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گاه دانش

:استاد مربوطه

مبانی مدیریت: درس

ارتباطات و فرایندهای آن: فصل ششم

مقدمه

علم "ه، جهان کنونی پراز تغییرات شتابان است و یکی از علومی که تحوالت بسیاری داشت

.است و به روش های تازه پرداخته است"مدیریت

تحول در نحوه نگرش به سازمان یکی از تحوالت اساسی در مدیریت 

نحوه نگرش به سازمان ها

:  گذشته

:  امروزه

ابزاری برای ایجاد هماهنگی بین افراد-1

کنترل افراد در راستای دستیابی به اهداف-2

د،شونمیگرفتهنظردرتریوسیعنگرشباسازمان

سازمانیارتباطاتوفرهنگچون

مقدمه

.ارتباطات سازمانی یک موضوع پیچیده و نقش آن در عملکرد سازمان بسیار مهم است•

.ستارتباطات سازمانی کلید موفقیت در اکثر سازمان هایی چون تجاری، تولیدی، علمی و ورزشی ا•

لزوم وجود ارتباط

گروهیهایفعالیتهماهنگی

رهبریوظایفاجرای

مدیریتیوظیفهانجام

عوامل مهم در مدیریت 

ان ارتباطات انسانی سازم

ارتباطاتبرموثرعوامل

رسمیغیرورسمیهایگروه

ارتباطاتبهبودهایروش

ارتباطیموانعرفع

مقدمه

از.استورزشیسازمانیکمدیریتبرد،نامموضوعاینبرایمی توانکهامثالیازیکی

حیحصارتباطبرقراریمدیریتامردرتوفیقبهرسیدنبرایورزشیارگانیکمدیروظایف

.استسازمانآناجزایبین

وسازمانموفقیتوانگیزهایجادباعثارتباطیالگوهایمطالعهباافرادباموثرارتباطواقعدر

.دارددنبالبهراسازمانآنناکامیبیرون،ودرونباسازمانمناسبارتباطعدم

.در این فصل الگوهای رایج ارتباطی ارائه می شود

اهمیت ارتباطات رد سازمان اهی ورزشی

گامیهن.گذردمیغیرهومشتریانهمکاران،بایاورودرروارتباطبهمدیرانوقتبیشتر

.اشدباداریمتفاوتکارهایانجاممشغولاستممکننمی کند،مذاکرهدیگرانبامدیرکه

روزودهرآنانکهشدمعلوممیانیوعالیمدیرانارتباطچگونگیمطالعهدرمثالبرای

.کنندکاروقفهبدونتوانستندمیبیشترکمییاساعتنیمفقطیکبار

یاموثراطاتارتبکمبوددلیلبهاجتماعیاسازمانفرد،مشکالتازبسیاریریشهبنابراین

.کردجستجوارتباط،تعبیرسوء
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اهمیت ارتباطات رد سازمان اهی ورزشی

دالیل مهم بودن ارتباطات

موثر برای مدیران

سازماندهی،ریزی،برنامهوظایفکهاستفرایندیارتباط(الف

.می شودانجامآنتوسطمدیریتکنترلورهبریهدایت،

بمتناسوکردنهماهنگجهتمدیرانکهاستفعالیتیارتباط(ب

.گیرندمیبهرهآنازخودوقتنمودن

فرایند ارتباطات و عناصر اصلی آن 

بههفرستندازمعنیانتقالواطالعاتتبادلتوانمیراارتباطاتساده،عبارتیکدر

.باشددرکقابلدوهربرایاطالعاتکهطوریبهدانست؛کنندهدریافت

گیرندهپیـــامفرستنده

الگوی ارتباطی ساده

.نبود هر یک از عناصر موجب عدم برقراری ارتباط می شود

.ی ورزندفرایندی است که اشخاص از طریق انتقال عالئم پیام به دریافت معنی عبارت م: تعریف جامع تری از ارتباطات

ارتباط

توسعهازپسوباشدداشتهوجودبرنامهبایدشود،تبدیلواقعیتبهاندیشهیکاینکهبرای

.شودمیبرقرارارتباطوشودمیآناجرایدرگیرافرادیبرنامه

نوانعبهومی رودکاربهدیگرانازکارحاصلآوردندستبهوسیلهارتباطاتزمینهایندر•

.می شودتعریفاطالعاتدریافتوانتقالفرایند

.استمدیریتیوظایفهمهآغازنقطهارتباطات•

سایهردتاآیندمیبرصدددرافرادآنوسیلهبهکهاستفرایندیارتباطاتدیگرعبارتبه

.یابنددستمشترکمفاهیمبهنمادین،هایپیاممبادله

:استکردهتعریفزیرصورتبهراارتباطاتکاترجان

بهاوکهتدمی فرسپیامگیرندهبهابزارییاوسیلهطریقازراپیامیپیام،فرستندهیک

.دهدمیپاسخآن

ارکان اصلی فرآیند ارتباطات 

فرستنده پیام، پیام، گیرنده پیام پس سه رکن اصلی یک ارتباط 

:داردوجودبخشهفتفرآیندیکدر

واستاطالعاتدارایپیامفرستنده.استارتباطآغازگر:پیاممنبعیاپیامفرستنده-1

.دهداطالعنفرچندیایکبهراآنداردهدف

درنمادیاعالمترشتهیکصورتبهرااطالعاتپیامفرستنده:پیامآوردندررمزبه-2

.شودمبادلهدیگرنفربهنفریکبینتنهابایداطالعاتزیراآوردمی

مکنمواستآوردهدررمزصورتبهفیزیکینظرازفرستندهتوسطکهاطالعاتی:پیام-3

.کنددرکیادریافتراآندیگریفردوباشدشکلیهربهاست

ارکان اصلی فرآیند ارتباطات 

پیامندهگیروفرستندهبینارتباطایجادبرایاستایوسیله:ارتباطیمجراییاکانال-4

.کردجداپیامازراارتباطیکانالنمی توانغالباً(صوتانتقالبرایهوامثل)

.نندکمیاحساسراآنحسیهایاندامکهاستشخصی:پیامگیرندهیاکنندهدریافت-5

(می باشندنفرچندیایکپیامگیرنده)اندکردهدریافتراپیام

پسسوکردهدریافتراپیامپیام،گیرندهآنطیکهفرآیندی:پیامکردنحارجرمزاز-6

.کندمیتفسیرراآن

ارکان اصلی فرآیند ارتباطات 
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ارتباطیفرآیندعکسجهتدرکهداردمسیری:نتیجهنمودنبازخورد-7

پیامندهفرستبهغیرمستقیمیامستقیمصورتبهپیامگیرندهواکنش.است

.می شودداده

تاساستممکنپارازیتوجود.کندمیتحریفراپیامکهعاملی:پارازیت-8

.باشدگیرندهیاارتباطوسیلهفرستنده،از

ارکان اصلی فرآیند ارتباطات 

استقرارمحیطدرالعملعکسنظرازارتباطاتطبقه بندی

دادنگوشمانندنشود،ابرازپیامبهنسبتگیرندهالعملعکساگر:جانبهیکارتباطات(الف

.رادیودرورزشیخبریکبه

محتوایدربارهراخودهاینظریهوهاالعملعکسعمالًگیرندهاگر:دوجانبهارتباطات(ب

تلفنیمکالمهیاورزشیموضوعدرچهرهبهچهرهبحثمانند.برساندفرستندهاطالعبهپیام

باشگاهمدیردو

انواع ارتباطات رد سازمان اهی ورزشی

.استترآسانپیامفرستندهکاروسریع ترجانبهیکارتباط-1

.استبرخورداربیشتریدقتازدوجانبهارتباط-2

. شودمیدیدهبیشتریسردرگمیوپارازیتکمتردقتعلتبهجانبهیکارتباطاتدر-3

.کندمخفیراخوداشتباهاتتواندمیترآسانفرستندهجانبهیکارتباطاتدر-4

مزایا و معایب ارتباطات یک جانبه و دو جانبه

بهدوجانارتباطنیامده اند،درعادیروالبهونشدهبرنامه ریزیوهنوزامورکهمواردیدر-5

ارتباطهککردگیرینتیجهبتوانشاید).داردبیشترینفوذقدرتواستموثرتریوسیله

(.استترمناسبوترموثرمدیریتعالیسطوحدرتصمیماتخاذبرایدوجانبه

وتندهفرسکه،استموثرهنگامیجانبهیکارتباطکهمعتقدندنظرانصاحبازبعضی-6

.باشدداشتهیکنواختیاتکراریحالتپیامیعنی.باشندآشناپیامباگیرنده

فرستنده  ای موثر است که عوامل محیطی را مورد بررسی قرار داده باشد و اطمینان حاصل

.کند که پیام دریافت شده است

مزایا و معایب ارتباطات یک جانبه و دو جانبه

:ودمی شتقسیمدستهسهبهکندمیطیجهانیسطحدرپیامکهجهتینظرازارتباطات

ارتباطات افقی، ارتباطات عمودی، ارتباطات مورب

روهگاعضایمیاندروسازمانیکدرکارجریانصورتبهارتباطنوعاین←افقیارتباطات

رنظازکهاست،برقرارستادوصنفاعضایهمچنینومختلفبخش هایاعضایکاری،های

دنآورفراهمافقی،ارتباطازمنظور.شودمیسازماناعضایبینروحیهافزایشموجبروانی

اریبرقربهموفقسازماناعضایطریقازکهاستسازمانیمسائلحلوهماهنگیبرایراهی

.شوندمیخودردیفانهمباارتباط

ارتباطات افقی، عمودی و مورب

،بدنیتربیتکلادارهدرسازماندرساماندهینظرازهمسطحادارهسهبینارتباط:مثال

.استافقیارتباطاتبیانگر

ارتباطات افقی

محدودیت های

ارتباطات افقی

ازلحاصهمبستگیایننداشتندهاهماهنگیاینبهنیازکهزمانی

.استسازدردسرافقیارتباط

هیتوجبیباعثهمسطحسازمانیافرادبینمشترکعالئقایجاد

.می شوددیگرسازمانهایدرآمدهوجودبهمشکالتبهآنها
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تمدیریاز←پایینبهباالازارتباطات(الف

مدیریتسطوحطریقازومی شودشروععالی

.می شودمنتهیکارشناسانوکارکنانبه

بهاتاطالعارائه←باالبهپایینازارتباطات(ب

پایینسطوحتوسطسازمانباالیسطح

مدیراناطالعاتدادن:مثال.استسازمان

.باالدستیمدیرانبهدستیپایین

ارتباطات عمودی

این نوع ارتباط شامل

اتپیشنهادپیشرفتگزارش

توضیحات

کمکبرایتقاضا

سازماندرگیریتصمیم

مراتبسلسلهازمختلفسطحدودراطالعاتموربارتباطاتدر←موربارتباطات

.می شودمبادلهاداریمراتبسلسلهخارجیاسازمانی

.ستاین نوع ارتباط به منظور هماهنگی، یکی کردن و جامعیت ارتباطات افقی ا

ارتباطات مورب 

ارتباطات مورب 

اداره کل ورزش و جوانان استان تهران

اداره کل ورزش و جوانان شمال غرب

ورزش قهرمانی

کارشناس مسئول

کارشناس

اداره کل ورزش و جوانان شمال شرق

ورزش قهرمانی

کارشناس مسئول

کارشناس

ن
یی

 پا
به

ال 
 با

 از
ی

ود
عم

ط 
با

رت
ا ن به باال
ی از پایی

ط عمود
ارتباط افقیارتبا

ارتباط میان افراد

به چند شکل 

(استشدهمردودسازمان هامراتبیسلسلهنظامدرعموماً)یکیبهخیلی

چندینبهیکی

یکبهیک

خیلیبهیکی

رون حتی اگر تعداد افراد زیاد باشد ارتباط میان افراد معموالً میان دو نفر یا د

.یک گروه کوچک صورت می گیرد

:افرادمیانارتباطاتمطالعهعناصر

سازماندرافرادفرهنگیواجتماعیروانی،مختصات-1

آنمفهومیمسائلوزبانماهیت-2

سازماناجتماعیورسمیساختارهای-3

رفتاروتصویرکمکبهانتقالهایصورتسایرونوشتنکردن،صحبتنظیرارتباطیرویه های-4

وضعیتدرکداریم،ماناطرافدنیایازراخودبهمخصوصدرکماازیکهرکهآنجاییازاما

.بشناسیمراارتباطیهایکانالبایدپس.استمشکلبرایمانداریمارتباطآنهاباکهافرادیبحرانی

ارتباط میان افراد

روانیواجتماعیفرهنگی،زمینهبرحسبراخودبهمربوطحوادثفردهر:(شناختی)ادراکی-1

موجبوکردهرجوعحادثهازخودشتصوربهارتباطموقعکسهرومی کنددرکخودشبهمختص

.می شودارتباطیموانعپیدایش

یاجتماعگروهلغاتمجموعهاگروگرفتهخواجتماعیهایسازماندرخودنقشبهافراد:اجتماعی-2

.دسازمیمشکلراارتباطبگذارد،اثرارتباطبرقراریدرآنهامتفاوتاجتماعینیازهایورفتاربه

.استارتباطیمشکلنوعیخودقشردومیانمتفاوتفرهنگیخصوصیات:فرهنگیارزش های-3

.کارکنانومدیریتبینارتباطیموانع:مثال

آنها موانع ارتباطات میان افراد و چگونگی غلبه رب
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خطهکمی فهمدمدلومی آیدپیشمکتوباسنادتفسیرازغالباًمشکلاین:(زبان)معانی-4

.داردشفاهیا یدورهتفسیروخاصتوجهبهنیازمکتوبهایرویهومشی

.ذاردگمیاثرپیامازماتفسیربر...وخوشحالیدرد،خشم،مانندروانیمسائل:انگیزهاثر-5

پیامدریافتبرخاصامریشنیدنیادریافتتوقعتاثیر:مثال

.شودمیانتخاببرایذهنیتشویشگرفتننادیدهباعثماعقیدهودانشبابیامبودنمتعارض

ایجاداخاللارتباطبرقراریدرپیاممنبعبهنسبتتردیدهاوارزیابی هابعضی:منابعارزیابی-6

است؟اعتمادقابلپیاممنبعآیاسوالپرسیدن:مثل.می کند

آنها موانع ارتباطات میان افراد و چگونگی غلبه رب

ارتباطبهدمی توانجسمانیوضعیتفیزیکی،بیانصدا،کیفیت:متناقضوشفاهیغیرعالئم-7

.اندازدتأخیرباراآنیاکندکمک

ضعیفجمالتساختوتهوسربیهایعبارت.داردضعف هاییارتباطیابزارهر:پارازیت-8

هایکانالهمچنینوشفاهیارتباطدربیانیهایمحدودیتوتوهماتیاکتبیارتباطدر

آنبهوکردهمخدوشراپیاماستممکن...والکتریکیفیزیکی،هایکانالافراد،میانارتباطی

.کندمیموثرغیرراارتباطنتیجهکهدارهپارازیت

آنها موانع ارتباطات میان افراد و چگونگی غلبه رب

فرستندهبهپیامنتیجهبازگشت:بازخوردازاستفاده-1

گیرندگانبهپیامفرستندهبهنسبتمعتبراطالعاتدادن:افشا-2

پیامشرح-3

چهرهبهچهرهشفاهیارتباطاتازاستفاده-4

(فهمهمهوسادهزبانازاستفاده)ارتباطعالئمازآگاهی-5

روشهای بهبود پیام و حذف موانع ارتباطی 

بهزهتاهایتصمیمکهاستالزمدلیلهمینبههستندهدفکسبهایسیستمسازمانها

.یابدانتقالعملیاتگروهبهیا(مدیران)گیرندگانتصمیمسایر

ان هایسازمبرمهمیتاثیرعملکردوشکلجهتازمختلفقالبدودرپیامانتقالشبکه

:داردغیررسمیورسمی

افرادمیانتعاملدلیلبهشدهایجادرسمیغیرهایسیستم-1

سازماندهیفرآیندطریقازشدهایجادرسمیهایسیستم-2

شبکه اهی ارتباطی رد سازمان اهی ورزشی 

ضایاعبینرسمیغیرروابطمبنایبرعموماً←رسمیغیرهایسیستم

:شودمیتقسیمنوعچهاربهومی گیردشکلسازمان

و"ب"بهرامطلبی"الف"شخصسیستمایندر:رشته ایشبکه(الف

.ددهمیانتقال"ه"نقطهیعنیخط،انتهایتا"ه"به"ج"و"ج"به"ب"

.در این شبکه انتقال اطالعات از حداقل دقت برخوردار است

شبکه اهی ارتباطی رد سازمان اهی ورزشی 

الف

ب

ج

د

هـ .کندمیپخشاعضابینوآوردهدستبهرااطالعاتیشخص:انشعابیشبکه(ب

.ار نیستاین شبکه اغلب برای اطالعات مفید استفاده می شود اما اطالعات منتقل شده مرتبط با ک

شبکه اهی ارتباطی رد سازمان اهی ورزشی 

الف ب

ج

ج
طهـ

ی

ک
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.می کندپخشنحوهمینبهوگرفتهرااطالعاتتصادفیطوربهافراد:تصادفیشبکه(ج

.این شبکه مورد استفاده برای اطالعات ناچیز و بی مانع است

شبکه اهی ارتباطی رد سازمان اهی ورزشی 

الف

بو

ح

طهـ

ی

د

ک ر

خابانتفردآنومی کندپخشافرادانتخاببارااطالعاتفرد:خوشه ایشبکه(د

.سازدمیمنتشررااطالعاتترتیبهمینبهشده

شبکه اهی ارتباطی رد سازمان اهی ورزشی 

الف

و

ب

دهـ

رک فرادازیرا.گویندمیکاراترایخوشهالگویبه

وندمی داناطالعاتیوابستهافراددیگرباکمی

ردواعتمادقابلافرادتوسطاطالعاتانتقال

.شودمیمنعکسمناسبهایزمان

درومی شودگرفتهکاربهافرادبینارتباطدرکهاستعواملیدارایسیستماین

.می آیدکاربهنیزارتباطاتشبکه

:شدهبیانسازمانیارتباطاتاثربخشیبرایراعاملچهار

:هستندمهمذیلدلیلدوبهکهرسمیکانال های-1

توسعهورشدفواصلبرگیریدر(الف

سازمانمختلفسطوحبیناطالعاتپخشازجلوگیری(ب

سیستم اهی رسمی 

.گذاردمیتاثیرارتباطاتکاراییبرکهسازمانیقدرتترکیب-2

.کندمیتسهیلراارتباطاتمختلف،گروه هایدرکاریتخصیص-3

شغلیهایدانشواطالعاتمجموعهدرافرادکهمفهوماینبهاطالعاتتملک-4

.دارندتصرفحقشان

فظ شبکه اطالعات معموالً به منظور نگهداری اطالعات اضافی مدیران و ح

.موقعیت و وضعیت آنها ایجاد شده است

سیستم اهی رسمی 

:دباشمیزیرشرحبهرسمیارتباطشبکهنوعشش

و"ب"باتواندمیفقط"الف"فرد←ایدایرهالگوی

ای"ج"بابخواهد"الف"اگروباشدداشتهارتباط"د"

یا"ب"طریقازفقطارتباطباشد،داشتهارتباط"ه"

.می شودانجام"د"

سیستم اهی رسمی 

الف

د

ج

ب

هـ

.همگی می توانند با هم در تماس باشند←الگوی همه جانبه

سیستم اهی رسمی 

الف

د

ج

ب

هـ
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گزارش"ب"و "د"به ترتیب دو مافوق "ج"و "ه"دو زیردست ←الگوی زنجیره ای

.می کنند"الف"هم گزارش خود را تقدیم "د"و "ب"می دهند و 

سیستم اهی رسمی 

الف

د

ج

ب

هـ

د و هیچکدام با هم ارتباط مستقیم ندارن"ه""د""ج""ب"افراد ←الگوی ستاره ای

.ممکن است"الف"ارتباط آنها فقط از طریق 

سیستم اهی رسمی 

الف

د

ج

ب

هـ

.الگوی ستاره ای و زنجیره ای متمرکز در یک عامل نیستند

"الف است"تمرکز در سطح فرد ←Yالگوی

سیستم اهی رسمی 

الف

د

ج

ب

هـ
ارز و سریعتر و دقیق تر از شبکه های غیر متمرکز است و رهبری ب←الگوی متمرکز

.اما در غیرمتمرکز روحیه افراد باالست. نمایان است

.با این حال عموما شبکه های اصلی ماهیت سلسله مراتبی دارند

سیستم اهی رسمی 

الف

د ج
هـب

گو این ال. الگوی همه جانبه بسیار سریع و نسبتاً دقیق است

د و برای مسائل نو و پیچیده که نیاز به خالقیت و نوآوری دار

.مضیقه زمانی وجود ندارند، بسیار متناسب است

سیستم اهی رسمی 

ده به منظور حذف منابع ارتباطی سازمان باید فرایند پیچی

هم ارتباطی و صحت تشریح عالئم را شناخت و سوء تفاهم در ف

نع این موارد برای حذف منابع موا. و تفسیر را به حداقل رساند

.ارتباطی مفید هستند

روش اهی حذف موانع ارتباطی رد سازمان
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جه شمابا تشکر از تو


