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3.3.4.2. Η σπουδαιότητα της Επικοινωνίας 

►► Η επηθνηλσλία είλαη ην κέζν κε ην νπνίν νη άλζξσπνη ζπλδένληαη, ζρεκαηίδνπλ νκάδεο ή 

νξγαλώζεηο, ζπλεξγάδνληαη θαη πεηπραίλνπλ θνηλνύο ζηόρνπο.  

►►Η ζπλεξγαζία θαη ν ζπληνληζκόο ησλ κειώλ κηαο νκάδαο ή κηαο νξγάλσζεο δελ κπνξεί ζε 

θακηά πεξίπησζε λα επηηεπρζεί ρσξίο απηήλ. 

►► Ο πξνγξακκαηηζκόο θαη ν έιεγρνο -δύν από ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ management- βαζίδνληαη 

θπξίσο ζηε δηαδηθαζία θαη ηα ζπζηήκαηα πιεξνθόξεζεο.  

►► Η θαζνδήγεζε, ε εγεζία, ε παξαθίλεζε, νη θαιέο ζρέζεηο πξντζηακέλνπ - πθηζηακέλνπ, 

γεληθά νη αλζξώπηλεο ζρέζεηο θαη ην θνηλσληθό θιίκα ζηηο επηρεηξήζεηο θαη νξγαληζκνύο 

επηηπγράλνληαη κόλν κε απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία.  

►► Η αλάζεζε θαζεθόλησλ, νη νδεγίεο γηα ηελ εθηέιεζή ηνπο, ε θαηαλόεζε ησλ ζηόρσλ, ησλ 

πνιηηηθώλ θαη δηαδηθαζηώλ ηεο επηρείξεζεο από ηνπο εξγαδνκέλνπο δελ κπνξνύλ λα ππάξμνπλ 

ρσξίο ηελ επηθνηλσλία.  

►► Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη από ηελ πιεπξά ησλ πξντζηακέλσλ θαη ηεο επηρείξεζεο ζε ό,ηη αθνξά 

ηηο απόςεηο θαη ηηο αλάγθεο ησλ εξγαδνκέλσλ.  

►► Επίζεο, ε πξνζαξκνγή ηεο επηρείξεζεο ζηνπο ζηόρνπο, ν εληνπηζκόο ησλ επθαηξηώλ γηα 

αμηνπνίεζε θαη ησλ απεηιώλ γηα αληηκεηώπηζε απαηηνύλ ηε ζπλερή θαη απνηειεζκαηηθή 

επηθνηλσλία ηεο κε ην πεξηβάιινλ ηεο. 

 

ΌΌμμωωςς  παξά ηνλ θαζνξηζηηθό ξόιν ηεο επηθνηλσλίαο, λλίίγγηη  ππρροοζζοοττήή δίλεηαη ζ' απηή ηόζν ζε 

επίπεδν εεκκππααίίδδεεσσζζηηςς όζν θαη ζε επίπεδν δδιιοοιικκηηηηιικκήήςς  ππρραακκηηιικκήήςς.  

 

Απηό έρεη ζπλέπεηα ►►  αα))  ηε κε ηθαλνπνηεηηθή αλάπηπμε ησλ ηθαλνηήησλ επηθνηλσλίαο από 

ηελ πιεπξά ησλ ζηειερώλ θαη ββ)) ηε κε αλάπηπμε απνηειεζκαηηθώλ κεζόδσλ θαη δηαδηθαζηώλ 

επηθνηλσλίαο από ηελ πιεπξά ησλ επηρεηξήζεσλ.  

 

ΠΠααρράάδδεειιγγμμαα  ►► Υαξαθηεξηζηηθό παξάδεηγκα ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο επηθνηλσλίαο είλαη ε 

αιινίσζε πνπ πθίζηαληαη ηα κελύκαηα, όπσο κεηξήζεθε από εκπεηξηθέο έξεπλεο.  

πγθεθξηκέλα βξέζεθε όηη ην 80% ηνπ πεξηερνκέλνπ ελόο κελύκαηνο, πνπ ζηέιλεηαη από ηνλ 

πξόεδξν κηαο εηαηξείαο, θηάλεη αιινησκέλν ζην ηειεπηαίν ηεξαξρηθό ζηάδην. Μόλν ην 20% θηάλεη 

αλαιινίσην, δειαδή αληαπνθξίλεηαη ζην αξρηθό λόεκά ηνπ. 

 

ΣΣσσμμππέέρρααζζμμαα ►► Από ηα παξαπάλσ γίλεηαη θαηαλνεηή ε αλάγθε αλάπηπμεο ησλ ηθαλνηήησλ 

επηθνηλσλίαο ηόζν ζηα ζηειέρε όζν θαη ζηνπο εξγαδνκέλνπο.  
 

 

 


