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 چکیده
و ارتباط است. تغييرات  تیریاضر بيان مدهدف از نگارش مقاله ح

روبرو  یدر دنياي امروز، سازمان ها را با چالش هاي مختلف عیسر
موفق هستند که به کمك  ییميان سازمان ها نیکرده است. اما در ا

 جادشدهیاز فرصت هاي ا ن،یهاي نو يو فناور یتیریابزارهاي مد
ابزارهاست.  نیا از یكیدانش  تیریبه نفع خود استفاده کنند. مد

است و  یبراي بقاي سازمان ها ضروري و حيات یدانش بعنوان منبع
دانش و  كیبه  یدستياب یشرط موفقيت سازمانها درتجارت جهان

سطوح می باشد. دنياي امروزي به گونه اي  یفهم عميق در تمام
در برابر  عیعكس العمل سر یاست که شرط بقاي هر سازمان

 ریء با داشتن دانش و خالقيت امكان پذاست که آن جز تغييرات
است  یفعاليت یهر جامعه در گرو نوع و چگونگ یباشد. ترق ینم

به  یدر هر سازمان رانیشود. مد یکه در مدارس آن جامعه انجام م
بر خوردارند و به  ییاز اهميت باال یخصوص سازمان هاي آموزش

 ید. اثر بخشرون یبه شمار م ازمانهر س هیسرما نیعنوان گرانبهاتر
نظام است. در  نیاثر بخش ا تیریدر گرو مد یسازمان آموزش

با انگيزش باال و کارآمد در نظام  رانیصورت قرار گرفتن مد
تواند با کيفيت باالتري به اهداف خود  یسيستم م نیا یآموزش

مقاله که ابزار جمع آوري اطالعات آن به روش کتابخانه  نیبرسد. ا
و ارتباط  تیریمد یبه بررس یتحليل - یاي است به روش توصيف

شده است ابتدا مفهوم ارتباط ارائه شده و سپس  یپردازد وسع یم
 گردد. یارائه م ییپيشنهادها انیشود و در پا یو تحليل م هیتجز

 های کلیدیواژه

 ارتباط در سازمان ت،یریارتباطات، مد

 
 

 
 
 

 

 

Abstract 
The purpose of writing this article is to express 

management and communication. Rapid change in 

today's world has faced organizations with various 

challenges. But in the meantime, there are successful 

organizations that, with the help of management tools 

and new technologies, take advantage of the 

opportunities created. Knowledge management is one 

of these tools. Knowledge as a resource is essential for 

the survival of organizations and the condition for the 

success of organizations in global business is to achieve 

a deep knowledge and understanding at all levels. 

Today's world is such that the condition for the survival 

of any organization is a rapid reaction to change, which 

is not possible with knowledge and creativity. The 

development of any society depends on the type and 

manner of activities that are carried out in the schools 

of that society. Managers in any organization, 

especially educational organizations are of great 

importance and are considered as the most valuable 

asset of any organization. 
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Communication, management, communication 
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 رویکردی بر مدیریت ارتباط در سازمانهای دولتی استان تهران فهیمه علی:

 مقدمه

کند. در  فایخود را ا یدیآن بتواند موثر واقع شود و نقش کل تیریسازمان و مد یاثربخش باشد تا در مجموعه  دیبا یارتباطات سازمان
کل  یعنیارتباطات اثربخش (. 8772مدرن در نظر گرفته شوند)دسلر و همکاران،  یسازمان ها ادیتواند به عنوان بن یواقع ارتباط موثر م

(، 8773کند)شرمرهورن،  افتیدر امیپ رندهیگ ایمقصد  ،یکالم ریغ ایو  یکالم ق،یام فرست ارسال داشته است به هر طریآنچه را که پ
 گرید کیر ب رندهیکه مورد نظر فرستنده باشد و انتظار فرستنده و واکنش گ دینما ریآن را همان گونه تفس ام،یکننده پ افتیکه در یطور

 تیریوظیفه مد م،ی( درنظر بگیرگریهر چیز د اینئوکالسیک اقتصاد، حداکثرکردن)سود  دگاهیرا با د یهدف هر سازمان اگر.منطبق گردد
 یبه طراح دیوظیفه با نیبرای انجام ا تیریسازند. مد یاز نهاده ها و ستاده ها را انتخاب کند که سود را بیشینه م رییآن است که مقاد

عدم اطمینان را  ینوع فیوظا نیا یفعاالنه اعمال کارکنان بپردازد؛ همگ تیریو روش های تولید و مد االهاک یابیشف بازارها، ارزو ک
باشد در غالب تئوری های  یروحیه نوآورانه م جادیگذاری در کسب اطالعات، دانش و ا هیدر بر دارند که غلبه بر آن، مستلزم سرما

(، ترجیحات مشتری یو سیاس یاجتماع طی)بازار، شرا یمداوم خود با محیط خارج طبیقسازمان از دانش برای تدانش، استفاده  تیریمد
دانش  تیرمدی. است شده انگاشته – تولید منبع نه و –از تئوری ها، دانش به عنوان محصول تولید  گرید یبرشمرده شده و در برخ

 یم یارزش حاکم تلق کی "خالقیت و نوآوری "ای که در آن  یاست. فرهنگ سازمانمستلزم وجود رهبری آگاه و تأثیرگذار در سازمان 
،  1017شود، دهه  یم هیدانش است.در دسته بندی ای که از سوی صاحب نظران کسب و کار ارا تیریاز عناصر جلوبرنده مد یکیشود 

از قدرت فکری خود بهتر استفاده کنند. )دهه  دیبابه کیفیت بهتر، همه کارکنان  یبرای دستیاب نکهیدهه جنبش کیفیت )تاکید بر ا
 تیری، دهه مد 8777ها( و دهه  نهیکسب و کار و کاهش هز ندهایی)بهبود فرا یمجدد( استفاده از فناوری برا ی، دهه مهندس1007

ارتباطات، گروه های  عوامل مؤثر بر ،یاموری چون ارتباطات انسان تیری(. در مد1918 فیان،یو ظر یدانش لقب گرفته است )امیران
 ،ینیدر سازمان مطرح است)ام یو مدنظر داشتن مراودات انسان یراه های بهبود ارتباطات در رفع موانع ارتباط ،یو رسم ییررسمغ

تنها  رانیکه مد یدر زمان یگذرد و گاه یم انیمشتر ایهمکاران  ردستان،یبا ز یتلفن ایبه ارتباط رودررو  رانی(. بیشتر وقت مد1921
موضوع مفاهیم و فنون  نیشود. ا لیمحیط کاری تبد کیبا مسائل حاد روز خلوت آنها به  یارتباطات ذهن طههستند ممکن است به واس

 .دهد یقرار م یو سازمان مورد بررس تیریارتباط را در حوزه مد
برنامه  قیدانند که از طر یم ینظام ارزش کی یبر مبنا یو ماد یمؤثر و کارآمد منابع انسان یریبه کارگ ندیرا فرآ تیرینظران مد صاحب

شده  نییبه اهداف تع یابیدست یبرا اتیو ارتباطات( و کنترل عمل زشیانگ ،ی)رهبر تیمنابع و امکانات، هدا جیبس ،یسازمانده ،یزیر
و کارآمد در سازمان به ارتباط منظم  ستمیس یدر سازمان برقرار ریمد فیاز وظا یکی بیترت نی(. به ا1918 ان،یضائ)رردیگ یصورت م

 فهیتوان ادعا نمود وظ یو م دینما یو اثر بخش گردش امور را مختل م حیو به تجربه ثابت شده است نبود ارتباط صح دیآ یشمار م
ت وق نیشتریب گر،ید تیبا هر فعال سهیدر مقا رانیدر سازمان قابل تحقق نخواهد بود. مد ؤثرم یارتباط ستمیبدون وجود س رانیمد یها

. مینمائ هیروانه خود را ته تیاز فعال یاست فهرست یمدعا کاف نیاثبات ا ی. براندینما یارتباط و انتقال اطالعات م جادیخود را صرف ا
 ،یادار یخواندن نامه ها ای: )شرکت در جلسات، نوشتن لیدارنداز قب یارتباط یتیماه رانیمد یها تیفعال نیشود عمده تر یمشاهده م

 .(... سازمان ها و ریسا ندگانیو نما رانیمه، مالقات با کارکنان، مدابالغ بخشنا
 یافراد، نقش جمع آور نیارتباط ب جادی(، نقش ا1918 ،ی)الوانندینما یم فیتوص رانیمد یسه نقش را برا ران،یمد یها فهیبر وظ عالوه

 سریم حیارتباطات صح قیشود که از طر یمداد مانتقال اطالعات قل یکه در هر سه نقش، محور اصل ،یریگ میاطالعات و نقش تصم
 نیگردد. بنابرا یم یو وحدت سازمان یکپارچگیداده و موجب  وندیف ارتباطات تار و پود سازمان را به هم پیتوص نیخواهد بود.  با ا

  خود اهتمام ورزند. یارتباط یمهارت ها تیداشته باشد و بر تقو یو نحوه ارتباط مؤثر آگاه ندیدر تمام سطوح الزم است از فرآ رانیمد

 

 سازمان  

. سازمان به مجموعه ای میپرداز یسازمان و ارتباطات م میمفاه حیابتدا به توض یتر مفهوم ارتباطات سازمان قیدق یبرای بررس
کل مجموعه شود. مجموعه ای که هر کدام از اعضای آن دارای هدف های فردی هستند و  یمدار اطالق م فهیهدفدار و وظ ،یاجتماع

ساختار  کیدر چارچوب  یهماهنگ یبه نوع شیها تیمجموعه برای انجام فعال نیباشد. ا یم یسازماننظام دارای اهداف  کیبه عنوان 
 طیبپردازد، بلکه همه سازمانها توسط مح تیدر آن به ادامه فعال ای دیتواند در خالء به وجود آ ینم یسازمان چیاست. ه ازمندین یسازمان
سازمان  کیاز افراد در  کیاحاطه شده اند.  برای هر رندیپذ یم ریو هم از آنها تاث رندگذا یکه هم بر آنها اثر م رامونیپ یجتماعهای ا



 شناسایی و ارزیابی نقاط قوت و ضعف فضای مجازی بر بازاریابی و تبلیغات  باقری توستانی و همکاران: حامد 

 مورد مطالعه )شرکت خودرو سازی سایپا(

 کیهر فرد است و دوم مفهوم ارتباط است که  یامر در پروسه شغل نیتر یاتیمفهوم سازمان که ح یکیدو مفهوم مهم وجود دارد؛ 
فارغ  کیبرای  قتیسازمان است. درحق شرفتیفرد برای ارتقاء و پ فهیفهم نحوه عمل سازمان و دانستن وظ المان منحصر به فرد برای

 (.1919سازمان را نداشته باشد)بهزاد نسب،  کیدر  تیبه عضو ازیکه ن ستین یتخصص تیفعال چیدانشگاه ه لیالتحص

 تعریف ارتباط

در سازمان ها  گرید ریو تعب دینما یل: تلفن، تلگراف و ... را به ذهن متبادر ممث یارتباط جمع لیدر نگاه اول واژه ارتباطات، وسا
انگارند. با وجود تنوع برداشت از ارتباطات و با نگراه سرازمان و  ینامه م افتیارسال و در ،یارتباطات را منحصر به مکاتبات ادار

. دینما یم فیتعر« افراد در سازمان با واسطه با بالواسطه نیس ها بو احسا میو مفاه یو تبادل اطالعات، معان انتقال»تارتباطا تیریمد
به  ،ینماد یهرا رامیپ رقیو مقاصرد خرود را از طر میکوشرند ترا مفراه یاست که ضمن آن افراد مر یانیارتباطات جر فیتعر نیدر ا

آن  قیناخواسته که از طر ایناآگاهانه، خواسته  ایهانه است آگا یندیارتباطات فرآ »گرید فی(. در تعر1918 ،یانتقال دهند )الوان گریکدی
 گران،یشوند)برکو و د یو ادراک م افتیشده، سپس ارسال، در انیب یکالم ریغ ایو  یکالم یها امیاحساسات و نظرات به شکل پ

 :که حیتوض نیبا ا ییاو محتو ریو برگشرت ناپرذ یتعرامل وسرته،یپ را،یپواسرت  ینردیاسراس ارتباطرات فرآ رنی(. بر ا1918
و به  ابدی یم ریی. توقعات، احساسات و عواطف انسان تغابدی یم رییتغ گریبه حالت د یهمواره از حالت رایز ا،یاست پو یندیفرآ ارتباطات

 .شود یهرگز متوقرف نم ندیفرآ نیو ا میارتباط هست ی. ما همواره در حال برقراابدی یم رییتغ زیارتباط ن تیتبع آن ماه
 یاست تعامل یندی. ارتباطات فرآمیاثر ساز یآن را ب میتوان ینم م،یفرست یم امیکه پ ی. هنگاممیدر تماس هست گرانیبا خود ود وستهیپ

از  یارتباط چرخه ا نیدهند. بنابرا ینسبت به سخنان و اعمال ما واکنش نشان م زین گرانی. دمیهست گرانیو ما همواره در تماس با د
 یمرا دارد و برا یبه کل تجربه انسان یادیز یارتباطات وابستگ رایز ،ییاست محتوا یندیارتباطات فرآ نیهمچن.تکنش و واکنش اس

 گرید انی. به بمیبرقرار نمائ یوندیآن پ لیوتحل هیپردازش و تجز ام،یفرهنگ و ارتباطات، ارسال پ نیارتباط مؤثرالزم است ب یبرقرار
 .میو کجا ارتباط برقرار کن یکه مهم است با چه کسبل ردیپذ یارتباط در خالء صورت نم

 و عناصر ارتباطات ندیفرآ

 (.1918 ،ینمود )الوان انیتوان ب یم یکانال ارتباط قیاز طر رندهیساده، انتقال اطالعات از فرستنده به گ انیارتباطات را به ب ندیفرآ

 

 

منتقل  یکانال ارتباط رقیرا از طر رامیخود، پ یو قصد ذهن شهیست که با اندا یارتباط انیمنبع، آغازگر جر ایمدل فرستنده  نیا در
 یارتباطات را به اجزاء گسترده تر ندیصاحب نظران فرآ ریدارد. سا یم افتیرا در امیخود پ شهیو اند تیبا ذهن امیپ رندهینموده و گ

 (.1928 ،ی)قاسم ندینما یم فیتوص

  ارتباطات در سازمان 

کارکنان  نیکار ب می: تقسردیگ یساختار دو مقوله مورد توجه قرار م یو طراح یسازمانده ندیاست. در فرآ یسازمانده ریمد فیاز وظا یکی
سازمان، کانال ها و  ی(. عموماً نمودار رسم1918 ان،ی)رضائ گریکدینحوه ارتباط افراد با  ایساختار  نیدر ا یشبکه ارتباط یو برقرار

مشخص شده است. نحوه  یالتیهمان است که در نمودار تشک یارتباط رسم یرو الگو نیدهد. از ا ینشان مرا  یرسم اطاتارتب یمجار
 :ردیدر سازمان صورت گ ریافراد ممکن است به اشکال ز نیارتباط ب

 یارتباطات عمود   -

به منظور آموزش، اطالع و ابالغ  و نیکه ارتباط بر اثر سلسله مراتب از باال به پائ یدر سازمان، به طور یشکل ارتباط نیتر جیرا
است که  یتوأم با مشکالت ی. ارتباطات عمودردیگ یو درخواست ها صورت م شنهادهایبه باال با ارائه گزارش، پ نیدستورات، و از پائ

و اصالح  لیتعد بد،ای یم ریی(. به عنوان مثال، اطالعات واصله از مقامات باالتر در هرده تغ1918 ،یدهد)الوان یآن را کاهش م یاثربخش

 فرستنده کانال ارتباطی گیرنده

 پیام پیام
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باال دست نسبت  ابدیکه در یدر صورت ردستیکه ز یدرصورت زیبه باال ن نیشود. در ارتباط پائ یرده متوقف م کیدر  زین یشود و گاه یم
 .دینما یم لیو تعد فیآن را تلط ایدهد، در ارسال اطالعات امساک نموده و  یازخود نشان م یاطالعات واکنش منف یبه پاره ا

 یباطات افقارت  -

متعدد و اعضاء بخش  یکار یاعضاء واحدها و گروه ها انیانجام کار، در م یها و روش ها هیرو قیشکل از ارتباطات معموالً از طر نیا
 یواحدها یگردد و هماهنگ یاعضاء سازمان م هینوع ارتباطات موجب بهبود روح نیشود. ا یبرقرار م یو ستاد یمتنوع صف یها

 (.1918 ان،یدهد)رضائ یم شیفزارا ا فیم ردهمسطح و افراد ه

در  یرسم ریموجب بروز روابط غ ینوع خطوط ارتباط نیمورد ا یمشکل ساز خواهد بود و توسعه ب یاوقات استفاده از ارتباطات افق یگاه
صورت نظام  نید و در ادر سازمان گرد فیافراد هم رد انیمشترک م قیگونه ارتباطات، منجر به عال نیتوسعه ا نیسازمان شود. همچن

  .عالئق، متزلزل گردد نیا ریکنترل در سازمان تحت تأث

 ارتباطات مورب  -

 یرابطه از دو سطح جداگانه و از دو حوزه کار یمسئوالن و کارکنان(، نوع نی)ب ی( و عمودفانیهم رد نی)ب یافق یکنار سطوح ارتباط در
 یواحدها یها تیو انسجام فعال یموجب هماهنگ یممکن است همانند ارتباطات افق زین یشکل ارتباط نی. اردیگ یمتفاوت شکل م

 (.انمستقر در سازمان گردد)هم

 یارتباط رسم یشبکه ها

نشان  یارتباط ی. الگوهاندینما یرا در سازمان مشخص م یارتباطات رسم یکانال ها و مجار یگونه که گفته شد نمودار سازمان همان
 ابدی یم انیاست که اطالعات در آنها جر ییکننده کانال ها نییتع ،یارتباط یشبکه ها گرید انیاست و به ب یرسم ارتباط یدهنده مجار

  :در سازمان عبارت است از یارتباط رسم یها ال(. کان1928 ،ی)قاسم

 .در ارتباط است گریعضو د کی. هرعضو تنها با یا رهیشبکه زنج .1

  .ردیگ یاعضاء با او صورت م ریدر مرکز قرار دارد و ارتباط سا عضو به عنوان رهبر کیشبکه متمرکز .  .8

 .شده است میتقس یمساو باًیاعضاء گروه به طور تقر نیب تی. مسئولیا رهیشبکه دا .9

 (.1928 ،یارتباطات باشند)قاسم رندهیتوانند گ یاعضاء م یشبکه همه جانبه. تمام .4

  یرسم ریغ یارتباط یشبکه ها

نوع  نی. اما ارتباط در سازمان منحصر به اردیگ یشکل م ،یدر سازمان براساس نمودار سازمان یارتباطات رسم گونه که اشاره شد همان
شکل  یو پست ها اشغال نشده است ارتباطات مطابق نمودار سازمان امدهیکه افراد به سازمان ن یتا زمان گرید انیگردد. به ب یارتباطات نم

ها و  یها و هم دل یمشترک، هم فکر قیو عال قیوارد سازمان شدند، بنا به علل مختلف مانند سالبه محض آن که افراد  ا. امردیگ یم
 ،ینامند)الوان یم یررسمیرا ارتباطات غ یشبکه ارتباط نیمتفاوت است. ا یکنند که با ارتباطات رسم یارتباط برقرار م گریکدی... با 
 نیبه عهده دارد. ا یآن نقش مؤثر و ملموس یو ناکام یابیاست و در کام یسمرریسکه سازمان غ گرید یرو یررسمیغ ارتباطات(.1918

اگر با  یررسمیدهد. ارتباطات غ یرا در سازمان تحت الشعاع قرار م یکه ارتباطات رسم ابدی یآن قدر توسعه م یگاه یشکل ارتباط
در  یررسمیتوجه داشت که وجود ارتباطات غ دیاما با. ندینما یاختالل م جادیاهداف سازمان در تعارض باشند در راه تحقق هدف ها ا

و  رد،یهم راستا با اهداف سازمان باشد از آنها بهره گ انیجر نیکه ا یاست که در صورت نیا رانیبوده و نقش مد ریسازمان اجتناب ناپذ
 .توقفشان بکوشند ودر قطع  ابدی یاگر آنها را مخالف و بازدارنده م

  و ارتباطات یررهب یسبک ها نیارتباط ب 

 :نموده اند میرا به چهار نوع تقس یرهبر یسبک ها ،یدسته بند کینظران در  صاحب

 مدار و آمرانه فهیاول( کامالً وظ سبک .1
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 مورد مطالعه )شرکت خودرو سازی سایپا(

 (رخواهانهیپدرانه )خ یدوم( آمرانه اما توأم با دلسوز سبک .8

 سوم( مشارکت جو سبک .9

 یچهارم( کامالً مشارکت سبک .4

 (:1917 ،یشده است)الوان دهیکش ریبه تصو یو ارتباطات سازمان یهبرر یسبک ها نیب وندیپ ریجدول ز در

 یو ارتباطات سازمان یرهبر یسبک ها نیب وندیپ .1جدول

 سبک های رهبری

 عناصر

 مشارکتی مشارکت جو خیرخواهانه وظیفه مدار و آمرانه

 دو طرفه دو طرفه یک طرفه یک طرفه نحوه ارتباط

 خوب خوب نسبتاً با احتیاط - میزان تعامل

برقراری تفاهم و سازگاری  تغییر نگرش ها ابالغ دستورالعمل و آموزش کاربرد
 میان افراد

رشد افراد و صرفه جویی در 
 وقت مدیران

 رانیمد یارتباط یمهارت ها 

 یارتباطات فرد یها مهارت -

ارزش ها و انتظارات خود را  ست؟یاگر فرد بداند ک گرید ریاست. به تعب گرانیارتباط با د یارتباط با خود، اساس و مبنا یبرقرار ییتوانا
 (. 1918 گران،یگردد)برکو و د یم شنهادیپ ریز یها وهیمهارت ش نیا تیتقو ی. برادیارتباط برقرار نما گرانیتواند با د یبشناسد، بهتر م

 با خود.  تکلم -

 .یخودنگر از ذهن یخود ورفع نکات منف دیمرور افکار و عقا

 نانهیصادقانه و واقع ب دگاهیاست که همان د یخود واقع کی یکه هرکس دارا نیا حیاز خود. توض یکل ریتصو ایز خود درک وشناخت ا 
 یاست به معن یخود عموم کیخواهد باشد و  یکه م یانسان کامل تیشخص ای یقیخود حق یدارا نیهر فرد در مورد خود است. همچن

 .ما است یفتارر اتیما و خصوص تیدر مورد شخص گرانینظر د

 مؤثر شنود -

و  دنیشن نیب یچره تفاوت م؟یهست یشنونده خوب ایآن در بهبود ارتباطات مؤثر خواهد بود.آ تیکه تقو یاست اساس یدادن مهارت گوش 
 گوش دادن چگونه است؟ ندیفرآ نکهیگوش کردن است؟ و سرانجام ا

است که شامل  یستیز یعمل دنی. شنستیطور ن نیکه ا یدر حال و گوش دادن هر دو مانند هم هستند، دنیشن میاست تصور کن ممکن
است  یندیگوش دادن است و گوش دادن فرآ ندیاز فرآ یبخش دنیشن گرید ریاست. به تعب یحس یکانال ها قیاز طر امیپ کی افتیدر

گوش  ندیقدم در فرآ نی.  اولارئه شده امیتوسط شنونده به پ ییتوسط پاسخگو ییو پاسخگو یاردرک، توجه، معنا گذ افت،یشامل در
 یاز راه کانال ها امیپ افتیگوش و مغز است. در نیب یکیزیو تأثرات ف راتیاز تأث یعمل مجموعه ا نیاست. ا امیپ کی افتیدادن، در

  .توجه کند امیبه دقت به پ دیبا ندهگوش دادن است و شنو ندیاز فرآ یتنها بخش ،یریو تصو یصوت

است که از  یمحرک یرسد. توجه نشانگر تمرکز فرد بر رو یپردازش انسان م ستمینوبت به مرحله توجه در سمحرک ها  افتیاز در بعد
که شنونده الزم است اجرا  ینقش ها نیاز مشکل تر یکی ند،یفرآ نیاست. در ا دهیشده انتخاب گرد افتیدر یمحرک ها ریسا انیم

 امیکند آن را درک کنرد. در واقع در خالل عمل ادراک، فرد پ یشنونده تالش م و توجه به آن، امیافت پیتمرکز است. بعد از در دینما
  .کند یابیکند آن را از نظر محتوا ارز یم یشده را مورد توجه قرارداده، سع افتیدر

را طبقه از روش پردازش اطالرات، محرک ها  یریاست. مغز با بهره گ یرکالمیو غ یکالم یمرحله بعد، معنا دادن به محرک ها در
هرا و محرک ها  رامیفرد پ اتیاز داده ها و اطالعات مربوط به فرهنگ، اصالت، خانواده، آموزش و تجرب یریکند. مغز با بهره گ یم یبند

 (.1902 گران،یدهد)برکو و د یم یمناسب یکند و به آنها معنا یم ریو تفس لیو تحل هیتجز ،یرا طبقه بند
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 یسخنران مهارت -

شود. انواع  یها استفاده م دهیا انیانتقال اطالعات و ب یبرا یدر سازمان، از روش سخنران ژهیارتباط به و یبرقرار در یسخنران مهارت
و غلبه بر  یاثربخش سخنران ی(. به منظور ارائه سخنران1918)برکو، ندینما یم میتقس یزشیو انگ یآموزش ،یرا به انواع عموم یسخنران

مقدمه که موجب جلب نظر مخاطبان  انیو ب یسخنران نیو تدو یطراح ،یو انتخاب موضوع سخنران نییعها پس از ت جانیهها و  ینگران
 مکان مخاطبان …حرفه و  الت،یسن، تحص لیاز قب نیاز سطوح مخاطب ی. آگاهدیبه عمل آ یسنج تیجمع:شود یم شنهادیشود، پ
. از یدر هنگام سخنران یکیزیاز عوامل ف یریبر جلسه به کارگ حاکم یمحل، زمان، مناسبت ها و جو عاطف ی. شناسائردیصورت گ سنجی

. بهره یعیطب یاز ژست ها یریصدا و حاالت چهره، لباس مناسب، بهره گ رییدسرت و تغ ،یاستفاده از حرکات بدن ،یتماس چشم لیقب
 .یدارید یاز لوازم کمک آموزش یریگ

 بهبود ارتباط یروش ها 

 ابدیموجود در محیط سازمان کاهش  یو کارکنان و تنشهای ارتباط رانیشود تا تنش های ارتباط مد یکه باعث م ییها یژگیجمله و از
زبان ساده،  ،یخودگشودگ ایچهارگانه شخصیت هر فرد، بازخورد نمودن، افشاء  یچون نواح یو کارکنان از موضوعات رانیاطالع داشتن مد

و کارکنان پیش  ریکه بین مد ییبدانیم بیشتر سوءتفاهم ها دیگفتاری است .بااحساسات و توجه به عالئم غیر لگوش دادن صحیح، کنتر
شود. شخصیت هر فرد عبارت  یم یفرستنده ناش کیبه عنوان  ریو درک نشدن پیام های مد ریاز عدم شناخت شخصیت مد دیآ یم

شناخته شده  گرانیا و نگرش های وی که برای درا رفتاره ریاو. شخصیت مد داریاز رفتارهای نسبتاً پا گرانیاست از تعبیر و تفسیر د
فر،  یاز آنهاست)زاهد ییهم جز ریشود. شخصیت افراد که مد یناشناخته است شامل م گرانیاست و همچنین حوزهای که برای د

1917.) 

 یریگ جهینت 

سریع علوم و  یه و پیشرفت هادر ارکان جامعه صورت گرفت یبسیار یاست پر از تغییرات شتابان. دگرگونی ها یجهان یکنون جهان
داشته علم مدیریت  یکه تحوالت بسیار یاز علوم یبا گذشته دارد. یک یروبرو ساخته که کمتر شباهت یانسان را با وضعیت یتکنولوژ

 از یتازه پرداخته است. یک یروش ها یبه جستجو یمحیط یاز حیات خود گذاشته و در پاسخ به چالشها یاست که پا به عرصه نوین
که در مدیریت ایجاد شده است تحول در نحوه نگرش به سازمان است. تا چند دهه گذشته سازمانها به عنوان ابزارهایی  یتحوالت اساس

تر درنظرگرفته امروزه سازمانها با نگرش وسیع یبه اهداف بودند ول یدستیاب یبین افراد و کنترل افراد در راستا یایجاد هماهنگ یبرا
از دانشمندان و  یشود. تقریبا در دو دهه گذشته بسیارمی یتوجه ویژه ا یفاهیمی چون فرهنگ و ارتباطات سازمانشوند و به ممی

نیز در این زمینه انجام  یو تحقیقات و مطالعات فراوان تهنقش فرهنگ و ارتباطات در عملکرد سازمانها پرداخ یمحققان مدیریت به بررس
وضوع پیچیده و نقش آن در عملکرد سازمان بسیار حائز اهمیت است. توجه به فرهنگ و ارتباطات یک م یگرفته است. ارتباطات سازمان

 . داننیز از آن بعنوان کلید موفقیت یاد نموده یو تولید یتجار ینیست، بلکه سازمانها یمنحصر به مراکز علم یسازمان

که مدیریت خود را  یالزم است، بنابراین مدیران یوظایف مدیریت و انجام یوظایف رهبر یاجرا ،یگروه یفعالیتها یهماهنگ یبرا ارتباط
چون  یبرخوردار خواهند گردید. در مدیریت امور یاعمال نمایند به وضوح از موفقیت بیشتر یبا توجه به مفاهیم ارتباطات سازمان

در سازمان حائز  یباطات و رفع موانع ارتباطروشهای بهبود ارت ،یو غیررسم یرسم یموثر بر ارتباطات، گروهها املعو ،یارتباطات انسان
 یم گرانیارتباط با د یصرف برقرار رانیوقت مد نیشتریارتباطات است و ب قیاز طر یرهبر رانیمد یها فهیاز وظ یکی.اهمیت است

مؤثر را در  یارتباط یورا بشناسد و الگ یارتباطات در سازمان آشنا شده، موانع ارتباط ندیالزم است با فرآ رانیاساس مد نیشود. بر ا
کانال  نیدر نظر گرفته شود. همچن دیو تفکرات آنها هر دو با رندهینقش فرستنده، گ ،یسازمان ارتباطات ندی. در فرآردیسازمان به کارگ

 یریجلوگ ام،یپ افتیعوامل از ادراک نامناسب و اختالل در در نیا یهستند. در نظر گرفتن تمام نفعیذ یطیبازخور و اختالت مح ،یارتباط
با  یو تبادل یتعامل ،یشناخته شده: خط ی. سه الگوردیگ یآن مورد توجه قرار م راتیو تأث طیدر مح ،یستمیدر نگاه س ارتباطات.دینما یم
 یاست و عالوه بر ساختار رسم جیو مورب را یافق ،یگردد. در سازمان انواع ارتباط عمود یم شنهادیپ رانیمد یبرا یستمینگاه س نیا
اما شبکه  رد،یگ یشکل م یبا توجه به نمودار سازمان یدر سازمان حکمفرماست. ارتباط رسم زین یرسم ریغ اطارتب یشبکه ها ،یرتباطا

  .ندینما دایپ ییشبکه ها آشنا نیا تیاز ماه رانیافراد است که الزم است مد نیحاصل ارتباطات خاص ب یررسمیغ

  :عبارتند از یارتباط یمهارت ها نی. عمده تردینما یآن کمک م شتریهر ب یربخشدر اث ریبه مد یارتباط یمهارت ها شناخت
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