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Bad News Επικοινωνία Protocols 
in the Medical Field

Μάθημα Επικοινωνίας
Μέρος 2 - Προηγμένα στοιχεία



τέσσερις κύριες κατηγορίες:
1. Λεκτική

2. Μη λεκτική
3. Γραπτά
4. Οπτική

Τύποι επικοινωνίας



- μια συμφωνημένη διαδικασία
που χρησιμοποιεί ένα σύστημα
συμβόλων που διέπονται από

κανόνες, οι οποίοι
χρησιμοποιούνται για την
ανταλλαγή νοήματος

- περιλαμβάνει τη χρήση γλώσσας
με σκοπό τη μεταφορά

πληροφοριών

λεκτική επικοινωνία



- λεκτική επικοινωνία ΔΕΝ αφορά μόνο την προφορική
επικοινωνία

- αφορά τη γλώσσα, τόσο την προφορική όσο και τη
γραπτή. 

Όταν η λεκτική επικοινωνία γίνεται μέσω του προφορικού
λόγου, ονομάζεται προφορική και μέσω του γραπτού
λόγου ή των σημείων ονομάζεται μη προφορική.



λεκτική επικοινωνία Mn λεκτική επικοινωνία

ΠΡΟΦΟΡΙΚΌΣ ομιλούμενη γλώσσα γέλιο, κλάμα, βήχας κ.λπ.

ΜΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΌΣ γραπτή γλώσσα/νοηματική γλώσσα χειρονομίες, γλώσσα του σώματος κ.λπ.

Παράδειγμα



Verbal - OralΠαράδειγμα



Verbal - OralΠαράδειγμα



Verbal - Μη-OralΠαράδειγμα



Verbal - Μη-OralΠαράδειγμα



Μη-Verbal - Μη-OralΠαράδειγμα



Μη-Verbal -OralΠαράδειγμα



βασίζεται σε σύµβολα που αντιπροσωπεύουν κάτι άλλο

Επικοινωνία



Οι λέξεις (σύµβολα) αποτελούνται από 
γράµµατα (στοιχεία) τα οποία, όταν 
χρησιµοποιούνται µε µια συγκεκριµένη 
σειρά, αντιπροσωπεύουν τόσο το 
πραγµατικό αντικείµενο όσο και την 
ερµηνεία µας για αυτό το αντικείµενο





Arbitrate



a real cat that looks 
a certain way

the cat in the vision 
of the sender

Παράδειγμα

illustrating agreement that the "cat" symbol represents both a real cat 
and the sender's idea of a cat - the symbol is arbitraryr



Η επικοινωνία θεωρείται γενικά
επιτυχής όταν επιτυγχάνεται
συμφωνία σχετικά με τα
σύμβολα που χρησιμοποιούνται



Ένα σύµβολο µπορεί να έχει 
πολλές πιθανές σηµασίες

Διφορούμενος



Έβαλα την κορδέλα 
στα µαλλιά µου 

Παράδειγμα



I βάλτε την κορδέλα 
στα µαλλιά 

Παράδειγμα



Παράδειγμα

I έχετε πάθος για το 
λιλά



Παράδειγμα

Έχω πάθος για τη νυχτερίδα



τα σύµβολα δεν είναι υλικά ή φυσικά

Αφηρημένος

αυτό το χαρακτηριστικό μας
επιτρέπει να επικοινωνούμε
σύνθετες έννοιες με
απλοποιημένο τρόπο.



Παράδειγμα

Οι κάτοικοι είναι στο
τραπέζι.

Ειδικευόμενοι = όλοι οι
ειδικευόμενοι γιατροί στις
εγκαταστάσεις χωρίς να

χρειάζεται να καθορίσουν
όλα τα ξεχωριστά

χαρακτηριστικά (επίπεδα, 
έτη, ειδικότητες κ.λπ..) 



Λεπτές δεξιότητες όπως η ικανότητα αποσαφήνισης και
αντανάκλασης, αλλά και στοιχεία μη λεκτικής επικοινωνίας
όπως η γλώσσα του σώματος, ο τόνος της φωνής κ.λπ., 
είναι πολύ σημαντικά για την αποτελεσματική λεκτική

επικοινωνία.



Παράδειγμα - τόνος



Η παράδοση ενός µηνύµατος επηρεάζεται έντονα από την 
επιλογή των λέξεων, τον τρόπο µε τον οποίο εκφωνούνται 
και τον τρόπο µε τον οποίο υποστηρίζονται από άλλα 
στοιχεία µη λεκτικής επικοινωνίας.

Σημαντικό

- επιλέξτε προσεκτικά τις λέξεις σας και 
προσαρµόστε τις στο πλαίσιο και το κοινό
- δώστε προσοχή στον τόνο της φωνής και του 
ρυθµού



Αποφύγετε την 
προσθήκη λέξεων 
όπως «µου αρέσει», 
«έτσι», κ.λπ. 

Πρακτικές συμβουλές

Κάθε φορά που µπαίνετε 
στον πειρασµό να τα 
χρησιµοποιήσετε για να 
κάνετε ένα διάλειµµα και να 
συλλέξετε τις σκέψεις σας, 
δοκιµάστε να τις 
αντικαταστήσετε µε µια 
ανάσα.



Πρακτικές συμβουλές
Εστιάστε στον συνοµιλητή σας 
αντί για το πώς θα απαντήσετε.

Μην σκέφτεστε την επόµενη 
ερώτηση ή µην απαντάτε όταν 
το άλλο άτοµο µοιράζεται 
πληροφορίες.



Να είστε αντικειµενικοί και να 
προσπαθείτε να αποφύγετε τα 
στερεότυπα του ηχείου.

Πρακτικές συμβουλές

Οι προκαταλήψεις συχνά 
παρεµβαίνουν έντονα στην 
αντιληπτή έννοια ενός 
µηνύµατος.



• αντανάκλαση
• διευκρίνιση
• Υποβολή 
ερωτηµάτων 

• ενοποίηση

Τεχνικές για τη βελτίωση της επικοινωνίας

Διευκολύνει την αυξηµένη συµµετοχή 
στη συζήτηση (ειδικά σε οµάδες), 
µειώνοντας τους φόβους και 
µειώνοντας τη συστολή των άλλων, 
ανοίγοντας έτσι το δρόµο για την 
ανάπτυξη ουσιαστικών, πολύτιµων και 
µακροχρόνιων σχέσεων.



Προβληματισμός και
διευκρίνιση

- περιλαµβάνει τη µεταφορά στον συνοµιλητή σας πώς 
αντιληφθήκατε αυτό που επικοινωνούσε. 
- Σας επιτρέπει να διευκρινίσετε σωστά την ουσία αυτού που έχει 
εκφραστεί.
-επιδεικνύει ενδιαφέρον και σεβασµό για όσα έχει να πει το άλλο 
άτοµο. 

Χρησιµοποιήστε παράφραση ή απόδοση του 
µηνύµατος του οµιλητή µε τα δικά σας λόγια.



Ανάκριση

- που χρησιµοποιούνται για την απόκτηση 
πληροφοριών και την κατανόηση δοκιµής, 

- επιτρέπει τη ρητή αναζήτηση 
υποστήριξης από τον συνοµιλητή

- - είναι ένας καλός εκκινητής συνοµιλίας, 
καθώς σας επιτρέπει να τραβήξετε 
κάποιον σε µια συνοµιλία ή να δείξετε 
ενδιαφέρον

-



Ανάκριση

Υπάρχουν δύο κύριοι τύποι ερωτήσεων: 
κλειστός 
ανοίκτος



Κλειστές Ερωτήσεις

- επιτρέψτε στον ομιλητή να ελέγξει
την Επικοινωνία και να εστιάσει τη
συζήτηση για να λάβει πολύ σαφείς, 
άμεσες και συνοπτικές απαντήσεις
- τείνουν να αναζητούν μια πολύ
σύντομη απάντηση, συχνά
αποτελούμενη από μία ή δύο λέξεις
και συχνά αυτές είναι τύποι
ερωτήσεων ναι / όχι



Κλειστές Ερωτήσεις - Παράδειγμα

- Πήρατε το φάρμακό σας σήμερα το πρωί;
- Νιώσατε ζάλη μετά την πτώση σας;
- Μετράτε τακτικά την αρτηριακή σας πίεση;
- Καταναλώνετε συχνά αλκοόλ;



Ανοιχτές ερωτήσεις

δώστε στον συνομιλητή περισσότερο
χώρο για αυτοέκφραση και
διευκολύνετε τη συμμετοχή στη
συνομιλία, προτρέποντας σε
περαιτέρω επεξεργασία και συζήτηση



Ανοιχτές Ερωτήσεις - Παράδειγμα

- Πώς αισθανθήκατε μετά τη λήψη του φαρμάκου;
- Τι πιστεύετε ότι προκάλεσε αυτή την αύξηση της
αρτηριακής πίεσης;
- Τι είδους συμπεριφορά επέδειξε ο παππούς σας πριν
λιποθυμήσει;



Ανοιχτές ερωτήσεις - Κατηγορίες

Καθοδηγητικές ερωτήσεις - για να δείξετε τον
ερωτώντα προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση.

Παράδειγμα:
"Είχατε μια καλή συνεδρία φυσικοθεραπείας;»
θα κατευθύνει τον συνομιλητή να εξετάσει τις θετικές πτυχές της
συνεδρίας και να τις συσχετίσει, ενώ η ερώτηση «Πώς ήταν η
θεραπεία σήμερα;» δεν ζητά ετυμηγορία για το πόσο καλή ή κακή
ήταν η συνεδρία, αλλά μάλλον μια πιο ισορροπημένη και ακριβή
περιγραφή των γεγονότων, καλών ή κακών.



Ανοιχτές ερωτήσεις - Κατηγορίες

Ερωτήσεις υπενθύμισης - για να κάνει τον συνομιλητή
να θυμάται κάτι.

Παράδειγμα:
"Πότε ήταν η τελευταία φορά που μετρήσατε την
αρτηριακή σας πίεση;», «Ποια ήταν η θερμοκρασία σας την
τελευταία φορά που ελέγξατε;»



Ανοιχτές ερωτήσεις - Κατηγορίες

Επεξεργαστείτε ερωτήσεις - για να κάνετε τον
συνομιλητή να σκεφτεί περισσότερο να απαντήσει και
να μοιραστεί μια γνώμη.

Παράδειγμα:
"Τι είδους συνήθειες πιστεύετε ότι οδήγησαν στην
ανάπτυξη αυτής της ασθένειας;", 
«Ποια από αυτές τις αλλαγές στον τρόπο ζωής
πιστεύετε ότι είναι εφικτή;



Ανοιχτές ερωτήσεις - Κατηγορίες

Ρητορικές ερωτήσεις - δεν απαιτούν απάντηση και
χρησιμοποιούνται συχνότερα για να κάνουν τον δέκτη
να σκεφτεί κάτι ή να κρατήσει την προσοχή του.

Παράδειγμα:
«Ποιος δεν θα ήλπιζε να γίνει υγιής εν μία νυκτί;», 
«Ποιος δεν θα ήθελε τα μέλη της οικογένειάς τους
να παραμείνουν υγιή στα γηρατειά τους;»



Ανοιχτές ερωτήσεις - Κατηγορίες

Ερωτήσεις διοχέτευσης - μια σειρά
ερωτήσεων που κυμαίνονται από λιγότερο
έως πιο περιοριστικές ή αντίστροφα. Αυτό
μπορεί να είναι μια πολύ χρήσιμη τακτική
για να λάβετε τη μέγιστη ποσότητα
πληροφοριών.



Sewerage Ερωτήσεις - Παράδειγμα

Κατάσταση - έχετε να κάνετε με
έναν ασθενή που είναι
απρόθυμος να αποκαλύψει
ειλικρινά σημαντικές
πληροφορίες για διάγνωση ή
θεραπεία. 
Εφαρμογή - χρησιμοποιήστε μια
σειρά ερωτήσεων διοχέτευσης



Sewerage Ερωτήσεις - Παράδειγμα

1. «Μπορείτε να μου πείτε για την τελευταία σας κρίση;»
2. «Ποιος άλλος ήταν εκεί μαζί σου;»
3. "Νιώσατε ότι οποιοδήποτε φαγητό φάγατε για δείπνο είχε
περίεργη γεύση;"
4. «Τι είδους αλκοόλ σέρβιρες, κρασί ή οινοπνευματώδη ποτά;»
5. "Και περίπου πόσα ποτά είχατε;"

Σε κάθε βήμα οι ερωτήσεις γίνονται πιο εστιασμένες και οι
απαντήσεις πιο περιοριστικές. Το Παράδειγμα που
χρησιμοποιείται δείχνει πώς μπορούμε να οδηγήσουμε τον
συνομιλητή προς την παραδοχή ότι έχει καταναλώσει
αλκοόλ.



Responses

And when it comes to answers, variety is 
present. While the range of possibilities is almost 
infinite, theorists have identified several main 
types of commonly used responses.



Απαντήσεις - Κατηγορίες

Direct and honest - the kind of 
response any communicator would 
like to get



Απαντήσεις - Κατηγορίες

Παραπλανητικό - ένα ψέμα ως λιγότερο
από την επιθυμητή απάντηση που μπορεί
να ανακαλυφθεί με βάση τόσο την
αληθοφάνεια του περιεχομένου όσο και τις
μη λεκτικές ενδείξεις



Απαντήσεις - Κατηγορίες

Μερική - μια απάντηση που περιέχει
επιλεκτικές πληροφορίες



Απαντήσεις - Κατηγορίες

Εκτός πλαισίου - μια άσχετη ή ασύνδετη
απάντηση που δίνεται σε μια προσπάθεια
αλλαγής του θέματος



Απαντήσεις - Κατηγορίες

υπεκφυγή - απάντηση που
χρησιμοποιείται ειδικά όταν το
άτομο έχει τεθεί μια δύσκολη
ερώτηση και την αποφεύγει
απαντώντας με άλλη ερώτηση ή
δίνοντας μια απάντηση που
προσπαθεί να επιστήσει την
προσοχή σε μια θετική πτυχή
του θέματος



Απαντήσεις - Κατηγορίες

Διαστρεβλωμένες - διαφορετικές από τις
παραπλανητικές απαντήσεις, οι
διαστρεβλωμένες απαντήσεις μπορεί να είναι το
αποτέλεσμα των αντιλήψεων και των
στερεοτύπων ενός ατόμου και τις περισσότερες
φορές οι ερωτηθέντες δεν συνειδητοποιούν ότι οι
απαντήσεις τους επηρεάζονται από αυτές. 
Υπάρχει επίσης σκόπιμη χρήση αυτής της
τεχνικής όταν οι άνθρωποι τείνουν να
υπερβάλλουν ορισμένες πτυχές.



Απαντήσεις - Κατηγορίες

Καθυστέρηση - στην ίδια
κατηγορία με την αποφυγή, αυτή
η απάντηση χρησιμοποιείται όταν
ο ερωτώμενος χρειάζεται
περισσότερο χρόνο για να
διατυπώσει μια εύλογη και
αποδεκτή απάντηση



Απαντήσεις - Κατηγορίες

Άρνηση - οι αρνήσεις μπορούν να
εκφραστούν είτε λέγοντας «δεν
θέλω να απαντήσω» είτε με
σιωπή



κάθε πληροφορία ή νόημα που
μοιράζεται με διάφορα μέσα , (εκτός

από τις λέξεις) όπως ήχοι, 
συμπεριφορές, οσμή, εκφράσεις του
προσώπου, χειρονομίες, γλώσσα του
σώματος, κινησιολογία - φυσική
τοποθέτηση επικοινωνιολόγων, 

πληρεξουσίων κ.λπ..

Μη-λεκτική επικοινωνία



- μπορεί να συμβεί τόσο εκούσια
όσο και ακούσια. 

- χρησιμοποιεί πολλά κανάλια
ταυτόχρονα, όντας έτσι συνεχής, ενώ
η λεκτική επικοινωνία είναι ακριβής.

Μη-λεκτική επικοινωνία



μπορεί να παρέχει πρόσθετες
ενδείξεις και πληροφορίες σχετικά

με αυτό που εκφράζεται
προφορικά

Εργαλεία για την κοινή χρήση νοήματος στις
αλληλεπιδράσεις



Ο τρόπος που φαινόμαστε - ρούχα, 
χρώματα, χτενίσματα και κάθε
άλλος παράγοντας που επηρεάζει
την εμφάνιση θεωρείται ένας τύπος

μη λεκτικής επικοινωνίας.

Εμφάνιση

Η εμφάνιση έχει τη δυνατότητα να
επηρεάσει τόσο τις ψυχολογικές
όσο και τις σωματικές αντιδράσεις

και ερμηνείες.



Άποψη

Στον ιατρικό τομέα, αυτή η μορφή
επικοινωνίας είναι εξαιρετικά
σημαντική επειδή μπορεί να

παρέχει σημαντικές ενδείξεις σε
σύντομο χρονικό διάστημα
επιτρέποντας την άμεση

εξερεύνηση



Άσκηση

Προσδιορίστε ζητήματα που μπορούν να
ολοκληρώσουν γρήγορα το ιστορικό και

που μπορεί να υποδεικνύουν στοιχεία που
χρειάζονται άμεση εξερεύνηση.

Κατάσταση: Ο ασθενής παρουσιάζει
σύγχυση, έμετο, ασυνέπεια.



Άσκηση

Ο ασθενής παρουσιάζει
σύγχυση, έμετο, ασυνέπεια.



Άσκηση

Ο ασθενής παρουσιάζει
σύγχυση, έμετο, ασυνέπεια.



Άσκηση

Ο ασθενής παρουσιάζει
σύγχυση, έμετο, ασυνέπεια.



- αναφέρεται στην ανάλυση
των κινήσεων του σώματος
και του προσώπου, των
χειρονομιών, της στάσης του
σώματος κ.λπ.
- περιλαμβάνει μια σειρά
από στοιχεία που είναι πολύ
περίπλοκα, όπως οι
εκφράσεις του προσώπου, η
επαφή με τα μάτια, οι
κινήσεις του κεφαλιού και οι
χειρονομίες

Κιναισθησία



- κινήσεις και σήματα που
χρησιμοποιούνται για την
επικοινωνία νοήματος χωρίς λέξεις
- ο πίνακας των χειρονομιών είναι
άπειρος, αλλά υπάρχουν τρεις
αναγνωρίσιμες κατηγορίες:
- προσαρμοστική/χειριστική

- εμβλήματα
- εικονογράφοι

Χειρονομίες



- χειρονομίες αφής και
κινήσεις που σχετίζονται
γενικά με μια κατάσταση
άγχους ή ενθουσιασμού
- μπορεί να κατευθύνεται
προς τον εαυτό, άλλους
ανθρώπους ή αντικείμενα / 
αντικείμενα / αντικείμενα

Χειρονομίες - προσαρμοστικές/χειριστικές



Χειρονομίες προσαρμογής - Παράδειγμα



Χειρονομίες προσαρμογής - Παράδειγμα

ανακινώντας τα πόδια, 
επαναλαμβανόμενο πάτημα ενός
καπακιού στυλό, ρυθμικό άγγιγμα
του τραπεζιού με τα δάχτυλα κ.λπ.



- έχουν συμφωνημένη σημασία και
διακρίνονται από τη νοηματική
γλώσσα που χρησιμοποιείται από
άτομα με προβλήματα
ακοής/ομιλίας
- το συγκεκριμένο νόημα μπορεί να
διαφέρει ανάλογα με το πολιτιστικό
υπόβαθρο ή το πλαίσιο

Χειρονομίες - εμβλήματα



Χειρονομίες εμβλημάτων - Παράδειγμα

Βλέπε understand
Ok
Ιαπωνία: Χρήματα - Μερικές φορές η
χειρονομία γίνεται με τα κάτω 3 
δάχτυλα
Βραζιλία: Μια αγενής χειρονομία



Χειρονομίες εμβλημάτων - Παράδειγμα

καταλαβαίνω
Σας πήρε από τη μύτη (στα παιδιά)
Μια άσεμνη χειρονομία παρόμοια με το
μεσαίο δάχτυλο και χρησιμοποιείται
επίσης για να δείξει διαφωνία ή να αρνηθεί
ένα αίτημα
Βραζιλία: χειρονομία καλής τύχης για να
αποκρούσει την αηδία και τη ζήλια
Νοηματική γλώσσα (Αμερικανική
Νοηματική Γλώσσα -ASL): σύμβολο για το
γράμμα T



Χειρονομίες εμβλημάτων - Παράδειγμα

Βλέπε understand
Ok
Χρησιμοποιείται για οτοστόπ
Ιράκ, Ιράν: Μια προσβολή
ASL: Ο αντίχειρας που μετακινείται
αριστερά-δεξιά είναι το σύμβολο για τον
αριθμό 10. Όταν κρατιέται ακίνητος και
ωθείται προς ένα άλλο άτομο, το νόημα
είναι "ο εαυτός σας"



Χειρονομίες εμβλημάτων - Παράδειγμα

Βλέπε understand
«Έλα εδώ» 
Αυτή η χειρονομία χρησιμοποιείται
επίσης με σαγηνευτικούς τόνους
Φιλιππινέζικα: χρησιμοποιείται μόνο για
να καλέσει ένα σκυλί. Είναι υποτιμητικό
να χρησιμοποιείται σε αλληλεπίδραση με
τον άνθρωπο. Η χρήση αυτής της
χειρονομίας μπορεί να οδηγήσει σε
σύλληψη



- αυτές τις χειρονομίες
που χρησιμοποιούμε για
να τονίσουμε αυτό που
λέμε
- χρησιμοποιούνται συχνά
ακούσια και έρχονται
φυσικά

Χειρονομίες - εικονογράφοι



Επεξηγηματικές χειρονομίες- Παράδειγμα



Επεξηγηματικές χειρονομίες- Παράδειγμα



Επεξηγηματικές χειρονομίες- Παράδειγμα



- συνήθως χρησιμοποιείται για να
μεταφέρει μια ποικιλία

συναισθημάτων και εννοιών

Κινήσεις κεφαλής



- η πάνω και κάτω κίνηση του
κεφαλιού είναι ένα σημάδι
έγκρισης
- η κίνηση της κεφαλής από
αριστερά προς τα δεξιά
σηματοδοτεί "όχι" 
- η κλίση της κεφαλής υποδηλώνει
ενδιαφέρον καθώς και υποβολή και
εμπιστοσύνη

Κινήσεις κεφαλής
- Παράδειγμα



- το πρόσωπο και τα μάτια είναι
γενικά τα σημεία εστίασης κατά τη
διάρκεια μιας συνομιλίας
- οι κινήσεις των ματιών μπορούν
να ρυθμίσουν ή να
παρακολουθήσουν την
αλληλεπίδραση και μπορούν επίσης
να βοηθήσουν στη δημιουργία
συνδέσεων και αποτελούν
σημαντικό συστατικό των
δεξιοτήτων ενεργού ακρόασης

Οπτική Επαφή



μπορεί να επιτύχει ορισμένους
ειδικούς στόχους, όπως:
- Παροχή ενδείξεων για αλλαγές από
την πλευρά του ομιλητή
- Σηματοδότηση γνωστικής
δραστηριότητας (κοιτάζουμε μακριά
κατά την επεξεργασία πληροφοριών ή
την ανάμνηση)
- Εκφοβισμός
- Φλερτ

Οπτική Επαφή



- είναι εξαιρετικά σημαντικά, 
καθώς το πρόσωπο είναι το πιο

εκφραστικό μέρος του ανθρώπινου
σώματος

- υπάρχει καθολικότητα στις
εκφράσεις του προσώπου που
μεταφέρουν καταστάσεις όπως ο
θυμός, η αηδία, η ευτυχία, η θλίψη, 

η έκπληξη και ο φόβος

Εκφράσεις του προσώπου



F.A.C.S. - Σύστημα
κωδικοποίησης δράσης

προσώπου, μια επιστήμη
αφιερωμένη στην κωδικοποίηση
και αποκωδικοποίηση των
εκφράσεων του προσώπου.

Εκφράσεις του προσώπου



Εκφράσεις του προσώπου - Ευτυχία



Εκφράσεις του προσώπου - Έκπληξη



Εκφράσεις του προσώπου - Θλίψη



Εκφράσεις του προσώπου - Θυμός



Εκφράσεις του προσώπου - Φόβος



Εκφράσεις του προσώπου - Αηδία



- ασχολείται με την ανάλυση της
Επικοινωνίας μέσω αφής
- μπορούν να προσδιοριστούν
διάφορες κατηγορίες, μεταξύ των
οποίων:
κοινωνικοπολιτικά
λειτουργικός-επαγγελματίας
φιλία-ζεστασιά
αγάπη-οικειότητα
Διέγερσης

Απτική



- αφορά την ανάλυση του τρόπου με
τον οποίο η απόσταση και ο χώρος
επηρεάζουν την επικοινωνία
- μπορεί να είναι ένας καλός δείκτης
για τον τύπο της σχέσης μεταξύ των
επικοινωνιολόγων και μπορεί
επίσης να παρέχει τις απαραίτητες
ενδείξεις για την προσαρμογή της
επικοινωνίας στο σύνολό της

Προξενικά



- αφορά την ανάλυση του χρόνου και τον αντίκτυπό
της στην επικοινωνία
- ο χρόνος μπορεί να ταξινομηθεί ως βιολογικός, 
προσωπικός, φυσικός και πολιτιστικός
- είναι σημαντική επειδή η παρέμβαση σε αυτό
(καθυστερημένη κλήση, μεσημεριανές συναντήσεις) 
μπορεί να έχει αρνητικό αντίκτυπο όχι μόνο στις
δεξιότητες επικοινωνίας αλλά και στη σωματική και
ψυχική υγεία (επαναλαμβανόμενες παρεμβολές) 
και στις προσωπικές σχέσεις.

Χρονόμετρα



- ο ρυθμός των ζωντανών
πραγμάτων, ένας κιρκάδιος
ρυθμός που επηρεάζει όταν
ξυπνάμε, κοιμόμαστε και τρώμε

Βιολογικός
χρόνος



- πώς βιώνουµε το χρόνο ξεχωριστά. Αυτό 
µπορεί να επηρεαστεί από πολλούς 
παράγοντες, όπως η διάθεση, το επίπεδο 
άγχους, το επίπεδο ενδιαφέροντος κ.λπ. 
Όταν απολαµβάνουµε κάτι, αισθανόµαστε 
ότι ο χρόνος περνάει πολύ γρήγορα, ενώ 
όταν συµµετέχουµε σε κάτι που δεν µας 
ενδιαφέρει, µια στιγµή φαίνεται να διαρκεί 
µια αιωνιότητα.

Προσωπικός
χρόνος



- αναφέρεται σε τυπικούς κύκλους, όπως 
ηµέρες, έτη, µήνες και εποχές
- µπορεί να επηρεάσει τις ψυχολογικές και 
σωµατικές καταστάσεις των ατόµων. Για 
παράδειγµα, δυσφορία λόγω παθήσεων που 
επηρεάζονται από χαµηλές θερµοκρασίες, 
συναισθηµατική δυσφορία λόγω της 
ατµόσφαιρας (σκοτεινή και κρύα το χειµώνα)

Φυσικός χρόνος



- αναφέρεται στον τρόπο µε τον οποίο 
µεγάλες οµάδες ανθρώπων 
αντιλαµβάνονται το χρόνο
- υπάρχουν δύο κύριοι 
προσανατολισµοί: οι µονοχρονικοί
πολιτισµοί που τους αρέσει και 
προτιµούν να κάνουν τα πράγµατα µε 
µια συγκεκριµένη σειρά, ένας κάθε φορά 
και πιστεύουν ότι υπάρχει ο κατάλληλος 
χρόνος και τόπος για τα πάντα, και οι 
πολυχρονικοί πολιτισµοί που τείνουν να 
κάνουν πολλά πράγµατα ταυτόχρονα

Πολιτιστικός
χρόνος



- Το περιβάλλον στο οποίο λαµβάνει 
χώρα η αλληλεπίδραση επηρεάζει τόσο 
τη λεκτική όσο και την Μη-λεκτική 
επικοινωνία
- η τοποθέτηση αντικειµένων σε ένα 
χώρο µπορεί να βοηθήσει στη 
διαµόρφωση του κλίµατος 
αλληλεπίδρασης, από επίσηµο ή 
µακρινό έως φιλικό και οικείο
- τα αντικείµενα που εκτίθενται µπορούν 
να αποχρωµατίσουν µια αλληλεπίδραση 
όσο και η µυρωδιά

Το περιβάλλον



- αναφέρεται σε παράγοντες όπως η ένταση, ο 
τόνος της φωνής, η κλίση, το µοτίβο προφοράς ή 
οποιαδήποτε άλλα φωνητικά στοιχεία που είναι
διακριτή από την οµιλούµενη γλώσσα
- αν πείτε "Τα αποτελέσµατα των δοκιµών σας 
είναι εντάξει" µε δυνατό και χαρούµενο τόνο, είναι 
πολύ πιθανό ότι το νόηµα θα ερµηνευτεί µε 
ενθουσιασµό, ενώ η ίδια φράση σε διστακτικό 
τόνο µπορεί να γίνει αντιληπτή µε αρνητικότητα 
και ως έλλειψη ενδιαφέροντος.

Παραγλωσσολογία



- φυσικά αντικείµενα που µπορούν να παρέχουν 
ενδείξεις για τις πεποιθήσεις, τις ιδέες και τις 
συνήθειες ενός ατόµου
- µπορεί να είναι είδη ένδυσης, κοσµήµατα, 
τατουάζ, τρυπήµατα, διακοσµήσεις, σπίτια, 
αυτοκίνητα κ.λπ.

Αντικείμεν
α
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