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ي ارتباطات سازماني، راههاي غلبه بر اين موانع را اين مقاله تالش دارد تا با شناسائي موانع ساختاري و ميان فرد  :چكيده 
توضيح آنكه، انسان ها از بدو تولد مي دانند كه .  مورد مطاله قرار دهد و شيوه هاي ارتباطي مؤثر در سازمان را پيشنهاد نمايد

يد كننده قدرت ، ارزشها و چگونه بايد با محيط و واقعيت هاي پيرامون تعامل و ارتباط داشته باشند و از موقعيت هايي كه تهد
اين تجربه به انسان ها مي آموزد كه در ارتباطات .  خواسته هاي آنان است دوري نموده و فرصت هاي جديد را خلق نمايند

اند و جوامع  اما اينك كه سازمان ها به شدت اجتماعي شده.  خود تا چه حد تهاجمي و تا چه اندازه تدافعي رفتار نمايند 
اند، موانع ساختاري و ميان فردي فراواني ارتباطات سازماني و ارسال مؤثر پيام را تهديد  گاه ها و سازمان ها شدهمتشكل از بن

 .  مي کنند

 .فضاي شخصي ارتباطات، الگوهاي ارتباطي، موانع ارتباطي، رسانه، ارتباطات فرهنگي، : ها كليدواژه



 ١

 مقدمه 

يک پيام براي هرگيرنده پيامي به  ن است که ادراک مشترکي ازدر دنياي متحول امروز فرستنده پيام درپي آ

اين .  بنابراين هدف ارتباطات، دستيابي به اقدام هماهنگ بين پيام دهنده وگيرنده پيام مي باشد.  دست آورد

بدين معناست که مفهومي که از درون فردي برخاسته است به ميان ديگران راه يافته و توسط ديگران برداشت 

يعني درواقع ارتباطات، برخي ازمفاهيم وتفکرات ومعاني ويا به عبارت بهترپيام ها را به ديگران تفهيم .  ودش مي

 براين اساس ،ارتباطات را انتقال مفاهيم ويا انتقال نشانه ها ونيزانتقال ويا تبادل پيامها مي دانند .  مي کند

 ).٦:١٣٧٣فرهنگي،(

نجام اقدام هاي هماهنگ، مشارکت در اطالعات و بيان احساسات و عواطف منظور از ايجاد ارتباطات مي تواند ا

مديران بايد در سطوح مختلف با اشخاص، خواه زيردست، خواه باال .  ارتباطات از عناصر اوليه مديريت است.  باشد

، ممکن است نحوه ارتباط مديريت با کساني که براي اوکارمي کنند.  دست و يا همتراز خود ارتباط برقرار کنند

 .مهمترين ضرورت باشد

 :برخي از تعاريف ارتباطات را مي توان به شرح زير برشمرد

 .  )١٩٦٢دين،بانلود ، (ـ ارتباطات بيانگر فراگرد ايجاد معني است ١
 : در اين ميان دو نکته نهفته است 

  ايجاد -الف
  معني-ب
 .  )٥:١٩٨٣ون و پيرسون ،نلس (ـ ارتباطات فراگرد تفهيم وتفاهم وتشريک مساعي است ٢

 : دراين تعريف سه نکته نهفته است 
 . ارتباطات يک فراگرد است-الف
 . ارتباطات تفهيم معناست-ب
 . ارتباطات تشريک معناست-ج
 .  )١٣٧٣فرهنگي، (ـ ارتباطات به گونه اي وسيع وگسترده تجارب مشترك تعريف شده است ٣

 .است) عموم (که به معناي مشترکارتباطات از واژه التين کوميون برآمده 



 ٢

 
 اينکه به طورکلي مي توان چنين گفت که ارتباطات در بسياري از فعاليت هاي سازمان وجود دارد و مهمتر

ي است که فعاليت هاي فردي وگروهي ومراوده ها براي افزايش اثربخشي ازطريق آن هماهنگ مي فرآيندرتباط، ا
 .شود

 

  ارتباطاتفرآيند

.  ، شامل اطالعاتي است که از طريق عالئم و نشانه ها ارسال و يا دريافت مي شودفرآيندعنوان يک ارتباطات به 

به عبارت ساده چنين گفته مي .  اين اطالعات شامل کلمات، حرکات غيرکالمي، نگرش ها و حاالت مي باشد

؟ براي چه کسي و با چه کي چه مي گويد؟ به چه طريقي مي گويد" شود که ارتباطات دربردارنده اين است که

 ).٣٧-٥١: ١٩٤٨السول ،.  اچ ("درجه اي از تأثير پيام مي فرستد 

 .   ارتباطات درشکل آمده استفرآيندمدل ساده شده اي از

   

 

 

کمي را تبادل ) صريح ( راد اطالعات ارسالي و دريافتي و اطالعات رک و بي پردهبه هرحال بايدگفته شودکه اف

 .اين به دليل آن پرده ادراکي ما مي باشد.  مي کنند

 :تبيين مي شود عامل ي است که حداقل با چهارفرآيندمتضمن ) افراد (ارتباطات بين شخصي

 . احساس در مورد خود-الف
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 . احساس درمورد ديگري-ب

 .سات درمورد محتواي آن چيزي که بايد مورد بحث قرارگيرد احسا-ج

 .   احساسات درمورد موضوعي که مورد توجه قرارمي گيرد-د

 :اين چهارعامل نيزبه عنوان پرده هاي ادراکي به شکل زيرمي تواند ترسيم گردد

 
 

        
 
 

 

پرده هاي ادراکي نه تنها تحت تأثير متغيرهاي موقعيتي و آني است، بلکه همچنين تحت تاثير فرهنگ فردي، 

سازماني نيز مي ) بافت (و ساخت ) ادراک ازخويشتن، عوامل شخصيتي، حاالت، قدر و منزلت (سيستم شخصي 

احساس عدم امنيت مي کند و يا نسبت به دريافت کننده پيام به عنوان مثال مديري که نسبت به خود .  باشد

نگرش منفي دارد، پيامي کامالً  متمايز از آن مديري که اعتماد به نفس داشته و نسبت به گيرنده پيام اعتماد 

 .دارد، مي فرستد

ي خود و با بهره مديران وکارکنان مي توانند اثربخشي و هدفمندي خود را با انعکاس هوشيارانه پرده هاي ادراک

اعضاي سازماني چهارعامل زير را مي توانند به .  ي که در مدل اول آمده است بهبود بخشندفرآيندگيري از 

 :عنوان چک ليست عملي مورد استفاده قرار دهند



 ۴

 چهارچوب ذهني من چيست؟ 

 دربارهX ) ها وموضعگيري هاي ؟ تعصب )چه احساسي دارم (اطالعات چگونه فکرمي کنم) گيرنده يا فرستنده
 من نسبت به او چيست؟

؟ تعصب ها وموضعگيري هاي من دراين مورد )چه احساسي دارم (من درباره محتواي خاص پيام چه فکرمي کنم
 چيست؟ 

 در باره موضوع پيام چه فکر مي کنم؟

 مي کنيم بر ميزان توجه به اين نکته ضروري است که انتخاب رسانه اي که توسط آن پيام ها را دريافت يا ارسال
 .و چگونگي ارتباطات تأثير مي گذارد

 رسانه هاي ارتباطي وميزان غناي آنها

 رسانه هاي مختلفي را که ازطريق آنها ما ايجاد ارتباط مي کنيم به صورت مقايسه اي نشان ١شماره ي جدول 

 .  مي دهد

 
  .  آنچه رسانه هاي مختلف ايجاد ارتباط مي کنند: ١جدول شماره 

 ارتباطي رسانه هاي غناي اطالعاتي رفيت داده ايظ

 مذاکره چهره به چهره باالترين  پائين ترين

 تلفن  باال  کم

 پست الکترونيکي  متوسط متوسط

 نامه فردي  متوسط  متوسط

يادداشت ها و خاطرات شخصي  متوسط  متوسط

 گزارشات مکتوب رسمي   کم زياد

 بولتن  کم  زياد

 رمزدار گزارش رسمي  ائين ترينپ  باالترين

Source: Based on R.L. Daft - R. H. Len gal. Information Richness. A New Approach to managerial Behavior- 
Organizational Design ١٩٨٤ .  

 

 مورد )صرفه جويي درهزينه هاي انتقال (وکارايي) ارسال پيام هدفمند (رسانه ها درصورتيکه داراي اثربخشي

 بعد غناي اطالعات و کمترين ظرفيت ) باالترين (اين رسانه ها از زيادترين.  نظرباشند، موفق ارزيابي مي شوند



 ۵

مثل گزارش رسمي  (تا پائين ترين سطح ازغناي اطالعات و زيادترين ظرفيت داده ) تبادالت چهره به چهره(

 .روي يک طيف قرار مي گيرند) رمزدار

به عنوان مثال ازآنجا که پيام .  تاحد زيادي بر ادراک گيرنده و پذيرش پيام تأثير مي گذاردانتخاب رسانه مناسب 

) نمابر (با خود دارند، ارسال يک فاکس) ناآشکار (ها معاني پيچيده وتحريک آميز را به همراه معاني مبهم و ناپيدا

 .اء خانواده اش نيستويا پست الکترونيکي وسيله مناسبي جهت اطالع فرد از مرگ يکي از اعض

توسط گيرنده پيام درک و مورد قبول واقع ) مورد نظر (هدف اساسي ارتباطات اين است که اوالً پيام مشخص

همينطور بايستي اختالالت ـ يعني .  الزم همانطور که انتظارش مي رود انجام پذيرد) عمل (شود و سپس اقدام 

 .د ـ شناسايي و اثر آن کاهش يابدآن چيزي که در درک و پذيرش پيام دخالت مي کن

سؤاالت مشخصي وجود دارد که مديران وکارکنان قبل از ارسال پيام به داخل و يا بيرون سازمان مي توانند از 

 :خود بپرسند، آنها به قرار زير مي باشند

 ـ ماهيت اطالعات چيست؟ پيامي که بايستي ارسال شود چيست؟١
 ين پيام چيست؟ـ مناسبترين رسانه براي ارسال ا٢
 ـ اگر پيام ازطريق رسانه غيرمناسبي ارسال شود، چه نتايجي به بار مي آورد؟٣

 .اولين گام در ايجاد ارتباطات مؤثر بين فردي، بين گروهي و بين سازماني است) صحيح (انتخاب رسانه مناسب 

 

 موانع ارتباطات مؤثر بين فردي

 منظور از .  دارد) اطالعات (ادراکي فرستنده و گيرنده پيام ) اختارس (موانع ارتباطات بين فردي ريشه در پرده

يکي ازراه هاي معمول شناخت و درک موانع برسرراه .  اطالعات، بدنه زبان و نشانه ها و نيز کلمات و واژه هاست

يا تفاهم ارسال و دريافت مؤثر پيام، مجموعه عالئم مشخصه اي است که روي پيوستار شکل زير تحت عنوان نزاع 

 .آمده است



 ۶

 

 
 عالئم شناخت و درک موانع: ١شکل شماره 

   

 يدييپيوستار نزاع ـ تفاهم و رفتارهاي تأ

ر داشته باشد و يا از موقعيت هايي که به نظر مي رسد که آدمي از بدو تولد مي داند که چگونه بايد تفاهم مؤث

 و تدافعي ) نزاع و جدال(رفتارهاي تهاجمي .  تهديد کننده مکان، زمان، نيازها و ارزشهاي اوست، بگريزد

هم رفتارهاي ارتباطي .  به صورت طبيعي بروز مي کند و مبناي غالب ارتباطات بين فردي است) احساس(

به عالوه اينکه نتيجه .  ايه فقدان احترام براي خود و ديگران استوار استبر پ) فروتني (تهاجمي و هم تدافعي 

 .  رفتارهاي تهاجمي يا تدافعي و ارتباطات اينگونه، غالباً غير کارآمد و تخريبي هستند

 موا نع ارتباطا ت مؤثر سازماني

ارد، گاهي ساختار و ديوانساالري درحاليکه موانع بسيار عظيمي بر سرِ راه ارتباطات مؤثر فردي در سازمان وجود د

 .سازماني هم برسرراه ارسال و دريافت مؤثر پيام به عنوان يک مانع عمل مي نمايد

تعدادي از موانعي که در روابط بين شخصي در سازمان اختالل وارد مي کنند به شرح زير مي باشد، اين موانع 

 :ت فرد و ديگران در سازمان عمل نمايدمي تواند به عنوان معيار سنجش مهمي براي تشخيص ارتباطا

 ـ قضاوت کردن١



 ٧

: قضاوت کردن مي تواند به عنوان يک مانع ارتباطي محسوب شود، به عنوان مثال هنگامي که يک مديرمي گويد

، قضاوتي رخ مي دهدو اين داوري مي تواند در سازمان نقش غير سازنده ايفاء من نمي توانم شما را باور کنم

 .نمايد

 وه هاي نامناسب براي ارائه راه حل هاـ شي٢

در زماني که راه حلي درخواست نشده و فقط زبان تهديد و پست و مقام سخن مي گويد يکي ديگر از موانع 

به عنوان مثال دستوردادن به فرد براي انجام کاري، يا تهديد فرد به انجام .  ارتباطات بين فردي بروز مي نمايد

موعظه کردن نيز روشي از ارائه راه حل زيرِ عنوان مساعدت .  رائه راه حل هاستکار، روش هاي مشخصي از ا

 .  کردن و کمک رساندن مي باشد

 ـ مقابله با منافع و عاليق ديگران٣

مقابله و اجتناب شامل سرگرم .  مقابله با منافع و عاليق ديگران نيز مي تواند ارتباطات بين فردي را سد نمايد

 غيرضروري، استفاده از مذاکرات غيرمنطقي و اين که عالئق انگيزشي افراد را ناديده شدن در مصاحبت هاي

 .بگيريم نيز از جمله حرکت هاي فردي و جزء موانع ارتباطي در سازمان است

با توجه به مشکالت و موانع پيش گفته، يکي از وظايف مديران در سازمان ايجاد شرايط ارتباطي موثر و مفيد در 

 .ن استسطح سازما

 ايجاد شبکه هاي ارتباطي موثر در سطح سازمان

مديران و گروه هاي کاري بايد بدانند که چگونه افراد را سازماندهي کنند تا ارتباطات مؤثري در واحدهاي کاري، 

پاسخ به اين سؤال که چگونه افراد را به بهترين روش سازماندهي کنيم، تا .  گروهي و تيمي داشته باشند

ا با يکديگر تبادل نمايند و موجب انجام کارها و حل مشکالت شوند، بستگي به مقدار متغيرها، ماهيت اطالعات ر

 بع موجود و تجربه مورد نياز داردکار، منا



 ٨

جدول زير پنج وضعيت شبکه ارتباطي را جهت سازماندهي و تسهيل ارتباطات به صورت مقايسه اي نشان مي 

 .  دهد

   

 
 انواع ارتباطات و ويژگيهاي تبادل اطالعات: ٢شکل

Source : Based on A.  Bavelas " Communication Patterns in task- oriented groups "Journal of 
Acoustical society of America, ٧٣٠-٧٢٥; ١٩٥٠ ,٢٢  

 

 

اين .  به هرحال، يک يا دو تا از اين وضعيت ها براي تبادل اطالعات مورد نياز در هر گروه کفايت مي کند

، موانع و فرصتها را جهت تسهيل در ارتباطات مورد )تنگناها (وضعيت ها به گروه ها کمک مي کند تا گلوگاه ها

 .شناسايي قرار دهند

بکه تمام کانال ها، درگيري مشارکت آميز را افزايش داده و جريان همانطور که در جدول مشاهده مي شود، ش

به هرحال، سرعت تبادل اطالعات .  بيشتر از ساير مدل ها در آن وجود دارد) وظيفه اي (اطالعات چند بعدي 

 .وجود دارد



 ٩

به حساب رهبري و تمرکز که ميزاني از مسؤليت انفرادي فرد درتصميم گيري است، در اينجا عامل هاي مهمي 

 .نمي آيند

همچنين بايد يادآور شد که اقناع و اشباع ـ جايي که اطالعات برابر و مساوي به همه اعضاء مي رسد ـ نيز زياد 

 .خواهد بود

 

 شيوه هاي ارتباطي بين فرهنگي 

ارتباطات بين فرهنگي زماني پديد مي آيد که فردي از يک فرهنگ خاص براي فردي با فرهنگ ديگر، پيامي 

عدم ارتباطات بينِِِ فرهنگي زماني پيش مي آيد که فردي که از فرهنگ دوم مي باشد، منظورِ .  رسال مي نمايدا

هرچقدر تفاوت بين فرهنگ هاي ارسال کننده پيام و گيرنده پيام بيشتر .  ارسال کننده پيام را دريافت نکند

 .باشد، احتمال عدم ارتباطات بين فرهنگي بيشتر مي شود

جاد ارتباط مؤثر با وجود تمايزات فرهنگي، افراد و گروه ها بايد در ابتدا ادراک الزم از فرهنگ خويش براي اي

 .داشته باشند و سپس از مفروضات اساسي و تمايزات فرهنگ ديگري شناخت داشته باشند

 .، ياري رساندپاسخگويي به سؤاالت زير مي تواند ما را در ايجاد ارتباطات مؤثرتر در محيط هاي چند فرهنگي

 واجتماعي کشورها بدانيم؟) بازرگاني (ـ چه چيزهايي بايستي درباره آداب ورسوم تجاري١

 ـ چه مهارتهايي نيازداريم تا بتوانيم به عنوان يک مذاکره کننده درسايرکشور ها مؤثرباشيم؟٢

 رها داشته باشيم؟وکليشه نگريهايي بايستي درباره مردم ساير کشو) غرض ورزي ها (ـ چه نوع تبعيضات٣

 ) ١٩٧٦ادوارد هال، (ـ چگونه اين موارد برتعامالت مااثرمي گذارند؟٤

 . مي نامد" زبان صامت "  آن را يک ادوارد هالاينکه فرهنگ ها چه چيزي دارند، 

.  استزبان زمان به حال، گذشته و آينده مربوط .  ، اشياء و قراردادهاست)فاصله (اين زبان شامل زبان زمان، فضا  

فرهنگ هاي گذشته، سياست ها، تغييرات و نوآوري ها را برحسب ميزان تطبيق آنها با آداب و رسوم وسنّت ها 

فرهنگ آمريکايي آينده محور .  چين و خاورميانه مثال هايي ازفرهنگ هاي گذشته مدارند.  ارزيابي مي کنند
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يادآوري مي .  داراي ويژگي هاي مشابه نيستندالبته تمام افرادي که دراين فرهنگ ها زندگي مي کنند .  است

به نظر هال، بافت فرهنگي سازمان، فکر و ذهن را .  شود که در اينجا ما درباره زمينه فرهنگ صحبت مي کنيم

يت مي کند وآن نيز تأثيري عميق روي طريقه هايي که افراد به اشياء مي نگرند، رفتارسياسي مي کنند، هدا

 .  تصميم گيري مي نمايند، تمايالت خود را شکل مي دهند و نحوه فکر کردنشان، مي گذارد

زش ها و اينکه چگونه مردمي که داراي ديدگاه هاي زماني گذشته مدارند، نيازمند دانشي از باورهاي تاريخي و ار

موضوع ) فاصله (معنا و مفهوم و استفاده ازفضا  .احترام متناسب را براي اين باورها وارزش ها قائل باشند، هستند

همجواري، مطابق طبيعت فاصله قراردادي و ويژه اي است که افراد به صورت طبيعي نگه مي .  همجواري است

به طور مثال .  عمومي و خصوصي نسبت به فضا متفاوت است) ايتلقي ه (ارزش فرهنگ ها و رفتار.  دارند

مردمان آمريکاي التين و خاورميانه در تقسيم بندي فضاهاي عمومي هرچه کوچکتر بودن فضا را روا و جايز مي 

داند؛ و هر دو با آشنا ها و غريبه ها فاصله نزديک را رعايت مي کنند، درحاليکه آمريکايي ها که به فاصله 

 .را درجداسازي ها رعايت مي کنند) بيشتر (ي ارزش مي دهند، فاصله هاي بزرگترخصوص

نماد هاي شغلي مثل کارت هاي بازرگاني، نحوه لباس .  گاهي زبان خاموش اشياء نيز مي توانند فرياد بزنند

ارت پوشيدن فرد، ساعت او و کفشهايش، بسيار مهم هستند و مي توانند عالمت اعتبار فرد در انجام تج

درحاليکه در ايالت متحده آمريکا، اگرچه اشياء .  درکشورهايي مثل ژاپن، چين و ديگرکشورهاي آسيايي باشند

ً  شکل عمومي وغالب است  .ازدرجه اهميت بااليي برخوردارند، اما غيررسمي بودن معموال

ردادهاي مکتوب آخرين در کشور آمريکا قرا.  زبان خاموش قراردادها نيز در ارتباطات تجاري مهم مي باشد

برعکس، به عنوان مثال در چين يک قرارداد ممکن است در .  توافقات بوده که داراي اعتبار طوالني مدت است

 درک .  شروع مذاکرات و خيلي راحت نوشته شود ولي انتظار مي رود اين قرارداد تغيير يابد و اصالح شود

درانجام تجارت " اولين گام " ري و بافت هاي ناگفته يا آگاهي ارزش هاي فرهنگي مستتر درکشو) شناخت(

 .درسطح جهاني درمحيط هاي چند فرهنگي است

  ضعيف–ارتباطات فرهنگي دربافت هاي فرهنگي قوي 
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بافت يا زمينه در اينجا به معناي .   همچنين بين فرهنگ هاي با بافت قوي و ضعيف تمايز قائل استادوارد هال

فرهنگ هاي با بافت قوي .  ات و مذاکرات براساس بافت هرفرهنگي متمايز مي باشداين است که چگونه ارتباط

فرهنگ هاي با بافت .  شامل فرهنگ کشورهاي چين، ژاپن، کره، ويتنام، کشورهاي عربي، يونان واسپانيا مي باشد

وايتاليا مي آلمان، سوئد، اسکانديناوي، کشورهاي آمريکاي شمالي، انگليس : ضعيف شامل کشورهايي ازقبيل

فرهنگ : به عنوان مثال.   با بافت قوي و ضعيف مي باشديشکل زير نشانگر تفاوت هاي بين فرهنگ ها.  باشد

 هاي با بافت قوي قبل از انجام تجارت ايجاد اعتماد مي کنند،

 فرهنگ هاي با بافت قوي براي روابط شخصي و حسن تفاهم قبل از تجارت وبازرگاني ارزش قائل هستند،

رهنگ هاي با بافت قوي اساس قراردادها را براعتماد مي گذارند، نه بر ويژگي ها وخصوصيات و قراردادهاي ف

 .  درمذاکرات خيلي آرام وتشريفاتي حرکت مي کنند.  مکتوب قانوني

خيلي ساده است که شاهد باشيم که چگونه اين تمايزات موجب ايجاد تضاد وتعارض مي شوند وچگونه درک آنها 

 .حترام به آنها موجب تسهيل هماهنگي مي شودو ا

 
 

 
 

 ف ي و ضعيبافت قو  بايتفاوت فرهنگ ها: ٣شکل 

 

 : فرهنگ هاي با بافت ضعيف 



 ١٢

  :فرهنگ هاي با بافت قوي 

به .  به تجارت و بازرگاني ارزش مي دهد  .اول اعتماد اجتماعي ايجاد مي کند.  اول اقدام به تجارت مي کند

با .  از طريق قراردادهاي قانوني، شخصي توافق کسب مي کند  .روابط شخصي و حسن تفاهم ارزش مي دهد

فات انجام به آرامي و با تشري.  مذاکرات درحدامکان برکارايي تاکيد دارد  .اعتماد عمومي اعتماد کسب مي کند

 .مي شود

 فاصله زمان در ارتباطات  فرهنگ و

بايد به اين نکته توجه کرد که فرهنگ به صورت غيرمستقيم به ما مي آموزد که چگونه با ديگران به روش هاي 

فرهنگ به ما مي گويد که از آواها و صداي خويش، از حرکات و جنبش خود و حتي .  مختلف ارتباط برقرار کنيم

هر فرهنگ به .  اس پوشيدن خود پيام يا پيام هايي را به ديگران منتقل و با آنان ارتباط برقرارکنيماز طريق لب

 .  اعضاي خود مي آموزد که دنيا را چگونه و از چه زاويه اي ببيند و رفتارهاي خود را چگونه شکل دهد

نشانه ها از اين تصورات منبعث .  در چارچوب فرهنگ به تدريج تصورات ما از دنياي پيرامونمان شکل مي گيرد

نشانه هاي ما درمورد فاصله و زمان نيز به شدت تحت تأثير فرهنگ .  شده و الگوي ارتباطي ما را پديد مي آورند

 .بوده و نمي توانند از نفوذ فرهنگ به دور باشند

 او ا درست کناراگر شما وارد يک مکان عمومي شويد که درآنجا فقط يک مشتري مي باشد، احتمال اينکه شم

بنشينيد، بسيارکم است، معموال ًًً شما جايي را انتخاب مي کنيد که با او فاصله نسبي داشته باشد، اين فاصله را 

 فرهنگ شناس ادوارد هال.  يک جا فاصله کمتر و در جاي ديگر زيادتر مي شود در.  فرهنگ تعيين ميکند

فرهنگ ها داشته است، بر اين باوراست که هرچند آمريکاييان آمريکايي که پژوهش هاي زيادي در رفتارهاي بين 

 .  به فاصله بيشترداشتن با ديگران عالقمندند، ولي عرب ها با نزديکي بيشتري به اين مقوله مي نگرند

  اطالعات نسبتاً وسيعي نسبت به وقت، رنگ، فاصله و نکات بسياري از،با توجه به پژوهش هاي انجام شده

هال   .نظر ارتباطات بين فرهنگي و در سطح جهاني حائز اهميت است اگون دردست است که ازفرهنگ هاي گون
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به مطالعات مربوط به فضا و فاصله اصطالح همجواري را داده و آن را فاصله بين دو يا چند نفر در ارتباطات 

 .اجتماعي برمي شمارد

 :روابط انسان ها براساس فاصله به چهاردسته تقسيم مي شود

  صميمانه يا دوستانه ـ١

 اينچ يا ١٨فاصله صميمانه يا دوستانه از فرهنگي که آقاي هال مورد بررسي قرارداده است چيزي حدود 

 ٥٠ تا ١٥ اينچ يعني بين ١٨ تا ٦اين فاصله در مرحله دور آن .   سانتي متر٥٠کمتراست، يعني چيزي کمتر از

ي گيرد و ارتباط با جدايي که بيشتر به نجوا شباهت دارد، سانتي متر و معموالً در مورد مسائل خصوصي شکل م

 .ادامه مي يابد

 ـ فاصله شخصي ٢

 سانتي متربين فرد وديگري ٢٠ سانتي مترتا يک مترو٤٥ درمورد مقايسه فاصله شخصي، آنرا حدود ادوارد هال

له شخصي مي گويند، او به هرانسان يا موجود زنده اي براي خود قلمرويي قائل است که به آن فاص.  برمي شمارد

موضوعاتي که در اين ارتباط مطرح مي شود کامالً  شخصي .  سختي اجازه عبور ديگران در اين فاصله را مي دهد

 ١٢٠ تا ٧٥ سانتي متر و مرحله بسيار دور آن بين ٧٥ سانتي متر تا ٤٥نزديک آن بين  مرحله بسيار.  است

 .سانتي متر است

 فاصله اجتماعي  ـ٣

فاصله .   سانتي متر است وآن را به عنوان فاصله روانشناختي مطرح کرده اند٣٦٠ تا ١٢٠ اجتماعي بين فاصله

و ) مناسب براي گفتگوهاي مربوط به کسب وکار در نشست هاي اجتماعي ( سانتي متر٢١٠ تا ١٢٠نزديک آن 

 . کار در دفاتر اداري است سانتي متر مناسب براي نشست هاي بازرگاني و کسب و٣٦٠ تا ٢١٠فاصله دور بين 

  فاصله عموميـ ٤
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 متر ٦/٣اين فاصله بيشترين فاصله اي است که انسان ها در روابط بين خود از آن استفاده مي کنند و اندازه آن از

اين فاصله کامالُ  به فرهنگ و عوامل حاکم بر آن بستگي دارد و از فرهنگي به فرهنگ ديگر تغيير .  بيشتر است

 .ر فرهنگ هاي غربي اين فاصله به روشني بيشتر از مشرق زمين خصوصاً خاورميانه استد.  مي کند

جدول زير خالصه اي از اينکه چگونه محتواي پيام وعوامل آوايي آن با توجه به فاصله ميان طرفين ارتباطات 

 .  دگرگون مي شود و از حالتي به حالت ديگر تغيير مي کند را شاهد هستيم

 ا توجه به فاصله محتوي و صوت ب
 فاصله  شرح فاصله  ويژگيهاي آوايي  محتواي پيام

 سانتي متر ٠-١٥  صميمانه، مرحله بسيار نزديک  نجواي ماليم  بسيار خصوصي و محرمانه

 سانتي متر ١٥-٤٥  صميمانه، مرحله دورتر  نجواي قابل درک توسط ديگران  محرمانه

 سانتي متر ٤٥ -٧٥  ه نزديکشخصي، مرحل  صداي ماليم  موضوعات شخصي

 سانتي متر ٧٥ -١٢٠  شخصي، مرحله دورتر  صداي نسبتاً ماليم  موضوعات شخصي

 سانتي متر ١٢٠-٢٨٠  اجتماعي، مرحله نزديک  صداي رسا  اطالعات غيرشخصي

اطالعات عمومي براي شنيدن 
 ديگران

 ي مترسانت ٢٨٠-٣٦٠  اجتماعي، مرحله دورتر  صداي رسا با کمي بلندي 

اطالعات عمومي براي شنيدن 
 ديگران

 سانتي متر ٣٦٠-٧٥٠  عمومي، مرحله نزديک صداي نسبتاً  بلند براي شنيدن گروهي 

خوش آمدگويي يا خداحافظي با 
 اماکن عمومي در ديگران

بيشتر سانتي متر و ٧٥٠  عمومي، مرحله دورتر  بلندترين صدا 

 
: به نقل از١٣٧٣/  ارتباطات سازمانيمباني/ دکتر علي اکبرفرهنگي: منبع   

 
Edward, T, Itall.  The silent language, ١٩٥٩, The hidden Diminution/ ١٩٦٦  

  فضاي شخصي

گفته مي شود انسان ها درارتباط با يکديگر فضايي را به عنوان قلمرو خود متصورند که اگر آنان را از آن محروم 

از ديد آقاي رابرت سامر فضا يا قلمروي شخصي عبارت است .  زنندکنند، به عکس العمل هايي دست مي 

.  آن قرار مي گيرد و ديگران نمي توانند بدان دسترسي يابند ازمنطقه مرزبندي شده که اندام يک شخص در

) هال قلمرو ادوارد (خود بسيار دقيق است و بين آن با مفهوم " فضاي شخصي" سامر در به کارگيري اصطالح 

 .  قايل استتمايز 
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قابل انتقال است و از جايي به جاي ديگر با " فضاي شخصي" مهمترين وجوه افتراق آن عبارتند از اين که اوالً 

 .شخص مورد نظرحرکت مي کند درحالي که قلمرو به طورنسبي ثابت است

حسوس آن را به خود را مرزبندي کرده وبه گونه اي ملموس و م) قلمرو (دوم اينکه حيوان يا انسان معموأل 

مرزبندي شده اي قرار مي دهد که کامأل براي " قلمرو" ديگران تفهيم مي کند، به عبارت ديگر خود را درقالب 

نامحسوس و ناملموس است و به گونه اي نامريي بر " فضاي شخصي" در مقابل مرزبندي .  ديگران محسوس است

 .روابط بين افراد حاکم مي شود

يعني چه .  درحاليکه قلمر وچنين نيست.  براي هرکس پيکر او را در مرکز خود دارد" فضاي شخصي" سوم آنکه 

 ).١٣٧٣،يفرهنگ (پيکر شخص در ميان باشد يا نباشد، قلمرو به قوت خود باقي است 

 
 زمان وارتباطات در فرهنگ جامعه وسازمان 

اط با خود و ديگران صحبت کرديم به هرگاه در موضوع زمان در ارتب.   ارتباطي نيز مؤث راستفرآيندزمان در 

از " زود است" و يا " ديراست" مفهوم اين نکته که چه چيز.  زمان و ارتباطات در علم ارتباطات پرداخته ايم

افرادي که در جامعه صنعتي زندگي .  فرهنگي به فرهنگ ديگر متفاوت است و در همه جا يکسان عمل نمي کند

آنان دائماً  به وقت و زمان مي انديشند و مدام به ساعت هاي .  به سر مي برندمي کنند از نظر زمان در مضيقه 

کمتر زمان مورد توجه شان قرار ) يا غير صنعتي (درحالي که مردمان فرهنگ هاي سنتي .  خود نگاه مي کنند

زي باشد، براي يک آمريکايي پنج سال، ممکن است زمان درا .مي گيرد و ساعت براي آنها چندان مصرفي ندارد

 .درحاليکه براي يک آسيايي زمان دراز ممکن است بيش ازصد سال باشد

ژرژ گورويچ، جامعه شناس فرانسوي در مورد زمان و تأثير آن بر روابط اجتماعي عقيده دارد که هرکشوري مفهوم 

سه با نروژ کامالً  اومي نويسد، ما بايد در نظر داشته باشيم که مفهوم زمان درفران.  خاص خود را از زمان دارد

با درنظر داشتن مفهوم زمان درفرهنگ هاي .  متفاوت است و همين طور اين تفاوت با برزيل قابل مشاهده است
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متفاوت روابط سياسي، اقتصادي واجتماعي ما با ديگران و شهروندان کشورهاي ديگر توسعه مي يابد و به سوي 

د ما در روابط با ديگران توجه به زمان بسياراثربخش است و حتي در فرهنگ خو.  اثربخشي گرايش پيدا مي کند

بنابراين ما بايد زمان را همواره در روابط خود با ديگران به عنوان عامل .  مي تواند به روابط ما اعتباربيشتري بدهد

 .مهم ارتباطي درنظر بگيريم

 نتيجه گيري

 و يا چه گروه کاري براي انجام کار انتخاب مي صرف نظر از اينکه چه شکلي از مديريت، نظم وترتيب سازماني

 .شود، به نظر مي رسد که شبکه الکترونيکي يک حقيقت تکاملي در بيشترسازمان هاست

 فرآيندارتباطات الکترونيکي شامل صرفه جويي در وقت و سرمايه، دسترسي آسان و سريع و از بين بردن 

 .فيلترهاي بوروکراتيک مي شود

براي رهبران .  کي درسازمان ها موجب قطع روش هاي قديمي و کهنه انجام تجارت شده استارتباطات الکتروني

و پيروان اين نکته حائز اهميت است که روي اهداف ارتباطات توجه و تمرکز نمايند؛ يعني براقدامات هماهنگ 

 از سوي کساني که ديدگاه هاي ذيل.  شده اي که به اهداف و مأموريت هاي سازماني نائل شود، توجه نمايند

 :درشرکت هاي امروزي مشارکت داشته اند، ارائه مي شود

اجتناب ازسرعت هاي افزايش يافته در .  شبکه هاي اطالعاتي همه جا هستند.   با شبکه جدال نداشته باشيدـ١

 .تبادالت اطالعات موجب عکس العمل ها وتأخيرات بيش از حد مي شود

شبکه ها اطالعات را در دسترس قرارمي دهند و موجب اشتراک درمنابع و .  نيد جو و فضاي اعتماد را ايجاد کـ٢

 .اعتماد، عامل کليدي براي انجام تجارت در داخل شرکت مي شود.  در همه وظايف و کارکردها مي شوند

ورد نياز با داشتن شبکه هاي اطالعاتي، هم افزايي کمتري در محتواي کار م.   افراد را اداره کنيد، نه کار راـ٣

 .است و بايد بيشتر به کليت انجام کار و مشاغل توجه شود
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افراد نياز به تعامالت زياد ـ نه چهره به چهره ـ در محيط .  ارتباطات مجازي را در سازمان گسترش دهيدـ ٤

 .هاي ارتباطي الکترونيکي دارند

ي درون مؤسسه را انجام مي دهند، بنابراين تيم ها بيشتر کار حقيق.   تيم هايي ايجاد و از آنها پشتيباني کنيدـ٥

 .گيرند مورد حمايت قرار تيم ها بايد درکارهايشان آموزش داده شوند، تشويق شوند و

کار در شرکت هاي نوين نياز به رهبري در .   در نهايت کارهايي را انجام دهيد، که رهبران انجام مي دهندـ٦

 !مه جا ترويج کنيدتمام سطوح دارد، رهبري را بياموزيد و در ه
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