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درآمدی بر رفتار سازمانی در هزاره سوم

 فصل هشتم: کیفیت زندگی کاری در سازمان

 مقدمه 

تالش  یانسان یروین یدر بهساز شرفتهیپ یو همه کشورها می باشدکشور  کی هیسرما نیبزرگتر یانسان یروین

 تیریمان و مددر حوزه ساز ریاخ یدهه ها یکه ط یمشترک مطالعات افتهی نینموده اند. بدون شک بارزتر

 کارکنان به گریاند و امروز د تهکه گف ییبوده است تا جا یانسان یروین یهمتا یبر نقش ب تأکیدانجام گرفته، 

درصد از  90ه کارکنان خود وابسته هستند و هستند که ب سازمان ها بلکه در واقع ستندیوابسته ن سازمان ها

مهارت،  ،یانسان یها نهیزم بینبوده است بلکه به س هیسرما شیافزا لیبه دل یصنعت یتوسعه در کشورها

توسعه بوده  ندیعامل نخست در فرآ ه،یبه عوض سرما یانسان یها تیو ... بوده است. ظرف تیریمد ،یکاردان

قه یدراکر از آنان به عنوان کارکنان کارکنان هوشمند هستند که  ازمندیهوشمند ن یاست. امروزه سازمان ها

 یکنان غنکار نیباشند و ا یبرخوردار م یا ژهیو یو منزلت سازمان گاهیکند که از جا یم دای دیو سف ییطال

مربوط به  اتیکه در ادب یدیشوند و نگرش جد یسازمان ها محسوب م یها هیسرما نیتر مین و عظیتر

و هم خالق معنا که انسان هم عامل کار بوده  نیباشد. به ا یم یراهبرد یتحول به انسان شده، نگرش تیریمد

 یتیمثبت، حما یفضاها لقبا خ دیو تحول سازمان دارد و سازمان ها با رییدر تغ یلذا نقش محور باشد یآن م

 ینحوه دارند ب نگه هیبا روح شهیها را هم را جذب نموده و آن یآمد و باهوشو رشد دهنده بتوانند افراد سر

 یزندگ تیفیتحت عنوان ک یکار توجه به عامل نیه االزم .که کار را با حداکثر توان در سازمان انجام دهند

به صورت  یکار یزندگ تیفیبهبود ک ،یجامعه امروز درمطرح شده است.  ریاخ یاست که در دهه ها یکار

و  یمنابع انسان تیریمد یها هیرو نیکه ب ییآمده است. از آنجااهداف سازمان و کارکنان در نیاز مهمتر یکی

 تیفیک یارتقا قیبه کارکنان از طر دنیمجدد بخش اتیوجود دارد، لذا ح یمیمستق رابطه یکار یزندگ تیفیک

 یم یکار یزندگ تیفیکه امروز به ک یو لذا توجه می شودمحسوب  یهر سازمان تید موفقیکل یکار یزندگ

در  ،یکار یت زندگیفیت کیبه اهم تیکه همگان بر آن قائل هستند لذا با عنا یمیتاست از اه یتابشود باز

 تیفیک یآت یو برنامه ها جینتا ،یکیزیابعاد، عوامل، الزامات ف خچه،یتار م،یشده است مفاه یفصل سع نیا

 به بحث گذاشته شود. یکار یزندگ

  یکار یت زندگیفیک فیتعار

شده است که با گذشت زمان مفهوم آن توسعه  یکار یزندگ تیفیاز ک یمتفاوت فیگذشته تعار یدهه ها در

 شود.  یها اشاره م از آن یبه تعداد لیاست که در ذ فتهایو تکامل 

مورد مالحظه قرار گرفته است آنچه  ریمتغ کیبه عنوان  یکار یزندگ تیفیک 1969-1972 نیدوره ب یط در

و  یشغل تیرضا رینظ یفرد جیبر نتا یکار یزندگ تیفیاست که ک نیدوره منحصر بفرد بوده ا نیکه در ا

.گرفتند یقرار م یابیارز ردمو یکار یزندگ تیفیک یبر مبنا زیشته است و سازمان ها ندا تأکید یبهداشت روان

مفهوم  نیدر ا .مورد توجه قرار گرفت کردیرو کیبه عنوان  یکار یزندگ تیفیک 1969-1975دوره  یط در

ها،  استیکار، اتخاذ س طیمح یکل طیاست که با توجه به بهبود شرا یکردیو رو افتیره یکار یزندگ تیفیک
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آن کاسته و  یکنواختی ازشود که  یطراح یشوند کار به گونه ا یکه موجب م دینما یم هیرا توص ییها هیرو

 یشدن ر،یامکان پذ ،یاتیمفهوم ساده از نقطه نظر عمل یکار یزندگ تیمعنا کف نیبر تنوع آن افزوده گردد در ا

  .است یانسان دایو شد

از روش ها مورد مالحظه قرار گرفت.  یبه عنوان مجموعه ا یکار یزندگ تیفیک 1972-1975دوره  یط در

ط کار و بهره ور ساختن یمح یارتقا یکه برا دیاز روش ها مطرح گرد یمفهوم آن به عنوان مجموعه ا نیدر ا

 رینظ یمیمترادف با مفاه یرا به عنوان مفهوم یکار یزندگ تیفیک قتیآن مورد استفاده قرار گرفت در حق

 یمعن نیکارکنان مورد مالحظه قرار گرفت. در ا یها تهیو کم یشغل یساز یخود گردان، غن یکار یگروه ها

 یاست که در جستجو یبه عنوان روش شتریبلکه ب ستین نیمع یها کیاز تکن یمجموعه ا یکار یزندگ تیفیک

  .باشد یآن م یفرع یدهاواح ایکار در کل سازمان و  طیمح یکل طیبهبود شرا

 یمشارکت تیریبر مد تأکیدو  دیبه عنوان نهضت و جنبش مطرح گرد یکار یزندگ تیفیک 1970 دهه اواخر

 یریگ میاز تصم یمشارکت یندیبه عنوان فرآ یکار یزندگ تیفیدوره ک نیداشت. در ا یو مباحث مردم ساالر

دانستند که به  یم یندی. آن را به عنوان فرآشد فیو کارکنان تعر تیریمد نیو سازش متقابل ب یها، همکار

شده بود در  جادیمقصود ا نیا یکه برا یباز و متناسب یارتباط یسازمان از راه مجار یآن همه اعضا لهیوس

 نی. ادیگرد یگذارد، تلق یاثر م یطور کله کارشان ب طیو بر مح شان به خصوصیکه بر شغل ها ییها میتصم

 ،یگردد )داود یشود اطالق م یسازمان م یکل طیکه باعث بهبود شرا یزیبه هر چ نیواژه از جانب محقق

 :می باشد ریبه شرح ز یکار یزندگ تیفیارائه شده از ک فی(. اما اهم تعار1377

 ین( مناکارک وها  هیاتحاد ت،یریمد)سازمان  نفعانیاست که سهامداران و ذ یندیفرآ یکار یزندگ تیفیک

 یزندگ تیفیتا دو هدف بهبود ک ندینما حیخود تشر یرا برا اتید، عملنبهتر کار کن گریکدیآموزند چگونه با 

 (1984، وپیشود )فل محققطور همزمان ه ب یسازمان یبخش و اثر اعضا یکار

کارکنان در کانون  آنکه در  ینگرش و فرهنگ است، نگرش و فرهنگ کیاز همه  شیب یکار یزندگ تیفیک

 تیو در نها یآنان، امکان توسعه اجتماع ید و ارتقاها و امکانات رش نهیتوجه قرار دارند و با فراهم نمودن زم

 (.1381 ،یمرادسازد )حسن  یرا مقدور م یرفاه عموم شیافزا

 :کرد فیتوان تعر یرا در دو مفهوم م یکار یزندگ تیفیک (1992) وکیکاس ریبه تعب

که شامل  می باشد یسازمان یو واقع ینیع یها هیو رو طیاز شرا یآن معادل مجموعه ا ،ینیع فیدر تعر -الف

و  منیا یکار طیشرا ،ها یریگ میدخالت دادن کارکنان در تصم ،یمشارکت یع، سرپرستیرفت یها یخط مش

 شود  ی... م

 طیخود در مح (یذهن) یو روان (ی)جسم یکیزیعبارت از ادراک کارکنان از بهداشت ف ،یذهن فیدر تعر -ب

 تیو و برداشت کارکنان سازمان از مطلوب یتصور ذهن یبه معنا یکار یزندگ تیفیمفهوم ک نیکار است در ا

 است.  یکار طیو شرا طیمح یو روان یکیزیف

 هیکل تیشخص رشداست که باعث  یتیریفلسفه مد کی یکار یزندگ تیفی( ک1985) ی، آرالمانوپبه نظر ک

کارکنان را  یاطفو ع یکیزیف تیمطلوبپردازد و  یم یدر فرهنگ سازمان راتییتغ یکارگزاران شده و به معرف

 بخشد.  یم ارتقا
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 یاز اقدامات و اصالحات مستمر یمجموعه ا یکار یزندگ تیفیتوان گفت که ک یباال م میتوجه به همه مفاه با

و مهارت  نشیدانش، ب شیکارکنان و افزا یساز شغل، توانا یساز یکار، غن طیبهبود شرا قیاست که از طر

 . دساز یرد، سازمان و جامعه را محقق مآنان، منافع بلند مدت ف یحرفه ا یها

 یزندگ تیفیدوره ک نیکه در ا دیمطرح گرد یکار یزندگ تیفیدر مورد ک ینیون قیعال 1980دهه  لیاوا

آن شود  یاثربخش شیکه بتواند منجر به بهبود سازمان و افزا دانستند یم یعامل یاو  زیرا معادل با هر چ یکار

سازمان  یبخشاثر شیآن افزا فدهد و هد یاز سازمان رخ م یکه در هر سطحشد  یاطالق م یتیو به هر فعال

 باشد.  یم یباال بردن مقام و منزلت و فراهم نمودن امکان ترق قیاز طر

مطرح شده و تعهد نسبت به  یموضوع اخالق کیبه عنوان  یکار یزندگ تیفیمطالعات ک نیدر تازه تر امروزه

 نیاساس ا قلمداد شده و بر یرفتار سازمان یو محور یانسان یز ارزش هاا یکیبه عنوان  یکار یزندگ تیفیک

نه عملکرد مد نظر داشته باشند یخود را در زم تیموفق یستیبا که نیسازمان ها به موازات ا تیریمفهوم، مد

 یجدهند گام بردارند )شرمرهورن،  یکه در سازمان کار انجام م یکسان تیجلب رضا یدر راستا یستیبا یم

 (.1998، هانت و همکاران، آ

 

  یکار یزندگ تیفیک هیسازمان ها با توجه به نظر دیجد یها تیمسئول

و  ستیتر کیار قاتیاساس تحق مطرح شد و بر 1954در  بایتقر 1950در دهه  یکار یزندگ تیفیک ابتدا

 نهید شده در زمیا یدر لندن شکل گرفت. پژوهش ها یروابط انسان نهیدر زم ستاکیهمکارانش در دانشکده تاو

وجود آمدن ه مطالعات منجر به ب نیا .دادند قرار یابیرا مورد ارز دو نیا نیدر سازمان ها ارتباط ب یو انسان یفن

 یزندگ تیفیاقدامات مربوط به ک نیشتریمتحده، ب االتیکه امروزه در ا دیگرد یاجتماع یفن یها ستمیس

نروژ و  رلند،یا ا،یتانیدر بر یکار یزندگ تیفیک شگامیپمتخصصان  .دهد یرا تحت پوشش خود قرار م یکار

 یزندگ تیفیک تیکردند فعال جادیا یو تکنولوژ کارکنانچه بهتر هر یهماهنگ یشغل را برا یها یسوئد طراح

وجود آمدن ه شده و باعث ب نیکار تدو یدر طراح تیریها و مد هیمشترک اتحاد یها عمدتا با همکار آن یکار

و بازخورد  ی(، تنوع شغلیکارکنان سطوح باالتر از منزلت )اعتبار شغل یکه برا دیمشاغل گرد از ییها یطراح

 آورد.  یرا به ارمغان م جیمربوط به نتا یطالعاتا

 یکار یزندگ تیفیو برعکس اروپا، نوع ک دیرس کایمتحده امر التیبه ا 60دهه  یدر ط یکار یزندگ تیفیک

اقدامات  نهیزم نی. در ادیاستفاده گرد یمتنوع یها و نگرش ها وهیاز ش روش واحد، یتر شد و به جا دهیچیپ

 یریکارگه و ب جادیمنجر به ا افشده در شرکت پست تلفن و تلگر یرابرت فورد درباره مشاغل غن شگامانهیپ

 (. 1381پور،  یشد )معدن یشغل یساز یغن یها تیفعال

 یدر شهر تار 1970در کارخانه جنرال موتور در سال  یکار یزندگ تیفیبرنامه ک نیو معروف تر نیاول اما

شرکت از کارگران دعوت کرد که  ریشد. مد ادهیبود پ دیسطح تول نیتر نییپا یکه شرکت دارا ورک،یویتاون ن

 یشنهادهایاز پ یاریراستا بس نیا رو د ندیکارخانه مشارکت نما اتیدر عمل راتییتغ یو اجرا یزیدر برنامه ر

که داوطلبانه مشارکت کرده بودند  یکار یرویدرصد از ن 95ستان در حل مشکالت دنبال شد. کارگران و سرپر

عملکرد  تیفینشان داد که ک یبعد یابیارز ،یکردند پس از دوره آموزش یسه روزه را ط یدوره آموزش کی
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د در سال مور 32به  1972در سال  2000ها از  یتیو نارضا اتیشکا ادافته و تعدیت کاهش بیو غ شیافزا

 (. 1984 و،پیکاهش بافت )فل 1978

 جیگذشته به تدر یدر طول دهه ها یصرفا سازمان یبر منافع و سودها تأکیدشود  یمالحظه م که همچنان

 دینما یم نییرا تب سازمان ها یاز اهداف و فلسفه وجود یسازمان تنها بخش یو امروزه سود آور افتهیکاهش 

. اکنون از سازمان ها می شود بر دوش سازمان ها نهاده ینینو فیت و وظارسال ریمس نیدر ا گرید یاز سو

 زیمنافع و رشد کارکنان و جامعه را ن شند،یاند یود و منافع خود مسکه به  یرود به همان نسبت یانتظار م

ره اشا یکار یزندگ تیفیسازمان ها در حوزه ک دیجد یها تیاز مسئول یبه برخ لیمطمع نظر قرار دهند. در ذ

 از:  شود که عبارتند یم

 یحفظ حرمت و کرامت انسان -

 ها  تیها و اقل گروه هیحفظ حقوق کل -

 نفعان، مالکان و جامعه یو سازمان نسبت به ذ ریمد تیمسئول -

  یحل مسائل اجتماع یبرا سازمان ها ریبا سا یهمکار -

 بهتر یزندگ یبرا ستیز طیحفظ مح -

 

  یکار یزندگ تیفیابعاد ک

 نجایقرار گرفته است که در ا یمتفاوت مورد بررس یایاز زوا یکار یزندگ تیفیگذشته ک یول دهه هاط در

  .گردد یو ابعاد آن اشاره م ایاز زوا یبه برخ

صدا، گرد و  رینظ یکار در برابر عوامل گوناگون نیان در حنکارک یمنیکار: محافظت و ا یمنیبهداشت و ا .1

 یو تکنولوژ دیجد یها است. امروزه با استفاده از دستگاه یتیهر فعال هیز اصول اولغبار، حرارت، برودت و ... ا

مداوم به  یکه کارکنان با آموزش ها یرتتر شده است البته در صو منیکارکنان ا یبرا یکار طیمدرن شرا

 . ندیبرده و در کاهش سوانح و خطرات تالش نما یپ یمنیا لیو ضرورت استفاده از وسا تیاهم

 یمنیاصول ا تیاز رعا نانیاطم نیمداوم و همچن یجهت آموزش و بازرس ژهیو یها و گروه ها تهیکم لیتشک

 نهیزم نیکارکنان از بروز مسائل و مشکالت حاد در ا یو روان یجسمان یها ییکار با توانا طیشرا ینیب شیو پ

  .کاهد یم

 یادیز یایجامع از مزا برنامه کیه عنوان جهان ب ی: کاهش ساعت کار در اغلب کشورهایکار تبساعت و نو .2

آماده به کار در  یروهایاز ن یشتریبتعداد  یاشتغال برا نهیزم جادیامر ضمن ا نیا تیرعا رایبرخوردار است. ز

 یو فراغت م یخانوادگ ،یبه امور شخص کارکنان شتریتوجه ب نیو همچن یکاریجامعه، موجب کاهش نرخ ب

 دهد.  یرا به شدت کاهش م یصبو ع یجسم یها یماریگردد و ب

 نیشود. ا یدر جسم و روان کارکنان م یگوناگون یها یموجب بروز ناراحت زیشب ن مهیشب و ن فتیدر ش کار

 .قابل جبران است یا تا اندازه شتریساعت کمتر و پرداخت ب رینظ یا هژیو التیبا در نظر گرفتن تسه زیامر ن

کارکنان است. الزم است  تیمهم در جلب رضا اریبس یامر ،یشغلو ثبات  تیدر کار: امن یشغل تیامن .3

 یرسم یسازمان ها دیأیسازمان به ت ی، اخراج و ... از سووضع شده مربوط به استخدام، ارتقاو مقررات  نیقوان
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در سازمان  یبازرس یها میت وابطض نیا حیو اعمال صح تیبه منظور رعا نیو همچن دهیمانند وزارت کار رس

 باشند. مستقر 

ات وضع شده را در مورد همه و مقرر نیکه سازمان، قوان جلب مشارکت و برخورد عادالنه با کارکنان: چنان. 4

 آورد.  یم دیرا در کارکنان پد شتریب تیموجبات رضا دیاعمال نما کسانیان، گروه ها و اقشار مختلف کنکار

مربوط به  یها یریگ میشارکت در تصم( جهت جلب مضی)عدم تبع کسانی یها استیبا اعمال س نیهمچن

 یم یو انسان هیکار را با روح طینموده و مح یرا در کارکنان خنث یگانگیاحساس ب یکار یسازمان و برنامه ها

 یو با معرف یکار یها هها و گرو میت لیتشک قیتواند از طر یمشارکت کارکنان م ی. نحوه سازماندهدینما

  .ردیاها صورت گکارکنان هر واحد در شور ندهینما

باشد که  یفیو خرد نباشد، مجموعه وظا یجزئ اریباشد که بس یبه گونه ا دیکار با یکار: محتوا یمحتوا .5

کسب دانش  یها نهیکارکنان زم یو مهارت کارکنان بوده و برا ییرا شکل دهد و متناسب با توانا یل واحدک

 باشد. تیوبو مطل تیمقبول یاو از نظر کارکنان دار دیرا فراهم نما شتریو مهارت ب

در  دیمشاغل جد جادیمشاغل و ا یشکل سازمان کار )حذف برخ رییتغ ریتأث یبررس :سازمان کار راتییتغ .6

کارکنان  هیروح فیبا تضع جادیدر ا راتییتغ نیآنان نسبت به ا یمؤسسه( در کارکنان و عکس العمل ها کی

 دارد.  ینقش مهم

 نیکار کردن، کسب معاش است. توجه به ا یعموم یها زهیانگ نیاز مهمتر یکی: دستمزد و پاداش عادالنه. 7

عادالنه بودن  زانیم رایاست ز یاست قابل بررس یشغل با فرد خاص کاف کی یاز درآمد برا یچه سطح که

 یازهاین نین توجه به تأمیکاز کارکنان متفاوت است ل کیاست و در مورد هر  یذهن یا لهئدستمزد مس

 یکار یزندگ تیفیک نیکارکنان جهت تأم یو تعهدات خانوادگ یزندگ یها نهیدر مقابل هز یزندگ یاساس

 دارد.  ینقش مهم

که در برابر  یاجتماع تیسازمان در قبال مسئول ییاجرا یها و برنامه ها استیس :یاجتماع تیمسئول .8

  .دارد ییر بسزایبه کار در آنان تأث زهیعالقه و انگ جادیبه عهده دارد، در ا شانیکارکنان و خانواده ها

را با توجه به  امیا نیگذران ا یها نهیفراغت کارکنان توجه داشته و زم امیکار و فراغت: چنانکه سازمان به ا .9

 یفرهنگ یبه ارتقا ،یو سرگرم حیتا در ضمن تفر دیفراهم نما یگرمسر یو الگوها یخانوادگ ینوع کار، زندگ

 جادیاست جامه عمل بپوشاند باعث ا انسازم یاجتماع یها تیاز مسئول یکیکه  کارکنان و خانواده شان

 .گردد یدر سازمان م یکار یزندگ تیفیدر ک تیو مطلوب زشیانگ

نگرش  قیمنزلت از طر نیا .دارد ریدر نگرش کارکنان نسبت به حرفه شان تأث ی: منزلت شغلیمنزلت شغل. 10

 (.1375 ،یشود )توسل یم فیتضع ایو  تیراد تقوو سازمان در اف رانیو نحوه برخورد مد

 

  والتون چاردیر یکار یزندگ تیفیک یالگو

که  باشد یمؤلفه م 8 یارائه داده است که دارا یکار یزندگ تیفیک یرا برا ی( چارچوب1973والتون ) چاردیر

  .میپرداز یهر کدام م حیطور مختصر به توضه ب

 :یکار یزندگ تیفیچارچوب ک یمؤلفه ها
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 یارهایتناسب پرداخت ها با مع زیو ن یکار مساو یبرا ی: منظور، پرداخت مساویپرداخت منصفانه و کاف -1

 باشد.  یکار م گریکارکنان و تناسب آن با انواع د یارهایو مع یاجتماع

 یساعات کار منطق نییتع زیو ن یکیزیاز نظر ف منیا یکار طیشرا جادیو سالم: منظور، ا منیکار ا طیمح -2

 دارند ریکارکنان تأث یو ذهن یکیزیف تیرا که بر وضع ییها یآلودگ یستیبا یکار طیمح نیاست. همچن

 کاهش دهد 

 یفرصت ها ،یفرد یها ییبهبود توانا نهیفراهم نمودن زم یمداوم: به معنا تیفرصت رشد و امن نیتأم -3

 باشد.  یشتغال مآمد و ادر تیامن نیکسب شده و تأم یمهارت ها یریگکاره و ب شرفتیپ

ان بدون ترس از انتقام مقام باالتر و نسخن کارک یآزاد نهیمنظور، فراهم بودن زم :در سازمان ییقانون گرا -4

 باشد. یم ینافذ بودن سلطه قانون نسبت به سلطه انسان

مان ساز یاجتماع تی: به نحوه برداشت و ادراک کارکنان در مورد مسئولیکار یزندگ یاجتماع یوابستگ -5

 .اشاره دارد

 یزندگ یبخش ها گریو د یکار یزندگ نیتوازن و تعادل ب یمؤلفه به برقرار نیا :یزندگ یکل یفضا -6

عامل توجه به  نیباشد. ا یمربوط م می شود یخانوادگ یو زندگ التیکارکنان که شامل اوقات فراغت، تحص

بر  یکار یها تیفعال ریتأث یو بررس باشند یآن م ریکار درگ طیکه افراد خارج از مح یکار ریغ یها تیفعال

 شود.  یشامل م زیکارکنان را ن یخصوص یزندگ یرو

آنان  که نیکه احساس تعلق کارکنان به سازمان و ا یفضا و جو کار جادیا یو انسجام اجتماع یکپارچگی -7

 . دینما تیباشند را تقو یسازمان م ازیمورد ن

در کار،  یچون استفاده از استقالل و خود کنترل ییهم بودن فرصت هابه فرا یانسان یها تیتوسعه قابل -8

کارکنان  یبرا یزیبه اطالعات متناسب با کار و برنامه ر یگوناگون، دسترس یبهره مند شدن از مهارت ها

 اشاره دارد. 

 

 کار  طیمح یکیزیف الزامات

 یرو یادیز ریاست که تأث یعوامل از یکیکار  طیمح ،یکار یزندگ تیفیسطح ک یو ارتقا جادیمنظور ا به

 یها یها و دلسرد یتیکار و کاهش نارضا طیمح یکیزیف طیبهبود شرا یکار افراد دارد. برا تیفیو ک تیکم

  :است یضرور ریکارکنان انجام اقدامات ز

 یزدهو مخلصانه تر باشد کار کردن در سازمان راحت تر و با مانهی: هر قدر روابط افراد صمتیمیصم جادیا -1

کارکنان  یرا که موجب کدورت و دور یعوامل دیآکنده از محبت و صفا، با ییفضا جادیا یاست. برا شتریب زین

خاص، چشم و هم  یگروه ایبه فرد  یندادن پنها ازیامت ،یتهمت، چاپلوس بت،یشود مانند غ یم گریکدیاز 

در کار به مبارزه با  تیجد یافراد به جا ابدیگسترش  مسائل نیچنانچه ا رایبرد ز نیاز برا  ...ها و  یچشم

 پردازند.  یم گریکدی

را که در  یباشد که افراد همان و احساس یکار به گونه ا طیکه مح یکار: در صورت طیکردن مح یخانوادگ -2

برقرار  یرسم ریو روابط غ باشندخود دارند در سازمان نسبت به همکاران خود داشته  یخانواده نسبت به اعضا

 شوند. یکارها راحت تر انجام مشود 
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 یانسان ها موجب بهداشت روان یو روح یدرون یزگیهمراه با پاک یظاهر یزگیکار: پاک طیبهداشت مح -3

سازمان و  طیافراد به مح یمنده کار همراه باشد عالق طیمح یکیزیف یزگیکار است چنانکه با پاک طیمح

 . دینما یم شتریآنان را ب یوابستگ

شود  یخنده موجب م ک،یولوژیزیاست. از نظر ف ازمندین یکار: انسان به خنده و شاد طین محشاد ساخت -4

محوله  فیانجام وظا یصورت است که فرد آمادگ نیپر شود و موجب نشاط فرد گردد در ا ژنیتا خون از اکس

 خواهد داشت.  شتریرا ب

افراد  دید دیحاکم، با یمیو اقل یفرهنگ ،یماعاجت طیسالم: با توجه به نوع و شکل کار و شرا حاتیانجام تفر -5

 یشهر بزرگ زندگ کیکه در  یکرد. مثال افراد ایدارند و تا حد ممکن، آن را مه شیگرا یحاتیبه چه نوع تفر

 و سرسبز را دارند.  داص و خلوت و کم سر طیمح کیدر  حیبه استراحت و تفر ازیکنند ن یم

 یبوفه، فروشگاه فراهم کردن امکانات ،یخور مانند استخر، نهار یرفاهامکانات  نیبر موارد مذکور تأم عالوه

در مناطق خوش آب  ییها تیئسو نندارکنان به همراه خانواده شان ماو اوقات فراغت ک لیتعط یروزها یبرا

سکوت  تیکار، رعا طیدر مح اتیانممنوع بودن استعمال دخ ،یصبحگاه یورزش ها یبرا یامکانات جادیو هوا، ا

 (.1381 ،یاست )حسن مراد یاریبس تیاهم یکار دارا طیدر مطبوع نمودن مح زیمحل کار و ... ن در

 

  یکار یزندگ تیفیبهبود ک یراهبردها

رن گذشته قاز اواسط  یسازمان یرشد و بالندگ یها نهیکار و فراهم آوردن زم طیبه کارکنان، بهبود شرا توجه

 یهمچون برنامه ها یمتنوع یها و طرح ها هیرابطه نظر نیدر اقرار داشته است.  تأکیدمورد  یطور جده ب

 . ت، توسعه سازمان و ... ارائه شده اسکردن کار یکارکنان، انسان یایمزا

دانشمندان  .قرار گرفته است یشتریو مورد توجه ب افتهی یشتریب تیمقبول یکار یزندگ تیفیک انیم نیا در

شولر و دوالن  .را ارائه داده اند یمختلف یو راهبردها اتیها، نظر طرح یکار یزندگ تیفیبهبود ک یمختلف برا

 یکار یگروه ها لیباز، تشک یارتباط یرا مشروط بر گسترش شبکه ها یکار یزندگ تیفی( بهبود ک1376)

 یایمزا یبرنامه ها نیساختار سازمان دانسته اند. همچن یو نوساز تیفیک یحلقه ها لیمستقل، تشک مهین

ها،  مهیکار، انواع ب طیبهداشت، مح یها نهیدر زم یتیاز اقدامات حما یمجموعه ا رندهیگبر کارکنان در

و  یمیکر یو ... است )حاج یجبران خدمات، امکانات رفاه ،یانسان یمهندس ،یبانیخدمات پشت ،یبازنشستگ

 (. 1379 ز،یرنگر

 :شمردتوان بر یم ریزرا به شرح  یکار یزندگ تیفیبهبود ک یراهبردها نیوجود مهمتر نیا با

 یزندگ تیفیمفهوم ک رشیدرک و پذ -3 یو ترق یشغل ریتوسعه مس -2 یاثربخش و رفتار سرپرست یرهبر -1

همه  یبا نگرش یکار یزندگ تیفینظام جامع بهبود ک یطراح -4 سازمان ها ارشد رانیدر سطح مد یکار

فراهم نمودن فرصت  -6کارکنان  هیکل یبرا یآموزش یفراهم کردن انواع فرصت ها -5مدت  جانبه و بلند

 ،یشغل یساز یغن قیکارکنان از طر یساز توانا -7 یو سازمان یشغل یها یریگ میمشارکت فعال در تصم

و  یسطح رفاه یرتقاکار و ا یمنیبهداشت و ا ،یشغل تیامن جادیا -8. ..و  اریاخت ضیتفو ،یگردش شغل

 یقیتشو یها زمیو عادالنه و استفاده از انواع مکان یپاداش کاف یااعط -9آنان  یکارکنان و خانواده ها یفرهنگ

 -11کارکنان  یها و منزلت شغل تیمسئول شیافزا یتالش برا -10کارکنان  یفرد یمتناسب با تفاوت ها
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و کل سازمان  گریکدیسازمان نسبت به  یسازمان و پاسخگو نمودن واحدها یاجتماع یها تیتوجه به مسئول

گسترش  -15 یسبک سازمان ینوساز -14ارتباط با کارکنان  -13منعطف  یجداول کار -12 هنسبت به جامع

 یو نوساز تیفیک یتشکل حلقه ها -17مستقل  مهین یکار یگروه ها لیتشک -16باز  یارتباط یشبکه ها

 ساختار سازمان

  

  یکار یزندگ تیفیک جینتا

 یارشد سازمان ها به منابع انسان رانینانکه مدفلسفه، طرز فکر و نگرش است و چ کی یکار یزندگ تیفیک

 ندینما یم یزندگ تیفیبرنامه جامع ک یو اجرا یسازمان بنگرند اقدام به طراح هیسرما نیخود به عنوان مهمتر

 :حاصل خواهد شد رینه به شرح زیزم 3در  یمتعدد جیمنافع کارکنان سازمان و جامعه نتا نیکه ضمن تأم

 یهمدل ،یهمکار ،یشغل تیکارکنان موجب رضا یبرا یکار یزندگ تیفیک یبرنامه ها ی: اجرایفرد جینتا -1

 ،یمطلوب، حفظ عزت نفس و کاهش نگران یشغل ندهیمداوم، آ یریادگیو سازمان،  گریکدیبا  شتریب یو هماهنگ

 خواهد شد. یو خستگ یاضطراب، افسردگ

گذارد، در سازمان  یم یبر کارکنان بر جا یزندگ تیفیک یکه برنامه ها ی: با توجه به آثاریسازمان جیانت -2

شده،  دیمحصول تول تیفیبهبود ک عاتیو کاهش ضا دیتول شیو ترک خدمت، افزا بتیموجب کاهش غ زین

  .شد دخواه یو نوآور تیخالق تیاعتصاب و ... در نها ،یمخرب مثل دزد یعدم بروز رفتارها

 تیفیک یبرنامه ها یفلسفه و نگرش مبادرت به اجرا نیبا ا ارشد جامعه رانی: چنانکه مدیاجتماع جینتا -3

 دیتول شیافزا ،یانسان یها هیارزش و سرما شیافزا رینظ یازاتیجامعه از امت تیدر نها ندینما یکار یزندگ

 ،یدر جامعه، هماهنگ یاز زندگ تیرضا شیافزا ،یدر رفع مشکالت اجتماع یمشارکت و همکار ،یناخالص مل

 ،یبرخوردار خواهد شد )حسن مراد یتوسعه اجتماع فاهر شدن به کینزد تیو در نها یملانسجام، وحدت 

 . ابدی شیافزا یبه زندگ دی( و موجب خواهد شد که نرخ ام1381

 

  یکار یزندگ تیفیک یآت یها برنامه

تنوع در  شیافزا -1 :ندیاجرا نما یکار یزندگ تیفیرا در خصوص ک لیذ یسازمان ها برنامه ها دیبا ندهیآ رد

 ها یریگ میمشارکت کارکنان در تصم -3 یبازنشستگ یایمزا ایو اصالح حقوق  یبررس -2پرداخت  ستمیس

 :چند کار را انجام دهند دیبا یکار یزندگ تیفیشدن ک یعمل یبرا رانیلذا مد

 یمساع کیو تشر یبه رهبر ییو کارفرما یده از دستور رینقش مد رییتغ -

 اساس اعتماد و احترام متقابل آشکار و باز بر ح،یارتباط صح جادیا -

 در سازمان شنهاداتیپ ستمیس جادیا -

 کارکنان در سازمان (یو رفتار یعاطف ،ی)شناخت یمشارکت واقع -

  انتوسط کارکنان سازم تیاحساس ارزش و اهم -

 

  خالصه
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 یامات و اصالحات مستمراز اقد یکه آن مجموعه ا میو گفت میبحث کرد یکار یزندگ تیفیفصل از ک نیا در

و مهارت  نشیدانش، ب شیکارکنان و افزا یساز شغل، توانا یساز یکار، غن طیبهبود شرا قیاست که از طر

 دیجد یها تیو مسئول .سازد یکارکنان، منافع بلند مدت فرد، سازمان و جامعه را محقق م یحرفه ا یها

 تیها و اقل گروه هیکرامت انسان ها، حفظ حقوق کلحفظ حرمت و  یکار یزندگ تیفیسازمان ها را در حوزه ک

 تیو مسئول یحل مسائل اجتماع یبرا سازمان ها ریبا سا یبهتر، همکار یزندگ یبرا ستیز طیها، حفظ مح

والتون اشاره  چادیر یکار یزندگ تیفیو سپس به ابعاد ک میبر شمرد جامعه مالکان و نفعان،ینسبت به ذ ریمد

 ییمداوم، قانون گرا تیفرصت رشد و امن من،یکار ا طیمح ،یپرداخت منصفانه و کاف مؤلفه 8 یشد که دارا

 تیو توسعه قابل یو انسجام اجتماع یکپارچگی ،یزندگ یکل یفضا ،یکار یزندگ یاجتماع یدر سازمان، وابستگ

آن  یاجتماعو  یسازمان ،یفرد جیو نتا یکار یزندگ تیفیبهبود ک یدر ادامه به راهبردها .است یانسان یها

 .دیاشاره گرد

 

 فصل نهم: ارتباط در سازمان

  مقدمه

کند.  یارتباط م یوقت خود را صرف برقرار شتریمعموال ب یریسازمان وابسته به ارتباطات است و هر مد وجود

ارتباطات  یشبکه کارآمد و مؤثر، برقرار کیسازمان به صورت  یو انسان یعناصر ماد نیب یهماهنگ جادیا یبرا

توان گفت  یشود و در واقع م یسازمان متوقف م تیارتباطات برقرار نشود فعال یوقت رایز است یوب ضرورمطل

  .دارد یارتباطات مؤثر بستگ یکارآمد به برقرار تیریکه مد

 .الزم است یتیریمد فیو انجام وظا یرهبر فیوظا یاجرا ،یگروه یها تیفعال یهماهنگ یبرا ارتباطات

 تیبه وضوح از موفق ندیاعمال نما یارتباطات سازمان میخود را با توجه به مفاه تیریه مدک یرانیمد نیابنابر

 نی. در استین دهیپوش ازماننقش ارتباطات در عملکرد س زین سچکیبرخوردار خواهند شد و بر ه یشتریب

 یطات، موانع ارتباطعلل مطالعه ارتباطات، انواع ارتبا ،یارتباط، ارتباط سازمان میطور خالصه به مفاهه فصل ب

  .میکن یو ... اشاره م

 

  ارتباط

 ،یدس)فردهد  یاست که فرد، گروه و سازمان را به هم ربط م یندیهر سازمان و فرآ یاتیح یروین ارتباط

شخص به  کیانتقال مقصود از  قین اعضاء، تنها از طریانتقال مقصود ب یعنیارتباطات  .(1382التبورگ، 

از انتقال مقصود  شیب یزیچبه هر حال ارتباطات  .شود یمبادله م دیعات و عقااست که اطال گریشخص د

 یدو نفر جنبه ها نیب دی( در ارتباط با1378 نز،یهست )راب زیاست چون ارتباط شامل انتقال و ادراک ن

د. ها راحت تر خواهد بو باند ارتباط آن شتریمشترک ب یجنبه ها نیقدر اه چمشترک وجود داشته باشد و هر

شته باشد ارتباط ضعف داشته باشند. اگر اعتماد وجود ندا نانیبه هم اعتماد و اطم دیدر ارتباط، دو فرد با

 خواهد شد.

 رندهینده به گفرستاز  امیانتقال پ ندیتوان گفت ارتباط فرآ یاست و م ندیفرآ کیتوجه ما به ارتباط به عنوان 

را به  امیکه پ دیریبگ بازخورد بخواند و فرستنده رندهیات فرستنده را گیهنکه ذ یباشد به نحو یو بالعکس م
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بخش در واقع ارتباط اثر .شده است افتیدر رندهیتوسط گ امیپ زیهمان صورت که فرستاده، بدان صورت ن

درست  نیکند و ا جادیاز آن در ذهن خود ا یریتصو رندهیکه فرستاده شده گ یامیشود پ یمحقق م یزمان

 است.  امیباشد که در ذهن فرستنده پ یریتصوهمانند 

 

 ارتباط  اهداف

، اهداف خودشان را دنبال سازمان ها آن افراد و قیاست و از طر یمهم اریموضوع بس سازمان ها در ارتباطات

در نگرش ها، ارزش ها، احساسات،  گران،یارتباط برقرار کردن با د لهیو کارکنان به وس رانیکنند و مد یم

 یارتباطات دنبال م قیل را از طریدر سازمان اهداف ذ رانیدر واقع مد .شوند یم میسه ازهایه ها و نخواست

 کنند: 

احساسات  انیب -3 یریگ میتصم یکسب اطالعات برا -2 امیو انتقال پ اتیهماهنگ نمودن و کنترل عمل -1

در سازمان  زشیانگ شیافزا -6زمان سا یو اثربخش ییکارا شیافزا -5در سازمان  یکار یزندگ تیفیبهبود ک -4

 سازمان  اتیکارکنان و عمل یو کنترل رفتارها ینیب شیپ ف،یتوص -7

 

 ارتباطات  ندیفرآ

 امیعنصر فرستنده، پ 3 یحداقل دارا یمدل ارتباط نیاست و ساده تر ندیفرآ کیما به ارتباط به عنوان  توجه

 رنده،یگ ،همچون فرستنده یعناصر یارتباطات دارا ندیفرآاز ارتباط،  فیتعر نیاست اما در جامع تر رندهیو گ

به  لیاست که در ذ انیکه در نمودار نما شدبا یو بازخورد م تیپاراز ،یخوان رمز ،یکانال ارتباط ،یرمز گذار

 .میپرداز یاز عناصر م کی هر کدام حیتوض

 بازخورد گیرنده پیام  انی رمز خو کانال ارتباطی  رمز گذاری  فرستنده پیام فرآیند ارتباطات: 

 )به فرستنده پیام( پارازیت ها

آن را به  خواهد یماطالعات است و  یاست که دارا یکس امیآغاز گر ارتباط است. فرستنده پ امیفرستنده پ

 چند نفر اطالع دهد. ای کی

 یزمان یگذار رمز .را ارسال کند امیکه چگونه پ ردیگ یم میتصم امیاست که فرستنده پ یتیفعال یمز گذارر

 امیآوردن پنماد درآورد. به رمز دررشته عالمت با  کیاطالعات را به صورت  ام،یشود که فرستنده پ یانجام م

 نشانه مبادله شود. وعالمت  قیاز آن جهت الزم است که اطالعات از طر

هر شکل و  بهن است ممک امی. پدیارسال نما رندهیگ یبرا خواهد یم امیاست که فرستنده پ یاطالعات امیپ

شود، حالت چهره، اشارات،  یکه مبادله م یعالمت .فرستنده است یمفهوم ذهن ینیشکل ع امیپ .باشد یصورت

 دهند. یمقابل انتقال م طرفرا به  ییباشد که معنا ییها امیتوانند پ یتکان دادن سر م

ا ی یارتباط کانال. امیپ رندهیه و گفرستند نیارتباط ب جادیا یاست برا یا لهیوس یارتباط یا مجرایکانال 

توان  یرا م امیپ یرسد. مجار یم رندهیآن از فرستنده به گ لهیها به وس امیهستند که پ یلیوسا امیپ یمجار

 یکرد. مجار یطبقه بند یارتباط جمع لی( وسا2افراد و  نیبا ارتباط متقابل ب امیپ ی( مجار1 یبه دو دسته کل

 اریبس یها رندهیاز فرستنده به گ امیشوند پ یکه باعث م هستند امیانتقال پ لیساآن دسته از و یارتباط جمع
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ها به صورت چهره به چهره  امیآن پ لهیهستند که به وس ییا راه های یمجار متقابل، ارتباط یبرسد. اما مجار

 .شوند یمبادله م امیپ رندهیو گ فرستنده نیب

 افتیرا در امیپ ابتدا دیبا رندهیگ .کند یم ریرا تفس امیپ ام،یپ دهرنیآن گ لهیاست که به وس یندیفرآ یرمزخوان

 .کند ریو تفس تجربهخود  نیشیکند و سپس آن را بر اساس انتظارات، فهم، درک و تجربه پ

اند. امکان دارد  کرده افتیرا در امیکنند که پ یاو احساس م یحس یاست که اندام ها یشخص امیپ رندهیگ

نموده و از آن  افتیرا در امیاست که پ یا مقصد ارتباط، فردی امیپ رندهیچند نفر باشند. گ ای کی ام،یپ رندهیگ

 رندهیا گی رندهیگ .ارسال شود یادیعده ز یدر آن واحد برا امیپ کیکند. ممکن است  یحاصل م یاستنباط

 (.1379 ،یدیشود )خورش یکیبا مقصود فرستنده  دیاز آن دارند که با یاستنباط ام،یپ افتیپس از در امیپ یها

عبارت است از  بازخورد گریبه عبارت د .شود یم دهیاصطالحا بازخورد نام امیارسال پ جهیاز نت یآگاه بازخورد

آن آگاه  افتیو نحوه در امیارسال پ تیاز وضع امیکه فرستنده پ یبطور امیبه فرستنده پ امیپ جهیبرگشت نت

 نخواهد شد. کامل بدون وجود بازخورد یارتباط ندیفرآ .گردد

ممکن است از  تیپارازوجود  .کند یم فیرا تحر امیکرد که پ فیتعر یتوان عامل یرا م تی: پارازتپارازی

 گردد. یارتباط محسوب م مخلدر واقع عامل  تیباشد. پاراز رندهیگ ایارتباط و  لهیفرستنده، وس

 

 انواع ارتباطات 

 طیارتباطات را از نظر عکس العمل در مح میکرد. اگر بخواه یبندتوان طبقه  یم یرا از جهات متفاوت ارتباطات

  :میینما یاستفاده م لیذ یاز طبقه بند میکن یاستقرار بررس

 .ندیجانبه گو کیابزار نشود آن را ارتباط  امینسبت به پ رندهیجانبه: اگر عکس العمل گ کیارتباطات  -الف

 یعمال عکس العمل ها و نظرها رندهیباشد که گ یبه گونه ااستقرار  طیجانبه: چنانچه، مح ارتباطات دو -ب

 . ندیجانبه گو به اطالع فرستنده برساند به آن ارتباط دو امیپ یخود را درباره محتوا

 یو سردرگم تیآسان تر است اما به علت دقت کمتر، پاراز امیو کار فرستنده پ تر عیجانبه، سر کی ارتباط

بتواند  یراحته سازد که ب یفرستنده فراهم م یامکان را برا نیارتباط، ا نیاشود،  یدر آن مشاهده م یشتریب

مناسب و مؤثر است  یهنگام انبهج کیاز صاحب نظران، ارتباط  ینظر بعضه و ب دینما یاشتباهات خود را مخف

در  بیرتداشته باشد، نظم و ت یو تکرار کنواختیحالت  امیپ یعنی آشنا باشد امیبا پ رندهیکه فرستنده و گ

بازخورد،  جهیبرخوردار است چون در نت یشتریت بقگردد اما ارتباط دو جانبه از د یتلق تیها با اهم ارتباط

در  نیکند، همچن یارسال م رندهیگ یبرا شتریو آن را با دقت ب ابدی یرا م امیمجدد پ یفرستنده امکان بررس

 .کند یم دایخود پ یشنهادیپ یوت ها و ارزش هار قضایبه تأث یشتریب نانیاحساس اطم رندهیارتباط، گ نیا

که امور  پس از آن یاست ول یمؤثرتر لهینشده، ارتباط دو جانبه وس یزیکه امور هنوز برنامه ر یدر موارد

 ابدی یقابل مالحظه کاهش م زانیافت اثر ارتباط دو جانبه به می یکنواختیو  یشد و حالت عاد یزیر رنامهب

 (. 1384ت، یبه نقل از لو یی)رضا

  :شوند یم میدسته تقس 3کند به  یم یط یدر سطوح سازمان امیکه پ یاز نظر جهت ارتباطات

 .سازمان است یبه باال نییو از پا نییشامل ارتباطات از باال به پا یارتباطات عمود -1

  :یارتباطات عمود دیفوا
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الزم را در امور سازمان به عمل آورده و  یها یتوانند هماهنگ یم رانیدر سلسله مراتب، مد قیطر نیاز ا -1

 . ندیرا صادر نما یدستور مقتض

 مشکالت و نظرات کارکنان سازمان مطلع گردند. فه،یتوانند از نحوه انجام وظ یران میمد -2

 (. 1379 ،یدیباشد )خورش یم تیریدر حفظ وحدت مد یعامل مؤثر و مهم -3

 :است یمشکالت یدارا اغلب

ساست ؤو سبک خود و ر زشیانگ ت،یمنش، شخص یرا که در راستا یکارکنان آنان دهیت رسدستورا انیاز م -1

 دهند. یم تیانتخاب کرده و اولو

 .ابدی یفرستاده شده اختصاص نم امیپ یریگیپ یبرا یزمان و کوشش کاف -2

 شود.  ینم جهو مشکالت تو یاست و به عواطف و احساسات انسان یافراد رسم نیروابط ب -3

موضوعات مشخص و اشخاص مشخص  یبرا یارتباط یوقت ها کانال ها یبعض یر سلسله مراتب ارتباطد -4

 . رندیگ یقرار م یگذار لتریف ریا تحت تأثیشود و  یبسته م

 تواند در سازمان وجود داشته باشد.  یبه دو صورت م یعمود ارتباطات

خط  کارکنانبه  تیریسطوح مد قیو از طر شودمی شروع  یعال تیری: از مدنییارتباطات از باال به پا -الف

 گردد  یم یات منتهیو عمل دیتول

 نییسطح را در سطوح پا نیبه باال، عرصه اطالعات به باالتر لیبه باال: ارتباطات متما نییارتباطات از پا -ب

کمک و  یتقاضا برا حات،یتوض ،شنهادهایپ شرفت،ینوع ارتباط شامل گزارش پ نی. ادینما یسازمان مطرح م

 است.  یریگ میتصم

 

 به باال(  نییو از پا نیی)از باال به پا یحل مشکالت ارتباط عمود یکارهاراه

 آشنا شوند. یارتباط یهمه کارکنان با مهارت ها -1

 به گفتگو بپردازند اتیاز دفتر کار خود خارج شده و با کارکنان در خط مقدم عمل رانیمد -2

 شود لیتشک یو مشارکت طور منظم جلسات مشاورهه ب -3

 گردد ادهیبر هدف در سازمان پ یمبتن تیریمد -4

 .رددباز در سازمان اجرا گ یدرها استیس -5

 مثل اردوها مشارکت داشته باشند. کارکنان یاجتماع یدر گروه ها رانیمد -6

 در سازمان استقرار گردد. شنهاداتینظام پ -7

 ... استفاده شودها . لیمیاز ارتباطات از راه دور مثل ا -8

ه همگنان ب نیسطح سازمان ب کیچند واحد هم عرض و در  ایدو  نیاست که ب ی: ارتباطیارتباطات افق -2

در اعمال  عیتسر جهیکارکنان و در نت نیرابطه ب لیبر تسه تیگردد و از نظر ماه یقرار مبر میطور مستق

و با اطالع و  یادار تیموقع ظرارکنان هم سطح از نگونه ارتباط ک نیدر ا .دارد تأکیددر انجام امور  یهماهنگ

چه ارتباط هر نی(. در ا1383 ،یمیفخ)برقرار کنند  یارتباط رسم گریکدیتوانند با  یخود م سیاجازه رئ

 قیاز طر اعضا یاست. ارتباط افق شتریب یبه ارتباط افق ازیباشد به همان اندازه ن شتریب فیمتنوع وظا یوابستگ

 گردد یم حاصلها  جلسات، شوراها و گروه ،یشغل یها تهیکم
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  یارتباط افق دیفوا

همکاران  نیامور ب لیموجب تسه -2شود.  یم یهم سطح و مشابه مشاغل موجب هماهنگ یواحدها نیب -1

 اریو امور بس ها تیفعال انیجر -4 شود. یافراد م زشیو انگ یو روان یروح تیباعث تقو -3شود.  یهم سطح م

 .دیآ یبه مرحله اجرا در م یبدون برخورد به موانع ارتباطبوده و  عیسر

 

  یمشکالت ارتباط افق

 کند. جادیهمکاران، ممکن است دردسر ا نیب یحاصل از ارتباطات افق یگروه یهمبستگ -

باشد  گرید سطوحآنان به مشکالت  یتوجه یافراد هم سطح ممکن است موجب ب نیمشترک ب قیعال جادیا -

 کنترل را متزلزل سازد. تیموقعکنترل و نظارت داشته باشد و  ستمیبر س یکه اثر نامطلوبو احتمال دارد 

 

 برخورد با مشکالت  یروش ها

ها اطالع  یهمبستگ نیتوانند از وجود چن یال میباز و س یو اطالعات یبا استقرار شبکه ارتباط رانیمد -1

 . ندینما تیریحاصل نموده و آن را مد

مشترک را در  ییمشترک و پاسخگو یریپذ تیتوان مسئول یو هدف مشترک، م نشیب جاد زبان،یبا ا -2

 .داشت سازمان پرورش داد و همه کارکنان سازمان را در مقابل سازمان مسئول نگه

ارتباطات  (ردستین ما فوق و زی)ب ی( و عمودفانیرد هم نی)ب یدر مقابل ارتباطات افق :ارتباطات مورب -3

با خارج از سلسله  یدر دو سطح مختلف از سلسله مراتب سازمان امید. در ارتباطات مورب، پوجود دار زیمورب ن

 گریدر سطح مختلف از سازمان با همد رادنوع ارتباط، اف نی(. در ا1384 ان،یشود )رضائ یمبادله م یمراتب ادار

شود که در سطوح مختلف  یم یا شامل افرادیکنند و  یمراوده برقرار م ،ارندند میمستق یرابطه گزارش ده

ه را که کارکنان ب ییها تیندارند. ارتباط مورب در موقع گریکدیبا  یو رسم میهستند و ارتباط مستق یسازمان

 است.  تیاهم زئهم ارتباط برقرار کنند حاتوانند با ینم گرید یکانال ها قیطور مؤثر از طر

 

  یارتباط یها شبکه

کارکنان در سطوح  نیدر سازمان که ب یرسم ریو غ یرابطه رسم یسر کیعبارت است از  یارتباط یها شبکه

از  یتعامل کارکنان و با حرکت و انتقال دستورات سازمان قیاز طر یارتباط ی. شبکه هامی شودمختلف برقرار 

س سازمان أبه ر نیریسطوح ز زو ... ا یادار ،ینف شنهاداتیو دادن اطالعات و ارائه پ نیریس به سطوح زأر

 یباشد. اول عنصر ادار یمحصول وجود دو عنصر مهم در سازمان م یارتباط یشبکه ها لیشود. تشک یل مفعا

 ری)شبکه ارتباطات غ یو روابط انسان ی( و دوم عنصر تعامل اجتماعی)شبکه ارتباطات رسم یو بوروکراس

شبکه  (ب یات رسم: الف( شبکه ارتباطدینما یم ملبه دو گونه ع ی( است. شبکه ارتباطات سازمانیرسم

  یرسم ریارتباطات غ

در  یو افق یبرقرار نمودن ارتباطات عمود قیاز طر یارتباط ینوع شبکه ها نی: ایشبکه ارتباطات رسم - الف

 یانتشار بولتن ها ،یبخش نامه ها، دستورات کتب ،یکتب ی. انواع دستورالعمل هاندیآ یوجود مه سازمان ب
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با توجه به  یارتباطات رسم یباشند. شبکه ها یم یارتباط یرسم یع شبکه هاها از انوا آن ریو نظا یسازمان

در استقرار  ییمتفاوت هستند و به هر صورت توانا گریبه سازمان د یآن از سازمان تیو ماه یابعاد، گستردگ

 ،یمیباشد )فخ یم یارتباط یشبکه ها لیقب نیآمد بودن اشرط کار امیارتباطات و دقت در انتقال پ عیسر

1379.) 

 

  یرسم یشبکه ها یها یژگیو

 یرهبر و اعضا فیوظا یبه روشن -2باشد  یم کنواختیکاربرد دارند که مسائل آنان آسان و  ییها در گروه -1

ارتباطات  -4شود.  یم ییها صرفه جو نهیشبکه ها در هز نیدر استفاده از ا -3شده است.  نییشبکه ها تع

ت سلسله یو ماه یرهبر گاهیجا -6شده است.  فیتعر گریوابط افراد با همدر -5. ردیگ یصورت م قیو دق عیسر

 شده است.  نییمراتب ارتباطات تع

 

  یرسم یشبکه ها یها تیمحدود

انعطاف  -4کنند.  یاطالعات را حمل م یاعضا بار اضاف -3ندارند.  یمشارکت ندیفرآ -2. رندیپذ یرا نم رییتغ -1

 یرا رهبران حمل م تیاحساس مسئول نیبار سنگ -5کند.  یا سرکوب مر یو نوآور تیو خالق ستین ریپذ

 کنند 

 

  یرسم یشبکه ها انواع

و همه جانبه(  یا رهیمتمرکز )دا ری( و غیو ستاره ا Y ،یا رهیزنج)خود به دو نوع متمرکز  یرسم یها شبکه

  :میپرداز یهر کدام م حیبه توض لیکه در ذ شوند یم میتقس

 ریمد کیالگو نشان دهنده  نیدارد. ا یهر فرد حداکثر با دو نفر ارتباط سلسله مراتب :یا هریزنج یشبکه ها -1

 کیبه نوبه خود با  کیدر هر  نی( و فقط در شخص باهم در تماس هستند و ا1385 ،ینبا دو معاون است )الوا

 به دو مافوق ب و ج بیرتبه ت هو  دنمودار،  یا رهیزنج یمثال در الگو یبرا .ندینما ینفر ارتباط برقرار م

 .ندینما یالف م میدهند و ب و ج هم گزارش خود را تقد یگزارش م

 انواع شبکه های ارتباط رسمینمودار 

و متمرکز  افتهی: به شدت سازمان یشبکه ستاره ا -2

نفر ارتباط  کیتواند با  یهر عضو فقط م رایاست ز

که است  یشبکه ارتباط به گونه ا نیبرقرار کند. در ا

ارتباط  گریتوانند با همد ینم چکدامیه افراد ب، د و ه

ق یها فقط از طر و ارتباط آن شندداشته با میمستق

 یا رهیو زنج یستاره ا یالگو .الف ممکن است

 عامل هستند کیمتمرکز در 

شبکه هر فرد با دو نفر در  نیدر ا یا رهیشبکه دا -2

و  یاز ارتباط افق یشبکه نماد نیا .باشد یتماس م
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تواند با  یو هر فرد فقط م دباشن یبرابر م یارتباط یفرصت ها یاز اعضا دارا کیهر  .باشد یمتمرکز م ریغ

مثال در شبکه  یدارند. برا یکسانی یها تیچپ خود ارتباط برقرار کند و اعضا محدود ایفرد سمت راست 

ارتباط داشته باشد  ا هی دگر الف بخواهد با باشد و ا تهداش ارتباط ب و جتواند با  ی، الف فقط منمودار یارتباط

 . ردیگ یانجام م ج ای ب قیارتباط فقط از طر

 تیموقع ،ارتباط برقرار کند یگریتواند با د یهر فرد م .است یا رهیشبکه دا افتهیشبکه همه جانبه: توسعه  -4

 تیعضو مسئول چیه ،شود یاداره م ییامنا تئیه ست،ین لئاعضا قا یبرا یارتباط تینداشته و محدود یمرکز

 ندارد. یرسم یا مقام رهبری

هم ارتباط با رهیتفاوت که دو عضو خارج از زنج نیاست با ا یا رهیشبکه زنج هیشبکه شب نی: اYشبکه  -5

 یم رایاست ز ییباال یقدرت اطالعات یباشد و دارا یتمرکز در سطح فرد الف م ،مثال در نمودار یبرا .دارند

  .کسب اطالع کند میطور مستقه ع بتواند از سه منب

 آورده شده است:  یارتباط یرسم یهر کدام از شبکه ها یها یژگیو و تیماه زیرجدول  در

  یرسم یشبکه ها یها یژگیو

 همه جانبه ستاره ای Y زنجیره ای دایره ای ویژگی ها

 سریع سریع متوسط سریع کند سرعت

 نسبتا خوب خوب نسبتا خوب خوب ضعیف دقت

 بسیار کم بسیار زیاد زیاد متوسط کم یزان تمرکزم

 هیچ بارز نسبتا بارز بارز هیچ ظهور رهبر

 عالی کم نسبتا کم کم خیلی خوب روحیه

 زیاد کم کم متوسط کم رضایت گروهی

 باال باال پایین پایین باال انعطاف پذیری

 یبه وجود م یرسم ریارتباطات غ ،یگونه که در کنار ارتباطات رسم : همانیرسم ریشبکه ارتباطات غ -ب

کند و  یم دایپ تیدر سازمان موجود یبه موازات شبکه ارتباطات رسم زین یرسم ریشبکه ارتباطات غ د،یآ

گونه که  همان بهو سازمان،  تیریمد کیمکتب کالس رویپ رانیدهد. مد یتمام سطح سازمان را پوشش م

و  یارتباط یکردند، وجود شبکه ها یم تصور ه امور سازماندر ادار یرا عامل نامطلوب یرسم ریارتباطات غ

 ران،یامروزه نه تنها مردود شده، بلکه مد یطرز تلق نیدانستند. ا یعامل مزاحم م زیشدن آن را ن نهینهاد

دانسته و در ضرورت فعال بودن  یقابل اجتناب، سازمان ریغ، فراتر از مقوله مسائل یرا حت یرسم ریسازمان غ

سازمان اتفاق نظر  ییکارا شیکارکنان در افزا یکارکنان و اثر آن در همکار هیروح یحفظ و ارتقا یآن برا

 ریاطالعات غ ریو سا عهیآن شا قیاست که از طر ییو آشنا یشبکه دوست یرسم ریدارند. شبکه ارتباطات غ

 شود.  یرد و بدل م گریشخص د هب یاز شخص یرسم

 

  یرسم ریغ یارتباط یها شبکه

 یکار کتان با شعور، خود آگاه و خود کنترل م ازمندین -2مناسب هستند.  دهیچیپ یها تیموقع یراب -1

باعث احساس  -5شوند.  یم یآورو نو تیباعث خالق -4شوند.  یهم مبادله مها با تخصص ها در آن -3باشند. 
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است و  ادیها ز آندر  طاتسرعت ارتبا -6است.  یکارکنان عال هیشود و روح یم یو روان یت روحکیمال

بودن اطالعات  الیبه جهت س -7ا نامطلوب شود. یو  مطلوبجو  جادین است موجب اکاطالعات منتشره مم

  .شود یم زین یزمان تیاحتمال انحراف اطالعات وجود دارد و دچار محدود

 

 یرسم ریغ یارتباط یشبکه ها یها تیمحدود

 گرانیبا د خود تیکنند و فرد بدون توجه به پست و موقع ینم یرویو سلسله مراتب پ یاز نمودار سازمان -1

 تیریتواند آن را کنترل کند و هنر مد یسازمان نم استیشوند و ر یظاهر م یناگهان -2کند.  یارتباط برقرار م

 عیطور وسه ب -3 .می باشدتحقق اهداف سازمان  یبرا یانرژ نیآن در جهت استفاده از ا تیهدا رابطه نیدر ا

 یپنهان -5واطف و احساسات بر آن حاکم است. ع شتریب -4دارند.  تیاست که در آن عضو یکسان در خدمت

 است ضمن آن یکس موفقداشته باشد و رهبر  یرسم ریشود و ممکن است رهبر غ ینم است و معموال افشا

 لیو از پتانس دریبر عهده بگ زیرا ن یرسم ریغ یسازمان یرا بر عهده دار دارد رهبر یسازمان رسم یکه رهبر

و  ندینما یم یپراکن عهیدارند و شا ینگرش منف -6 دیجو بهرهان و سازمان نآنان در جهت تحقق منافع کارک

 کند.  یمقاومت م راتییدر برابر تغ

 

  یرسم ریغ یشبکه ها انواع

  :میپرداز یهر کدام م حیبه توض لیدر نمودار نشان داده شده است که در ذ یررسمیغ یشبکه ها انواع

در  عهیلى آخر و شااو نفر دوم به نفر سوم،  دهد ینفر خبر را به نفر دوم م کیشبکه  نی: ایشبکه رشته ا -1

ردد و انتقال اطالعات از حداقل گ یم فیشبکه تحر نیاز تمام شبکه ها اخبار در ا شیب .شود یسازمان پخش م

  .ت برخوردار استقد

 نیا .دیگو یو خبر را به آنان م می شودمواجه  یبا افراد یور تصادفطه شبکه فرد ب نی: در ایشبکه تصادف -2

 . باشند یم زیکه اطالعات ناچ ردیگ یمورد استفاده قرار م یشبکه هنگام

 یدست مه را که ب یشخص اطالعات .رساند یرا به اطالع گروه م ربخ یشبکه، فرد نیدر ا :یشبکه تابش -3

 کند. یگروه پخش م یاعضا نیآورد ب

افراد  نیاطالعات ب .رساند یکند و خبر را به آنان م یشبکه فرد، افراد را انتخاب م نی: در ایشبکه خوشه ا -4

 یاطالعات را منتشر م زیبدان صورت که انتخاب شده به همان صورت ن دگردد و افرا یانتخاب شده گزارش م

 سازند.

 نمودار شبکه های غیر رسمی

  یارتباط یها کانال
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  :شود یها اشاره م به آن لیکه در ذ باشند یدو نوع م یارتباط یها کانال

تواند به صورت چهره  یم یکالم یها امیاست. پ یو نوشتار ی: شامل ارتباطات گفتاریکالم یکانال ارتباط -1

 مثل نامه ها، روزنامه ها، ینوشتار لیمثل تلفن ارسال شود. وسا یکیالکتر لیا رو در رو با توسط وسایبه چهره 

 شمرد. بر یارتباط یاز کانال ها ییهاتوان نمونه  یرا م فاکس ک،یپست الکترون ادداشت،یگزارش ها، 

 ریارتباطات غ .است یبدن یچهره، حرکات و ژست ها اناتیب ر،ی: شامل تصاویکالم ریغ یکانال ارتباط -2

 ینقاش ر،یها، تصاو هره، لبحرکات چ .می شوداست که بدون استفاده از کلمات ارسال  ییها امیشامل پ یکالم

 (. 1385 ،یحمدهستند )ا یکالم ریغ یارتباط یاز کانال ها یینمونه ها ییدئویو ریها و تصاو

 

  یارتباط موانع

 افراد عبارتند از:  نیب یموانع ارتباط نیتر عمده

تص به خودش مخ یو روان یاجتماع ،یفرهنگ نهیادراک فرد: هر فرد، حوادث مربوط به خود را بر حسب زم -1

موجب  جهیبه تصور خود از حادثه رجوع کرده و در نت یکسارتباط هر یهنگام برقرار ن،یکند. بنابرا یدرک م

  .شود یم یموانع ارتباط شیدایپ

ا یدو نفر  انیمتفاوت م یو ارزش یفرهنگ اتی: خصوصیو فرهنگ یمرجع مثل موانع ارزش یچارچوب ها -2

  .تاس یمشکل ارتباط یگروه خود نوع

 ریکه ممکن است افراد تفاس دیآ یم شیاسناد مکتوب پ ریغالبا در تفس ،ی: مسائل مربوط به معانیمعان -3

  .نداشته باشند امیاز پ یدانسته باشند و درک مشترک یاز معان یمتفاوت

 یاثر م امیر ما از پیبر تفس یخشم، درد و خوشحال جانات،یه لیاز قب یو عواطف: مسائل روان زهیاثر انگ -4

  .گذارند

توان منبع آن را معتبر  یم امیبه واسطه خود پ ایقابل اعتماد است؟  امیمنبع پ ای: آامیمنابع پ یابیارز -5

 کنند.  یم جادیارتباط اختالل ا یها در برقرار یابیگونه ارز نی. ارفتیرا پذ امیدانست و پ

تواند به ارتباط کمک کند  یم یجسمان تیعوض ،یکیزیف انیصدا، ب تیفیو متناقض: ک یشفاه ریغ مئعال -6

  .اندازد ریآن را به تأخ ای

شوند ارتباط اثر بخش نشود. وجود سر و  یوجود دارند که موجب م یعوامل مخل ی: در هر ارتباطتیپاراز -7

  (1384 ان،یکاهد )رضائ یارتباط م یاختالل از اثربخش جادیصدا و عوامل ا

 رانیمد ،یاز سطوح سلسله مراتب سازمان امیاز اوقات در عبور پ یدر بعض :یرگذا لتریساختار سازمان و ف -8

 کنند.  یم یا آن را دستکاریرا حذف، کاهش، خالصه اصالح و  امیاز پ یلتر رد نموده و قسمتفیها را از  امیپ

رتباط از اوقات در امر ا یاست که بعض یو خوب گوش دادن: مورد انیضعف در ب رینظ یشخص یها یژگیو -9

 .دینما یم جادیمشکل ا

 یداور شیشود که کارکنان پ یباعث م یا شهیو تصور کل یی: تعصب گرایر قالبکو تف ییتعصب گرا -10

امر موجب  نیا .را مد نظر قرار دهند تیکه واقع بدون آن ندینما یریگ میخود تصم اتیاساس ذهن نموده و بر

 گردد.  یاختالل در ارتباط م
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و مقام را از  گاهیتفاوت جا .می باشدو مقام  گاهیاز موانع ارتباط تفاوت جا یکیو مقام:  گاهیجا یتفاوت ها -11

پارک،  یجا ژه،یو یمنش استفاده، مورد ریلوازم التحر یعنوان ها، اندازه اداره، مفروش بودن، مبلمان ادار قیطر

کارکنان در سطوح متفاوت  نیو مقام در ارتباط مؤثر ب گاهینمود. جا ییتوان شناسا یم یحقوق و چارت سازمان

 . دیتواند مداخله نما یسلسله مراتب م

 

 آمدن بر موانع ارتباط  قئفا یها روش

فرستادن  یعنیشود تکرار است. تکرار  یارتباط به کار برده م یکه اکثرا برا ییها کیاز تکن یکیتکرار:  -1

 فیباشد. اکثر ارتباطات در معرض تحر یا نامه میمتعدد مثل تلفن  یهابا استفاده از کانال  امیمکرر همان پ

  .را کاست امیف پیتحر زانیتوان م یچند کانال م ایاما با استفاده از دو  رندیگ یقرار م

 امیپ فیدر آن نباشد از تحر یبا زبان ساده و روشن انتقال داده شود و ابهام امیبا زبان ساده: اگر پ امیارائه پ -2

 سته خواهد شد. کا

ست چون کا امیابهام در پ زانیتوان از م یجاد زبان مشترک، برداشت مشترک میبا ا :زبان مشترک جادیا -3

و انجام  امیروشن و آشکار پ ق،یدق فیبا تحر .تواند به درک مشترک منجر شود یم یزبان مشترک به راحت

 ساخت.  لیارتباط را تسه جامکرد و ان جادیا توان زبان مشترک یاز واژگان و اصطالحات م یاتیعمل فیتعار

 صورت انتقال بدان صورت که ارسال شده بدان امیپ ایبرد که آ یتوان پ یم امیبازخورد. با اخذ بازخورد از پ -4

 ا نه؟ و سپس به اصالح آن پرداخت یو ادراک شده است و 

را تحت  امیپ ینده و محتواکه افیطات ساارتبا ندیتوانند همانند ابر بر فرآ یکنترل احساسات: احساسات م -5

 یدچار احساسات شوند کم امیپ افتیچنانچه در ارسال و در امیپ رندهیبهتر است فرستنده و گ .قرار دهند ریتأث

 ( 1378 نز،یبرگردند )راب یتأمل نموده و منتظر شوند تا به وضع عاد

از  یآگاه ندیفرآ لیتسه یباشد، برا یم رانیمد یبرا ییدارا کیخوب گوش دادن  ییتوانا :گوش دادن -6

است  یزشیو انگ یعقل ندیفرآ کی. گوش دادن اموزدیهنر خوب گوش دادن را ب ام،یپ رندهیالزم است گ جینتا

روشن شدن معنا و فهم و درک مطالب  منظور به ،یو عقل یجانیه ،یکیزیآن داده ها با اطالعات ف یکه ط

توان به  یاست که م ییایمزا ی( خوب گوش دادن دارا1974، پریواما به کار گرفته شود )چارلشده، ت افتیدر

 :صورت اشاره نمود نیها بد چند مورد از آن

 یبرا یخوب گوش دادن راه -2اوست.  رشیاز احترام به طرف مقابل و پذ یخوب گوش دادن نشانه ا -1

 یبرا یخوب گوش دادن راه -4ابراز وجود است.  یبرا یخوب گوش دادن راه -3است  یو روان یروح هیتخل

 است.  گرانید یابیقضاوت و ارزش یبرا یخوب گوش دادن راه -5است.  ییله و مشکل گشائحل مس

توان مهارت گوش دادن را  یم ریموارد ز تیبا رعا .دبایتواند بهبود و توسعه  یاست که م یدادن مهارت گوش

 :دیبهبود بخش

 د.یینما عملطور فعال ه در گوش دادن ب دیاست پس با یگوش دادن بعد یبرا یلیگوش دادن فعال دل

 .دیاجتناب بورز عیدر موقع گوش دادن از قضاوت سر

 قرار داد. یخوب جسمان طیدر شرا دیدر گوش دادن، شنونده را با

 کرد زیپره یداور شیداشته و از پ یمشغله ذهن دیدر گوش دادن نبا
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 بود. یشنونده صبور دیانتخاب کرده و با یمناسب یفضا دیاگوش دادن ب یبرا

 .دییتوجه و تمرکز نما ندهید عوامل مخل تمرکز را حذف کرده و بر گوبای

 .دییدور از تعصب برخورد نماه و ب دیباش شیمثبت اند

 .دیینما دیأیرا ت ندهیو با حرکات گو دیال پرسؤس

 . دیسیهم ننو یزیو چ دییمانصحبت ن

 .دیباش یمیصم ندهیو با گو دیندازیب ریقضاوت را به تأخ

 .دیو بشنو دینیهم بب دیتا بتوان دینیشنب

 .دیکن یهمراه ریرا با تفس ندهیو گو دیبخواه حیتوض د،یبردار ادداشتی

 دیهدفمند گوش کن

 .دیمل و تعمق کنأقبل از پاسخ دادن ت

 .دیتکرار کن خودتانبه زبان  ندهیرا از سخنان گو برداشت خود

  دینشو یو عصبان دیباش بایو شک دیکن یهمدرد ندهیبا گو

 

  خالصه

باشد  یو بالعکس م رندهیاز فرستنده به گ امیانتقال پ ندیارتباط فرآ .فصل در خصوص ارتباط بحث شد نیا در

 ات،یهدف از ارتباط هماهنگ نمودن و کنترل عمل بخواند و برعکس. رندهیات فرستنده را گیکه ذهن یبه نحو

در سازمان و  زشیانگ شیافزا ،یشاثربخ ،ییکارا ،یکار یزندگ تیفیاحساسات، بهبود ک انیکسب اطالعات، ب

 رندهیو گ امیسه عنصر فرستنده، پ یدارا یمدل ارتباط نیکوچکتر .و کنترل رفتار است ینیب شیپ ف،یتوص

 ،یبه عمود یو از نظر سطوح سازمان جانبه، دو جانبه کیتوان به  یالعمل م ارتباطات را از نظر عکس .است

 .نمود یطبقه بند یرسم ریو غ یتوان به دو دسته رسم یرا م یارتباط یشبکه ها .کرد میو مورب تقس یافق

مرد برش ...ها و  تیو عواطف، پاراز زهیانگ ،یشناس مرجع، معنا یشامل ادراک فرد، چارچوب ها یموانع ارتباط

خورد، کنترل احساسات باز گر،ید یارتباط یاستفاده از کانال ها ام،یگوش دادن فعال، تکرار مجدد پ قیکه از طر

 .توان حل کرد یم ...و 
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