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  پيشگفتار

 كارمنـدان  آمـوزش  نظـام « ،1فصـل نهـم قـانون مـذكور     اجرائـي  نامه يينآ 2و ماده  كشوري خدمات يريتقانون مد 58ماده  اجراي در
  .2مشمول قانون مذكور ابالغ شد هاي دستگاه به جمهور يسرئ انساني سرمايه و مديريت توسعه معاونت توسط »اجرائي هاي دستگاه

 ايـن . سـت ها از انـواع مهـم آمـوزش    يكـي » شـغل بدوخـدمت   تصـدي  و تـوجيهي  هـاي  آمـوزش « مـذكور،  نظـام  5 ماده براساس
  محـل  ءيدسـتگاه اجـرا    و وظايف  كارمندان جديداالستخدام با اهداف  آشنا ساختن«است كه با دو هدف  ييها ها شامل دوره آموزش
 يقـانون اساسـ    كار،  محيط ، شغلي و  فردي  حقوق ، كشوري  خدمات مديريت  قانون كليات استخدامي،  مقررات و  قوانين آنها،  خدمت

شـغل توسـط    يتصـد  يبـرا  الزم) دانـش، مهـارت و نگـرش   ( يشـغل  هايييتوانا يجادا«و » اداري و نظام   ايران اسالمي  جمهوري  نظام 
  .شود و اجرا مي طراحي »خدمت به ورود بدو در  )يو قرارداد پيماني ي،رسم( يداالستخدامكارمندان جد
اساسـي    ، قـانون  ايـران   اسـالمي   جمهـوري   نظـام   در زمينـه   عمـومي   هـاي  مربـوط بـه آگـاهي    مباحث شامل يزها ن دوره محتواي

،  اسـتخدامي   و مقـررات   ، قـوانين  بـر آن   حـاكم   ، راهبردها و اهداف و اصول  اداري  ، نظام دولت  ، تشكيالت ايران  اسالمي  جمهوري
بـا وظـايف،     ، آشـنايي  بـر آن   حاكم يها استيو س  و اصول  توسعه  هاي رنامهبا ب  ، آشنايي كشوري  مديريت خدمات  با قانون  آشنايي

كـار    در محـيط   انسـاني   و روابط  كارگزاري  كار شود، اخالق  به  مشغول  در آن  كارمند قرار است  كه  و محيطي  ها، حقوق مسئوليت
  .د به خدمت استدر بدو ورو شغلي وظايف انجام يازمورد ن يو دانش، مهارت و نگرش تخصص

و دستگاه محـل خـدمت،    يارتباط سالم كارمند با نظام ادار گذاري يهكارمندان و پا يعموم هاي يباال بردن سطح آگاه براي
ابـالغ   20/10/1390مـورخ   26680/200بخشـنامه شـماره    يو طـ  يبدوخدمت طراح يآموزش يها دوره هاي درس طرح و ينعناو

 .شده است
بـر   مبتنـي  سـازمان  در مـؤثر  ارتباطـات و  سازماني فرهنگ« عنوان با يادشده يها از دوره يكي موزشيآ منبع حاضر، نامه درس

و توسـعه آمـوزش مركـز     ريـزي  برنامـه  دفتر همت به يران،فراگ يبردار بهره يدوره و برا هاي سرفصل براساس »ياسالم يها ارزش
  .است شده ينتدو

احمـد   يو جناب آقـا  اميرخاني زهرا و رادمنش ايران ها خانم سركار از را خود امتنان و سپاس مراتب است الزم راستا اين در
  .كنيممجموعه، اعالم  ييآرا و صفحه فني ويرايش در مهرباني ليال خانمو  تنظيمو  ينتدو ي،ده در سامان يذاقل

 اسـتادان،  همـه  از مطلـوب،  كمـال  مرحلـه  بـه  يدنرفع اشكاالت و رسـ  براي ،و انجام اصالحات بازنگري ضرورت به توجه با
 اصـالح مـا را در   ي،اصـالح  هـاي  ديدگاه و يشنهادهاپ ئهو ارا راهنمايي همكاري، با شود مي تقاضا محترم فراگيران و نظران صاحب

  .كنند ياريكارمندان دولت  نياز مورد آثار ديگر تدوين و نامه درس اين
  
  

  دولتي مديريت آموزش مركز

  

                                                           
 10/1/1389 مورخ ك43916ت/2579 شمارهنامه  بيتصو .1
 30/1/1390مورخ  1834/200بخشنامه شماره . 2
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  مقدمه

سريع علوم و  هايدر اركان جامعه صورت گرفته و پيشرفت يبسيار هايدگرگوني. است پر از تغييرات شتابان يجهان كنوني جهان
علم  ،داشته يكه تحوالت بسيار ياز علوم ييك. با گذشته دارد شباهتي كمتر كه استروبرو ساخته  يانسان را با وضعيت ي،تكنولوژ

  .كند يتازه را  جستجو  م هايروش ي،محيط هاياز حيات خود گذاشته و در پاسخ به چالش يمديريت است كه پا به عرصه نوين
 گذشته، دهه چند تا. است سازمان به نگرش نحوه در تحول است، شده ايجاد مديريت علم در كه ياساس تحوالت جمله از
 را هاسازمان امروزه، يول بودند؛ اهداف به يدستياب يراستا در افراد كنترل و افراد بين يهماهنگ ايجاد يبرا ابزارهايي ها،سازمان

 دهه دو در تقريباً. كنند مي ويژه توجهي يسازمان ارتباطات و فرهنگ چون مفاهيمي به و گيرند مي نظر در تروسيع نگرشي با
 تحقيقات و  اند كرده بررسي را هاسازمان عملكرد در ارتباطات و فرهنگ نقش مديريت، محققان و دانشمندان از يبسيار گذشته،

  .است شده انجام باره اين در نيز فراوان مطالعاتي و
 يبستر و نهيزم عنوان به را فرهنگ برخي. اند كرده فيتعر كساني نسبتاً يمفهوم با اما متعدد يها گونه به را يسازمان فرهنگ

 از نيبنابرا. دارد يپ در را يسازمان يكاركردها و هاتيفعال رفتارها، كارها، و ساز در يدگرگون و رييتغ نوع هر جاديا كه دانند يم
 و يفرهنگ تيريمد نوع هر براي كارساز و فرد به منحصر يابزار عنوان به فرهنگ از توانند يم يسازمان رهبران و رانيمد بعد، نيا

 .كنند استفاده يسازمان تحوالت و رييتغ انجام
 ارتباطات به وابسته سازمان وجود. است اهميت با بسيار سازمان، عملكرد در آن نقش و پيچيده موضوعي يسازمان ارتباطات

 و مادي عناصر بين هماهنگي ايجاد براي. كندمي صرف ارتباط، كردن برقرار در را خود وقت بيشتر معموالً مديري هر و است
 نشود، برقرار ارتباطات وقتي زيرا است؛ ضروري مطلوب ارتباطات برقراري مؤثر، و كارآمد شبكه يك صورت به سازمان انساني
  .دارد بستگي مؤثر ارتباطات برقراري به كارساز مديريت كه گفت توانمي واقع در و شودمي متوقف سازمان فعاليت

 و انتظارات كردن برآورده خالقيت، ايجاد مديريت، سازمان، يكپارچگي حفظ براي هاسازمان و مديران كه مواردي اكثر
  .است وابسته سازمان در مناسب و مؤثر ارتباط ايجاد به دارند، نياز … و تعهدات انجام

 كه يمديران بنابراين است؛ الزم يمديريت وظايف انجام و يرهبر وظايف ياجرا ،يگروه يهافعاليت يهماهنگ يبرا ارتباط
 يامور مديريت، در. رسيد خواهند بيشتر موفقيتي به وضوحبه نمايند، اعمال يسازمان ارتباطات مفاهيم به توجه با را خود مديريت

 يارتباط موانع رفع و ارتباطات بهبود هايروش ،يغيررسم و يرسم يهاگروه ارتباطات، بر مؤثر عوامل ،يانسان ارتباطات چون
  .است اهميتبا سازمان در

، ميكر قرآن اتيآ. استانسان مرتبط  يبا دگرگون  ياصل است و هرگونه دگرگون ،هاساخته شدن انسان  ،ياله تيريدر مد
 رييتغ را) يملتو ( يقوم چيه سرنوشت خداوند و« ؛1»إِنَّ اللَّه ال يغَيرُ ما بِقَومٍ حتَّى يغَيرُوا ما بِأَنْفُسهِم«. مدعا است نيبر ا  زنده يشاهد

 ديبا يله اصلمسئ زيها نجوامع و سازمان تيريدر مد. »دهند رييتغ است، خودشان) وجود( در را آنچه آنان آنكه مگر دهد ينم
را مانند باور راهنما در فرهنگ  آنو  داشتدر نظر  وستهيپ راهدف  نيا گوناگون،در امور  ديلذا با. ها باشدانسان شدن ساخته
 و يطراح ينحو به ديبا يگ سازمانفرهن دهنده تشكيلعوامل . دادها و اقدامات روزمره قرار ياستراتژ بهدهنده جهت ،يسازمان

  .ها كمك كندانسان يكه به رشد و تعال  شود پرورده
  

                                                           
 .11/ رعد. 1



 

  

  

  
  

  سازماني فرهنگ: اول فصل

  
  

  كلي هدف
  .آن بر مؤثر عوامل و گيري شكل چگونگي و سازماني فرهنگ مفاهيم زمينه در يراندانش فراگ ارتقاي

  
  رفتاري اهداف

  :بتوانند فصل اين مطالعه از پس فراگيران رود مي انتظار
 .دهند يحرا توض سازماني فرهنگ و فرهنگ مفهوم .1
 .كنند بيانرا  سازماني فرهنگ و فرهنگ تعاريف .2
 .برشمرندرا  يفرهنگ و فرهنگ سازمان هاي ويژگي .3
 .دهند يحرا توض سازماني فرهنگ اجزايو  عوامل .4
 .كنند تحليل را سازماني فرهنگ در ها ارزش و بيني جهان نقش .5
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  اتيكل .1

 و نظريات دنبال به. است يافته راه سازماني رفتار قلمرو در و مديريت دانش در تازگيبه كه است موضوعي سازماني فرهنگ
 داده تشكيل را مديريت كانوني و اصلي مباحث از يكي و يافته روزافزون اهميتي سازماني فرهنگ مديريت، در جديد تحقيقات

 خاص توجهي مديريت، در مهم و نو مبحث اين به  اقتصاددانان حتي و شناسان روان اخيراً و شناسان جامعه شناسان، جمعيت. است
 كار به مديريت مشكالت و مسائل حل در را آن و داده انجام بسيار تحقيقاتي آن، اهميت و نقش شناسايي در و اندداشته مبذول
شناخته  هاسازمان پيشرفت عوامل مؤثرترين از يكي سازماني فرهنگ مديريت، علم انديشمندان از گروهي بررسيِ در. اند گرفته

  .شده است
 يبرند و اين واژه گسترش شناسي آن را به كار مي گران رشته مردماي است كه علماي علم اجتماع و پژوهش واژه ،فرهنگ

در  ،تخصصي  مفهومفرهنگ در . برند علوم اجتماعي نيز به كار مي ديگركه آن را در  استنان مفيد واقع شده چو  داردوسيع 
علمي  مفهوم ،شناس انگليسي مردم ،)1832-1917( 1تايلرشناسي پديدار شد و  هاي علماي مردم اواسط قرن نوزدهم در نوشته

شود و يكي از  شناسي آغاز مي رشته انسانيكي از مباني اساسي علوم رفتاري با . برد كار به ،در اواخر قرن مذكور راكلمه فرهنگ 
 ،شناسي فرهنگي انسان. شناسي فرهنگي است كه با مطالعه رفتار سازماني ارتباط نزديك دارد شناسي، انسان هاي فرعي انسان رشته

ي جامعه هاي فرهنگدر واقع بدون فهم عميق ارزش. است فرهنگ برآنها  تأثير وها از فرهنگ انسان شده كسبرفتار  درباره
  .استترين مفاهيم در علوم رفتاري  نقش فرهنگ در رفتار انسان، يكي از مهم. درستي فهميدتوان رفتار سازماني را به نمي

 منتقلصورت كلي مفهوم فرهنگ عبارت است از كيفيت زندگي گروهي از افراد بشر كه از يك نسل به نسل ديگر  به 
كه در تمام مدت اطراف ما را احاطه  كردعنوان يك پديده  تجزيه و تحليل  توان به  مي فرهنگ را 2شاين ادگاربه عقيده . شود مي

 ،وضوحتواند به مي ؛آورد گروهي از سازمان مي درونبه نظر وي هنگامي كه فردي، فرهنگي را به سازمان يا به . كرده است
و سپس تغيير  كندمديريت   ،چگونگي به وجود آمدن، جاي گرفتن و توسعه آن را ببيند و سرانجام آن را زير نفوذ خود درآورد

  :كنند گران مسائل فرهنگي، كاربرد فرهنگ را در دو زمينه بيان ميپژوهش. دهد
كه در چنين معنايي به چيزهايي  دانست توان ميهاي تمدن پيچيده و پيشرفته  فرآورده  ،ترين معني در گسترده رافرهنگ  .1

 .گردد شناسي باز مي مانند ادبيات، هنر، فلسفه، دانش و فن
 فرهنگ، ،در اين معني ؛كنند شناسان و ديگر كساني است كه انسان را بررسي مي مدنظر  مردم معناي ،زمينه ديگر  .2

اي  سازگاري پيچيده ،بين انسان و محيط طبيعي وي ،نهاانباشت آ باكه  استهاي انديشه، عادات و اشياء عادي  آفريده
 .آيد پديد مي

  
  فرهنگ فيتعر. 2

ادب، تربيت، دانش، مجموعه آداب و رسوم، علوم، معارف و هنرهاي يك : جمله از ،فرهنگ در زبان فارسي معاني مختلف دارد
  :جمله از است، شدهمتعدد و متنوع از فرهنگ ارائه  ياز ديدگاه علمي تعاريف. جامعه

                                                           
1. Taylor 

2. Edgar Shine 
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، فرهنگ عبارت است از دانش، ادب، علم، معرفت، تعليم و تربيت، آثار علمي و ادبي يك عميددر فرهنگ فارسي  .1
  .قوم يا ملت

اعمال و آثار هنري  ،اي از رفتارهاي پيچيده انساني كه شامل افكار، گفتار مجموعه ،، فرهنگ1وبسترفرهنگ لغات  در .2
  .است شدهتعريف گيري و انتقال به نسل ديگر توانايي انسان براي ياد زيناست و 

ها مجزا انديشه مشترك اعضاي يك گروه يا طبقه كه آنها را از ديگر گروه: فرهنگ عبارت است از ،2هافستدبه عقيده  .3
محصوالت  ديگراي از الگوهاي رفتار اجتماعي، هنرها، اعتقادات، رسوم و  در جايي ديگر، فرهنگ  مجموعه ؛كند مي

 .شود هاي فكري يك جامعه يا ملت تعريف ميانسان و ويژگي
 

   سازمان فيتعر. 3

 يهاهدف يآن دارا يك اعضايكايكه  يامجموعه. شوديمدار گفته مفهيمند و وظهدف يك مجموعه اجتماعيسازمان به 
سازمان عبارت است از فرايندهاي  گر،يد انيب به. است يو اهداف سازمان يمشخط يك نظام دارايو مجموعه آن به عنوان  يفرد

  :اين تعريف از پنج عنصر تشكيل شده است. هاي معينيافته از روابط متقابل افراد براي دست يافتن به هدف نظام
  .شود سازمان هميشه از افراد تشكيل مي .1
  .اين افراد به طريقي با يكديگر ارتباط دارند و بين آنها روابط متقابل برقرار است .2
  .توان نظام بخشيد اين روابط متقابل را مي .3
هر فرد . گذارند ها در عملكرد آنها اثر ميمشخص هستند و بعضي از اين هدف يهايكليه افراد در سازمان داراي هدف .4

  .هاي شخصي خود نيز نايل شودانتظار دارد كه از طريق همكاري در سازمان به هدف
يافتن به ها براي دستكند و اعضاي سازمان هاي مشترك سازمان را ميسر مياين روابط متقابل همچنين نيل به هدف .5
با توجه به تعريف فوق، سازمان چيزي جز روابط متقابل . كنند مي دنبال را سازماني مشترك هايهدف به لينهاي فردي، هدف

ها، سلسله ها، روابط بين افراد، فعاليتن نقشاز اين روابط متقابل كه شامل تعيي است بازتابي ،بين افراد نيست و ساختار سازماني
 .3هاي سازمان استها و ساير ويژگيمراتب هدف

 

   يسازمان فرهنگ مفهوم -4

 موضوع نيا كهآن حال. كند يم يرا تداع يفرهنگ دهيپد دو نيا بودن كساني ها، سازمان و ها تيمل يبرا فرهنگ كلمه از استفاده
 ليبه دل يو مل يسازمان يها تفاوت فرهنگ. متفاوت دارند يتيماه فرهنگ، دو نياو  ستين سازمان ملت، رايز است، نادرست

 در ،يمل يها فرهنگ مورد در خواهند يكه مردم م يهنگام. آن دو است يفرهنگ يها هر كدام از جلوه ينيآفر نقش تفاوت
 از برخاسته معموالً كه سندينو يم يموضوعات از سند،يبنو يزيچ كند، يم دايپهم  به يشتريب يها مدرن كه هر روز شباهت جهاني
 جيرا و متداول كلمات از كنند، يم يداريرا خر يمشابه محصوالت پوشند، يم لباس هم مانند مردم: است مردم عادات سطح

                                                           
1. Webster 

2. Hofsted 

 .http://www.mgtsolution.com/olib/590226239.aspx ،15-1:سايت ،1386، »يم فرهنگ سازمانيو مفاه يمبان«، مهرداد زارعي .3
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مشابه دارند  يسرگرم و ورزش؛ )قهرمانان( كنند يمشابه را نگاه م يها لميو ف يونيزيتلو يها برنامه؛ )نمادها( كنند يم استفاده
  . 1 )ها نيآئ(

فرهنگ از ديرباز . تازگي در دانش مديريت و در قلمرو رفتار سازماني راه يافته است فرهنگ سازماني موضوعي است كه به
ولي درباره فرهنگ سازماني آنچه مربوط به كار و رفتار مردمان در  ،شود براي شرح كيفيت زندگي جامعه انساني به كار برده مي

  .كمتر سخن گفته شده است ،سازمان است
. را  ندارد مفهوماين  ،يك از آن دو واژه تازه پديد آمده است كه هيچ مفهومي ،از تركيب دو واژه فرهنگ و سازمان

كند تا  فرهنگ كمك مي. كه عناصر فرهنگ نه منظم هستند و نه با نظم است درحالي بيترتسازمان يك استعاره براي نظم و 
. شود نوعي از روان همراه با نوعي رمز و راز پديد آيد يزي جداي از مسائل فني در سازمان سخن گفته شود و باعث ميدرباره چ

  .توان گفت فرهنگ در يك سازمان مانند شخصيت در يك انسان است بنابراين مي
ناپيدا افراد را در جهت  اي است كه در سازمان است و همه اعضاء اتفاق نظر دارند كه يك دست فرهنگ سازماني پديده

سازد، شيوه ايجاد و دوام آن به ما كمك  شناخت و درك چيزي كه فرهنگ سازمان را مي. كند مرئي هدايت مينوعي رفتار نا
  .كند تا بهتر بتوانيم رفتار افراد در سازمان را توجيه كنيم مي

  
   يسازمان فرهنگ فيتعر. 5

مقصود از فرهنگ سازماني، سيستمي از استنباط مشترك است كه اعضا نسبت به يك سازمان دارند و همين ويژگي موجب 
و آن را در قالب رفتاري  داند  ، فرهنگ سازماني را نظامي زنده مي2آرجريس كريس. شود تفكيك دو سازمان از يكديگر مي

كنند و  انديشند و احساس مي طور واقعي مي زند، راهي كه بر آن پايه به سا كند كه مردم در عمل از خود آشكار مي تعريف مي
از  ييفرهنگ سازماني،  الگو: كند يف ميگونه تعر نيرا ا  آنز ين نيشا ادگار. كنند طور واقعي با هم رفتار مي اي كه به شيوه

رند و يگ ياد ميآن را  يو تكامل داخل يخارجط يحل مسائل مربوط به تطابق با مح يگروه برا ياست كه اعضا ياديمفروضات بن
شه و احساس كردن در يدرك، اند يح برايك روش صحيصورت  ، سپس بهشود ميكند كه معتبر شناخته  يچنان خوب عمل م

 يهاارزش يك سازمان دارايمعتقد است كه افراد  3يپرس مزيج. شود يد آموخته ميجد يرابطه با حل مسائل سازمان به اعضا
طور خالصه،   هستند و به يو رفتار يفكر يالگو ديگررفتار، زبان مخصوص، رمزها و  يمناسب برا يارهايد، معيمشترك، عقا

  .كند يف مياز مقاصد مشترك افراد سازمان تعر ييفرهنگ سازمان را الگو
  :نگهمگي توافق دارند كه فره اند كردهتوان گفت كه همه افرادي كه در اين زمينه مطالعه  مي

  .كلي است كه از مجموع اجزاي آن بيشتر است .1
  .دهد مي نشانتاريخچه سازمان را  .2
  .شود شناسي مانند رسوم و نهادها مربوط مي به مطالعه انسان .3
  ..اند توسط گروهي از افراد شكل گرفته است كه يك سازمان را تشكيل داده .4

                                                           
 .13-15، 1388علم، : ي، تهراناعرابد محمد يس ترجمه، )افزار ذهن نرم(ها  ها و سازمان فرهنگگيرت هافستد،  .1

2. Chris Argyris 

3. Games Percy 
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  .حركت آن كند و سخت است .5
 .كند ميسختي تغيير به .6
 

  فرهنگ يها يژگيو. 6

 از دارند،هايي ها ويژگيهاي موجود، همه فرهنگرغم تفاوت كه علي دهدمي نشانهاي مختلف ، از فرهنگ بسيارهاي بررسي
  :جمله

شدن فرهنگ نظامي است كه پس از زاده  ،فرهنگ خصوصيتي غريزي است و ذاتي نيست ؛فرهنگ آموختني است .1
  .شود انسان در سراسر زندگي آموخته مي

  .شده خود را به ديگران منتقل كند هاي آموختهتواند عادت انسان مي ؛شود آموخته مي فرهنگ .2
ها  ها و جامعههاي اجتماعي دارند و شماري از مردم كه در گروه هاي فرهنگي، ريشهعادت ؛فرهنگ اجتماعي است .3

  .اندكنند در آن شريك زندگي مي
صورت هنجارها يا  آيد به كه فرهنگ از آنها پديد مي هاي گروهيعادت ؛اي ذهني و تصوري است فرهنگ پديده .4

  .آيند شوند يا در كالم مي الگوهاي رفتاري، آرماني ذهني مي
هاي از برآوردن آرمان ،هر فرهنگي كه نتواند از عهده تعيين هدف اعالي زندگي برآيد ؛بخش است فرهنگ خشنودي .5

  .دنبخش ي ميئتوانند پايدار  بمانند كه بر افراد يك جامعه خشنودي نها عناصر فرهنگي تا زماني مي. عالي حيات نيز ناتوان است
  .دگرگوني آن همراه با تطبيق و سازگاري است يندشود و فرا فرهنگ دگرگون مي ؛يابد فرهنگ سازگاري مي .6
د آورند عناصر هر فرهنگ گرايش به آن دارند تا پيكري يكپارچه و به هم بافته و سازگار پدي ؛ساز است فرهنگ يگانه .7

 .1و اين سازگاري به زمان نياز دارد
  
   يفرهنگ سازمان يها يژگيو.7

هايژگيواز  ستميس نيا م،يبدان سازمان كياز استنباط مشترك اعضاء نسبت به  يستميرا س يكه فرهنگ سازمان يصورت در
  :از عبارتند ها،يژگيو نيا. 2استآنها ارزش قائل يبرا اي نهد،يم ارج آنها به سازمان كه شده، ليتشك ياصل ي)هامؤلفه(

 .دارند سازمان كيكه افراد درون  يعمل و استقالل يآزاد ت،يمسئول زانيم ؛يفرد ينوآور .1
 و بزنند زيآممخاطره يكارها به دست دهند، خرج به عمل ابتكار تا شونديم قيكه افراد تشو يزانيم ؛يريپذ سكير .2

 .كنند يبلندپرواز
 .دينما يم مشخص شود؛ انجام روديرا كه انتظار م ييعملكردها و هاكه سازمان هدف يزانيم؛ )يرهبر اي(يده جهت .3
 .كنند عمل هماهنگ روش به دارند ليدرون سازمان، تما يكه واحدها يادرجه اي زانيو وحدت؛ م يكپارچگي .4
و  دهنديم ياريرا  آنها كنند،يم برقرار ارتباط خود ردستانيز با رانيكه مد يادرجه اي زانيم ت؛يريمد) تيحما(روابط .5

 .كننديم تيحما آنها از اي
 .كاركنان رفتار كنترل براي رانيمد طرف از ميمستق يسرپرست و نظارت به توسل و مقررات و نيقوان از استفاده زانيم كنترل؛ .6
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 ،)كه فرد در آن تخصص دارد يارشته اينه گروه خاص  و(كه افراد، خود را با كل سازمان  يادرجه اي زانيم ت؛يهو .7
 .كننديم تيهو كسب آن از و دانند مي يكي

 يهابر اساس شاخص) مقام يارتقا و حقوق شيافزا يعني(پاداش  صيتخص وهيكه ش يادرجه اي زانيم پاداش؛ ستميس .8
 ).گريد عوامل اساس بر نه(عملكرد كاركنان قرار دارد 

 .شوديسازمان مرتبط م يسطح باال يبه سلسله مراتب فرمانده يكه ارتباطات سازمان يادرجه اي زانيم ؛يارتباط يالگو .9
 .آشكار باشند يانتقادها يرايشوند با تعارض بسازند و پذ يم قيكه افراد تشو يا درجه اي زانيم تعارض؛ تحمل .10
 .به امور بپردازند تدق با و كنند ليتحل و هيرود، كاركنان بتوانند مسائل را تجز يكه انتظار م يزانيم ات؛يجزئ به توجه .11
 يبرا ديكه با ييندهايفرآ و هاروش به نه كند،يم توجه آوردهاره اي هاجهينت به تيريكه مد يزانيم ؛يمحورجهينت .12

 .برد كار به جهينت نيبه ا يابيدست
 ت،يريكه مد يزانيم و كنند مشاركت هايريگميتصم در دهد،يم اجازه كاركنان به تيريكه مد يزانيم افراد؛ به توجه .13

 .كند يمبر افراد توجه  يريگميتصم يهاجهينت اثرات درباره
 .شود انجام) افراد لهيوس به نه و( ميت لهيوس به كه كنديم ميتنظ ياگونه به را كارها ت،يريكه مد يزانيم ؛ييگراميت .14
و  شياندساده افراد نه و(جسارت هستند  ايتحول  ،يروح پرخاشگر يكه افراد دارا يزانيم شجاعت؛ و جسارت .15
 ).تفاوتياحنماالً ب
 . كند يمو توجه  ديتأك) شرفتيپ و رشد نه و(خود به حفظ وضع موجود  يهاتيكه سازمان در فعال يزانيم ؛يداريپا اي ثبات .16

 
  :كند ها را با اندكي تفاوت به شرح زير بيان ميهمين ويژگي ،پرسي جيمز

  ،هويت يا شخصيت افراد .1
  ،اهميت كار گروهي .2
  ،نگرش كاركنان .3
  ،يكپارچگي .4
  ،كنترل و سرپرستي .5
  ،پذيري ريسك .6
  ،ميزان پاداش .7
  ،ميزان تضاد .8
  ،ميزان حمايت و راهنمايي مديريت .9

 ).در مورد اهداف(نگرش سازمان  .10
 

عقايد اساسي آنان در برخي از  وها ميزان تعهد كاركنان و تعيين ارزش سنجش براينتايج مطالعات انجام شده  براساس
  :است ذكر قابل زيرشان به شرح ويژگي فرهنگ سازماني با توجه به درجه اهميت دههاي موفق، سازمان
  ،عملكرد .1
  ،صداقت .2



 15   ياسالم يها بر ارزش يدر سازمان مبتن مؤثرو ارتباطات  يفرهنگ سازمان 

 

  ،رقابت .3
  ،روحيه كار گروهي .4
  ،روحيه سازماني .5
  ،نوآوري .6
  ،حمايت مديريت .7
  ،هاي فرديموفقيت .8
 ؛وفاداري .9

 .سابقه تاريخي سازمان  .10
  

نوع  گويايآيد كه  كامل از آن به دست مي ي، تصويرشودويژگي توجه  دهاين  منظرفرهنگ سازماني از  بهكه  در صورتي
  .احساسات اعضا، استنباط مشترك آنان، شيوه انجام امور و نوع رفتار آنان است

 

   يفرهنگ سازمان اجزاي و عوامل. 8

اي است كه نمايشگر نمادهاي ملموس  اليه ،ها و باورهااليه نخست، ارزش. فرهنگ سازمان از دو اليه اصلي تشكيل شده است
 واي و يا شالوده اساسي فرهنگ سازمان  اليه پايه دوم،اليه . هاست ها و افسانه مانند طرز پوشش، رفتار، مراسم، تشريفات، اسطوره

اين اليه در واقع فرهنگ . استهاي سازماني يندهاي فكري افراد و گروهاهاي زيربنايي، مفروضات، باورها و فرارزش شامل
  . دهد راستين سازمان را تشكيل مي

به . كند ديگر اجزاي فرهنگ سازماني را از لحاظ قابليت مشاهده و تغيير و تداوم آن به دو سطح تفكيك مي يپژوهشگر  
در سازمان باقي خواهند ماند  حتي اگر  كهشود  هاي مشتركي ميشامل ارزش ،كه سطح عميقتر كه كمتر قابل مشاهده است طوري 

در اين . است پذيرسختي تغييردر اين سطح فرهنگ به. دهند ها رفتار گروه را شكل ميدر واقع اين ارزش. اعضاي گروه هم تغيير كنند
كه قابل مشاهده سطح ديگر . شود ها از لحاظ توجه به مسائل مالي، نوآوري و يا عملكرد مشخص ميسطح، تفاوت افراد در سازمان

فرهنگ در اين . آموزند طور خودكار از كاركنان قديمي مي  وارد به دهد كه كاركنان تازه است، فرهنگ الگوهاي رفتاري را نشان مي
   .1 )28/10/1390(است پذيرسطح تغيير
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 .دارد يم انيب ياز عوامل و اجزاء فرهنگ سازمان يمفهوم جامع باًيتقر ريز هيال چهار

  
 
  
  
  
  
  
  

  

   1عمق مختلف سطوح در فرهنگ ظهور: 1 نمايه

  

  )ها سمبل( نمادها .8-1

 آن با كهشناسند  را مي آن يكسانصرفاً  و هستند يخاص يكه حامل معن يموارد و ريتصاو ها، حالت كلمات، از عبارتند نمادها
... و ها پرچم مو، مدل لباس، كه طورهمان است دسته نيا به متعلق زين يمحل شيگو ايزبان  كيكلمات . دارند كار و سر فرهنگ

  را يفرهنگ گروه كي هاي سمبل روند؛ يم انياز م يميقد نمادهايو  رنديگ يم شكل  يسادگبه ديجد نمادهاي. هستند نيچن
  . 2رنديگ يقرار م باال شكل سطح  نيتر يخارج در كه است ليدل نيهم به كنند؛ يم ديتقل گريد يگروه

  

  )ها اسطوره( قهرمانان. 8-2

 يالگو عنوان به نيو بنابرا دارندارزشمند  اريبس يهائ يژگيوفرهنگ  كي دركه  يليتخ اي يواقع زنده، ايهستند، مرده  يافراد
ها و كارهاي برجسته گذشته سازمان هستند كه موفقيتاي از تاريخ  ها نمونه اسطوره. 3نديآ يم شمار به گرانيد يبرا يرفتار

از آن الگوها است   اند و هدف آن انگيزش كاركنان و پيروي آننكن صورت الگو بازگو مي مؤسسات و يا مديران در گذشته را به
  .4ه خود ببالندكه در كاركنان دلبستگي ايجاد كند و باعث شود آنان از عضويت در سازمان احساس غرور كنند و ب طوري به 
  

  )تشريفات وها  سنت( ها آئين .8-3

فرهنگ  كيدرون  در يول ،است يرضروريغ آن تيغا به دنيرس يهستند كه اگر چه از نظر فن يجمعدسته يها تيفعال ها، نيآئ
و  يپرس احوال  نحوه. دهند يم انجام خودشان خاطر به را ها نيآئ نيا مردم نيبنابرا. اند مطرح شده ياجتماع ضرورت كيبه عنوان 

كه  ياسيو س يتجار يها مالقات و ها يگردهمائ. اند مقوله نياز ا يو مذهب ياجتماع ادياع و ها جشن گران،ياحترام گذاشتن به د
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  قهرمانان

 

  ها آئين

 
  

 ها ارزش
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حرف  شود يكه به رهبران اجازه داده م يدارند، همانند وقت يفاتيتشر اهداف غالباً شوند، يم يده سازمان يمنطق ظاهراً ليدال به
تأكيد بر . اند درآمدهصورت عادت پايدار  و به  اندها الگوهايي هستند كه در سازمان شكل گرفتهسنت. 1بنشانند يخود را به كرس

پيروي از شعارها و  ،هابرخورد با كار، افراد و ارباب رجوع، تشويق به گردهمايي نحوهالگوها، رفتارهاي ويژه در مراسم عمومي، 
كننده انتظارهاي سازمان از افراد و  ، همگي بيان)رود هر شي، عمل، رويدادي كه براي انتقال معني به كار مي(نمادهاي ارتباط 

  .2طور انتظار متقابل آنها از سازمان است همين
  
  باورها و ها ارزش. 8-4

صورت گسترده  به ها، ارزش. است شده ساخته ها ارزش توسط داست،يپ، 1 هينما شكلكه در  طورفرهنگ همان يمركز هسته
 قبيل اين از يمنف و مثبت وجوه و شائبه يب احساسات ها، ارزش در. شود مي ديگر اموراز امور نسبت به  يبرخ  حيترجموجب 

  :هستند
  

  يدر مقابل خوب يبد
  يدر مقابل پاك يناپاك
  ييبايدر مقابل ز يزشت

  يعيدر مقابل طب يعيرطبيغ
  يدر مقابل عاد يرعاديغ
  يدر مقابل منطق يرمنطقيغ
  يدر مقابل عقالئ يرعقالئيغ

  
و  يضمن صورت هبلكه ب - البته نه به صورت آگاهانه – آموزند يهستند كه كودكان آن را م يزهائيچ نياول زمره در ها ارزش

 رييتغ سن، نيا از پس و رديگ يكامالً شكل م يسالگ ده سن در يارزش هيپا ستميس كهرشد معتقدند  يروانشناس متخصصان. يحيتلو
 در ناخودآگاه صورت هها ب از ارزش ياريبس و كنند يم كسب هياول نيسن در را ها ارزش نيا كودكان رايز. شود يم مشكل آن دادن
هاي جامعه و محيطي است كه سازمان در آن قرار هاي فرهنگ سازمان معموالً بازتابي از ارزشارزش. رديگ يم قرار آنان ريضم

  .3اند معتبر براي مشكالت پذيرفته شده يهايحلعنوان راه  هستند كه عمدتاً به هاييتمايالت و نظر ،ها ايدهدر واقع . دارد
هاي كاري و يا جمع شدن در كنار آب مردم باورها يا اعتقادات گوناگوني دارند مثل اعتقاد به خدا، اعتقاد به كارايي گروه 

بعضي از باورها مربوط به نكات جزئي زندگي روزمره و . ماجراهاي اداري محيط كارپچ كردن و پي بردن به  سرد كن براي پچ 
دهنده  طور كل باورهاي شكل به . دارد بسيار يبعضي از آنها در حوزه مسائلي است كه از نظر فرد، سازمان و يا جامعه اهميت

ي مشترك اجراكنندگان تصميمات را باورهاي و باورها) استراتژيك(تصميمات بلندمدت و كالن سازمان را باورهاي راهبردي 
اهداف خود كمك  تحققافزايي فرهنگي و توفيق سازمان در  اين دو دسته باور به هم سازيسو هم. نامند مي) عملياتي(كاربردي 
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. هاي خود خواهد شدسوي هدف و مانع حركت سازمان به گريكديها صرف خنثي كردن صورت انرژي در غير اين دكن مي
كننده روشي است كه هر كار  در واقع باورهاي راهنما، تعيين. كنند هاي راهنما، جهت حركت باورهاي روزمره را تعيين ميباور

باورهاي راهنما مانند . شوند طور روزانه انجام مي بايد بر اساس آن انجام شود و باورهاي روزمره روشي است كه كارها عمالً به 
شوند و متناسب با شرايط تغيير  كه باورهاي روزمره، به رفتار روزمره مربوط مي درحالي. كنند ميندرت تغيير  قوانين بنيادي به

  .1كنند مي

  :كند يسه سطح را عنوان م يفرهنگ سازمان يز براين نيادگار شا
مانند . ند، بشنود و احساس كنديتواند بب يك فرد ميكه  شود يم ييها دهين سطح شامل تمام پديا  :مصنوعات و ابداعات. 1
  .كرد مشاهده توان مي ران سطح يا. هاها، جشن، مراسم، داستانفناوريزبان، 

د يت جديك وضعيا در يد انجام شوند و ينكه، كارها چگونه باياست در مورد ا ييهاشامل ارزش  :يتيحما يهاارزش. 2
  .كرد مشاهده توان ميكمتر  ران سطح يا. دد از خود نشان دهد و رفتار كنيبا يالعمل ك فرد چه عكسي

ك يدر  يريگ ميعنوان مثال تصم به. د عمل كنديك سازمان چگونه باينكه ياست در مورد ا يديعقا   :يمفروضات اساس. 3
نمي ران سطح يا. باال قرار دارند ةكه در رتب يله افراديا به وسيرد يهستند صورت بگ يشه عالياند يكه دارا يسازمان توسط افراد

  .2.كرد مشاهده توان
  

  سازماني فرهنگ انواع. 9

ص يتشخ ينظران برا رو صاحب نياز ا. است يمختلف ضرور يهافرهنگ ةنيك سازمان، مطالعه در زميفرهنگ  ييشناسا يبرا
  :كرد يبند توان طبقه ير ميرا به شرح ز يانواع فرهنگ سازمان. اند كردهرا ارائه  ييهانوع فرهنگ شاخص

در . ر متصور استيز يهايژگيبا و يكيو ارگان يكيدو نوع فرهنگ مكان يياقتضا ير اساس الگوب: يياقتضا يالگو. 9-1
استاندارد  يها هيها و رون و مقررات، روشي، قوانيشتر متوجه ساختار رسميمشترك ب ي، باورهايكيبا فرهنگ مكان ييهاسازمان

جه و عملكرد يشتر بر نتيب دهايو تأك يررسميمشترك عموماً بر ساختار غ يباورهاك، يبا فرهنگ ارگان ييهادر سازمان .است
  .له و ابزار كارياست نه وس

ان يارتباط م همكه  استرا ارائه كرده  ييالگو سونيل دنيدان: سازمان راهبردط و يارتباط فرهنگ با مح يلگوا  .9-2
ك ياز  سيدن يالگو. دهد يسازگار با آنها را نشان م ينوع فرهنگ سازمان همسازمان و  راهبرديد يو تأك يطيمح يازهاين

را ) يرونيا بي يدرون( راهبرديد يگر نوع تأكيط و بعد ديا ثبات محير و ييك بعد آن درجه تغيل شده كه يتشك يس دوبعديماتر
ك با نوع يرد كه هريگ يچهار نوع فرهنگ سازمان شكل م ،سازمان راهبرديد يو تأك يطيمح يازهاياز برخورد ن. دهد ينشان م

  .مرتبط با آن سازگار است يطيو درجه ثبات مح راهبرديد يتأك
سازمان بر  راهبرديد يرد كه تأكيگ يشكل م زمانير است يپذ انعطافبسيارن نوع فرهنگ كه يا  :يفرهنگ سازگار) الف

رجوع ا اربابيو  يمشتر يازهايسمت ن به ،ر ييو تغ يريپذ از انعطاف يريگ بهرهاز  دارد كه با ين بسيارسازمان . است يط برونيمح
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ر و ترجمه يتواند سازمان را در كشف، تفس ياست كه م يرفتار ياز باورها و هنجارها ينوع يدر فرهنگ سازگار. حركت كند
بدهد، ساختار خود  عيسرپاسخ   يطيمح يازهايد به نين نوع سازمان بايا. كند يبانين پشتينو يدر قالب رفتارها يطيمح ينمادها

  .رديبه كار گ يآسانن را بهينو يهال كند و الزاميتعد  سرعت بهرا 
فرهنگ  در. ستيرودررو ن عيسر يرهاييتغ اشود اما ب يتوجه م يرونيط بيها به محن نوع سازمانيدر ا  :يفرهنگ رسالت) ب

ن فرهنگ ، يدر ا يسازمان افرادانتظار از . استسازمان استوار  يهاهدفد مشترك نسبت به يك ديبر   يد اساسيتأك يرسالت
بر  يه اصليتك. است يف جاريوظا يشغل يهان نقشييفراتر از تب يكه گام استت سازمان يژرف از رسالت و مأمور يشناخت
  .دوردست است يآرمان يهابه هدف يابيو دست ينگر ندهيآ ،سازمان راهبردي يريگ سمت

در حال  ين فرهنگ دخالت دادن و مشاركت كاركنان در كارها با توجه به انتظارهاين ايد نخستيتأك  :يمشاركت فرهنگ) ج
از . است يش بازدهيط و افزايبه مح سريع ييگون حالت پاسخيهدف سازمان در ا. است يسازمانط برونير و شتابنده محييتغ
ت و تعلق در افراد سازمان است يننده حس مسئوليآفر ،سازمان يهادخالت و شركت كاركنان در كار ،يدگاه فرهنگ مشاركتيد

  .شود يشتر مينده بيفزا يسازمان به نحو يهاتيها و فعالزان تعهد افراد نسبت به هدفيآن م اثركه در 
 يروندهافرهنگ تداوم از . ط استيمح يدر رابطه با ثبات نسب يسازمان ط درونين فرهنگ بر محيد ايتأك  :فرهنگ تداوم) د

 جهتتماماً در  يگر عناصر فرهنگيها و د فات، اسطورهينمادها، تشر. كند يم يبانيكسب و كار پشت ةشده در ادار ينيب شيمنظم و پ
ن فرهنگ، دخالت و مشاركت يادر. استشده برپا يها هيها و رويمش از خط يروي، حفظ سنت و پيجاد و همكاريت وضع، ايتثب

ان كاركنان در چارچوبيم يش همكاريمتوجه افزا ،و تالش اصل سازمان داردتر قرار  نييپا ةدر كارها در رتب يسازمان يهاانسان
  .1استستم يس يكپارچگيو  ييبه كارا يابيمشخص و دست يها
  

   ينقش فرهنگ سازمان. 10

  :عبارتند ازف ين وظايا. گوناگون دارد يفيكند و وظا يفا ميمتفاوت ا ييهاك سازمان فرهنگ نقشيدر 
گران يموفق را برجسته و آنها را از د يهاآنچه سازمان :بخشد يم يت سازمانيهو ،به كاركنان سازمان يفرهنگ سازمان. 1

 يخود وابستگ ةز به نوبيكاركنان با استعداد و خالق است و كاركنان ن يآنها در جذب، پرورش و نگهدار ييتوانا ،كند يز ميمتما
  .دا خواهند كرديپ ق نسبت به سازمانيعم

، كاركنان نسبت به دارندو توانمند  يكه فرهنگ قو ييهاسازمان در  :سازد يرا آسان م يتعهد گروه يفرهنگ سازمان. 2 
به سازمان است  يروان يوند و وابستگي، پيمنظور از تعهد سازمان. كنند يت احساس ميتعهد و مسئول ،يها و اهداف سازمانارزش

ده يدر سه مرحله د يتعهد سازمان  .دارد يجا يسازمان يهاو باور به ارزش ي، وفادارير بودن شغليكه در آن احساس درگ
  :شود يم

  .رديپذ يگران را بر خود مين مرحله فرد در سازمان نفوذ ديدر ا  ؛رشيمرحله پذ ،اول
  .ابدييبخش دست م يخشنود ةك رابطيبه  ،گران بر خودينفوذ درش ين مرحله فرد با پذيدر ا  ؛همانند شدن ةمرحل ،دوم
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 يا سازمان به گونه يهاابد ارزشييكند و درم يم يك سازمان احساس سربلنديفرد از تعلق به   ؛كردن يدرون ةمرحل ،سوم
خود برسد، عضو  يئنها ةبه مرحل يكه تعهد سازمان يهنگام. سازگار است يو يهاو با ارزش كند يم ياو را خشنود و راض يدرون

 كوتاهيسازمان  يدر راه محافظت و نگهدار يشود و و يفراوان اعتماد م آنها،د كه به يآ يدرم يمتعهد سازمان در شمار افراد
  .نخواهد كرد

و كنترل يكار سخت يارهايتوانمند، به داشتن مع يهاسازمان  :كند يب ميترغ يثبات نظام اجتماع به ،يفرهنگ سازمان. 3
فه به طور يت كنند و ضوابط انجام دادن وظيرا رعا ينظافت و آراستگ يارهايد معينمونه كاركنان با يبرا. اند ق معروفيدق يها

  .ديآ يدر سازمان به وجود م يكوش جان و سختيآكنده از تعهد و ه يب فضاين ترتيبد. ن شده استييمشخص تع
يپ يخود برا يبا كمك  به اعضا يا فرهنگ قويسازمان   :كند يبه شكل دادن رفتار كاركنان كمك م يفرهنگ سازمان. 4

به  ييآشنا يآورند تا كاركنان برا يرا فراهم م يا نهيموفق زم يهالذا سازمان. دهد يط كار خود رفتار آنان را شكل ميبردن به مح
  .كار آشنا شوند ياديصول بنن مرتبه آغاز كنند تا با ايتر نييو مشكالت آن، شغل خود را از پا يتمام ابعاد سازمان

 يبرا ييهاتيجاد محدوديبا ا يفرهنگ سازمان  :گذارد ير ميت تأثيريعملكرد مد ةف و نحويبر وظا يفرهنگ سازمان. 5
 تأييدد فرهنگ سازمان يبا رار يهر عمل مد. تواند يرا نم يتواند انجام دهد و چه كار يم ير چه كاريكند كه مد يان ميت بيريمد

 ةفيكه وظ يياز آنجا. شدد نخواهد ييسازمان تأ يت اعضاياكثر يها نخواهد بود و از سوصورت مطابق با ارزش نير ايدر غ كند،
است،  يت و كنترل جاريو هدا يانسان يروين ني، تأمي، سازماندهيزير ت ازجمله برنامهيريف مديدر تمام وظا يريگ ميتصم

و مقتدر،  ين فرهنگ قويبنابرا. داردف آن يت و نوع انجام دادن وظايريعملكرد مد ةعمده در نحو ينقش يعامل فرهنگ سازمان
  .ها دارد نهيت در تمام زميريمد يريگ ميتصم برسزا  به يريتأث
    

  يفرهنگ سازمان قدرت. 11

 باتوان  يرا م يسازمان يهازان قدرت و اقتدار فرهنگيم. شود ين مييتع ير و نفوذ آن بر رفتار سازمانيزان تأثيقدرت فرهنگ با م
ن ييتع يغالب سازمان يهازان تعهد اعضاء به ارزشيم) غالب و ب يهامتعهد به ارزش يتعداد اعضا) الف: ار مهميار بسيدو مع
زان قدرت و ضعف يگذارد و م ير ميرون سازمان وجود دارد كه بر قدرت سازمان تأثيمتعدد در درون سازمان و ب يعوامل. كرد

 يياي، رشد و پويانسان يرويب نيسازمان، تعداد ترك ياندازه و گستردگ: ن عوامل عبارتند ازياز ا يبرخ. كند ين مييآن را تع
 ،ك سازماني يها، باورها و هنجارهاكه ارزش يهنگام. ت سازمانيرير مدييو تغ كاركنان ييجا زان جابهيزمان، م يسازمان در ط

دا يسرعت گسترش پ به كنند، تيحما آنها از افراد از اديز افرادي و شود ينگهدار و حفاظت آنها از و شوند انيب واضح و روشن
  .است يك فرهنگ قوي، ين فرهنگيچن ؛كند يم

اگر . فرهنگ است يهابه باورها و ارزش دادنت يك سازمان در اهمي يان اعضايتوافق در م ةكنند مشخص يفرهنگ قو
و اگر توافق اندك باشد،  يك فرهنگ قويها و باورها وجود داشته باشد، آن فرهنگ ت ارزشياهم بارهت و توافق دريرضا

و باعث شود  باشد مقبولشتر يسازمان ب يديكل يهاكه در آنها ارزش ييهان فرهنگ سازمانيبنابرا. ف استيفرهنگ ضع
  .تر است يقو ،شتر شوديها بكاركنان تعهدشان به آن ارزش
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كاركنان را  ييجا ن است كه جابهيا يج عمده وجود فرهنگ قوياز نتا: سدينو يم ير فرهنگ قويتأث بارهدر 1نزيفن رابياست
ن اتفاق نظر باعث يگاه و محل آن اتفاق نظر كامل داشته باشند، ايجا ةسازمان دربار يشود كه اعضا يدهد و موجب م يكاهش م

ه در رفتار يتا تداوم رو شود يموجب م يسازمان يفرهنگ قوك ي. شود ياد نسبت به سازمان ميجاد تعهد زيو ا يانسجام، وفادار
 ايجادنظر  اتفاقن و مقررات موجب خواهند شد كه سازمان نتواند يقوان. سازمان شود  ين و مقررات رسمين قوانيگزيد و جايتشد

  .كند ينيب شيه بدهد و امور را پيما تداوم رو يكند و به رفتارها
 ي، اعضايفرهنگ قو يدارا يهاسازماندر. كنند يز ميگر متمايكدياز  يلحاظ قدرت فرهنگها را از سازمان ،نظران صاحب

و احساس  يف، توافق كليفرهنگ ضع يدارا يهاكه سازمان يدرحال. سازمان وفادارند ياديها و مفروضات بنها به ارزشسازمان
 ييجا ت و جابهيتقو يشناس فهيو وظ ي، وفاداريبا فرهنگ قو ييهادر سازمان. ابدييكاهش م اعضاءن يتعهد نسبت به سازمان در ب

ها ج آن ارزشيبه ترو ،پاداش داده شود يها و مفروضات منفارزش بهكه  يد توجه داشت درصورتيبا. ابدييكاركنان كاهش م
، وجود انو متخصصمطالعات كارشناسان  مطابق. كرد خواهدر ييتغ يسخت و به بود خواهدسازمان مضر  يو برا شود ميمنجر 

  .ك ضرورت استي ،يو نوآور يبه تعال يابيدست يها براو مثبت در سازمان يقو يهافرهنگ
آنها بر  ةهم يفرهنگ هستند ول يدارا يها همگم كه اگرچه سازمانيرس يجه مين نتيبه ا انبا توجه به نظرات متخصص

نكه آنها يشود و احتمال ا كاركنان منجر مي يت شغليش رضايبه افزا  ،و مثبت يوجود فرهنگ قو. ر برابر ندارنديكاركنان تأث
نوع رفتار در سازمان و  يبرا ييدهد و راهنما يش ميرا افزا يثبات رفتار ،ن نوع فرهنگيا. ابدييكارشان را ترك كنند، كاهش م

تواند از كنترل  يم يكه حت يطور به ن و مقررات يقوان ياست برا ينيسازمان و جانش يساز يرسم يقدرتمند است برا يابزار
نسبت  ،شود كه افراد در سازمان يكند و باعث م يرا فرهنگ ذهن و روح را مانند بدن كنترل مينافذتر عمل كند ز ،سازمان يرسم

كه  يدرصورت. شود يشتر منجر ميكه به كار بهتر و عملكرد ب يا دا كنند به گونهيبهتر پ ياحساس دهند يكه انجام م يبه كار
پراكنده  يكه اگر فرهنگ سازمان يدرحال. و مثبت است يآن فرهنگ قو ،شود يباالتر منجر م يور فرهنگ به عملكرد بهتر و بهره

و عملكرد و  شود ميشود و به هرج و مرج در سازمان منجر  يف قلمداد مين فرهنگ، ضعينداشته باشد ا يوستگيپ و شودو متفرق 
  .ديدب خواهد يسازمان آس يور بهره

  
  هافرهنگ و پاره) لبغا(مشترك  فرهنگ. 12

ز سازمان يت متمايشخص ةدهند شود، منظور فرهنگ مسلط و غالب آن سازمان است كه نشان يفرهنگ سخن گفته م ةدربار يوقت
 ا فرهنگ غالبيفرهنگ مشترك سازمان . پاره فرهنگ هستند يسر كيك فرهنگ غالب و ي يها دارااز سازمان ياريبس. است

مختلف در سازمان  يها و واحدهاو چون افراد، گروه كنند يرا حفظ م آنسازمان  يشتر اعضاياست كه ب ياصل يهاانگر ارزشيب
  .و غالب سازمان هستند يفرهنگ در داخل فرهنگ كل پاره يوجود دارد، هركدام دارا

 درن حال يدر ع. دارند يمشترك كار ينند كه باورهايبب يا ا خانوادهيكامالً منسجم  يها ممكن است خود را مانند گروهسازمان
ها و تصورات ن نگرشيا. خاص به موضوعات مختلف دارند يك نگرشيو هر هستندمختلف  يفكر يهاگروه ،گريد يهاسازمان

  .2شود يدر سازمان م ييهافرهنگ د آمدن پارهيموجب پد ،گوناگون نسبت به مسائل سازمان

                                                           
1. Stephen P. Robbins  
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   يو تداوم فرهنگ سازمان يريگ شكل چگونگي. 13

در شروع فعاليت سازمان، فرهنگ در آن با توجه به . شود صورت يك واحد كوچك تأسيس مي معموالً، هر سازمان ابتدا به
گيري فرهنگ بستگي دارد به داليل به وجود آمدن سازمان و جايگاه آن در  شكل. گيرد سرعت شكل مي مختلف به يعوامل

آن از قبيل كارايي، مرغوبيت كاال، كيفيت ارائه خدمات به ارباب رجوع يا مشتريان، ابداع و نوآوري، جامعه و عوامل موفقيت 
در . كنند تالش  مي بسياركاركنان براي موفقيت سازمان  ،شود وقتي سازمان متولد مي. تالش زياد و وفاداري نسبت به سازمان

 ،هاي پاداشتدريج كه سيستم به. ار خود و آينده سازمان استگر درجه تالش و تصوير كاركنان از كحقيقت فرهنگ نشان
گيري فرهنگ اوليه سازمان تأثيرات  ، مجموعه اين عوامل بر شكلشوند  ها و قوانين حاكم بر كار تدوين ميمشيها، خطسياست

كه براي موفقيت سازمان  استكننده نوع رفتار و طرز برخوردهايي  مشخص ،اين عوامل از طرف سازمان رسمي. گذارد عميق مي
  .مهم خواهند بود

ها، اهداف و رفتار بنياناصول اعتقادي، ارزش. كنند گيري ايفا مي در اين شكل اساسي نقشيگذاران و مديران ارشد، بنيان
به  ديگر مديران سازمان  رااين اعتقادات و رفتارها . استكننده نوع انتظارات حال و آينده سازمان  مشخص ،گذار سازمان

كارمندان رفتار مديران را پيوسته زير نظر دارند و هر واقعه مهم كه نتيجه عمل مديريت است را به . كنند زيرمجموعه منتقل مي
افراد آنها را به . گيري فرهنگ سازمان تأثير دارد عدالت، عجله، تكبر، محبت و ديگر خصايص مديران در شكل. سپارند خاطر مي
چه چيزهايي در ارتقاي كاركنان مهم است،  ،خواهد گر اين است كه سازمان واقعاً از آنها چه ميتار نشاناين رف. سپارند خاطر مي

اين قوانين را  ،هاي كارگروه. دهند نوشته رفتاري در كار را تشكيل مياهمه اينها مجموعه قوانين ن. چگونه بايد مسائل را حل كرد
آموزند و به اين ترتيب يك فرهنگ تداوم  وارد مي گيرند و به افراد تازه  و آنها را ياد مي پذيرند ميعنوان هنجارهاي كار  به

  .يابد مي
از طريق اين فرآيند افراد جاي . عامل ديگري كه در ايجاد و تكوين فرهنگ سازماني مهم است، فرآيند اجتماعي سازمان است 

ه جذب سازمان شوند، با هنجارها و استانداردهاي سازمان آشنا شوند و گيرند كه چگون ياد مي ،كنند خود را در سازمان باز مي
هاي حين هاي توجيهي و قبل از خدمت و آموزشصورت آموزش ها بهفرآيند اجتماعي در سازمان. رفتار مناسب را فرا گيرند

گيرند به آنها خو مي ،تدريج هدهند و ب تدريج هنجارها و رفتارهاي مناسب را تشخيص مي و يا گاهي افراد خود به استخدمت 
ماهيت  اموفقيت فرآيند اجتماعي سازمان ب. استسمي رآموزش به شكل رسمي و در حالت دوم به شكل غير ،كه در حالت اول

  . 1ارتباط دارد بسيار ،فرهنگ سازمان و نوع هنجارهاي غالب در سازمان
  :ن سه عامل عبارتند ازيا. داند يازمان مؤثر مك فرهنگ در سي يسه عامل را در حفظ و نگهدار نزيفن رابياست
الزم  يهاييو استخدام شوند كه دانش، اطالعات، مهارت و توانا ييشناسا ين است كه افرادينش ايهدف گز  :نشيگز - 1
ند كه يبه استخدام سازمان درآ يشود تا كسان يم ين مرحله سعيدر  ا. ز كار مورد نظر داشته باشنديآم تيانجام موفق يرا برا

ت يآنها اهم يباشند كه سازمان برا ييهاارزش يشوند كه دارا يرفته ميدر سازمان پذ يجه كسانيدرنت. متناسب با سازمان باشند
  .قائل است

                                                           
 .http://www.mgtsolution.com/olib/590226239.aspx ،8:سايت ،1386، »يم فرهنگ سازمانيو مفاه يمبان«، مهرداد زارعي .1
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كنند كه دست به دست  يرا ارائه م ييارهايق گفتار و كردار، هنجارها و معيران ارشد از طريمد  :سازمان يت عاليريمد - 2
  .رسد يسازمان م يسلسله مراتب به همه جا يشود و پس از ط يم

اگر افراد با فرهنگ . كنندت يرند و آن را رعاين است كه افراد با فرهنگ سازمان خو بگيمسئله مهم ا  :يريپذ جامعه - 3
ت يرش و رعايپذ. ج استيشود كه در سازمان را يم يسازمان آشنا نباشند پس از استخدام موجب مخدوش شدن باورها و عادات

  .نامند يكاركنان م يريپذ را جامعه يفرهنگ سازمان
  :شود يكاركنان شامل سه مرحله م يريپذ جامعه

  .رديگ يوستن فرد به سازمان صورت ميش از پياست كه پ ييهايريادگيها و ن مرحله مربوط به آموزشيا  :ش از وروديمرحله پ - 
ابد كه در انتظارات ييشود و احتماالً درم يت سازمان ميمتوجه واقعشده ن مرحله فرد تازه استخداميدر ا  :ييارويرو ةمرحل - 

  .د نظر كنديت بوده است، تجديواقع يو آنچه به نظر و
در آنها  ،آموزد يانجام كارها م يالزم را برا يهاشده، مهارت ن مرحله فرد استخداميدر ا  :ا تحول جامعي يسيمرحله دگرد - 
  .شود يهمسان م آنانگذارد و با  ياحترام م يگروه يهنجارها ها وكند و به ارزش يدا ميتبحر پ

 يو يزان تعهد فرد به سازمان و بازدهيز انجام شود، بر ميآم تيطور موفق به  ،يسيا دگرديتحول جامع  ةكه مرحل يدرصورت
  . 1دهد يل او به رفتن از سازمان را كاهش مياثر مثبت خواهد گذاشت و م

  

  بيمار و سالم فرهنگ. 14

راهنما نسبت  يباورها. روزمره يراهنما و باورها يباورها: اند افراد دو گونه يطور كه قبالً اشاره شد، در هر سازمان باورها همان
 تيهدا ةكه به نحو ؛يبرون يباورها: شوند يم ميراهنما خود به دو دسته تقس يباورها. كنند ين مييروزمره را تع يحركت باورها

 يربناين دو باور زيب ايترك. ت سازمان هستنديت و هدايريمد ةنحو بارهكه در ؛يدرون يباورها و ،ندشو يكردن كار مربوط م
  .دهند يل ميسازمان را تشك يفلسف

ن حالت يدر ا. كند يق سازمان در تحقق اهداف خود كمك ميو توف يفرهنگ ييافزا ن دو دسته باور به هميا سازيسو هم
يصورت انرژ نير ايدر غ. كند مي ايجادسالم را  يو فرهنگ سازمان گيردميراهنما سرچشمه  يروزمره از باورها يدرواقع باورها
 يخود خواهد شد و فرهنگ سازمان يهاهدف يسو گر و باعث اخالل و مانع حركت سازمان بهيكديكردن يها صرف خنث

  .ديآ يم پديدناسالم 
 يباورها نهو  برندش ين و به پييتع راسازمان  راهبرد ،راهنما يباورها بايد شهيمعتقد است كه هم 2سيويد ياستانل    

آينده باعث   در كهن كار را خواهند كرد يروزمره ا يباورها ،اورنديسازمان را به حركت درن راهبرد ،راهنما ياگر باورها. روزمره
  .شد خواهدسازمان  يبسيار  برا يمشكالت

ف سازمان شكل گرفت، يشخص و وظا يازهايها و ناجي، فرهنگ بر اساس احتكه يهنگام كهن است يقابل توجه ا ةنكت
فرهنگ سازمان  يوجود ةاز فلسف يليبنا به دال يپس از مدت يت باشد وليريت سازمان و مديممكن است در ابتدا در خدمت فعال

                                                           
 .972-974، 1385،هاي فرهنگي پژوهشدفتر : تهران ،و اعرابي پارساييان ترجمه، سازماني رفتاررابينز، . استيفن پي .1

2. Stanly Davise 
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ن دست يت به قدرت ايريمد يتوجه بيعلت   ن زمان بهيدر ا. ت كنديده مستقل شروع به فعاليك پديصورت  رد و بهيفاصله بگ
  .شد خواهد ليو غالب تبد يستا، منفيك فرهنگ ايكرد به  يا، مثبت و سالم عمل ميصورت پو كه در ابتدا به يپنهان، فرهنگ

كه به سازمان وارد  يبلكه هر فرد. ده است كه چگونه عمل كنديورود به سازمان آموزش ند يكس در ابتدا چيمسلم است ه
تر انجام  عيآموزش سر ،هرچه گروه با هم متحدتر باشند. شود يم داده ميصورت آرام به او تعل شود رفتار مورد انتظار به  يم
ف، فكر و يوظا ياند، از نظر ظاهر، اجرا گر بودهيكديبا  يمدت طوالن ياز كاركنان كه برا يگروه ،در حالت افراط. شود يم

در  وق سازمان يتوف موجبدر جهت مثبت باشد  يفكر ن توافق و هميحال اگر ا. كنند يم گر عمليكديناً همانند يصحبت كردن ع
  .خود خواهد شد يهاهدف يسو صورت فرهنگ به وجود آمده مانع حركت سازمان به نير ايغ

ن يدر ا ياساس يها و باورهانشان داده است كه وجود ارزش  ،يمترق يهاسازمان بارهدر 2واترمنو  1ترزيپقات يج تحقينتا
ر خالصه يصورت ز توان به يرا م يمترق يهاكاركنان سازمان ياساس يباورها. است شدهشرفت آنها يو پ يها موجب ترقسازمان

  :كرد
  ،ن بودنياعتقاد به بهتر .1
  ،ات كار و خوب انجام دادن آنياعتقاد به مهم دانستن جزئ .2
  ،ك افراديكايت ياعتقاد به اهم .3
  ،كه همراه آن است يفرآورده و خدمات يت عاليفياعتقاد به ك .4
  ،كنند يبانيپشت يجه آماده باشند كه از ناكاميد نوآور باشند و درنتيسازمان با يشتر اعضاياعتقاد به آنكه ب .5
  ،ان افراد سازمانيزان تماس و ارتباط ميباال بردن م براي ير رسميت حالت غياعتقاد به اهم .6
  .ياقتصادت رشد و منافع يرفتن اهمياعتقاد به پذ .7

  
   سازماني) جو( فضا. 15

ك سازمان ي يهاييايبردن به پو يپ يبرا يك ابزار ذهنيفضا . جو سازمان است ،م مرتبط با فرهنگ سازمانيگر از مفاهيد يكي
  .سنجد يافراد را در سازمان م يها زان برآورده شدن خواستهيم يسازمان يا فضايجو . است

ك ياست كه در آن كاركنان  يرامون انساني، پيا جو سازمانيفضا : كند يف مين تعريرا چن يسازمان يز فضاين سيويت ديك
 يفضا. شغل اثر بگذارد يزش، كاركرد، خشنوديتواند بر انگ يم يسازمان يكه فضا يطور بهپردازند يسازمان به كار خود م

كه از  يه ادراكيكاركنان سازمان بر پا. گذارد مي اثر ،مختلف يرفتارها يد آوردن انتظارات مورد نياز كاركنان برايپد با يسازمان
  .دارد وجود درسازمانها يها و ناكاميها، خشنوداز پاداش ينوع چهدانند  مي ،سازمان دارند يفضا

 ةدرج: اند ن شرح دادهيات آن را چنيو جزئاند كرده تأكيد يفرد يها شتر بر جنبهيب يجو سازمان فيدر توص ،4شمرزو  3دلريف
 شدهتعريف جو سازمان   موجب يبه شكل ،گرانيسازمان و د يهان بخشيد و تعارض بيت، توجه به كاركنان جديريت مديحما

                                                           
1. Peters 

2. Waterman 

3. Fiedler 

4. Shemers 
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و  يريپذ سكي، نوع پاداش، ريريگ ميكاركنان در تصم يآزاد ة، درجيادار ي، كاغذبازيسازمان يهاتيمحدود شاملكه  است
  :شود مي ير بررسياحساسات و ادراكات كاركنان در موارد ز يسازمان) جو(فضا  ةدر مطالع. شود ميت يحما

موجود در  يها هيو رو يزان مقررات، قانونمنديگروه، م يد و بندهايكه كاركنان در مورد ق ياحساس  :ساختار .1
  .سازمان دارند

  .ف محوله به افراديوظا ةو نداشتن كنترل مجدد در  هم ياحساس خودكنترل  :ييپاسخگو .2
 هاي هيتنب يمثبت به جا يهاد بر پاداشيانجام كار خوب با تأك يافت پاداش براياز در ياحساس ناش  :پاداش .3

  .ج در سازمانيرا
  .شده محاسبه يهاسكيد بر ريو تهور در شغل و تأك يريزان خطرپذيم  :يريخطرپذ .4
  .ج استيسازمان را ين اعضايكه ب ياحساس خوب :تيميصم .5
  .ن به بااليين و از پاييدوجانبه از باال به پا يبانيد و پشتيتأك  :تيحما .6
  .د بر انجام كار خوبيح بودن اهداف و تأكيت صريدرك اهم  :استانداردها .7
ر قابل يد موجود بر غيزان تأكيران و ميد مختلف توسط كاركنان و مديرش عقايزان پذياحساس م  :تضاد .8

  .رفع آنها يحل دانستن مشكالت به جا
  .عضو باارزش به حساب آوردن ،يميبه سازمان و  در انجام كار تاحساس تعلق   :تيهو .9

، يدر كار، تعهد و دلبستگ يروشن: كند يعنوان م يسازمان يمطالعه فضا يرا برا يشش بعد سازمان ،گريد پژوهشگري
  .و كار در گروه يت، قدرشناسيكار، احساس مسئول يارهايمع

 1داگالسكه توسط   y و  X  يها هين دو مفهوم در نظريا. گر هستنديكديبا م مرتبط ياز مفاه يو جو سازمان يفرهنگ سازمان
كنترل  تشد به بايدكه  دانند ميتنبل  يافراد راكاركنان ،  X  هيدر نظر. ك هستنديقابل تفك يخوب ان شده بهيب 2گور يمك گرو 

ش ين به افزايشود كه هم يبه رشد آنان توجه م دانند، ميكوش و عالقمند به كار  سخت راافراد   ،Y يةكه در نظر يدرحال. شوند
وارد شوند كه  يبه سازمان  Yيةنظر يهااد از افراد با ارزشيز يحال اگر تعداد. شود يمنجر م يتيزش، استقالل و خودهدايانگ

نان در ن است كه كاركياز ا ين مشكل ناشيا. ديآ يدر سازمان به وجود م يمشكل جو ،در آن حاكم است  X  هينظر يهاارزش
به  ،ه فرد با فرهنگ موجود در سازمانهق مواجياز طر ين جو سازمانيبنابرا. ستندين مشتركمسلط بر سازمان با هم  يارزش فرهنگ

  .شود يده مرتبط مين پديا
و  يت، رفتار فرديريمد يهانظام: عبارتند از يفرهنگ سازمان يفضا ةكنند نييگرفته، عوامل تعمطالعات صورت يةبر پا

آنان در سازمان و باالخره  يكاركنان و نگهدار يزش، تندرستيختن و انگيآن برانگ يامدهايگروه كار و پ يها و هنجارهاارزش
  .است يعملكرد سازمان

    

                                                           
1. Douglas 

2. McGregor 



 ياسالم يها بر ارزش يدر سازمان مبتن مؤثرو ارتباطات  يفرهنگ سازمان                  26

 

   يبر فرهنگ سازمان مؤثر عوامل. 16

 وك جامعه يبر فرهنگ  ينحوك به يكرد كه هر يتوان معرف يشمار م يب يبا توجه به وسعت موضوعات مرتبط با فرهنگ عوامل
، مذهب، نظام ييايت جغرافي، موقعيمياوضاع اقل: و عمده عبارتند از ين عوامل اصليا. گذارد ير ميك سازمان تأثي برجه يدر نت

ز ين يخيتار عاملو  ندمؤثر يا توسعه فرهنگيت يجاد و تقويك از عوامل فوق در ايهر). در سطح خرد و كالن(حاكم بر جامعه 
ان يك از عوامل فوق جريز در هرين يخيتار عاملو  استمؤثر  يا توسعه فرهنگيت يجاد و تقويك از عوامل فوق در ايدر هر

: لياز قب ييها با فشارهان سازمانين است كه رهبران ايا كند يز ميها متماگر سازمانيرا از د يعموم يهاآنچه كه سازمان.  دارد
نسبتاً كوتاه  يد، تصديآ يدر ادارات به وجود م يا جه انتخابات دورهيكه درنت يراتيي، تغياسيمداخالت س ،يده اداريچين پيقوان

. نفود دارند يبر فرهنگ سازمان كمترها رهبران سازمان ين حاالتيدر چن. و اهداف ناسازگار مواجه هستند يشغل يهاتيدر موقع
  .كنند يم اثرفرهنگ سازمان  بر ،خودبهرا  عوامل فوق خوديز

با فرهنگ جامعه  يد توجه داشت كه فرهنگ سازمانيبا. ر دارد، فرهنگ جامعه استيگر كه بر فرهنگ سازمان تأثيد يعامل
ها گر سازمانيآورد كه با فرهنگ د يژه و خاص خود را به وجود ميفرهنگ و يهر سازمان. ف دارديظر ودوطرفه  اي رابطه

شه از يشود اما هم ياست كه در داخل سازمان ساخته و پرداخته م مفاهيميو  يفرهنگ سازمان مجموعه معان. دارد ييهاتفاوت
ها فرهنگ جامعه بر فرهنگ سازمان گذارد؛ ميثر او بر آن  پذيرد مير يتأث ،يخيو تار ياجتماع يندهايفرآ وع جامعه يفرهنگ وس

  .1خود را دارندر يجامعه تأث يز بر روند حركت فرهنگين يسازمان يهاگذارد و فرهنگ ير ميتأث
   

   يها در فرهنگ سازمان و ارزش بيني جهان نقش. 17

اما . كنند يم تيريمد  را... د، بازار ويه تولي، مواد اوليه، تكنولوژيكار، سرما يرويمانند ن يعوامل يور ش بهرهيافزا يران برايمد
ت يت و تقوي، هدايده شكل  راز وجود دارد كه عوامل مذكور يتر نمهم يت معتقد هستند كه عامليريامروزه دانشمندان علوم مد

 كه عموماً يرفتار يها و الگوهاو ارزش  مجموعه اعتقادات يا به عبارتي يرهنگ سازمانف. تاس»  يفرهنگ سازمان«و آن  كند مي
ن ي، تدويت و نوآوريكاركنان، خالق، نگرش يسازمان از جمله رفتار فرد يها هستند، بر تمام جنبه بنديآنها پا بهافراد سازمان 
ن يبه هم. گذارد ير ميتأث يور ، نظم و انضباط و بهرهيكوش افراد، سخت يزان وفاداريزه و تعهد، مي، انگراهبردها ياهداف، اجرا

فرهنگ سازمان  ياساس يهات ارزشيو هدا يده ت، شكليريفه مدين وظيتر يدارند كه اساس يان ميت بيريل، دانشمندان مديدل
 .ديسنج ياساس يهاو حاكم بودن ارزش يابيد با دستيرا با يدارند كه عملكرد سازمان يان ميب يبعض يحت. است

ت و اداره امور يريبا فلسفه مد يتيريمد ين و ارائه الگوهايتدو. است آن ينيب در هر جامعه تابع جهان ين فرهنگ سازمانييتب
ل ير و تحليك نوع تفسيو بر  يدرباره هست يابينش و ارزياعتقاد، ب يخواه و ناخواه بر مكتب و نوعها در هر كشور و نظام، سازمان

 يعنيها، يشه از هستيز هميدها نيبا. دهاستيك نوع از باي يعني ؛است بيني جهانك نوع يت، يريمد اصوالً. است ياز جهان مبتن
 يبر نوع ي، متكياجتماع يهالذا تمام نظام. م دانستيدها را نخواهيبام، يها را ندان ياگر هست. رنديگ ي، سرچشمه مينيب جهان
، كند ين مييكه تع ييها، راه و روشكند يآنها دعوت م پيگيري، به كند ميك مكتب ارائه يكه  ييهاهدف. هستند  ينيب جهان

  .گذارد ير ميها تأثو اداره امور سازمان ياجتماع يهان نظاميو تدو ي، همه بر طراحآن يدهايد و نبايبا
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و اصول موضوعه  يقيتصد ين با ارائه مباديد .داردن يتنگاتنگ با د يارتباط ،يمهم از علوم انسان ييهاگر بخشياز طرف د
و  ينيب از جهان آنكه اصول موضوعه  ين علومين هميهمچن. گذارد يعلوم اثر م يها هي، در نظرياله ينيب خاص متناسب با جهان

ن از ياز د يعلوم كاربرد پذيرين اثريمهمتر. دهد يقرار م يار علوم و فنون كاربرديدر اخت يخود اصول و قواعد، استفلسفه 
ژه علوم يبه و(ان علوم يكه م ين ارتباطيترلذا مهم. دهد يو جهت م كند يت ميرا هدا ين اثر، نظام رفتاريا. آن است ينظام ارزش

و  ياسالمينيب ، رابطه جهانكند يت هم صدق ميريدر مورد مد وجود دارد و طبعاً) المن اسيژه ديبه و(ان يان اديو م) يكاربرد
به عنوان اصول  يشناس و انسان يشناس يرامون هستي، پيات اسالمير نظريتأث ،رابطه اول. است ياسالم، با علوم انسان ينظام ارزش

ها و  يمشن اهداف و خطييدر تع ياسالم يهار ارزشيتأث ،و رابطه دوم استت، يريو از جمله مد يموضوعه در علوم انسان
  .است يعمل يها روش

ط كار ياسالم در مح يخاص خود و نظام ارزش ينيب ، تابع جهانيت در نظام اسالميريمناسب مد ين الگوين تدويبنابرا
اسالم  ينيب و جهان يفكر يمبان بهابتدا  بايد ،بر نظام اسالم يمبن يفرهنگ سازمان ين الگوييبت براين مهم، يبا توجه به ا. است

و ) ص(رسول اكرم  ن، مخصوصاًيد يايره اوليق سيبه مطالعه عم ياسالم يهاارزش يبررس براين يو همچن كردتوجه 
 ن اسالم را مطالعهيد ياياگر انسان روش اول. پرداخت  ،اند خود، در دست داشته يت را از خدايد  موفقيكه كل) ع(ن يرالمؤمنيام

   .سابقه ندارد آنها، يت و رهبريريشگرف مد  جيمنطبق است و نتا يق رهبريشود كه چقدر بر اصول دق يكند، متوجه م
و  ياسالم ينيب ا جهانياعتقادات و باورها  يد ابتدا مباني، بايدر فرهنگ اسالم يرفتار يها و الگوهاارزش ييشناسا يبرا

  .كنيم مرور رات يرينقش آن در سازمان و مد

  

  ياسالم ينيب و جهان ينيب جهان. 17-1

ز از ين يشناس لذا جهان. شناخت از مختصات انسان است. شود ياست و به شناخت مربوط م يشناس جهان يبه معن ينيب جهان
عنوان هركس به . ر انسان استير و تفسي، تعبيشناس ا جهاني ينيب جهان. دارد يتفكر و تعقل بستگ يرويمختصات انسان است و به ن

 يعنيشناسد  ياز مكتب جهان را م ييهاكه درس كند يم يند و هركس آن چنان زندگيب يانسان، آن چنان هست كه جهان را م
  .كند يم يرا تلق يچگونه، هست

عرضه  يك مكتب درباره جهان و هستيكه  ينوع برداشت و طرز تفكر. دارد يجهان برداشت بارهدر يهر نظام و مكتب
مختلف  يانواع ينيب جهان. ندناممي ينيب جهان گاه را  اصطالحاً هيو تك خترساين زيا. است يگاه فكر هيو تك تخرساي، زكند يم

  ....و ي، فلسفي، مذهبي، علميماد ينيب جهان: دارد مانند

عناصر و روان آن معتقدند كه هرچه هست عبارت است از مجموعه يپ. بر اصالت ماده است يمبن ينيب جهان ،سمياليماتر
خاص  يشعور است و هدف يپس جهان ب. ك عنصر دارد و آن ماده استياست و جهان  يكه همه ماد يروابط و فعل و انفعاالت

. در كار نبوده است يست و پس از خلق جهان هدفيك اراده آگاه و باشعور ني، جهان مخلوق يستياليماتر يچون در مبنا. ندارد
اندركار  ، دستييايميو ش يكيزيو ف ياز عناصر است كه بر اساس روابط ماد يادراك و انبوه يب ،احساس يك خانه بيدر واقع 
ده است و يرس يسرانجام، به خودآگاه يهدف و ب يچستان پوچ و بين هياست كه در ا يچ هستند و انسان تنها عنصريساختن ه

جهان به طرف . ندارد يشاونديو خو يناسب و سازگاركه با آن ت كند يم يزندگ يرا در جهانيانسان است، ز يشانين آغاز پريا
را كه بر وجود انسان حاكم  ينيهستند، قوان ينيب ن جهانيت، معتقد به ايريكه در مد يكسان. گانه استيرود و انسان با آن ب يچ ميه

ن يانسان را بر اساس قوان يل و همه ابعاد وجوديتحل يهمه آنها را بر اساس نگرش ماد و يتلق ين مادياز قوان ييها است، شعبه
  .كنند يه ميتوج يماد
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 يها فقط متك دهيها و كشف روابط پدها و علت هيفرض يعلم در بررس. ه و آزمونيفرض: ز استيبر دو چ يمبتن ،يعلم ينيب جهان
كه   ييدرآورد اما از آنجا يش عمليها را تحت آزمابتواند روابط و علت رود كه عمالً يش ميتا آن حد پ يعني. است به آزمون

به  يياز پاسخگو يعلم ينيب جهان. يشناس است نه كل ي، جزءشناسيعلم ينيب ، جهاندآن را  آزمو يها و همه جنبه يتوان همه هست ينم
اول و آخر دارد؟   ،ا جهان از نظر زمانيجهان از كجا آمده است؟ آ: نكهيل اياز قب. جهان و انسان قاصر است يك سلسله مسائل اساسي
ر حاكم است؟ و يتغيال يضرور يهاا در جهان سنتيبا؟ آيا زي ا زشت استيا پوچ، يا غلط ي ح استيدر مجموع خود صح يا هستيآ

  .ها را آزمودتوان آن يرا نميز ،رسد يم»  دانم ينم«ها به ن پرسشيعلم در پاسخ همه ا. نهايا مانند

ك سلسله اصول است و آن يبه  يرا ندارد، در عوض متك يعلم ينيب هرچند دقت و مشخص بودن جهان ،يفلسف ينيب جهان
 ينيب جهان. آن اصول، عام هستند اًيروند و ثان يش مير قابل انكارند و با روش برهان و استدالل پيذهن غ يو برا يهيبد اصول اوالً

به انسان . دهد يو جهان، شكل م ي، نگرش انسان را به هستكند يانسان را مشخص م ي، جهت عمل و راه انتخاب زندگيفلسف
 يلذا هرگونه اظهارنظر كل. كشاند يم يچيو ه يا او را به پوچيدهد  يم يات او معنيبه ح. رديگ يده او را از او ميا ايدهد  يده ميا

  .ستيچ ينيب آن جهان أنكه مبدياست قطع نظر از ا يفلسف ينيب و جهان، جهان يدرباره هست

مان به يا. طلبد يمان ميآورد و ا يبه وجود م ت يجذاب. شود يده ميبخش  ، قداستينيب، به اصول جهانيمذهب ينيب جهاندر 
، ينيب ك جهانين، يبنابرا. در حد قداست است ياصول، مستلزم حرمت يريرناپذييو تغ يك مكتب، عالوه بر اعتقاد به جاودانگي

  .داشته باشد يرد كه رنگ مذهبيگ يمان قرار ميه ايو پا يدئولوژيك ايگاه  هيآنگاه تك

ز باشد، يانگ ساز و شوقبدهد، آرمان يمعن يات و زندگيشود، به ح ت يه عقل و منطق حمايد از ناحيخوب، با ينيب ك جهاني
شود كه  يلذا سبب م. داشته باشد يو اجتماع يانسان يهابه هدف ندين قدرت تقدس بخشيساز باشد و همچن تيلئوتعهدآور و مس

خود تقدس بخشد  يهاك مكتب نتواند به هدفيتا . كنند يو از خودگذشتگ يمكتب فداكار يهاسهولت در راه هدفافراد، به
. اورد، آن مكتب ضمانت اجرائي ندارديمكتب به وجود ن يهابه هدف  و گذشت نسبت يو در افراد، حس پرستش و فداكار

آرمان. دهد يش و جامعه قرار ميل خوئوو مس كند يفرد را در عمق وجدان متعهد م ،ينيب ك جهاني يساز تيلئوو مس يتعهدآور
  .بخشد يرو ميدهد و به آن حرارت و ن يك مكتب، جاذبه و قدرت كشش به آن مي ينيب ساز بودن جهان

ك ينكه جهان از يدرك ا يعني يديتوح ينيبجهان. جمع است) يديتوح( ياسالم ينيب در جهان ،تمام خصائص مذكور
از جهان گرفته شود،  يت الهيعنا يا شود و اگر لحظه يم ينگهدار يت الهيت و مشيد آمده است و با عنايمانه پديحك ت يشم
مانه در خلقت يحك يهاهماهنگ است و هدف يا به صورت مجموعه ي، كل جهان هستينيبن جهانيدر ا .شود  يست و نابود مين

ن يخداوند در ا. بر آن حاكم است يربوب يهاقرار دارد و سنت يه الهيت عاليرير و مديانسان در كار است و تحت تدب و جهان و
 ريز مدبراالمور است و امور را  تدبيدارد كه پس از خلقت ن) رب(و پروردگار ) خالق(دگار يالعلل، به عنوان آفر نش، نقش علتيب
  .ز به عهده دارديت جهان را پس از خلقت نيمشغول است و هداهر روز به خلقت و امور آن . كند يم

و  كند يش از همه جلب توجه ميب»  رب«د، كلمه يان اوصاف خداوند، در قرآن مجيشود كه در م يان ميشتر بيح بيتوض يبرا
ع صفات كماالت يذات جامع جم كه اشاره به»  اهللا«تكرار شده است و بعد از لفظ جالله  يات قرآنيدر حدود هزار بار، در آ باًيتقر

رب ذكر شده  يبرا ياديز يدر كتب لغت، معان. قرار دارد»  رب«بار در قرآن تكرار شده است، كلمه  2700است و در حدود 
كه به  ين واژه هنگاميا. ان استينما يخوببه  تيريله مدئمس ؛در مجموع آنها. م و منعم ي، قير، مربيمالك، مد: از جمله ،است

ك يم، خدا را به صورت يكن يما نگاه م ي، وقتيدگاه قرآنيپس از د. رود يصورت مطلق ذكر شود، تنها در مورد خدا به كار م
ن يس اأاست كه خدا در ر ياداره كل و سازمان بزرگ يم عالم هستيريگ يجه ميم و نتينيب يم ير كل در عالم هستيفرمانده و مد

  .م ستيسازمان و اداره عظ
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ها، اراده در اعمال روش يها و حت يمشن اهداف و خطييها، تعيزير د در برنامهيشود كه با يجه گرفته مياز مطلب فوق نت
، به عنوان اصول يشناس و انسان يشناس يات اسالم در مورد مسائل هستيرا نظريز كنيمت يرعا قاًيرا دق ياله يعيو تشر ينيتكو

ها و  يمشن اهداف و خطييدر تع ياسالم يهار ارزشيو از راه تأث كند يم يت، تجليريو از جمله مد يموضوعه در علوم انسان
  .شود ي، ظاهر ميعلم يها روش

ن يو ا يئهدف نها يانسان به سو يحركت تكامل يا ابزارهايرساند  يكه انسان را به كمال م ييها عبارتند از رفتارهاارزش
 يهانكه ارزشيا يبرا. ستيط هم نيثبات دارد و تابع شرا دليلن يست و به هميتابع قرارداد هم ن واست  يقيو حق يك امر واقعي

ها را در وجود افراد ن ارزشيد ايم كه چگونه بايرياد بگيد ين بايم و همچنيها را بشناسد آني، ابتدا باشوددر سازمان حاكم  يانسان
دا يپ يشناس اج به مسائل انسانينجاست كه ما احتيا. رنديمتعهد شوند و آنها را به كار گها ن ارزشيحاكم كرد تا افراد سازمان به ا

م كه چگونه يم بفهميتوان يم، نميروح انسان را نشناس ابعادم و يانسان را درك نكن يم و ابعاد روحيتا انسان را نشناس. ميكن يم
به . ميروح انسان را بشناس ابعادم كه ياج داريرا ما احتيز ،اكتفا كردشود  ين هم نميبه ا يحت. را متعهد بار آورد يك فرديشود  يم

لذا  .جاد كرديت در او ايزه كار و فعاليد انسان را شناخت، كمال انسان را شناخت و بعد انگيبا ت يريهر حال در مسائل مد
د ياز د يحت. مترتب بر شناخت انسان است، يت رفتار سازمانيرينه مديژه در زميوبه  تيريقات جامع و كامل درباره مديتحق

  .1اج به شناخت انسان داردياحت ياخالق يهااست و شناخت ارزش ازين ياخالق يهاهم به ارزش يش سودآوريو افزا ياقتصاد

  

  ياسالم ينيب ت انسان در جهانيواقع. 17-2

ن موجود از نظر يا. ستيد نيگويرود و سخن م يراه مالقامه، كه با دو پا  ميوان مستقيك حي، انسان تنها ياسالم ينيب در جهان
. ها درباره انسان آورده شده استن مذمتيترها و بزرگن مدحيتر يدر قرآن، عال. تر و مرموزتر استار ژرفياسالم و قرآن بس

است  ير قرآن، انسان موجوداز نظ. تر شمرده است ان پستيو و چهارپاين حال از دين و از فرشته برتر و در عياو را از آسمان و زم
ن سقوط يسافلبه اسفل كه شود ميش بگمارد و هم يخو ش سازد و فرشتگان را به خدمتيدارد جهان را مسخر خو ييكه توانا

  .ن كندييش را تعيخو يئرد و سرنوشت نهايم بگيد درباره خود تصمين خود انسان است كه بايا. كند
خدا آشنا،  يفطرت ين او و دارايفه و جانشيده از طرف خداوند، خليبرگز  است يطور كل از نظر قرآن، انسان موجود به 

ت يظرف ير و شر، دارايم به خلهن و آسمان، ميعت و زميشتن و جهان، مسلط بر طبيول خوئآزاد، مستقل، امانتدار خدا، مس
 يول استخدا به او داده شده  يهانعمتاست و حق استفاده مشروع از همه  يو برخودار از شرافت و كرامت ذات ينامحدود علم
  .رديگ ياد او آرام نمين جز  با يو همچن داردف يتكل ،خود يدر برابر خدا

ار ستمگر و ياو بس. است شده بيانها ن مالمتيدتريها و شد ن نكوهشيتربزرگ او دربارهد يدر قرآن مج ،حال هميندر 
او عجول و شتابگر  ؛4كند يان ميند، طغياز ببين ياو آنگاه كه خود را ب ؛3استار ناسپاس يبه پروردگارش بس نسبت ؛2نادان است

و هم  كند يچگونه است كه خداوند هم او را در منتها درجه، مدح م .2چشم است او تنگ ؛1ده شده استيص آفرياو حر ؛5است
 در منتها درجه، مذمت؟ 

                                                           
 .61-68، 507، شماره 1382هايي از مكتب اسالم،  ، مجله درس»ها در اين فرهنگ بيني و ارزش فرهنگ سازماني و نقش جهان«، شهبازي متين و مهدي حسن زارعي .1
 .72 /احزاب .2
 .64 /حج .3
 .70 /علق .4
 .11 /اسراء .5
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و  ياز سرشتش ستودن يمياست كه ن يانسان موجودست كه يش و نكوهش، از آن جهت نين ستاين است كه ايقت ايحق
ن خود اوست كه يبرساند و ا  لتيد آنها را به فضيد  انسان همه كماالت را بالقوه دارد و بايقرآن مج در. استده يگر نكوهيم دين

تقوا و عمل صالح و كوشش در  منشأمان يا. مان استيوصول انسان به كماالت، ا يشرط اصل. شتن باشديد سازنده و معمار خويبا
كه  يلذا انسان. شود ميد يمف يشود و ابزار يك ابزار ناروا از دست نفس اماره خارج ميعلم از صورت  ،مانيا او ب ستراه خد ا

 .كامل است ،ماني، انسان به عالوه ادارد را ياوست و  همه كماالت انسان يز براياهللا است، مسجود مالئكه است و همه چ فةيخل
 ياز خدا، انسان واقع يمان و جدايلذا انسان فاقد ا. تر است وان پستيل و كافر است و از حيز، بخيخونر ،مان، ناقصيانسان فاقد ا

ه يخداوند در سوره اعراف آ. شنود يند و نه ميب يفهمد و نه م ينه م. ش جدا شده استيشه خويكه از ر است يدرخت مانند. ستين
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ها، به تيرين تفكر، تمام مديه ايجه گرفت كه بر پايتوان نت ي، مياسالم ينيب نش و جهانيآفر بارهگذشته كه در يهااز بحث
گونه شود، همان ياز آن اصل پربار محسوب م ييها ، شاخهيحكومت اله ياجتماع يهاگردد و نظام يت پروردگار باز ميريمد

ت در يريت و مدياقت، مالكي، اراده، لياوست و به ما آزاد يرد و مالك تمام عالم هستيگ يها از او سرچشمه متيكه تمام مالك
به ما داده  يدگنينما يالزم را برا يهايستگيده و شاين برگزينده خود در زمياو ما را به عنوان نما. ده استيبخش يط زندگيمح

  .است

ن اساس يبر ا. است شدهداده  يخالصه و جا اواست كه تمام عالم بزرگ  در  يكوچك ياي، انسان دنينيب ن جهانيبر اساس ا
 ياجتماع يهاو نظام يك انسان حاكم است، بر جوامع انسانيت جسم و جان يريت عالم بزرگ و در مديريكه در مد يتمام اصول

ت و فرهنگ يرين اصول مديما  در تدو راهنمايتواند  يو م باشد بسيار يبخش مسائل تواند الهام يله مئمسن يا. فرماستحكم
 :ر را ذكر كرديتوان موارد ز يمثال م يبرا. باشدها در سازمان ياسالم

قرآن، شاهد   .  استانسان مرتبط  يبا دگرگون  يها است و هرگونه دگرگون،  ساخته شدن انسانيت الهيريدر مد اصل .1
د ساخته شدن يبا يله اصلئز مسيها نت جوامع و سازمانيريدر مد. 3»إِنَّ اللَّه ال يغَيرُ ما بِقَومٍ حتَّى يغَيرُوا ما بِأَنْفُسهِم « ؛ن مدعا استيا

و  راهبردهادهنده جهت يازمانن هدف در امور، در نظر باشد و مانند باور راهنما در فرهنگ سيوسته ايد پيلذا با. ها باشدانسان
ها انسان يكه به رشد و تعال داد توسعهو  يطراح يد به نحويبا را يفرهنگ سازمان دهنده ليتشكعوامل . باشداقدامات روزمره 

  .كمك كند

چنانكه در سوره مباركه حمد، كه همه روزه در . ه رحمت عام و خاص اوستي، بر پايت خداوند در جهان هستيريمد  .2
ن يصحنه ا يعالم هست يعني. ميكن يف ميم توصياو را به رحمان و رح»  نيالعالم رب«ف خداوند به يم، بعد از توصيخوان ينمازها م

د بر اساس رحمت عام و خاص استوار يها با نهيز در تمام زميها نسازمان ت يريمد. است»  يو مهربان يبخشندگ« يدو صفت اله
ك يت و محبت است كه يمي، صفا، صميوند دوستيدهد، همان پ يوند ميك مجموعه پيران را با كاركنان يلذا آنچه مد. باشد

 يق و قدردانيح تشويو دوستانه، حسن خلق، نظام صح يميل وجود روابط صمين دليبه هم .برد يش ميمجموعه را با قدرت تمام پ
  .ديآ يم ط كار به شماريدر مح يدر سازمان، از عوامل مهم فرهنگ اسالم

                                                                                                                                                                                                 
 .19 /معارج .1
 .100 /اسراء .2
 .11/ رعد. 1
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بعد »  نيالد وميمالك «ف به يتوص. ستيبه تخلفات متخلفان ن يدگيعدم رس يرحمت عام و خاص خداوند هرگز به معنا .3
ن يا .اعتنا بود ي، بينامطلوب  بعض يتوان در برابر رفتارها يلذا نم. ن مدعاستيف به رحمت در سوره مباركه حمد گواه اياز توص

در  راعدالت و انصاف  وو براساس آن پاداش دهند  كنند يابيو ارز يعملكرد كاركنان را  بررس دارد كه يران را وا مياصل مد
بر ارزش يمبتن ين عوامل مذكور از فرهنگ سازمانيبنابرا. كننداجرا  قاًيدق ،ه و مانند آنيعات، تنبيحقوق و دستمزد، ترف پرداخت 

  .شود يمحسوب م ياسالم يها

، در ستهااز انسان يا مجموعه مدير، كه خوبر يم كه  مديرس يجه مين نتيبه ا يديتوح ينيب جهانجانبه به   با نظر همه .4
ان ين رابطه ميا. كند  يه و اداره مين وجه توجيخود را به بهتر يافته است كه اعضايك انسان سالم و رشد ي ت يقت مانند شخصيحق
كنندگان و  ان ادارهياست كه م يا ن رابطهيتر ين و منطقيتر ستهيشا ،كنند يت ميطره آن فعاليس كه تحت  آن يت و اعضايريمد

ت قرار يريار مدياداره شوندگان خود را باوجدان آزاد در اخت ،يا ن رابطهيچندر. است شدنيتصور يشوندگان در جامعه بشراداره
ت اوست و هر ياز شخص يوجود آدم يرش اعضايم و پذيت مانند تسليريمد ازرش افراد يم و پذين فرض، تسليبا ا. دهند يم

  .شود  يم يده تلقنزيز هدف انگيآن مجموعه ن ياعضا ي، برابيانگيزدمربوط  يم در كارهايرا  به اتخاذ تصم مديركه   يهدف

باالتر از  يحت. جاد نخواهد كرديالزم را ا شزي، انگكنده يخود را اداره و توج ير رابطه فوق، اعضايكه با غ يتيريهر نظام مد
ك از يكه هر  يست، در صورتيمستقل ن يتيشخص يدارا ييك انسان، به تنهاي يك از اعضايرا هر ي، زكردد توجه ين بايا

مستقل دارند  يتيت، هويريبه مجموعه مد يت و وابستگين عضويهستند كه در ع يتيشخص ير، دارايك مدي مجموعه  ياعضا
در واقع از بحث . دكنن يار مهم جلوه ميران، بسينجاست كه  مديا .شود يت تلقيريف مديان وظيتر ياتياز ح ديبا كه پرورش آنها 

ت و ين وجه هدايشوندگان، اسوه باشند و آنها را به بهتر اداره يد برايها در رفتار و نگرش باران سازمانيمد گفتتوان  يفوق م
  .رديگ يصورت م يخوبدر سازمان، به يرات اساسيين صورت تغيدر ا. كنند ييراهنما

ن فرهنگ يلذا در تدو. هستند يكننده فرهنگ سازمانتيدهنده و هداران شكليد كه مدنده يقات نشان ميبسياري از تحق در
ران و يد به پرورش فرهنگ مديدر واقع در ابتدا با. تأكيد كنند بايد بيشترران و فرهنگ آنها يد بر مدي، عوامل مربوط بايسازمان

  .ها پرداختسازمانت در يريمد

ان يانسان در م يعني. است يت و كرامت ذاتيثيح يم كه  انسان دارايابي يمانسان از نظر قرآن در يهايژگيبا توجه به و  .5
عت نهاده شده ين كرامت و شرف در وجود انسان به ودياست و ا شدهم  يوانات آن نوع است كه از طرف خالق متعال  تكريح

 يژگين ويا با .شود ينوع انسان اثبات م يبرا ،ين كرامت ذاتيا يقرآن، به خوب در. نظرند همله ئن مسيدر ا يان الهيهمه اد. است
وانات، مرهون يح ديگراز او بر ياوست و امت يشرافت انسان به روح ملكوت. كرد يط ياريطور اخت توان راه كمال را به  يم يذات
و  يساز رشد انسان نهيدر واقع زم يوانيو ح ينبات يو قوا است يو اله يمعنو يهااست كه خاستگاه ارزش يو يانسان يهايژگيو

سازمان و  يها يمشن اهداف و خطيين در تعيبنابرا. اند يدن به درجات بلند و سعادت جاودانيرس يبرا ييو ابزارها يكمال معنو
  .داد يمعنو يهات و اصالت را به ارزشيد اولويجامعه با

  د كمتر از يآن، نه تنها نبا يبه بعد معنو  تيرياست،  اهتمام مد يو معنو يدو بعد ماد يموضوع، اگرچه انسان داران يبا توجه به ا
چ ين مورد هيدر ا. بدهد اهميت بيشترانسانها  يبايد به بعد معنو مديريتات همه انسانها، يح يباشد بلكه با توجه به هدف اعال يبعد ماد
 .ستياو هيچ تفاوتي ن يسرپرست تحت ير و اعضايك مدين يب»  ات معقوليح«از  يبرخوردار در يعني. ح ندارديترج يگريبر د يشخص

 هيسازمان نظر ياعضا ديگرمند باشد اما بر ر و معقول و سعادت مطلوب بهرهيات قابل تفسياز ح ،ك مجموعهير يست كه مديرا چنان نيز
 X  داند يت و تنبل ميمسئول يك موجود بيحاكم باشد كه انسان را. 
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ن از ياست و ا يمعنو يها زهي، انگيگاه اصل هيتك يشود ول يده گرفته نميناد يماد يها زهي، هرگز انگيت اسالميريدر مد
ك كارگر مسلمان، در همه حال ي، يمات فرهنگ اسالميبراساس تعل. شود يحاصل م يو اخالق يدتيق آموزش مستمر عقيطر

داده  يمان در برابر انجام وظائف اجتماعيخدا به افراد با ا يكه از سو ييهااز نظر او پاداش. نديب يمخود را در محضر خدا 
و آرامش روح و جان به خاطر  ياله يهاق امدادها و كمكين جهان از طريدر ا يروزياز جمله پ. ع دارديوس يا شود، دامنه يم

جه آن ينها همه نتيا. گريشناس و دادن پاداش در جهان د فهيانسان وظ نيبه چن خاص او نسبت  تيخداوند و عنا ياحساس خشنود
گانه ي. كند يكار نم يمسائل ماد يجه، انسان تنها برايدر نت .ح اويصح ييت و راهنماين هدايانسان است و همچن يكرامت ذات
دارد كه در  يران را بر آن واميمد ،مهمن يا. و مختص به انسان است ناپذيرانكار  يتين واقعيست و اين يماد نيازهايمحرك او 

 ،دارد ير ماليموارد جبران خدمات كه جنبه غ ديگر .توجه نداشته باشند يخود، فقط به جبران خدمات مال پرداخت  يها برنامه
 .دارد  تيبيشتر  اهم

ك يمثال، در برابر  يبرا. شود ين صورت، مشاهده ميتر يبه عال يو هماهنگ يعت و عالم خلقت، سازماندهيدر جهان طب .6
خاص  ياو با هماهنگ يو روح يجسم يروهايك لحظه تمام نيد، در يآ يش ميك انسان پي يالعاده كه برا و فوق يحادثه ناگهان

شود و مقارن با آن، ضربات قلب به  يق اعصاب صادر ميك فرمان از طري، كند يمغز، بروز حادثه را درك م .شوند يج ميبس
رد تا يگ يز سرعت ميشتر برساند، تنفس نيب يانجام دادن كارها يشتر به مغز و عضالت برايخون را هرچه ب رود تا يباال م سرعت 

 معده كار خود را موقتاً. شود ين و گوش شنواتر ميزبيشود، چشم ت يشتر ميب ياريخود را با سرعت كار قلب هماهنگ سازد، هوش
نها به ين كه تمام ايرود و جالب ا ين ميبازدارنده است، ناگهان از بك عامل يكه  يو گرسنگ يو احساس تشنگ كند يل ميتعط

به  د چنان باشد كه در برابر حوادث با دقت يز بايها نسازمان  تيريالت در مديو تشك يسازمانده. شود  يطور خودكار انجام م 
 .د، اقدامات الزم را انجام دهنيطيرات محييتوانند با توجه به تغ يها من صورت سازمانيدر ا .صورت خودكار عمل كند

بدون نظم در . د نظم حاكم باشدينكه در تمام امور سازمان، بايم، ايبر يم ين فرهنگ سازمانين ارتباط در تدويكه از ا يا استفاده
  .شود يمختل م يت گروهين واحدها و افراد سلب و فعاليب يجاد هماهنگي، امكان ايسازمان يهانظام يامور و طراح

مكاتب  ديگرالبته در . داند  يرا الزم م ييهايژگيآن و يو برا استخاص قائل شده   يتير و رهبر جامعه اهمياسالم به مد .7
ها و ، خصلتيم اسالميه تعالينجاست كه در ساينكته مهم ا. در نظر گرفته شده است يطيها شراسازمان  تيرير و مديمد يهم برا

و با روح توكل به خدا و اعتماد بر  يكه با اخالق اسالم يري، مدنمونه براي. شود ين ميمأبهتر تران، يمد يالزم برا يهايژگيو
بازد و متانت و آرامش خود را از دست  يها خود را نمافته است، هنگام بروز خطرها و بحراني تيترب يت الهينها يقدرت ب

ت و آنها را به يه كاركنان را تقويتواند روح يو بهتر م گيرد ميتر  دهيتر و سنج عاقالنه هايي ميتصم يرين مديچن طبعاً. دهد ينم
ح و يگر با رفتار متواضعانه و روابط صحيد ياز سو. نجات دهد يو خودباختگ يديس و نومأياز  و كنددوار يك اميفرجام ن

 ياله يتقوا نيل توكل بر خدا و همچنين دليبه هم. ابدي يجه، عملكرد بهبود ميو در نت كند يخالصانه، عالقه كاركنان را جلب م
  .است ياسالم يهابر ارزش ينتمب يمات، از عوامل مهم فرهنگ سازمانيدر امور و تصم

و اطالعات  يگر صرف كنترل و بازرسيد يهاكه در نظام ييروهايها و ن نهياز هز يبخش يت و فرهنگ اسالميريدر مد
و تقوا، عامل كنترل كننده  ينيه ديت روحيشود تا با تقو يكاركنان به كار گرفته م يو رشد معنو يفرهنگ يشود، در راه ارتقا يم

ت و يريه مديلذا در سا .ز حاصل شوديها نانسان يمعنو ي، رشد و تعالين اهداف سازمانيمأد و ضمن تيدر افراد به وجود آ يدرون
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از  يرود و هدف اصل يها باال مسطح فرهنگ انسان همابد و ي يكاهش م ياطالعات يها نظام يها نهيهز هم ،ياسالم يهاارزش
  .1ابدي يآزادانه و آگاهانه، بهتر تحقق م يو معنو يتكامل روح يعني ،نشيآفر

  
 2اداري نظام كلي هاي سياست در سازماني فرهنگ جايگاه. 18

گانه، رئيس مجمـع تشـخيص مصـلحت نظـام و      رؤساي قواي سه به يمعظم رهبر مقامكلي نظام اداري كه  ايه سياست يكبند  در
 و انسـاني  كرامت و اسالمي هاي ارزش بر مبتني سازماني فرهنگ سازي نهادينه« بر اند، فرمودهرئيس ستاد كل نيروهاي مسلح ابالغ 

  .است شده تأكيد »اجتماعي و انساني هاي سرمايه به نهادن ارج
 الگوهاييكه  است سازمان بر حاكم قواعد و اعتقادات باورها، ها، ارزش از يا مجموعه يسازمان فرهنگشد،  انيب تر شيپ

  است؟ كدام يانسان كرامت و ياسالم يها ارزش بر يمبتن يسازمان فرهنگ اما ؛…و  نيفيگر ،نيشادارد؛ مدل  مختلف
 كيهر سازمان  درون در(  سازمانو ) يررسميغ يها سازمان( گروه فرد، يباورها و ها ارزش شامل يفرهنگ سازمان ياجزا

  .دهند يم ليتشك را يسازمان فرهنگ هم، با نهايا مجموعكه  شود يم) دارد وجودها  گروه يسر
فرهنگ دائماً در . كند يو هم به فرهنگ سازمان اضافه م رديگ  يم سازمان فرهنگ از هم شود،يم سازمان وارد فرد يوقت
باور و   يدارا ران،يمد و يسازمان يها گروه هم و فرد هم يعني ياسالم يها ارزش بر يمبتن يسازمانفرهنگ . است شيحال زا
 .باشند يقلباعتقاد 

 يسود و لذت نامحدود است ول غربدر  هدف. غرب متفاوت است يايبا اهداف دن تاًيما ماه اهدافمسلم است،  آنچه
 و اصول براساس ديبا. ميدار قيعم اختالفبا آنها  يمبانها و  ما در ارزش. است …انسان، و  ياهداف ما عدالت، رشد و تعال

 فنوناستفاده از  ،يزيربرنامه يها از روش يكيمثالً . از ابزارها استفاده كرد توان يم يول ميده انجام را ها يطراح خود، يمبان
 از توان يدارند، م يجنبه ابزار نكهيكه با توجه به ا راهبردي، تيريمد فنمثالً  ايمطرح است  ياتياست كه در پژوهش عمل ياضير

 ما اقدامات به ياسالم تيريمد قتيحق در. كند يم مشخص را يريگجهت كه است يمبان مهم، نكته يول. كرد استفادهآنها 
  .دهد يم جهت

 سود آوردنبه دست يافراد برا ميو تكر ،يمنافع بيشتر سازمان كسب برايغرب  يفرهنگ سازمان در كاركنان به محبت
 .روشن شود ديمتفاوت است كه با  ديدگاهدو  شوند، مي ميتكر شان بودن انسان لحاظ به افرادآن  در كه اسالم كرديرو  با شتر،يب

 استشده  انيب) رانيكارمندان و مد(مطلوب و شاغالن در آن  ينظام ادار يها يژگيو ها، استيس يبعد يدر بندها نيهمچن
  :از عبارتند آنها نيترمهماز  يبرخ كه
 اجتنـاب  و شـهروندان  و رجوع ارباب تكريم و پاسخگويي اجتماعي، و اداري پذيري مسئوليت فرهنگ اشاعه گرايي، قانون -20 بند
  .ها فعاليت كليه در فردي و اي سليقه برخورد از

 حفـظ  و زيسـتي  سـاده  جـويي،  صـرفه  داري، امانـت  خـودكنترلي،  فرهنـگ  اجتمـاعي،  انضـباط  كاري، وجدان سازي نهادينه -21 بند
  .المال بيت
 از گيـري  بهـره  اداري، و قـانوني  فرآينـدهاي  اصالح طريق از آن در اخالقي هاي ارزش رشد و اداري نظام سالمت ارتقاي -24 بند

  .تخلفات با برخورد و پيشگيري مؤثر نظام بكارگيري و فرهنگي امكانات

                                                           
 .61-68، 507، شماره 1382هايي از مكتب اسالم،  ، مجله درس»ها در اين فرهنگ بيني و ارزش ي و نقش جهانفرهنگ سازمان«، متين و مهدي شهبازي حسن زارعي .1
 .14/01/1389تاريخ  ابالغي مقام معظم رهبري به. 2
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  .اداري نظام پويايي منظور به مستمر بهبود فرهنگ اشاعه و ابتكار و نوآوري روحيه از حمايت -26 بند
  
    



 

  

  

  

  
  

  سازماني ارتباطات: دوم فصل

  
  

  كلي هدف
  .اسالم در ارتباطات جايگاه و سازماني ارتباطاتمرتبط با  يممفاه زمينه در يراندانش فراگ ارتقاي

  
  رفتاري اهداف

  :بتوانند فصل اين مطالعه از پس فراگيران رود مي انتظار
 .بنويسندرا  يارتباط و ارتباطات سازمان تعاريف و مفاهيم .1
 .دهند توضيح را اسالم در ارتباطات انواع .2
 .كنند بيان اختصار به را سازماني ارتباطات انواع .3
 .را برشمارند يارتباط و ارتباطات سازمان هاي ويژگي .4
 .نمايند تحليل را سازمان در ارتباطات بهبود هاي تكنيك .5
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ن موجودات همچون يتر از ساده. دارندخود   رامونيپ يها دهيموجودات و پد ديگرخاص با  يهمه موجودات جهان ارتباطات
  يها دهيبا پد يارتباطات گوناگون ي، دارايهمچون انسان، سازمان و جوامع بشر يتر دهيچيپ  ها، تا موجودات ها و سلول سنگواره

كه امكان  هستندا يده و پويچياز آنها چنان پ يبوده و تعداد ينيب شين ارتباطات منظم و قابل پياز ا يعدادت. باشند يرامون خود ميپ
  .باشند يم ينيب شير قابل پين غير ممكن است، بنابرايغ  يار مشكل و حتيآنها بس يو مشاهده نظم درون يبررس

ر يگران و سايخاص با خود، د يشود، ارتباطات ياو افزوده م يدگيچيروز بر پ و  روزبه استده يچيپ يموجود كهز يانسان ن
ان و سرانجام يها و كشاورزان و شكارچ نيغارنش آن، از پسها و  ن انسانيبا مطالعه اول  ر تطور ارتباطاتيس يبررس. موجودات دارد

 شدني كوچك و بزرگ انجام يهاسازمانن و يهمچون خانواده، دولت، د ييدر ابعاد نهادها ين بررسيا. ر استيپذ نان امكانيشهرنش
ها با خالق، خود، م ارتباط انسانينحوه تنظ  در خصوص ييرهكردها ،..ت ويحيت و مسيهوديهمچون اسالم،  يدر مكاتب اله. است

  .ندا اشاره كرده  ين نوع ارتباطات به نكاتيز در خصوص اين ير الهيمكاتب غ  يموجودات ارائه شده است و حت ديگرگران و يد
  ،...ها و شهروندان و گر، افراد خانواده و خانوادهيكديبا موضوع ارتباطات دولت با مردم، افراد با  يگوناگون بشر يها تمدن

  .نشده باشد يطور مكتوب و مدون گردآور هب  اگرچه ممكن است اند، كرده ارائه يموضوعات
و  وليفا، علم اداره لوريت  يت علميريمد يمطالعات علمستم با يل قرن بياز اوا يدگاه سازمانيارتباطات از د يبررس

  .1شدباشند،آغاز  يمعروف م  تيريك مديگذاران مكتب كالس انيكه به عنوان بن يبروكراس
 
  ارتباط مفهوم. 1

آنچه انسان را از . است دانسته يگر انسان را موجود اجتماعيد ين ذكر شده است كه ارسطو انسان را موجود ناطق و در جايچن
ت يوانات از آن تبعياز ح يليكه خ يزياست البته نه چ يصورت اجتماع هها بانسان يزندگ كند، يز ميگر موجودات زنده متمايد
هريك از افراد در يك  يبرا. 2ارتباطات است يبرقرار ياد انسان در خلق و استفاده از نمادها برايار زيبس يي، بلكه تواناكنند يم

مفهوم ارتباط  ،هر فرد است و دوم يشغل فرايند در موضوع ترينيمفهوم سازمان كه حيات يسازمان دو مفهوم مهم وجود دارد؛ يك
  .3ارتقا و پيشرفت سازمان است يفهم نحوه عمل سازمان و دانستن وظيفه فرد برا ياست كه يك مولفه منحصر به فرد برا

 شخص به شخص كياز  ،منظور انتقالِ قيطر از تنها. باشد داشته وجود ارتباطات بدون تواند ينم يمانساز ايگروه  چيه
 ارتباطات. است اميپ كياز صرفاً پخش  تر شيب يزياما ارتباطات چ رساند گرانيد به توان يم را ها دهيا و اطالعات كه است گريد
 يآلمان گرانيصحبت كند و د يآلمان زبان به تواند يم تنها عضو كيكه در آن  يگروه در. بشود درك حال نيع در ديبا
درك معنا و منظور  هم و انتقال شامل هم ديبا ارتباط رو، نياز ا. به طور كامل درك نخواهد شد ،زبان يآلمان فرد دانند، ينم

  . باشد
ساعات  درصد هفتاد باًيكه افراد تقر ييجا از آن. دارد ياساس تيياهم يسازمان ايهر گروه  ياثربخش يبرا خوب ارتباطات

 جهينت رسد يم نظر به معقولكنند،  نوشتن، خواندن، حرف زدن و گوش دادن صرف مي: مانند ارتباطاتي درخود را  يداريب

                                                           
 .1-12ص، 12و  11، شماره 1381:كنترولر مجله، »هاي ارتباطات سازماني در مكاتب مديريت بررسي ويژگي« ،يبيطبالدين  جمال .1
 1.0-9 چاپ هفتم، ،1382، دانشگاه تهران، يارتباطات انسان، يفرهنگاكبر  علي .2
 .1-15، 1385، سازماني ارتباطات و مديريت، يمحمد داودآباد .3
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 اتقيتحق درواقع،. است اثربخش ارتباطات فقدان گروه، زيآم تيموفق عملكرد راه سر بر روهاين نيتر از بازدارنده يكيكه  ميريبگ
  .1اند ذكر شده يفرد نيب اختالفات منبع عنوان به گريد عامل هر از شيب احتماالً ف،يضع ارتباطات كه دهند يم نشان

 رفتار كه است نيا قتياما حق است شده انگاشتهمترادف  ،»يرفتار سازمان«با واژه  يانسان روابط اصطالح ر،ياخ دهه چند در
 افتد، يآن و به همان صورت كه در سازمان اتفاق م يواقع حالت در را رفتار و پردازد يبه مطالعه رفتار در سازمان م يسازمان

 يارزش يها قضاوت از علم كيبه عنوان  يسازمان رفتار. دهد يم حيبوجود آورنده آن را توض يها و علت كند يم فيتوص
برخوردار است و  يو انسان يارزش بار كياز  يروابط انسان. است يانسان رفتار از شتريبرتر و ب يزيچ ياما روابط انسان زديپره يم

روابط  يول رد،يگ يرا در برنم يروابط انسان يسازمان رفتار. كند يو انتقاد م يابيارز ،رفتار و روابط ينادرست اي يدرباره درست
  .رديگ يرا در برم يسازمان رفتار ،يانسان

 ها گروه روابط و زيآم معاضدت يها كوشش آنها، تعارضات مردم، نيب تعامالت انواع همه آن عيدر مفهوم وس يانسان روابط
همه  يشخص يو به زندگ شود يم يفرد نيكه سبب تعارضات ب ييها و رفتارها به اعتقادات، نگرش يانسان روابط. رديگ يبرم در را

  .2شود يم اطالق شود، يمربوط م يكار يها تيما و موقع
  
  ارتباط تعريف. 2

 يعموم«ه آن يو مفهوم اول باشد يم Communicareن آن يشه التياست كه ر Communicationمنظور از ارتباطات، ترجمه كلمه 
ن يو همچن »يانتقال معان«ا يو  »ميانتقال مفاه« ،ن عبارتيدتر ايف جديتعر. است »در معرض عموم قرار دادن«گر يو به عبارت د »كردن

 .اند كردهف يتعر »يم معنيم و تفاهم و تسهيند تفهيرآف«ز ارتباطات را ياز دانشمندان ن يبرخ. است »امهايانتقال و تبادل پ«
ا به يم و يكنيكه ما به خود فكر م يوقت. ازمند استين يم معنيو به تسه ردم سر و كار داياست، ارتباطات با تفه قطعيآنچه 

در  يا وقتيم و يهست »شتنيارتباط با خو«در حال  ،ميگذاريان ميرا با خود در م يزيا چيم و يشيانديخود م ياهداف و برنامه ها
ان يگران در ميرا با د يكه موضوع يو درصورت هستيم »ارتباط باخداوند«در حال  هستيم،ت ياز و دعا به درگاه احديحال راز و ن

  .هستيم »گرانيارتباط باد«م درحال يگذاريم
البته . ر متقابليا چند موجود در حال تأثيرابطه به اختصار عبارت است از قرار گرفتن دو موجود  يمعنا ،ينظر عالمه جعفر از

  .كنند ير ميتعب »يوستگيپ«از آن به  ياست كه در فارس »رابطه«ع درخصوص يار وسيبس يف، مفهومين تعريچنان كه روشن است ا
انسان  ياصل يازجمله جنبه ها. استكامل  ييه هاياحكام و توص يبشر دارا يا، در تمام ابعاد زندگين دنين ديكامل تر،اسالم

ما ! اى مردم«ند يفرمايسوره مباركه حجرات م 13ه يخداوند متعال در آ. آن است ياجتماع ياشرف مخلوقات است، زندگ كه
بودن  يدهنده اجتماعكه نشان »...ها قرار داديم تا يكديگر را بشناسيد ها و قبيله شما را از يك مرد و زن آفريديم و شما را تيره

  .3نهفته است يخلقت و درونانسان است و به تبع آن موضوع ارتباطات در 
 گفته خود فيتعر در زكاريپره. اند كرده فراوان فييتعار علم، نيا از ،يانسان روابط مختلف ابعاد و ارزش ت،ياهم لحاظ به

در راه  يگروه تيپرثمر از راه موفق ييها زهيكه بتواند انگ يروابط گسترش و توسعه جاد،يعبارت است از ا يانسان روابط: است
  . در اعضا به وجود آورد يمند تيرضا جاديا قياز طر يسازمان يها هدف به لين

                                                           
 .278، 1389، هاي فرهنگي پژوهشدفتر : ، تهرانزاده مطلق سيدمحمد اعرابي، سيدمحمد تقي، ترجمه سازماني رفتار مباني، تيموتي. اي جاجو  نزيراب. استيفن پي .1
 .18-19، 1379، نشر رامين: تهران، مديريت و سازمان در روابط و رفتار ،يركماليم سيد محمد .2
 .1 ،اسالمي مديريت در انساني ارتباطاتدهكردي و حسين ابوالحسني،  فروزندهاله  لطف .3
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كه  ينحو به است كار با افراد قيتلف و ساختن گانهي يانسان روابط: است كرده فيتعر شكل نيرا به ا يانسان روابط سيويد
 تيرضا با و انهيجو صرفه ز،يآم بارور، معاضدت ينحو به شود يم موجب و كند ميآنان را فراهم  يختگياسباب برانگ يگانگي نيا

 يبرا يا لهيافراد را وس يروان تيرضا موضوعخود  فيكه در تعر كند يم يسع سيويد. به كار اشتغال ورزند يو اجتماع يروح
سازمان  طيمح  راها  رفتار انسان ،يانسان روابط دراو  دهيبه عق. سازمان قرار دهد ياقتصاد جنبه تيتقو و سازمان اهداف به دنيرس

  .1شود بهتر سازمان كار جينتا آن، جهينت در تاكنند  مي مطالعه
 

   اسالم در ارتباطات. 3

؛ Intrapersonal Communicationا يشتن يارتباط با خو: اند كردهم ير تقسيارتباطات را به سه دسته ز يپردازان غرب يهنظر
تفاوت . Public Communicationا ي يا جمعي ي؛ ارتباطات عمومInterpersonal Communicationا يگران يارتباط با د

ات ين نظريك بر اساس تفاوت در نگرش به انسان و هدف از خلقت آن در بيه يمشروح در نما يبا دسته بند ين دسته بنديا
  . گر استيات ديبا نظر يقيان حقيو اد ياسالم

. كند يرا تجربه م ،2 شمارهه يخود انواع ارتباطات نشان داده شده در نما يويدن يانسان در زندگ ،يجعفر عالمه دهيعق به
البته ارتباط چهارگانه مذكور را . استك يمخصوص هر  يارتباط ين ارتباط و محتوايطرف يبر دسته بند ين ارتباطات مبتنيا
ن در يكمال د. ديد و شايارتباطات آن چنان كه با. 2ارتباطات آن چنان كه هست و . 1: كرد يبند ميتقس يدو نوع اساس به توان يم

ت يدر گرو به فعل يشود، و كمال آدميارتباطات چهارگانه با آنها مواجه م يدر مجرا ياست كه آدم يلئبه مسا ييپاسخگو
ش در يت خويبه ثمر رساندن شخص يدر حد امكان برا يو اجتماع ياست كه در قلمرو فرد يانسان يرساندن همه استعدادها

  . 2ت قرار دارديابد يحركت به سو
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  انسان وانواع ارتباطات انسان يط ارتباطيمح. 2هينما

                                                           
 .18-19ص، 1379، رامين: تهران، مديريت و سازمان در روابط و رفتار ،سيد محمد ميركمالي .1
 .3-4ص ،اسالمي مديريت در انساني ارتباطاتاله فروزنده دهكردي و حسين ابوالحسني،  لطف .2
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   اسالم در ارتباطات انواع. 3-1

 شتنيارتباط انسان با خو) الف

ت يدر خصوص ماه ياله يهان با توجه به آموزهيهمچن. است.. ا يهدف از خلقت انسان تقرب ال يبر اساس اعتقادات اسالم
خلقت، در برابر خود چه  يل به هدف اصلين برايانسان  ،دانديم) روح( يو معنو يرا مركب از دو بعد ماد يانسان كه و

  دارد؟ يت و تعهديمسئول
دن يرس يخود را برا دين هدف دارد و بايدن به ايرس يسخت برا يكه انسان راه كرداذعان  يستيبا ،ال فوقؤدر پاسخ به س

 يستي؟ درپاسخ باكند يتواند خودسازين است كه چگونه انسان ميال اؤحال س. كند »يخودساز«گر يو به عبارت د  ايمهبه آن 
انسان در برابر خود  يهاتين مسئوليبنابرا. كردو اقدام  يزيربرنامه ،يخودساز بارهتوان درينم »يخودشناس«كه بدون  كرداشاره 

  .از آنها پرداخته شده استك ين هر يير به تبيكه در ز يو خودساز يعبارتند از خودشناس
  

 )يخودشناس(شتن يشناخت خو.1

ش و راه ياست كه به خود پردازد و درصدد شناختن كماالت خو يعيطب حب ذات است، كامالً يدارا كه فطرتاً يموجود يبرا
پس . شود يانسان انجام مذ و منافع و مصالح ين لذايمأت ي، برايو عمل ي، اعم از علميانسان يهاهمه تالش. ديدن به آنها برآيرس

د، مقدم بر همه مسائل، بلكه بدون يل آيكه ممكن است به آنها نا ين كماالتيو همچن يانجام وسرشناختن خود انسان و آغاز و 
، يخودشناس يز براين) ص(امبر اكرم يپ. ه استيپايهوده و بيها بگر بحث ها و تالشياو، د يقت انسان و ارزش واقعيشناختن حق

  . »كه خودش را شناخت، پروردگارش را شناخت يكس«: نديفرمايم يمعرف ياند و آن را راه خداشناسالعاده قائل شدهفوق يتياهم
ما فرزندان آدم را  يبراست«: ازجمله. اوست يت باالياز ظرف يش كرده است كه حاكيانسان را ستا ياتيم در آيقرآن كر

از  ياريم و آنها را بر بسيداد يشان روزيزه به ايپاك يزهايم و از چيها نشاندمركب ا بريو در يم و آنان را در خشكيداشت يگرام
  . 1»ميداد يخود برتر يهادهيآفر

فجور آگاه  يتقوا و زشت ييباياز ز يبا الهام اله يشده است و روح آدم يل جاسازياز معارف و فضا ياريدر جان انسان، بس«
  . 2»است

  . 3»ت و ارزش خود را بشناسدياست كه هو يكس يقيعارف حق«: نديفرما يم) ع(يامام عل
  . 4»ت و ارزش خود را نشناسدياست كه هو يك انسان كافيجهل  يبرا«
  . 5 »ل كمال، محاسبه كنيتحص ينفس خود را برا«

  

                                                           
 .70 /اسراء .1
 .8 و 7 /شمس .2
 .103، خطبه البالغه نهج .3
 .103، خطبه البالغه نهج .4
 .222، خطبه البالغه نهج .5
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 يخودساز. 2

 در. دشو يدگرگون م يجوهر آدمدار و يانسان ب ياست، با خودشناس يبر خودساز يامقدمه يشناسخود ،يجعفر عالمه دهيعق به
د يبا ،»ديشتن آن چنان كه باياصالح خو«و  »شتن آن چنان كه هستيشناخت خو«در هر دو قلمرو  »شتنيارتباط با خو«اسالم در 

د، بهرهيآين و اكتشافات در گذرگاه زمان به دست ميد ي، تعقل، منابع اصلينيله تجارب عيوس هاز هرگونه علم و معرفت كه ب
  . كرد ياربرد

 يا خود جسماني يوانيش را بسازد و پرورش دهد، نه خود حيخو يد خود انسانيكند، بايم يالبته اگر انسان خودساز
  .ت و كمك كننديتقو يو پرورش جنبه انسان يكه انسان را در خودساز استبوده  اينز يامبران نيهدف پ. ش رايخو

  .1»شماستن ين شما نزد خداوند با تقواتريبا كرامت تر«
چ كس به يد، ضاللت هيت شوياگر شما هدا. نفوستان) بيت و تهذيم و تربيتعل(بر شما باد ! ديامان آوردهيكه ايكسان يا«

  .2»نخواهد رساند يشما ضرر
 يانت تكامليتقوا عبارت است از ص. د فراوان استيدهد در قرآن مجيم اكه دستور به تقو ياتيمعتقدند، آ يجعفر عالمه

  . يبه سعادت ابد يستگيشا يت نفس برايها و كثافات و تربيذات از آلودگ
است كه خدا او را در شناخت و ساختن  ياشگاه خداوند بندهين بندگان در پيترمحبوب...! عبادا«: نديفرما يم) ع(يعل امام
ت در دلش يچراغ هدا ،جهيپوشد و در نتم برخود ياز ب ياز اندوه مقدس بر تن، و پوشاك يكند، آنگاه او لباس ياريخودش 

  .3»شود آماده گشتيآن روز كه مانند مهمان براو وارد م يبرافروخت و برا
  

  ارتباط انسان با خداوند) ب

ا محكوم با حاكم عادل است، بلكه رابطه انسان با خدا يرابطه انسان با خدا، بهتر از رابطه مقهور با قاهر  ،يآمل يجواد عالمهنظر  به
، ..ذات اقدس ا: نديفرمايمتعال م يدر وصف خدا) ع( صادق جعفر امام. باشد يرابطه عارف و معروف و محب و محبوب م

در برابر  يچون رابطه انسان با خداوند، رابطه عارف و معروف و رابطه محب و محبوب است، اگر كس. است يمعروف هر جاهل
با استفاده از استمهال  يكند تا و ياو باز م يدهد و راه توبه را به رو ياو مهلت مان كرد، خداوند در آغاز به يو عص ياو بدرفتار

  . خداوند بازگردد يو توبه به درگاه او به سو ياله
م تا بر گناه خود يدهيشان مهلت ميكوست؛ ما فقط به ايآنان ن يكه كافر شدند، تصور كنند كه مهلت برا يد كسانينبا«

  . 4«خفت بار خواهد داشت يند و آنگاه عذابيافزايب
  . 5»يابد تنها با ياد خدا دلها آرامش مى«

  .قرار داد ير مورد بررسيتوان از ابعاد زيخداوند را م بارابطه انسان 
  

                                                           
 .13 /حجرات .1
 .105 /مائده .2
 .87، خطبه البالغه نهج .3
 .178 /آل عمران .4
 .28 /رعد .5
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 هدفمند بودن خلقت انسان. 1

بندگان خدا، از «: نديفرمايم) ع(يعل امام. است يدن به كمال و قرب الهيكه قبالً بحث شد، هدف از خلقت انسان رس يطورهمان
 يخدا.... ديكن يداريماند خريدان ميا آنچه كه جاويدن يشدن يفان يزهايد و با چيكو به استقبال اجل برويد و با اعمال نيزيخدا بپره

  . 1»ستيدن مرگ نيجز رس يا دوزخ فاصله اندكيان شما تا بهشت و يد و به حال خود وانگذاشت، ميافريهوده نيسبحان شما را ب
  

 حق خداوند بر بندگان. 2

كننده آن نيمأرا بر ذمه ت يفي، تكاليحقيكه هر ذ يياز آنجا. دارد يو انسان است، بر انسان حقوق يخالق هست كهخداوند سبحان 
  .در برابر خداوند متعال است يفيتكال يز مكلف به اداينهد، انسان نيم

ن يكه اگر با دل پاك چن.يك او ندانيرا شر يزيا چي يو كس ين حق خداوند بر تو آن است كه او را پرستش كنيبزرگتر
ت نگهيبرا يا و آخرت بخواهيت كند و آن چه از دنيا و آخرت تو را خودش كفايخداوند بر عهده گرفته است كه كار دن يكن

  .2دارد و فراهم سازد
  

  مان به خداونديا.  3

يانسان جهت م يمان به خدا، به حركت و تكاپويا. است يقرب اله يو حركت به سو يماالت نفسانك يربنايمان و معرفت زيا
  .م تكامل عاجزنديمودن صراط مستقيمان نداشته باشند از پيكه ا يكسان. كند يدهد و مقصدش را روشن م

  . 3»مان ندارند از راه راست منحرف خواهند شديامت ايكه به خدا و ق يكسان«
  . 4»باشنديگرفتار م يدور و دراز يآورند، در عذاب و گمراهيمان نميبلكه آنان كه به عالم آخرت ا«
  .5»استوار چنگ زده است يسمانياورد، همانا به ريمان بيهركه به خدا ا«

  :اينهاست يمطهر يمرتض ديشه استادديدگاه  از مانيآثار ا
  اخالق، يبرا ياپشتوانه. 1
  سالمت جسم و جان،. 2 
  ط،يانطباق با مح. 3 
  م،يمفهوم رضا و تسل. 4 
  ،تسلط بر نفس. 5 

  .علم و مهارت). 6
  

 ق احاطه و نظارت خداوند بر انسانيدرك عم. 4

                                                           
 .26، خطبه البالغه نهج .1
 .25، ص )ع(ترجمه رساله حقوق امام سجاد  .2
 .74 /منونؤم .3
 .8 /إسب .4
 .256 /بقره .5
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درآنهـا حلـول    ي، ولـ هسـت ا يو بدون حد است، با همه اشـ  يكه خداوند مطلق و نامتناه ييازآنجا :صورت حلول هنه ب ؛اءيت با اشيمع. 1
ء المقارنـه  يمـع كـل شـ   «. هـا محـدود خواهـد شـد    اگر مقرون و متحد با آنها شود، بسان آنرا يشود، زيو با آنها متحد نم كند ينم
  .1»لهيء المزايركل شيوغ
م، ابتدا يشناسيم يم به نور الهيشناسيرا م يزياست و در همه جا حضور دارد، پس اگر چ ياگر خداوند نامتناه :شناخت خداوند. 2

او از «: نديفرمايم) ع(يم امام عليمان غفلت داشته باشممكن است نسبت به شناخت م هرچنديشناسيز را ميخداوند و سپس آن چ
  .2»تر استتر و روشند ثابتيآيآنچه به چشم ما م

شـما در   ييشما سربازان حقنـد، خلـوت و تنهـا    يد تمام اعضايبدان! بندگان خدا«: نديفرما يم) ع(يعل امام :در محضر خداوند بودن. 3
  .»حضور حق است

  

 توكل به خدا. 5

  :گيري بيان شده است ن، سه مرحله براي تصميمآدر قر. حقيقت توكل واگذاري كار به ديگري و انتخاب او به وكالت است
  ،مشورت. 1 

  ،تخاذ تصميم.2
كـه توكـل بـه خـدا را      ياز افكـار سـطح   ياست، بر خالف برخـ  يريگمين تصميلذا توكل به خدا مرحله پس. توكل بر خداوند. 3 

  .داننديو انفعال م يميتصميمترادف ب
زيرا خداونـد متـوكالن را دوسـت    ! بر خدا توكل كن) و! قاطع باش(اما هنگامى كه تصميم گرفتى، ! با آنان مشورت كن.... «

  . 3»دارد
  .4»باشد) انسان(و بر خدا توكّل كن، و همين بس كه خداوند حافظ و مدافع «

مـان بـه خـدا    يافراد با ا«: ديفرما يمتعال م يخدا. است يار قوي، با توكل بسيتعاليخدا و اعتماد به حضرت بار مان بهيرابطه ا
  . 5»ندينمايتوكل م
ات خدا بر آنـان خوانـده شـود،    يره گردد و چون آيشان چيهاهستند كه چون نام خدا برده شود، خوف بر دل يمومنان كسان«

  . 6»پروردگارشان توكل كنندشان افزون گردد و بر مانيا
  .7»كندنياز مى بى هر كس بر خدا توكل كند، پس خداوند او را از هر چيزى«

  

  

  گرانيارتباط انسان با د) ج

  گرانيرابطه انسان مسلمان با د. 1

  :كرد ير بررسيتوان از ابعاد زيگران را ميرابطه انسان مسلمان با د
                                                           

 .1، خطبه البالغه نهج .1
 .155، خطبه البالغه نهج .2
 .159 /آل عمران .3
 .3 /احزاب .4
 .11 /مائده .5
 .2 /انفال .6
 .3 /القط .7
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در ) ع(حسـن  امـام ت خـود بـه   يدر وصـ ) ع(يعلـ  امـام . »گرنديكدي برادر مؤمنان« ؛1»إِخْوةٌ الْمؤْمنُونَ إِنَّما«: مسلمانانديگررابطه با ) الف
 يخـود دوسـت دار   يآنچه را برا. گران قرار دهيان خود و ديزان مينفس خود را م! پسرم يا«: نديفرماين ميهنگام بازگشت از صف

بـر   يستم روا مدار آنگونه كه دوست ندار. ز مپسنديگران نيد يبرا يپسنديخود نم يو آنچه را برا. گران هم دوست بداريد يبرا
ز زشـت  يـ خـود ن  يبـرا  يداريگـران زشـت مـ   يد يآنچه برا. كنند يكيبر تو ن يدار كوكار باش آنگونه كه دوستيتو ستم شود، ن

بـه تـو نسـبت دهنـد      يه دوسـت نـدار  نگو، آنچ يداني، آنچه نميپسنديخود م يت بده كه برايمردم رضا يرا برا يبشمار و چبز
  .2»گران مگويدرباره د

ده و يـ ن بـا  شـما  نجنگ  يـ كـه در كـار د   يسبحان شما را ازكسان يخدا«): رابطه با غيرمسلمانان( يراسالميرابطه انسان مسلمان درحوزه غ)ب 
  . 3»را خدا دادگران را دوست دارديد، زيعدالت ورزشان يد و با ايكن يكيدارد كه به آنان نياند، باز نمرون نكردهيارتان بيشما را از د

   .4»ديفر دهيشده ك يكه به شما تعد يتنها به مقدار) كافران را(د يد مجازات كنيهرگاه خواست«
گـر  يحـق دارد چـون د  . دارد يف و حقـوق يگـران تكـال  ي، انسـان مسـلمان در برابـر د   ياسـالم  يهـا براساس آموزه: گرانيحقوق د) ج

در برابـر   يز ويـ ن حق بودن فرد مسلمان است، و متقابالًين ذيدارد كه مب يفيهستند و تكال يدر برابر و يبه مواردمسلمانان مكلف 
يت دارد كه خداوند متعال مـ ين موضوع چنان اهميت ايرعا. گران استيحق بودن دين ذياست كه مب يگران مكلف به موارديد

   .هرگز از حق الناس نخواهد گذشت وليگذرد يند از حق خود ميفرما
گـر  يا بـه عبـارت د  يـ نظـارت دارنـد و    يران حكومـت اسـالم  يدر اسالم سه مرجع بر كارگزاران و مـد : از منكر يامر به معروف و نه) د

موجـود،   يهـا سـازمان  يدگيچياست كه با وسعت و پ يهيبد. در مقابل خداوند، امام و مردم مسئولند يكارگزاران حكومت اسالم
از بـه وجـود   يـ ل نيـ ن دليه، مگر در موارد خاص وجود ندارد و بـه همـ  يت فقيبت، واليامام و در زمان غ يم برايامكان نظارت مستق

  . امر است يها از امام و ولت همه آنياما همان طور كه ذكر شد مشروع. شوديدا ميمختلف پ يهاها و سازماندستگاه
 ين كسـان ين چنـ يـ هـا، ا يسته و بـه دور دارنـده از بـد   يشا يكننده به كارهاقيها، تشويكننده به خوبد، دعوتيد آيپد ياز شما امت«

  . 5»رستگار هستند
يزشـت را مـ   يكارها يد و جلويكنيج ميسته را ترويشا يت به وجود آمده، كارهايبشر يد كه برايان امت بودهيشما بهتر«

  .6»ديمان داريد و به خدا ايريگ
  . 7 »...كننديازمنكر م يگرند، امربه معروف ونهيكدي) اوريار و ي(يمان، وليزنان با امردان و «

  

 شاوندانيرابطه انسان با خو. 2

 يشـان از و ست كه بـا دسـت و زبـان   ياز نين يشان خود بيانسان هر اندازه ثروتمند باشد ازخو! مردم  يا«: ند يفرما يم) ع( يعل امام
مـت رفتـار كنـد همـواره از     يان خود با ماليكه با اطراف يو كس.... نديان اوين حاميتربزرگ يكسان آدمشان و يرا خويدفاع كنند، ز

  .1»نديب يكسان خود محبت و دوست

                                                           
 .10ه يحجرات،آ .1
 .31، نامه البالغه نهج .2
 .9 /ممتحنه .3
 .126 /نحل .4
 .104 /آل عمران .5
 .110 /آل عمران .6
 .71 /توبه .7
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ن آنهـا حـق   يواجـب تـر  : اسـت  ) اديـ كم و ز( يشاونديوند خويپ يكيزان قرب و نزديشان فراوان است و بسته به ميحقوق خو
تـر  كيـ ك و نزديب، حق هركس نزديحق فرزندت؛ پس از آن حق برادرت؛ و سپس به ترتمادر توست؛ سپس حق پدرت؛ آنگاه 

  . 2دارد) وتقدم(ت يتر باشد اولوكيبه توست؛ كه هركس به تو نزد
  رابطه انسان با اجتماع و حكومت) د

مـا شـما را از يـك    ! مـردم اى «. ده نشده استيآفر يبصورت انفراد يز ويخلقت انسان ن ياز ابتدا. است ياجتماع يانسان موجود
  .3 »...ها قرار داديم تا يكديگر را بشناسيد ها و قبيله مرد و زن آفريديم و شما را تيره

ارتباطـات خـود    يسـت يك كل قرار دارد و باي، در برابر جامعه بعنوان ين اساس، انسان عالوه بر تعامالت و ارتباطات فرديبر ا
 يهـر انسـان   يياز سـو . اسـت  يبنـد قابل طبقه يو حكمران يارتباطات فرد با جامعه از دو منظر شهروند. ديم نمايز تنظيرا با اجتماع ن

از گـروه   يتوانـد عضـو  يز مـ يـ ن يد؛ از طرفـ يـ نمايمـ  ين و نظم اجتمـاع يت از قوانيرا مكلف به تبع ياز جامعه است كه و يعضو
ن اسـاس رابطـه انسـان بـا     يـ بـر ا . و مـردم اثرگـذار اسـت    حكومت يبر رو يمات و اقدامات ويباشد كه تصم يكارگزاران حكومت

  . كرد يبررس توان ير مياجتماع و حكومت را از ابعاد ز
بدست آوردن قـدرت و حكومـت    يما برا يريجنگ و درگ يدانيا تو ميخدا«: نديفرمايم) ع(يعل امام: ين الهياقامه د .1

م تـا بنـدگان   يتو اصالح را ظاهر كنـ  يهانيم و در سرزميگاه آن بازگردانين تورا به جايد يها هم نشانيخواستيا و ثروت نبود، ميدن
  .4 »شودن و مقررات فراموش شده تو دوباره اجرا يكنند و قوان يده ات در امن و امان زندگيستمد

. انـد هدف از رسالت خـويش را بـه كمـال رسـاندن مكـارم اخالقـي معرفـي كـرده        ) ص(پيامبراسالم: يتعهد به اصول اخالق .2
و بـه روحتـان و بـر نفسـتان منـت بگذاريـد و آن را بـه        ) ازاجسادتان كسر كنيـد (از اجسادتان بگيريد «:نديفرمايم) ع(يحضرت عل

 .5»كمال برسانيد
ت بسـان گـرگ نبـاش كـه خـوردن      ينسبت به رع«: نديفرمايدر سفارش خود به مالك اشتر م) ع(يعل امام: يانسان محور  .3

 .6»اندا بسان تو در خلقيتواند و  ينيا برادران ديرا مردم يز ،يمت بشمارياموال آنان را غن
 يديـ كل يان كارهـا يط و اوصاف متصـد يخود به مالك به شرا يخيدر سه فراز از فرمان تار) ع(يعل امام: يسته محوريشا .4
صالح، حسـن سـابقه،    ، دودماني، سعه صدر، اصالت خانوادگيو پاك دست ياد، ورع، صداقت، پاكدامنيو انق يتقو: كند ياشاره م

ت بـا قدرتمنـدان، مـردم دارو بـا     يـ ن و قاطعيبـا مستضـعف   ي، مهربـان يرياستقامت در برابرمشكالت، بلند همت، شجاعت، پوزش پذ
گـران نبسـتن، صـراحت لهجـه در حـق     يبا دل و جـان، دل بـه د   يريت پذيف، مسئوليدل باز، كوشا در انجام وظا وگذشت، دست 

 يهـا ين، توانـائ ياخـالق فاضـله، بهتـر    ياور ظالمان نبودن، داراي، ينفسان يهاارنده فرادست از خواستهبار بودن، بازد، سبكييگو
 .يو فن يعلم

كـه از   يشـتر دوسـت بـدار   ين كارهـا آن را ب يد از بيبا«: نديفرما يدر نامه خود به مالك اشتر م) ع( يعل امام: يمردم ساالر .5
 . 1»توده مردم باشدر يرد و دلپذيحق نگذرد و عدالت را فراگ

                                                                                                                                                                                                 
 .23، خطبه البالغه نهج .1
 .السالم هيعلترجمه رساله حقوق امام سجاد  .2
 .13 /حجرات .3
 .131، خطبه البالغه نهج .4
 .183، خطبه البالغه نهج .5
 .53، نامه البالغه نهج .6



 45   ياسالم يها بر ارزش يدر سازمان مبتن مؤثرو ارتباطات  يفرهنگ سازمان 

 

له ياو وسـ  يتـو بـرا   ين اسـت كـه بـدان   يـ ا) حـاكم و فرمـانروا  (اما حق اداره كننده تو به حكومـت  ): حاكم(ان يشوايحقوق پ .6
، و بـا او  يرخـواه او باشـ  ينكـه خ يشـود، و ا يكه خداوند به او بر تو داده توسط تو آزموده مـ  يخاطر تسلط ه، و او بياش شدهيآزما
نسـبت بـه او   . يگـرد يهم موجب هالكت خودت و هم او م) ياگر با او به مخالفت پرداز(او بر تو باز است، و ، كه دست يزينست

ن تو نرسـد،  يبه د يانيانش به تو نرسد و زيكه ز يبگونه ا يت او را به دست آوريو نرمش نشان ده كه رضا يردستيز يبه اندازه ا
بخواه، درامر حكومت و سلطه با او رقابت نكن و به مخالفت بـا او نپـرداز و سـزاوار اسـت كـه تـو بـه         يارين موارد از خدا يو در ا

 . 2يك و همراه او باشي، و در هر چه به تو كند شرياور او شويان خود يز
تر شـ يرو و قـوت ب يـ خـاطر ن  هتـو بـ   يآن است كه بدان يت تو كه تو بر آنان حكومت داريو اما حقوق رع: ر دستيحقوق ز .7

ت يـ از ساخته تا آنجا كه او را رعين يش تو را از او بيو خوار يكه ناتوان يسته است كسي، پس چه شاياافتهي يخود برآنان سرپرست
ه تو بر او سخت و گـران  ينكند و بر آنچه از ناح يچيرو از تو سرپيكرده، به غلبه و ن يتو ساخته و حكم تو را بر او جار) ردستيز(
ن يـ خداوند به مـدد ا  يتو كه چون دانست يد و چقدر سزاوار است براينجو ياري يو بردبار يخواهتيرحمت وحماد جز به يآيم

، چـرا كـه هـر كـس شـكرگزار      ييده، خداوند راسپاس گـو يبه تو بخش يچه نعمت ياره و مسلط شدهيگران چيرو كه بر ديتسلط و ن
  . 3ده خواهد افزوديرا كه به او بخش يش نعمتيباشد خدا

  

 يارتباط انسان با جهان هست) هـ

ت يـ و بـه انـدازه موجود  ) اسـت  يكه كارگاه صنع الهـ (ك جهان با عظمت ياست كه در  يانسان موجود ،يجعفر عالمه اعتقاد به
اسـت كـه مـورد    ك مجموعـه هماهنـگ   يـ از  يين انسان جزيبنابرا. اشغال كرده است يعيانات طبيرا در جر يت خاصيخود، موقع

ت و عـدالت  يگـاه علـم و مشـ   جلـوه  يتماشـا ) از آن يـي بعنوان جز(شتن يو خو يو نگاه او به جهان هست باشد يم يخداوندنظارت 
مـنظم   يهـا دهيـ ق و پديبـه حقـا   يهر انـدازه علـم انسـان   . است يمانيو ا يعلم يهاازمند كوششين رابطه، نيجاد ايا.است يخداوند

ن جهـان  ين شناختن ايبنابرا. رديگيبه خود م  يجنبه اله شتري، بينگاه انسان به جهان هستادتر باشد، به همان اندازه يجهان وجود، ز
  .است يضرور يهر انسان ياء نسبت به انسان در حد امكان برايو حقوق اش

  . 4»ده استيشما آفر ين است برايزم يكه آنچه را كه در رو ياوست خداوند«
  . 5»ن است، مسخر شما ساخته استيو زمكه خدا آنچه را كه در آسمانها  يديا نديآ«
  .6»حق است يگوحين است، تسبيآنچه درآسمان و زم«

 يونـد يپ يهسـت  يابـد، بـا همـه اجـزا    ييحـق بـار مـ    يجاودانه كه به لقان گوهر مجرد يانسان، ا ،يآمل يجواد عالمهاعتقاد  به
هـر  . ر داشـته باشـد  يتـأث  يزند مگـر آنكـه در جـان و روح و   ياز انسان سر نم يچ كارين رو، هياز ا. و خواه ناخواه دارد يناگسستن

، هـر  ينش الهـ يـ در ب. نيآفريرگيا تيزاست  يا روشني: گذاردير ميلق او تأثزند، در خُيكه از انسان سر م يگفتار و نوشتار و رفتار
 يچ سـازگار ي، هـ يو يت ظاهركند كه گاه با صور يگذارد و آن را چنان ميكنش انسان در مجموعه روح و جان او اثر ژرف م

  .ندارد يو شباهت
                                                                                                                                                                                                 

 .53، نامه البالغه نهج .1
 .41و39، ص )ع(ترجمه رساله حقوق امام سجاد  .2
 .45و43، ص )ع(ترجمه رساله حقوق امام سجاد  .3
 .29 /بقره .4
 .20 /لقمان .5
 .83 /آل عمران .6
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  . 1»ره ساخته استيشان را كدر و تيهااند، جانآن چه انجام داده«
  .2»ستند، اما چشم جان او كور شده استينا نيانسان ناب يدگان ظاهرين است كه ديقت ايحق«

ن يل كـرده و امـ  يخود را تحص ياوارزش وجودكه يعت درصورتي، رابطه انسان با طبدارند دهيعق يآمل يجواد عالمه نيهمچن
ژه خـود را دارنـد؛   يت و اثر ويك از موجودات، خاصيد هر يفرمايخداوند م. قهر و قسراست ونه رابطه  يريخدا باشد، رابطه تسخ

ر يبته تسـخ ال. ر كرده استيقت، آن موجود را تسخيكرد، در حق يم و رهبريت را شناخت و آن را درست تنظياگر انسان، آن خاص
 يهـان يز خلـق فرمـود و بـه مجموعـه نظـام ك     يـ ن را نيد، آسمان و زمـ يكه انسان را آفر يپروردگار. ل، خداستيكننده بالذات و اص

  .كنند يرويدستور داد تا از امام و انسان كامل پ
  .3»ن است، مسخر شما ساخته استيخداوند آنچه را كه در آسمان و زم يديا نديآ«

  در اسالم مؤثرارتباطات  يهايژگيو.  3-2

و ) بـه هـدف توسـط برقـرار كننـده ارتبـاط       يابيدسـت ( يـي از دو بعـد عملگرا  رات ارتباطات معتقدند كه ارتباطات يريدانشمندان مد
ارتبـاط   ير بـرا يـ ز يژگـ ين خصوص پـنج و يدر ا. كرد يبررس  توان مي) ارتباط ين ارتباط از برقراريطرف يمندتيرضا( يخشنود

 يگر اصول اساسـ يد يبرخ. 8يو تساو 7ييگرا، مثبت6يگرتي، حما5ي، همدل4يگشودگ: اند كه عبارتند ازمؤثر را بر شمرده
ارتباطات  يدرخصوص محتوا. ميز حريو تم يي، بقا، توازن، همتاي، آگاهيبيشه تركيتقابل، اند: اندن برشمردهيارتباط را چن

  .داننديم يارتباط مؤثرضرور يبرقرار برايرا  »ر عشقياكس«و  »محبت يچاشن«ز دو عامل ين يانسان
امبر اكـرم  يـ نه، رفتـار پ ين زمين الگو در ايبهتر. است يبر اخالق اسالم يعه مبتنيارتباط مؤثر در اسالم و مذهب ش يهايژگيو

انـك  و«: فرمودنـد ) ص( محمـد  حضـرت گونه كه خداوند خطاب به همان. است) س( فاطمه حضرتن يو همچن) ع(و ائمه ) ص(
تـوان بـه   يت مطهـرش را مـ  يـ ارتباط مؤثر برگرفته از سنت رسول مكرم اسالم و اهـل ب  ياز اصول برقرار ي، برخ9»ميخلق عظ يلعل

  .كرد يبندر طبقهيشرح ز
  

  يغرب ياتو نظر يسنن اسالم يبرخ يسهمقا. 1 جدول
 يغرب ياتموارد مشابه در نظر ياز سنن اسالم يبرخ

 يگشودگ ييراستگو
 يگشودگ به عهد يوفا
 يمحر يزتم يگراند يوباز گفتن ع يزپره

 يهمدل اخالص 
 محبت يچاشن ينوازيهمانم

 يهمدل انفاق

                                                           
 .14 /نيمطفف .1
 .46 /حج .2
 .20 /لقمان .3

4. Openness 

5. Empathy 

6. Supportiveness 

7. Positiveness 

8. Equality 

 .4 /قلم .9
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 يغرب ياتموارد مشابه در نظر ياز سنن اسالم يبرخ

 يهمدل كردن يكين
  )زن ومرد يروجوان،كوچك وبزرگ، پ(احترام به همگان

 يهمدل يگرانمدارا با د
 يگشودگ يتگري،حما يي،مثبت گرا يگرانمشورت با د

 يمحر يزتم يگراند يوباز گفتن ع يزپره
  يگراناز نزاع و كشمكش با د يزپره

 ييمثبت گرا حسن ظن
 محبت يچاشن اخالق خوش 

 يمحر يزتم يبتاز غ يدور
 محبت يچاشن ييروخوش
 يآگاه )صداقت( يو جوانمرد يمردانگ

  يامانت دار
 توازن ي،تساو عدالت
 توازن ي،تساو انصاف
 يهمدل اخالص

 محبت يچاشن يخلقخوش
 بقا يبي،ترك يشهاند يصبر و بردبار

 محبت يچاشن آرام و دلنواز سخن گفتن
 محبت يچاشن يشوخ طبع

 بقا )گذشت و نگرفتن انتقام(عفو و بخشش 
 يهمدل يتگري،حما صله رحم

 يمحر يزتم يگرانمالمت نكردن د
  يرويانهم

  يو دلتنگ يسختپناه بردن به خدا در هنگام 
  )در هنگام شب يژهو هب(عبادت فراوان 

  يفروتن
  زهد
 عشق يراكس از بخل و جفا يزپره
 محبت يچاشن يزباناز بد يزپره
 عشق يراكس ينهاز حقد و ك يزپره
 يمحر يزتم افراد يخصوص يمحر يترعا
 ييهمتا بودن دوستان و همراهان وكف

  
انسـان   ،)ياسـالم  يهـا بدون توجه به آمـوزه (مشخص است پس از چهارده قرن از ظهور اسالم گونه كه در جدول فوق همان

 ييگـر از آنهـا را هنـوز شناسـا    يد ياريو بس ييق قابل اعتماد، شناسايارتباط را، بدون دارا بودن مصاد ياز عوامل اثربخش يتنها برخ
در خصـوص   يشـواهد . افـت نشـده اسـت   ي يا مشـابه يـ عـادل  م ياز سنن اسالم يبرخ ينكه در جدول فوق براينكرده است، كما ا

  .ر آورده شده استياز سنن فوق در ز يبرخ
) ص(نـد رسـول خـدا    يفرمايسپس م... زاست يامور و شاد يه آسانيما يخلقخوش«: نديفرمايم)ع( امام صادق: يخلقخوش

  . »خلق بودخوش
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  .»شدينم يش قدردانيهاكيكه از ن چنان بود) ص(رسول خدا «: فرمود) ع(رمومنانيام: كردن يكين
شـد، اگـر   يا مـ يـ د از حـال او جو يـ دينمـ  ياپيارانش را سه روز پياز  يكياگر) ص(رسول خدا  ،يطبرست يبه روا: صله رحم
 .فرموديادت ميمار بود از او عيرفت و اگر بيدارش ميكرد، اگر در شهر بود به ديش دعا ميدرسفر بود برا

  . »ميكنيغ نميدر يم از ويبخواهد، اگر آن را داشته باش يزيهركه از ما چ«: فرمود) ص(رسول خدا : انفاق
ن صـورت  يـ ر ايـ كـه در غ ) مـده  يهرچـه دار (باز مكن  يز بطور كليو ن) بخل مورز(دست خود را برگردنت مبند«: يروانهيم

  . 1»شد يملول و دلتنگ خواه
 بود يم كالن رفتاريك پارادايصورت  هبلكه ب ،هاها و روشكيصورت تكن هنه ب البتهارتباطات در اسالم  شد، بحث آنچه

 ين اسالميبا مواز يكه منافات يدرصورت يها و فنون ارتباطكيتكن ازذكر است  شايان. است يمبتن يو اخرو يويكه بر اهداف دن
  . كرداستفاده  م ين پارادايتوان در چهارچوب ايم ،نداشته باشند

 طهيح در ارتباطات نيا شد انياست، طبق آنچه ب يارتباطات سازمان يبررس كه درسنامه نيا هدف و موضوع به توجه با
، در برابر ين اساس، انسان عالوه بر تعامالت و ارتباطات فرديبر ا. رديگ يم قرار حكومت و اجتماع گران،يد با انسان ارتباطات

از دو منظر  راارتباطات فرد با جامعه . كندم يز تنظيارتباطات خود را با اجتماع ن يستيقرار دارد و با ،ك كليعنوان  هجامعه ب
ن و نظم يت از قوانيرا مكلف به تبع ياز جامعه است كه و يهر انسان عضو. كرد يبندطبقه توان مي يو حكمران يشهروند
حكومت  يبر رو يمات و اقدامات ويباشد كه تصم ياز گروه كارگزاران حكومت يد عضوتوان يم همچنيند؛ ينما يم ياجتماع

  .و مردم اثرگذار است
  

   سازماني ارتباط مفهوم. 4

رامون كه هم بر يپ ياجتماع يهاطيمح  راها ست كند بلكه همه سازمانيا در آن زيد يتواند درخالء به وجود آينم يچ سازمانيه
در گذشته تصور بر اين بود كه سازمان وسيله يا ابزاري منطقي است . اند كردههستند، احاطه  هامتأثر از آنگذارند و هم يآنها اثر م

اين سازمان داراي سطوح عمودي، . توان با استفاده از آن يك گروه از افراد را كنترل و كارهاي آنها را هماهنگ كرد كه مي
  . 2ها بودنديدواير، سلسله مراتب اختيارات و از اين قبيل ويژگ

 بايـد  يابـد، يكه يك برنامه توسعه مـ  يوجود داشته باشد و هنگام يابرنامه بايد بپيوندد واقعيت به انديشه يك كهاين  يبرا اما
وسيله به دست آوردن حاصل كار از ديگـران بـه    ،در اين زمينه ارتباطات. آن هستند ارتباط برقرار شود يكه درگير اجرا يافراد با

راسـتا از تركيـب دو واژه ارتبـاط و سـازمان  بـه       نيا در. شود رود و به عنوان فرآيند انتقال و دريافت اطالعات تعريف مي شمار مي
  .است انساني ارتباطات انواع از يكي سازماني ارتباط. دارد نام سازماني ارتباطات كه يافت دست توانميجديد  يمفهوم

  

                                                           
 .4-12،---- ،اسالمي مديريت در انسانياله فروزنده دهكردي و حسين ابوالحسني، ارتباطات  لطف .1
 .http://www.mgtsolution.com/olib/590226239.aspx ،4:سايت ،1386، يم فرهنگ سازمانيو مفاه ي، مبانمهرداد زارعي .2
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   سازماني ارتباط تعريف. 5

 و داخـل  مختلف هاي سازمانآن سيستمي را براي گرفتن اطالعات و تبادل معاني به افراد و  باسازماني فرايندي است كه  ارتباطات
 فعاليـت  براي مشترك زمينه ايجاد و سازييكپارچه و هماهنگي براي نظامي ،يسازمان ارتباطات. كنندمي اندازي راه سازمان خارج

  . است سازمان وريبهره افزايش نهايت در و سازمان
 هـايي تفـاوت  سـازمان،  از يـك  هـر  تعريـف  بـه  توجـه  با سازماني ارتباطات مفهوم در مديريت علم گوناگون رويكردهاي در

 ايـن  بـه  ارتبـاط  عناصـر  شـود، مي گرفته نظر در ماشين عنوان به سازمان كه كالسيك مكتب در مثال براي. شودمحسوس ديده مي
 سـبك  و كتبـي  صـورت  بـه  همواره ارتباطي كانال است، عمودي صورت به ارتباطي مسير است، وظيفه يك ارتباط: است صورت
رضـايت  تـأثير  و كاركنـان  نيازهـاي  بـه  كـه  انساني منابع و انساني روابط يعني ديگر رويكرد دو در. است رسمي صورت به ارتباط
مسـير ارتبـاط بـه صـورت     . ارتبـاط عـالوه بـر وظيفـه، وضـعيتي اجتمـاعي و ابتكـاري دارد        شود؛مي توجه وريبهره ميزان بر مندي

 بـه و بـدون محـدوديت  دارد و سـبك ارتبـاط      رودررو حالـت  اغلـب  نيـز  ارتباط كانال اينجا در. استعمودي، افقي و يا گروهي 
  .كرد اشاره انتقادي و فرهنگي سيستمي، كردهايروي به توانمي مكتب اين مقابل در. است رسمي غير شكل

 از هـم  و گـذارد مـي  اثـر  محيط بر هم كه شودمي انگاشتهمثال در رويكرد سيستمي، سازمان به عنوان يك موجود زنده  براي
 اشـتراك  وجـه  كـه  دانـد مي اجزائي داراي را مجموعه هر هاست،سيستم عمومي نظريه از متاثر كه ديدگاه اين و پذيردمي تاثير آن

. نظام داراي فرايند داده و ستاده و بازخورد اسـت  عالوه،به. است نفوذپذير مرزهاي و يكديگر به وابستگي مراتبي، سلسله نظم آنها
 آنتروپـي  پايـاني،  هـم  مجموعـه،  كلي دسته چهار به را نظام هر هاي، در كتاب سايبرنتيك يا كنترل، ويژگي)1969( 1ونيرا نوربرت

 انسـاني،  افـراد  از متشـكل  و پيوسته اجزاي با كل يك از عبارت سازمان رويكرد، اين در. كندمي بندي تقسيم الزامي، تنوع و منفي
  .است مجموعه آن افراد و فيزيكي محيط بر حاكم انساني روابط و رهبري هايروش رسمي، غير و رسمي هايسازمان

 داراي سـازمان  بيرونـي  و درونـي  محـيط  رويكـرد  ايـن  در. كـرد فرهنگي نيز بررسي  ديدگاه از توانمي را سازماني ارتباطات
 در. شـود مـي  گرفتـه  نظـر  در فرهنگي شبكه و رسوم و آداب قهرمانان، ها،ارزش چون عناصري از متشكل و ممتاز يا قوي فرهنگي
در ايـن  . بيشـتر اسـت   ارزشـي  داراي سـازماني  سـاالر  ديـوان  ساختار به نسبت مشتريان با روابط به توجه سازمان، به فرهنگي نگرش

  .2رويكرد تصوير و هويت سازماني اهميت دارد
  

  يارتباطات سازمان كاركردهاي.6

  .3اطالعات و احساسات انيب زش،يانگ كنترل،: استسازمان  ايگروه  كيكاركرد مهم در داخل  چهارخدمت  در ارتباطات
  
  كنترل. 6-1

 يرهكردهاو  اراتيسلسله مراتب اخت يدارا ها سازمان. كند يمروش به كنترل رفتار عضو گروه كمك  نيچند به ارتباطات
را كه  مشكالت هرگونه نخست كه شوند يكه كاركنان ملزم م يهنگام. هستند ملزم آنها از تيتبع به كاركنان كه هستند يرسم

                                                           
1. Norbert Wenyra 

 .http://forum.patoghu.com/thread53306.html، 1385( ،4 :سايت ، مديريت و ارتباطات سازماني،يآباد داود محمد .2
 .278، 1388تهران، علم، ي، د محمد اعرابيس ترجمه، )ذهنافزار  نرم( ها سازمان و ها فرهنگگيرت هافستد،  .3
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 يها يمش خط با را خود ايكنند  تيخود تبع يها شغل شرح از كنند، منعكس شان ميمستق يرؤسارابطه با كارشان دارند به  در
 يها كه گروه يهنگام. كند يمرفتار را كنترل  زين يررسمياما ارتباطات غ دارد يكنترل كاركرديدهند، ارتباطات  قيتطب شركت

 تياذ و آزار اي اندازند يدست م) گروه به نظر بد برسد يباق كار است شده موجبو ( كرده ديتول حد از شيرا كه ب يكار، عضو
  .كنند يم كنترل را آن و برقرار ارتباط فرد آنبا رفتار  يررسميغ طور به كنند، يم

  
  انگيزش. 6-2

بهبود  يبرا و باشد ديبا چگونه كار انجام تيفيك شود، انجام ديبا يكاركنان كه چه كار يبرا  موضوعات نيا كردن روشن با ارتباطات
اهداف خاص، ارائه بازخورد  يريگ شكل. كند يم تيتقو را زشيانگ كرد، ديتر از حد متوسط باشد، چه با كه كم يعملكرد، در صورت

  .دارند ازين ارتباطات به و هستند زشيمحرك انگ يهمگ مطلوب، رفتار تيتقو و اهداف نيا سمت به شرفتيپ زانيم  بارهدر
  
  احساسات بيان. 6-3

 ساز رد،يگ يكه در داخل گروه انجام م يارتباطات. ستآنها يتعامالت اجتماع ياز كاركنان، گروه كارشان منبع اصل ياريبس يبرا
 يبرا راهيرو، ارتباطات  نيا از. دهند يم نشان را خود تيرضا احساس و ها ياست كه اعضا به كمك آن، ناكام ياديبن يكار و
  .آورد يبه وجود م ياجتماع يازهاين ساختن برآورده و احساسات انيب

  
  اطالعات. 6-4

را كه  يموجود، اطالعات يها نهيگز يابيو ارز ييشناسا برايها  ارتباطات با انتقال داده. كند يم ليرا تسه يريگ ميتصم ارتباطات
  .كند يمآنها فراهم  يبرا دارند، ازين آنها به ماتياخذ تصم يها برا افراد و گروه

 :دياثربخش داشته باشند، با يها عملكرد آنكه گروه يبرا. دانست يگريد از تر مهم دينبا را كاركرد چهار نيا از كي چيه
  خود برقرار كنند،  يكنترل بر اعضا ينوع  - 
   زند،يبرانگ خود فيوظا انجام به را اعضا - 
   دهند، قرار آنها ارياخت در احساسات انيب يبرا يا لهيوس - 
 . كمك كنند ميتصم اخذ در آنها به و - 

 چهار نيا از) تر شيب اي( يكي دهند، يم يرو سازمان ايگروه  كيكه داخل  يارتباط تعامالت هيكل باًيتقر كه ديكن فرض ديتوان يم
  .دهند يم انجام را كاركرد

  
   سازماني ارتباطات انواع. 7

 برقـرار  مختلف سطوح در كاركنان يندر سازمان كه ب يررسميو غ يرسم روابط از اي مجموعه از استعبارت  سازماني ارتباطات
و  يـرين از رأس سـازمان بـه سـطوح ز    سازماني دستورات انتقال و حركت با و كاركنان تعامل يقاز طر سازماني، ارتباطات. شود مي

ول محصـ  سازماني ارتباطات انواع. شود مي فعال سازمان رأس به زيرين سطوح از... و اداري فني، يشنهاداتاطالعات و ارائه پ دادن
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و  يعنصر تعامـل اجتمـاع   دوم، و) يشبكه ارتباطات رسم( يو بوروكراس يعنصر ادار اول، است؛ سازمان در مهم عنصر دو وجود
  .1)يررسميشبكه ارتباطات غ( يروابط انسان

  
  رسمي ارتباطات -7-1

 مراتـب  سلسـله  طـول  در، ...و اداري دسـتورات  اطالعـات،  حركـت  از اسـت  عبارت شده داده سازمان ارتباطات ياو  رسمي ارتباط
 سيسـتم . گيـرد  يقـرار مـ   سـازماني  يـارات اخت رسـمي  يسـتم تنگاتنـگ در كنـار س   يا همـواره و بـه گونـه    يرسم ارتباطات. سازماني

پاسـخ الزم را   يسـازمان  نيازهـاي  همه به كه دارد كمبودهائي و ها محدوديت) مورب -افقي -صعودي -يعمود( رسمي ارتباطات
 پايـه . است ناممكنفراوان  يرهايبه علت وجود متغ ،و سازمان اداري مسائل همه بيني پيش زيرا است؛ معلوم نيز آن دليل و دهد ينم
 هبـ  سـازماني  مراتب سلسله طول در كاركنان يا مديران كه استآن  مانندسند، مكتوب، پرونده و  رسمي ارتباطات سيستم اساس و

 يارتباط مورب، از نـوع ارتبـاط رسـم    ي،ارتباط افق  صعودي، ارتباط عمودي، ارتباط. كنند مي برقرار ارتباط يكديگرآنها با  وسيله
  .است يسازمان

  
  عمودي ارتباطات. 7-1-1

بـا طبقـات    يعمود يها در سازمان. است يكننده وحدت فرمانده سازمان و منعكس يمنطبق بر سلسله مراتب رسم عمودي ارتباط
 سـرعت محـدود   يبا سطوح سازمان يافق هاي سازمان در برعكس و دارد يكند و بطئ حركتي يمتعدد، ارتباطات عمود هاي اليهو 

  :داند مي الزم را زير يطشرا يارتباطات عمود يكارآئ يبرا بارنارد چستر. انتظار است مورد آن يو كارآئ داردو حركت مناسب 
  .باشد مشخص كامالً يدبا يارتباطات رسم مجاري و حركت مسير .1
 .باشد معلوم يدكارمند با يارتباط مجاري .2

 .شود قطع يدهرگز نبا يارتباط مجاري .3

 .شوند انداخته كار به كامالً يدارتباطات با مجاري .4

 .باشد مسجل يدبا ارتباطي اطالعات .5

  .باشد مستقيم و كوتاه يدبا يارتباط مجاري .6
 

  صعودي ارتباطات. 7-1-2

. بـه رأس آن  سازماني هرم قاعده از و رئيس به كارمند از اطالعات عبور و جريان از است عبارت باال به پايين از يا صعودي ارتباط
 ارتباطـات . دارد بسـياري  يـت درجـه اهم  يسـازمان  هـاي  يـت فعال مـؤثر عملكـرد   بـراي  ارتباطات از نوع اين ،يمنهر بروس عقيده به

بـا   بايـد ) شـود  مـي  يـده د سازماني كانال در ندرتبه شخصي -اداري داليل به معموالً چهاگر ( باال به پايين از ارتباطات يا صعودي
 هـاي  اليـه  و طبقـات  از اطالعـات  حركـت  مرحلـه  در كـه  شـود فشار به سطح باالتر فرستاده شود و در واقع به سطوح بـاالتر پمپـاژ   

  . وجود دارد ارسالي اطالعات تفسير و تحريف امكان دهند يرا انجام م يسازمان كه كار صاف
  

                                                           
 .221-230 ، چاپ اول،1379، ، تهران، هستان)ها يتو مسئول يفوظا ها، يتئور( مديريت و سازمان، فرزاد فخيمي. 1
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  افقي ارتباطات. 7-1-3

 مرئوسـي  و يساست كه در سطوح مختلف سازمان فـارغ از موضـوع رئـ    اي رابطه شود، مي يدهكه ارتباط ناقص هم نام افقي ارتباط
  . شود مي يجادا مساوي سطوح در كاركنان ينب

  
  مورب ارتباطات. 7-1-4

 عـالي  مـديران  كه شود يانجام م شرايطي در و است اندك يارموارد آن بس ولي دارد وجود ها سازمان در اگرچه ارتباطات نوع اين
  .ارجاع كنند كاري باشد آنها مديريت يانظارت و  يطهكه خارج از ح يحسب ضرورت به كارمند

  
   رسمي غير ارتباطات. 7-2

ارتبـاط   يعنـي از ارتبـاط   يگـري نـوع د  كـارگيري  بـه  طريـق  از كاركنـان  و مـديريت  كـه  شـود  يباعث مـ  يارتباطات رسم هاي محدوديت
را  يارتباطـات رسـم   مجـاري  از تمـاس  كنـد،  مـي و در طول و عرض سازمان حركـت   گيرد يقرار م يكه در كنار ارتباط رسم يررسميغ

 يگـري وع دنـ  غيررسـمي  ارتبـاط . كنندبه رفع موانع و مشكالت موجود و مبتال به سازمان اقدام  غيررسمي ارتباط يقو از طر بگيرند يدهناد
  .گيرد يدر سازمان شكل م يندارد و با توجه به روابط و مراودات اجتماع اي شده تعيين پيش از قواعد و اصول كه استاز ارتباط 

و  ناپـذير اجتنـاب  يموضـوع  يررسميامروزه ارتباطات غ. آن است هاي شبكه يعتوسعه سر غيررسمي ارتباطات خصوصيات از
سـازمان اسـت    يكننده ارتباطات رسم كامل ،در ارتباطات يررسميغ هاي شبكه وجود ،نيكول ديويد عقيده به. است يريتالزمه مد

 را تغييـر  حـال  در دائمـاً  شـرايط  بـا  يعسازمان امكان تطابق سـر  يبرا يررسميارتباطات غ. آن هاي دستاورد كننده يتا مخالف و خنث
  .سازد مي فراهم

  

  يارتباطات سازمان) اجزاء و عناصر( متغيرهاي. 8

توان در مكتب  يرها را مين متغيا. كرد  يان،كانال و سبك، بررسيهمچون محتوا، جر ييرهايتوان بر اساس متغ مي راارتباطات 
  .١كرد يك بررسيكالس  و مكتب ي، مكتب روابط انسانيمنابع انسان

  
  ارتباطات يمحتوا. 8-1

و هم به ارتباطات  يهم به ارتباطات كار  يكه طرفداران روابط انسان يكنند، در حال يد ميتأك يها بر ارتباطات كار كيكالس
د در يجد يها دهيكه همان تعامل ا يعالوه بر موارد فوق به ارتباطات ابداع يدر مكتب منابع انسان. توجه دارند ياجتماع

توجه  است،... و يگوناگون ساختارده يهاد، و راهيوالت جدد محصيهمچون نحوه انجام بهتر كارها، نحوه بهتر تول ييها نهيزم
ز كسب اهداف يو ن يسازمان يد ارتباطات باعث حداكثر كردن اثربخشيجد يهادهي، ايمنابع انسان هاي نظريهطبق . است شده
و ارتباطات  استهنوز هم مهم  يالبته ارتباطات كار. است ين نوع تعامل انساني، مهمتريد ارتباطاتيجد يها دهيا. شود  يم يفرد

  . داردت ياهم يانسان يازهاين يارضا يبرا ياجتماع

                                                           
 .5-12، 12و  11، شماره 1381:كنترولر مجله، »تيريدر مكاتب مد يارتباطات سازمان يها يژگيو يبررس«، يبيطبالدين  جمال .1
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  ارتباطات) انيجر(جهت حركت . 8-2

ارتباطات  يانسان يازهاين يارضا براي، يروابط انسان يهادر سازمان. است 1نييك روبه پايكالس يهاان ارتباطات در سازمانيجر
  ها از همه دهيگسترش ا وجاد يق، ايتشو يمنابع انسان يهاهدف سازمان. است يصورت عمود هب  و هم يصورت افق ههم ب

و مورب را  ين، افقييباال، پا يها جهت  همه، يبه عبارت ساده، ارتباطات در مكتب منابع انسان. ها به كل سازمان است قسمت
به  يعني. وجود دارد يمنابع انسان يهادر سازمان غالباً ،ميبر ت يمبتن يها ان ارتباطات چندجانبه در مجموعهين جريا. رديگ يمبردر
 يها دهيان ايجر  را بر حسب حداكثر كردن يسازمان نمودار، يمكتب منابع انسان ي،مراتب سازمان سلسله  يارتباط  انيجر يجا

 يبرا يق و ماليد، فروش، تحقي، توليابياز افراد شاغل در بازار يا فهيچند وظ يميت مثالً. كند يم ميترس) ها جهت همهدر (ديجد
  زانيشود كه م يم باعث ميبر ت يمبتن يان ارتباطين جريا. شود  يم ليگر تشكيكديد با يا پروژه جديد يبحث در خصوص تول

  .ابديش يخاص افراد سازمان به حداكثر ممكن افزا يها كمك
  

  يكانال ارتباط. 8-3

، بر يروابط انسان يهادر سازمان. رومند دارديدار و نيپا يارزش ،كنند، ارتباطات مكتوب يك عمل ميكه با سبك كالس ييهاسازمان
 ين نحو به ارضايو به بهتر  است 2يزان حضور اجتماعين ميشتريب ين كانال داراين ايهمچن. است  د شدهيارتباطات چهره به چهره تأك

ت داشته يها ارجحگر كاناليمخصوص بر د يندارد كه هركانال ارتباط، امكان يدر سازمان منابع انسان. پردازد يسطح باالتر م يازهاين
ق ارتباط ين منابع را از طريا  يگاه.كند يآگاهانه استفاده م ياز منابع انسان ،سازمان ييحداكثر كردن كارآ يبرا يانسان  عبمكتب منا. باشد

كه  ييهالذا سازمان. است يافتني دست يكيا پست الكترونيمكتوب   يها ادداشتيبا  يدست آورد و گاه هتوان ب يرودررو در جلسات م
  .دارند يارتباط يهاع از كاناليوس اي كنند، دامنه يم يرويپ  ياز مكتب روابط انسان

 يكنند و معتقدند كه كارها  در دست انجام متصل يرا به كارها يد كانال ارتباطيران اثربخش بايمعتقدند مد برخي
نامشخص با سطح  يكه كارها يدر حال ،)تعامل چهره به چهره  مثل(باشد  يكانال ارتباط غن يد داراينامشخص در سطح باال با

ك نوع كار يد يد محصول جديمثال ابداع طرح تول يبرا. ف دارديضع ياز به كانال ارتباطين) مثل ارتباطات مكتوب(ن ييپا
است و  مشخص كامالً يزمان جلسه كار  ه برنامهيبرعكس ته. رديچهره به چهره انجام گ د با تعاملين كار باينامشخص است لذا ا

چگونه  ير منابع انسانيشود كه مد يمالحظه م. انجام شود يكيا پست الكتروني يادداشت كتبيق ين نحو از طريتواند به بهتر يم
  .شود يبردار مطلوب بهره ي،نه را انتخاب كند تا از منابع انسانيبه يارتباط  تواند كانال يم

  
  سبك ارتباطات. 8-4

. يررسميبر سبك ارتباطات غ يسازمان روابط انسان دركنند اما  يد ميتاك يك بر سبك ارتباطات رسميكالس يهاسازماندر
تواند از  يم يراحت، بهاست يانسان يازهايسازمان و كسب ن يت اثربخشيدوگانه تقو  يهاهدف يكه دارا يسازمان منابع انسان

  .كند يبردار مسلط بهره يررسميارتباطات غ

                                                           
1. Down ward 

2. Social Presence  



 ياسالم يها بر ارزش يدر سازمان مبتن مؤثرو ارتباطات  يفرهنگ سازمان                  54

 

كنند كه به  يز احساس مياست و كاركنان ن  يررسمي، سبك غيسازمان ين اثربخشياز تعلق و همچنين ين راه ارضايرتريپذ امكان
 شده پذيرفته شدت به ي، در مكتب منابع انسانيميجانبه ت ارتباطات همه ير رسميسبك غ. توانند كار كنند يبهتر م يررسميروش غ

  .استفاده كند) ن سبك عنوان شوديتر  به عنوان مناسب يياگر در جا(يد از سبك رسميبا ير منابع انسانيبه هرحال مد. است
  
  ارتباطات  هاي تكنيك. 9

  :از ندانواع ارتباطات كاربرد دارند عبارت يكه برا هائي تكنيك. دارد تكنيك يابه روش  يازو اجراء، ن حركت مسير در ارتباطات
  كند، مي يبكه ارتباط تعق هدفي براساس روش و تكنيك .1
 ،آنها دارد سازماني رفتار و يتبه شخص بستگي كه گيرنده با فرستنده ارتباط نحوه براساس روش و تكنيك .2
 .1غيرمتمركز ياو روش براساس ساختار سازمان اعم از متمركز و  تكنيك .3

  : از ندعبارت شود ميو مشترك كه در سه عامل فوق  استفاده  اصلي عوامل
  

  كتبي ارتباطات. 9-1

 ارتبـاطي  وظيفـه  يـك هـا   برنامـه  ارزيابي دستورات، صدور ها، گزارش و يادداشتخواندن . است رسمي ارتباطات نوع ترين مطمئن
 يامكـان نگهـدار   كتبي ارتباط برقراركردن امتياز ينتر مهم طرفي از. كندصرف آن  بايد را خود وقت اعظم قسمت يراست كه مد

  .است اداري مستند يكو ثبت آن به عنوان 
 ايـن  بـه  و دارد شـوند،  گنجانـده  پيام در يدكه با مطالبي ينتدو يبرا كافي وقت معموالًبرقرار كننده ارتباط  كتبي، ارتباط در

 گـاهي  صـحيح،  يـام ارسـال پ  يوجود امكانات مختلف بـرا  رغم به و وجود اين  با. اندك است بسيار ارتباط نوع اين در اشتباه دليل
 ارتبـاط  از كـه  شـود  ميو باعث  مواجهزبان مورد استفاده  هاي محدوديت ياناقص بودن اطالعات و  يلاز قب مشكالتي با ياماوقات پ
 احصـاي وجـود دارد،   يكه در ارتباطـات كتبـ   يگريمشكل د. كمك گرفته شود يرفع ابهامات و نواقص ارتباط كتب يبرا شفاهي

 ياستفاده، هنگـام برقـرار   براي الزم و آمده دست به اطالعات صحت از اطمينان حصول و اطالعات انبوه ينالزم از ب هاي موضوع
حفـظ سـوابق كـار بـه      آن، محاسـن  جملـه  از. دارد يـز ن معـايبي  و محاسن يارتباطات كتب كل طور به. است سازمان ياارتباط با فرد 

. اسـت  يـام در رابطه بـا پ  يمراجعات بعد يارسال شده و باالخره وجود مستند برا هاي پيام از تفسير و يرصورت مدون، نبود سوء تعب
 آمـدن  وجـود  بـه  عامـل  باالخره و اجرا از قبل مطالب افشاء احتمال پراكني، نامه بودن، گير وقت نيز ارتباط نوع اين معايب ازجمله

  .استكاركنان  ينخشك ب رسمي بطروا
  

  شفاهي ارتباطات. 9-2

 همــهنــه تنهــا در معــامالت و مباحــث، بلكــه در  يگــران،در انتقــال افكــار خــود و درك د منــدقــدرت يابــزار شــفاهي ارتباطــات 
 عضـالت  حركات و كالم طنين بلكه پذيرد، مي صورت كردن صحبت طريق از تنها نه يامانتقال پ شفاهي ارتباط در. هاست موقعيت
 ارتبـاط  گونـه  اين. آيندياطالعات به حساب م واقعي مفهوم كننده تكميل عنوان به پيام، يرندهگ يو اشاره برا ايما با همراه صورت

  .دارد وجود بيشتر فوريت با بيشتر يحكسب توض براي پيام يجو احتمال بازخورد نتا است يعآسان و سر

                                                           
 .226-230 ، چاپ اول،1379، ، تهران، هستان)ها يتو مسئول يفوظا ها، يتئور( مديريت و سازمان، فرزاد فخيمي. 1
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 يـل از قب يگـري د عـواملي  ،رودرو  شـفاهي  ارتباطـات  در. اسـت  شـفاهي  ارتباطـات  در ياز لوازم اساس يكي يو فشردگ ايجاز
 بـا  و بـودن  يمسـاده و مسـتق   يارتباطـات شـفاه   مزايـاي  جمله از. دارند نقش پيام ارسال در نيز... و بدن دست، و سر چشم، حركات

و  آورد مـي كاركنان بـه وجـود    ينندارد و محبت و رفاقت ب كاغذبازي يباًتقر شفاهي ارتباطات. است شدن انجام كم هزينه و وقت
 ايـن  رغـم  بـه . دهـد  مـي  كـاهش نادرسـت از ارتباطـات را    هـاي  برداشـت  سوء و ها تفاهم سوء و يشاحساس تعلق به سازمان را افزا

 صـورت  در ضـعيف  دعملكـر  سـازماني،  مراتـب  سلسـله  از عبور در پيام يفتحر: جمله از دارد يزن معايبينوع ارتباط  اين محاسن،
فـرد در   يزيكـي تظـاهرات ف  درضـمن، . گيرنـده  يـا فرستنده و  شخصي برداشت براساس يامسازمان، استنباط پ ياييجغراف پراكندگي

  .است مالحظه قابل ياربس يرابطه با ارتباطات شفاه
  

  الكترونيكي ارتباطات. 9-3

 يشافـزا  دليـل بـه   بيشـتر  تغييـر  ايـن . اسـت  كرده تغيير تصورناپذير يارتباطات به نحو يو سازمان مديريتي ماهيت يراخ هاي سال در
 يهـا  و دسـتگاه  يكـي الكترون تحريرهـاي  ماشـين . دهـد  مـي  نويـد  درآينـده  را بيشتر ييراتاست كه تغ يكيارتباطات الكترون توانائي

 مـدت  در شـده  تايـپ  اطالعات يعتوز يبرا مناسب ياربس يطيشرا يمثال، دستگاه فتوكپ براي. اند زمينه اين در تحول يناول يفتوكپ
  .كند يم بسياركمكخبرها و اطالعات الزم  يعكه به انتشار سر كند يفراهم م كوتاهي

 و يشـرفته پ هاي تلفن طريق از را كلمات جريان و حركت است،عرضه شده  كامپيوتر شبكه يلهكه به وس الكترونيكي ارتباطات
 امـور  گـردش  و مـديران  يفدر وظـا  عميقـي  اثـرات  كـه  كرده اضافه ارتباطات يستمبه س آن، مانندنمابر و  يا يسدورنو هاي ماشين

  .است آورده وجود به سازمان

  ارتباطي موانع. 10

  بيشتر كالم و يانامروزه مجموعه ارتباطات به مراتب از ب اين، وجود بااست،  انساني ارتباطات نوع ترين يجرا بيان، و كالم چه اگر
 يبرقرار يبرا يدشد ميلي ما، اغلب در كه آن وجود با ديد بايد حال. است زيادتر نيز آنها به مربوط مشكالت و موانع آن تبع به و

 نوعاً، مردم، كه است آن اصلي، يلاز دال يكيحد نادر و دشوار است؟  اين تا ارتباطي، ينارتباط ثمربخش وجود دارد، چرا چن
 ينكه مزاحم تبادل اطالعات ب يهر عامل كل طور به. 1كنند يخود وارد م يوهارا ناآگاهانه در گفتگ ارتباطي موانع و سدها

 يرانمد براي ها، سازمان در ارتباطات فراوان اهميت به توجه با. شود مي محسوب ارتباطات موانع از شود پيام گيرنده و فرستنده
و  كندي دچار را آن و گذارند ياثر م ارتباطي سالم يانخاص كه به صورت مانع بر جر هايي پديده كه دارد را اهميت نهايت

  .2كنندو در رفع آنها كوشش  بشناسند كنند، مي مسدود ياحركت و  يچيدگيپ
  : اند را مورد اشاره قرار داده يعوامل مختلف ارتباطي سالم يانجر هاي مزاحمت و موانع با رابطه در دانشمندان

اثـرات مقـام    ،از سوء تفاهم يمسائل ناش ي،مسائل كالم: از جمله ارتباطي مانع مورد شش به يگران،و د 3شرمرهورن جان .1
  .و نبود بازخورد اشاره دارد يزيكي،و ف ياختالفات فرهنگ ي،و حاالت شخص

سلطه سر و صدا در ارتبـاط چهـره بـه چهـره،      نامؤثر، شنودمطلب،  يحنكردن صح دركرا  ارتباطي موانع ،1استال مايكل .2
  .داند ياطالعات م يو بار اضاف يناسب ارتباطم مجاري نكردن انتخاب

                                                           
 .38، چاپ اول، 1381تهران، رشد،  ،يدرضا سهرابيحم ترجمه، )يمردم يها مهارت( انساني روابط شناسي روانرابرت بولتون، . 1
 .430-440، چاپ اول، 1379، ، تهران، هستان)ها يتو مسئول يفوظا ها، يتئور( مديريت و سازمان، فرزاد فخيمي. 2

3.Johb R. Schermerhorn 
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  :داند مي يررا در مسائل ز ارتباطي موانع ،2گريفين .3
  ،با اعتماد و باور در  مسائل أمنداشتن به استقرار رابطه تو تمايلو نامفهوم،  مغاير عالئم دادن: شامل پيام ارسال در مشكالت - 
 ،راجع به موضوع داوريپيش ناكافي، و ضعفيف شنود: شامل پيام دريافت در مشكالت - 

 ادراك، در اختالف شخصي، موقعيت و قدرت در اختالف زبان،: شامل پيام گيرنده و فرستنده ينب يگروه پويائي - 

 .اطالعات اضافه بار صدا، و سر و ياهوشامل، ه يطياز عوامل مح ناشي مسائل - 

متفـاوت   يـايي دارند و مسـائل مشـابه را از زوا   يهمه وجوه مشترك ،كه در موانع ارتباطات وجود دارد متفاوت ياتنظر رغم به
  :شود مي يركه شامل موارد ز اند كرده بررسي

  
  يو ادراك يشناس از مسائل روان ناشي موانع. 10-1

 تـا  دارد توجـه  يشـتر مسـائل و حـوادث اطـراف خـود ب     يذهن هاي جنبه به كه گرا يتاست ذهن يموجود يو فطر ذاتي نظر از انسان
 توانـد  ينم گرائي يتكه به علت فطرت ذهن است يو معمول عادي بسيار نوع از يشترمسائل و مشكالت انسان ب. به آنها عيني گرايش

  .كنند يفراهم م ياريبس ياو مسائل اجتماع يكه برا يمشكالت. كندو بند آنها آزاد و رها  قيد از را خود
 آداب يـل از قب اجتمـاعي  خـاص  يطو شرا شناسي روان نظر از او شخصيت دهندة تشكيل عوامل يبانسان به ترك گرائي ذهنيت

در  يارثـ  يعـامل  گرائـي  ذهنيـت . كنـد  مـي  پيـدا  ارتبـاط  كنـد،  مـي  يكه در متن آنها زنـدگ  ياجتماع هاي ارزش و ها سنت رسوم، و
 گـذارد  يم تأثير پيراموني يطحو م اشياء به او نگرش نحوه و جريان در ناخودآگاه ياخودآگاه  اي گونه به كه است انسان يتشخص

  .در راه استقرار ارتباطات سالم و سازنده است ياساس مانعي كه
 يفـرد ( 4يفرافكن خطاي همچنين شده، ناميده يزهاله ن خطاي يا و 3تصور كه اثر هاله خطاي به توان مي فوق بحث با رابطه در

اشـاره  ) مشـابه هسـتند   هـاي  يژگيو داراي واحد يكتصور كه افراد  ينا( 5اي يشهكل خطاي و) هستند او مثل نيز يهبق كندكه تصور 
 تصـوير ارتباطات،  در. كنندمطرح  اي يشهو كل يقالب يا كه مطالب را به گونه كند مي وادار را ارتباط ينطرف اي، يشهكل يخطا. كرد

و  يشناسـ  مسـائل روان  ،به طور كل. دارد اهميت بسيارتصور واقع نشدن  خطاي يرتأث تحتمثبت به مسائل نامطلوب داشتن و  ذهني
  .است» حاالت و رفتار در ارتباطات«و » سطح ارتباطات«، »ادراك فرد از مسائل«در ارتباطات شامل  يشناس جامعه

بر اساس درك، احسـاس،   انساني هر و شود مي معلوم ما بر ادراك و لمس طريق از اشياء نوع و ماهيت :مسائل از فرد ادراك
او از موضـوع صـورت    ذهنـي  تصـوير  و تجربيـات  يـات، كه با توجه به خلق كند مي تعبير و يررا تفس يخود، موضوع ينگرش و تلق

  .دارد بستگيخود ما  ذهنيت به يادراك ما از هر گونه فراگرد ارتباط كل، طور به. پذيرد يم
 پديـده  بايد گذارند، مي اثر او پيرامون اءيكه به هر حال بر ادراك انسان از اش يحس هاي ارگان يتبا توجه به محدود همچنين

 نتيجـه  و بازتـاب  كننـده،  انتخـاب  ادراك. كـرد اضـافه   كنيمدرك  خواهيم مي و داريم يلآنچه را كه م يعني كننده، انتخاب ادراك
مختلـف بـه    يهـا  در شـناخت حـس   يشناسـان، ادراك آدمـ   از نظـر روان . انسـان اسـت   روانـي  حاالت و ها ارزش ها، انگيزه نيازها،

                                                                                                                                                                                                 
4.Michael Stall 

5.Griffin 

3. Halo Effect  

4. Projection  

5. Sterotype  
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 بـه . دارد انسـان  بـدن  سيسـتم  و يزمبه ساختار مجموعه مكـان  يبستگ يبلكه برعكس، درك هر حس كندميجداگانه عمل ن اي گونه
  .همو مجزا از  يدارد و نه به عوامل مورد نظر به صورت انتزاع بستگي پديده مجموعه به ادراك ديگر، عبارت

 ينـه و زم فرهنگـي  ي،فكـر  هـاي  ارزشتوجـه بـه    بـا و  چيسـت  پيـام  از يرنـده گ ذهنـي  يركه تصـو  كردتوجه  بايد ارتباطات در
 يعنـي ارتباطـات   ديگـر  عبـارت  بـه . كنـد  مـي سـپس پاسـخ الزم را ارسـال     و توجيه و تفسير و شنود يرا چگونه م  ياماو پ اطالعاتي،

  .دو عامل درك مطلب و آنچه كه هدف و مقصود از ارتباطات است يبرابر
 يرندهگ دهنده و انتقال انتقال يعنيدو طرف ارتباط  شخصي موقعيت ياو  اداري مقام ماهيت با ارتباطات حسط: ارتباطات سطح

  :دارد برقراري امكان سطح چهار در ارتباطات. دارد يممستق بستگي پيام

 مثبـت  و ضـعف  نقـاط  و بشناسـد كه خـود را بهتـر    آورد يفرد به وجود م براي را امكان اين ارتباط نوع اين: فرد با خود ارتباط
  .است گيري تصميم ياارتباط فرد با خود نقطه آغاز هر عمل و . بيابد را خود

  .است ارتباط نوع ترين رايج و شود مي برقرار نفر دو بين ارتباط اين: فرد با فرد ارتباط
  .سخنراني يااستاد در كالس و  تدريس قبيل از طرفهيكاست  ارتباطي: فرد با گروه ارتباط

. شـود  مـي  تبـادل واسـطه   مجـراي  از عقيـده و  شـود  يگروه برقـرار مـ   گويسخن طريق از ارتباط نوع اين: گروه با گروه ارتباط
  .شود مي گرفتهارتباط به كار  يخاص  در برقرار هايي يكتكن فوق، موارد از يك هر دراست  بديهي

 بعضـي . كـرد  توجـه آنهـا   بـه  بايد داردكه اثراتيارتباط  برقراري هنگام در خاص حاالت داشتن: و رفتار در ارتباطات حاالت
 حفـظ  را خـود  تـداوم  ي،در طـول زنـدگ   يكـه حتـ   قطعـي  و عميق اثر يگرد يبر رفتار افراد دارند و بعض يو نسب يحاالت اثر موقت

. دهنـد  يبـه ارتباطـات مـ    اي يژهو هاي جنبه كه ناآگاهانه ياآگاهانه باشند و  جمعي، ياباشند  فردي توانند مي خاص حاالت. كنند مي
 ارتبـاط  زمـان  در گـروه  يـا فـرد و   يـك آنچـه كـه از    بـه دارد  بسـتگي  ،مناسب در ارتباط يگفتار هاي روش اتخاذ و حاالت ايجاد

 را... و كـردن مقابله بـه مثـل    همكاري، تفاهم، ي،از جمله خصومت، همدرد يحاالت و گفتار شيوة اساس اين بر و كنيم مي دريافت
  . بريم مي كار به
  

   فردي موانع. 10-2

 و پيـام  فرسـتنده  و گيرنـده  خصوصـيات  كـه  شـود  يمـ  يشـامل مسـائل   كنـد  مي يداارتباط پ يكه با عامل انسان موانعي يا فردي موانع
اثـر   ارتبـاط،  نـوع  چهـار  از يـك هـر   دربسيار با اهميـت   مانع ينمهمتر كل، طور به. برد مي سؤال زير را پيام طرف دو بين اختالف

كه با آنها ارتباط برقـرار   هائي گروه يااشخاص و  اشياء، به نسبت كردنكردن و قضاوت  يابيارزش. است يارزش يها قضاوت يمنف
اسـت   يجمالت و كلمـات  يارزش يها قضاوت يساده فراوان برا يها مثال. در انسان نهفته است يو فطر طبيعي صورت به كنيم يم

 جـواب  كه» ...است ضعيف بسيار رئيس اين مديريت من نظر به... «: يلاز قب يجمالت كنيم؛ يابراز م يكه در هنگام ارتباط به سادگ
 يدر صـورت  ولـي » ...اسـت  ضعيف رئيس مديريت دارد واقعيت بله،... «: بود خواهد چنين بودن موافق صورت در پيام مقابل طرف

 و واقـف  كـامالً  خـود  وظيفـه  بـه  يسكنم كه رئـ  مي تصور من شما، برعكس نيست، طور يننه ا... «كه موافق نباشد خواهد گفت؛ 
  .يماو واقف باش توانائي عدم ياو  توانائي عمق به اينكه بدون» ...است مسلط

ارتبـاط، اغلـب باعـث بـروز      برقـراري  هنگـام  به كالم و يانب ارزشي مفاهيم به نكردن توجهغلط از كلمات و جمالت و  تعبير
 دهـد،  انتقـال  مقابـل  طـرف  بـه  يـد كه با يقياز حقا است ممكنآن،  مانندگيرنده پيام، فرستنده همچنين،. شود يمانع در ارتباطات م

 تـدريج و بـه  كـرد  خواهـد حركـت ن  يارتبـاط  مجـاري  در هرگز شده فرستاده پيام صورت، ايندر . باشد داشتهو درك اشتباه  تعبير
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افـراد در اسـتقرار    نـاتواني  نتيجـه  شـايعه  توزيـع  و ايجـاد  كـه  آنجـا  از. شـود  مي نمايان يعهو به صورت شا كندمي پيدا زوائد و حشو
  .برد يالزم در استقرار ارتباط پ هاي توانائي نقش به توان ياست، م مؤثرارتباط سالم و 

قابل درك و فهـم   پيام يرندهگ براي چنانچه فرستنده طرف از شده كارگرفته به جمالت و كلمات و پيام ارسال روش و نحوه
 موانـع  از توانـد  مـي باشـد،   پيـام  طـرفين  بـين  متبادل استعارات و اصطالحات از يكسان هاي برداشت در مشترك وجوه فاقد و نباشد
 اسـتقرار  مـانع  توانـد  مـي  نيـز  پيام يناز طرف يكي اجتماعي شرايط ياو  اداري موقعيت اينها، بر عالوه. يدارتباطات به حساب آ جدي
تـر   برتـر و مناسـب   مـوقعيتي  و يطاست كه در شـرا  فردي اختيار در عمل ابتكار حالت اين در. شود سازمان در كامل و لمسا ارتباط

 عـاملي  عنـوان  بـه  ديگران در اعتماد ايجاد با بايد است يزن يانيتسلط ب يكه ابتكار عمل را در دست دارد و دارا يشخص. قرار دارد
و دو عامل مـتن كـالم و لحـن كـالم را بـا        تعديل و جرح مقابل طرف استنباط براساس را خود گفتار و كالم ارتباطات، يلدر تسه

  .كند تنظيم پيام يرندهگ يها توجه به چارچوب
  

   يانيو ب كالمي موانع. 10-3

ارتبـاط،   يدارند كه بـه هنگـام برقـرار    اي گسترده و وسيع بسيار تفسير و تعبير طيفمحاوره و گفت و شنود، كلمات و جمالت  در
يدر اسـتقرار ارتبـاط مـ    نـاتواني و اغلـب موجـب    كنند نمي فراهم پيام ينطرف براي را دست يك استنباطي و يكسان يميالزاماً مفاه

ارتباط، با توجـه بـه فرهنـگ،     يافراد در برقرار يدادن به چارچوب تصورات ذهن نقش كلمات و جمالت در شكل طرفي از. شوند 
  .فراوان دارد اهميتي كند، مي ندگيكه فرد در متن آن ز اجتماعي شرايط يرو سا يها، عوامل روان ارزش

 يكسـان  يانتخاب و به كار گرفته شوند كه مفهوم اي گونه به بايد گيرنده و فرستنده بين پيام كردنبه هنگام رد و بدل  كلمات
باشد كـه   عربي ياو  يسيو زبان انگل فارسي زبان در حراص كلمه تواند مي مورد اين در ساده مثال. شودارتباط متبادر  ينبه ذهن طرف
خشـك، سـوزان    يابانيبرعكس آن است و به ب يو عرب انگليسي در كه يسرسبز و خرم دارد، در حال ياشاره به محل يبه زبان فارس

اسـت در صـورت آشـنا     يهيبـد  يرنـد، صحرا قرار گ يعنيكلمه  اين مقابل در پيام يك طرفين چنانچه حال. كند يزار اشاره م و شن
 نهايتـاً  و ارتبـاط  طـرفين  بـين  تعبيـر  و سوءتفسـير  يدشـا  حتـي  و تفاهم عدم باعث شود مي استفادهكه از آن  متفاوتي يمنبودن به مفاه

  .شود مي شده برقرار ارتباط در كامل اختالل
  

  يريتمد – سازماني موانع. 10-4

 مـؤثرترين و  بيشـترين  كـه  شـود  يمـ  يطراحـ  اي گونـه  بـه  همـواره  يريتسـطوح مختلـف مـد    منطقي رابطه منزله به سازمان ساختار
 حصـول  و هـا  ريزي برنامه در يرمد يتوانائ ،باشد ضعيف سازمان، ساختار طراحيچنانچه . داشته باشد يرا به هدف سازمان دسترسي

 يارمتعدد دارند امكان بالقوه اختالل در ارتباطات بسـ  يريتيكه سطوح مد هائي سازمان در. كند مي تنزل شده گرفته نظر در هدف به
 پيـام  كه دارد وجود امكان اين مديريت سطوح از يكهر  براي يرامحدود دارند، ز يريتياست كه سطوح مد هايي سازمان از بيشتر

 كـه  دبگذرانـ  صـافي  از تـر  سـاده  عبـارت  به و كند ارسال ديگر سطوح يابه سطح و  يامپ محتواي از خود خاص تعابير و تفاسير با را
  .است ارتباط جريان در اختالل آن نتيجه

نامناسـب، اسـتفاده    طراحـي : از نـد بشـوند عبارت  ارتبـاطي  مشـكالت  بـروز  موجب تواند مي كه سازمان ساختار يگرد هاي جنبه
 بـين  موجـود  تضـاد  يـن، عـالوه بـر ا  . انـد  شـده  سـازماندهي  يـارات كه ارتباطات و اخت هائي روش ينو همچن يمكرر از جلسات ادار

  .شود يم ارتباطي مشكالت يجادمختلف سازمان خود باعث ا واحدهاي
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  سازماني ارتباطات اصالح. 11

دهنـده   عامـل اتصـال   كننـد،  يمختلف ارسـال مـ   مجاري از يرانكه مد مخفي پيام منزله به و سازمان ناآشكار بعد عنوان به ارتباطات
اسـتقرار   براي ها تالش همه رغم به. دارد ها يتفعال هماهنگي و كاركنان وابستگي يجاددر ا ياساس يو نقش است يسازمان يواحدها

 از ارسـال  هنگـام  بـه  عقيـده  و پيام زيرا باشد، كامل تواند ياست و نم جدي يصنقا داراي هنوز ارتباطات اارتباطات كامل و سالم، 
مختلـف در حركـت    عـواملي  اين، بر افزون. شوند نمي يافتدر گيرنده، طرف از ارسال زمان كيفيتهمان  با يقاًدق يارتباط مجاري

  .گذارند يفراوان م تأثيرخاص از كلمات و جمالت، بر نحوه ارتباطات  معاني برداشت زبان، و كالم كاربرد يام،پ
اهـداف   كـارآيي،  بيشـترين  و اشكال كمترين با خود حركت مسير در ارتباطات ياناست تا جر يضرور اي يژهو هاي مهارت 

  :هستند زير شرح به ها مهارت اين. كند تأمين را
  

  ارسال از قبل يامپ روشني و وضوح. 11-1

 يـن، بـر ا  عـالوه . باشـد آن  ماننـد دوپهلـو و   معـاني  ابهام، گونه هر فاقد و روشن و واضحخود فرستنده  براي چيز هر از قبل بايد پيام
 و تحليـل  و يـه و سپس آنهـا را تجز  كند مداقه آمد، خواهند وجود به او پيام در احتماالً كه مشكالتي و مسائل درباره  بايد فرستنده

 مـافوق  يسارتباط بـا رئـ   برقراري ينكهبا توجه به ا. كند جلوگيري پيام ارسال جريان در اختالالت بروز ازممكن است  تا كند سعي
 ضـرورت  اسـت،  يكـديگر كـامالً متفـاوت از    يگفتـار و نوشـتار و اصـطالحات    بكارگيري مستلزم همكاران و يردستز كاركنان و

  .شود مي مشخص و معلوم ارسال از قبل پيام بودن واضح و روشن
  

   زبان و كالم مشكالت به توجه. 11-2

وجـود دارد كـه اغلـب موجـب      يو نوشتار يبالفعل در مسائل گفتار حتي و بالقوه صورت به ياناز كالم، زبان و ب ناشي مشكالت
كه از كاربرد جمـالت و كلمـات مـبهم و دو پهلـو كـه       كندكوشش  بايد پيام كننده ارسال. شود مي پيام طرفين ينبروز سوء تفاهم ب

مطمـئن و   بسـتري  در يـام كند تا پ يخوددار كند مي مخدوش را مطالب اصالت و شود مي پيام گيرنده در يدباعث بروز شك و ترد
  .كند يط يارتباط مجاريخود را در  يانمختلف، جر يرهايفارغ از سوءتعب

  

   بدن حركات و كالم لحن. 11-3

 باسـتر مثـال   براي. از ارتباطات است ينوع ،بدن اعضاي ديگر يابا حركات و اشارات سر و دست و  ديگران به خود نظريات انتقال
انسـان   يمات و مبهوت و حركات آرام اندام، حاالت درون يا مشهور و صاحب نام است با چهره هاي كمدين از نيز او كه ،1كيتون

 بـه  درصـد  93 و شوند يبه مخاطب منتقل م يكالم هاي يامبا پ معني از درصد 7 فقط ،كريسو  مهرابيانبه زعم . كند يرا منعكس م
 ايـن  مؤيـد  كـه  شـود مـي   3يا چهـره  يها درصد با نشانه 55و  2ييآوا يها درصد با نشانه 38فرستاده شده كه شامل  غيركالمي گونه
  .هستند بااهميت بسياردر ارتباطات  يركالميغ هاي نشانه كه است نكته

                                                           
1. Buster Keaton  

2. Vocal Clues  

3. Facial Cluse  
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روش در اسـتقرار   يـن روزانه، همگـان از ا  زندگي در زيرا است، توصيف و تعريف از نياز يواضح، روشن و ب يا مسئله رابطه،
 عالئـم  و كنـد  يـان از عواطـف خـود را ب   بسـياري  توانـد  مي انسان بدن، و سر و دست حركات از استفاده با. كنند ميارتباط استفاده 

كنـد بـا توجـه بـه      سـعي  بايد پيام فرستنده حالت اين در. دارد يزن اي گسترده كاربرد كه دهد نشانموافق  يامثبت، مخالف و  منفي،
 يدر طـ  بـدني  حركـات  و كـالم  لحن! است مهم آن گفتن نحوه يست،مهم ن گويي يكه م چيزي: گويد يكه م يميالمثل قد ضرب

 داراي يبـاً تقر كـريس و  مهرابيـان در مورد نقش حركات بدن و لحن كالم در ارتباطات بـا   ،ديميك سالي. مدت ارتباط حفظ شود
 كـالم  از اسـتفاده  اثـر  كم بخش و شود يم يارتباطات از زبان حركات بدن ناش مؤثربخش مهم و  گويد ياو م. مشابه است اي يدهعق

  .است
در  يگـري آنهـا قـراردادن راه د   جـاي  بـه  را خـود  و كنند مي احساس ديگران كه آنچه به توجه :يگراند جاي به خود دادن قرار

 اينكـه  جمله از. كندرا مطرح  ؤاالتيخود س براي بايد يامدر افراد، ارسال كننده پ تأثيرحسن  يبرا. است يارتباط يها بهبود مهارت
 و چيسـت او  يازهـاي است؟ ن آدمي چگونه و كيست بگيرم تماس يدكه با او با ياز خود بپرسد كس ينمع شخصي با مالقات از قبل

بـالقوه عـدم    يـل بارز در تقل نحوي به تواند مي روش اين كاربرد نه؟ ياامروز حالش خوب است  ياعالقمند است؟ آ چيزهايي چه به
  .واقع شود مؤثرتفاهم و استقرار ارتباطات سالم و بدون اختالل 

  
  اطالعات  بازخورد يافتدر. 11-4

كـارگر   يـا از كارمنـد و   كـردن  سـؤال  هـا  راه يناز ا يكي. مختلف وجود دارد هاي يكها و تكن اطالعات راه بازخورد يافتدر براي
او توجـه  و سـپس آنچـه را     يهـا  دوسـتانه، بـا دقـت بـه پاسـخ      لحني با بايد كننده پرسش كارگر، ياپس از پرسش از كارمند . است

  .كند مقايسه است داشته را آن شنيدن قصد اصل در كه آنچه با گويد مي
 لحـن  از يـا و  ياز زبـان حركـات بـدن    كليـدي  يـا است كه به دنبال سرنخ و  يناطالعات ا بازخورد آوردن دست به ديگر نوع

  .ببريم پي اطالعات مفهوم به وسيله اين به تا باشيم كنيم مي ؤالكه از او س يشخص صداي
 مـدير .  باز اطاق است درهاي سياست شده فرستاده اطالعات نتيجه يا بازخورد آوردن دست به روش مؤثرترينو  ديگر روش

 زائـد  يفاتاز تشـر  بايـد  منظـور  همـين  به و دهد نشان خود از ياقو اشت آمادگي زيردست كاركنان مطالب يدنشن براي همواره بايد
نداشـتن وقـت،    قبيـل  از كاركنـان  بـا  رابطه عدم بهانه ترينكوچك. بپرهيزد قوياً شود مي كاركنانش و او بين فاصله يجادكه باعث ا

 يا جـز فاصـله   چيـزي  آن يجـه باشـد كـه نت    مـدير  اشـتباهات  ترينبزرگ از تواند يآن م مانندو  كردنداشتن جلسه، موكول به بعد 
  . بود نخواهد كاركنان طرف از مسائل مقابل در سكوت با همراه يقعم
  

  بهبود ارتباطات هاي تكنيك. 12

الزم اسـت   هـايي  يـك از تكن يباشد اطـالع و آگـاه   يو كارآئ تأثير يشترينب يسازمان دارا مجاري در ارتباطات جريان ينكها براي
  :شوند مي داده توضيح يركه در ز
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  يامفرستنده پ يالزم برا هاي تكنيك. 12-1

صداقت در ارسال  يام،از پ آگاهي يام،پ بازخورد: باشد داشته توجه عامل چهار نقش به بايد يامارتباط، فرستنده پ تأثيرگذاري براي
  . يامپ محتواي به كردنتوجه  يام،پ

 . شود مي انجام سهولت به طرفه دو ارتباطات طريق از كه است يامپ تأثيرعوامل بهبود  ترينمهم جمله از يامپ بازخورد .1
 توضيح نياز، صورتو در بپرسدالزم را  هاي ؤالكه س كند ميفراهم  يامفرستنده پ براي را امكان اين طرفهدو ارتباطات .2
 . نه يارا درك كرده است  پيام آيا كه بدهد پيام گيرنده به را فرصت سپس و كند اظهار را خود يدهو عق بخواهد
باشد و با  آگاه خاص، اصطالحات و كلمات الفاظ،از  پيام يك يرندگانگ مختلف استنباط از بايد يامفرستنده پ همچنين .3

مثال چنانچه فرستنده  براي. كندصادقانه برخورد  نحوي به پيام ارسال با و بردتوجه به استنباط آنان كلمات و جمالت را به كار 
 از آن جذب و درك به پيام ارسال هنگام به كالم و گفتار در صداقت. نكندبودن نظاهر به متخصص  يست،ن يواجد تخصص

مواقع درك آنها مستلزم داشتن  يكه  بعض فني يچيدهتا استفاده از كلمات و اصطالحات پ كند مي يشترب كمكي گيرنده طرف
 . است ياممشابه تخصص ارسال كننده پ يتخصص
 ديدگاه از را پيام و باشد حساس آن به و باشد داشته توجه يامپ محتواي از گيرنده استنباط به بايد فرستنده همچنين .4
  .شود نزديك حداكثربه  پيام درك ميزانكند تا  ارزيابي گيرنده
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  پيام يرندهگ يالزم برا هاي تكنيك. 12-2

 يـام نسبت به پ بودن؛ خوب شنونده: كنند استفاده مؤثرند بسيار پيام اثرات بهبود در كه روش دو ايناز  توانند مي يرانمد باره اين در
  .دادن نشان را الزم حساسيت و توجه

 مقابـل  طرف صحبت. باشند آشنا آن با بايد سازمان يكاست كه افراد  هايي آمادگي و ينمستلزم تمر ،بودن خوب شنونده
 بـاالخره  و بـودن  حوصـله  بـا  پيـام  شـنيدن  هنگـام  بـه  شـوند،  يكه ارسال م يميكلمات و مفاه روي بر داشتن تمركز نكردن، قطع را

  .از آن جمله است كردن، مطرح را يتمطابق با موقع هاي سؤال
بـاال دارد و   اهميتـي  ،دارد يعيوسـ  گسترشـي بزرگ كه دامنه ارتباطـات   هاي سازمان در شنيدن هنر شود، گفته بهتر يا شنيدن،

از مطالب وجود دارنـد كـه    بسياري. شود يمحسوب م  يژهو امتيازي استخدام، يانمتقاض حتي و كاركنان يران،مد يتسلط به آن برا
در  وي يـق و توف باشـد  خـوبي  شـنونده  بايد است،... و مكالمه مباحثه، مذاكره، جريان در اغلب كه يرهستند و مد مؤثرشنود  يازمندن

 تفـاوتي  معمولي شنيدن با يدمرهون گوش فرادادن به مسائل و مطالب سازمان است كه بدون ترد زياد ياربس حدي تا يفانجام وظا
  . فراوان دارد

 آمـوختني  كه... و اجتماعي رفتار يلاز قب يانسان رفتارهاي ديگرارتباطات، همچون  جريان كردن مؤثرترهرچه  يبرا طرفي از
افـراد   بـراي  هـا  سازمان در خصوصبه آن، به توجهي بياز  ناشي مشكالت و شود داده آموزش افراد به بايد يزن ارتباطي رفتار است،

بـه حـداقل برسـد و     اسـت  يادار هـاي  تـنش  ازباال  درصدي موجباز عدم تفاهم در ارتباطات كه  ناشي اصطكاكتا  شود يحتشر
در كـاربرد و   يـادگيري داشـت كـه نقـش     توجه بايدو همواره  شودكاركنان اقدام  يبه رفع كمبودها درمانيرفتار يقاحتماالً از طر

  .دارد ياربس اهميتي  ي،مطالعه ارتباطات انسان
  

  پيام يرندهفرستنده وگ يالزم برا هاي تكنيك. 12-3

  :است ممكن يربا توجه به عوامل ز آن يرندهفرستنده و گ يعني پيام ينطرف براي ارتباطات در توفيق
  ارتباطات يانجر پيگيري -
  كردن اطالعات  منظم -
  ارتباطي يلوسا كارآئي درك -

 طرف اينكه از يناناطم برايارتباطات منحصر به عمل كنترل بعد از تمام شدن ارتباطات است و صرفاً  يانجر گيري پي
 يارستنده و است كه ف معني اين به اطالعات كردن منظم. شود يانجام م است، فهميده و كرده دريافت درستيبهرا   پيام مقابل،
به  يگرد يمسائل اشتباه به ياو  يستن يباراضاف داراي اطالعات يانرا انجام دهند تا مطمئن شوند كه جر اقداماتي بايد پيام گيرنده

 استفادهمختلف كه  ارتباطي يلوسا كارآيي و سازوكارنسبت به  بايد پيام طرف دو ي،از طرف. اضافه نشده است ارتباطي يانجر
  .1يدنما طي را خود حركت طبيعي يارتباط مجاري در پيام ينكهكامل داشته باشند تا ا يآشنائ شود، مي
  

                                                           
 .430-450 ، چاپ اول،1379، ، تهران، هستان)ها يتو مسئول يفوظا ها، يتئور( مديريت و سازمان، فرزاد فخيمي. 1



 

  

  

  

  

  يسازمان هاي گروه: سوم فصل
  )ها گروه يارتباط هاي سبك و ها ويژگي اهداف،انواع، (

  
  

  كلي هدف
  آنها يارتباط هاي شبكه و ها يژگيانواع، اهداف، و ي،سازمان هاي گروه زمينه در يراندانش فراگ ارتقاي

  
  رفتاري اهداف

  :بتوانند فصل اين مطالعه از پس فراگيران رود مي انتظار
 .يسندرا بنو يسازمان هاي گروه تعاريف و مفهوم .1
 . دهند يحرا توض يسازمان هاي گروه انواع .2
 .كنند يانرا ب يسازمان يها گروه اهداف .3
 .كنند حليلرا ت يسازمان يها گروه هاي ويژگي .4
 .كنند تبيين را يسازمان هاي گروه ينب يارتباط هاي شبكه .5
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 يور بهره شيافزا و عمليات بهبود موجب كاركنان مشاركت و هاگروه تشكيل. اندامروزي هايمهم در سازمان عناصري ها،گروه
 ريتأثتحت  شدتها به اقدامات گروه كل طور به. رديپذ يم ريتأثو هم از گروه  گذارد يم اثر گروه بر هم اشخاص رفتار. شود يم

  .استاعضاء خود  كيكايرفتار 
 

  1گروه تعريف.1

  :ازجمله است، شده درج تيريها و مقاالت مربوط به مد ها در كتاب درباره گروه يمختلف فيتعار
يم تيفعال مشترك هدف چند اي كيبه  يابيدست يبرا كه نفر چند اياجتماع دو : گروه عبارت است از يرسم فيتعر .1

به اهدافشان،  دنيرس يخودشان را برا اعضا ،يواقع گروه كيدر . از تجمع افراد است شيب يزيچ گروه ،يمعن نيا به. كنند
 تيفعال تيهدا و مشاركت بابت از ديبا رانيمد البته. دارند تعامل هم با وستهيپ اهداف، بيتعق يبرا و دانند يم گريكديوابسته به 

 .2ها آسوده خاطر باشند  مختلف در سازمان يها گروه
كه در كنش متقابل هستند و  ينفر چند ايدو : ، گروه عبارت است از)1375 ،يريترجمه كب( 4بالنچاردو  3پالنقل از  به  .2

 .است يآن ضرور يفرد فرد اعضا يازهايبرآوردن ن يافراد گروه برا يوجود تمام
 گريكديچند نفر كه با هم روابط متقابل دارند، به  ايدو : شود يم فيتعر صورت نيا به گروه، )1997( نزيراب دهيعق به .3
 .5نديآ يم همخاص گرد  يها هدف نيتأم يبرا و اند وابسته

 يابيدست برايدارند و  يوابستگ متقابالً گريكديتعامل و به  گريكديكه با  شود يم فيتعر شتريب ايگروه به صورت دو فرد  كي
  .6اند شده به اهداف خاص گرد هم جمع 

مجموعه اي است از دو يا چند نفر كه با الگويي از روابط پايدار، منظم براي كسب يك يا چند  گروه گر،يد يفيتعر در .4
 . 7كنندهدف مشترك فعاليت مي

  

  گروه يساختار هاي ويژگي. 2

  :است ياصل يژگيچهار و يدارا گروه
 گر،يكديقرار دادن  ريتأثهستند، و افراد با تحت  ياجتماع تعامل ريدرگ كه است شتريب اياز دو نفر  يا مجموعه گروه .1
 .دارند واكنش و كنش

 .استآن برقرار  ياعضا نيب داريپا روابطيو  استساختار  يدارا گروه .2

                                                           
1. Group  

 .150، 1380تهران، مهاب قدس، چاپ سوم، و همكاران،  يزينژاد پار رانيا ترجمه، سازماني رفتار مديريتهمكاران،  و شرمرهورن. جان آر .2
3. Paul  

4. Blanchard 

 .236، 1382تهران، هيأت،  ،سازماني رفتار هاي تئوري، يقاسمبهروز . 5
 .220، 1389، هاي فرهنگي دفتر پژوهش، تهران، زاده مطلق سيدمحمد اعرابي، سيدمحمد تقي، ترجمه سازماني رفتار مباني، تيموتي. اي جاجو  نزيراب. استيفن پي .6
  .http://managerial.ir/archives/837http://managerial.ir/archives/837، 1389 ،28: سايت شرفته،يپ يت رفتار سازمانيري، مدياحقر شراره. 7
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 .كنند يم مشاركت مشترك، اهداف در گريكديبا  اعضاء .3

 .ننديب يم هيشب يزيچ در را گريكديو  كنند يگروه خود را به عنوان گروه احساس م ياعضا .4
 گروه كي ليدر تشك الزم يژگيالبته تنها و( استافراد آن  نيب يگروه، تعامل اجتماع يريگ شكل يژگيو نياول قتيحق در

  :است شده ليتشك ياجتماع اريمع چهار از تعامل نيا، )ستين
 )ياجتماعتعلق ( مشترك تيهو .1
 )افراد روابط تيجذاب( متقابل كنش و تعامل .2
 )ياهداف گروه( يجمع اهداف .3
 . 1 )يگروه يها تيفعال( يجمع يهنجارها .4

  

  گروه يكاركرد هاي ويژگي.  3

 و دهد يآنها را شكل م يدارند كه رفتار اعضا ياتيخصوص يكار هاي گروه. نيستند ايافتهن سازمان هايي جمعيت ي،كار هاي گروه
  .2كند مي ممكن را گروه خود عملكرد يزها و ن از رفتار افراد در داخل گروه يبخش بزرگ بيني پيش و تبيين

  
  ها نقش. 3-1

 ياز الگوها يا مجموعه اصطالح، نيمنظور از به كاربردن ا. مشغولند 3ينقش يفايا به كيهستند و هر  گريباز ،گروه ياعضا همه
  . شود ياشغال كرده است، نسبت داده م ياجتماع واحد كيرا در  نيمع تيموقع كيكه  يقابل انتظار است كه به فرد يرفتار

 . آورند يم وجود به را نقش تيدارند، هو يهمخوان نقش كيكه با  يواقع يرفتارها و ها نگرش: 4نقش تيهو .1
 .نديگو يم نقش ادراك م،يكن عمل چگونه مفروض تيوضع كيدر  رود يم انتظار ما از كه نيا: 5نقش ادراك .2
. نديگو يم نقش انتظارات را ديكن عمل چگونه مفروض طيشرا در ديبا شما كه نيا به گرانيد اعتقاد: 6نقش انتظارات .3

 فيتعر د،يهست مشغول تيكه شما به فعال يطيكه در مح كند يم نيمع ينقش ياديز زانيم به ديكن يم رفتار چگونه شما كه نيا
 . شده است

 با افتني قيبرتطب استنقش ممكن  كيدادن خود با الزامات  قيتطب شود يمتوجه م يكه فرد يهنگام: 7نقش تضاد .4
خواهد بود كه  يطيشرا شامل نقش تضاد حالت، نيبدتر در. دهد يم يرو نقش تضاد كند، ايجاد يدشوار  گريد نقش الزامات
 . دهد يم يرو تناقض تر شيب ايانتظارات دو نقش  نيدر آنها ب

 

                                                           
 .258، 1380تهران، ترمه، سازماني رفتار مديريتو همكاران، ي قيحق محمدعلي .1
 .221- 225، 1389هاي فرهنگي،  دفتر پژوهش ،مطلق، تهرانزاده  ، ترجمه سيدمحمد اعرابي، سيدمحمد تقيسازماني رفتار مباني تيموتي، . رابينز و جاج اي. استيفن پي .2

3. Role 

4. Role identity 

5. Role perception 

6. Role expectations 

7. Role conflict 
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  1هنجارها. 3-2

هنجارها . گروه مشترك است ياعضا هيكل انيكه م يرشيمورد پذ يرفتار ياستانداردها ؛دارند  افتادهجا ييهنجارها ها گروه همه
گروه  ياعضاكه  يهنگام. بزنند دست دينبا اي ديبا ييكارها چه به مشخص احوال و اوضاع در كه دهند يگروه نشان م يبه اعضا

گروه با حداقل استفاده از  ياعمال نفوذ بر رفتار اعضا يبرا يا لهيوسهنجارها،  رفتند،يپذ را آنهاو  كردند توافق هنجارهابر 
  .شود يعمل م يخارج يها كنترل

رنگ شدن با گروه و  هم يآمادگ ل،يتما نيا ليدل به. باشد داشته قبول را شما گروه كه ديدار دوست گروه، عضو عنوان به
خود وارد آورند تا  يبر اعضا ديشد ييفشارها توانند يم ها گروه كه دهد ينشان م بسيارشواهد . داريد راآن  يهنجارها رشيپذ

  . گروه هماهنگ شوند ياستانداردها با و دهند رييخود را تغ يها و رفتارها نگرش كنندآنها را مجبور 
 اريبس يها گروه به افراد رايز ه،ن كه است واضح شوند؟ يم ميكه به آنها تعلق دارند، تسل ييها گروه همهافراد به فشار  ايآ

 نياز ا. متناقض داشته باشند ييهنجارهاموارد  يبرخ در يحتها ممكن است  گروه نيا. است متفاوتآنها  يهنجارها و دارند تعلق
مهم  يها گروه نيا به. كنند يرنگ م تعلق داشته باشند، هم  دوارنديام ايتعلق دارند  آنها همهم كه ب ييها گروه با را خود افراد رو،

 . نديگو يم 2مرجع يها گروه
  
  3مقام. 3-3

 جوامع همه بر شود؛ يگروه داده م ياعضا ايها  به گروه گرانياست كه توسط د ياجتماع شده فيتعر رتبه اي گاهيجا كي مقام،
 يحت. ميا داشته زيناچ شرفتييپ طبقه، يب جامعه كيبه  يابيدست نهيزم در ار،يبس يها تالش رغم به. انداخته است هيسا

مهم در درك  يعامل مقام،. آورد يبه وجود م ييها نييآ و  حقوق ها، نقش ش،ياعضا ساختن زيمتما يبرا زين گروه نيتر كوچك
كه  يگاهيخود قائلند و مقام و جا يكه برا يگاهيجا و مقام انيكه افراد م يمهم است و هنگام اي زهيانگ رايرفتار انسان است، ز

 .ديآ يبه بار م يا عمده يرفتار يامدهايپ نند،يب يم يآنها قائلند، اختالف يبرا گرانيد
 

  گروه اندازه. 3-4

 است آن به وابسته اثر نياما ا است قاطع »بله« كيپرسش  نيا به پاسخ گذارد؟ يم ريتأثگروه  يكل رفتار بر گروه كياندازه  ايآ
بزرگ، در  يها گروه با سهيكوچك در مقا يها گروه كه دهند يم نشان شواهد د؟يوابسته توجه دار يرهايمتغ كدام به شما كه

 اندركار دست گروه اگر ن،يبا وجود ا. بهتر دارند يكوچك عملكرد يها گروه در افراد و كنند يم عمل تر عيسر فشانيانجام وظا
 افتنياگر هدف گروه . آورند يكوچك خود به دست م يانبهتر نسبت به همتا جييبزرگ همواره نتا يها گروه باشد، مسئله حل
 يكوچك در انجام كارها يها گروه همچنين،. داشته باشند يتر شيب ياثربخش ديبزرگ با يها گروه باشد، اطالعات و قيحقا

 ،اقدام يبرا رند،دا عضو هفت باًيكه تقر ييها گروه ن،يبنابرا. كنند يها و اطالعات به دست آمده، بهتر عمل م نهاده يثمربخش رو
 .ترند اثربخش

 

                                                           
1. Norms 

2. Reference groups 

3. Status 



 67   ياسالم يها بر ارزش يدر سازمان مبتن مؤثرو ارتباطات  يفرهنگ سازمان 

 

 1انسجام. 3-5

 ليدل نيكار به ا يها گروه يبرخ. ماندن در گروه يباق يبرا آنها زهيانگ و گريكديافراد نسبت به  شيگرا زانيم يعني انسجام
را  اعضا انيم اديز تعامالت گروه بودن كوچك اياند  كرده گريكديصرف كار با  ياديآنها وقت ز ياعضا كه دارند انسجام

 ليدل نيانسجام به ا. است كرده كينزد گريكديرو شده كه افراد گروه را به  روبه يخارج داتيتهد با گروه ايكرده  ليتسه
  . گروه ارتباط دارد يور بهره به است شده معلوم كه دارد تياهم

وابسته است كه در رابطه با  ييبه هنجارها يور بهره و انسجام انيم رابطه كه دهند يهماهنگ نشان م طوري به مطالعات
 با كار باال،محصول ( باشند شده نييتع» باال«مربوط به عملكرد،  يكه هنجارها يصورت در. اند شده نييعملكرد توسط گروه تع

اما  بود هدترخوا شيبمنسجم  تر گروه كم كيگروه منسجم از   كي يور بهره، )با افراد واقع در خارج از گروه يهمكار و تيفيك
 يكه انسجام و هنجارها يهنگام. بود خواهد نييپا يور بهره باشد، داشته »نييپا« يعملكرد يهنجارها منسجم، گروه كياگر 

 ريز ريتصو در ها يريگ جهينت نيا. كم  تا متوسط قرار خواهد گرفت فيدر ط يور بهره باشند، نييمربوط به عملكرد هر دو پا
  . 2اند شده خالصه

 
  

  
  
  
  

  
  

  3گروه يور عملكرد در گروه و بهره هنجارهاي گروه،انسجام  يانم رابطه. 3 نمايه

 

  

   آن اهداف و گروه انواع. 4

  :شوند يم ميتقس ريها به دو دسته ز گروه كل طور به
  اوليه هايگروه.4-1

قابل  ه،ياول ييشناسا رايو ب اند گرفته شكل افراد انيم يكوچك هستد كه از اجتماعات نسب ييها گروه ، سازمان در هياول يها گروه
 تيتقو به و گذارند مي ريتأثروزانه اشخاص  يها تيبر فعال اديز مقداري به گروه اعضاي ه،ياول يها گروه در. هستند صيتشخ

  .5صميمي، چهره به چهره و غير رسمي است رابطه،. عالقمندند يكديگر به اعضا ها گروه نيا در. 4قادرندرفتار فرد 

                                                           
1. Cohesiveness 

 .238، 1389، هاي فرهنگي دفتر پژوهش: ، تهرانزاده مطلق سيدمحمد اعرابي، سيدمحمد تقي، ترجمه سازماني رفتار مباني تيموتي،. رابينز و جاج اي. استيفن پي .2
 .238همان،  .3
 .239، 1382، تهران، هيأت، سازماني رفتار هاي تئوري، بهروز قاسمي. 4
 .http://managerial.ir/archives/837http://managerial.ir/archives/837، 1389 ،28: سايت ،پيشرفته سازماني رفتار مديريت، شراره احقري. 5

  انسجام 
      باال      ن ييپا

  

      باال 

  

  

 نييپا             

  

  باال يور بهره    متوسط يور بهره 

  

  نييپا يور بهره    متوسط تا يور بهره 

  نييپا 
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  ثانويه هايگروه.4-2

 مقررات ن،يقوان(كنترل  يها ستميس كه دارند ديتأك امر نيبر ا يمساع كيتشر و متقابل روابط بر عالوه هيثانو يها گروه در
 يزير برنامه هستند گروه رهبران كه اشخاص لهيوس هدارد و اعمال آنها ب ريتأثآنان در سازمان  يرفتارها بر) رهيغ و ها يمش خط

 گروه در كساني عنوان به اعضا. است قراردادي و رسمي آنها نيب روابط كم،آنها  نيب احساسي پيوند). 1382 ،يقاسم(شود يم
  . 1ويژه ايفا كنند نقشي بايد كه هستند مطرح

  

   2يثانو و نينخست يها گروه يها يژگيو: 2جدول

  يثانو يها گروه يژگيو  نينخست يها گروه يژگيو

 .نفر است بيستاندازه كوچك و اغلب كمتر از .1
  .وجود دارد اعضا نيب يميو صم يشخصروابط .2
  .است چهره به چهرهارتباط .3
  .اديمدت ز يبودن و با هم بودن اعضاء ط يدائم.4
  .اند دارند و نسبت به هم صادق ييبا هم آشنا اعضا. 5
 مكان ايندارد و فاقد بازرس  يبودن رواج دارد، گروه معموالً نام يررسميغ. 6

  .است ييآ گردهم
  .است ييرعقاليو غ يسنت شتريب ،يگروه ماتيتصم.7

  .است بزرگ اندازه. 1
  .وجود دارد اعضا نيو سرد ب يرشخصيغ روابط. 2
  چهره به چهره ارتباط بودن حداقل اينبودن . 3
  گريكدي اي اعضا كم وقت گذراندن و بودن يموقت. 4
  .ندارد وجود صداقت و ستنديبا هم آشنا ن يليخ اعضا. 5
 يدارا نيهمچن. اسم است يبودن رواج دارد، گروه اغلب دارا يرسم. 6

  .است ييآ و مكان گردهم يبازرس
  .است يكارآمد بر دياست و تأك يمنطق شتريب يگروه ماتيتصم. 7

  

   يسنت گروه.4-3

 ايسند مكتوب  چيه. است دو هر از ايو  يشخص ،يها، سنت ها و رابطه است كه در آن عمده ارتباط يمجمع گروه، نوع نيا
  .است همگان رفتهيپذ ،موجود يسنت يوجود ندارد و الگو يا نامه مانيپ

  
   يرسنتيغ گروه.4-4

 فيتعهدات و وظا ،يسنت حقوق نه و شود، يمشاهده م يشخص يدلبستگو  ياست كه در آن نه وابستگ يگروه گروه، نوع نيا
3سنت شده است يژگيو نيگزيجا مانيپ گروه نيا در. دارند تياهم يسنت

.   

                                                           
 .http://managerial.ir/archives/837http://managerial.ir/archives/837، 1389 ،28: سايت شرفته،يپ سازماني رفتار مديريت، شراره احقري. 1
 .269، 1380 تهران، ترمه، ،سازماني رفتار مديريتو همكاران،  يقيحقمحمدعلي . 2
 .270همان، . 3
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   1يرسنتيو غ يسنت يها گروه روابط. 3جدول

  يرسنتيغ يها گروه روابط  يسنت يها گروه روابط
  يشخص.1
  يررسميغ. 2
  يسنت. 3
  ياحساس. 4
  يكل. 5

  يرشخصيغ. 1
  يرسم. 2
  گرادهيفا. 3
  انهيگرا واقع. 4
  يشخص. 5

  

  2رسمي هايگروه. 4-5

 يرسم گروه. 3است رسمي گروه آنگروهي به كمك مدير براي ياري رساندن به سازمان در تحقق اهدافش تشكيل شد،  اگر
 رينظ كند؛ يم نيمع را آنها فيكه وظا دارند يا شده نييتع يكار فيتكالو  اندشده  فيهستند كه با ساختار سازمان تعر ييآنها

مشخص  ياهداف سازمان  راهر فرد  يرفتارها ،يرسم يها گروه در. دهند يم ليتشك را مايهواپ كيكه خدمه پرواز  يفرد شش
  :شوند يم ميتقس گروه دو به ها گروه نيا. 4هستند متوجه اهداف نيو به سمت تحقق ا اند كرده

  
  فرماندهي گروه) الف

 كي. دهند يم گزارش نيمع ريمد كيبه  ميمستقشده است كه  ليتشك يافراد از گروه نيا. كند يم نييتعرا  آنسازمان  نمودار
و پنج  يپست كنترل سيرئ است بيترت نيهم به دهند؛ يم ليرا تشك يفرمانده گروه كيآموزگار او  18و  ييابتدا مدرسه ريمد

  .بازرس او
  

  كار روهگ) ب

 يمرزها ن،يا وجود با. كنند يم يهمكار يكار فهيوظ كيانجام  يهستند كه با هم برا يافراد انگريب. كند يم نييتعآن را  سازمان
 يبرا. را قطع كند يفرمانده روابط تواند يم گروه نيا. شود ينم محدود مراتب سلسله در اش بالواسطه مافوق به كار گروه كي

 يمتهم شود، ممكن است الزم باشد كه ارتباط و هماهنگ يدانشگاه به ارتكاب جرم آموزش يدانشجو كيكه  يمثال، در صورت
 يا مجموعه نيچن. برقرار شود دانشجوييحراست و مشاور  سيرئ نام، ثبت مسئول ،ييدانشجو امور سيرئ آموزش، سيرئ انيم
  . داد خواهد ليتشك را كار گروه كي

  
  5غيررسمي هايگروه.4-6

 ييها ائتالف. 6باشد مشترك منافع يا دوستي د افرا، شدن جمع هم دور از هدف كه آيندمي وجود به هنگامي غيررسمي هايگروه
سه كارمند كه به سه بخش مختلف سازمان  رينظ اند، شده نييبرخوردارند و نه از طرف سازمان تع يرسم ساختار از نه كههستند 

                                                           
 .270، 1380 ترمه،: تهران ،سازماني رفتار مديريتو همكاران،  يقيحقمحمدعلي . 1

2. Formal groups  

 .http://managerial.ir/archives/837http://managerial.ir/archives/837، 1389 ،28: سايت ،پيشرفته سازماني رفتار مديريت، شراره احقري. 3
 .220-1389،221، هاي فرهنگي دفتر پژوهش: ، تهرانزاده مطلق سيدمحمد اعرابي، سيدمحمد تقي، ترجمه سازماني رفتار مباني تيموتي،. رابينز و جاج اي. استيفن پي .4

5. Informal groups 

 .http://managerial.ir/archives/837http://managerial.ir/archives/837، 1389 ،28: سايت ،پيشرفته سازماني رفتار مديريت، شراره احقري. 6
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 تماس ازين به پاسخ در كه هستند كار طيدر مح يعيطب يها يبند شكل ها گروه نيا. خورند يم ناهار گريكديبا  مرتبدارند و  تعلق
 .1شوند يظاهر م ياجتماع

. يدوست گروه اي نفع يذ گروه ،3كار گروه ،2يفرمانده گروه رينظ كنند؛ ميتقس زترير  ماتييتقس به را ها گروه كه است ممكن
 ،5يو دوست 4نفع يذ يها است كه گروه يحال در نيا و شوند يم جاديا يو گروه كار توسط سازمان رسم يفرمانده يها گروه

  .هستند يررسميغ ييها ائتالف
  

  نفع ذي گروه) الف

كار تعلق  يها گروه به اينداشته باشند  ايداشته  يهماهنگ گريكديبا  يخطوط فرمانده يهستند كه ممكن است در راستا يافراد 
. شوند ملحق گريكديآنها دربردارد، به  يمشترك برا يكه منافع  ژهيو يحصول به هدف يبرا است ممكن باشند، نداشته ايداشته 

كه اخراج شده است،  يهمكار از دهد، رييآنها را تغ يها يمرخص برنامه سازند وادار را كارفرما تا شوند يكه با هم متحد م يكاركنان
  . هستند خود مشترك منافع شبرديپ يبرا متحد كرهيپ كي يريگ شكل انگريب كنند،را بهتر  شانيكار طيشرا ايكنند  تيحما

  

   دوستي گروه) ب

كه اغلب به  ياجتماع يها ائتالف. دارندمشترك  يژگيو چند اي كي عضوشان، افراد كه شوند يم ليتشك ليدل نيا به اغلب
 ميت از تيماباشند، به ح يمشابه مبتن يقوم راثيم ايبر سن مشابه  توانند يمثال م يبرا ابند،ييم گسترشكار  طيخارج از شرا

  .مشابه داشته باشند ياسيس يها دگاهيد اي زنديبرخ يواحد يورزش
  
  )اي وظيفه تيم يا فرماندهي يمت( عمودي هايگروه.4-7

 در ها گروه نيا. و سرپرستان باشد معاونان شامل است ممكن كه است ردستيز چند و ريمد كياز  مركب يعمود يها گروه
  . رنديگ يشكل م يفرمانده مراتب سلسله

  
  
  

  

  

  

  

  

  

  6عمودي هاي تيم. 4 نمايه

  

                                                           
 .220-1389،221، هاي فرهنگي دفتر پژوهش، تهران، زاده مطلق سيدمحمد اعرابي، سيدمحمد تقي، ترجمه سازماني رفتار مباني تيموتي،. رابينز و جاج اي. استيفن پي .1

2. Command groups 
3. Task groups 
4. Interest groups 
5. Friendship groups 

 .273، 1380 تهران، ترمه، ،سازماني رفتار مديريتو همكاران،  يقيحق يمحمدعل. 6

 مدير

 معاون

 سرپرست سرپرست

 معاون معاون
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  افقي هايگروه.4-8

 ژهيو فهيوظ ايهدف  كيانجام  يبرا ها ميت نيو اكثر اوقات ا است سازمان در سطحمختلف هم يواحدها ياعضا از مركب
  :شوند يم ميكه خود به سه دسته تقس كنند يم تيفعال
  
  
  

  

  

  

  

  1افقي هاي تيم. 5 نمايه
  

  2يگروه كار )الف

 يشده است و تا زمان يطراح ينيمع و محدود اهداف به دنيرس يبرا كه شده ليتشكمختلف  ياز كاركنان واحدها يكار گروه
  .شود يم منحل ميت هدف به دنيرس از بعد و دارد تيموجود ابديكه به اهداف دست 

  

  3اي وظيفه يانم يها گروه) ب

مختلف دور  يتخصص يها نهيزم براساس ها گروه نيا در افراد. ستيآنها مشخص ن حيات دورههستند كه  يكار يها گروه منظور
خاص  يهدف يبر رو يكار يها گروه همانند ها گروه نيا. كنندكار  گريكديبا  ياتيعمل مسائلي يرو بر تا نديآ يمهم گرد 

  .دارد تداوم آنها اتيح كه تفاوت نيمتمركز هستند، البته با ا
  

  4يكار هاي يتهكم) ج

مختلف  يواحدها از افراد ها تهيكم نيا در. دارد تمركز خاص هدف كي ياست كه بر رو يدائم ايموقت  يافق گروه ،يكار تهيكم كي
  .5باال ندارند ييتوانا و تخصص به ازينضرورتاً   تهيكم افراد. كنندخود را  بازگو يواحد كار يها دگاهياند تا د گرد هم آمده

                                                           
 .همان. 1

2. Task force 

3.Cross - functional groups 

4. Commitees 

 .272-274، همان. 5

 مدير
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  1يكار يها گروه انواع. 6 هينما

  

  گروه تشكيل داليل. 5

 يازن ارضاي برايبه گروه  وابستگي و تعلق به ميل آن داليل تريناز مهم يكي. دهند مي تشكيل گروه ،گوناگون داليلي به افراد
  :2كرد تقسيم دسته دو به توان مي را نيازها ينمنابع تأم. است

  
  3يداخل منابع. 5-1

  :كرد ميتقس دسته چهار به توان يكه در داخل گروه هستند را م يمنابع
  افراد نيب روابط تيجذاب) الف

، ...و باورها ها، قيتلف: شامل تواند يم شيگرا علل. دهد يم گروه ليتشك دارد، شيگرا افراد ديگربه طرف  كه آن ليدل به فرد
  .باشد

                                                           
 .275، 1380ترمه، : ، تهرانسازماني رفتار مديريتمحمدعلي حقيقي و همكاران، . 1
 .260-261، همان .2
 

3.Internal resource  
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  يگروه يها تيفعال) ب

  .باشند داشته مراوده گريكديمشابه با  يها تيموقع در خواهند يم كه شوند يم ليتشك ليدل نيا به شتريب ها گروه گونه نيا
   يگروه يها هدف) ج

  .كندفرد وقت و كوشش خود را صرف تحقق آن  شود يم باعث تيهو نيا. كنند يم دايپ تيافراد هو ،يگروه يها هدف قيطر از
  ياجتماع تعلق) د

  .شودفرد  ياجتماع تيهو جاديا يو مبنا باشداحساس  يو برتر يمنبع ارزش فرد اديز حدي تا است ممكن گروه در تيعضو 
 
  1يخارج منابع. 5-2

  :شود يم ميدسته تقس چهاربه  ازهاين يارضا يخارج منابع
  اشخاص تيجذاب) الف

كه خارج از  يشخص با گروه در تيعضو قيطر از بتواند است ممكن فرد كه است آن گروه از خارج اشخاص تيجذاب از منظور
  .برقرار كند ارتباط است،گروه 

  خارج از گروه يها هدف) ب

  .رديبپذ را آن تياعتبار و احترام به همراه دارد، عضو گروه، در تيعضو نكهيا ليدل به است ممكن شخص
  ياقتصاد منابع و ايمزا) ج

خود  ياعضا يرا برا يازين نيچن تواند، يم ميرمستقيغ و ميمستق قيطر به زين گروه و شوند يم نيتأم يماد قيطر به ازهاياز ن يبرخ
  .كند نيتأم

  تيامن نيتأم) د

 گروه دييو تأ يبانيپشت از و نديب ينم تنها را خود مشكالت با مقابله در كند، مي تياحساس امن شتريبه گروه ب وستنيپ با فرد
  .است برخوردار

  
  يسازمان يها گروه ليتشك در ارتباطات و فرهنگ نقش. 6

 وجود زين يحيو تلحو يموارد ضمن ل،يدال نيا بر عالوه. دهند يمگروه  تشكيل   ،گوناگون لييدال به افراد شد ذكر كه طور همان
 گريكديفرهنگ و ارتباطات افراد با  ،يضمن موارد نيا از نمونه دو. دارند دخالت ها گروه ليتشك يچگونگ و نوع در كه دارد
  .دشوار است كاري گريكديهستند كه جدا كردن آنها از  دهيتن هم در قدرآن ارتباطات و فرهنگ البته. است

افراد را ن يا يوه زندگيدارند و نحوه مراوده آنها ش مختلف با هم ارتباط يهاوهياشخاص گوناگون در جامعه مدرن به ش
 ي؟ درباره چه كسكند ي؟ چگونه صحبت مكند يصحبت م ينكه چه كسيا .آنان است گر فرهنگانيدهد ونما يل ميتشك

، كند ير مييارتباطات تغ كه عناصر ياالت حوزه مشترك ارتباطات و فرهنگ هستند؛ وقتؤاز س يبخش ،...و كند يم صحبت
   .ستندين يفرهنگ جداشدن كند و ارتباطات و ير مييهمه به تبع آن تغ ،يعناصر فرهنگ
عنوان  ها بهارزش شد، اشاره قبل فصول در كه گونه همان. وه ارتباطات دارديق بر موضوع و شيعم يريتأث زينفرهنگ  متقابالً

 يبرا يقو ييارزش ها به عنوان راهنما. كارسازند ارين باره بسي، در انددار يو روح يكه ارزش احساس يبزرگ و مهم يباورها
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 آنها اثرات ،يا غربي ييايمثال آس ؛يملشوند و بسته به نوع فرهنگ يها و رفتار اعضا اعمال مجهت دادن به افكار، قضاوت
است،  يار رسمي، بسيغرب يهاسه با فرهنگيمقا ن مردم دريها، معموال روابط و ارتباط بييايدر فرهنگ آس مثالً .متفاوت است

   .كند يتالش م يش از نظر روحيخو يساختن خود و ارتقا ي، برايويموضوعات دنه بر يتك يفرد به جا
درباره چه  نكهيا يريگميبر تصم شان، ت خاصيل اهميبه دل ،ا جامعهي فرهنگ ،ك گروهي يوجه مشترك اعضا ،هاارزش

به كند يادب حكم م ها،از فرهنگ ياريدر بس مثالً. ر گذار استيتأث ،د ارتباط برقرار كرديبا يبه چه نحو و يبا چه كس يموضوع
نگونه يا يغرب يهادر فرهنگ يان كنند وليما و اشاره بيرا با ا ان نكنند؛ بلكه آنيآنچه كه افراد در فكر و ذهن خود دارند ب يروشن

  .باشد داشته ريتأثهم  شتريب ديشا نيست، ريتأثيبتنها  نهموارد  نيا در زين يمذهب يها ارزش ،يمل يها ارزش بر عالوه البته. ستين
  
  گروه ليتشك مراحل. 7

 و تكامل مراحل خصوص در دگاهيد دو به نجايا در. شوند يم جاديخاص ا يندهايفرا از نوعاً آنها. ستندين ستايا ها گروه
  :1پردازيم ميگروه  ليتشك

  
  اول ديدگاه. 7-1

 در. شوند يم جاديا كنترل رشيپذ و مشاركت رشيپذ نقش، رشيپذ متقابل، رشيپذ: يا مرحله چهار نديفرا كي قيطر از ها گروه
  :پردازيم مياز آنها  كيبه هر  ليذ

 گريكديمبادله اطالعات مربوط به خود با  قياز طر يريگ شكل و ليتشك مرحله نيگروه در اول ياعضا :متقابل رشيپذ .1
 گريكدي ينظرها نقطه از گفتگو و بحث قيطر از توانند يگروه م ياعضا بيترت نيبه ا ،ييآشنا ميزان شيافزا با. شوند يم آشنا

 يجد ها بحث نيكه ا يهنگام. دهند يم جهت رييتغ ،گروه ياصل كارها به  بحث نيا سرانجام. شوند آشنا مختلف مسائل درباره
 .كند يمخود حركت  ليتشك گريگروه به طرف مرحله د شوند، يم

. كند مي بحث اعضا ديعقا و احساسات درباره آشكارتر گروه، پذيرفتند، را گريكدي  شروع گروه اعضاي يوقت :نقش رشيپذ .2
 كيبه  يابيدست ياز خود نشان دهند و برا يمخالف، تحمل و بردبار يها دگاهيگروه در برابر د ياعضا است ممكن مرحله نيا يط در

آنها به توافق  درباره تيو در نها كنند ميگروه  بحث  يها هدفدرباره   اعضا،. آشنا شوند يمختلف ديبا عقا مناسب، ميتعم ايراه حل و 
 .شود يبراي تحقق هدف سازمان واگذار م يا فهيوظ اينقش  اعضا، از كيسپس به هر . رسند يم

كه گروه از آنها  ييها تيبه طرف فعال يشخص يها مالحظه و ها دگاهياز د اعضا توجه مرحله، نيا در: مشاركت رشيپذ .3
. ابنديخود دست  يها هدف به تا كنند يم كمك گرانيبه د و يمساع كيتشر گريكديبا  اعضا. شد خواهد جلب برد، ينفع م
 خود و است مشاركت گروه فهيوظ مرحله نيا در. دهند انجام تيخالق با را خود فيباال دارند و ممكن است وظا اي زهيانگ  اعضا
 .كند يمحركت  يئمرحله نها يسو به زين گروه

 توافق براساس فيوظا. كند يمدر جهت تحقق اهدافش تالش  مؤثر طور به مرحله نيگروه در چهارم :كنترل رشيپذ .4
به انجام  يازين و رنديگ يم انجام تياعضا با قابل يها تيفعال بالغ، گروه كيدر . شود يواگذار م ييتوانا با متناسب و دوجانبه
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 را عملكرد نيا از حاصل بالقوه جينتا و ها تيفعال تواند يم بالغ گروه كي. يستن يخشك سازمان يساختارها قالب در كارها
 .دهد انجام يحيتصح اقدامات وم،و در صورت لز كند يابيارز

ها ممكن  گروه يبعض بلكه شوند، ينم ليتبد مؤثرگروه  به و كنند مين يط را ليها چهار مرحله تشك است تمام گروه گفتني
  .شوند يبرسند، متالش ينهائ مرحله به نكهياست قبل از ا

  
  دوم ديدگاه. 7-2

 آنها از كيبه هر  ليذ در. شوند يم جاديا انحالل و تكامل انسجام، تقابل، ،يريگ شكل: يا مرحله پنج نديفرا كي قيطر از ها گروه
  :شود يم پرداخته
گروه اتفاق  يرهبر و ساختار هدف، نظر از نامند، يم يريگ شكل مرحله را آن كه مرحله نينخست در: 1يريگ شكل مرحله .1

 يرفتار نوع چه نكهيا نييتع يسازمان برا ياعضا. نامطمئن هستند خيليموارد  نيآن در ا ينظر كامل وجود ندارد و اعضا
از گروه  يجزئ ايكه افراد خود را عضو  شود يكامل م يزمان مرحله نيا. هستند شيو آزما يدر حال بررس دائم است، پذيرفتني

 .بدانند
كه گروه  ينسبت به كنترل يول رنديپذ يم را گروه تياعضا موجود. يگروه درون تضاد ايتعارض  يعني: 2تقابل مرحله .2

 گروه دورن در اراتياخت مراتب سلسله دوره، نيا شدن كامل از پس تيدر نها. كنند يم مقاومت كند اعمال افراد بر خواهد يم
 .شد خواهد مشخص
كه مرحله  يزمان. است انسجام دهنده نشان كه ديآ يمستحكم به وجود م يگروه روابط ياعضا نيب: 3انسجام مرحله .3

 داشتهاز افراد  كي هر ديبارا كه  يحيو گروه نوع رفتار صح شود يم مستحكم و مسنجم گروه ساختار شود، ليانسجام تكم
 .كند يمباشند، مشخص 

با  ييگروه صرف آشنا ن،يا از شيرا كه پ ييروين. شده است پذيرفتهمقطع گروه فعال است و  نيدر ا :4تكامل مرحله .4
گروه است كه  يتكامل دوره مرحله نيآخر چهارم، مرحله. كند يمصرف م كارها انجام راه در نكيا كرد يافراد و درك آنها م

 .پردازد يخود م يشگيروزانه و هم يپس از آن گروه به كارها
 يانجام دادن كارها يمشابه كه برا يها گروه و ها ميت ،يكار يها موقت، گروه يها تهيكم با رابطه در:  5انحالل مرحله .5

 را خود تيموجود انيپا تا شود يم آماده گروه مرحله، نيدر ا. به نام انحالل وجود دارد يگريد مرحله شوند، يم ليتشك يخاص
گروه قرار ندارد، بلكه گروه در جهت جمع و جور كردن  يها تيمهم و مشخص در اولو يكارها انجام آن، از پس. كند اعالم

 .دارد يبرم گام ها تيفعال به دنيكارها و خاتمه بخش

                                                           
1. Forming 

2. Storming 

3. Norming 

4. Porforming 

5. Adjourming 
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   گروه تيفعال. 8

  .1كرد ميتقس ساده و دهيچيپ دسته دو به توان يم را شود يكه به گروه واگذار م ييها تيفعال
  
   دهيچيپ يها تيفعال. 8-1

 است مجبور گروه باشد، دهيچيپ قدر هر تيفعال كيدر اصل . اند يرعاديغ و ديهستند كه تازه، جد ييآنها دهيچيپ يها تيفعال
  .ببرد سود شتريب جهينت در و كند  بحث شتريبمختلف،  يها حل ارائه راه يبرا
  
  ساده  يها تيفعال. 8-2

 ديگروه نبا ياعضا باشد، ساده نوع از تيفعال اگر. هستند كنواختيو  يساده به صورت استاندارد، روزمره، عاد يها تيفعال
شناخته شده و استاندارد استفاده  يها روش از توانند يآنها م يكار نيانجام چن يمختلف بحث كنند و برا يها حل راه درباره

 صورت آن در باشد، داشته وجود دهند، انجام ديگروه با ياعضا كه كارهايي  نيب اديز اريبس يوابستگ اگر وهيش نيهم در. ندينما
 گريكديانجام شود به  ديكه با ييكارها اگر نيبنابرا. كنند يهمكار و نظر تبادل ،يهمفكر رند،يبگ تماس هم با شتريب ديبا

  .آمد خواهد تر نييپا تعارض درجه اي زانيم و مؤثرترداشته باشند، در آن صورت ارتباطات  ياديز يوابستگ
  
   گروه در ها نقش. 9

  نقش. 9-1

ساده خواهد شد  يهنگام نقش، رفتار درك. »يگروه يها ييايپو در ليتحل و هيتجز واحد نيكوچكتر«: عبارت است از 2نقش
درك رفتار،  يبرا افراد فياز وظا يكيدر واقع . كنندو آن را به صورت مستمر اجرا  رنديبرعهده گ ينقش افراد از كيكه هر 

  . 3دارنداست كه  يدرك نقش
 تكامل گروه ساختار دارند، ليتمابخصوص در گروه  ييها نقش يفايا به ،كه اعضا يهنگام فوق، مطالب به توجه با نيبنابرا

  :استسه نوع  نقش،. دهد يم» نقش« يمعن كند، يم يباز گروه ساختار كل در فرد كيكه  يقسمت قتيحق در. ابدييم
 .است شده فياست كه در شرح شغل تعر يرسم نقش: انتظار مورد نقش) الف

 .دهد انجامآنها را  رود يمفرد به آنها اعتقاد دارد و انتظار  كياست كه  ييها تيمجموعه فعال :شده احساسنقش )ب
نقش  گويايدارد كه  يشتريب احتمال شده فاينقش ا. خود است يكار تيموقع در فرد كي يواقع رفتار: شده فايانقش )ج

  .نقش مورد انتظار باشد ياحساس شده به جا
  

  هويت. 9-2

 يمقتضا و موقع اگر. هستند »1نقش تيهو« آورنده ديوجود دارند كه پد يخاص يها و نگرش يعمل يرفتارها نقش، هر با مطابق
 ينقش و باشد مبهم تيكه موقع يهنگام برعكس،. داشت خواهند را نقش عيسر رييتغ ييباال داشته باشد، افراد توانا وضوحي ،ينقش

                                                           
 .255، 1382تهران، هيأت،  ،سازماني رفتار هاي تئوري، بهروز قاسمي. 1

2. Role 

 .301-303، 1380تهران، ترمه، سازماني رفتار مديريتو همكاران، ي قيحق محمدعلي. 3
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 طيشرا اگر گر،يد عبارت به. گردند يبازم مينقش قد يها تيكمتر داشته باشد، افراد غالباً به هو يوضوح كند، ايفا ديبا شخص كه
  .گردند يبازم ميقد يرفتار يو افراد به الگوها شوند مي مبهم ها تيهو نشوند، نييها، خوب تب نقش يبرا الزم

  
  نقش انتظارات. 9-3

به  ياديرفتار ما تا حدود ز يچگونگ نييتع. دارد نام »2انتظارات نقش«خاص،  يتيدر موقع فرددر مورد نحوه عمل  گرانيد نظر
  .شود يم مربوط ميكن يكه در آن عمل م يا نهيزم در نقش فيتعر

  .3نديگو يم »نقش) يها شهيكل( يها قالب«درآمدند، به آن  يكل يها يبند انتظارات نقش متمركز شدند و به صورت طبقه يوقت

  

  4نقش تعارض. 9-4

احتماالً  يحت نباشد، سازگار گر،يد ينقش يفايا يمناسب برا يرفتارها با است ممكن نقش كي يفايا يمناسب برا يرفتارها
 كار نقش، كيكه قبول شرط  ابديدر شخص كه ديآ يبه وجود م يدر واقع تعارض وقت. باشند  متعارض گريكديممكن است با 

چند انتظار  ايدو  ها تيموقع نيا در كه شود يم ييها تيآن، شامل موقع يو در حالت افراط كند يمدشوار  گريقبول نقش د يبرا را
  :است تر معمول تعارض دو نقش تعارض مختلف انواع انيم از. كنند يم دايپ نيتبا هم بانقش 

فرد  كه مختلف نقش چند ايدو  نينامناسب ب يتقاضاها كه ديآ يم شيپ يزمان تعارض نوع نيا: 5نقش دو نيب تعارض) الف
  .هر دو نقش همزمان برآورده شود يتقاضاها كه بود خواهد دشوار زمان، نيا در. باشد داشته وجود كند، يم ايفا

 مختلف گروه دو توسط واحد نقش كياز  ييتقاضاها كه ديآيم شيپ يزمان نقش درون تعارض: 6نقش درون تعارض) ب
 در. رديبگ سرچشمه دارند، ها نقش فاكنندگانيا كه ييها تيموقع ابهام از تواند يم نقش درون تعارض ن،يهمچن. رود يم انتظار

متفاوت از دارنده نقش خواهند  انتظاراتي مختلف افراد نباشد، روشن رود، يم نيمع نقش كيكه از فرد در  يانتظار اگر قتيحق
  .ديآ يم وجود به نقش درون تعارض كه است صورت نيداشت و در ا

  .گروه گريد ياعضا طرد و ها گروه فيضع عملكرد ،يشغل يتينارضا: تعارض نقش عبارتند از يمنف يآمدها يپ
  

  

                                                                                                                                                                                                 
1. Role 

2. Role expectation 

 .302، 1382تهران، هيأت، ،سازماني رفتار هاي تئوري، بهروز قاسمي. 3
4. Role expectation 

5. Interrole conflict 

6. Intrarole conflict 
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  1نقش تعارض انواع: 7 هينما

  

  گروه  يها نقش بندي طبقه. 9-5

  :شوند يم ميتقس دسته چند به خود ها نقش نوع نيا:  2كارگرا يها نقش) الف
 .هستندحل مشكل  يبرا ييهاحل راه و شنهادهاينو، پ يفكرها آغازگر ها، نقش نوع نيا دارنده: 3مبتكر نقش .1
آنها  و يآور مربوط به موضوع و مسئله را جمع يها تيواقع ها، نقش نوع نيا دارنده: 4اطالعات كننده يآور جمع نقش .2

 .كنند مي يرا  بررس
 فرد، نيا. دهد يم حيگروه توض يبرا را شيخو اتيتجرب است، نقش نوع نيا يكه دارا يكس: 5دهنده اطالعات نقش .3
 .ردبه اطالعات دا اديز يدسترسو  باال يفرد دانش

 .است قيو تلف يبند جمع هنر داراي فرد، نيا: 6كننده هماهنگ نقش .4
 .كند يم يابيو ارز يارائه شده را  بررس يهاحل راه و ماتيتصم يبد اي يخوب اب،يارز فرد: 7ابيارز نقش .5

  :شوند يم يبند طبقه دسته چند به ها نقش نوع نيا:  8كننده و نگهدارنده منسجم يها نقش) ب
 .كند يم قينو را تشو يو فكرها يهمبستگ نقش، نيا دارنده: 9كننده قيتشو نقش - 1
 .كند يمتوازن را حفظ  تضادها، كاهش قيطر از نقش، نيا دارنده: 10كننده هماهنگ نقش - 2

                                                           
 .303، 1380تهران، ترمه، سازماني رفتار مديريتو همكاران، ي قيحق محمدعلي. 1

2. Task – oriented roles 

3. Initiater role 

4. Information seeker role 

5. Information giver role 

6. Gordination role 

7. Evaluatior role 

8. Maintenance roles 

9. Encourage role 

10. Harmonizer role 

  انواع 

 تعارض نقش

 ن دو نقشيتعارض ب

  نقش درونتعارض 

  نارضايتي شغلي

  ها عملكرد ضعيف گروه

  طرد اعضاي ديگر گروه
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 .كند يم قيتشو مشترك ديعقا داشتن و مشاركت به را گرانيد فرد نيا: 1نگهبان و پاسدار نقش - 3
تا استانداردها  كند يم وكمك مشخص را گروه اهداف نقش، نوع نيا دارنده: 2شاخص و استاندارد كننده نييتع نقش - 4

 .شود يمشخص م
 .كند يمتوافق  ها تيفعال يدارد و بر رو يانفعال نقش فرد نيا: 3رويپ نقش - 5
 بازخورد گروه از دائماً و كند عمل درست گروه كه است مراقب كامالً نقش، نيا دارنده: 4گرمشاهده اي ابيارز نقش - 6

 .كند يم افتيدر
  

  :خودمحورانه يها نقش) ج

 . كند يمخالفت م يفكر و شنهاديپ هر با و است باف يمنف فرد نيا: 5مانع نقش - 1
توجه همه را به خودش جلب كند و همواره عملكرد  كند يم يسعنقش،  نيا دارنده: 6شهرت و نام جستجوگر نقش - 2

 .گذارد يگروه را به حساب خود م
 .دارد يتهاجم يو رفتارها كند يمخودش سوء استفاده  ياز گروه در جهت منافع شخص فرد، نوع نيا: 7جوتسلط نقش - 3
 .9نباشدگروه  جزء خواهد يگروه استفاده كند و هم م يايمزا از خواهد يم هم فرد نوع نيا: 8كننده اجتناب نقش - 4

                                                           
1. Gatekeeper role 

2. Standard setter role 

3. Follower role 

4. Grop observe role 

5. Blocer role 

6. Recognition- seeker role 

7. Dِominator role 

8. Advoider role 

 .307-308، 1380،تهران، ترمه، سازماني رفتار مديريتو همكاران، ي قيحق محمدعلي. 9
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  1ها درون گروه يها نقش بندي طبقه. 8 نمايه

                                                           
 . 309، همان. 1

 يها نقش

 گروه

 كارگرا يها نقش -الف

 كننده و نگهدارنده مسنجم يها نقش -ب

 خودمحورانه يها نقش -ج

 نقش مبتكر - 1

 كننده اطالعات آوري نقش جمع - 2

 دهنده نقش اطالعات - 3

 نقش هماهنگ كننده - 4

 نقش ارزياب - 5

 نقش تشويق كننده - 1

 نقش هماهنگ كننده - 2

 نقش پاسدار و نگهبان - 3

 كننده  شاخص و استاندارد نقش تعيين - 4

 نقش پيرو - 5

 گر ارزياب يا مشاهده - 6

 نقش مانع - 1

 نقش جستجوگر شهرت و نام - 2

 جو نقش تسلط - 3

 نقش اجتناب كننده - 4



 81   ياسالم يها بر ارزش يدر سازمان مبتن مؤثرو ارتباطات  يفرهنگ سازمان 

 

  سازماني رفتار در گروه نقش -10

  :عبارتند از آنها نيتر عمده. گذارد يم ريتأثمختلف بر رفتار كاركنان  ييها وهيش به گروه
 يگروه يها هنجارها و ارزش كند يم يسع گروه در تيعضو با فرد كه بيترت نيا به :تفكرات و اعتقادات ها، ارزش رييتغ) الف

 يزمان شتريب نيا البته. آورد وجود به شيها و اعتقادات خو در ارزش يراتييتغ كه شود يباعث م ن،يا جهيدر نت. كند تيرا رعا
 .رديبپذ معتبر مرجع كيكه گروه را به عنوان  ديآ يم شيپ

 زيندارد، بلكه داشتن مهارت و معلومات ن يبستگ عالقه به تنها هدف به دنيرس و كار انجام: ها مهارت و عاتاطال شيافزا)ب
 .يانفراد صورت به تا شود يم نيتأم بهتر گروه قيطر از زين ها مهارت و معلومات نيكه البته ا است الزم

 گروه قتيدر حق. كندمتعدد و خفته افراد را فعال  يازهاين تواند يگروه م :يروان يداريب و ميتحر دره اي زشيانگ موجود عوامل)ج
  .1اورديب نيپائ ست،يواقع منطبق ن يايكه با دن يو سطح توقعات فرد را هنگام كند كيتحر را افراد رفعاليغ يازهاين تواند يم

  

  2يگروه هاي كنش. 11

 ياعضا باشد و هم پاسخگو يشخص يازهايها و ن كنش يپاسخگو هم تواند يم گروه كي. استمتفاوت  يها كنش يدارا گروه
  : 3 است شده آورده ريگروه به شرح ز يها كنش نياز ا يبرخ راستا نيا در. يسازمان يها كنش

 ياساس اهداف با كه است گروه تيفعال از جنبه آن ها كنش نوع نيمنظور از ا :ها گروه يسازمان يرسم هاي كنش. 11-1
  :از عبارتند ها كنش نياز ا يبرخ. است كسانيسازمان همراه و 

 آن كياما تفك ديآ يبرنم فرد كيكه انجام آن از عهده  يكار سازد، ممكن را دهيچيپ كار كيانجام  تواند يم گروه .1
 .ممكن است اجزا به

الزم است،  اعضا تيخالق يبرا دوجانبه كيتحر ايو  شود يم عيتوز اعضا نيكه اطالعات ب يمواقع در تواند يم گروه .2
 .باشد عينو و بد يها دهيا خلق لهيوس

 يها كنش يادار يا دهيپد ايمرتبط است، نقش رابط  گريكديبه  يكه كارشان تا حدود ييها بخش نيب تواند يم گروه .3
 .كننده، را داشته باشد هماهنگ

 .باشد مشكل حل سازوكار كي تواند يم گروه .4
 .كند عمل دهيچيپ ماتيتصم يمجر و كنندهليتسه عنوان به تواند يم گروه .5
 .كردو آموزش،  استفاده  شدن ياجتماع لهيوس عنوان به تواند يم گروه از .6

  

سازمان را كه با خود به  ياعضا يازهاياز ن ياريبس توانند يها م گروه :ها گروه يو فرد شناختيروان هاي نقش. 11-2
  :برد نام ريز شرح به توان يعمده گروه را م يها كنش فهرست نهيزم نيا در. كنندبرآورده  آورند، يسازمان م

  .باشند يم شان ياساس يازهايافراد به ن يابيدست لهيوس ها گروه .1

                                                           
 .288، 1380تهران، ترمه، ، سازماني رفتار مديريتو همكاران، ي قيحق محمدعلي. 1

2. Group acts 

 .294-295، همان. 3
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  .هستند شيخو تيحس افراد از هو دييتأتوسعه و  ياصل ابزار ها گروه .2
  .هستند ياجتماع تيواقع آزمون و جاديا ياصل لهيوس ها گروه .3
  .هستند يناتوان حس و اضطراب ،يمنيكاهش عدم ا ياساس عامل ها گروه .4
 د،يآ يبرنم يرسم يها كه از عهده گروه يمسائل حل ژهيوبه مسئله، حل سازوكار كي ،اعضا يبرا توانند يم ها گروه .5
  .آورند فراهم

  

 يرسم يها مربوط به گروه يها كنش هم كه كنند يعمل م يصورت به ها گروه اغلب:  چندگانه يامختلط  هاي كنش. 11-3
 يبرا يديكل يممكن است واحدها يشناختروان يها گروه لذا. دهند يرا انجام م يررسميغ يها خاص گروه يها و هم كنش

  .باشند يسازمان اهداف و كاركنان يازهاين ادغام ليتسه
  

  ها گروه در ارتباطات. 12

 اختصاص آن به را درسنامه نياز ا يمهم است كه ما بخش اعظم يدر رفتار سازمان يبه قدر يكار طيمح در ارتباطات مبحث
 به را فيانجام وظا يبرا ازين مورد اطالعات و باشند داشته تعامل گريكديگروه با  يكه اعضا شود يم موجب ارتباطات. ميا داده

  . 1كنند ميتقس گرانيد با و آورند دست
  

   2متعامل يها گروه. 12-1

 كه ده،يچيپ فيوظا يبرا ها گروه نوع نيا. اند وابستهبه هم  يليخ ،يگروه فيوظا انجام نيدر ح اعضا ،متعامل يها گروه در
 نيا. كنند كار گرانيد با هماهنگ ديبا همه گروه، نيا در. مناسبنددر حل مسائل است،  يهمكار و اديز اطالعات تبادل مستلزم
 ارتباطات. شود يم دهينام زين يا ستاره ارتباطات اي 4جانبه همه شبكه كه ديآ يدرم 3رمتمركزيبه شكل شبكه ارتباطات غ يهماهنگ

 و مشاركت ازاتياز امت ياريبس و عيتوز اعضا نيب يخوببه اطالعات. دهد يم را شدن ريدرگ فرصت همه به عتاًيطب جانبه همه
  .شود يحاصل م يريدرگ

  
  
  
  
  

  5متعامل گروه -رمتمركزيغ ارتباطات شبكه. 9 هينما

                                                           
 .181، 1380تهران، مهاب قدس، چاپ سوم، و همكاران،  يزينژاد پار رانيا ترجمه، سازماني رفتار مديريتهمكاران،  و شرمرهورن، .جان آر. 1

2. Interacting 

3. Decentralized 

4. All-channel 

 .180، همان. 5
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   1يهمكار هاي گروه .12-2

 هر و شود يم ميتقس اعضا نيب محوله كار. كنند يم كار مستقل صورت به ،يگروه فيوظا انجام در ،يهمكار يها گروه ياعضا
 و شوند يم هماهنگ كنترل، مركز كي لهيافراد به وس يها تالش. شود يم كامل كنند، يكار م ييكه به تنها يافراد لهيوس به بخش
گروه، آنها را ادغام  يئخلق محصول نها يبرا اي يآور جمع را گرانيد كار جيدارد، معموالً نتا يجا تيموقع نيكه در ا يشخص

 كنترل، مركز و افراد نيچون ارتباطات غالباً ب مناسبند شده، مشخص كامالً عناصر با ساده فيانجام وظا يبرا ها گروه نيا. كند يم
 شده داده نشان شكل نيا در چنانكه غالباً. شود يم جاديا 2ارتباطات متمركز شبكه كيدارد و  انيجر برگشت و رفت صورت به

 نيشتريب رد،يگ يكه در مركز قرار م يفرد شبكه، نيا در. شود يم خوانده زين 3يا رهيزنج اي يا چرخه شبكه نام به شبكه نيا است،
  .را دارد يشغل تيرضا

  
  
  
  

  4يهمكار گروه -متمركز ارتباطات شبكه. 10 هينما
  

   5متضاد يها گروه. 12-3

 تضاد موارد. كند يممتضاد را مشخص  يها گروه باشند، داشته تعارض اتيكل عمل يها از جنبه يبعض با كه ها رگروهيز يبرخ وجود
 مانند كند؛ دايپ درازمدت جنبه ايبه اهداف مربوط باشد و  يابيدست نحوه سر بر موقت مجادله مثل خاص موضوعات به است ممكن

 ها رگروهيز آن در كه است 6شده محدود ارتباطات شبكه كيتعامل، شامل  يالگو صورت هر در. تيريمد و كاركنان نيب اختالف
 ها گروه نيا انيم ارتباطات. شود يروابطشان خصمانه م يگاه و پردازند يم كشمكش به گريكدي تيموقع سر بر مخالف دوقطب مانند

 بر كه شود يم مالحظه تيريكار با مد يروين روابط در گاه تيوضع نيا. است زيآم  تعصب و محدود غالباً داشت، انتظار توان يم چنانكه
  . خورد يم هم بر تيريكاركنان و مد يعاد روابط ،يطوالن يها زدن چانه و مخرب اعتصابات اثر

   

  
  
  
  

  

  7متضاد گروه -محدود ارتباطات شبكه.  11 هينما

                                                           
1. Coacting 

2. Centralize communication 

3. Wheel or chain network 

 .همان. 4
5. Counteraction 

6. Restricted communication 

 .همان. 7
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  يكار يها گروه مزاياي. 13

  :1از عبارتند آنها ترينكه مهم دارندمتعدد  مزاياي يكار هاي گروه
از مجموع  بيش توان و يتخاص داراي سيستم يك اجزاي ينب يمجموع هماهنگ و منطق:  2)افزاييهم( تضايف خاصيت - 1

مضاعف با  يا افراد به گونه انرژي ها، خالقيت براساس يرد،صورت پذ گروهي صورت هاگر كار ب يعني. تك آنها خواهد بود تك
 .كرد خواهد يداپ تضايفي خاصيت گروه و شود مي تركيب يكديگر
 دانش گذرانند، يرا م يآموزش يها و دوره كنند ميتعامل  يكديگرافراد با  كه اين دليل به: افراد دانش و ها مهارت افزايش - 2

 .يابدمي افزايش يستمافراد در س هايمهارت و
 يجهدر نت و آيد ميبه وجود  يريپذ انطباق نوعي افراد كار انجام يتها و ظرف در نگرش كارگروهي اثر در: پذيري انعطاف - 3
 .شود يبرخوردار م يشتريب ياييو پو پذيري انعطاف از سازمان
 و دهند يكه انجام م كاري در را خود افرادو  يردصورت گ يو مشاركت گروهي صورت به ها فعاليت اگر: تعهد افزايش - 4

 .بود خواهد ها سازمان ديگرباالتر از  نياز تعهدشان و رضايت بدانند، شريك گيرند يكه م تصميماتي
 

   مؤثرگروه  مشخصات. 14

 يبرا را ريز يها يژگيو ،»نيادگار شا«. الزم را داشته باشد ياثربخش ديبا رديپذ صورت ديكه با يتيفعال هر اي يكار واحد هر ناًيقي
  :كند يم انيب مؤثر، يكار گروه كي يطراح

الزم  يها كنند و تالش يهماهنگ هدف به دنيكه بتوانند خود را در جهت رس يا گونه به: اعضاء يتمام در هيروح داشتن - 1
 .را از خود بروز دهند

 يآزاد احساس خود شهياند و فكر انيكه در ب يا گونه به: كنند استقالل احساس دهند يكه انجام م ييها تيفعال در ديبا اعضا - 2
 .بتوانند  تبادل نظر كنند يراحتكرده و به

آنها وجود نداشته  يها شهيدر افكار و اند يدار امانت حس و نكنند اعتماد گريكدياگر افراد به  رايز :اعضا نيب اعتماد - 3
 .ديرس نخواهد خود نظر مورد اهداف به گروه ناًيقيباشد، 
 يهمكار ازمندين راتييتغ نيا مطمئناً. كند رييمختلف تغ يها تيموقع در گروه رهبر است ممكن: گروه رهبر نقش - 4

 .داوطلبانه اعضا خواهد بود
 افكار ديبا. بگذارد ريتأثكل اعضا  يرو بر دينبا نفر كي شهيفكر و اند يعني: باشند داشته اجماع حالت ديبا ها ميتصم - 5

 .شود جادينسبت به گروه ا ياجتماع دگاهيو سپس د يبررس گروه در مختلف
به  گريكديحل مسئله با  براي ديگروه با ياعضا يحالت نيچن در: كند يمبرخورد  يمشكل ايكه گروه با مسئله  يهنگام - 6
 .نظركنند تبادلو  يهمكار
 كيكه افراد در  يهنگام گريد يعبارت به: رديگ يحل مسئله قرار م براي يكارگروه ايحل مسئله  نديكه گروه در فرآ يهنگام - 7
 .باشد داشته نظر مد زيرا ن افراد ريسا پرورش و رشد نقش ديبا رنديگ يم قرار گروه

                                                           
 .267-277، 1380تهران، ترمه، سازماني رفتار مديريتو همكاران، ي قيحق محمدعلي. 1

2. Senergy 
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