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اتلیف :مجید سعیدی مقدم

اهداف کلی
ارتقای سطح دانش ومهارت فراگیران در زمینه ارتباط سازمانی وکارکرد مدیریت ارتباطات در سازمان
اهداف رفتاری
پس از مطالعه این درسنامه فراگیران قادر خواهند بود:
تعریفی از ارتباطات ارائه نمایند واهمیت وجایگاه آن را در سازمان تشریح نمایند.
تعریف ،فرایند و عناصر ارتباطات را بیان نمایند.
الگوها و روش های ارتباطی را شناخته تا بتوانند الگوی مناسب سازمان خود را انتاب نمایند.
انواع ارتباطات سازمانی را تشریح نمایند.
انواع مهارتهای ارتباطی را تشریح نموده وکاربرد آن را در ارتباطات سازمانی ،بیان نمایند.
مقدمه

دانش مدیریت از اواخر قرن نوزدهم و طی قرن بیستم میالدی شکل گرفت و دانشمندان در قالب نظریهها و مکاتب
مدیریت در جستجوی این سئوال بودهاند که چگونه میتوان کارآیی و اثربخشی را در سازمانها افزایش داد و از منابع
موجود بیشترین بهره را برد؟ در پاسخ به این سئوال و با نگاهی دقیق به وظیفههای مدیران ،میتوان حضور موثر
ارتباطات را در تمامی ابعاد آن مشاهده نمود .به طوریکه میتوان گفت "مدیریت فن برقراری ارتباط" است ،چرا که هر
فعالیت مدیریتی مستلزم بهکارگیری فنون و مهارتهای ارتباط سازمانی است.
با این نگاه درسنامه مدیریت ارتباطات سازمانی بر اساس نظریههای علمی مطرح شده ،تجارب شغلی و مدیریتی و تجارب
آموزشی نگارنده تنظیم شدهاست؛ و به دنبال پاسخ این سئواالت است :چرا ارتباطات در سازمان دچار وقفه میشود؟
چرا زمان زیادی در جلسات اداری صرف میشود ،ولی نتایج مورد انتظار از آن بهدست نمیآید؟ چرا بخشنامهها یا
مکاتبات اداری ،نارساست و گیرنده به خوبیاز محتوای آن مطلع نمیشود؟ چرا شاهد برخوردهای نادرستی با ارباب
رجوع هستیم؟ و چراهای دیگر .پاسخ این سئواالت را مدیریت ارتباطات سازمانی ،جستجو مینمائیم.

گفتار اول

مفاهیم و تعاریف ارتباطات
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.1اهمیت و جایگاه ارتباطات در مدیریت

صاحبنظران مدیریت را فرایند به کارگیری موثر وکارآمد منابع انسانی و مادی برمبنای یک نظام ارزشی پذیرفته شده
میدانند که ازطریق برنامهریزی ،سازماندهی ،بسیج منابع وامکانات ،هدایت و سرپرستی(رهبری ،انگیزش وارتباطات)
وکنترل عملیات برای دستیابی به اهداف تعیین شده؛ صورت میگیرد(.رضائیان  ، 1379ص.)8
در این تعریف به حساسترین وظیفه مدیر یعنی هدایت و سرپرستی ،اشاره شدهاست .این وظیفه بیشترین ارتباط را با
نیروی انسانی دارد و به سه طریق صورت میگیرد:
رهبری اثربخش
هدایت از طریق انگیزش کارکنان
هدایت از طریق برقراری ارتباطات موثر(همان منبع)
به این ترتیب یکی از وظایف مدیر در سازمان برقراری سیستم ارتباط منظم وکارآمد درسازمان به شمار میآید و به
تجربه ثابت شدهاست نبود ارتباط صحیح و اثربخش ،گردش امور را مختل مینماید و میتوان ادعا نمود وظیفههای
مدیران بدون وجود سیستم ارتباطی موثر درسازمان قابل تحقق نخواهد بود .برای اثبات این مدعا کافی است فهرستی از
فعالیت روانه خودرا تهیه نمائیم .مشاهده می شود عمدهترین فعالیتهای مدیران با وجود تخصصی بودن آنها ،ماهیتی
ارتباطی دارندازقبیل:
• شرکت در جلسات اداری(اعم از ریاست جلسه یا عضو جلسه) با هدف :برنامهریزی ،ساختار ،بودجه ،نیروی
انسانی و...
• نوشتن یا خواندن نامههای اداری
• ابالغ بخشنامهها و مصوبات
• مالقات با کارکنان ،مدیران و نمایندگان سایر سازمانها
پس میتوان نتیجه گرفت مدیران در مقایسه با هر فعالیت دیگر ،بیشترین وقت خود را صرف ایجاد ارتباط و انتقال
اطالعات مینمایند.
عالوه بر وظیفههای یادشده  ،مدیران سه نقش( )Roleرا در سازمان ایفا مینمایند (الوانی1372ص:)145
الف) نقشهای ارتباطی
ب) نقشهای اطالعاتی
ج) نقشهای تصمیمگیری
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در هرسه نقش یادشده ،اطالعات در سایه ارتباطات موثر و کارآمد ،وارد سازمان میشود و مورد پردازش قرار
میگیرد .با این توصیف ارتباطات تار و پود سازمان را بههم پیوند داده و موجب یکپارچگی و وحدت سازمانی
میگردد.
در اینجا الزم است به اختصار به بررسی ارتباطات در مکاتب مختلف مدیریت بپردازیم .علمای کالسیک مدیریت،
یکی از وظایف مدیر را گزارش کردن( (Reportingمیدانند(جاسبی ،1394ص)126؛ تا از این طریق کارکنان آنان را
از جریان امور و پیشرفت کار،آگاه سازند .در مقابل مدیر باالدست ،سیاستها و دستورات را به کارکنان ابالغ
مینمایند .این نگرش سازمان را صرفاً از منظر فنی مورد بررسی قرار داده و به روابط انسانی ،توجه نداشتهاست .تحوالت
آتی مدیریت ،ابعاد گستردهتری از ارتباطات سازمانی را مد نظر داده و این وظیفه را منحصراً به گزارش دهی و گزارش
گیری تلقی نمی نماید .در مقابل مکتب نئوکالسیک به روابط انسانی و رفتار انسان در سازمان توجه دارد و به ارتباطات
از پایین به باال ،و نقش نیروی انسانی کارکنان ،تاکید مینماید .در اواسط قرن بیستم ،نظریه سیستمها شکل گرفت.
علمای این مکتب ،سازمان را به عنوان یک کل در نظرگرفته و بیش از آنکه سازمان را مطالعه کنند ،موقعیت روابط
متقابل اجزاء و نقش آنها را به صورت یک مجموعه ،مورد مطالعه و توجه قرار میدهند(همان منبع ،ص .)76ارتباطات
نیز در این نگرش به عنوان "سیستم ارتباطات سازمانی" در نظر گرفته میشود که در بخشهای بعدی به آن میپردازیم
.2تعریف ارتباطات

درنگاه اول واژه ارتباطات ،وسایل ارتباط جمعی مثل :تلفن ،تلگراف و ...را به ذهن متبادر مییی نماییید .و بییه تعبیییر دیگییر
ارتباطات را در سازمانها متردف با مکاتبات اداری ،ارسال ودریافت نامییه میانگارنیید .بییا وجییود تنییوع برداشییت از اییین
مقولییه ،ارتباطییات را «انتقییال وتبییادل اطالعییات ،معییانی ومفییاهیم واحساسییها بییین افییراد در سییازمان بییا واسییطه ی یا بییال
واسطه»؛تعریف مینمایند .دراین تعریف ارتباطات جریانی است که ضمن آن افراد میکوشند تا مفاهیم و مقاصیید خییود
را از طریق پیامهای نمادی ،به یکدیگر انتقال دهند(الوانی،1372ص .)146
در تعریف دیگر «ارتباطات فرایندی است آگاهانه یا ناآگاهانه ،خواسته یا ناخواسته که از طریق آن احساسات و نظرات
به شکل پیام های کالمییی و یییا ریییر کالمییی بیییان شییده ،سییپس ارسییال ،دریافییت و ادراک مییی شییوند»(.برکو ودیگییران
1393ص.)5
براین اساس ارتباطات فرایندی است پویا ،پیوسته ،تعاملی وبرگشت ناپذیر و محتوائی
 .3فرایند ارتباطات

فرایند ارتباطات را به بیان ساده ،انتقال اطالعات از فرستنده به گیرنده از طریق کانال ارتباطی میتوان بیان نمود.
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پیام
فرستنده

پیام
گیرنده

کانال ارتباطی

نمودار :1-2فرایند کلی ارتباطات (الوانی 1372 ،ص)148
نمودار زیر نیز فرایند ارتباطات را با نگاه دقیقتری ،نشان میدهد

نمودار :1-4فرایند کامل ارتباطات(الوانی 1372،ص)149
.4مولفههای ارتباطات

با بررسی فرایند ارتباطات ،میتوان مولفهها یا عناصر ارتباطی را مشخص نمود .نمودار زیر مولفه های ارتباطی را به
تصویر کشانده است:

محیط ارتباطی

فرستنده پیام(منبع)
فرهنگ ،مهارتهای ارتباطی
وضعیت فیزیکی و روحی

کان کانال ارتباطی
برای ارسال
پیام و دریافت
باز خور

تجربهها ،باورها ،خاطرات و
انتظارات

دریافت کننده پیام
فرهنگ ،مهارتهای ارتباطی
وضعیت فیزیکی و روحی
تجربهها ،باورها ،خاطرات و
انتظارات
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اختالل

محیط ارتباطی

اختالل

نمودار :1-5مولفههای ارتباط(برکو و دیگران 1393،ص)14
 .5نقش ادراک به عنوان مانع ارتباطی

انسییان محرکهییای پیرامییون خییود را از طریییق حییواس پنجگانییه دریافییت میکنیید سییپس تعبیییر وتفسیییر و ادراک
مینماید.صاحبنظران بین احساس وادراک پیام ،تفاوت قائل هستند .به همییین خییاطر در فراینیید ارتبییاط مییا شییاهد درک
متفاوتی از پیامهای یکسان خواهیم بود .به نمونههای زیر به عنوان نقش ادراک به عنییوان مییانع ارتبییاطی توجییه نمائییید:
(الوانی1372 ،ص)155
 .1انسان از پدیدههای واحد ادراکات متفااوتی دریافییت مینماییید.مثال از کلمییه«آفرین» بییین یییک دانییش آمییوز ویییک
بزرگسال ،برداشت متفاوتی مشاهده میگردد.
 .2آموختهها و تجربههای قبلی فرد بر ادراک اواثر میگذارد.
 .6سایر موانع ارتباطی

مانع ارتباطی شامل هرعاملی است که در راه ارسال یا درک پیام اختالل ایجاد نماید.این عوامل را میتوان بییه دو گییروه
موانع خارجی و داخلی تقسیم نمود .موانع خارجی به عوامل فیزیکییی اطییال میشییود کییه در محیییط خییارب بییر فراینیید
ارتباطی تاثیر گذارده و آن را مختل میسازد ،در صورتیکه موانع داخلی ،مجموعه عوامل درونی هستند کییه بییر اجییزای
مختلف فرایند ارتباطی ،اثر نموده و جریان ارتباط را قطع مینماید .پیشتر به عامل ادراک به عنییوان یکییی از موانییع مهییم
ارتباطی اشاره شد و در ادامه شناخته شدهترین موانع ارتباطی ،مورد بررسی قرار میگیرد(قاسمی1393ص:)422
اختالف زبان.

واکنشهای احساسی یا انگیزشی.
ناسازگاری ارتباطات کالمی و غیر کالمی.
عدم اعتماد.
دستکاری(.)Filtering

تحریف توسط گیرنده.
موانع ارزشی.
موانع ناشی از نقش اجتماعی.
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.7کارکردهای ارتباطات

ارتباطات چهار کارکرد مهم در گروه و سازمان دارد( رابینز ، 1390ص:)194
کنترل.
انگیزش.

بیان احساسات.
اطالعات.

 .8ارتباطات از منظر ارزشهای اسالمی

ماهیت ارتباطات در فرهنگ اسالمی به منفعت صرف سازمانی و ابزار اندیشانه ،ختم نمیگردد ،بلکه مدیر بییه ارتبییاط بییا
مردم به عنوان تجلیاتی از حق مینگرد .در همین راستا ارزشهای الهی تعیین کننده نوع ارتباطات و جهییت و قلمییرو آن
است(.رضائیان ،1391ص.)364

 .8-1انواع ارتباطات در اسالم

1

الف) ارتباط انسان با خویشتن.

ب) ارتباط انسان با خداوند.
ج) ارتباط انسان با دیگران.
د) رابطه انسان با اجتماع و حکومت.

ه) ارتباط انسان با جهان هستی.
 .8-2ویژگیهای ارتباطات موثر در اسالم

راستگویی ،وفای به عهد ،پرهیز از عیوب دیگران ،احترام به همگان ،حسن ظن ،اخال خوش ،خییوشرویی ،عییدالت و
انصاف ،صبر و بردباری ،عفو و بخشش ،میانهروی ،رعایت حریم خصوصی افراد و فروتنی

گفتار دوم

الگوهای ارتباطات انسانی

 1تلخیص از درسنامه آموزشی فرهنگ سازمانی و ارتباطات موثر در سازمان مبتنی بر ارزشهای اسالمی ،مرکز آموزش مدیریت دولتی ،1391ص40
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.1ارتباطات به مثابه یک سیستم

ارتباطات در بین انسانها و به ویژه سازمان ،همانند تمامی پدیدههای اجتماعی در قالب یک الگییو تبیییین میشییود .اییین
الگو شامل فرستنده پیام ،محتوای پیام ،چگونگی ارسال پیام وموقعیت گوینده وشنونده متمرکز می باشد.
.2الگوهای ارتباطات انسانی

از بین الگوهای مختلف به سه الگوی خطی ،تعاملی وتبادلی اشاره میگردد
.2-1الگوی خطی ارتباطات

1

این الگو بیشتر به سخنرانی شباهت دارد ودیدگاهی یک سویه از ارتباطات را منعکس می نماید.درالگوی خطی ،منبع
(فرستنده) پیام رادرقالب رمز (عبارات کالمی وریرکالمی) تبدیل نموده وآنرا ازطریق کانال (مجرا ) به دریافت کننده
منتقل مینماید .طرف مقابل پیام را رمز گشائی نموده ودریافت مینماید.
 .2-2الگوی تعاملی ارتباطات

2

دراین الگو منبع پیامی را به رمز تبدیل مینماید وآن را به دریافت کننده ارسال مینماید .گیرنده نیز پیام را رمز گشایی
می نماید اما بازخور را به صورت پیام به فرستنده منتقل مینماید .بر اساس این دیدگاه برقرارکنندگان ارتباط باید
تالش کنند تا برای پی بردن به میزان اثر بخشی پیام ،هرچه بیشتر تعامل کنند .
.2-3الگوی تبادلی ارتباطات

3

در این دیدگاه ،ارتباطات مبادله ای است که درآن منبع و دریافت کننده در سراسر فعالیت ارتباطی ،نقش مبادله ایفا
مینمایند.برخالف سایر الگوها دو طرف به عنوان فرستنده وگیرنده اطال نمیشوند ،بلکه به فرد«الف» و «ب« نامیده
میشوند .فرد«الف» پیام را رمزگذاری و ارسال می نماید و همزمان بازخور را دریافت میدارد .فرد« ب» آن را
رمزگشائی نموده ودریافت می نماید.
.2-4مقایسه سه الگوی ارتباطی

کدام الگو در ارتباطات سازمانی ما مناسب و اثر بخش است؟ در پاسخ و با توصیف بهعمل آمده از سه الگوی ارتباطی،
پاسخ واحدی برای این سئوال نمیتوان یافت و الزم است الگوی مطلوب ارتباطی را به شکل اقتضائی در سازمان جستجو
نمود.
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 .3اثربخشی ارتباطات

1

Liner model of communication
.Interactional model of communication
3
. Transactional model of communication
 .4مراجعه شود به مقاله آشنائی با الگوهای ارتباطی در سازمان.نشریه الکترونیکی فرهنگ ورفتار اداری شماره  3مهر  1392ص20
2
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• مدیران به ارتباط در سازمان اهمیت داده وخود نیز از مهارت های ارتباطی برخوردار وبه عنوان الگو درسازمان
مطرح باشند.
• در فرایند ارتباطات سازمانی ،توجه داشتهباشیم گفتار وکردار مدیر از زبان او رساتر خواهد بود.
• ارتباطات یک تعهد دوجانبه ودائمی تلقی شود.
• مدیران به برقراری ارتباطات چهره به چهره تاکید نمایند.
به یاد داشته باشیم مدیریت نوین برخالف مدیرت سنتی و مکانیکی ،قالبی ارگانیک دارد .در این تغییر و دگرگونی
ارتباطات از شکل رسمی ،به صورت ریر رسمی و شفاهی تغییر شکل یافته است.
الزم به ذکر است الگوی مکانیکی ،روش مدیریتی انعطاف ناپذیر و دیوانساالر است و در مقابل روش ارگانیک،
ساختاری منعطف دارد .در بررسی دو نوع ساختار یادشده مشاهده میشود مقوله ارتباطات از نظام رسمی و مکتوب ،به
سوی ارتباطات شفاهی(چهره به چهره) و ریر رسمی؛ گرایش پیدا نموده است.

گفتار سوم

ارتباطات در سازمان
.1مسیر ارتباطات سازمانی

در فرایند سازماندهی وطراحی ساختار دو مقوله مورد توجه قرار میگیرد:تقسیم کار بین کارکنان و

برقراری شبکه

ارتباطی دراین ساختار یا نحوه ارتباط افراد با یکدیگر(رضائیان.)480:1379،
.1-1ارتباطات عمودی

 ارتباطات از باال به پائین از سوی مدیران به کارکنان و به منظور آموزش ،اطالع و ابالغ دستورات ،سیاستها و رویهها. از پائین به باال از سوی کارکنان به مدیران باالدست ،برای بازخورنمودن نتیجه عملیات و آگاهکردن مدیران از میزانپیشرفت کارها.
.1-2ارتباطات افقی

این شکل از ارتباطات هنگامی جریان مییابد که اعضای یک گروه و همچنین مدیران و کارکنانی که در یک سطح از
سازمان( اعم از واحدهای صفی یا ستادی) قراردارند ،بین خود ارتباط برقرار نمایند.
.1-3ارتباطات مورب
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درکنارسطوح ارتباطی افقی (بین همردیفان) وعمودی(بین مسئوالن وکارکنان) ،نوعی رابطه از دوسطح جداگانه و از دو
حوزه کاری متفاوت شکل میگیرد .این شکل ارتباطی نیز ممکن است همانند ارتباطات افقی موجب همانگی و انسجام
فعالیتهای واحدهای مستقر در سازمان ،گردد(.همان منبع)477،
 1-4شیوههای ارتقای اثربخشی ارتباطات سازمانی
الف) ارتباطات باال به پایین
ب) ارتباطات پایین به باال
ج) ارتباطات افقی

.2شبکههای ارتباطات
.2-1شبکههای ارتباط رسمی

شبکههای رسمی عمودی هستند .درآن سلسله مراتب اختیارات رعایت میشوند و این گونه ارتباطات معموالً در
سازمانها ،در سلسله مراتب اداری مشاهده میشوند .شبکههای رسمی به چهار الگو ی زیر تقسیم میشوند
شبکه

زنجیرهای).(Chain Network

شبکه متمرکز ).(Chain Network
شبکه دایره ای(.)Circular Network
شبکه همهجانبه).(All Channel Pattern
 .2-2شبکه های ارتباطی غیر رسمی

همانگونه که اشاره شد ارتباطات رسمی در سازمان براساس نمودار سازمانی ،شکل میگیرد.اما ارتباط در سازمان منحصر
به این نوع ارتباطات نمیگردد .به بیان دیگر تا زمانی که افراد به سازمان نیامده وپستها اشغال نشده است ارتباطات مطابق
نمودار سازمانی شکل می گیرد.اما به محض آنکه افراد وارد سازمان شدند ،بنا به علل مختلف مانند سالیق وعالیق
مشترک ،هم فکریها و هم دلیها و ...با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند که با ارتباطات رسمی متفاوت است و روی
دیگر سکه سازمان رسمی؛ تلقی میشود .این شبکه ارتباطی را ارتباطات ریر رسمی مینامند (الوانی.)165:1372 ،
 .3الگوهای ارتباطات غیر رسمی

ارتباطات ریر رسمی را ارتباطییات درخییت انگییوری نیییز مینامنیید(الوانی ،1372ص ،)169زیییرا هماننیید درخییت موبییه
هرگوشه
سر میکشد و به طور نامنظم در هرجای سازمان راه مییابند .چند نوع از الگوهای ارتباطات ریر رسمی درنمودار زیر به
تصویر درآمدهاست.
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شبکه خوشه ای

شبکه تصادفی

افرادقابلاعتمادبرای

اطالعات ناچیز وکم اهمیت مبادله

انتقال استفاده می شوند

می شود

(تابشی)
شبکه انشعابی
رشته ای
شبکه
دقت ندارد
اطالعات مفید مبادله می شود

نمودار :3-3شبکههای ارتباط ریر رسمی(الوانی ،1372ص)169

شایعه جز مهمی از شبکه ریر رسمی ارتباطی گروه یا سازمان است .شایعه میتواند برای مدیران مسائل مبهمی که
کارکنان و اعضای سازمان آنها را مهم و موجب ایجاد اضطراب میدانند؛ روشن سازد( .قاسمی،1393ص)418
الف) مفهوم شایعه( :)Rumorشایعه پیامی است که در میان افراد رواب مییابد اما واقعیت آن قابل تایید نیست.
ب) انواع شایعه :شایعات را از دو بعد زمانی و انگیزشی تفکیک مینمایند(همان منبع ص.)419انواع شایعه از نظرمعیار

زمانی ،به سه نوع تقسیم میشوند.شایعههای خزنده ،شایعههای آتشین و شایعههای شناور.
برای به حداقل رساندن نتایج منفی اطالعات ریر رسمی در شایعه ،پیشنهادهای
زیر ارائه شده است(قاسمی،1393ص:)421
• در رابطه با تصمیمات مهمی که باید در سازمان گرفتهشود ،یک جدول زمانی ارایه دهید.
• در رابطه با تصمیمها و رفتارهایی که به نظر میرسد با بقیه ناسازگار یا متفاوت است ،توضیح دهید.
• سود وزیان تصمیمات کنونی و برنامههای آینده را اعالم نمایید.

• بکوشید تا بدترین حالتهایی را که امکان دارد پیش آید به اطالع همگان برسانید.
 .4ارتباط بین سبک های رهبری و ارتباطات سازمانی

صاحبنظران در یک دسته بندی ،سبکهای رهبری را به چهارنوع تقسیم نمودهاند(.رضاییان،1379ص)429
سبک اول) مدیریت آمرانه.
سبک دوم) آمرانه اما توام با دلسوزی پدرانه(خیرخواهانه).

سبک سوم) مشارکت جو.
سبک چهارم) کامالً مشارکتی.
.5سبکهای ارتباطات

 )1سبک دستوری .در این سبک پیام باید روشن و صریح باشد؛ زیرا میزان توان و تمایل افراد ناچیز است.
 )2سبک ترغیبی .از سبک ترریبی برای تغییر نگرشها وافکار عمومی در مورد سازمان ،استفاده میشود.

12

مدیریت ارتباطات سازمانی

 )3سبک حمایتی .از سبک حمایتی برای ایجاد شناخت و برقراری تفاهم و ایجاد روابط سازگار میان افراد استفاده
میشود.
 )4سبک تفویضی .از سبک تفویضی برای ارتباط با افراد توانمند استفاده میشود.
.6ارتباطات در سازمانهای مسطح و بلند

ساختار سازمانها با توجه به تعدد سطوح و سلسله مراتب سازمانی ،به دو گروه سازمان بلند و مسطح ،تقسیم میشوند.
سازمان مسطح( )Flat Organizationقلمرو گسترده دارد و فاصله بین مدیران ارشد و سرپرستان خط اول ،کوتاه
است(زاهدی1376،ص.) 88
سازمان بلند(  )Tall Organizationقلمرو نظارت محدود است و سطوح سازمانی در آن بیشتر است (همان منبع
ص.)376
ویژگیهای این دونوع ساختار سازمانی در نمودار زیر خالصه شدهاست:
ساختار سازمانی بلند

متغیر ها

ساختار سازمانی مسطح

کم

سرعت تصمیمگیری

زیاد

زیاد

تعداد سطوح تصمیمگیری

کم

کم

وسعت حیطه نظارت

زیاد

نمایه :3-3مقایسه سازمانهای بلند و مسطح(زاهدی 1376 ،ص)88
اما تفاوت قابل توجه در مبحث ارتباطات ،در دو نوع ساختار سازمانی یادشده ،سرعت گردش اطالعات و سهولت
ارتباطات سازمانی است ،به عبارت دیگر به طور معمول ،در ساختار مسطح ،سطوح سازمانی کمتر ولی ارتباطات
سریعتر .برعکس در ساختار بلند ،سطوح سازمانی بیشتر و ارتباطات کندتر است .این امر در سمینارها و کارگاههای
آموزشی بارها تجربه است .به این ترتیب که متن از قبل آمادهشدهای(کتبی یا شفاهی) به اولین نفر در گروه ارائه
میشود واز او خواسته میشود متن را به نفر دوم منتقل نماید .این کار تا آخرین نفر ادامه مییابد .در پایان
مشاهده میشود ،متن گفتهشده توسط نفر اول با گفته نفر آخر ،یکسان نیست.این امر با توجه به مطالب گفته شده و
برداشتها و ادراکهای متفاوت افراد ،قابل پیش بینی است .از این رو هرگاه تعداد سطوح و ردههای سازمان زیاد
باشند ،مشکالت ارتباطی گریزناپذیر بوده و باید کوشید تا ردههای سازمانی به حداقل ممکن کاهش یابند ،و یا
آنکه از طریق تفویض اختیار مسیر ارتباطی را کوتاه نمود و حتیالمقدوراز مشکالت ارتباطی کاست.
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گفتار چهارم

ارتباطات درون فردی
 .1مهارتهای ارتباطی مدیران

مهارتهای ارتباطی به توانایی انتقال اطالعات به دیگران به طور موثر و کارآمد ،اطال میشودکه میتواند ارتباطات
فردی و سازمانی را بهبود بخشیده و موجب رضایت از زندگی و ارتقاء کیفیت زندگی فرد؛ شود .در واقع این
مهارتهای ارتباطی است که تاثیرگذاری ارتباط را تعیین میکند.1مرحله اول در ارتباطات تولید اطالعات است
و مرحله دوم انتقال اطالعات یا دادهها توسط رسانه برای انتقال به مخاطبان مورد نظر ،صورت میگیرد.
 .2انواع مهارتهای ارتباطی

مهارتهای انتقال پیام ،شامل مهارتهای کالمی و ریرکالمی.
مهارتهای دریافت پیام ،شامل گوش دادن ،مشاهده و پاسخ دادن( همان منبع).
از نگاه دیگر ،توسعه مهارتهای ارتباطی به شناخت سه سطح ارتباطات درون فردی(ارتباط با خود) ،ارتباطات میان
فردی و ارتباطات عمومی؛ مرتبط میشوند(قاسمی1393،ص.)410
 .3ارتباطات درون فردی(خودنگری و شناخت خود)

ارتباطات درون فردی( )Intrapersonal Communicationرا توانایی برقراری ارتباط با خود ،توصیف مینمایند که اساس
و مبنای ارتباط با دیگران است .به تعبیردیگر اگر فرد بداندکیست؟ ارزشها وانتظارات خود را بشناسد ،بهتر میتواند
با دیگران ارتباط برقرار نماید .به این منظور شیوههای زیر پیشنهاد میگردد( :برکو و دیگران  ،1393ص )36
 .3-1تکلم با خود.
 .3-2ناهماهنگی شناختی ()Congnitive Dissonance
 .3-3خودنگری(دریافت تصویر کلی از خود)
 .3-3-1پنجره جو -هری

یکی از راه های نگاه به خود روش پنجره جو -هری 2است .به کمک این الگو میتوانیم خواسته های خود را بیان کنیم
وشخصیت خود را آشکار سازیم و به دیگران نشان دهیم که چه کسی هستیم و به آنها نیز این فرصت را بدهیم که خود

1. https://setare.com
.johari window
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را به ما بشناسانند .توضیح اینکه؛ بیشتر مشکالت ارتباطی بین مدیران و کارکنان ،از عدم شناخت شخصیت مدیر و
درک نشدن پیامهای مدیر به عنوان فرستنده ،ناشی میشود.
بر حسب آنچه برای خود مدیر یا دیگران شناخته و ناشناخته است ،میتوانیم
شخصیت مدیر را چهار ناحیه( مطابق نمودار زیر) تقسیم کنیم(برکو و دیگران  ،1393ص:)44
شناخته شده برای خود

شناخته نشده برای خود

 -1منطقه آشکار
شناخته شده برای دیگران

 -3منطقه پنهان

 -2منطقه کور
 -4منطقه ناشناخته

شناخته نشده برای دیگران

نمودار :4-1پنجره جو -هری(برکو و دیگران  ،1393ص)44
 .3-3-2مقابله با ارتباط گریزی

برخی انسانها ممکن است تحت تاثیر عوامل ارثی ،خانوادگی و یا اجتماعی؛ دچار کمرویی و هراس در تماس با
دیگران باشند .برای رلبه بر این مشکل ارتباطی ،شیوههای زیر پیشنهاد میشود(:برکو و دیگران ،1393ص)59
آموزش مهارتهای ارتباطی .آموزش آمادگی به افراد برای سخنرانی ،مشارکت در گروهها و برقراری ارتباطبا دیگران
حساسیت زدایی منظم .رفع تنش موجود در درون خود و رلبه بر نگرانی و تشویشتعدیل یا تصحیح ادراکات .به این نوع افراد آموخت که خوشبین باشند و افکار منفی را از خود دور نمایند. .3-4گوش دادن موثر

ضربالمثل معروف میگوید" خداوند به انسان دوگوش و یک زبان اعطاء نموده است" .اماگوش دادن مهارتی
است اساسی که تقویت آن در بهبود ارتباطات موثر خواهد بود.آیا شنونده خوبی هستیم؟ چه تفاوتی بین شنیدن
وگوش کردن است؟ و سرانجام اینکه فرایند گوش دادن چگونه است؟
 .3-4-1فرایند گوش دادن
 -اولین قدم در فرایند گوش دادن ،دریافت

-

یک پیام است.

بعد از دریافت محرک ها نوبت به مرحله توجه

در سیستم پردازش انسان می رسد.

 بعد از دریافت پیام وتوجه به آن ،شنونده تالش میکند آن را درک کند. -در مرحله بعد ،معنا دادن به محرکهای کالمی و ریرکالمی است.
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 بعد از معنا دادن به پیام ،فرایند پردازش اطالعات را با دادن پاسخ درونی یا بیرونی( واکنش عقالنی یا احساسی)به پیام ادامه میدهیم ،زیرا ظاهراً هر محرکی را دریافت میکنیم در جایی از مغز ما ذخیره میشود
 .3-4-2عوامل موثر بر گوش دادن
 .3-4-3گوش دادن گزینشی
 .3-4-4توصیههای برای بهبود مهارت گوش دادن

 بپذیریم که هم فرستنده و هم دریافت کننده در برقراری ارتباط موثر به یک اندازه سهم دارند. به عنوان شنونده سریع قضاوت نکنیم. از تحمیل نظرات خود به دیگران پرهیزکنیم. در گوشکردن صبور باشیم. احساسات و عواطف خود را کنترل نمائیم. طرز نشستن و ایستادن بر فرایند گوشدادن اثر میگذارد. به نشانههای گوینده پیام کامالً توجه کنیم. عواملی را که حواس را پرت میکند،کنترل کنیم. سعی نماییم پیام گوینده را درک و تکرار کنیم. -هنگام گوشدادن ،تجسمی از نکات اصلی پیام داشته باشیم.

گفتار پنجم

ارتباطات میان فردی
 .1تعریف ارتباطات میان فردی

ارتباطات میان فردی ( )Interpersonal communicationبرای اولین بار در اوایل دهه  1950مطرح شد و به طور کلی
سه
شیوه ارتباطی را مورد برسی قرارداده است:ارتباطات شفاهی(کالمی) ،ارتباط کتبی و ارتباط ریرکالمی (قاسمی،1393
ص.)412
ارتباطات میان فردی را اینگونه تعریف نمودهاند :ارتباطی است که بر دو رکن استوار است؛
الف) ارتباط برقرارکنندگان باید منحصر به فرد بودن خصوصیات رفتاری یکدیگر را بپذیرند.
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ب) پیامهایی را طراحی و ارسال کنند که نمایانگر پذیرش این موضوع باشد.
همچنین ارتباط میان فردی را میتوان به عنوان فرایندی تعاملی توصیف کرد که در جریان آن دو نفر پیامهایی را ارسال
و دریافت میکنند و دو نکته در این فرایند برجسته است؛ اول اینکه الزمه ارتباط ،دادن و گرفتن است و دیگر اینکه
در فرایند ارتباط ،عنصر اطالعات و رابطه همواره با هم هستند( .برکو و دیگران 1393،ص)158
 .2ارتباطات کالمی

ارتباط کالمی یا شفاهی رایجترین نوع ارتباطی در سازمان محسوب میشود و شامل کلیه پیام ها یا تبادل اطالعات
است و در همه جا اعم از جلسات ،کمیتهها و سخنرانیها؛ به کارگرفته میشود .این نوع ارتباط بر پایه زبان است و
زبان یک سیستم ارتباطات انسانی است ،مبتنی بر اصوات گفتاری که به عنوان نمادهای قراردادی استفاده میشود.
 2-1کاربردهای زبان
 2-2تحریف زبان

 .3ارتباطات غیر کالمی

در این شکل از ارتباط ،بدون آنکه از کالم و نوشتار استفاده شود ،اطالعات منتقل و ارتباط برقرار میشود.ارتباط ریر
کالمی در برگیرنده حرکات بدنی است مانند وضعیت چهره ،حرکات چشم ،حرکات دست؛ که به صورت آگاهانه یا
ناآگاهانه پیامهایی را به دیگران منتقل میکند( .برکو و دیگران 1393ص)118
کارشناسان معتقدند 93درصد پیامها از طریق ارتباطات ریر کالمی مبادله میشود وتنها  7درصد کالمی مبادله میشود.
 )4مهارت گفتگو
صحبت کردن( )Conversationیا گفتگو ،برقراری ارتباط با حداقل یک فرد دیگر؛ تعریف میشود .پرسیدن بهترین وسیله
برای آراز و ادامه گفتگو است .پرسیدن به کشف و درک نظرات و دیدگاههای به ما کمک میکند.همچنین پرسیدن
مانع خاربشدن از محور بحث و گفتگو میشود .در واقع با پرسیدن میتوانیم میتوانیم بحث و گفتگوها را با طرح سئوال
جهت دهیم و هدایت کنیم .پرسیدن در درک معنا و مقصود گوینده به ما کمک میکند(.برکو و دیگران 1393 ،ص)190
برای تقویت مهارت گفتگو ،چند روش توصیه میشود:
گوش دادن موثر که پیشتر اشاره شد. راهنمایی دیگران از طریق شرح جزئیات ،رعایت ترتیب ارائه اطالعات(بیان ونمایش اطالعات به شکل گام به گام)و استفادهاز کلمات وجمالت ساده وقابل فهم .
 بهره گیری از مهارتهای ارتباط ریر کالمی )5شیوه تجزیه و تحلیل تعاملی (مراودهای)

گیرند واین عامل بر نحوه ارتباط با هم تاثیر میگذارد .شیوه تجزیه وتحلیل تعاملی ، 1مراودات بین افراد را در رابطه با
. Tranasactional analaysis

1
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طبایع وخصوصیات روانی آنها مورد تجزیه وتحلیل قرار میگیرد(الوانی1379ص .)187،در این شیوه هدف آن اسییت
که
ارتباط بین افراد با توجه به طبایع آنها مطالعه شود ومشکالت ارتباطی شناخته شده و شیوه ایجاد ارتباطات موثر بین
کارکنان ودیگران (ازجمله ارباب رجوع) ،به کارگرفته شود.
در این شیوه اعضاء سازمان از منظر روحیات و شخصیت در سه حالت پدرانه ،بالغ وکودکانه قرار میگیرند.
تجزیه وتحلیل تعاملی برای جلوگیری از این مشکالت ارتباطی حاالت مختلف افراد را تجزیه وتحلیل کرده وبه افراد
قدرت میدهد با شناخت مخاطب خود به ارتباط صحیح اقدام نمایند.
در این روش  4نوع از حاالت رفتاری مشاهده میگردد:
 )1من نمیدانم چکار کنم  ،توهمه چیز را میدانی و بگو چکار کنم؟ مصدا طبع کودکانه وعدم استقالل فرد
 )2من میدانم چکار کنم ،تونمیدانی چکار کنی .حکایت از عدم اطمینان و برتری در مقابل دیگران
 )3من نمیدانم چکار کنم ،تو هم نمیدانی چکار کنم .نشان دهنده از یاس ودلزدگی فرد
 )4من میدانم چکار کنم ،تو هم می دانی چکار کنی .مصدا حالت بلوغ وشناخت کامل دو طرف  .اییین جنبییه،
مطلوبترین جنب ه ارتباطی است و الزم است مدیران سعی نمایند اییین گونییه طییرز تفکییر و روحیییه را در سییازمان
ایجاد نمایند.
-6مقابله با تعارض میان فردی

دو چیز موجب بروز تعارض میشود:
الف) مسایل مادی
ب) تفاوتهای فردی(برکو و دیگران 1393،ص)200
تعارض واقعیتی اجتناب ناپذیر برای افرادی است که باهم کارمیکنند و شکلهای مختلفی میتواند داشتهباشد؛
میتواند عدم توافق در مورد چگونگی انجام وظیفه یا تخصیص بودجه یا برخورد شخصی بین دو طرف باشد ،اما در
هر صورت تعارض بخش اجتناب ناپذیر زندگی سازمانی است.در واقع تعارض همیشه برای گروه یا سازمان بد نیست،
ولی شناخت نادرست یا عدم شناخت آن میتواند نیروی بسیار مخربی باشد (.بالدوین و دیگران1391،ص )353
روشهای فردی مقابله با تعارض

هرکس به شکلی متفاوت با مسئله تعارض برخورد میکند.آگاهی از روش برخورد با تعارض و آگاهی از عواقب و
پیامدهای استفاده از آن روش به مدیران کمک میکند تا مشخص شود که از روش خود راضی هستند خیر.در صورت
عدم رضایت ،الزم است با استفاده از مهارتهای ارتباطی ،تغییر در رفتار ایجاد شود.
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 .1پرهیز از تعارض.
 .2استقبال از تعارض.
 .3چشم پوشی از تعارض.
 .4سازش با تعارض.

 .5رقابت در تعارض.
 .6مشارکت برای مقابله با تعارض.
روشهای ارتباطی برای حل تعارض

در بحث ارتباطات سازمانی؛ سئوال اصلی اینست که روشهای ارتباطی برای حل تعارض کدامند؟ صاحبنظران
روشهای :ارتباط جسورانه ،مذاکره ،داوری ،میانجیگری و دعوی قضائی را توصیه مینمایند.
روش دسک()DESK

1

این روش راهی است برای حل و فصل تعارض میان افراد .این روش بر فرایند شرح و توصیف ،بیان و مشخص سازی
عواقب استوار است .همچنین میتوانیم تعارض را تجزیه و تحلیل نمود ،نیازها و موضع خود را در قبال آن مشخص
نموده؛ راهحلی برای آن پیداکرد و پیشنهاد نمود و در صورت لزوم برای ایجاد تغییر ،مذاکره بهعمل آید.
 شرح و توصیف .تا آنجا که ممکن است ،دقیقاً هر آنچه که موجب ناراحتی و آزردگی میشود؛ توصیف نماییم. بیان .احساس و فکر خود را به زبان آوریم. مشخص سازی .به دیگران اعالم شود که چگونه با شما رفتارکنند. عواقب .صراحتاً عواقب تغییرندادن رفتار طرف مقابل را عنوان نمائیم. -7برگزاری جلسات اثربخش

یکی از شیوههای موثر برقراری ارتباطی در سازمان برگزاری جلسات اداری است .برگزاری جلسات به عنوان یکی از
اثربخشترین ابزار برای ترریب و تحریک افراد به ایده سازی ،ترویج روحیه همکاری ،برنامهریزی ،ارایه رهنمودهای
ارزشمند و در نتیجه ارتقاء بهرهوری محسوب میشود .به همین خاطر مدیران نیز از این ابزار استفاده مینمایند اما
معموالً مدیران زمان زیادی را صرف برگزاری جلسات مینمایند ،در حالیکه ارلب این ابزار مهم و اساسی به عنوان
یکی از اصلیترین عوامل اتالف وقت تلقی میگردد و از آن به عنوان یکی از رهزنان زمان تلقی میگردد (خاکی،
 1387ص .)30به این ترتیب با برگزاری صحیح جلسات میتوان مشارکت افراد را برای دستیابی بهینه به اهداف و
ماموریت سازمان فراهم نمود و مدیران سازمان نیز میتوانند با مبادله سریع اطالعات ،سیاستها و تصمیمات جدید و
بههنگام اتخاذ کنند؛ همچنین از آثار این تصمیمات به عنوان بازخوری برای بهبود مدیریت مطلع شوند.
 1مخفف کلماتDescribing, Express, Specifying, Consequences :
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در ادامه توصیههایی برای برگزاری اثربخش جلسات ،عنوان میگردد:
 .7-1هدف از تشکیل جلسه چیست؟

اولین گام برای برگزاری جلسه ،مشخص شدن هدف از برگزاری آن است(هیندل ،1383ص .)8معموالً هدف از
برگزاری نشستهای اداری ،یکی از مقوالت زیر است .الزم است از قبل در مورد هدف و نوع جلسه تصمیمگیری شود
و به کلیه شرکت کنندگان اطالعرسانی شود(همان منبع):
 وسیلهای برای از ارتباط و اطالعرسانی :از قبیل صدور دستورات ،دریافت گزارشات و اطالعات ،ارائه توصیهها ورهنمودها؛
 جلسات مباحثه و گفتگو(راهنمایی ،تحقیقی وحل مساله یا موارد خاص و تصمیمگیری)؛ وسیلهای برای آموزش کارکنان یا دستورالعمل اجرا یا کنترل؛ جایی برای ادرام و ترکیب نظرات تمام اعضاء و رسیدن به یک نتیجه گیری کلی؛ مکانی برای درک و شناخت یکدیگر؛ وسیلهای برای ایجاد روابط خوب ،روحیه اعتماد و اطمینان بین کارکنان و مدیران؛ اتخاذ یا اجرای تصمیمات کاری؛ وسیلهای برای دریافت ایدههای نو و پیشنهادهای کارکنان؛ . 7-2انتخاب نوع جلسه

جلسات غیر رسمی.
جلسات رسمی.
 .7-3برنامهریزی و آماده سازی جلسه

 .7-4طرز استقرار و نشستن اعضاء در جلسات ،تاثیر زیادی در اثربخشی جلسات دارد و تعیین کننده،نحوه برقرای
ارتباط بین اعضاء نیز میباشد و به همین خاطرالزم است از قبل در مورد نشستن افراد تصمیم بگیریم .با این توصیف،
جلسات را به دو دسته تک به تک و گروهی تقسیم میشوند.
 -8ارتباطات در گروهها

سازمانها دریافتهاند که کار گروهی به آنها کمک میکند تا ارائه خدمات و تولید را بهبود بخشیده ،کارهای
ریرضروری را حذف و رضایت شغلی و کیفیت خدمات را؛ فراهم نمایند (آلیس و دیگران 1385 ،ص.)60
گروههای در سازمانها شاهد؛ گروههای کاری ،گروههای مطالعاتی و کمیتههای تخصصی هستیم .
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 .8-1تعریف گروه()group

گروه تنها مجموعهای از افراد نیست ،بلکه نشاندهنده نوع و شکل روابط میان اعضاء آن نیز هست.گروه را چنین
توصیف مینمایند :مجموعهای از افراد که با یکدیگر ارتباط برقرار میکنند تا کارهای مشترکی را انجام دهند و به
هدف مهم دست یابند.گروهها را براساس اندازه آنها طبقه بندی میکنند .گروههای گوچک معموالً  3تا  12نفریاند؛
گروههای بزرگ معموالً بیش از  12نفر عضو دارند.
 .8-2مزایا و معایب گروه

فعالیت گروهی به اعضاء گروه فرصت میدهد تا نظرات خود را بیان کنند و همچنین افکار و نظرات یکدیگر را مورد
چالش قراردهند .حضور افراد با سلیقهها و عالیق مختلف موجب میشود ،قبل از اتخاذ تصمیم ،چند بار مسئله بررسی و
مداقه شود .دانش هر فرد محدود است و نظرات گروهی موجب میشود ،تصمیمات سنجیدهتری گرفته شود .همچنین،
مشارکت در گروه موجب میشود اعضاء نسبت به تصمیم گرفتهشده ،احساس مسئولیت بیشتری داشته باشند .تحقیقات
نشان دادهاست افراد هنگام تصمیمگیری در مقایسه با تصمیمگیری فردی ،جسورترند و میزان ریسک پذیری آنان بیشتر
است(.همان منبع ص.)267-268
با وجود محاسن یادشده ،فعالیت گروه خالی از عیب نیست.به عنوان مثال تصمیمگیری فردی در مقایسه با جمعی،
طوالنیتر است؛ چون رالباً اعضاء گروه نظرات مختلفی دارند .عیب دیگر فعالیت گروهی ،اصطالحاً گروه ساالری یا
همرنگشدن جمع ،نامیده میشود( .)Groupthinkبا این توضیح که در این روش ،ارزیابی واقعبینانه محیط ،تحتالشعاع
مسئله حفظ انسجام و بقاء یک گروه قرار میگیرد .چند پیشنهاد زیر برای مقابله با این مشکل میتواند موثر واقع شود:
 باید قبول کنیم مشکل گروه ساالری گریزناپذیر است ،یعنی اینکه گروه به دنبال فشار بر اعضاء خود برای هماهنگشدن با هنجارهای گروه است.
 هربار که توافقی حاصل شد ،سعیشود این توافق مورد چالش و تردید قرارگیرد. قاعدهای وضع کنیم که مخالفت با نظر اکثریت گروه ،مجاز باشد. درست است که اتفا نظر میان اعضاء گروه موجب بقاء میشود ،اما بپذیریم انسجام درونی به گروه ساالری منتجمیشود( برکو ودیگران1393ص)269
 .8-3تفاوت گروه و تیم()Team
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به موازات شناخت اهمیت و جایگاه گروه در سازمانها ،مفهوم کارتیمی نیز مورد توجه قرارگرفته است .این دو عبارت
ممکن است در منابع مختلف ،با یک معنا بهکارگرفته باشد؛ اما تفاوتهایی نیز برای این دو به شرح زیر قائل هستیم
(آلیس و دیگران  1385ص.)61
مولفهها

گروه

تیم

طبیعت

قراردادی ،بدون هماهنگی و انسجام

دارای انگیزه ،انسجام و مدیریت مطلوب

ساختارسازمانی

جاری و مداوم

برنامه زمانبندی شده ویژه

عملکرد

عمومی یا چندگانه

وظیفه ویژه خاص

اهداف

عمومی ،چندگانه یا مبهم

ویژه ،جداگانه و تعریف شده و معین

مسئولیتها

مشترک

تصمیم داخلی نقشها و مسئولیتها

پاسخگویی

مبهم و پراکنده

متعادل با اهداف عملکرد

ارتباطات

ضعیف

دردرجه باالیی از همبستگی و اعمال متقابل

تعهدات

عالیق مشترک

تعهدات و الزامات مشترک و اهداف محکم

انگیزه

ضعیف

قوی

عضویت

پراکنده ،متفاوت ،عملکرد ترکیبی و نسبتا آزاد

انتخاب شده و هماهنگ و همگن یا تکمیلی

نمایه :5-5تفاوت بین گروه و تیم (آلیس و دیگران  1385ص.)61
 .8-4تصمیمگیری گروهی

یکی از اساسیترین وظایف و فعالیتهای اعضاء گروه ،تصمیمگیری است .تاکید بر تفکر جمعی و خالقانه در علت-
یابی مسایل و ارائه راهحلهای مناسب برای گشودن مسائل پیچیده ،یکی از راهکارهایی است که در دهههای اخیر افراد
و سازمانها به آن رویآوردهاند(متدین و دیگران1392ص .)77همچنین در نظر داشته باشیم یکی از بارزترین
ویژگیهای نظام مشارکتی ،تصمیمگیری گروهی است و فرایند تصمیمگیری گروهی به اعضاء گروه کمک میکند
که به نقش و وظایف خود را در رابطه با مسئله و حل آن بهتر درککنند .بدون تردید این روش همانند تمامی
موضوعات اجتماعی ،دارای محاسن و محدودیتیهایی است که الزم به ذکر آن هستیم:
 .8-4-1مزایای تصمیمگیری گروهی (حل گروهی مسائل سازمانی)

• مسائلی هستند که پاسخ واحد و صریحی ندارند .در این صورت روش درست ،آمیزهای از نظرات مختلف
است(.گروه از دانایی بیشتری برخوردار است)
• در اثر تعامل بین افراد ،خالقیت بیشتری به وجود میآید.
• همه افراد گروه میتوانند در تصمیمگیری نقش داشته باشند .در نتیجه گزینههای بیشتری ارائه میشود و
همچنین در ارزیابی گزینهها ،گروه دارای طیف وسیعتری از نظرات هستند.
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• همه افراد در مرحله اجرای تصمیم ،خود را متعهد میدانند.
 .8-4-2آسیبهای تصمیمگیری گروهی

• تصمیمگیری گروهی ،زمانبر است و موجب صرف هزینه در سازمان میشود.
• یکدستی بیش از حد ،موجب میشود افراد تحت تاثیر فشارگروهی؛ نظرات خود را ابراز نکنند.
• فردگرایی بیش از حد در مقابل یک دستی  ،قرارگیرد .در این شرایط ،افراد سرسختانه به دفاع از دیدگاههای
خود پرداخته و نسبت به نظرات سایر اعضاء بی توجه هستند.
• اجرای تصمیمات گروهی ،خواه ناخواه باید توسط یک فرد صورت گیرد؛ لذا تصمیات گروهی ممکن است
به وضعیتی دچار شود که هیچکس مسئول نباشد و مسئولیت لوث شود.
• تصمیمات گروهی ،ممکن است نتیجه یک مصالحه و یک حالت بیتصمیمی از طرف گروه باشد(.متدین و
دیگران 1392،ص)81
 .8-4-3روشهای تصمیمگیری گروهی

رای گیری() Votingوقتی صورت میگیرد که همه اعضاء بتوانند موافقت ،مخالفت یا بیطرفی خود را نسبت به یک
نظر اعالم کنند .رای گیری معموالً به چهار روش ،اتفا نظر(اجماع) ،رای اکثریت ،تکثر و رایگیری بخشی از کل؛
دسته بندی نمود.
اتفا نظریا اجماع( )Consensusبه معنای توافق همه اعضاء گروه در موضوع مورد بحث است.
در رای اکثریت( ،)Majority Voteنظری که بیش از نیمی از آراء را دریافت کند ،پذیرفته میشود.
تکثر( )Pluralityبه معنای بیشترین است.این شیوه هنگامی بهکار گرفته میشود که بیش از دو گزینه و دو راهحل وجود
دارد .مثالً سه نفر برای انتخاب مدیر ،پیشنهاد شده است که در این حالت فردی که بیشترین رای را دریافت کند؛
انتخاب میشود.
رایگیری بخشی از کل( ،)Part- of- the- whole votingهنگامی روی میدهد که نیاز باشد به تعداد یا درصدی
خاص از افراد واجد شرایط مراجعه کنیم .مثالً برای تغییردادن موادی از اساسنامه یا آییننامه سازمان ،تصویب75درصد
رای اعضاء الزم باشد.
 .8-5نقشهای اعضاء گروه

پیشگام .معرفی و ارائه افکار و ایدههای جدید.
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جستجو کننده اطالعات .خواستار حقایق و عوامل تبیین کننده بودن.
جستجوکننده نظرات .خواستار نظراتی هستند که آنها را به ارزشهای حاکم برگروه برساند.
اطالعات دهنده .معرفی و ارائه حقایق و نظرات.
نظر دهنده .معرفی و ارائه ارزشها و نظرات.
تشریحکننده .فراهم آوردن مثالها و راهحلها
هماهنگکننده .تشخیص ارتباط میان نظرات مختلف
سمتدهنده و جهتدهنده .تعیین مسیر گروه از طریق تبیین نظرات و شناسایی و خالصه نمودن آنها.
ارزیابیکننده .تجزیه و تحلیل تصمیمهای گروه.
مشوق .تشویق گروه به کارایی بیشتر.
کنترل امور .کنترل وظایف مکانیکی در گروه.
ثبتکننده .ثبت و ضبط تبادالت گروه.
حمایتگر .برای گروه ،نیروی امدادی و تقویتی بودن.
هماهنگکننده .میانجیگری اختالفات بین اعضای گروه.
سازشکننده .تالش برای حل تعارضهای داخلی گروه.
نگهبان .حفظ و برقراری ارتباط بین اعضا با تشویق نمودن آنها.
تعیین و تنظیمکننده استاندارد .تعیین هنجارها و الگوهای رفتار گروه
 .8-6برقراری ارتباط به عنوان یک عضو گروه

به عنوان یک عضو گروه ،فرد فعالیتهای ارتباطی مختلفی را انجام میدهند؛ از جمله :گفتن ،گوشدادن ،ارزیابی ،ارائه
پیشنهاد وموافقت یا مخالفت با نظر دیگران .در واقع مشارکت افراد در گروه ،با آگاهی آنان از نقشهایگفتهشده؛
مرتبط میشوند و تعامالت گروهی به موثرترین شکل انجام میشود.
 .8-7رهبر و رهبری گروه

نقاط قوت گروه نه تنها در مشارکت موثر است بلکه در رهبری موثر و معنادار است .رهبر راهنمای گروه است و
توانایی نفوذ دارد(برکو و دیگران 1393،ص.)320
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 -9مصاحبه

مصاحبه( )Interviewگفتگویی است هدفمند است بین دو یا بیش از دو فرد .این گفتگو از یک چارچوب اساسی"
پرسش و پاسخ" ،پیروی میکند .مصاحبهکردن از بسیاری گفتگوها ،رسمیتر است ،چراکه مشارکت کنندگان معموالً
اهداف مشترکی دارند و این اهداف از پیش تعیین شدهاند و هریک از طرفین نقشی را میپذیرند .مصاحبه کننده ،طرف
مقابل را انتخاب نموده و روش انجام مصاحبه را مشخص مینماید .همچنین زمان ،مکان و هدف از برگزاری جلسه را
تعیین مینماید( .برکو ودیگران1393ص .)230
مصاحبه انواع متعددی دارد ،اما در این مقال سعی میشود به اشکال مرتبط با حیطه سازمان و مدیریت پرداختهشود:
 .9-1مصاحبه استخدامی
 .9-2مصاحبه جمعآوری اطالعات
 .9-3مصاحبه حل مشکل

گفتار ششم

ارتباطات عمومی
ارتباطات عمومی بپردازیم .فرایند ارتباطات عمومی( )Public Communicationدر برگیرنده مبادله پیامها میان یک
گوینده و چند نفر شنونده است(برکو و دیگران 1393 ،ص.)338
در این گفتار به مهارت سخنرانی به عنوان یک مهارت اساسی عمومی میپردازیم .در برقراری ارتباط به ویژه در
سازمان ،از روش سخنرانی برای انتقال اطالعات و بیان ایدهها استفاده میشود .تحقیقات نشان میدهد که آمادگی
داشتن ،کلید موفقیت در یک سخنرانی است .میتوان ادعا نمودکیفیت اجرای یک سخنرانی تابعی است از :زمانی که
برای آمادهشدن صرف میشود ،میزان اطالعات جمعآوری شده ،زمانی که برای تهیه و تدارک وسایل کمک
آموزشی دیداری صرف میشود و تمرینهای انجامشده(همان منبع ص.)338
از نگاه دیگر یک فرایند پنج مرحلهای برای سخنرانی موثر پیشنهاد میشود(بالدوین و دیگران1391 ،ص:)70
 راهبرد( .)Strategyبه معنی تعیین راهبرد برای مخاطبان خاص. -ساختار( .) Structureمشخصنمودن نظم وچارچوب سخنرانی.
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 پشتیبانی( .) Supportارائه مدارک و شواهد برای دفاع از عقیده و نظر خود. سبک( .)Styleایراد سخنرانی به شیوه متقاعدکننده. .1مراحل سخنرانی
مرحله اول) چه باید گفت؟
مرحله دوم) به چه ترتیب باید گفت؟
مرحله سوم)چگونه باید گفت؟

ازنگاه دیگر ،پنج گام برای یک سخنرانی مفید و موثر عنوان شدهاست(برکو و دیگران 1393ص:)338
گام نخست ،تعیین وانتخاب موضوع سخنرانی یا پذیرش موضوعی است دیگران برای ما تعیین نمودهاند.
گام دوم ،طراحی و تدوین ایدههای اصلی سخنرانی است.
گام سوم ،فراهم نمودن مقدمهای است که حاضران را جلب کند ،زمینه را در اختیار آنها قراردهد؛ بهگونهای که
نکات اصلی موضوع سخنرانی را تشخیص دهند و درک کنند.
گام چهارم ،لوازم آموزشی دیداری ،گرافیکی رایانهای؛ آماده میشوند.
گام پنجم ،بخش پایانی سخنرانی طراحی و تدوین میشود .در این مرحله نکات مهم خالصه و ارائه میشود.
-2تکنیکهای سخنرانی موفق

 پیوسته ارتباط چشمی خود را با مخاطبان حفظ کنید. طرز ایستادن صحیح و حرکات بدن ،نشاندهنده اعتماد به نفس است و توصیه میشود حرکات بیش از حد انجامنگیرد و برای تاکید بر نکات مهم ،از حرکات آهسته و طبیعی استفاده شود.
 حالت چهره بیانگر حال و هوای سخنران است. انتخاب لباس مناسب استفاده از آهنگ و لحن کالم ،با باال و پایین آوردن صدا ،تغییر دادن سرعت کالم ،استفاده از مکث به موقع و انرژیبخشیدن به صدا
.3روشهای انجام سخنرانی

چهار روش اصلی ایراد سخنرانی عبارتند از :سخنرانی فیالبداهه یا ناگهانی(بدون آمادگی) ،سخنرانی با آمادگی،
سخنرانی از روی متن نوشته ،سخنرانی از حفظ(برکو و دیگران ،1393ص)352-363
 .4انواع سخنرانی
سخنوری سیاسی
سخنوری قضایی
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سخنوری علمی
سخنوری تشریفاتی
سخنرانی آموزشی
سخنرانی انگیزشی()Persuasive speech
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