به نام آنکه جان را فکرت آموخت
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دانشگاه فردوسی مشهد

رفتار سازمانی پیشرفته
فصل نهم :ارتباطات در تیم ها و سازمان ها
مدرس :مصطفی جهانگیر
www.mjahangir.ir
mjahangir@varastegan.ac.ir
mjahangirf@gmail.com
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ارتباطات
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ارتباطات و اهمیت آن
تعریف
• فرایند انتقال اطالعات بین دو یا تعداد بیشتری از افراد و درک این
اطالعات از سوی آنها
اهمیت
• افراد تنها از طریق ارتباطات میتوانند به صورت وابسته به هم کار کنند.
• چستر بارنارد :یک سازمان زمانی متولد می شود که در آن افرادی وجود
دارند که قادر به برقراری ارتباط هستند.

• ارتباط یک ابزار قدرتمند برای یادگیری سازمانی و تصمیمگیری میباشد.
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کاربرد ارتباطات در یادگیری سازمانی
ارتباط اثربخش انبار دانش را به حداقل میرساند.
• انبار دانش :به شرایطی اشاره دارد که در آن دانش به جای آنکه در سرتاسر
سازمان در بین دیگران توزیع شود ،احتکار و استتار می شود.
مثال

• آی بی ام از طریق انواع رسانههای ارتباطی کامپیوتری و غیر رسمی ،یادگیری
سازمانی را توسعه میدهد.
• زمانی که کارکنان آی بی ام برای یک مشتری نیاز به یافتن افراد متخصص
دارند ،با استفاده از موتور جستجوی  Small blueسریعا افرادی که دارای
انواع مختلف مهارتها هستند را در محدوده شرکت معرفی میکند.
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مدل ارتباطات
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چهار عامل برای اثربخشی فرایند رمزگذاری و
رمزگشایی
توانایی و انگیزه
فرستنده و گیرنده در
برقراری ارتباط از
طریق کانال ارتباطی

• برخی افراد از طریق مکالمات رو در رو بهتر
ارتباط برقرار میکنند و ترجیح میدهند که از این
کانال ارتباطی استفاده کنند.

میزان مشابهت "کتاب
کد" هر دو طرف

• که به واژه نامه ای از عالئم ،زبانها ،نشانهها،
اصطالحات و دیگر ابزارهایی اشاره دارد که برای
انتقال اطالعات مورد استفاده قرار می گیرد.
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چهار عامل برای اثربخشی فرایند رمزگذاری و
رمزگشایی
میزان اشتراکات
مدلهای ذهنی طرفین
دربارهی زمینه موضوع

• مدلهای ذهنی نمود داخلی از جهان خارجی
هستند که به ما اجازه میدهد عناصر یک مجموعه
و روابط میان این عناصر را مشاهده کنیم.

تجربه فرستنده در
انتقال پیام

• هنگامی که افراد با موضوع مورد نظر آشنایی
بیشتری داشته باشند ،زبان موثرتر و کاراتری برای
شرح موضوع ایجاد میکنند.
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کانال های ارتباطی

کانال های ارتباطی
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یک بخش مهم در
مدل ارتباطی

• کانال یا رسانهای که از طریق آن اطالعات منتقل میشود.
• دو نوع اصلی کانال وجود دارد :کالمی و غیرکالمی.

ارتباطات کالمی

• از کلمات استفاده می شود و از طریق کانالهای نوشتاری
یا گفتاری رخ میدهد.

ارتباطات
غیرکالمی

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

ایمیل
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ایمیل
• ناهمگام است( .یعنی پیامها در زمانهای مختلفی ارسال و دریافت میشوند)
• به یک جعبهی بایگانی نیز تبدیل شده است.
مشکالت ایمیل

• یک رسانهی ضعیف برای برقراری ارتباط عاطفی است .افراد برای تفسیر معنای
عاطفی واژگان ،به حاالت صورت و عوامل غیرکالمی دیگر وابسته هستند:
• احترام و ادب را کاهش میدهد .ایمیل ها غالبا نسبت به نامههای نوشتاری کمتر
محترمانه هستند زیرا افراد قبل از فروکش کردن احساساتشان میتوانند آنها را
ارسال کنند.
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شبکه های اجتماعی

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

این فن آوری ها به افراد اجازه میدهند تا اجتماعاتی را بر پایهی روابط دوستانه ،عالیق مشترک ،مهارتها و
زمینههای دیگر تشکیل دهند که سبب تعامالت نزدیکتری در تجربه ارتباطات میشود.

بسیاری از شرکتها پس از اینکه متوجه شدند کارکنانشان زمان زیادی را به جستجو شبکههای اجتماعی
سپری میکنند ،دسترسی کارکنان خود را به شبکههای اجتماعی ممنوع کردند.

با پی بردن به محبوبیت شبکه های اجتماعی ،برخی از رهبران سازمانی روش هایی را در پیش گرفتند تا از
این فن آوری به عنوان مجرائی برای ارتباط سازنده کارکنان با یکدیگر و همچنین با مشتریان و سایر ذی
نفعان خارجی استفاده شود.

شبکه های اجتماعی
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کارکنان پروکتر
اند گمبل

از فیس بوک برای حفظ ارتباط خود با دانشجویان کارآموز تابستانی استفاده
میکنند.

شرکت نرمافزاری
سرنا

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

شرکت ردوود
سیتی کالیفرنیا

جلسات " جمعههای فیس بوک" را مطرح کرده است که در آن نوجوانان به
منظور آموزش نحوه استفاده از فیس بوک به کارکنان قدیمی به استخدام
درمی آیند.

شرکت آی بی ام

فضایی را ایجاد کرده است که در آن کارکنان میتوانند پروفایلها ،تصاویر،
عالیق و نظرات خود درباره کار یا دیگر جنبههای زندگی خود را به اشتراک
بگذارند.

13

ویکی ها

آی بی ام در به کار گیری شکل دیگری از ارتباطات شبکه اجتماعی به نام
ویکیها ،پیشتاز است.
ویکیها فضاهای جمعی وب هستند که در آن هر فردی در یک گروه میتواند
مواردی را در یک وبسایت بنویسد ،ویرایش کند و یا از آن حذف کند.

ویکیپدیا ،دانشنامه متداول آنالین ،یک نمونهی گسترده عمومی از یک ویکی
میباشد.
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ارتباط غیرکالمی

ارتباط غیر کالمی شامل حاالت چهره ،آهنگ صدا ،فاصلهی فیزیکی و حتی
سکوت میباشد.
این کانال ارتباطی هنگامی ضروری است که سروصدا یا فاصله فیزیکی از
تبادل کالمی موثر جلوگیری میکند و نیاز به بازخورد سریع مانع ارتباط
نوشتاری میشود.

اما حتی در مالقاتهای چهره به چهره اکثر اطالعات به صورت غیرکالمی
منتقل میشوند.
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سرایت هیجانی

فرایند خودکار سرایت یا به اشتراک گذاری هیجانات فرد دیگر از طریق تقلید
حاالت چهره و دیگر رفتارهای غیرکالمی آن شخص
زمانی که سر همکار شما به طور تصادفی با قفسه بایگانی برخورد می کند .به
احتمال زیاد شما دست خود را روی سر خود می گذارید به گونه ای که گویی
به سر شما ضربه خورده است.

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

• به میزان مورد تائید و پشتیبانی واقع شدن رسانه ارتباطی از سوی سازمانها ،تیم ها و
افراد اشاره دارد.
• یک عامل موثر در پذیرش اجتماعی هنجارهای گروه و سازمان در رابطه با استفاده از
کانالهای ارتباطی خاص میباشد.
• هنجارها تقریبا نشان میدهند که چرا مکالمات تلفنی در بین کارکنان برخی شرکت-
ها رایجتر هستند ،در حالی که در دیگر سازمانها پست الکترونیکی یا پیام فوری به
عنوان یک رسانه انتخاب می شوند.
• برخی شرکتها از کارکنان خود انتظار دارند که با یکدیگر مالقات های چهره به
چهره داشته باشند ،در حالی که در شرکت های دیگر چنین جلسات و گفتگوهایی
دیگر به ندرت رخ میدهند.
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انتخاب بهترین کانال ارتباطی
غنای رسانه
• عبارت است از ظرفیت انتقال دادهی رسانه ،یعنی حجم و تنوع اطالعاتی که در
طی یک زمان خاص میتواند انتقال داده شود.
• قادر به انتقال عالئم چندگانه (مانند اطالعات کالمی و غیرکالمی) باشد،
• امکان بازخورد به موقع از طرف گیرنده به فرستنده را فراهم آورد،
• به فرستنده اجازه دهد پیغام را به طور مناسبی و به طور دلخواه خود انتقال
دهد.

• قادر باشد از نماد های پیچیده تر مانند کلمات و یا جمالتی که دارای معانی
گوناگون است (مانند کلمات و عباراتی با معانی چندگانه) استفاده کند.
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انتخاب بهترین کانال ارتباطی

کانال های ارتباطی و اقناع
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اقناع
• تغییر باورها و نگرش های فرد دیگر
• در ارتباط کالمی و به ویژه تعامالت چهره به چهره ،نسبت به پست الکترونیکی ،وب
سایتها و دیگر انواع ارتباطات نوشتاری قدرت اقناع بیشتر است.
سه دلیل عمده برای این اثر اقناع
• ارتباطات گفتاری معموال با ارتباط غیرکالمی همراه است.
• افراد غالبا زمانی که هم پیامهای منطقی و هم پیامهای عاطفی دریافت میکنند ،بیشتر
اقناع می گردند و ترکیب ارتباط کالمی و غیرکالمی این شرایط را فراهم می آورد.
• یک مکث طوالنی ،تن بلند صدا و (در تعامالت چهره به چهره) حرکات دستها ،می
تواند لحن عاطفی پیام را تقویت میکند و در نتیجه اهمیت مسئله را نشان دهد.
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محدودیت های ارتباطی (نویز)
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محدودیت های ارتباطی (نویز)

علیرغم تمایل فرستنده و گیرنده برای برقراری ارتباط ،برخی موانع از تبادل موثر اطالعات جلوگیری
میکنند.

فرایند ادراکی ناقص فرستنده و گیرنده است .ما به عنوان گیرنده به اندازهای که فرستنده گمان می
کند خوب گوش نمیدهیم و نیازها و انتظارات ما بر روی این مسئله که چه عالئمی مورد توجه قرار
میگیرند و یا نادیده گرفته میشوند تاثیر میگذارد .ما به عنوان فرستنده بهتر از این عمل نمی کنیم.
حتی اگر فرایند ادراکی به درستی صورت گیرد ،پیامها گاهی در مسیر سلسله مراتب سازمانی فیلتر
میشوند .فیلترسازی ممکن است شامل حذف یا تاخیر اطالعات منفی یا استفاده از کلمات لطیف تر
باشد به گونهای که پیام مطلوبتر به نظر برسد
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ارتباطات بین فرهنگی و بین جنسیتی

با افزایش جهانی شدن و تنوع فرهنگی ،شما میتوانید مطمئن باشید که مشکالت ارتباط
بین فرهنگی نیز افزایش می یابد.

زبان بارزترین چالش ارتباطی بین فرهنگی است .در ارتباط کالمی ،واژگان به سادگی
اشتباه درک میشوند ،علت آن می تواند دایره لغت محدود فرستنده باشد و یا به این
دلیل باشد که با لهجهی فرستنده صداهای معمول برخی واژگان تغییر می یابد.
یکی دیگر از موانع ارتباطات بین فرهنگی آهنگ صدا است .اینکه افراد چقدر بلند ،سریع
و عمیق صحبت میکنند در فرهنگهای گوناگون ،متفاوت است و این آهنگهای صدا
پیامهای ثانویهای را ارسال میکنند که در فرهنگهای مختلف معانی متفاوتی دارند.
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ارتباطات بین فرهنگی و بین جنسیتی

ارتباط غیرکالمی یکی از نواحی بالقوه دیگر برای برداشتهای اشتباه و سوء تفاهم در بین فرهنگها میباشد.
بسیاری از عالئم غیرکالمی غیر ارادی و ناآگاهانه (مانند لبخند زدن) در سرتاسر جهان معنای مشابهی دارند ،اما
اشارات آگاهانه اغلب تفاسیر متفاوتی دارند.
برای مثال اکثر ما برای گفتن نه سرمان را از یک طرف به طرف دیگر حرکت میدهیم،
اما در هند تغییر حرکت سر به معنی درک معنی میباشد و نمایانگر این است که شما میخواهید بگویید که متوجه
منظور طرف مقابل خود هستید.
فیلیپینیها برای دادن پاسخ مثبت ابروهایشان را باال میبرند،
در حالی که عربها این حالت را به صورت یک پاسخ منفی برداشت میکنند (البته در کنار ایجاد صدایی با زبان).
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تفاوت های جنسیتی در ارتباطات

مردان و زنان شیوه های ارتباطی مشابهی دارند ،اما تمایزات ظریفی وجود دارد که ممکن است گاها سبب
سوءتفاهم و تعارض شود.

یک تمایز این است که مردان نسبت به زنان تمایل بیشتری دارند که به مکالمات به صورت یک مذاکره
درباره موقعیت و قدرت نگاه کنند.
آنها قدرت خود را با ارائه پیشنهادات مستقیم به دیگران (برای مثال "شما باید این کار را انجام دهید" ) و
استفاده از زبان مجادلهای اثبات میکنند.

شواهدی وجود دارد که نشان میدهد مردان زمان صحبت در مکالمات با زنان را در اختیار دارند ،همچنین
مردان نسبت به زنان بیشتر مکث میکنند و کمتر از زنان سبک سخن گفتن خود را تنظیم میکنند
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بهبود ارتباطات بین فردی
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رساندن پیام خود به طرف مقابل

این بخش با این عبارت آغاز شد که ارتباط موثر هنگامی رخ می دهد که فرد دیگر پیام شما را دریافت کند و آن
را درک کند.
برای دستیابی به این کار مشکل فرستنده باید یاد بگیرد که با گیرنده همدردی کند ،پیام را تکرار کند ،زمان
مناسبی را برای مکالمه انتخاب کند و بیشتر توصیف کننده باشد تا ارزیابی کننده
همدلی
تکرار پیام
از زمانبندی به طور موثری استفاده کنید.
توصیف کننده باشید.
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شنود فعال

افراد به طور طبیعی از دو گوش اما یک زبان بهره مند هستند که اشارهی
ظریفی به این نکته است که باید بیش از انچه سخن میگویند گوش بدهند.
گوش دادن ،یک فرایند فعال احساس عالئم فرستنده ،ارزیابی دقیق آنها و
دادن پاسخهای مناسب به آنها است.
این سه مولفهی گوش دادن که شامل احساس کردن ،ارزیابی کردن و
پاسخ دادن است،
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بهبود ارتباطات در سراسر سلسله مراتب
طرح فضای کاری
• مدیران اجرائی در خطوط هواپیمائی ژاپن به این نتیجه دست یافتند که فرو ریختن چند دیوار
میتواند مشکالت مالی اخیر شرکت هواپیمایی را دگرگون کند.
• اعضای هیئت مدیره شرکت هواپیمایی و تیم مدیر ارشد از دفاتر شخصی خود به یک اتاق واحد
بزرگتر نقل مکان کردند که خود به خود به اشتراک گذاری اطالعات در بین آنها را آسان تر
می ساخت.
• این فضای جدید همچنین شامل یک میز کنفرانس بیضی شکل بود که آنها میتوانستند در آن-
جا جلسات را برگزار کنند.
• مدیران اجرائی شرکت هواپیمایی ژاپن دریافتند که افراد زمانی که دیواری بین آنها وجود
نداشته باشد با یکدیگر بیشتر ارتباط برقرار میکنند.

• موقعیت و طراحی تاالرها ،دفاتر ،اتاق ها و مکان های جمعی (سالن های غذاخوری ،آسانسورها
وغیره) و نیز تکرار چنین ارتباطاتی در شکل دهی به شخصی که با آن صحبت میکنیم نقش
دارند.
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بهبود ارتباطات در سراسر سلسله مراتب
ارتباط سازمانی تحت وب
• در طی دههها کارکنان اخبار رسمی شرکت را از طریق خبرنامه های چاپی و مجالت دریافت می-
کردند.

• هم اکنون نیز بسیاری از شرکتها از همین ابزارهای ارتباطی استفاده میکنند ،اما اکثر شرکت ها این
ابزارها را با منابع اطالعاتی تحت وب تکمیل کردهاند و یا به طور کامل آن را جایگزین نموده اند.
• هم اکنون مجلهی رسمی شرکت عموما از طریق صفحات وب منتشر میشود و یا با فرمت پی دی اف
توزیع میشود .مزیت این کار این است که اخبار شرکت میتواند سریعا آماده و توزیع شود.
ارتباط مستقیم با مدیریت ارشد
• بهترین کود برای هر زمینی گامهای کشاورز آن است .این ضرب المثل قدیمی چینی نشان می دهد
کشاورزان با صرف زمان بیشتر در زمین کشاورزی و مشاهده مستقیم رشد محصوالت خود ،موفقتر
خواهند بود.
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ارتباط از طریق شایعه پراکنی

شایعه پراکنی یک شبکهی غیررسمی و ساختارنیافته است که به جای
نمودارهای سازمانی یا توصیفات شغلی در ارتباطات اجتماعی پدیدار می گردد.
تحقیقی که چندین دهه پیش از این انجام شد حاکی از آن است که اطالعات
از طریق شایعه پراکنی بسیار سریع در همه جهات به سرتاسر سازمان انتقال
می یابد.

الگوی معمول آن زنجیره ای خوشهای است که به موجب آن تعداد کمی از
افراد به طور فعالی شایعات را به بسیاری از افراد دیگر منتقل میکنند.
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ارتباط از طریق شایعه پراکنی

یک مزیت این است که هنگامی که از طریق کانالهای رسمی
اطالعاتی در دسترس نیست کارکنان از بر شایعه پراکنی اتکا میکنند.
همچنین شایعه پراکنی مجرای اصلی است که از طریق آن داستانهای
سازمانی و دیگر نمادهای فرهنگ سازمانی تبادل می گردد.
سومین مزیت شایعه پراکنی این است که این تعامالت اجتماعی
اضطراب را کاهش می دهد.

