
11

رفتار سازمانی پیشرفته

ارتباطات در تیم ها و سازمان ها: نهمفصل 

به نام آنکه جان را فکرت آموخت

دانشگاه فردوسی مشهد

مصطفی جهانگیر: مدرس
www.mjahangir.ir

mjahangir@varastegan.ac.ir

mjahangirf@gmail.com

http://www.mjahangir.ir/
mailto:mjahangir@Varastegan.ac.ir
mailto:mjahangirf@gmail.com


22

ارتباطات
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ین فرایند انتقال اطالعات بین دو یا تعداد بیشتری از افراد و درک ا•
اطالعات از سوی آنها 

تعریف

.  ار کنندتوانند به صورت وابسته به هم کافراد تنها از طریق ارتباطات می•

ود یک سازمان زمانی متولد می شود که در آن افرادی وج: چستر بارنارد•
.دارند که قادر به برقراری ارتباط هستند

.  باشدی میگیرارتباط یک ابزار قدرتمند برای یادگیری سازمانی و تصمیم•

اهمیت

ارتباطات و اهمیت آن
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اسر به شرایطی اشاره دارد که در آن دانش به جای آنکه در سرت: انبار دانش•
.سازمان در بین دیگران توزیع شود، احتکار و استتار می شود

.  رساندارتباط اثربخش انبار دانش را به حداقل می

ادگیری های ارتباطی کامپیوتری و غیر رسمی، یآی بی ام از طریق انواع رسانه•
.  دهدسازمانی را توسعه می

متخصص زمانی که کارکنان آی بی ام  برای یک مشتری نیاز به یافتن افراد•
سریعا افرادی که دارای Small blueدارند، با استفاده از موتور جستجوی 

.  کندها هستند را در محدوده شرکت معرفی میانواع مختلف مهارت

مثال

کاربرد ارتباطات در یادگیری سازمانی



مدل ارتباطات55



66

بهتررودررومکالماتطریقازافرادبرخی•
اینازکهدهندمیترجیحوکنندمیبرقرارارتباط
.کننداستفادهارتباطیکانال

توانایی و انگیزه
در فرستنده و گیرنده

برقراری ارتباط از 
طریق کانال ارتباطی

ها،نشانهها،زبانعالئم،ازاینامهواژهبهکه•
ایبرکهدارداشارهابزارهاییدیگرواصطالحات

.گیردمیقراراستفادهمورداطالعاتانتقال

اب کت"میزان مشابهت 
هر دو طرف"کد

چهار عامل برای اثربخشی فرایند رمزگذاری و 
رمزگشایی



77

خارجیجهانازداخلینمودذهنیهایمدل•
همجموعیکعناصردهدمیاجازهمابهکههستند

.کنیممشاهدهراعناصراینمیانروابطو

میزان اشتراکات 
مدلهای ذهنی طرفین 

عموضوی زمینهدرباره

آشنایینظرموردموضوعباافرادکههنگامی•
برایاتریکاروموثرترزبانباشند،داشتهبیشتری

.کنندمیایجادموضوعشرح

فرستنده درتجربه
انتقال پیام

چهار عامل برای اثربخشی فرایند رمزگذاری و 
رمزگشایی
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کانال های ارتباطی
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.  ودشای که از طریق آن اطالعات منتقل میکانال یا رسانه•

. کالمی و غیرکالمی: دو نوع اصلی کانال وجود دارد•

یک بخش مهم در
مدل ارتباطی

اری های نوشتاز کلمات استفاده می شود و از طریق کانال•
.  دهدیا گفتاری رخ می

ارتباطات کالمی

کند، به هر بخشی از ارتباطات که از کلمات استفاده نمی•
. اشاره دارد

ارتباطات 
غیرکالمی

کانال های ارتباطی
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(شوندهای مختلفی ارسال و دریافت میها در زمانیعنی پیام. )ناهمگام است•

.ی بایگانی نیز تبدیل شده استبه یک جعبه•

ایمیل

یر معنای افراد برای تفس. ی ضعیف برای برقراری ارتباط عاطفی استیک رسانه•
:عاطفی واژگان، به حاالت صورت و عوامل غیرکالمی دیگر وابسته هستند

متر های نوشتاری کایمیل ها غالبا نسبت به نامه. دهداحترام و ادب را کاهش می•
ها را ند آنتوانمحترمانه هستند زیرا افراد قبل از فروکش کردن احساساتشان می

.  ارسال کنند

مشکالت ایمیل 

ایمیل
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دیل شدن به سایت های شبکه های اجتماعی مانند فیس بوک، مای اسپیس و لینکدین به سرعت در حال تب
.بخشی از فرهنگ عامه هستند

ها و هارتی روابط دوستانه، عالیق مشترک، مدهند تا اجتماعاتی را بر پایهاین فن آوری ها به افراد اجازه می
. شودارتباطات میهای دیگر تشکیل دهند که سبب تعامالت نزدیکتری در تجربهزمینه

ی اجتماعی هاها پس از اینکه متوجه شدند کارکنانشان زمان زیادی را به جستجو شبکهبسیاری از شرکت
.های اجتماعی ممنوع کردندکنند، دسترسی کارکنان خود را به شبکهسپری می

رفتند تا از های اجتماعی، برخی از رهبران سازمانی روش هایی را در پیش گبا پی بردن به محبوبیت شبکه
ن و سایر ذی این فن آوری به عنوان مجرائی برای ارتباط سازنده کارکنان با یکدیگر و همچنین با مشتریا

. نفعان خارجی استفاده شود

اجتماعیشبکه های 
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انی استفاده از فیس بوک برای حفظ ارتباط خود با دانشجویان کارآموز تابست
.  کنندمی

تر کارکنان  پروک
اند گمبل

. فیس بوک را به اینترانت جدید شرکت خود تبدیل کرده است

ی افزارشرکت نرم
سرنا 

ه را مطرح کرده است که در آن نوجوانان ب"های فیس بوکجمعه"جلسات 
تخدام منظور آموزش نحوه استفاده از فیس بوک به کارکنان قدیمی به اس

. درمی آیند

شرکت ردوود 
نیاسیتی کالیفر

تصاویر، ها،توانند پروفایلفضایی را ایجاد کرده است که در آن کارکنان می
تراک های زندگی خود را به اشعالیق و نظرات خود درباره کار یا دیگر جنبه

.بگذارند
شرکت آی بی ام

شبکه های اجتماعی
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به نام آی بی ام در به کار گیری شکل دیگری از ارتباطات شبکه اجتماعی
.ها، پیشتاز استویکی

اند توها فضاهای جمعی وب هستند که در آن هر فردی در یک گروه میویکی
. سایت بنویسد، ویرایش کند و یا از آن حذف کندمواردی را در یک وب

ک ویکی ی گسترده عمومی از یپدیا، دانشنامه متداول آنالین، یک نمونهویکی
.باشدمی

ویکی ها
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تی ی فیزیکی و حارتباط غیر کالمی شامل حاالت چهره، آهنگ صدا، فاصله
.باشدسکوت می

کی از است که سروصدا یا فاصله فیزیاین کانال ارتباطی هنگامی ضروری
تباط کند و نیاز به بازخورد سریع مانع ارتبادل کالمی موثر جلوگیری می

.شودنوشتاری می

های چهره به چهره اکثر اطالعات به صورت غیرکالمی اما حتی در مالقات
.  شوندمنتقل می

ارتباط غیرکالمی
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یق تقلید فرایند خودکار سرایت یا به اشتراک گذاری هیجانات فرد دیگر از طر
و دیگر رفتارهای غیرکالمی آن شخصحاالت چهره

به . می کندزمانی که سر همکار شما به طور تصادفی با قفسه بایگانی برخورد
ویی احتمال زیاد شما دست خود را روی سر خود می گذارید به گونه ای که گ

.به سر شما ضربه خورده است

ما به طور خودکار رفتارهای . سرایت هیجانی یک رفتار ناآگاهانه است
غیرکالمی خود را با سایر افراد همگام می سازیم و تقلید می کنیم

سرایت هیجانی 
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وهاتیمها،سازمانسویازارتباطیرسانهشدنواقعپشتیبانیوتائیدموردمیزانبه•
.دارداشارهافراد

ازادهاستفبارابطهدرسازمانوگروههنجارهایاجتماعیپذیرشدرموثرعاملیک•
.باشدمیخاصارتباطیهایکانال

-شرکتخیبرکارکنانبیندرتلفنیمکالماتچراکهدهندمینشانتقریباهنجارها•

بهفوریامپییاالکترونیکیپستهاسازماندیگردرکهحالیدرهستند،تررایجها
.شوندمیانتخابرسانهیکعنوان

بههچهرهایمالقاتیکدیگرباکهدارندانتظارخودکارکنانازهاشرکتبرخی•
وهاییگفتگوجلساتچنیندیگرهایشرکتدرکهحالیدرباشند،داشتهچهره
.دهندمیرخندرتبهدیگر

پذیرش اجتماعی

انتخاب بهترین کانال ارتباطی
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درکهیاطالعاتتنوعوحجمیعنیرسانه،یدادهانتقالظرفیتازاستعبارت•
.شوددادهانتقالتواندمیخاصزمانیکطی

شد،با(غیرکالمیوکالمیاطالعاتمانند)چندگانهعالئمانتقالبهقادر•

آورد،فراهمرافرستندهبهگیرندهطرفازموقعبهبازخوردامکان•

تقالانخوددلخواهطوربهومناسبیطوربهراپیغامدهداجازهفرستندهبه•
.دهد

عانیمدارایکهجمالتییاوکلماتمانندترپیچیدههاینمادازباشدقادر•
.کنداستفاده(چندگانهمعانیباعباراتیوکلماتمانند)استگوناگون

غنای رسانه

انتخاب بهترین کانال ارتباطی
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تغییر باورها و نگرش های فرد دیگر•

ونیکی، وب در ارتباط کالمی و به ویژه تعامالت چهره به چهره،  نسبت به پست الکتر•
.  ها و دیگر انواع ارتباطات نوشتاری قدرت اقناع بیشتر استسایت

اقناع 

. ارتباطات گفتاری معموال با ارتباط غیرکالمی همراه است•

د، بیشتر کننهای عاطفی دریافت میهای منطقی و هم پیامافراد غالبا زمانی که هم پیام•
. آورداقناع می گردند و ترکیب ارتباط کالمی و غیرکالمی این شرایط را فراهم می

ی ها، محرکات دست( در تعامالت چهره به چهره)یک مکث طوالنی، تن بلند صدا و •
.دهدکند و در نتیجه اهمیت مسئله را نشانتواند لحن عاطفی پیام را تقویت می

سه دلیل عمده برای این اثر اقناع

ارتباطی و اقناعکانال های 
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( نویز)ارتباطی محدودیت های 
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ات جلوگیری علیرغم تمایل فرستنده و گیرنده برای برقراری ارتباط، برخی موانع از تبادل موثر اطالع
.کنندمی

نده گمان می ای که فرستما به عنوان گیرنده به اندازه. فرایند ادراکی ناقص فرستنده و گیرنده است
رار دهیم و نیازها و انتظارات ما بر روی این مسئله که چه عالئمی مورد توجه قکند خوب گوش نمی

.  عمل نمی کنیمما به عنوان فرستنده بهتر از این. گذاردشوند تاثیر میگیرند و یا نادیده گرفته میمی

ازمانی فیلتر ها گاهی در مسیر سلسله مراتب سحتی اگر فرایند ادراکی به درستی صورت گیرد، پیام
لطیف تر فیلترسازی ممکن است شامل حذف یا تاخیر اطالعات منفی یا استفاده از کلمات. شوندمی

تر به نظر برسدای که پیام مطلوبباشد به گونه

(نویز)محدودیت های ارتباطی 
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الت ارتباط توانید مطمئن باشید که مشکبا افزایش جهانی شدن و تنوع فرهنگی، شما می
.بین فرهنگی نیز افزایش می یابد

ه سادگی در ارتباط کالمی، واژگان ب. استزبان بارزترین چالش ارتباطی بین فرهنگی
ه این شوند، علت آن می تواند دایره لغت محدود فرستنده باشد و یا باشتباه درک می

. دی فرستنده صداهای معمول برخی واژگان تغییر می یابدلیل باشد که با لهجه

ر بلند، سریع اینکه افراد چقد. یکی دیگر از موانع ارتباطات بین فرهنگی آهنگ صدا است
دا های صهای گوناگون، متفاوت است و این آهنگکنند در فرهنگو عمیق صحبت می

.ارندهای مختلف معانی متفاوتی دکنند که در فرهنگای را ارسال میهای ثانویهپیام

ارتباطات بین فرهنگی و بین جنسیتی
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.  باشدها میهای اشتباه و سوء تفاهم در بین فرهنگارتباط غیرکالمی یکی از نواحی بالقوه دیگر برای برداشت

ارند، اما در سرتاسر جهان معنای مشابهی د( مانند لبخند زدن)بسیاری از عالئم غیرکالمی غیر ارادی و ناآگاهانه 
.  اشارات آگاهانه اغلب تفاسیر متفاوتی دارند

دهیم، برای مثال اکثر ما برای گفتن نه سرمان را از یک طرف به طرف دیگر حرکت می

یید که متوجه خواهید بگوباشد و نمایانگر این است که شما میاما در هند تغییر حرکت سر به معنی درک معنی می
.  منظور طرف مقابل خود هستید

برند، ها برای دادن پاسخ مثبت ابروهایشان را باال میفیلیپینی

(.  ایی با زبانالبته در کنار ایجاد صد)کنند ها این حالت را به صورت یک پاسخ منفی برداشت میدر حالی که عرب

ارتباطات بین فرهنگی و بین جنسیتی
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بب مردان و زنان شیوه های ارتباطی مشابهی دارند، اما تمایزات ظریفی وجود دارد که ممکن است گاها س
.سوءتفاهم  و تعارض شود

یک مذاکرهیک تمایز این است که مردان نسبت به زنان تمایل بیشتری دارند که به مکالمات به صورت
. درباره موقعیت و قدرت نگاه کنند

و ( "دهیدشما باید این کار را انجام"برای مثال )ها قدرت خود را با ارائه پیشنهادات مستقیم به دیگران آن
. کنندای اثبات میاستفاده از زبان مجادله

دهد مردان زمان صحبت در مکالمات با زنان را در اختیار دارند، همچنینشواهدی وجود دارد که نشان می
کنندم میکنند و کمتر از زنان سبک سخن گفتن  خود را تنظیمردان نسبت به زنان بیشتر مکث می

تفاوت های جنسیتی در ارتباطات
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بهبود ارتباطات بین فردی
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کند و آن این بخش با این عبارت آغاز شد که ارتباط موثر هنگامی رخ می دهد که فرد دیگر پیام شما را دریافت
. را درک کند

تکرار کند، زمان برای دستیابی به این کار مشکل فرستنده باید یاد بگیرد که با گیرنده همدردی کند، پیام را
مناسبی را برای مکالمه انتخاب کند و بیشتر توصیف کننده باشد تا ارزیابی کننده

همدلی

تکرار پیام

.بندی به طور موثری استفاده کنیداز زمان

.  توصیف کننده باشید

رساندن پیام خود به طرف مقابل
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ی ارهافراد به طور طبیعی از دو گوش اما یک زبان بهره مند هستند که اش
.وش بدهندگویند گظریفی به این نکته است که باید بیش از انچه سخن می

ها و ق آنگوش دادن، یک فرایند فعال احساس عالئم فرستنده، ارزیابی دقی
. ها استهای مناسب به آندادن پاسخ

ی گوش دادن که شامل احساس کردن، ارزیابی کردن و این سه مولفه
پاسخ دادن است، 

شنود فعال
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دیوارچندریختنفروکهیافتنددستنتیجهاینبهژاپنهواپیمائیخطوطدراجرائیمدیران•
.کنددگرگونراهواپیماییشرکتاخیرمالیمشکالتتواندمی

واحداتاقیکبهخودشخصیدفاترازارشدمدیرتیموهواپیماییشرکتمدیرههیئتاعضای•
ترسانآراهاآنبیندراطالعاتگذاریاشتراکبهخودبهخودکهکردندمکاننقلبزرگتر

.ساختمی

-آندرستندتوانمیهاآنکهبودشکلبیضیکنفرانسمیزیکشاملهمچنینجدیدفضایاین•

.کنندبرگزارراجلساتجا

وجوداهآنبیندیواریکهزمانیافرادکهدریافتندژاپنهواپیماییشرکتاجرائیمدیران•
.کنندمیبرقرارارتباطبیشتریکدیگرباباشدنداشته

آسانسورهاغذاخوری،هایسالن)جمعیهایمکانوهااتاقدفاتر،تاالرها،طراحیوموقعیت•
نقشنیمکمیصحبتآنباکهشخصیبهدهیشکلدرارتباطاتیچنینتکرارنیزو(وغیره
.دارند

طرح فضای کاری

بهبود ارتباطات در سراسر سلسله مراتب
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-ها کارکنان اخبار رسمی شرکت را از طریق خبرنامه های چاپی و مجالت دریافت میدر طی دهه•

.کردند

رکت ها این کنند، اما اکثر شها از همین ابزارهای ارتباطی استفاده میهم اکنون نیز بسیاری از شرکت•
.ده انداند و یا به طور کامل آن را جایگزین نموابزارها را با منابع اطالعاتی تحت وب تکمیل کرده

دی اف شود و یا با فرمت پیی رسمی شرکت عموما از طریق صفحات وب منتشر میهم اکنون مجله•
.دتواند سریعا آماده و توزیع شومزیت این کار این است که اخبار شرکت می. شودتوزیع می

ارتباط سازمانی تحت وب

می دهد این ضرب المثل قدیمی چینی نشان. های کشاورز آن استبهترین کود برای هر زمینی گام•
تر وفقکشاورزان با صرف زمان بیشتر در زمین کشاورزی و مشاهده مستقیم رشد محصوالت خود،  م

.خواهند بود

ارتباط مستقیم با مدیریت ارشد

بهبود ارتباطات در سراسر سلسله مراتب
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ه جای ی غیررسمی و ساختارنیافته است که بشایعه پراکنی یک شبکه
.  ی گرددنمودارهای سازمانی یا توصیفات شغلی در ارتباطات اجتماعی پدیدار م

عات پیش از این انجام شد حاکی از آن است که اطالتحقیقی که چندین دهه
انتقال  از طریق شایعه پراکنی بسیار سریع در همه جهات به سرتاسر سازمان

. می یابد

ای است که به موجب  آن تعداد کمی ازالگوی معمول آن زنجیره ای خوشه
.  نندکافراد به طور فعالی شایعات را به بسیاری از افراد دیگر منتقل می

ارتباط از طریق شایعه پراکنی
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های رسمی یک مزیت این است که هنگامی که از طریق کانال
.  کنندکا میاطالعاتی در دسترس نیست کارکنان از بر شایعه پراکنی ات

های اناست که از طریق آن داستهمچنین شایعه پراکنی مجرای اصلی
.  سازمانی و دیگر نمادهای فرهنگ سازمانی تبادل می گردد

عی سومین مزیت شایعه پراکنی این است که این تعامالت اجتما
.اضطراب را کاهش می دهد

ارتباط از طریق شایعه پراکنی


