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ΤΕΣΤ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ   «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» 
 

 
ΘΕΜΑΤΑ 
 

1. Να διαπιστώσετε αν οι ακόλουθες προτάσεις είναι σωστές ή λανθασµένες και να 
κυκλώσετε το Σ αν είναι σωστή ή το Λ αν είναι λανθασµένη: 
α) Όταν µεταξύ ποµπού και δέκτη αναπτύσσονται σχέσεις έντονου ανταγωνισµού, η 
επικοινωνία περιορίζεται.        Σ       Λ    

β) Η κόπωση του ποµπού ή του δέκτη συµπεριλαµβάνεται στα ψυχοσυγκινησιακά εµπόδια 
επικοινωνίας.          Σ       Λ    
γ) Η έλλειψη ενδιαφέροντος του δέκτη αποθαρρύνει τον ποµπό να εκφραστεί και να 
συνεχίσει την επικοινωνία.        Σ       Λ    

 
2. Να περιγράψετε πώς η κακή επιλογή τρόπου και µέσου δυσχεραίνουν την επικοινωνία. 

 

3. Ποιες είναι οι περιπτώσεις στις οποίες εντοπίζονται τα πιθανά προβλήµατα που 
δηµιουργούν οι κώδικες επικοινωνίας µεταξύ των ανθρώπων; 

 

4. Πώς επηρεάζουν οι προδιαθέσεις και οι προκαταλήψεις του δέκτη την αποτελεσµα-
τικότητα της επικοινωνίας; 

 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
 
 

2. Κακή επιλογή τρόπου και µέσου. Εµπόδιο στην αποτελεσµατική επικοινωνία αποτελούν 
οι κακές επιλογές του ποµπού σε ό,τι αφορά τον τρόπο (γραπτή, προφορική, οπτική) και τα  
µέσα (λόγος, τόνος, σώµα, τηλέφωνο κτλ.). Για κάθε στόχο, µήνυµα, συνθήκες κτλ. 
επικοινωνίας υπάρχουν εναλλακτικοί τρόποι και µέσα. Όταν δεν επιλέγονται οι πλέον 
αποτελεσµατικοί, η επικοινωνία δυσχεραίνεται. 
 
3. Όταν οι συνοµιλητές δε χρησιµοποιούν τους ίδιους ακριβώς κώδικες, δηλαδή λέξεις, 
σύµβολα, κινήσεις κτλ. Για παράδειγµα, ο κώδικας που χρησιµοποιούν οι στρατιωτικοί στη 
δουλειά τους είναι αρκετά διαφορετικός από αυτόν που χρησιµοποιούν οι γιατροί. Πολλές 
λέξεις, πολλά σύµβολα ή κινήσεις είναι άγνωστες ή ακατανόητες στους µη στρατιωτικούς. 
Το ίδιο µπορεί να συµβεί ακόµη και µεταξύ των εργαζοµένων σε διαφορετικά τµήµατα της 
επιχείρησης.  
Πολλές φορές οι συνοµιλητές χρησιµοποιούν τις ίδιες ακριβώς λέξεις, όµως η σηµασία τους 
για τον καθένα είναι διαφορετική. Για παράδειγµα, οι λέξεις «εθνική αντίσταση» δε 
σηµαίνουν ακριβώς το ίδιο πράγµα για τους ανθρώπους που την έζησαν και τη 
δηµιούργησαν και γι’ αυτούς που τη διάβασαν στα ιστορικά βιβλία. Επίσης, ο όρος 
«κέρδος» δε σηµαίνει το ίδιο ακριβώς πράγµα για τον επιχειρηµατία, τον επαγγελµατία 
manager και τον εργάτη. 
 
4. Προδιάθεση / προκατάληψη. Κάθε άνθρωπος χαρακτηρίζεται λίγο ή πολύ από 
προδιαθέσεις και προκαταλήψεις έναντι άλλων ανθρώπων. Έτσι, όταν λειτουργεί ως δέκτης, 
τα µηνύµατα που συλλαµβάνει περνούν µέσα από το φίλτρο των προδιαθέσεων και 



 

 

προκαταλήψεών του. Αυτό έχει συνέπεια να µη δίνεται προσοχή στο πραγµατικό νόηµα του 
µηνύµατος, αλλά να διαστρεβλώνεται σύµφωνα µε την προκατάληψη που έχει ο δέκτης 
προς τον ποµπό. Για παράδειγµα, συχνά βελτιωτικές προτάσεις των εργαζοµένων για την 
αύξηση της αποτελεσµατικότητας της επιχείρησης δεν κατανοούνται σωστά από τη 
διοίκηση και απορρίπτονται, γιατί η τελευταία έχει την προκατάληψη ότι οι εργαζόµενοι 
πάντα διεκδικούν σε βάρος της επιχείρησης. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


