
Αξρέο Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ θαη Υπεξεζηώλ 

Καζεγεηήο Παλαγηώηεο Φνπηζηηδήο 

3.3. Γηεύζπλζε  
3.3.4. Δπηθνηλσλία 

Δλόηεηα:   3.3.4.4. Βαζηθά Δκπόδηα Δπηθνηλσλίαο 

ΣΣΣ ηηη όόό ρρρ ννν ηηη    ηηη ννν πππ    κκκ ααα ζζζ ήήή κκκ ααα ηηη ννν οοο    

Σην ηέινο ηεο ελόηεηαο ν καζεηήο ζα πξέπεη λα κπνξεί λα:  

 Δμεγήζεη γηαηί είλαη ζπνπδαία ηε θαηαλόεζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο 

επηθνηλσλίαο ζην πιαίζην ηεο θνηλσληθήο νξγάλσζεο (επηρ/ζεο) 

 Αλαθέξεη πνηα είλαη ε πξνέιεπζε ησλ εκπνδίσλ επηθνηλσλίαο 

 Καηαηάμεη ηα εκπόδηα επηθνηλσλίαο ζε θπζηνινγηθά, ςπρνζπγθηλεζηαθά, 

πεξηβαιινληηθά 

 Να αλαθέξεη επηγξακκαηηθά ηα θπξηώηεξα εκπόδηα πνπ πξνέξρνληαη είηε 

από ηνλ πνκπό θαη ην δέθηε είηε από ην πεξηβάιινλ 

 Να εμεγήζεη ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν θάζε εκπόδην ζπκβάιιεη ζηε κείσζε 

ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ηεο επηθνηλσλίαο 

ΔΔΔηηηζζζαααγγγσσσγγγήήή   
Δίλαη πνιιά ηα εκπόδηα πνπ παξεκβάιινληαη θαη θάλνπλ δύζθνιε ηελ 

επηθνηλσλία κεηαμύ ησλ αλζξώπσλ. 

   

ΓΓΓηηηαααηηηίίί   εεείίίλλλαααηηη    ζζζπππνννπππδδδαααίίίααα   εεε   θθθαααηηηαααλλλόόόεεεζζζεεε   ηηηεεεοοο   δδδηηηαααδδδηηηθθθαααζζζίίίαααοοο   εεεπππηηηθθθνννηηηλλλσσσλλλίίίαααοοο;;;   

ΑΑΑ))) Η θαηαλόεζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο επηθνηλσλίαο επηηξέπεη πιένλ ηελ 

επηζήκαλζε ησλ εκπνδίσλ πνπ παξεκβαίλνπλ ζ' απηή θαη κεηώλνπλ ηελ 

απνηειεζκαηηθόηεηά ηεο. ΒΒΒ))) Τα δηνηθεηηθά ζηειέρε κε ηελ θαηαλόεζε θαη 

ζπλεηδεηνπνίεζε ησλ βαζηθώλ θαη ζπλεζηζκέλσλ εκπνδίσλ ηεο επηθνηλσλίαο ζα 

κπνξέζνπλ επθνιόηεξα λα θαηαλνήζνπλ θαη λα εμαζθήζνπλ ζηελ πξάμε βειηησηηθέο 

ελέξγεηεο. 

   

   

   

   

ΠΠΠξξξνννέέέιιιεεεπππζζζεεε   ///   ΠΠΠεεεγγγήήή   εεεκκκπππνννδδδίίίσσσλλλ   

Τα εκπόδηα αθνξνύλ όια ηα ζηάδηα ηεο επηθνηλσλίαο θαη πεγάδνπλ ηόζν από ααα))) 

ηνλ πνκπό       θαη βββ))) ην δέθηε όζν θαη από γγγ))) ην πεξηβάιινλ κέζα ζην νπνίν απηή 

πξαγκαηνπνηείηαη.    

ΦΦΦπππζζζηηηνννιιινννγγγηηηθθθάάά,,,   ΨΨΨπππρρρνννζζζπππγγγθθθηηηλλλεεεζζζηηηαααθθθάάά,,,   ΠΠΠεεεξξξηηηβββαααιιιιιινννλλληηηηηηθθθάάά   εεεκκκπππόόόδδδηηηααα   

Α) Φπζηνινγηθά: Πξάγκαηη νη άλζξσπνη δε δηαζέηνπλ ηθαλόηεηεο επηθνηλσλίαο 

είηε σο πνκπνί είηε σο δέθηεο. Απηό απνηειεί πεγή γηα κηα ζεηξά εκπνδίσλ 

(ηθαλόηεηα κεηάδνζεο θαη ζύιιεςεο κελύκαηνο, θόπσζε, θηι.) πνπ ζα κπνξνύζαλ 



λα νλνκαζηνύλ θπζηνινγηθά. Β) Ψπρνζπγθηλεζηαθά: Δπίζεο ε ςπρν-ζπγθηλεζηαθή 

θαηάζηαζε ηνπ αηόκνπ ζπρλά δεκηνπξγεί ζεκαληηθά εκπόδηα (δηάζεζε, 

πξνθαηάιεςε, ζπλαηζζήκαηα, θηι.) ηα νπνία ζα κπνξνύζαλ λα νλνκαζηνύλ 

ςπρνζπγθηλεζηαθά εκπόδηα. 

Γ) Πεξηβαιινληηθά: Παξάιιεια, ην πεξηβάιινλ απνηειεί πνιιέο θνξέο 

ζεκαληηθή πεγή εκπνδίσλ (πεξηβαιινληηθά εκπόδηα: δνκέο, δηαδηθαζίεο, ηερληθέο, 

κέζα, θηι.) ηα νπνία δπζθνιεύνπλ ηελ επηθνηλσλία, παξά ηε δηάζεζε θαη ηηο 

ηθαλόηεηεο ησλ αηόκσλ λα επηθνηλσλήζνπλ. 

 

ΠΠΠξξξόόόηηηαααζζζεεε   ΣΣΣΛΛΛ:::   Οη άλζξσπνη δηαζέηνπλ ηθαλόηεηεο επηθνηλσλίαο είηε σο πνκπνί 

είηε σο δέθηεο. 

ΠΠΠξξξόόόηηηαααζζζεεε   ΣΣΣΛΛΛ:::Τα εμπόδια επικοινωνίας  πθγάηουν από τον πομπό και το δζκτθ. 
ΔΔΔπππηηηιιινννγγγήήή   ζζζσσσζζζηηηνννύύύ   όόόξξξνννπππ    Τα εκπόδηα πνπ νθείινληαη ζηελ έιιεηςε έκθπησλ 

ηθαλνηήησλ επηθνηλσλίαο νλνκάδνληαη: θπζηνινγηθά /ςπρνζπγθηλεζηαθά 

/πεξηβαιινληηθά. 

ΔΔΔπππηηηιιινννγγγήήή   ζζζσσσζζζηηηνννύύύ   όόόξξξνννπππ    Τα εκπόδηα πνπ νθείινληαη ζηελ δηάζεζε, πξνθαηάιεςε 

θαη ζηα ζπλαηζζήκαηα ησλ αηόκσλ νλνκάδνληαη: θπζηνινγηθά /ςπρνζπγθηλεζηαθά 

/πεξηβαιινληηθά. 

ΔΔΔπππηηηιιινννγγγήήή   ζζζσσσζζζηηηνννύύύ   όόόξξξνννπππ Τα εκπόδηα πνπ νθείινληαη ζηηο δνκέο, δηαδηθαζίεο, 

ηερληθέο, κέζα θηι. νλνκάδνληαη θπζηνινγηθά /ςπρνζπγθηλεζηαθά /πεξηβαιινληηθά. 

ΑΑΑλλλάάάπππηηηπππμμμεεε   ζζζέέέκκκαααηηηνννοοο:::   Σπνπδαηόηεηα θαηαλόεζεο δηαδηθαζίαο επηθνηλσλίαο. 

 

ΠΠΠνννηηηααα   εεείίίλλλαααηηη   ηηηααα   ζζζεεεκκκαααλλληηηηηηθθθόόόηηηεεεξξξααα   εεεκκκπππόόόδδδηηηααα   ΠΠΠνννκκκπππνννύύύ,,,   ΓΓΓέέέθθθηηηεεε,,,   ΠΠΠεεεξξξηηηβββάάάιιιιιινννλλληηηνννοοο   

Μηα ζύληνκε παξνπζίαζε ησλ πην ζεκαληηθώλ εκπνδίσλ πνπ αθνξνύλ ηνλ πνκπό, 

ην δέθηε θαη ην πεξηβάιινλ είλαη: 

 

1. Αζαθείο ζηόρνη. Όπσο θαίλεηαη από ηε δηαδηθαζία ηεο επηθνηλσλίαο, ην ζεκείν 

εθθίλεζεο ηεο ή ν ιόγνο γηα ηνλ νπνίν απηή επηδηώθεηαη είλαη ε επηζπκία ηνπ πνκπνύ 

λα επηθνηλσλήζεη κε ην δέθηε, γηα λα πεηύρεη θάπνην ζθνπό ή ζηόρν. Για 

παπάδειγμα, ν πξντζηάκελνο σο πνκπόο επηθνηλσλεί κε ηνλ πθηζηάκελν ηνπ (δέθηεο) 

κε νδεγίεο, παξνηξύλζεηο, επαίλνπο θηι., γηα λα επεξεάζεη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ (ηνπ 

δέθηε) θαη λα πεηύρεη ν ίδηνο ηνπο ζηόρνπο ηνπ. Σςνέπεια αζάθειαρ: Όηαλ ν ζηόρνο 

ηεο επηθνηλσλίαο είηε ζε επίπεδν αηόκνπ είηε ζε επίπεδν επηρεηξήζεσλ δελ είλαη 

ζαθήο θαη ζπγθεθξηκέλνο, ηόηε είλαη ινγηθό λα κελ είλαη απνηειεζκαηηθόο. 

Σςμπέπαζμα: Απαηηείηαη ινηπόλ ζαθήλεηα ζην ζηόρν.   

   

ΕΕΕ πππ ηηη γγγ ξξξ ααα κκκ κκκ ααα ηηη ηηη θθθ άάά : ΑΑΑ ))) Αζαθείο, κε ζπγθεθξηκέλνη ζηόρνη →   ΒΒΒ )))  κείσζε 

απνηειεζκαηηθόηεηαο ζηόρνπ θαη, θαη’ επέθηαζε, επηθνηλσλίαο – ππεύζπλνο: πνκπόο 

 

ΠΠΠξξξόόόηηηαααζζζεεε   ΣΣΣΛΛΛ:::   Λόγνο γηα ηνλ νπνίν επηδηώθεηαη ε επηθνηλσλία  είλαη ε επηζπκία ηνπ 

πνκπνύ λα επηθνηλσλήζεη κε ην δέθηε,  γηα λα πεηύρεη θάπνην ζθνπό ή ζηόρν. 

 



 

2. Με ζσζηά κελύκαηα. Αιηίερ: Σπρλά, από πίεζε ρξόλνπ αιιά θαη γηα άιινπο 

ιόγνπο (αδηαθνξία, ηθαλόηεηεο θηι.), ν πνκπόο δε δηακνξθώλεη ζσζηά κελύκαηα, 

δειαδή (κε ζσζηά κελύκαηα ►) α) δελ εκπεξηέρνπλ αθξηβώο απηό πνπ επηζπκεί λα 

κεηαβηβάζεη ή β) είλαη δύζθνιν λα θαηαλνεζνύλ από ην δέθηε. Πποβλήμαηα μη 

ζυζηών μηνςμάηυν: Σπλήζε πξνβιήκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη ζηα κελύκαηα είλαη ε 

αζάθεηα, ε κε αθξίβεηα, ε έιιεηςε πιεξόηεηαο, πεξηεθηηθόηεηαο, ζπληνκίαο θαη 

νξζόηεηαο θαη γεληθά ε θαθή ηνπο θσδηθνπνίεζε. Επίδπαζη ζηην αποηελεζμαηική 

επικοινυνία: Έηζη ην ίδην ην κήλπκα ζπρλά εκπνδίδεη ηελ απνηειεζκαηηθή 

επηθνηλσλία κεηαμύ ησλ αλζξώπσλ. Ποιορ είναι ςπεύθςνορ: Τελ επζύλε απηνύ 

βέβαηα έρεη ν πνκπόο, ν νπνίνο ην δηακνξθώλεη. 

 

ΕΕΕ πππ ηηη γγγ ξξξ ααα κκκ κκκ ααα ηηη ηηη θθθ άάά :::  ΑΑΑ )))  έιιεηςε ρξόλνπ, αδηαθνξία, ηθαλόηεηεο θηι→ ΒΒΒ )))  κε ζσζηή 

θσδηθνπνίεζε άξα, κε ζσζηά κελύκαηα → ΓΓΓ )))  πξνβιήκαηα: αζάθεηα, κε αθξίβεηα, 

έιιεηςε πιεξόηεηαο, πεξηεθηηθόηεηαο, ζπληνκίαο, νξζόηεηαο γεληθά θαθή 

θσδηθνπνίεζε → ΓΓΓ )))  κεηώλεηαη ε απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία – ππεύζπλνο: πνκπόο 

 

 

ΠΠΠξξξόόόηηηαααζζζεεε   ΣΣΣΛΛΛ:::   Μέξνο ηεο επζύλεο ζηελ αζάθεηα ησλ κελπκάησλ θέξεη ν δέθηεο 

επεηδή δελ δηαζέηεη επαξθείο ηθαλόηεηεο επηθνηλσλίαο 

ΠΠΠξξξόόόηηηαααζζζεεε   ΣΣΣΛΛΛ:::   Με ζσζηό κήλπκα ππάξρεη κόλν ζηελ πεξίπησζε  πνπ δελ εκπεξηέρεη 

( ην κήλπκα) απηό αθξηβώο πνπ επηζπκεί λα κεηαβηβάζεη ν πνκπόο 

ΠΠΠξξξόόόηηηαααζζζεεε   ΣΣΣΛΛΛ:::   Τν ίδην ην κήλπκα ζπρλά εκπνδίδεη ηελ απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία 

κεηαμύ ησλ αλζξώπσλ. 

ΑΑΑλλλάάάπππηηηπππμμμεεε   ζζζέέέκκκαααηηηνννοοο:::   Πξνβιήκαηα κε ζσζηώλ κελπκάησλ. 

 

 

 

Κακή επιλογή σπόνος και σώπος 



3. Καθή επηινγή ρξόλνπ θαη ρώξνπ. Ο πνκπόο ζπλήζσο είλαη απηόο πνπ θαζνξίδεη 

ην ρξόλν θαη ην ρώξν ηεο επηθνηλσλίαο. Αιηία: Η θαθή επηινγή θαη ησλ δύν (ρξόλνπ, 

ρώξνπ) (αποηέλεζμα) κεηώλεη ζεκαληηθά ηελ απνηειεζκαηηθόηεηά ηεο επηθνηλσλίαο. 

Για παπάδειγμα θαλείο πξντζηάκελνο δε ζα αθνύζεη απνηειεζκαηηθά ηνλ πθηζηάκελν 

ηνπ, όηαλ πξνζπαζεί λα ηνπ εμεγήζεη έλα πξνζσπηθό ηνπ πξόβιεκα, ηε ζηηγκή πνπ ν 

πξώηνο θαζπζηεξεκέλνο ηξέρεη ζην δηάδξνκν λα πξνιάβεη ηε ζύζθεςε ηνπ 

Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ. 

ΠΠΠξξξόόόηηηαααζζζεεε   ΣΣΣΛΛΛ:::   Ο πνκπόο ζπλήζσο είλαη απηόο πνπ θαζνξίδεη ην ρξόλν θαη ην ρώξν 

ηεο επηθνηλσλίαο. 

 

ΕΕΕ πππ ηηη γγγ ξξξ ααα κκκ κκκ ααα ηηη ηηη θθθ άάά :::  ΑΑΑ )))  θαθή επηινγή ρξόλνπ / ρώξνπ → ΒΒΒ )))  κείσζε 

απνηειεζκαηηθόηεηαο  επηθνηλσλίαο – ππεύζπλνο: (ζπλήζσο) πνκπόο 

 

 

Έλλειτη Ενδιαθέπονηορ / Απποζεξία. Νέορ Τπόπορ επικοινυνίαρ 

4. Καθή επηινγή ηξόπνπ θαη κέζνπ. Δκπόδην ζηελ απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία 

απνηεινύλ νη θαθέο επηινγέο ηνπ πνκπνύ ζε ό,ηη αθνξά α) ηνλ ηξόπν (γξαπηή, 

πξνθνξηθή, νπηηθή) θαη β) ηα κέζα (ιόγνο, ηόλνο, ζώκα, ηειέθσλν θηι.). Από ηι 

εξαπηάηαι η επιλογή ηπόπος/μέζος: Γηα θάζε ζηόρν, κήλπκα, ζπλζήθεο θηι. 

επηθνηλσλίαο ππάξρνπλ ελαιιαθηηθνί ηξόπνη θαη κέζα. Σςνέπεια: Όηαλ δελ 

επηιέγνληαη νη πιένλ απνηειεζκαηηθνί, ε επηθνηλσλία δπζρεξαίλεηαη.  

 



ΕΕΕ πππ ηηη γγγ ξξξ ααα κκκ κκκ ααα ηηη ηηη θθθ άάά :::  ΑΑΑ )))  θαθή επηινγή ηξόπνπ (γξαπηή/πξνθνξηθή/νπηηθή 

επηθνηλσλία) θαη κέζσλ (ιόγνο, ηόλνο, ζώκα, ηειέθσλν θηι) → ΒΒΒ )))  κείσζε  

απνηειεζκαηηθόηεηαο  επηθνηλσλίαο – ππεύζπλνο: πνκπόο 

θαηαιιειόηεηα ηξόπνπ/κέζνπ = f ( ζηόρνο, κήλπκα, ζπλζήθεο θηι) 

 

 

 

 

5. Έιιεηςε ελδηαθέξνληνο / απξνζεμία. Σπρλά παξαηεξείηαη από ηελ πιεπξά ηνπ 

δέθηε α) έιιεηςε ελδηαθέξνληνο, β) δηάζεζεο, αιιά θαη γ) ηθαλνηήησλ ηνπ λα 

ζπγθεληξώλεη ηελ πξνζνρή ηνπ ζην κήλπκα πνπ ηνπ κεηαβηβάδεη ν πνκπόο. Δπίζεο,           

πνιιέο θνξέο ηελ ώξα ηεο κεηαβίβαζεο ηνπ κελύκαηνο από ηνλ πνκπό δ) θάλεη ή 

ζθέπηεηαη άιια πξάγκαηα: νλεηξνπνιεί, εηνηκάδεη ηε δηθή ηνπ απάληεζε - κήλπκα ζηνλ 

πνκπό, κηιά ή αζρνιείηαη κε νηηδήπνηε άιιν, εκηόρ από ην λα θαηαβάιεη πξνζπάζεηα 

α) λα ζπιιάβεη, β) λα επεμεξγαζζεί θαη γ) λα εξκελεύζεη ζσζηά ην κήλπκα πνπ ηνπ 

ζηέιλνπλ. Σςνέπεια: Απηό έρεη ζπλέπεηα α) λα κε ζπιιακβάλεηαη ή λα 

ζπιιακβάλεηαη ιαλζαζκέλα έλα κέξνο ηνπ κελύκαηνο θαη β) λα αιινηώλεηαη ην 

πεξηερόκελν ηνπ, ζπγρξόλσο, γ) απνζαξξύλεη ηνλ πνκπό λα εθθξαζηεί θαη λα 

ζπλερίζεη ηελ επηθνηλσλία. 

 

ΕΕΕ πππ ηηη γγγ ξξξ ααα κκκ κκκ ααα ηηη ηηη θθθ άάά :::  ΑΑΑ )))  πολλέρ θοπέρ πώρ είναι ή ηι κάνει ο δέκηηρ : α) έιιεηςε 

ελδηαθέξνληνο/ δηάζεζεο/ ηθαλόηεηαο ζπγθέληξσζεο , β) θάλεη / ζθέπηεηαη άιια 

πξάγκαηα (νλεηξνπνιεί, εηνηκάδεη απάληεζε/κήλπκα, άιιν) → ΒΒΒ )))  ενώ έππεπε: λα 

θαηαβάιεη πξνζπάζεηα λα ζπιιάβεη/επεμεξγαζηεί/εξκελεύζεη ζσζηά ην κήλπκα → 

ΓΓΓ )))  αποηέλεζμα/ ζςνέπεια: α) κε νινθιεξσκέλε ζύιιεςε κελύκαηνο, β) αιινίσζε 

πεξηερνκέλνπ, γ) απνζάξξπλζε πνκπνύ λα ζπλερίζεη -  ππεύζπλνο: δέθηεο 

θαηαιιειόηεηα ηξόπνπ/κέζνπ = f ( ζηόρνο, κήλπκα, ζπλζήθεο θηι) 

 

 

6. Βηαζηηθά ζπκπεξάζκαηα. Αξθεηέο θνξέο ην άηνκν σο δέθηεο έρεη ηελ ηάζε, 

από (αηηίεο:) έιιεηςε ππνκνλήο θαη πίεζε ρξόλνπ, (απνηέιεζκα) λα βγάδεη βηαζηηθά 

ζπκπεξάζκαηα ζε ό,ηη αθνξά ην λόεκα ηνπ κελύκαηνο πνπ ηνπ κεηαβηβάδεηαη, 

(πξνζνρή:)πξηλ αθόκε ν πνκπόο νινθιεξώζεη ηε κεηάδνζή ηνπ.   

Έηζη, (ζπλέπεηεο:) α) κε ηηο πξώηεο ιέμεηο ή θξάζεηο ν δέθηεο εθηηκά ιαλζαζκέλα 

ζπλήζσο ην λόεκα ηνπ κελύκαηνο θαη β) ζηακαηά λα ζπιιακβάλεη θαη λα 

επεμεξγάδεηαη ην ππόινηπν ή αθόκε γ) ζπεύδεη λα δηαθόςεη.ηνλ πνκπό - νκηιεηή. 

(επίδξαζε ζηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο επηθνηλσλίαο:) Απηή ε ελέξγεηα γίλεηαη 

εκπόδην ζηελ απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία, ηδηαίηεξα ζην ρώξν ησλ επηρεηξήζεσλ 

όπνπ ε πίεζε ηνπ ρξόλνπ ζπλήζσο είλαη ζεκαληηθή. 

 

ΕΕΕ πππ ηηη γγγ ξξξ ααα κκκ κκκ ααα ηηη ηηη θθθ άάά :::  ΑΑΑ )))  (δέθηεο) από έιιεηςε ππνκνλήο / πίεζε ρξόλνπ → ΒΒΒ )))  

βγάδεη βηαζηηθά ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ην λόεκα ηνπ κελύκαηνο ηνπ πνκπν → ΓΓΓ )))  

πξηλ λα νινθιεξσζεί ε κεηάδνζε ην κελύκαηνο → ΓΓΓ )))  απνηειέζκα/ ζπλέπεηεο: εθηηκά 

ιαλζαζκέλα ζπλήζσο ην λόεκα ηνπ κελύκαηνο, β) ζηακαηά λα ζπιιακβάλεη θαη λα 



επεμεξγάδεηαη ην ππόινηπν, γ) δηαθόπηεη ηνλ πνκπό → ΔΔΔ )))   εκπόδην ζηελ 

απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία  – ππεύζπλνο: δέθηεο 

 

7. Πξνδηάζεζε / πξνθαηάιεςε. Κάζε άλζξσπνο ραξαθηεξίδεηαη ιίγν ή πνιύ από 

πξνδηαζέζεηο θαη πξνθαηαιήςεηο έλαληη άιισλ αλζξώπσλ. Έηζη, όηαλ ιεηηνπξγεί σο 

δέθηεο, ηα κελύκαηα πνπ ζπιιακβάλεη πεξλνύλ κέζα από ην θίιηξν ησλ 

πξνδηαζέζεσλ θαη πξνθαηαιήςεώλ ηνπ. Απηό έρεη ζςνέπεια λα κε δίλεηαη πξνζνρή 

ζην πξαγκαηηθό λόεκα ηνπ κελύκαηνο, αιιά λα δηαζηξεβιώλεηαη, ζύκθσλα κε ηελ 

πξνθαηάιεςε πνπ έρεη ν δέθηεο πξνο ηνλ πνκπό.  

ΓΓΓ ηηη ααα    πππ ααα ξξξ άάά δδδ εεε ηηη γγγ κκκ ααα , ζπρλά βειηησηηθέο πξνηάζεηο ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ηελ αύμεζε 

ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ηεο επηρείξεζεο δελ θαηαλννύληαη ζσζηά από ηε δηνίθεζε 

θαη απνξξίπηνληαη, γηαηί ε ηειεπηαία έρεη ηελ πξνθαηάιεςε όηη νη εξγαδόκελνη πάληα 

δηεθδηθνύλ ζε βάξνο ηεο επηρείξεζεο.  

 

 

 

 

 8. Υπεξεπαηζζεζία.  

Έλα ζεκαληηθό εκπόδην είλαη ε ππεξεπαηζζεζία πνπ ραξαθηεξίδεη θάπνηα άηνκα 

σο πξνο νξηζκέλεο ιέμεηο, θξάζεηο ή γεγνλόηα.  

 Απηό ηα θάλεη λα ζπγθεληξώλνπλ ηελ πξνζνρή ηνπο θπξίσο ζ' απηά ηα ζεκεία 

ηνπ κελύκαηνο θαη λα κκκ εεε  δίλνπλ πξνζνρή ή ζεκαζία ζηα ππόινηπα, ράλνληαο έηζη 

έλα ζεκαληηθό κέξνο ηνπ λνήκαηνο. 

 

 

9. Γηαθνξεηηθέο αληηιήςεηο.  
Κάζε άλζξσπνο βιέπεη ηνλ θόζκν (απηά πνπ ππάξρνπλ έμσ θαη γύξσ από ηνλ 

ίδην) θαη ηνλ εαπηό ηνπ κε έλα ζπγθεθξηκέλν πξνζσπηθό ηξόπν.   

Η αληίιεςε ηνπ απηή δηακνξθώλεηαη, αλάινγα κε ηηο εκπεηξίεο, ηηο γλώζεηο, ηηο 

αμίεο, ηηο αλάγθεο θαη επηζπκίεο.   

 Έηζη θάζε άλζξσπνο απνηειεί κηα μερσξηζηή πξνζσπηθόηεηα κε αληίιεςε 

δηαθνξεηηθή απ' απηή ησλ άιισλ, πνπ απνηειεί όκσο θίιηξν γηα ηελ αμηνιόγεζε θαη 

ηελ εξκελεία ησλ κελπκάησλ πνπ δέρεηαη.      

 Σπλεπώο, νη δηαθνξεηηθέο αληηιήςεηο ησλ αλζξώπσλ νδεγνύλ ζε δηαθνξεηηθέο 

αμηνινγήζεηο θαη εξκελείεο ησλ ίδησλ κελπκάησλ,      

 κε ζπλέπεηα λα δεκηνπξγνύληαη ζεκαληηθά εκπόδηα ζηελ επηθνηλσλία. 

 

 

10. Σρέζεηο κεηαμύ πνκπνύ θαη δέθηε.  
Δηζαγσγή: Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο, νη ζρέζεηο εμνπζίαο, ε θνηλσληθή θαη 

δηνηθεηηθή ζέζε θαζώο θαη νη ζρέζεηο ζπκθεξόλησλ δπζρεξαίλνπλ ηελ επηθνηλσλία.  

Όηαλ νη αλζξώπηλεο ζρέζεηο είλαη θαθέο, ε επηθνηλσλία είλαη δύζθνιε (θαη ην 

αληίζεην βέβαηα ζε θάπνην βαζκό).  



Όηαλ ε εμνπζία αζθείηαη απηαξρηθά, ε απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο επηθνηλσλίαο 

κεηώλεηαη.  

Όηαλ ε δηαθνξεηηθή θνηλσληθή θαη δηνηθεηηθή ζέζε δελ επηηξέπεη ηελ ηζόηηκε 

θαη ειεύζεξε έθθξαζε, ε επηθνηλσλία αζθαιώο πεξηνξίδεηαη.  

Τέινο, όηαλ κεηαμύ πνκπνύ θαη δέθηε αλαπηύζζεηαη ζρέζε έληνλνπ 

αληαγσληζκνύ ή πόισζε ζπκθεξόλησλ, ε επηθνηλσλία πεξηνξίδεηαη. 

 

11. Γνκέο / δηαδηθαζίεο.  

Σπρλά εκπόδηα απνηειεζκαηηθήο επηθνηλσλίαο κεηαμύ ησλ αλζξώπσλ ζηηο 

επηρεηξήζεηο θαη νξγαληζκνύο απνηεινύλ νη νξγαλσηηθέο δνκέο θαη νη δηαδηθαζίεο 

πνπ εθαξκόδνληαη.  

α) Η ζηεγαλνπνίεζε ησλ δηάθνξσλ ηκεκάησλ,  

β) ηα πνιπάξηζκα ηεξαξρηθά επίπεδα,  

γ) νη πεξίπινθεο θαη ρξνλνβόξεο δηαδηθαζίεο ξνήο ησλ πιεξνθνξηώλ, 

δ)νη αλειαζηηθνί γξαπηνί θαη άγξαθνη θαλόλεο θαη  

ε) θαλνληζκνί επηθνηλσλίαο (ζπκβνύιηα, επηηξνπέο, ζπλαληήζεηο, αθξνάζεηο, 

έγγξαθα, θ.ιπ.)  

δε δηεπθνιύλνπλ ηνπο αλζξώπνπο λα επηθνηλσλνύλ απνηειεζκαηηθά.  

 

 
12. Υπεξθόξησζε.  

α) Ο κεγάινο όγθνο πιεξνθνξηώλ πνπ δέρεηαη θαζεκεξηλά θάζε άλζξσπνο ζε 

ζπλδπαζκό κε  

β) ην ρξόλν θαη  

γ) ηηο ηθαλόηεηεο ζύιιεςεο, εξκελείαο θαη αμηνπνίεζεο ηνπο  

ζπρλά απνηειεί εκπόδην ζηελ επηθνηλσλία.  

Σπλήζεηο ζπλέπεηεο ηνπ εκπνδίνπ απηνύ είλαη: 

i. Η αδπλακία ηνπ αλζξώπνπ λα ζπιιάβεη θαη λα επεμεξγαζηεί έλα κέξνο 

απηώλ, 

ii. ε ιαλζαζκέλε επεμεξγαζία, 

iii. ε θαζπζηεξεκέλε επεμεξγαζία, 

iv. ε επηιεθηηθή ζύιιεςε θαη 

v. ε απνθπγή πιεξνθνξηώλ. 

 

13. Οη θώδηθεο.  

Οη θώδηθεο πνπ ρξεζηκνπνηνύλ νη άλζξσπνη γηα λα επηθνηλσλήζνπλ απνηεινύλ 

έλα παξάγνληα - θιεηδί γηα ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο επηθνηλσλίαο.  

Τα πηζαλά πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγνύλ εληνπίδνληαη ζε δύν πεξηπηώζεηο. 

 α) Όηαλ νη ζπλνκηιεηέο δε ρξεζηκνπνηνύλ ηνπο ίδηνπο αθξηβώο θώδηθεο, 

δειαδή ιέμεηο, ζύκβνια, θηλήζεηο θηι.  

Γηα παξάδεηγκα, ν θώδηθαο πνπ ρξεζηκνπνηνύλ νη ζηξαηησηηθνί ζηε δνπιεηά ηνπο 

είλαη αξθεηά δηαθνξεηηθόο από απηόλ πνπ ρξεζηκνπνηνύλ νη γηαηξνί.  



Πνιιέο λέξεηο, πνιιά ζύμβνια ή κινήζεηο είλαη άγλσζηεο ή αθαηαλόεηεο ζηνπο κε 

ζηξαηησηηθνύο.  

Τν ίδην κπνξεί λα ζπκβεί αθόκε θαη κεηαμύ ησλ εξγαδνκέλσλ ζε δηαθνξεηηθά 

ηκήκαηα ηεο επηρείξεζεο. 

 β) Πνιιέο θνξέο νη ζπλνκηιεηέο ρξεζηκνπνηνύλ ηηο ίδηεο αθξηβώο ιέμεηο, 

όκσο ε ζεκαζία ηνπο γηα ηνλ θαζέλα είλαη δηαθνξεηηθή.  

1ν Γηα παξάδεηγκα, νη ιέμεηο "εθνική ανηίζηαζη" δε ζεκαίλνπλ αθξηβώο ην ίδην 

πξάγκα γηα ηνπο αλζξώπνπο πνπ ηελ έδεζαλ θαη ηε δεκηνύξγεζαλ θαη γη' απηνύο πνπ 

ηε δηάβαζαλ ζηα ηζηνξηθά βηβιία.  

2ν Δπίζεο ν όξνο "κέπδορ" δε ζεκαίλεη ην ίδην αθξηβώο πξάγκα γηα ηνλ 

επηρεηξεκαηία, ηνλ επαγγεικαηία manager θαη ηνλ εξγάηε. 

Ο θώδηθαο θάζε αλζξώπνπ δηακνξθώλεηαη θπξίσο από  

α) ηηο γλώζεηο ηνπ,  

β) ηηο εκπεηξίεο ηνπ θαη   

γ) ηελ πξνζσπηθόηεηά ηνπ.  

Η απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία απαηηεί ηε ζπλεηδεηνπνίεζε από ηνπο 

ζπλνκηιεηέο ησλ δηαθνξώλ πνπ ππάξρνπλ ζε επίπεδν θσδίθσλ.  

Η πξνζπάζεηά ηνπο γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε απηώλ είλαη αλαγθαία γηα ηελ 

επίηεπμε ησλ ζηόρσλ ηεο επηθνηλσλίαο. 
 

 


