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Comunicarea

◼Comunicare = transmiterea unui mesaj de 
la un emițător la un receptor prin 
intermediul unui canal de comunicare.
◼ intenția emițătorului este codată într-un sistem de

semne (cuvinte, imagini, gesturi etc.)

◼ semnele sunt transmise printr-un canal de
comunicare (vorbire, scriere, multimedia…)

◼ receptorul interceptează semnele și le decodează, 
(re)constituind înțelesul mesajului



Probleme ale comunicării

◼ La nivelul emițătorului
◼ privind intenția

◼ intenția poate fi sau să nu fie prezentă în mesaj

◼ privind formularea mesajului
◼ capacitatea emițătorului de control asupra semnelor

◼ La nivelul canalului de comunicare
◼ privind mesajul

◼ forma și conținutul mesajului sunt determinate de canal

◼ privind canalul de comunicare
◼ factori interni sau externi pot perturba comunicarea

◼ La nivelul receptorului
◼ privind interceptarea mesajului

◼ capacitatea receptorului de a recepționa integral mesajul

◼ privind înțelegerea
◼ reprezentarea semnelor poate fi diferită pentru receptor
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Exemple de probleme
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Parcă chiar binevoitor, fata de la cimitir de bine, își făcuse un pridvor în sat
altele de seama că răspunsurile pe sapă. Băiatul nu ziceau nimic, ca sa-l ajute;
cu săniile încărcate, cu săniile încărcate cu el, spuneai una și când din partea
ăstora doi n-ar mai mare, nu i se cunoșteau în care ți le întrebau pe fete când
tot satul se mai ducea nici el la cimitir de bine.

Bapa kami yang ada di Surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-
Mu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami
rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun
mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke
dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat.

Text generat de calculator prin amestecarea cuvintelor din Moromeții de Marin Preda.

Manuscris de Lucian Blaga, poezia Părinții, reprodus la o calitate foarte slabă.

Rugăciunea Tatăl nostru în limba indoneziană.

Problemă: lipsește intenția emițătorului de a comunica cu sens.

Problemă: canalul de comunicare împiedică receptarea mesajului.

Problemă: receptorul nu cunoaște sistemul de semne pentru a reconstitui înțelesul.



Sensul comunicării

◼ Sensul (înțelesul) se constituie la nivelul 

receptorului
◼ receptorul are tendința de a reconstitui sensul, 

chiar și când sensul lipsește din mesaj

◼ Constituirea sensului depinde de:
◼mesajul recepționat
◼ capacitatea de înțelegere a receptorului

(cultura, cunoștințele, dispoziția, interesul etc.)

◼ Uneori sensul perceput de receptor

diferă de cel intenționat de emițător
◼ Uneori emițătorul așteaptă și primește un răspuns

(feedback) de la receptor, pentru a evalua perceperea 
mesajului și, eventual, pentru a-l corecta

◼ răspunsul (feedback-ul) este și el un mesaj
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Aspecte sociale ale comunicării

◼ Atunci când în comunicare sunt implicate grupuri de 
persoane, în formarea, transmiterea și receptarea
mesajului intervin mecanisme sociale

◼stabilirea sensului prin consens
◼ consens = acordul și solidaritatea grupului în decizii

◼dimensiunea pragmatică
◼ pragmatică = legătura cu contextul perceput ca real

◼mecanismele de putere
◼ putere = capacitatea de a influența sau controla 

comportamentul grupurilor de persoane

◼efectele propagării în masă
◼ propagare în masă = preluarea și retransmiterea mesajului 

la nivel de masă socială
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Strategii de comunicare în masă

◼ Conținutul explicit al mesajului
◼ trebuie să fie ușor de înțeles

◼ Ex.: concizia, claritatea, adecvarea etc.

◼ Conținutul neexplicit al mesajului
◼ trebuie să producă efectul dorit prin mecanisme 

generale și funcționale
◼ Ex.: insinuarea, influența subliminală etc.

◼ Canalul de comunicare
◼ trebuie să asigure propagarea eficientă

◼ Ex.: mass media, adunări publice etc.

◼ Destinatarul mesajului
◼ trebuie ca publicul căruia i se adresează mesajul să 

fie țintit (targeted) cât mai precis
◼ Ex.: selecția demografică, selecția comportamentală etc.
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Efectele sociale ale discursului

◼ Impactul discursului nu poate fi în 
întregime cuantificat, întrucât presupune:

◼impactul imediat (reacția de moment)

◼impactul pe termen lung (schimbările de 

mentalitate)

◼ Efecte sociale ale discursului:

◼mobilizează grupuri sociale la acțiune

◼schimbă opinii, atitudini, credințe, valori

◼creează sau schimbă raporturi de putere
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