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3.3.  Διεφιυνςη 

3.3.4. Επικοινωνία  

 

Ειςαγωγθ – Προτάςεισ Σωςτοφ /Λάιουσ 

Η επηθνηλσλία ηαπηίδεηαη κε ηελ αλζξώπηλε ύπαξμε. Χσξίο απηήλ ε δσή ηνπ αλζξώπνπ ζα 

ήηαλ ηξνκεξά δύζθνιε. 

Μεγάιν κέξνο ηεο δσήο ησλ αλζξώπσλ αθηεξώλεηαη ζηελ ακνηβαία αληαιιαγή ζθέςεσλ, 

ηδεώλ, επηζπκηώλ, ζπλαηζζεκάησλ θαη άιισλ πιεξνθνξηώλ.  

Σην ρώξν ησλ επηρεηξήζεσλ έρεη ππνινγηζηεί όηη ηα δηνηθεηηθά ζηειέρε δαπαλνύλ γηα 

επηθνηλσλία πεξηζζόηεξν από ην 70% ηνπ ρξόλνπ ηνπο. 

Η ζωζηή ιεηηοσργία ηωλ οργαληζκώλ θαη επητεηρήζεωλ ζηερίδεηαη ζηελ ηθαλόηεηα ηωλ 

ζηειετώλ ηοσς λα επηθοηλωλούλ αποηειεζκαηηθά.  

Σπρλά ηα πξαγκαηηθά αίηηα δπζιεηηνπξγηώλ θαη ζπγθξνύζεσλ ζζσσλλδδέέοολληηααηη κε ηελ θαθή 

επηθνηλσλία. 

Η απνηειεζκαηηθόηεηα ησλ ηππηθώλ θαη άηππσλ νκάδσλ θαη ηδηαίηεξα ησλ επξύηεξσλ 

θνηλσληθώλ νξγαλώζεσλ είλαη ζπλάξηεζε ηεο απνηειεζκαηηθήο επηθνηλσλίαο, ααθθοούύ απηή 

πξνζδηνξίδεη ζ' έλα ζεκαληηθό βαζκό ηελ αλάπηπμε θαη ηε κνξθή ησλ αλζξώπηλσλ ζρέζεσλ, ηεο 

αλζξώπηλεο ζπκπεξηθνξάο θαη ηεο ζπλεξγαζίαο.  

  

ΒΒααζζηηθθήή  ππρροοϋϋππόόζζεεζζεε,,  γγηηαα  λλαα  εεππηηθθοοηηλλωωλλοούύκκεε  ζζωωζζηηάά  ►►  είλαη αα)) λα έρνπκε θαηαλνήζεη ηελ 

έλλνηα  θαη  ηε   δηαδηθαζία   ηεο   επηθνηλσλίαο,  ββ)) ηα ζπλήζε ιάζε  θαη  εκπόδηα  ζε  απηήλ θαη 

γγ)) νξηζκέλεο βαζηθέο αξρέο πνπ ζα πξέπεη λα αθνινπζνύκε, όηαλ επηθνηλσλνύκε. 

3.3.4.1. Ζννοια τησ επικοινωνίασ 

Σαθήο νξηζκόο ηεο έλλνηαο δελ ππάξρεη.  

 Δπηθνηλσλία = Μεηαβίβαζε Πιεξνθνξηώλ 

Γηα θάπνηνπο επηθνηλσλία είλαη ► ε δηαδηθαζία κεηαβίβαζεο ή αληαιιαγήο πιεξνθνξηώλ ή 

κελπκάησλ κεηαμύ ησλ αλζξώπσλ.  

 Δπηθνηλσλία = Μεηαβίβαζε εξεζηζκάησλ 

Κάπνηνη άιινη ηνλίδνπλ  ηε ζπκπεξηθνξηθή δηάζηαζε ηεο επηθνηλσλίαο.  

Σύκθσλα κε απηνύο, επηθνηλσλία είλαη ε δηαδηθαζία κε ηελ νπνία κεηαβηβάδνληαη εξεζίζκαηα, 

κε ζθνπό λα αιιάμνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ δέθηε. 

 

 Γύν αληηπξνζσπεπηηθνί νξηζκνί ηεο επηθνηλσλίαο 

ΠΠρρώώηηοοςς: Δπηθνηλσλία είλαη ε δηαδηθαζία κε ηελ νπνία κεηαβηβάδνληαη πιεξνθνξίεο θαη 

λνήκαηα από έλαλ άλζξσπν ζε άιινλ. 

 

ΔΔεεύύηηεερροοςς:: Δπηθνηλσλία είλαη ε δηαδηθαζία κε ηελ νπνία έλαο πνκπόο  Α  (άλζξσπνο, νκάδα) 

αα)) κεηαβηβάδεη πιεξνθνξίεο, ζθέςεηο, ηδέεο, ζπλαηζζήκαηα θαη ελέξγεηα ζε έλα δέθηε Β 

(άλζξσπνο, νκάδα), ββ)) κε ζηόρν λα ελεξγήζεη πάλσ ηνπ κε ηξόπν, ώζηε λα πξνθαιέζεη ζ' απηόλ 

ηελ εκθάληζε ηδεώλ, πξάμεσλ, ζπλαηζζεκάησλ, ελέξγεηαο θαη γγ)) ζε ηειηθή αλάιπζε λα επεξεάζεη 

ηελ θαηάζηαζε ηνπ θαη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ.  

 

ΣΣσσκκππέέρρααζζκκαα  ––  ΗΗ  ΕΕππηηθθοοηηλλωωλλίίαα  

δδεελλ  εείίλλααηη  ►►  Γίλεηαη θαλεξό ινηπόλ όηη ε επηθνηλσλία δελ είλαη απιή κεηαβίβαζε 

πιεξνθνξηώλ ή λνεκάησλ.  

εείίλλααηη  ►►  Δίλαη δηαδηθαζία επαθήο, αιιεινθαηαλόεζεο θαη αιιεινεπεξεαζκνύ κεηαμύ ησλ 

αλζξώπσλ ή ησλ νκάδσλ. 


