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چکیده
امروزه اين سازمان ها و ارتباطات هستند كه به زندگی ما شکل می دهند و تعیین كننده روابطی هستند
كه با آنها داريم .سازمان ها از طريق سیستم ارتباطات بر زندگی ما اثر گذاشته و نقش خود را ايفا می
كنند .ما آنچنان در اين ارتباطات و سازمان ها غوطه ور هستیم كه از نقش اساسی ای كه آنها بر زندگی
ما دارند غافل هستیم.
هدف اصلی ما در اين مقاله شناخت ارتباطات سازمانی از منظرهای مختلف مديريتی است .نقشه ای از
پیچیدگی فرايند ارتباطات سازمانی كه در آن غوطه وريم ارائه دهیم .به شناخت ارتباطات سازمانی از
منظرهای مختلف مديريتی می پردازيم و تعاريف آنها از ارتباطات سازمانی را مورد مداقه قرار می دهیم.
با مدل ارتباطات در هر منظر آشنا شده و رابطه متصور برای ارتباطات و سازمان را بررسی می نمايیم.
كاركردگرايی ،تفسیری ،تئوری انتقادی ،پست مدرنیسم و فمنیسم منظرهای مديريتی ای هستند كه
هركدام بر پايه مجموعه فرضیاتشان در مورد ماهیت ارتباطات ،سازمان ها و حقیقت عمل می كنند .با
شناخت اين پنج رويه مطالعاتی در ارتباطات سازمانی و در نظر گرفتن آن به عنوان يک مفهوم می توان
تحقیقات انجام شده خاصه در زمینه ارتباطات سازمانی در چند دهه اخیر را دقیق تر مورد بررسی قرار
داد.
کلمات کلیدی :ارتباطات ،سازمان ،منظرهای مديريتی
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مقدمه
يقینا هیچ دوره ای از تاريخ ،بشر به اندازه ای كه اكنون سازمان ها و ارتباطات در زندگی ما متمركز شده اند
نبوده است .برسركار حاضر می شويم ،به دانشگاه می رويم ،در مناسک عبادی شركت می كنیم ،كارهای داوطلبانه
انجام می دهیم ،به گروه های اجتماعی و فرهنگی می پیونديم ،در فروشگاه ها و مراكز خريد عظیم خريد می
كنیم ،تحت تاثیر تبلیغات شركت های بزرگ قرار می گیريم و به همکاری در رسانه های جمعی می پردازيم.
انسان ها باهم ارتباط برقرار می كنند و به سازماندهی مخلوقات می پردازند .از طريق عضويت در سازمان های
مختلف و ارتباطاتی كه با سايرين داريم جايگاهی برای خود قائلیم.
اين سازمان ها و ارتباطات هستند كه به زندگی م ا شکل می دهند برای اثبات اين مدعا نیاز به درک فرايند
ارتباطات سازمانی داريم .آنچه مسلم است ارتباطات يکی از ويژگی های مهم و تعیین كننده سازمان ها است.
در واقع دو اصطالح سازمان و ارتباطات به صورت تنگاتنگی بهم نزديک هستند .اين ارتباطات است كه سازمان
ها را شکل می دهد ايده ای كه توسط تعدادی از محققین حوزه ارتباطات سازمانی مورد تاكید قرار گرفته است
(2؛  .) 22به اين معنی كه فعالیت های ارتباطی از الزمه های زندگی سازمانی است .بدون ارتباطات سازمان ها
به عنوان اجتماعات انسانی هدفمند قادر به حیات نخواهند بود بنابراين سازمان ها مکانی فیزيکی كه در آن افراد
با هم ارتباط برقرار می كنند نیست بلکه سازمان ها وجود دارند چرا كه افراد با يکديگر ارتباط برقرار می كنند
و سیستم های پیچیده ای از معانی كه به آن سازمان می گويیم ايجاد می كنند.
فعالیت های ارتباطی اعضای سازمان به وسیله قوان ین سازمانی و ساختارهايی كه توسط سازمان ها توسعه
داده شده اند هم ممکن و هم محدود می شود ( .) 12يکی از راه های مفید برای تفکر در مورد سازمان ها نگاه
كردن به آنها به عنوان الگوهای پیچیده ای از عادات ارتباطی است .همان گونه كه يک فرد در زندگی معمولی
خود عاداتی ر ا پايه ريزی می كند؛ افراد در سازمان ها نیز الگوهای رفتار ارتباطی كه به هماهنگی فعالیت های
هدف محور كمک می كنند برمی گزينند .برای مثال يک جلسه كاری پديده ای ارتباطی است كه حول قوانینی
ساختاردهی شده تا شکل يک جلسه را به خود بگیرد و آن را از مکالماتی كه معموال در راهروها صورت می گیرد
مجزا كند.
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تعاريف و مفاهیم مختلفی از ارتباطات وجود دارد ،در اين مقاله ما منظری معناگرا به آن را انتخاب می كنیم.
در اين ديدگاه ارتباطات به عنوان فرايندی پايه ای و تركیبی به شمار می آيد كه از طريق آن افراد تجربه اندوزی
كرده به شناخت از جهانی كه در آن زندگی می كنند دست می يازند .به عبارتی ديگر ارتباطات فقط تشريح
آنچه اتفاق افتاده نیست بلکه در واقع واقعیات اجتماعی افراد را می سازد (موجب ساخت های اجتماعی می
شود) .برای مثال اعضای سازمانی كه خود را يک خانواده می خوانند واقعیتی اجتماعی كامال متفاوت با آنچه در
سازمانی كه استعاره ماشین بر آن مسلط است و اعضای آن خود را مانند چرخدنده های ماشین می بینند ،ساخته
است ( .) 22ساختار ارتباطات است كه معین می كند ارتباطات جمعی ،افقی يا عمودی به چه صورت برقرار گردد
(1ص .)186
از اين منظر ارتباطات را می توانیم به اين صورت تعريف كنیم ":فرايندی پويا و جاری از استعاره ها ،تشريفات،
داستان ها ،لباس ها و فضاها" ( ،26ص  .) 15با استفاده از اين تعريف ارتباطات سازمانی را می توانیم فرايند
ساخت و به گفتمان نهادن سیستم های جمعی و هماهنگ شده ای از معانی از طريق اعمال نمادين برای دست
يابی به اهداف سازمانی تعريف نمايیم .با اين تعريف اكنون به توسعه چارچوبی برای بررسی رويکرد های مختلف
به ارتباطات سازمانی می پردازيم.

دسته بندی تئوری های ارتباطات سازمانی
برای مقايسه منظرهای مختلف به ارتباطات سازمانی چارچوبی كلی از تئوری ها را پايه ريزی كرده تا فرضیات
پايه ای آنها را مورد بررسی قرار دهیم .برای مثال يک تئوری برای شناخت اشیاء چه فرضیاتی را بکار می
بندد؟(معرفت شناسی )1در مورد ماهیت واقعیات چه فرضیاتی دارد؟(هستی شناسی )2فرضیات آن در مورد
ارتباطات كدامند؟ محققین تعدادی چارچوب را معرفی نموده اند كه هركدام در ايجاد تصويری منسجم از روابط
و تفاوت ها میان تحقیقات مختلف انجام شده مفیداند (6؛ 11؛ .)22
در عصری زندگی می كنیم كه با بحران بازنمايی 2مواجه شده است ( .)21اين عبارت در دو سطح قابل فهم
است .اول آنکه عبارت "بازنمايی" به ادعاهای دانشی اشاره دارد كه محققان در جنبه های مختلف از جهان ارائه
1 Epistemology
2 Ontology
3 Crisis of Representation
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می كنند .از اين منظر بعدی معرفت شناسانه (چگونه به شناخت اشیاء می رسیم؟) دارد؛ باورهايی كه بعضی
انديشمندان دانشگاهی دارند مبنی بر امکان ساخت ادعاهای دانشی كه به درستی منعکس كننده و نشان دهنده
يک جهان عینی موج ود است .چنین ديدگاهی از دانش بر علوم اجتماعی مسلط است .اما عبارت "بحران" به
چالش های اخیر اشاره دارد كه به اين مدل غالب وارد آمده است .در اين سی سال گذشته يا دورتر ،روش های
چندگانه و رقیب برای دانستن قد الم كردند كه هركدام مجموعه ای از راه حل ها برای مدل بازنمايی را طرح
ريزی نمودند.
در سطح دوم عبارت "بازنمايی" می تواند به موضوع "صداها" اشاره داشته باشد .به اين معنا كه كدام گروه
ها در جامعه ما فرصت و منابع سخن گفتن و اظهار عاليق خود و ديگر گروه ها را دارد؟ اين موضوع با گوناگون
تر شدن جوامع بگونه ی فزاينده تر ی پیچیده شد .سال هايی نه چندان دور گويی زندگی ساده تر بود؛ فرهنگ
ملی يکپارچه با ارزش ها و قوانین اجتماعی معین ،در چنان شرايطی طالق و جدايی كمتر شنیده می شد .پدر
كسی بود كه قدرتمند بوده و توانايی حل هر مشکلی را داشت و در كاری معین اشتغال داشت و به امنیت شغلی
آن اطمینان داشت.
آنچه كه در اينجا مبرهن است آن است كه دو مفهوم از بازنمايی كه در اينجا صحبت شد به هم مرتبط اند.
همان گونه كه موضوع "صداها" در قرن  21پیچیده تر شد موضوعات معرفت شناسی مرتبط با چه ادعای دانشی
قابل قبول به حساب می آيد نیز به همان میزان غامض می نمايد .در حالی كه روش علمی به عنوان روش حاكم
بر تولید دانش جهانی شناخته شده است ما منظرها و تئوری هايی كه با هدف غنی سازی فعالیت های اجتمايی
به شیوه ای كه روش علمی نمی تواند را مورد مقايسه قرار می دهیم.
حال سوال اين است كه چگونه می خواهیم بحث بحران بازنمايی را به تالش ما در تهیه چارچوبی مفید برای
فهم تئوری های ارتباطات سازمانی ربط دهیم؟ يک راه برای تفکر در مورد ديدگاه های رقیب در علوم اجتماعی،
نگريستن به آنها به عنوان نمايشی از چالش هايی با پیچیدگی فزاينده برای رسیدن به مدل بازنمايی دانش كه
در باال بحث شد است .در ادامه به پنج ديدگاه می پردازيم .هريک از آنها پیشرفت هايی در عمق بخشیدن به
بحران بازنمايی را ارائه می دهد كه عموما در علوم اجتماعی است و برای ما در بررسی ارتباطات سازمانی اهمیت
بیشتری دارد.
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اين منظرها را مباحثه می نامیم چرا كه بر اين باوريم كه هر ديدگاه حاصل اجماعی از انديشمندان دانشگاهی
است كه تحقیقات و قوت و ضعف تئوری هايشان را با يکديگر به بحث گذاشته اند .فیلسوف فرانسوی ،میشل
فوكالت ( 1722و  )1781از اصطالح "مباحثه "1برای شرح سیستمی از شدنی ها در خلق دانش استفاده نموده
است .در واقع قوانین يک مباحثه خاص تنظیم كننده آنچه است كه ادعای دانشی مشروع خوانده می شود .پنج
مباحثه مورد بحث عبارتند از:
 )1كاركرد گرايی :2مباحثه ای از بازنمايی
 )2تفسیر گرايی :2مباحثه ای از شناخت
 )2نظريه انتقادی :4مباحثه ای از بدگمانی
 )4پست مدرنیسم :5مباحثه ای از آسیب پذيری
 )5فمنیسم :6مباحثه ای از توانمندسازی
هريک از اين مباحثه ها ارتباط خاصی با سنت مدرنیته دارند .مدرنیسم اشاره به يک دوره تاريخی و نحوه
تفکری دارد كه علم ،عقالنیت و پیشرفت تِم غالب آن است .مدرنیسم دوره ای است كه افسانه ها و خرافات
جايشان را به اين ايده می دهند كه هر فردی از ط ريق تفکر عقاليی می تواند به شناختی از جهان دست يابد.
همانگونه كه در گفته امانوئل كانت در عصر روشنگری عبارت "شهامت دانستن "2بر اين نکته اشاره دارد (،22
ص .)22
در واقع علم به مدرنیسمی اشاره دارد كه در منتهی درجه پیشرفت توانايی های عقاليی كه منجر به رهايی
از محدوديت های دنیای طبیعی است .در قرن  17انقالب صنعتی و ظهور علوم انسانی (اجتماعی ،روانشناسی و
غیره) شواهدی از اثرات مثبت مدرنیسم بر شرايط بشری هستند .در واقع اصول مدرنیسم در ريشه های اصول
دموكراتیک به سبک غربی هستند .برای مثال "اعالنیه حقوق بشر" جین جاكوب روسو (كه به تحريک برای
1 Discourses
2 Functionalism
3 Interpretivism
4 Critical theory
5 Postmodernism
6 Feminism
7 Dare to know
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انقالب فرانسه در  1272كمک كرد) اين نکته را در بر داشت كه هر فردی بدون توجه به جايگاهش در زندگی
حق آزادی دارد .چنین مفهومی در جوامع ماقبل مدرنیته كه اختیارات توسط كشیش ها و پادشاهان كه توهم
حق خدادادی قانون گذاری برای خود قائل بودند و نیز زمانی كه هركسی در جايگاه اجتماعی خود به دنیا می
آمد و تمام زندگی اش را ملزم به حصر در آن بود؛ قابل طرح نبود.
بنابراين مدرنیسم روابط انسانی را نسبت به جهان بصورت اساسی دگرگون كرد .بعضی محققین مدرنیسم را
زمانی محقق يافته می دانند كه فرد را عقاليی تصور كر ده ،تفکر پا به عرصه وجود می نهد (برای مثال فکالت،
 .) 1722عالوه براين سازمان به عنوان شکلی از بنگاه بالشک محصولی از مدرنیسم است .سازمان به عنوان
ساختاری بروكراتیک ،مکانیزمی است كه به رسمی سازی نحوه تفکر مدرنیسم كمک می كند و رشد سرمايه
داری صنعتی را امکان پذير می كند.
در ادامه به معرفی هريک از مباحثه ها در جزئیات بیشتر می پردازيم و مدل ارتباطاتی كه هريک دربر دارند
را مشخص می كنیم.

کارکرد گرایی :مباحثه ای از بازنمایی
اين مباحثه اصول اولیه مدرنیست را بی كم و كاست و بدون پیچیدگی دربر دارد .حامیان اين مباحثه بر اين
باورند كه پیشرفت و رهايی
1

به بهترين نحو از طريق فرايند اكتشاف قابل دستیابی است و با كاربست اصول علمی به تدريج ،جهان را

برای ما روشن می كند .كاركرد گرايی امروزه مباحثه غالب در علوم اجتماعی است و طبق آن محقق آزمايشات
كنترل شده ای را اجرا می كند تا ادعاهايی سببی در مورد رفتار انسان بسازد .در ادبیات نويسنده انگلیسی آرتور
كوكن دويل شخصیت شرلوک هولمز را می پردازد كه تماما اين اصول را دربر دارد؛ از قدرت مشاهده و اكتشافش
برای حل معماها استفاده می كند .داستان های شرلوک هولمز در اواخر قرن  17نگارش شد ،دقیقا زمانی كه
ايده علم به عنوان روشی برای رسیدن به حقیقت و زندگی بهتر جايگاه قويی در جامعه پیدا كرده بود.
اكثر مطالعات چند دهه اخیر پیرامون ارتباطات سازمانی در اين حوزه انجام گرفت .مطمئنا تئوری های
مديريت اخیر مانند مديريت علمی ،بروكراسی و تئوری روابط انسانی بر پايه اصول كاركردگرايی بنا شده اند.
1 Emancipation
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بعالوه بسیاری از مطالعات مقطعی در موضوعاتی مانند رهبری ( ،)4ارتباطات رئیس و مرئوس ،اجتماعی شدن
سازمانی ( ) 21و تکنولوژی ارتباطات در اين حوزه شکل گرفته اند .هدف اين گونه تحقیقات ساخت ادعاهای
پیش بینی كننده و قابل عمومیت دادن در مورد رفتار انسانی در سازمان ها است .برای مثال آلیس ايگلی
روانشناس در تحقیقش پیرامون رابطه بین ج نسیت و رهبری بدنبال اندازه گیری كمی و ساخت ادعاهای قابل
عمومیت دادن در مورد تفاوت ها و شباهت های میان رهبران زن و مرد درسازمان ها است.
چه فرضیاتی در باره ارتباطات در اين مباحثه وجود دارد؟ متناسب با مباحثه بازنمايی ،ارتباطات به عنوان
ابزاری برای بیرونی سازی ايده های درونی شناخته می شود .از اين جنبه ارتباطات وسیله يا مجرايی است كه از
طريق آن افکار و دانش پیرامون جهان قابل بیان و تسهیم می شود .بنابراين ارتباط پیرامون جهان با خود جهان
دو مقوله جدا از هم هستند.
اين فرضیات توسط مدل رياضی ارتباطات شانون و ويور ( )1747به خوبی شرح داده شده است .شانون و
ويور به عنوان محققین آزمايشگاه تلفن بل بسیار عالقه مند بودند تا سیستم های كارايی را برای انتقال اطالعات
از فرستندگان به گیرندگان ،توسعه دهند .آنگونه كه آنها بیان كردند "مسئله اساسی ارتباطات تولید مجدد پیامی
انتخاب شده در نقطه ای دقیقا يا تقريبا در نقطه ای ديگر" (ص  .)2اما از آنجا كه شانون و ويور مهندس بودند
ارتباطات را نیز همانند يک مسئله مهندسی تعريف كردند و به موضوعاتی مانند اطالعات ،اختالالت ،گنجايش
كانال و اطالعات زائد پرداختند .بنابراين اگرچه مدل آنها به خوبی نتوانست ارتباط چهره بچهره تعامالت اجتماعی
را ارائه دهد اما برای مدت زيادی در شاخه های مختلف تحقیقات در مورد ارتباطات تسلط خود را حفظ كرد.
حتی امروزه كه محققین زيادی آن را مورد نقد قرار دادند ،تسلط خود بر درک عمومی از كاركرد ارتباطات را
دارد.
استفن اكسلی ( ،) 1784پژوهشگر مديريت ،برخی فرضیات اين مدل مجرايی بهمراه پی آمد های منفی آن
برای فرايند ارتباطات سازمانی را بخوبی شرح داده است .برای مثال مدل مجرايی موضوعات مهم ارتباطی مانند
 -1ابهام بالقوه در معانی در تمام فعالیت های ارتباطی  -2ارتباطات با گويندگانی با معانی ناخواسته  -2نقش
گیرندگان در ايجاد معانی از فعالیت های ارتباطی  -4نیاز به اطالعات مازاد برای اطمینان از فهم درست ديگران
از پیام .در واقع اكسلی در مطالعه موردی قوی اش نشان داد كه استعاره مجرا اين باور را به ما القا می كند كه
برقراری ارتباطا ت نسبتا ساده و فعالیتی بدون مشکل است و نیاز به زحمت كمی دارد .اين گرايش به موفقیت
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بدون تالش ممکن است پیشگیری در سازمان ها را سخت نمايد .سازمان هايی كه با درجه ای از پیچیدگی
ساختاری و نظام معانی ارتباطات خوب را در اولويت قرار می دهند .زمانی كه ارتباطات نسبتا بدون زحمت و
ساده شناخته شود ،ديگر از آن به عنوان علت مشکالت سازمانی ياد نخواهد شد .يا زمانی كه مديران مسائل
ارتباطی را در سازمان تشخیص می دهند اكثرا راه حل های ساده ای كه از پیچیدگی های فرايند ارتباطات چشم
پوشی نموده اند را بکار خواهند برد.

تفسیر گرایی :مباحثه ای از شناخت
مباحثه تفسیری راه ديگری را پیش روی مباحثه بازنمايی كاركرد گرايی می نهد .اگرچه تفسیر گرايی تنها
در سی سال گذشته بر تحقیقات پیرامون ارتباطات سازمانی تاثیر خود را گذاشته است اما ريشه های آن بسیار
قديمی تر است .گاهی از آن با عنوان ساخت گرايی اجتماعی ياد می شود؛ اين منظر رابطه مستقیمی میان
فرايند ارتباطات و هويت ما با خوی انسانی می بیند .به عبارت ديگر تفسیر گرايان بجای پرداختن به ارتباطات
به سادگی يک مجرا يا وسیله انتقال ايده های شکل داده شده در مورد جهان عینی ،ارتباطات را شکل دهنده
حقیقی آن ج هان می دانند .يک مثال از اين ديدگاه تفسیريون در مورد اين نظريه كه ارتباطات سازمان ها را
شکل می دهند در ادامه خواهیم آورد.
حتما به اين نتیجه رسیده ايد كه اين منظر مدل بازنمايی غالب در مورد رفتار انسانی را پیچیده ساخته است.
اگر ارتباطات تشکیل دهنده هويت و حقیقت انسانی شود آنگاه به راحتی نمی توانیم خود ،ديگری و جهان را در
يک سو و ارتباطات پیرامون آنها را در سمت ديگر قرار دهیم .به سرعت در خواهیم يافت كه مدل بازنمايی از
دانش آنگونه كه ابتدا بنظر می رسید بی اشکال نخواهد بود .ديگر واقعیت عینی خارجی كه منتظر كشف شدن
است ،وجود ندارد .چرا كه اين انسان ها هستند كه واقعیات را زمانی كه با يکديگر تعامل می كنند می سازند.
بنابراين مدل های پیش بینی و عمومیت دادن به رفتار انسانی روشی برای حصول فهم عمیق تر از راه هايی كه
انسان ها نظام های پیچیده از معانی را می سازند را برايمان شرح می دهند .هانس گادامر ( )1787فیلسوف ،با
بیان عبارت " زبان تنها يک دارايی بشر در جهان نیست بلکه اين حقیقت كه شخص يک جهان جدا دارد نیز به
آن بستگی دارد" ديدگاه زبان و ارتباطات را جمع بندی می كند (ص .)442
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مباحثه تفسیری مدعی ارتباط نزديکی میان ارتباطات و واقعیات اجتماعی است .ديدگاهی كه در رشته
ارتباطات سازمانی اثر عمیقی در اين سی سال داشته است .نگاه به ارتباطات بطور قابل توجهی تغییر كرد و از
ديدگاهی كه مبتنی بر آن ارتباطات يک اتفاقی بوده كه در سازمان ها می افتد ،به يک فرايند پويا كه درواقع
سازمان ها را می سازد ،تغییر نمود ( .) 28در ادبیات تحقیقاتی كه پیرامون فرهنگ سازمانی صورت گرفته اند
اين مطلب به بهترين نحو ارائه شده است.
مطالعه سازمان ها به مثابه فرهنگ ها بر رفتار هر روزه اعضای سازمان تمركز دارد تا نشان دهد فعالیت های
ارتباطی معمول آنها اساس وجودی سازمان ه ا است .به عبارت ديگر چنین رويدادهای ارتباطی تشکیل دهنده
سازمان ها در نظر گرفته می شوند .بنابراين محققین به مطالعه داستان ها ( ،)5تشريفات ( ،)24استعاره ها (22؛
 )24و شوخی های كاری ( ) 25پرداختند .در هر مورد اين فعالیت های ارتباطی به عنوان اساس انسجام اعضای
س ازمان واقعیت اجتماعی آنها را شکل می دهند .بعالوه محققین در اين حوزه تمايل به رد روش های كمی و
تايید روشهای كیفی مانند مصاحبه شفاهی و مشاهده مشاركتی (كه در آن محقق يکی از اعضای سازمان مورد
مطالعه خواهد شد) دارند .در اينجا هدف اجازه دادن به اعضا برای بیان دانستنی های خود در مورد زندگی
سازمانی است نه اينکه نگرش ها و رفتارهای آنان به اجبار واكاوی شود.
در يک مطالعه در ديزنی لند روت اسمیت و اريک ايسنبرگ ( )1782با استفاده از مصاحبه شفاهی به بررسی
شناخت مديران و كاركنان از ديزنی لند به عنوان محیطی برای كار از طريق استعاره ها پرداختند .مولفان رقابت
میان دو استعاره "نمايش( "1ابراز شده توسط مديران) و "خانواده" (ابراز شده توسط كاركنان) را كه ريشه در
يک مباحثه درون صنعتی دارد را خطری برای گسیخته شدن تصوير منسجم ساخته شده از ديزنی لند به عنوان
"شادترين مکان بر روی زمین" م ی دانند .يکی از ويژگی های جذاب اين مطالعه آنست كه نشان می دهد اين
استعاره ها فقط راه هايی برای صحبت در مورد زندگی در ديزنی لند (يک ديدگاه بازنمايی) نیست بلکه برای
شکل دادن هويت كاركنان و تجربیاتشان ضروری است (يک ديدگاه تفسیری) .بنابراين كاركنان تنها در مورد
ديزنی لند به عنوان يک سازمان خانوادگی صحبت نمی كنند بلکه درواقع از طريق اين ساختار سمبولیک آن را
تجربه می كنند.

1 Drama
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از منظر تفسیری دنیای واقعی يک دنیای سمبولیک است و آن سمبول ها هستند كه به ما اجازه می دهند
تا زندگی معنادار و منسجمی داشته باشیم .در واقع بسیاری از تفسیريیون بر اين باورند كه جهان سمبولیک تنها
جهانی است كه می توانیم بشناسیم و ما به جهان پیرامونمان دسترسی مستقیم نداريم بلکه اين شناخت همواره
با میانجی گری زبان ،سمبول ها و فعالیت های ارتباطی همراه بوده است .در مورد سازمان ها نیز اين مطلب
صادق است و به آنها به عنوان ساختاری كه در آن ارتباطات (مانند تبادل اطالعات) صورت می گیرد نگريسته
نمی شود بلکه پديده ارتباطات با فعالیت های ارتباطی هر روزه اعضای آنها بوجود می آيد ( ،17صص.)21-62

نظریه انتقادی :مباحثه ای از بدگمانی
ديدگاه انتقادی نیز همانند رويکرد تفس یری ،واقعیت را محصول فعالیت های ارتباطی مشترک فعالین
اجتماعی می داند .تفاوت آن در تمركز آن بر روی نقش قدرت يا كنترل در فرايند ايجاد واقعیت است .نظريه
پردازان انتقادی بر اين باورند كه گروه های اجتماعی متفاوت سطوح دسترسی مختلفی به منابع ارتباطی و
سمبولیک دار ند لذا اين گروه های قدرتمند هستند كه فرايند ساخت واقعیت را شکل می دهند .بنابراين عبارت
"مباحثه ای از بدگمانی" برای تئوری انتقادی به اين نکته اشاره دارد كه كاربرد قدرت عموما مخفی صورت می
گیرد .اين گونه است كه اعمال قدرت همواره با اعمال مستقیم زور قدرتمند بر ضعیف صورت نمی گیرد بلکه از
راه های زيركانه برای شکل دهی روش های تفکر افراد و تجربه آن ها از جهان استفاده می كند.
محققین انتقادی ارتباطات سازمانی به پیچیدگی های برخورد ارتباطات و قدرت عالقه مند هستند( .)25بر
اساس منظر تفسیريیون كه سازمان ها را ساخته ارتباط ات می دانند ،محققین انتقادی فرايند ساخت معانی
سازمانی را بدون درنظر گرفتن سازمان ها به عنوان ساختار های سیاسی كه قدرت در آن نقش اساسی را ايفا
می كند را غیر ممکن می داند .عاليق متفاوت گروه ها در شکل دهی معانی سازمانی كه واقعیت را برای اعضا
شکل می دهند ،رقاب ت می كنند .برای مثال مديران ممکن است به مهندسی فرهنگ سازمانی خاصی برای درونی
سازی كاركنان بپردازند درحالی كه كاركنان ممکن است به صورت فعال نسبت به آن فرهنگ مقاومت كنند
(مثال با ساختن طنزهايی در مورد آن) چرا كه آن را تالشی برای مجبور ساختنشان به كار بیشتر می دانند.
محققین انتقادی از خود می پرسند چگونه سیستم های معانی از طريق فعالیت های سمبولیک و ارتباطاتی
اعضای سازمان تولید و چگونه اين معانی روابط قدرت سازمانی را تحکیم يا با آن به مقابله می پردازد.
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برای مثال میکايیل روزن ( )1788 ،1785به مطالعه مناسک شركت آی بی ام پرداخت تا نشان دهد كه به
چه میزان وقايع هماهنگی مانند جشن های كريسمس شركت و صبحانه های شركت می توانند به طور زيركانه
ای ديدگاه مديران خبره سازمان را حمايت كند.
منظر انتقادی با درنظر گرفتن پروژه مدرنیست دريافته است كه ايده های پیشرفت و رهايی كه دو محور در
عصر روشنگری است در واقع دو لبه يک شمشیر است .از يک طرف در  151سال گذشته پیشرفت های سريع
در علوم و تکنولوژی منجر به زندگی بهتر برای مردم شد و از طرفی اين پیشرفت موجب فزونی شکل های
پیچیده ای از كنترل شده است كه بصورت زيركانه ای مردم را برای كسب سود استثمار می كند .همانگونه كه
استن ديتز ( ) 1772محقق ارتباطات سازمانی می گويد ،ما در عصر "استثمار شركتی "1بسر می بريم زمانی كه
هويت هايمان بشدت توسط شركت های جهانی شکل داده می شوند .از اين جهت منظر انتقادی بدنبال نقد
گفتار مديرگرايانه است و تالش می كند تا به كسان ی كه نسبتا قدرت كمی در سازمان دارند قدرت ابراز عقیده
بدهد.

پست مدرن :مباحثه ای از آسیب پذیری
پست مدرن در رويکردی دانشی بزرگ ترين چالش را در مباحثه بازنمايی مطرح می كند .پست مدرن مفاهیم
عمومی ما در مورد آنچه می دانیم و چگونه می دانیم آنچه را می دانیم را شديدا مورد سوال قرار می دهد .از اين
رو فهم عمومی ما از جهان در برابر منظرهای چندگانه ديگر "آسیب پذير" است.
برای فهم آنچه كه محققین آن را "عارضه پست مدرن" می نامند ( ) 24بايد بین دو اصطالح متمايز اما
مرتبط تمايز قائل شويم .اول پست مدرنیته ،همانگونه كه از عبارت پست مدرنیته می توان دريافت عموما به
دوره تاريخی خاصی بعد از مدرنیته اشاره دارد .زمان دقیق شروع اين دوره كامال سلیقه ای است (بعضی براين
باورند كه هنوز دوره آن فرا نرسیده و هم اكنون نیز در عصر مدرنیسم قرار داريم) .بعضی ريشه های آن را در
اواخر قرن  17می دانند همزمان با نوشته های نیچه و اعالن "مرگ خدا "2از طرف او (مثال ،مرگ هرگونه جهان
شمولی حقیقت و ظهور منظرهای چندگانه از جهان) .عده ای نیز پست مدرن را پديده ای نوظهورتر می دانند.

1 Corporate Colonization
2 Death of God
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برای مثال چارلز جنکز تولد نمادين پست مدرن را در ساعت  2و  22دقیقه عصر روز  18جوالی  1722اعالم
كرد ،زمانی كه پروژه ساختمانی پرويتیگو در خیابان لويس ويران شد ،می داند ( .)18چرا اين لحظه نشانه هايی
از تولد پست مدرن را داشت؟ جنکز ويرانی اين پروژه ساختمانی را نشانی نمادين از شکست ايده های اصلی
مدرنیته –كاربرد اصول عقالنی برای مسائل انسانی اجتماعی -می داند .درواقع ساختمان های عظیم و يکسان
برای فراهم ساختن مسکن های ارزان قیمت به نظر راه حل مناسبی برای مشکل رشد شهری می آمد .بعالوه با
ايجاد محیط های همسان و قابل پیشبینی ،نگرانی مدرنیست ها را برای قطعیت و كنترل نیز برطرف می كرد.
اما طراحان چنین پر وژه هايی درک نکردند كه تا چه اندازه مردم با اينگونه ساختارهای عقاليی بیگانه هستند.
اين ساختارها با درنظر نگرفتن اجتماعات بیشتر مانند زندان بودند تا مسکن ( ،22ص .)164تالش طراحان و
بروكرات ها برای توسعه به نام كارايی سیستم سازمانی ای ايجاد می نمود كه آنچه موجب انسانیت ماست را
كامال حذف می كرد و اين سیاه ترين جنبه مدرنیته به نظر می رسد.
دوم آن كه پست مدرنیسم به دوره تاريخی خاصی اشاره ندارد بلکه به شیوه ای از انديشیدن در مورد جهان
گفته می شود .پست مدرنیسم رابطه نزديکی با جنبش فکری ای دارد كه در دهه  1761توسط گروهی از
محققین فرانسوی –نامدارترينشان میکايیل فوكالت و جاكوب دريدا -شکل گرفت .در میان سواالتی كه در اين
جنبش مطرح شد سواالتی در مورد اصول اساسی مدرنیسم نیز مطرح شد .از همه مهم تر پست مدرنیسم باور
مدرنیست ها را كه عقالنیت و علم لزوما موجب پیشرفت و رهايی می شود را مورد چالش قرار داده و مردود
دانستند .بسیاری از پست مدرنیست ها اين باور غیر قابل اعتراض در روش علمی و اصول عقاليی در تحقیقات
را موجب رنجش انسان ها می دانند .پروژه ساختمان سازی پرويتیگو كه قبال اشاره كرديم گواه اين مدعاست كه
اصول مدرنیست به جای اين كه راه حل باشند ،خود مسئله ساز شدند.
حال اين سوال مطرح می شود كه محققین پست مدرن به چه چیزی باور دارند؟ در جواب به اين سوال به
اين مسئله برمی خوريم كه ايجاد مجموعه اصول پست مدرن خود متناقض با تفکر پايه ای پست مدرن است لذا
هیچ اصلی وجود ندارد! ( ،22ص  )211لذا تالش ها به سمتی سوق داده می شود كه برای ديدن جهان روش
های مختلفی وجود دارد در نتیجه واقعیات چندگانه بالقوه ای وجود دارد.
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برای پست مدرنیست ها ديگر يک "روايت بلند "1كه حقیقت جهان را آشکار می سازد وجود ندارد بلکه
"قصه های كوتاهی" وجود دارند كه هركدام شیوه خاص ی از تماشای دنیا را شامل می شوند .چنین قصه های
چندگانه موجب واقعیات جايگزينی می شود كه ديدگاه مدرنیست در مورد حقیقت جهانی و واحد را مورد چالش
قرار می دهد.
پست مدرنیست ها به ارتباطات چگونه می نگرند؟ تعجبی ندارد كه ديدگاه بازنمايی ای را كه پیشتر مورد
بحث قرا ر گرفت را رد كنند .درواقع پست مدرنیست ها هرگونه رابطه ای را بین ارتباطات و جهان "آنجايی" را
رد می كنند .به عبارت ديگر پست مدرنیست هرگونه ديد مشابهی از ارتباطات را كه در آن عبارات بطريقی
مجموعه حقايق موجود در مورد اوضاع جهان را منعکس می كنند را رد می كند .در حقیقت بعضی پست
مدرنیست ها رابطه فهم عامه میان ارتباطات و واقعیت را نقض می كنند و عنوان می كنند كه ارتباطات بجای
اينکه بازنمايی ای سمبولیک از يک جهان واقعی باشد خود ارتباطات است كه حقیقت است و جهان جايگاه دوم
را دارد .همه ما به مباحثات دسترسی داريم .همانگونه كه فیلسوف فرانسوی جاكوب دريدا ( )1726در قول
معروفش می گويد ":چیزی خارج از متن وجود ندارد" (ص .)152
اين معنا در مطالعات سازمان چگونه تفسیر می شود؟ چندين محقق پست مدرن درمورد متون سازمانی
مانند داستان ها تحلیل هايی انجام دادند و نشان دادند كه آنها معنای خاصی را به اعضای سازمان تحمیل می
كنند و معانی ممکن ديگر را نیز كم رنگ می كنند ( .)8اين تحلیل ها نشان دادند كه سازمان ها ساختارهای
پايداری نیستند اما در واقع سیستم های نسبتا محتاطی از معانی هستند كه بیشتر توسط جهان بینی خاصی
كه مسلط است تحکیم می شود.

فمینیسم :مباحثه ای از توانمند سازی
از رويکرد فمنیست به سازمان ها زمان زيادی نمی گذرد و از دهه  1771برجسته شد .در نقد بازنمايی متمايز
ترين ويژگی های فمنیسم سوالی است كه در مورد چگونگی پرداختن به مقوله صداها مطرح می كند .محققین
فمنیست معتقدند كه اكثر تحقیقات سازمانی نسبت به مسئله جنسیت نخواسته اند بینا و شنوا باشند ( .)26به
عبارت ديگر رشته مديريت در اغلب عمر تاريخی اش زندگی سازمانی را همانند يک موجوديت تک جنسیتی
1 Grand narrative
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(مردان) مورد بررسی قرار داده است .بعالوه خود سازمان ها تا چندی پیش زنان را در زمره حقوق بگیران با
پرداختی كم و سطح تازه واردان قرار می دادند.
يکی از اهداف رويکردهای فمنیست به ارتباطات سازمانی استخراج صداهای زنان از زندگی سازمانی و توسعه
رويکردهای مطالعاتی كه صداهای زنان را برجسته نمايند است ( .)2البته منظرهای فمنیستی چندگانه ای در
عالم واقع وجود دارد ك ه هركدام ديدگاه های متفاوتی نسبت به نقش زنان و مردان درسازمانها دارند .فمنیستم
لیبرال بدنبال ايجاد يک سطح برای حمايت از صداها و فرصت های زنان در سازمان ها است .فمنیسم راديکال
معتقد است ايجاد يک سطح سطوح پدرساالر (تسلط مردان) را دست نخورده باقی می گذارد لذا زنان به ايجاد
شکل های سازمانی جايگزين كه از ظلم مردان در امان است نیاز دارند .در آخر فمنیسم انتقادی بر اين باور است
كه سازمان ها ساختارهای جنسیت يافته ای از قدرت اند .جنسیت ويژگی ای معمول و تركیبی از زندگی سازمانی
اند كه هم مردان و هم زنان را شامل می شود.
درنتیجه از منظر ارتباطات سازمانی تحقیقات فمنیستی بدنبال بررسی روابط میان جنسیت ،قدرت و سازمان
است تا ساختارها و فعالیت های سازمانی را بگونه ای منصفانه تر توسعه دهد .از اين رو فمنیسم مباحثه ای از
توانمندسازی توسط تمركز بر جنسیت به عنوان سازه ای كه حول آن قدرت بکار گرفته می شود است.
اكثر تحقیقات فمنیستی از تمركز صرف بر روی زنان فاصله گرفته و بیشتر به چگونگی دخالت ارتباطات
سازمانی و قدرت در ايجاد انواع مختلف هويت های جنسیتی اعم از زنانه و مردانه عالقه مند شده اند .امروزه
فمنیسم برخالف مفهوم شناخته شده اش بیش تر بدنبال فهم چگونه مردان و زنان زندانی جنسیت می شوند،
هستند .از اين رو بسیاری از محققان عالقه مندند بدانند كه مردان و زنان چگونه در زندگی سازمانی روزمره
جنسیتی رفتار می كنند (مثال هويت های جنسیتی را ايفا می كنند) (2؛ .)7

نتیجه گیری
همانگونه كه در بعضی از منظرهای بحث شده مشاهده شد ،تمايل به پرسش در مورد فهم عامه ما از جهان
افزايش يافته است .از فرضیه ای ثابت مورد پذيرش اكثريت كه ما به گونه ای ارتباط برقرار می كنیم كه يک
جهان عینی و پايا را منعکس نمايد به تدريج به آنجا می رسیم كه رابطه بین ارتباطات و جهانی كه در آن زندگی
می كنیم پیچیده و گیج كننده می نمايد .هدف اصلی ما از اين بحث ساده سازی برای شناخت رابطه میان
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ارتباطات و سازمان بوده است .همانگونه كه پیش تر بیان شد اگر ما ارتباطات را تنها واقعه ای درون سازمان
ببینیم نخواهیم توانست پیچیدگی های ارتباطات سازمانی را كامال درک نمايیم .جدول  1خالصه مفیدی از پنج
منظر را ارائه می دهد.
جدول  :1خالصه ای از دیدگاه های منظرهای پنجگانه در مورد ارتباطات ()32
رابطه متصور
منظر

مدل ارتباطات

دید نسبت به سازمان

 ارتباطات به
عنوان انتقال
دهنده اطالعات؛
مدل مجرايی

 ساختارهای هدف محور
مستقل از فعالیت های
افراد

برای ارتباطات و
سازمان

کارکرد
گرا

تفسیری

 ارتباطات به
عنوان مخلوق
محاوره ای
سیستم های
معنا

 مخلوقات
اجتماعی/سمبولیک
فعالیت های جمعی و
هماهنگ شده

انتقادی

 ارتباطات به
عنوان ايجاد
سیستم های
معنای
ايدئولوژيک كه
توسط روابط
قدرت تعديل می
شود

 محصوالت
اجتماعی/سمبولیک
عاليق مختلف سیاسی
و تالش های قدرت

تصور از حقیقت

استعاره های

یا دانش

معرف

 ارتباطات در
سازمان ها شکل
می گیرند؛
سازمان ها بستر
ارتباطات اند

 خارج از انسان
ها هستند و در
انتظار كشف
شدن؛ حقیقت
جهان شمول و
قابل تعمیم
است

 سازمانها و
ارتباطات
همزمان ساخته
می شوند

 توسط اعضای
يک اجتماع
بصورت بین
االذهانی تولید
می شود؛
ازطريق اجماع
ظهور می كند

 سازمانها و
ارتباطات
همزمان ساخته
می شوند؛ هردو
واسط و
محصول روابط
عمیق ساختار
قدرت هستند

 از طريق نقد
ايدئولژيک
بصورت بین
االذهانی تولید
می شود؛
حقیقت به
عنوان اجماع
عقاليی بدون
مداخله
ايدئولوژی

18

 ماشین
 آينه
 ذهن عقاليی
 مجرا

 فرهنگ
 اجتماع
 شبکه
 مکالمه
 روايت

 سیستم
سیاسی

 زندان روحی
 عدالت

 تعارض

اهداف تحقیق
 پیش بینی و
كنترل
 ادعاهای
دانشی قابل
تعمیم
 ايجاد رابطه
های مقطعی
 توسعه
دستورالعمل
های مفصل از
فرهنگ
 بینش و
شناخت

 نقد سیستم
های ناعادالنه
قدرت
 رهايی از
ساختارهای
سازمانی
ظالمانه
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پست
مدرن

فمنیست

 ارتباطات به
عنوان سیستم
معانی ناپايدار و
تبديل پذير

 سازمان ها از روابط
چندگانه ،رقیب و چند
پاره تشکیل شده اند

 ارتباطات به
عنوان مخلوق
هويت ها و معانی
جنسیت داده
شده؛ انسان ها
ازطريق ارتباطات
جنسیتی عمل
می كنند

 سازمان ها به عنوان
سیستم های هماهنگ
و جنسیتی شده از
روابط قدرت و
ساختارهای پدرساالرانه

 سازمان ها به
عنوان محصول
سیستم های
متغییر و ناپايدار
معنا و متون

 حقايق چندگانه
از مباحثات و
گروه های
اجتماعی
مختلف؛
حقیقت محلی
است نه جهانی؛
خارج از متن
چیزی نیست

 ارتباطات به
عنوان كامل
كننده فعالیت
ها و ساختارهای
هماهنگ و
جنسیتی شده

 برتری دادن به
تجارب زنان؛
شخصیت
سیاسی است؛
مردان و زنان به
عنوان زندانیان
جنسیت

 كارناوال

 حقیقت برتر
 ريشه
 تقلید ادبی

 جنسیت
 توانمندسازی
 مهرورزی
 اتصال
 اختالف
 پدرساالری

 تخريب و
ناپايدار
ساختن فهم
عامه از جهان
 رد روايت
های بلند و
ترفیع قصه ها
كوتاه
 برابری
جنسیتی
 ارزيابی دوباره
از روش های
دانستن زنان
 تضعیف
منطق
پدرساالرانه
 عبور از تفکر
دودويی

اين مقاله بعضی مفروضات اولیه در مورد ارتباطات سازمانی به عنوان رشته ی مطالعاتی را طرح نمود .زمانی
كه ما بدنبال شناخت رشته خاصی هستیم نیاز داريم تا تصويری از فرضیات مختلفی كه منظرهای متفاوت بر
اساس آن ها بنا شده اند را بدست آوريم .واضح است كه روايات متعددی از مطالعات ارتباطات سازمانی منقول
است كه پیچیدگی اين پديده را نشان می دهد.
برای شناخت اين رشته پنج رويه متفاوت تحقیقاتی را معرفی كرديم :كاركردگرايی ،تفسیری ،تئوری انتقادی،
پست مدرنیسم و فمنیسم كه هركدام بر پايه مجموعه فرضیاتشان در مورد ماهیت ارتباطات ،سازمان ها و حقیقت
عمل می كنند .با شناخت اين رويه های تحقیقاتی می توان تحقیقات انجام شده در زمینه ارتباطات سازمانی در
چند دهه گذشته را دقیق تر مورد بررسی قرار داد.
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Investigating organizational relationships from different management
perspectives
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Abstract
Today these organizations and communications form our lives and determine the relationships
with which we have. Organizations influence our lives through our communication system and
play their part. We are so immersed in these communications and organizations that we are not
aware of the fundamental role they play in our lives.
Our main goal in this article is to identify organizational relationships from different management
perspectives. A map of the complexity of the organizational communications process in which we
are submerged. Understanding organizational relationships from different management
perspectives and their definitions of organizational communication. With the communication
model in each perspective, we are familiar with the relationship between communications and the
organization. Functionalism, interpretation, critical theory, postmodernism, and feminism are
management perspectives, each based on a set of assumptions about the nature of communication,
organization, and truth. Knowing these five study courses in organizational communication and
considering it as a concept, one can study more specifically the research done in the field of
organizational communication in the last few decades.
Keywords: communication, organization, management perspectives
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