care îi şi
stimulează şi motiveză.
Specificul acestei strategii este dat de competenţa
executantului şi de existenţa unui climat de încredere şi cooperare.
Strategia de acceptare
Se caracterizează prin acceptarea punctului de vedere al
interlocutorului. Se aplică atunci când scopul comunicării este de genul
solicitării opiniei unor specialişti asupra unei probleme legate de
procesele interne ale organizaţiei, sau de piaţa concurenţială.
Este total neadecvată pentru situaţii în care se doreşte
transferul de responsabilitate sau în comunicarea cu persoane lipsite
de iniţiativă, deoarece acestea ar interpreta respectivul mod de
comunicare ca semn de slăbiciune şi incompetenţă.
Strategia de evitare
Se foloseşte pentru evitarea comunicării în legătură cu anumite
situaţii, evenimente, stări. Rezolvă în general puţine probleme şi se
recomandă numai în situaţii în care se impune evitarea furnizării de
informaţii sau când tensiunea emoţională este foarte mare.
4. Concluzii
■ Stilul de comunicare cuprinde acele caracteristici legate de
obiective, emitent, destinatar, mesaj, mediu şi canalul de comunicare,
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situaţia punctuală, dar şi atitudinea şi stilul de abordare personal ale
emitentului.
■ Stilul de comunicare al emitentului are un impact deosebit de
puternic asupra eficacităţii, eficienţei actului de comunicare 3 în sine, ca
şi asupra climatului comunicării în general.
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COMUNICÁRE s.f. 1. Acţiunea de a comunica şi rezultatul ei. 2. Înştiinţare, informaţie,
ştire; raport. 3. Contact, relaţie, legătură. 4. Prezentare într-un cerc restrâns de specialişti
a unei contribuţii personale într-o problemă ştiinţifică; lucrare care face obiectul unei
comunicări. ◊ Comunicare artistică = transmitere a mesajului artistic de la creator la
receptor prin intermediul operei de artă. [< comunica].
mod de comunicare modalitate de organizare a frazei, determinat de intenţia de
comunicare şi de atitudinea locutorului faţă de enunţ.

150

