ارتباطات سازمانی

اص هْن تشیي ػَاهل اسبسی دس سفتبس هذیشیت ،اًسبى است ٍ اص سَی دیگش هْنتشیي سشهبیِ سبصهبىً ،یشٍی اًسبًی آى
است ثِ ّویي دلیل تَجِ ثِ ًیشٍی اًسبًی دس سبصهبى ّب عی سبل ّبی اخیش ،ثخص ػظیوی اص صهبى ٍ سشهبیِ
سبصهبىّبی پیطشٍ سا ثِ خَد اختػبظ دادُ است  .استجبعبت سبصهبًی ثسیبسی اص دضَاسی ّبی ایي گًَِ اص استجبط سا
تحلیل ٍ ثشای آًْب ساُ حل هٌبست هییبثذ.
استجبعبت دس هؼٌبی ػبم آى ،ػجبست است اصولیِ فؼبلیتّبی گفتبسیًَ ،ضتبسی ٍحشوتی وِ ثشای اًتمبل هؼٌی ٍ هفَْم اص
فشدی ثِ فشد دیگش یب اثشگزاسی ٍ ًفَر ثش دیگشاى ثِ وبس هیسٍد .صهبًی وِ سبصهبى صهیٌِ استجبعبت سا فشاّن هی وٌذ یب ثش
استجبعبت هَثش هی افتذ ،استجبعبتَّ ،یتی ٍیژُ هی گیشد وِ اص آى ثِ استجبعبت سبصهبًی تؼجیش هی وٌین؛ ثِ ثیبى سبدُ،
استجبعبت سبصهبًی ،اًتمبل اعالػبت ،هفبّین ٍ هؼبًی ثیي ػَاهل سبصهبًی دس جْت تحمك اّذاف سبصهبى است.
ّذف اغلی دس استجبعبت سبصهبًی ایي است وِ افشاد هٌبست ٍ ٍاجذ ظال حیت ،اطال ػبت دسست سا دس صهبى هٌبست ٍ
ثب ٍسیلِ استجبعی هٌبست ،اسسبل یب دسیبفت وٌٌذ

ة ػٌَاى هجوَػِ ای اص
ثِ ثیبى دیگش استجبعبت اثشثخص دسسبصهبى ُ

چگًَگی اسائِ ،دستیبثی ،اشتشان گزاسی ٍوبسثشد غحیح اطال ػبت تؼشیف هیضَد.
مدل ّبی گًَبگَى استجبعبت ثِ فشاخَس ًَع ًگشش اسائِدٌّذگبى ایي هذلّب ،جٌجِّبی خبغی اص ٍیژگیّبی استجبعی سا
دس ًظش گشفتِ اًذ؛ اهب ثِ عَس ولی ّوِ آًْب ػٌبغش ٍ اجضاء اسبسی استجبعبت سا وِ ّوبى هٌجغ یب فشستٌذُ پیبم ٍ ،سیلِ ٍ
هخبعت است سا هَسد تجضیِ ٍ تحلیل لشاس دادُ اًذ .ثِ ػٌَاى هثبل وشیتٌش هذل استجبعی خَد سا دس لبلت ًوَداس
اسائِ ًوَدُ است:

()1

ّوبًگًَِ وِ دس ًوَداس هطخع ضذُ است دٍ جضء اغلی ایي فش آیٌذ استجبعی ػجبستٌذ ا ص :فشستٌذُ ٍ گیشًذُ  .هبثمی
اجضاء ایي هذل وِ ثِ

غَست هىول دس ّش دٍ عشف فش آیٌذ استجبعبت لشاس گشفتِ اًذ ًیض ػجبستٌذ اص  :سهضگزاسی،

سهضگطبیی ،پیبم ٍ اًتمبل پیبم  .آًچِ وِ دس ایي هذل ٍ ثِ صػن وشیتٌش هَسد تَجِ ثیطتشی لشاس گشفتِ

اخت الت
است ،ال

هَجَد دس فشآیٌذ استجبعبت هیثبضذ وِ دس ایي هذل ًمص هحَسی پیذا وشدُ است.

کانالهای ارتباطات سازمانی
وبًبل یب هجشای استجبعی ،هحولی است وِ پیبم ثش آى هی ًطیٌذ ٍ ثِ سَی همػذ حشوت هی وٌذ؛ وبًبل ّبی استجبعی
ػجبستٌذ اص ّشگًَِ اثضاسٍ ،سیلًِ ،وبد ،فٌأٍسی وِ اص عشیك آى هی تَاى ولوبت یب هفبّین ًَضتبسی ٍ هؼٌبیی سا اًتمبل داد .
اعبت هیبى فشدی ایي ٍسیلِ هیتَاًذ فبغلِ ٍ دس ٍالغ َّای هیبى دٍ فشد ثبضذ وِ ثِ استؼبش دسهیآیذ.
دس استت
هغبلؼبت ثسیبسی دس ایي حَصُ غَست گشفتِ است وِ ثِ جبی تبویذ ثش هبّیت یب هحتَای پیبم  ،ثش وبًبل ثِ ػٌَاى
چیضی وِ پیبم اص عشیك آى هٌتمل هی گشدد؛ تبویذ هی ضَد .دس سبصماى ،وبًبل ّبی استجبعی هی تَاًذ ضبهل فبغلِ (سٍ دس
سٍ) ،تلفيً ،بهِ ٍ وبًبل ّبی هجتٌی ثش ) ITپست الىتشًٍیه ،پست غَتی ، ،دٍسًگبس ،وٌفشاًس سادیَیی ،وٌفشاًس
تلَیضیًَی ،وٌفشاًس وبهپیَتشی ،سیستن اتَهبسیَى اداسی ٍ  )...ثبضذ .اًتخبة وبًبل هٌبست یىی اص هَضَػبت هحَسی
دس سبصهبى است  .دس یىی اص ایي هغبلؼبت ،هیضاى استفبدُ اص وبًبل ّبی چْشُ ثِ چْشُ ،تلفٌی ،تلگشام -تلگشاف ٍ هىبتجِ
ٍ هیضاى ػذم لغؼیت ٍ استشس ًبضی اص ٍلَع دضَاسی ّب سا هَسد ثشسسی لشاس دادًذ؛ ایي پژٍّص ثیبى هی وشد اػضبی
سبصهبى دس ضشایظ ػذم لغؼیت ٍ استشس ،وبًبلّبی سٍ دس سٍ ٍ تلفٌی سا جبیگضیي وبًبل ّبی سسوی ٍ هستٌذ هیوٌٌذ.
دس سبصهبى ،وبًبل ّبیی وِ اص پبیذاسی ثشخَسداسًذ هبًٌذ هىبتجبت یب وبًبل ّبی هجتٌی ثش  ITثب لبثلیت پیگیشی ،هؼتجش ٍ
داسای سسویت اًذ .ثذیٌسبى ثِ ّش هیضاى دسجِ سسویت سبصهبى ثب التش ثبضذ؛ ثش استفبدُ اص ایي وبًبل ّب تبویذ هی گشدد.
ایي ،لضٍهبً ثِ هؼٌبی هٌبستثَدى ایي وبًبلّب ثشای استجبعبت سبصهبًی ًیست ٍ .جَد وبًبلّبی سسوی ثشای هشتجظًوَدى
ٍ ّوبٌّگوشدى فؼبلیتّبی افشاد دس پست ّبی گًَبگَى سبختبس سبصهبًی الضم است؛ اهب وبفی ًیست؛ چشا وِ سبصهبى ّب
ًویتَاًٌذ ّوِ اطال ػبت هَسد ًیبص خَد سا اص عشیك وبًبل ّبی استجبعی سسوی اًتمبل دٌّذ  .اػضبی سبصهبى ًیض خَد سا
تٌْب ثِ وبًبل ّبی سسوی هحذٍد ًوی وٌٌذ .اًسبىّب ثِ عَس عجیؼی ثیطتش اص آًچِ وِ دس وبًبل ّبی سسوی همشسضذُ؛

توبیل ثِ ثشقساسی استجبط ثب ّوىبساًطبى داسًذ ٍ ثب ثشٍص هطهال ت سبصهبًی ،افشاد دس دستیبثی ثِ اطال ػبت هَسد ًیبصضبى،
ثیطتش اص هشص وبًبلّبی سسوی تجبٍص وشدُ ٍ ثش وبًبلّبی غیشسسوی اتىب هیوٌٌذ.

محتوای ارتباطات سازمانی
هحتٍای استجبعبت ،ػجبست است اص آًچِ وِ م ـٍجت ایجبد هؼبًی یب هفبّیـم لبثل دسن دس فشآیٌذ استجبعبت هیضَد.
ـ
هحتَای استجبعبت هجٌبی اغلی تؼبهل افشاد است  .هحممیي سبصهبًی ،هحتَای استجبعبت سا ثِ ػٌَاى هحػَل هؼبًی
هطتشن دس هیبى اػضبی سبصهبى تؼشیف ًوَدًذ .هحتَای استجبعبت تحت تبثیش فضبی سبصهبًی است  .فضبی سبصهبًی ٍ
ػٌبغش آى ًظیش آسهبى ٍ ثیٌص ضشوت ٍ سسبلت ٍ ثیبًیِ هبهَسیت سبصهبى هیتَاًذ فضبی تؼبهلی سا ثِ ٍجَد آٍسد؛ دس
ایي فضبی تؼبهلی ،افشاد سبصهبى دس سغَح هختلف ٍ ثب ًگشش ّبی گًَبگَى ثب یىذیگش شـسٍع ثِ ثشلشاسی استجبط ٍ
تؼبهل هی وٌٌذ ٍ هحتَای استجبعبت دس س ـاصهبى ثش ّویي اسبس ضىل هی گیشد؛ ثِ ػجبست دیگش هحتَا یب هضوَى
استجبعبت ثب فضبی حبون ثش سبصهبى ٍاثستگی تٌگبتٌگی داسد  .فضبی سبصهبى است وِ تؼییي هی وٌذ تؼبهل دسثبسُ چِ
چیضّبیی یب حَل چِ هحَسّبیی اًجبم هی پزیشد .ثشای هثبل ،هَاسدی دس سبصهبى ٍجَد داسد وِ ساجغ ثِ آًْب ثبیذ
غحجت وشد ٍ فشآیٌذّب ٍ سیستن ّبی سبصهبًی ًیض اص آى پطتیجبًی هیوٌٌذ .هَاسدی ًیض دس سبصهبى ٍجَد داسد وِ ساجغ
ثِ آًْب ًجبیذ غحجت وشد؛ الضاهبت خبظ سبصهبًی ،هحتَای استجبعی سا ثِ ٍجَد هی آٍسًذ وِ افشاد سبصهبى دس آى فضب ٍ
هحتَای استجبعی الذام ثِ ثشلشاسی استجبط ثب یىذیگش هیوٌٌذ.

سدیٌگ اضبسُ هی وٌذ صهبًی وِ سبص ٍوبسّبی هختلف ّوبًٌذ فضبی سبصهبًی ٍ الضاهبت استجبعی ػول هی وٌٌذ؛ هحتَای
گًَبگَى استجبعبتی ضىل هیگیشد:
 هحتَای ٍظیفِای استجبعبت
 هحتَای حوبیتی استجبعبت
 هحتَای هطبسوتی استجبعبت
 هحتَای هجتٌی ثش اػتوبد ٍ گطَدگی دس استجبعبت
 هحتَای هجتٌی ثش اّذاف استجبعی
دس ًْبیت ثبیذ خبعشًطبى وشد چٌبًچِ هفَْم ،هضوَى ٍ هحتَای استجبعبت ٍ ػَاهل هَثش ثش ضىل گیشی آى دس سبصهبى
ثخَثی ضٌبختِ ضًَذ  ،هیتَاى اًتظبس داضت وِ اثشثخطی استجبعبت سبصهبًی ثِ ٍاسغِ فضبی استجبعبت سبصهبى ثب التش
سفتِ ٍ سبصهبى ًیض ثِ اّذاف خَد ًبئل گشدد.

مسیرهای ارتباطات سازمانی
سبصهبى ثب سبختبس ٍ فشآیٌذّبی سبصهبًی ،هسیشّبی هؼتجش ٍ سسوی استجبعبت سا تؼشیف هی وٌذ .ایي هسیشّب ثبیستی ثِ
گًَِای ثبضٌذ وِ دستیبثی ثِ اّذاف سبصهبًی سا تسْیل ٍ تسشیغ ًوبیٌذ؛ الجتِ دٍس اص اًتظبس ًیست وِ گبُ هسیشّبی
تؼییيضذُ ،خَد ثِ ػٌَاى هبًؼی دس دستیبثی ثِ اّذاف ًوبیبًگش ضًَذ .دس یه ثشسسی ولی ،سِ هسیش استجبعی دس سبصهبى
لبثل ضٌبسبیی است:
الف – ارتباطات عمودی
استجبعبت سٍ ثِ پبییي (پبییٌگشا) :استجبعبت پبییٌگشا ثِ آى دستِ اص استجبعبت سبصهبًی اطال ق هی ضَد وِ پیبم اص هبفَق ثِ
صیشدستبى اسسبل گشدد .ثیطتش استجبعبت پبییٌگشایبًِ ،ثِ اهَسی ّوچَى ضشح هطبغل ،سٍیِ ّب ٍ خظ هطیّب ،ػىسالؼول
وبسوٌبى دس همبثل وبس ٍ استمشاس ّذفّبی سبصهبى هیپشداصًذ.

استجبعبت سٍ ثِ ثب ال (ثبالگشا) :استجبعبت ثب الگشا ضبهل استجبعبتی است وِ پیبم اص وبسوٌبى صیشدس ت ثِ همبهبت ثب التش
سبصهبى فشستبدُ هی ضَد .ایي استجبط ثیطتش دس هَالؼی هغشح است وِ صیشدستبى ثخَاٌّذ ػىس الؼول خَد سا دسهَسد
الذاهبت اًجبم ضذُ ثِ ثب الدستبى خَد هٌتمل وٌٌذ یب آى وِ ثخَاٌّذ چیضی دسهَسد خظ هطیّب ٍ سیبست ّبی سبصهبى
ثذاًٌذ یب ایي وِ ثخَاٌّذ تغییش ات سبصهبًی سا ثْتش دسن وٌٌذ  .هحیظ ٍ ضشایظ استجبعی وِ ثشاسبس آى صیشدست ثب
ثبالدست خَد استجبط ثشلشاس هی وٌذ؛ ثسیبس هْن است  .تحمیمبت ًطبى هی دّذ ثبیذ ضشایغی ایجبد ضَد وِ صیشدست،
آصاداًِ ٍ ثذٍى ّشاسٍ ،اوٌص خَد سا دسهَسد ثبال دست ٍ وبسّبی اٍ اثشاص داسد  .ایي ٍاويش ًجبیذ ثشای اٍ هطىلی
ثیبفشیٌذ ٍ اٍ سا ثش آى داسد وِ ثِ ًحَی خَاستِّب ،ػىسالؼولّب ٍ ًیبت خَد سا اص ثبالدست هخفی ًگْذاسد.
ثٌیس ٍ دیگش هحممیي هؼتمذًذ وِ استجبعبت سٍ ثِ ثبال توبیل ثِ تحشیف داسد .لیىشت ػٌَاى وشد وِ استجبعبت سٍ ثِ ثبال
تٌبسجی ثب استجبعبت سٍ ثِ پبییي ًذاسد ٍ ضبیذ اص غحت ووتشی ًیض ثشخَسداس ثبضذ؛ ػلت آى ًیض تػفیِ گضیٌطی
اطال ػبتی است وِ صیشدستبى ثشای هبفَلطبى فشاّن هیوٌٌذ!
ب -ارتباطات افقی
ثِ آى دستِ اص استجبعبت اط ال ق هی ضَد وِ پیبم ثِ غَست افمی دس سغح ًوَداس سبصهبًی حشوت وٌذ؛ ثذیي هؼٌی وِ
افشادی وِ دس یه سغح سبصهبًی لشاس گشفتِاًذ ٍ ّیچ گًَِ سوت سئیس ٍ هشئَسی ثب یىذیگش ًذاسًذ؛ استجبط خبغی سا
ثشلشاس هی وٌٌذ .ایي استجبط ،استجبعی است وِ هؼوَ الً ثشای ّوبٌّگی هیبى لسوت ّبی هختلف سبصهبى اًجبم هی گیشد ٍ
سدى تضبدّب ٍ تؼبسضبت ٍ غیشُ ثِ وبس هیسٍد.
ثیطتش ثشای حل هطهال ت ،دادى اطال ػبت هفیذ ،اص ثیي ة
ج -ارتباطات مورب
دس استجبعبت هَسة ،پیبم دس سغَح گًَبگَى سلسلِ هشاتت سبصهبًی یب خبسج اص سلسلِ هشاتت هجبدلِ هیضَد .ایي ًَع
استجبط ثِ هٌظَس ّوبٌّگی ،یىی وشدى ٍ جبهؼیت استجبعبت افمی است  .دس ثشخی متَى ثِ استجبعبت هَسة  ،گَضِای ًیض
گفتِ هیضَدً .ىتِ هْن ایي است وِ ّوَاسُ دس تحلیل هسیش استجبعبت صهبًی وِ اص استجبعبت افمی ًبم هی ثشین؛ ثشسسی
استجبعبت هَسة ًیض الصم است.

سبکهای ارتباطات سازمانی
سجه استجبعبت ،هجوَػِ ٍیژُای اص سفتبسّبی هتمبثل ضخػی وِ دس یه هَلؼیت خبظ هَسد ا ستفبدُ لشاس هیگیشد .دس
ٍالغ ،سجه استجبعبت ثِ هجوَػِای اص سفتبسّبیی ثشهیگشدد وِ دس فشآیٌذ استجبعی ،افشاد اص خَدضبى ًطبى هیدٌّذ.
ٍفَسد ٍ ّوىبساًص هؼتمذًذ ثِ عَس ولی ضص سجه ٍ ضیَُ استجبعی دس چبسچَة سبصهبى لبثل ثشسسی است وِ
ػجبستٌذ اص:
الف -سبک کنترلی
دس سثه وٌتشلی ،فشدی وِ ػبهل استجبعی است ٍ استجبط ثشلشاس هی وٌذ هثالً (سئیس) ثِ الذاهبت ٍ تفىشات خبظ افشاد
دیگش دس ساثغِ ثب خَدش جْت خبغی هی دّذ ٍ آًْب سا هحذٍد هی وٌذ .ایي سجه ثِ عَس ولی یه عشفِ است ٍ
ثبصخَسد ّن دس ایي ًَع ساثغِ ثیطتش ثِ هٌظَس ضشح ٍ تفػیل (پبییٌی ثِ ثبالیی ) ثِ وبس هی سٍد .یىی اص اّذافی وِ اص
هث
اتخبر ایي سجه دًجبل هی ضَد ایي است وِ فشد ثشلشاسوٌٌذُ استجبط ثِ دًجبل تذٍیي ًظشیِ خبغی دسثبسُ وبس است  .الً
ثِ دًجبل اعبػت ٍ پیشٍی هحض است ًِ ثحث ٍ تجبدل ًظش دس وبس ثشای سسیذى ثِ تَافك  .دس حمیمت دس ایي سجه ،
فشدی وِ استجبط ثشلشاس هی وٌذ توبیلی ثِ ضٌیذى ٍ اسائِ ساّىبسّبی پیطٌْبدی اص جبًت دیگشاى ًذاسد ٍ ثش ّویي اسبس
اص سبصٍوبسّبی اًگیضضی ًظیش تمَیت هثجت ٍ هٌفی ثشای افضایص سفتبسّبی هغلَة ٍ لبثل پیص ثیٌی استفبدُ هیوٌذ.

ب -سبک برابری (تساوی)
سجه تسبٍی (ثشاثشی) یه سجه استجبعی دٍعشفِ است وِ دس آى فشستٌذُ ٍ گیشًذُ پیبم ّش دٍ (سئیس ٍ هشئَس ) اص
یىذیگش تبثیش ٍ تبثش هی پزیشًذ ٍ سئیس (دس همبثل هشئَس ) سؼی دس تشغیت ٍ ثشاًگیختي صیشدست خَد داسد؛ هثالً دس
هَاسدی ًظیش ثشًبهِسیضیّ ،ذفگزاسی ،اًجبم ٍظیفِ یب تفىش ٍ تؼوك پیشاهَى ٍظبیف .فضبی ثحث ثیي عشفیي دس دسٍى
سبصهبى ثبص است ّش دٍ عشف دس هحیغی وِ پزیشای ػمبیذ گًَبگَى ٍ هختلف است ثب یىذیگش تػوین گیشی هی وٌٌذ.
دس ایي حبلت اسضذیت ٍ تخػع ٍ دیگش ػَاهل هٌضلت سبصهبًی دس هیبى دٍ عشف ساثغِ ،ووشًگ هی
اطال ػبت هیبى آًْب ثِ ّویي دلیل تسْیلضذُ ٍ ثِ غَست دٍجبًجِ غَست هیگیشد.

ضَد ٍ تجبدل

ج -سبک ساختاری
دس سبصهبىّب ،هذیشاًی سجه سبختبسی سا اًتخبة هی وٌٌذ وِ هؼتمذ ثِ ثشلشاسی ٍ تحمك اغَل سبصهبى اص عشیك ثشًبهِ -
سیضی ٍ سبصهبًذّی سسوی ثبضٌذ؛ تبویذ چٌیي افشادی ثش ثحث پیشاهَى اّذاف ،استبًذاسدّب ،جذاٍ ل ٍ ثشًبهِ ّب ،لَاًیي
ٍ همشسات ٍ سٍیِّبیی است وِ هیثبیست ثِ هشحلِ اجشا ثشسٌذ.
لزا استجبعبت ًیض ثِ هٌظَس ثشلشاسی چٌیي سیستن ّب ٍ وبسوشدّبی سبختبسی ّوسَ هی ضَد تب ًْبیتبً دس هشحلِ ػول
ثتَاى ایي چٌیي ػول وشد.

د -سبک پویا
ایي سجه استجبعی دس سبصهبى تَسظ م دیشاًی اتخبر ٍ اًتخبة هی گشدد وِ وبمالً فؼبل ،جسَس ٍ ثی پشٍا ّستٌذ  .دس ایي
سجه توبیل عشف استجبعی یب فشستٌذُ پیبم ثش ایي است وِ دس فشآیٌذ استجبعبت ،اغل هغلت ،گفتِ ضذُ ٍ خیلی ثِ دساصا
ًىطذ .یؼٌی دس حذالل صهبى هوىي ثْتشیي ٍ اثشثخص تشیي ًَع استجبعبت ٍ تجبدل اطال ػبت سا ثَجَد آٍسد  .اهب دس ػیي

حبل وِ دس ایي سجه ثش وَتبّی هذت صهبى استجبعبت ٍ اثشثخطی آى تبویذ هی ضَد هبّیت خَد استجبعبت وبم الً ثبص ٍ
غشیح ٍ سٍضي ٍ ثِ دٍس اص ّشگًَِ عفشُ ٍ ضبًِ خبلی وشدى ٍ حطَ ٍ صٍایذ است.
ه -سبک تفویضی
دس ایي سجه استجبعی ،سئیس ،هذیش یب هبفَق توبیل ثِ جلت حوبیت ٍ ووه اص جبًت افشاد دیگش

(یؼٌی عشف ّبی

استجبعی خَد ) داسد؛ ثِ ػجبست دیگش ،توبیلی ثِ ًظبست ٍ سشپشستی افشاد خَد ًذاسد؛ ثلىِ ثیطتش تشجیح هی دٌّذ تب اص
عشف ُ ای استجبعی خَد یبسی ضًَذ تب هستمیوبً اص سَی هذیش .
و -سبک اجتناب
دس حمیمت وسبًی وِ ایي سجه استجبعی سا ثشهی گضیٌٌذ اص تؼبهل ثب دیگشاى گشیضاى ّستٌذ ٍ توبیلی ثِ ثشلشاسی استجبط
ًذاسًذ .ایطبى تشجیح هی دٌّذ وِ ًِ ثش دیگشاى اثش ثگزاسًذ ٍ ًِ اص آًْب تبثیش ثپزیشًذ؛ آًْب حتی حبضشًذ ثشای فشاس اص
هث گفتي یه لغیفِ دسثبسُ
هَضَع اغلی (استجبعبت ٍ تؼبهل ثب دیگشاى ) ثِ تبوتیه ّبی اًحشافی ًیض دست ثضًٌذ  .الً
هسئلِ ای وِ دس سبصهبى پیص آهذُ است آًبى سا ثش آى هیداسد وِ هخبعجبى خَد سا ثِ سوت دیگشی ّذایت وٌٌذ.

گشدآٍسی :هؼػَهِ حیذسیبًی
وبسضٌبس سبصهبى هلی استبًذاسد ایشاى

