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Abstract: În arta competenţelor psihosociale manageriale comunicarea este esenţială pentru experienţa 
înţelegerii umane. În etapa actuală pe plan managerial există şcoli şi programe de antrenare a comunicării 
ca formă esenţială a competenţei psihosociale manageriale. 
Cuvinte cheie: comunicare, competenţe psihosociale, tehnica comunicării nonviolente, comunicare 
interumană, emiţător, receptor, destinatar, comunicare suportivă, comunicare empatică, limbaj verbal, 
limbaj nonverbal,motivaţie, interlocutor, frustrare, atitudine defensivă, atitudine agresivă, etc. 
 

Comunicarea reprezintă un adevărat mod de viaţă pentru membrii organizaţiei, care consideră 
adeseori influienţa sa ca fiind înţeleasă de la sine. Deoarece cultura, imaginea unei organizaţii implică 
ipoteze, valori şi credinţe de bază ea tinde să fie destul de stabilă în timp. Toate acestea sunt prezente dacă 
procesul de comunicare este la nivelul cuvenit.  Comunicarea umană înseamnă totalitatea proceselor prin 
care o minte poate să o influenţeze pe alta sau relaţia prin care interlocutorii se pot înţelege şi influienţa 
reciproc prin intermediul  schimbului de informaţii, divers codificate. 

În opinia psihologului american Marshall Rozenberg, există un mod de comunicare interumană 
extrem de eficient şi anume comunicarea  nonviolentă-comunicarea fără constrîngere pe care acesta o 
numeşte „ A oferi din toată inima”; cînd oferim din suflet nu aşteptăm recompense. Această dăruire 
îmbogăţeşte atît emiţătzorul cît şi receptorul (destinatarul). Destinatarul simte plăcerea care e lipsită de frica, 
ruşinea, vina pentru consecinţe, cum se întîmplă în cazul cînd nu se oferă din suflet. Emiţătorul simte respect 
pentru propria persoană, cînd observă că eforturile sale schimbă pozitiv viaţa omului, atitudinea sau 
comportamentul său. „A oferii din toată inima” înseamnă a oferii cu empatie, respect pentru trebuinţele 
interlocutorului. 

Tehnica comunicării nonviolente presupune realizarea simultană a două moduri de acţiune umană: 
1) A accepta partenerul cu empatie-a manifesta compasiune pentru stările sufleteşti ale acestuia 
2) Dezvăluirea de sine a emiţătorului 
Pentru un manager competent este foarte important să sprijine şi să dezvolte relaţia de comunicare, să 

asigure libertatea cuvîntului, a exprimării libere. Pentru a reuşi în acest sens, managerul foloseşte tehnica 
comunicării suportive şi empatice. 

Comunicarea suportivă accentuează aspectele de corelare dintre comunicatori şi se centrează asupra 
asigurării suportului pentru relaţia interpersonală de comunicare. Managerii comunică suportiv pentru a crea 
şi dezvolta relaţii pozitive de comunicare cu subordonaţii, de care depind foarte mult atît eficacitatea 
comunicării, cît şi productivitatea şi calitatea muncii, rezolvarea eficientă a conflictelor şi nivelul de 
motivare al angajaţilor. Managerii comunică suportiv nu doar pentru a fi agreabili, simpatici, plăcuţi sau 
pentru a obţine acceptarea socială, ci şi pentru a realiza optim scopul şi obiectivele comunicării.Comunicînd 
suportiv, managerul respectă opt reguli specifice comunicării în direcţia sfătuirii şi îndrumării:  

1.”Atacaţi” problema, nu persoana;   
2.Descrieţi, nu evaluaţi;  
3. Comunicaţi concret şi specific, nu în general;  
4.Validaţi interlocutorul;  
5.Asiguraţi congruenţa comunicării;  
6. Asiguraţi continuitatea comunicării;                
7. Asumaţi-vă responsabilitatea pentru ceea ce comunicaţi;  
8.Ascultaţi suportiv. 

 
Aceste opt reguli conturează o atitudine de consideraţie, respect ţi înţelegere faţă de interlocutor, de dorinţa 
de a satisface nevoile sale psiohosociale fundamentale cum sunt nevoia de înţelegere, de apartenenţă,  de 
prietenie, de protejare a imaginii de sine.Nerespectarea acestor rguli poate genera obstacole majore în 
comunicare ca de exemplu atitudine agresivă, frustrarea celui ce recepţionează mesajul, atitudine defensivă 
etc.  
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 Comunicarea empatică are ca scop înţelegerea interlocutorului, adoptarea cadrului său de referinţă 
pentru a putea vedea lucrurile prin prisma lui. Comunicarea  empatică a managerului presupune să-l ascultăm 
pe subaltern nu numai cu urechile, pentru a „traduce” limbajul verbal, sau cu ochii pentru a „traduce” 
limbajul nonverbal al vorbitorului, ci să-l ascultăm şi cu inima, pentru a-i înţelege sentimentele, emoţiile, 
atitudinile, percepţiile, motivaţia, să-l ascultăm cu dorinţa de a-l înţelege. După marele psiholog Stroe 
Marcus, „empatia este acel fenomen psihic de retrăire a stărilor şi gîndurilor celuilalt, dobîndind prin 
transpunerea psihologică a Eului într-un model obiectiv de comportament uman, permiţînd înţelegerea 
modului în carecelălalt interpretează lumea”. Secretul succesului unui manager este capacitatea lui de a se 
pune în locul altuia şi a considera lucrurile din punctul lui de vedere, tot atît cît şi dintr-al nostru. Pentru  
declanşarea empatiei managerul trebuie să respecte trei condiţii de bază şi anume:  

1. Existenţa unui model de empatizare prezent sau evocat (partener de afaceri, angajat etc.);   
2. Existenţa unei condiţii interne;         
3. Credinţa în convenţia transpunerii „în pielea” celuilalt, acceptul lui că nu decide celălalt şi îşi 

păstreză propria identitate. 
Pentru un manager empatic contează mult paradoxul  ”Pentru a putea influenţa, trebuie să vă lăsaţi 

influenţat, pentru a primi, trebuie mai întîi să daţi”.   
Deci arta de a comunica are un impact sporit asupra performanţei organizaţionale şi a satisfacţiei 

membrilor săi. În concluzie, comunicarea este o parte componentă a tuturor activităţilor manageriale. 
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