
 انسانیارتباطات 

 به قلم: هادی زمانی

. م 1928کارخانه هاثورن شرکت وسترن الکتریک شهر شیکاگو در سال  و همکارانش در «التون میو»تا زمانی که 

اداری  یهادستگاهدر سازمان پی بردند، علم مدیریت تنها رابطه حاکم بر  یررسمیغطی تحقیقات خود به روابط 

 نمود.را روابط رسمی یا کالسیک قلمداد می

علمی شکل  تیریدر مدگردیده بود. با نظریات تیلور  آغاز «ماکس وبر»روابط رسمی، کالسیک یا ماشینی که از 

به اوج خود رسید. البته در تکامل این  «مونی و رایلی»، «گیولیک وارویک»های جدیدی به خود گرفت و با تالش

 های ارزشمند هانری فایول را نیز مدنظر قرار داد.مکتب بایستی تالش

، امور استخدامی، رهبری، هماهنگی ارتباطات، یدهسازمانریزی، از نقطه نظر گیولیک وظایف مدیر شامل برنامه

 اصل کنان به پیروی از اصول نظریه کالسیک سازمانی،باشد و تنها وظیفه کارتنظیم بودجه و امور مربوط به آن می

 اند.ها برای اداره سازمان مخالفباشد لذا این دو با استفاده شوراها و کمیتهمسئولیت یک فرد می

مکتب روابط کالسیک، روابط درون سازمان را بر پایه ضوابط و مقررات  پردازانهینظرآنچه مسلم است کلیه 

 . این نظریه،شودمی ختم ،روزمزدارگران ساده د که از مدیر سازمان آغاز و به کننمایمی عنوان یاکنندهمیتنظ

کنند. جز اهداف سازمان را دنبال نمی یهدف کند که بدون احساس،هایی تصور میرا همچون ربات کارگران

نیز برخوردارند. این  یررسمیغتحقیق هاثورن ثابت کرد که کارکنان عالوه بر روابط رسمی سازمانی، از روابط 

نتیجه مشخصی »نماید. وری سازمان را تا حد زیادی مشخص میمورد اهمیت است که میزان بهره بدان جاروابط تا 

 یوربهرههای اقتصادی در انگیزش کارگران و افزایش که از مطالعات هاثورن به دست آمد، این بود که انگیزه

اهمیت نسبتاً کمی دارند و نیاز کارگران به همبستگی اجتماعی از اهمیت بیشتر برخوردار است. اگر مدیریت به 

تواند در مقابل، انتظار بازده بیشتر و روابط هماهنگ در کارگران توجه کند. آنگاه می یعاطف نیازهای اجتماعی،

 ازهاین ها،هایی با نقشل از اینکه کارگر باشند، انسان( کارگران قب116 :1385صبوری،) «محیط کار را داشته باشد

توان کنند. لذا تنها زمانی میمی کار خودهای و دستیابی به آرمان هاآناند که جهت رفع مختلف یهاو خواست

 وری مطلوب دست یافت که محیط کار ارضاء کننده روحیه ایشان باشد.به بهره

ی ایجاد سازوکارهای مشخص و الگوهای ارتباط معین در سه سطح، وظایف روابط عموم نیترمهمیکی از 

باشد. هر فرد تازه واردی به سیستم با مراجعین و مشتریان می و کارکنانکارکنان با کارکنان، کارکنان با مدیران 

تباط برخورد نموده و ار رجوعاناربابنظام اداری بایستی به راحتی دریابد که چگونه با همکاران، مدیریت و 

هایی چون اعتماد، اعتبار، مشروعیت دوسویه ارتباطی مناسب، شاخص یهاو کانالالگوها برقرار نماید. در تبیین 

 ای دارند.و درک دوجانبه اهمیت ویژه

ای آورند تا راحت و بدون هیچ ترس و دغدغهالگوهای ارتباطی این امکان را برای فرد فرد کارکنان فراهم می

ت و پیشنهادهای خود را به مدیران انتقال دهند و در فرایند تصمیم سازی سهیم شده و در ارتباطی ، نظراهادگاهید

، چنین درکی مشهود باشد که مدیران نیز متعاقباً ضمن استفاده از نظرات و پیشنهادهای ارائه شده، قدردانی هیدوسو



دی به افقی سوق داده شده و با افزایش این اساس نظام اداری از خطوط عمو آورد. بر الزم را به عمل خواهند

 یاتیو عمل «صدای کارکنان رابرت ال هیث» هینظرتوجه به . لذا ابدییمنیز افزایش  اعتبار سازماناعتماد و مشارکت 

را نیز  ریارزشمند زنمودن آن در سیستم نه تنها باعث افزایش رضایت کارکنان خواهد شد، بلکه دست آوردهای 

 به همراه خواهد داشت:

 تسهیل جریان اطالعات در سطوح عمودی و افقی (1

 جلوگیری از تمرکز قدرت (2

 کارکنان یهاگروهتسهیل ارتباط بین  (3

 افزایش روحیه مشاوره و استشاره (4

 جلب رضایتمندی مراجعین و مشتریان (5

عالوه بر تقویت ابعاد نظارتی  هاکیتکنبه این  هاسازمانبایستی توجه داشت که تسلط مردم به عنوان مخاطبین 

 باعث بینایی و شنوایی جامعه نیز خواهد شد. هاآن

آنالین داخلی و  یهاشبکهها و بخش به خوبی بر عهده دارد، رایانهارتباط اثر تکنولوژی نیز سهم خود را در این

 یهادگاهیو د، نظرات د تا بدون مراجعه حضوری و اتالف وقتندهمی مردمجهانی این فرصت را به تک تک 

هات الین یا خط مستقیم ارتباطی را به خوبی فراهم انتقال دهند، تلفن همراه نیز امکان تحقق  هاسازمانبه خود را 

 نموده است.

های ارتباطی تعریف شده در کنشی آگاهانه، روابط عمومی خوب عالوه بر تبیین الگوها و کانالکارشناس یک 

و  یررسمیغکانونی، با مدیریت این روابط  یهاگروهو تشکیل  یررسمیغروابط  یریگشکلضمن حمایت از 

از پیش ها را به سمت تحقق اهداف ، این پتانسیلاعضای گروههای استعداد درآمدنها و به فعلیت بروز خالقیت

اعضای ، اهداف فردی مربوطهعالوه به تحقق اهداف  هیدوسودر روابطی  که یطورکند. به هدایت می تعیین شده

 بهتر است که این دو رابطه بر هم منطبق باشند. هرچند گردد.و رضایت عاطفی ایشان نیز حاصل می گروه

مبتنی بر این واقعیت است که  یررسمیغکارکنان چه در قالب رسمی و چه در قالب  گروه و یاعضا مردم، روابط

پذیرد. حتی در اطالعات هیچ رخدادی صورت نمی در یک محیط اجتماعی، بدون برقراری ارتباط و تبادل

اطالعات به کار مشغول رقراری ارتباط رادیویی و دریافت ها پس از بها یا رباتارتباطات ماشینی نیز، ماشین

همانند چتر فراگیری است که همه بشریت را تحت پوشش و » «ویرجینیا استیر»شوند. فرایند ارتباطات به قول می

 «ر داده استتأثیر خود قرا

مطرح شد. در آن زمان بیشتر، بحث پیرامون  م 1950مفهوم کالسیک ارتباط میان فردی نخستین بار در سال »

، ییافشا خود گذاشته و موضوعاتی چون گوش دادن، های سخنرانی عمومی بود اما مطالعات بعدی پا را فراترروش

( امروزه ارتباط 15، 1388:)فراشاه «را نیز در برگرفت ای و حل تعارض، روابط خانوادگی، ارتباط محاورهدییتأ

 باشد:نامند که مبتنی بر دورکن زیر میمیان فردی را پیوند می



 بودن و متفاوت بودن خصوصیات رفتاری طرفین فردمنحصربهاصل  -1

 اصل صداقت -2

کرد. بسیار موهوم توان بدون هیچ ارتباطی زندگی تصور این توهم که در یک محیط اجتماعی همچون سازمان می

های فراوانی را ها رد و بدل نشود، زبان بدن همچنان ناگفتهو دور از ذهن است. حتی زمانی که کالمی میان انسان

 به های بدن،زبان تن شامل اشارات، حرکات، حاالت صورت، وضعیت و واکنش»نماید. برای اطرافیان بیان می

عایت فاصله، حفظ ظاهر، وضعیت بدنی باز و بسته و به صورت صورت ارتباط چشمی، طرز ایستادن، نشستن، ر

 (.42 )همان:« نمایدران برقرار میرا با دیگ یمؤثر، ارتباط صدایبگفتار 

های رفتاری از پیش از طریق فعالیت مؤثر توان برقرار ارتباطاترا می یسازمانبرونو  یسازماندرونارتباطات  

اعضای گروه ، تغییر و یا جذب بین یاثربخشو هدف ارتباط در جهت ایجاد  طرح ریزی شده هم راستا با موضوع

ای دوطرفه، مطلوب و با کنش متقابل تعریف کارکنان، مدیریت و سایر افراد به شکل رابطهدر جامعه و یا بین 

نماید. این ارتباط به خودی خود کارشناس روابط عمومی را سریع، مطمئن و پایدار به اهدافش نزدیک می نمود.

داند که از طریق آن بتوان ارسطو هدف نهایی یک ارتباط را تالش و جستجو برای بدست آوردن امکاناتی می

با اتکا به کلیه امکانات موجود مخاطب  دهندهامیپموجبات ترغیب و امتناع دیگران را فراهم آورد. به این معنا که 

ر و عقیده خود را به او تحمیل نماید. نویسنده کتاب مدیریت گاه نظ آن خود را مجاب کرده، تحت نفوذ قرار داده،

است که  یزیانگشگفتدارای مضامین جالب و  مؤثرارتباطات میان فردی معتقد است که اصول برقراری ارتباط 

کیفیتی از یک  «راپورت» ،ایشان نظرنقطهنماید. از ها نهایت مسرت و شادمانی را در فرد ایجاد میپرداختن به آن

و اعتماد استوار است. این برخورد و رویارویی ضرورتاً بر  یریپذتیمسئولاست که بر روی دو اصل  مؤثرارتباط 

خواهیم باشند. در برخوردهای روزانه شما باشند، نه آنچه ما میمبنای پذیرفتن افراد به همان شکلی است که می

ها نگاه کنید و هم نکات توانید به تفاوتها تمرکز نمایید. هم میی آنتوانید به دو نکته توجه داشته و بر رومی

آموزد که همیشه توجه خود را به نکات مشترک به شما می مؤثرقرار دهید. ارتباط  مدنظرمشابه و مشترک را 

 معطوف نمایید.

شکل گرفته و مجموعه  فردی باعث خواهد شد تا حسن اعتقاد متقابل یهاتفاوتتوجه به نکات مشترک و پذیرفتن 

به سمت کار گروهی حرکت نماید. یک کارشناس روابط عمومی از همه ابزارهای موجود جهت پیشبرد 

ترین ابزاری که و در دسترس نیترمهمنماید. از های خود در راستای تحقق این هدف متعالی استفاده میفعالیت

فردی است.  گانهپنجچشمگیری وجود دارد، حواس  در اختیار همه کارشناسان روابط عمومی بدون هیچ تفاوت

 شود.زبان به مثابه کلمات، لحن صدا و حاالت بدن و گفتار رمزگونه یکی از این ابزارهای کارآمد محسوب می

که روانشناسان آن را بر دو گونه  شودیموظیفه هر روابط عمومی با زبان آغاز  نیترمهمبه عنوان اولین و  اتارتباط

 اند:نموده یبندمیتقسمشخص 

 ارتباط کالمی )زبان دهان( (1



 )زبان بدن( یرکالمیغارتباط  (2

که ارسطو گفته است: انسان از آن رو انسان است که توان صحبت کردن به او عطا شده است،  گونههمان شکیب

ط کالمی استفاده به اندازه و یا بیش از ارتبا یرکالمیغاما یک کارشناس روابط عمومی از زبان بدن یا ارتباط 

 های آن از اجزاء زیر تشکیل یافته است:ستون ها وگفتار کالمی مانند ساختمانی است که پایه»نماید. می

 نوع زبان، دستور زبان و نحوه بیان عبارات -

 اصول آوا سازی و نگارش -

 آهنگ و تن صدا -

 آرام یا متشنج سخن گفتن -

 (28)همان منبع، « دخیل کردن احساسات، عواطف و هیجانات )گفتار( -

 محتوا -

به این اجزاء، هنگام برقراری ارتباط کالمی  و اشرافلذا ضروری است تا کارشناسان روابط عمومی ضمن توجه 

ها خارج همیشه به یاد داشته باشند که انرژی عظیمی در کلماتی که از دهان آن دهند ورا مدنظر قرار  هاآن

 شوند، نهفته است.می

شامل انتقال مفاهیم و  یرکالمیغبرد ارتباط ی موفق از زبان تن بیش از زبان گفتار بهره میکارشناس روابط عموم

شود. ها محسوب میهای جذب و دفع میان انسانتکنیک نیترمهممعانی بدون گفتار از طریق حرکات بدن از 

تر از اشاره سر با لبخند ارزشمند یدییتأجا برخاستن میان صحبت یک نفر نباشد و هیچ  ازشاید هیچ توهینی باالتر 

در انتقال مفاهیم  یشگرفنیز اثر  با مخاطب یاهیچندثاندر پایان جمالت سخنران، نتوان پیدا کرد. تماس جسمی 

استفاده نمود به موارد زیر بایستی  اثربخشدارد. در مجموع برای آنکه بتوان از زبان تن نیز به خوبی در یک ارتباط 

 توجه کافی داشت:

 ثانیه تماس چشمی برقرار نمایید. 5تا  3در هنگام ارتباط با مخاطب بین  -1

 همچون حرکات سر، چشم و دست توجه کافی داشته باشید. کنندهمیتنظبه عالئم  -2

 حوصلگی و غیره توجه کامل داشته باشید.های خستگی، بیهمچون نشانه کنندهلیتعدبه عالئم  -3

 ده نمایید.برای هر ارتباط از لباس مناسب استفا -4

ابعاد مختلف زندگی شماست. لباس بایستی ساده و  [ دربارهداستانی سریع و ]روشن کنندهانیبسبک لباس »

 (46همان منبع، «)محترمانه باشد

 از قواعد و اشکال نوازش به موقع استفاده نمایید. -5

از: سالم کردن و دست دادن، برقراری ارتباط چشمی، تبسم کردن، خوب گوش دادن،  اندعبارتاین اشکال 

 کردن، سکوت کردن، تلفن زدن و نامه نوشتن، به نام صدا زدن و غیره سؤال



 خودتان را نیز نگیرید. رندیبگنگذارید شما را نادیده  گاهچیه -6

 (108همان منبع «)ردفراموش نکنید انسان با نوازش زنده است و بدون نوازش خواهد م

 ایجاد شود: مخاطبینروابط عمومی و  کارشناسبرای آنکه یک کانال ارتباطی پایدار بین 

 ایجاد شود. یمؤثربایستی ارتباط فردی  (1

 اعتماد متقابل بین دو طرف ایجاد شود. (2

 نقاط مشترک دو طرف مشخص شود. (3

 منافع حاصل از این ارتباط برای طرفین روشن گردد. (4

 کنش، واکنش مثبت و مطلوب ارسال شود.به ازاء هر  (5

موارد زیر را به عنوان  و سازمانی یگروهدرونکارشناسان روابط عمومی با برخورداری از این تکنیک در روابط 

 نمایند:شرح وظایف خود دنبال می

رفاهی  یهاتیفعالدر همه سطوح ارتباطی، کاربرد  ایجاد، تقویت و توسعه سرمایه اجتماعی با هدف افزایش اعتماد

ها و کارگیری استعداد به ،خانواده ایشانو اعضاء  آگاهی علمی و عملی شیافزا در جهت افزایش انگیزش،

 از پیش تعیین شدهاهداف  باهای ایشان همسو خانواده و های اعضاءتوانایی

و  هادستگاه، هاسازمانف، کارکردها و منابع کاربردهای تکنیک ارتباطات، همسویی با اهدا نیترمهمیکی از 

است. کارشناس روابط عمومی واقعی زیرکانه  از پیش تعیین شدهدر جهت تحقق اهداف  غیر وابستههای مجموعه

ها، با احصاء نقاط مشترک، از منابع انسانی ها و سازمانبا مطالعه و آشنایی با وظایف و کارکردهای سایر وزارتخانه

 نماید.می یبرداربهرهابع داخلی خود به نفع تحقق اهداف تعیین شده همچون من هادستگاهو مادی این 

اهداف خود به عنوان هدفی  یمعرف ،هاسازماناین  یهادستورالعملبرای تحقق این امر آشنایی با ضوابط و 

مشخص که  یابرنامهو حس کار گروهی و داشتن نقاط مشترک و تولید نگرش  ییشناسا و مشترک، المنفعهعام

 .باشدیمن لحاظ شده باشد ضروری در آ دو طرفافع من

عالوه بر آگاهی، صداقت است، همیشه به  گروهیفراموش نکنید رمز موفقیت شما در یک ارتباط برون 

 یاد داشته باشید که یک ارتباطات پایدار دو طرفه بوده و بر منافع مشترک و دو جانبه استوار است.

 فراگیر منبع: کتاب روابط عمومی اثربخش و

 


