بسم الله الرحمن الرحیم

ارتباطات انسانی و جنبههای متفاوت آن
ِ

دکتر عبدالقهار سروری

●
●
●
●
●
●

ارتباطات انسانی و جنبههای متفاوت آن ● صفحات 74 :صفحه
نام کتاب :
ِ
● سال چاپ :خزان  1395خورشیدی
نویسنده :دکتر عبدالقهار سروری
 1000نسخه
● تیراژ:
نشر پرند
ناشر:
● نشانی برقیParand.publication2015@gmail.com :
ویراستار :لعل محمد دور اندیش
نشر پرندwww.facebook.com/
● رخنامه:
برگآرا :رفیع جسور
0796623433
● تماس:
طرح پشتی :رفیع جسور

تمام حقوق ـ از رونویسی ،بازنویسی ،چاپ مجدد گرفته تا روبرداری ،برگردان ،و  ...ـ برای نشر پرند محفوظ است.

آدرس :کابل ،چوک دهبوری ،مقابل مکتب محمود هوتکی ،کوچه آموزشگاه آذرخش ،نشر و پخش پرند.

پیشگفتار
ارتباطـات بهمثابـهی یکـی از دسـت آوردهـای مهـم انسـانها ،در شـکلدهی
مفاهیـم و ارزشهـای مهـم انسـانی نقش اساسـی دارد .تمـاس و نزدیکی انسـانها
باعـث رشـد ارتباطـات انسـانی شـده و ارتباطـات نیز زمینهی رشـد و ترقـی جوامع
انسـانی و برقـراری ،تحکیـم و تـداوم رابطههـای شـخصی ،اجتماعـی ،فرهنگـی و
سیاسـی را در میـان انسـانها مهیـا کرده اسـت .در جهـان امـروزی ،ارتباطات یکی
از فکتـور مهـم زندگـی انسـانی محسـوب شـده و بـرای انسـانها مشـکل اسـت تا
بـدون برقـراری تماس بـا دیگران زندگی ارزشـمند و موفق داشـته باشـند .از اینرو،
انسـانها بایـد بـه ارتباطـات بهمثابـهی یـک عنصـر ارزشـمند و یکـی از نیـاز های
مهـم زندگـی اجتماعـی خویـش ،ارزش قایل شـوند.
انسـانها و جوامـع که بـه ارتباطـات ارزش قایل شـده و در پی برقرار نمـودن تماس
بـا هم بـوده و بـرای درک یکدیگـر وقـت گذاشـتهاند ،از زندگی ،شـرایط اجتماعی
و محیطـی بهتـری برخوردارانـد؛ برعکـس ،انسـانها و جوامع انسـانی کـه بهجای
برقـرار نمـودن ارتباطـات با هـم و درک و پذیـرش یکدیگر ،در پی نزاع ،تشـنج و رد
یکدیگـر بودهانـد ،همـواره با مشـکالت جدی دسـت و پنجـه نرم نمـوده و کمتر از
مزایایـی ارزشـمند زندگـی انسـانی بهـره بردهانـد .بدون شـک ،ارتباطـات بهمثابهی
یـک فکتور مهـم در زندگی فردی و اجتماعی انسـانها نقش اساسـی داشـته و آنها
را بـرای بهتـر زیسـتن و یکدیگـر پذیـری کمـک میکنـد؛ امـا داشـتن یک سلسـله
ظرفیتهـا ،مهارتهـای الزم ،دانسـتن نورمهـا و ارزشهـای اجتماعی-فرهنگـی
و ارتباطـی ،انسـانها را کمـک میکنـد تـا بهگونـهی سـالم با هـم ارتباطـات برقرار
نمـوده و در زندگـی روزمـرهی خویش موفق باشـند.
داشـتن مهارتهـای الزم ،خـود شناسـی ،اعتمـاد بـه نفـس ،شـناخت مخاطـب و
شـامل شـدن در پروسـهی ارتباطـات بـر مبنـای یـک هـدف مشـخص و بهگونـهی
آگاهانـه ،انسـانها را کمـک میکننـد تا ارتباطات سـالم و سـودمند برقـرار نموده و
در پروسـهی ارتباطـات از جایـگاهی بهتری برخوردار باشـند .فراگیـری مهارتهای

الزم بـرای برقـراری ارتباطـات ،مهارتهـای فـردی و نـرم افـزاری ،حضـور فعال و
همـه جانبـه در پروسـهی ارتباطـات ،اسـتفاده از زبـان معیـاری و توجـه داشـتن بـه
وقـت ،جایـگاه و سـخنان طـرف مقابـل از جملـه شـرایط ابتدایـی بـرای برقـراری
ارتباطـات ،سـالم و مفیدانـد .انسـانها باید باید همـوراه بهدیگران ارزش قایل شـده
و در پـی دسـت یافتـن بـه اهـداف و آرزوهـای خویـش از را ِه گفتوگـو ،مفاهمـه و
یکدیگـر پذیری باشـند.
ایـن اثـر ،ارتباطـات انسـانی و جنبههـای متفـاوت آن ،نحـوهی برگـزای ارتباطـات
سـالم ،مهارتهـای الزم بـرای برقـراری ارتباطـات سـالم ،تیـوری ارتباطـات و
فکتورهـای تأثیرگـذار بـر پروسـهی ارتباطـات را مـورد ارزیابـی قـرار داده اسـت.
خوانـدن ایـن اثـر ،انسـانها را کمـک خواهـد کـرد تـا پیرامـون جنبهها و بهشـرایط
مختلـف برقـراری ارتباطـات آگاهـی داشـته و بهگونـهی مسـووالنه و موفقانـه بـا
دیگـران ارتباطـات برقـرار کننـد.
عبدالقهار سروری

فهرست مطالب

مقدم ه
ارتباطات درونفردی
ارتباطات میانفردی
ارتباطات میانگروهی
ارتباطات حرفهیی
ارتباطات میانفرهنگی
ارتباطات سیاسی
ارتباطات همگانی
شایستگی ارتباطات
هفت عنصر اساسی شکل دهندهی پروسهی ارتباطات انسان 
ی
مهارتهای نرم افزاری
زمینههای برقراری ارتباطات
تیوری ارتباطات
سرپشمهها

9
17
22
31
33
34
39
43
46
50
52
54
59
67

مقدمه

ارتباطـات یکـی از مهمتریـن دسـت آوردهـای انسـان محسـوب میشـود کـه در
ارتباطات
زندگـی روزمـرهی انسـانی نقـش بسـیار مهـم دارد و انسـانیت هـم پیامـد
ِ
هدفمند و سـالم در میان انسـانها پنداشـته میشـود .در دنیای امـروزی ،ارتباطات
یکـی از نیازمندیهـای مهـم و حیاتـی بـرای هـر انسـان بـوده و بخشـی از زندگـی
انسـانی محسـوب میشـود .دانسـتن ارزشـمندی ارتباطـات و داشـتن مهارتهای
الزم بـرای برقـراری ارتباطـات سـالم و موفـق ،انسـانها را کمـک میکننـد تـا در
زندگـی فـردی و اجتماعـی خویـش بیشـتر موفق باشـند.
بـا آنکـه ارتباطـات از بـدو پیدایـش و زمینـی شـدن انسـان ،بخشـی از زندگی وی
بـوده اسـت؛ امـا ارتباطـات در سـاختار کنونـی آن یـک پدیـدهی مدرن میباشـد و
دنیـای مـدرن امـروز نیز پیامد برقـراری ،تداوم و پایـان موفقانهی ارتباطـات در میان
انسـانها میباشـد .وقتـی انسـانها با قـرار گرفتـن در کنار هـم ،پذیرفتـن یکدیگر
و شـریک سـاختن ارزشهـا ،مفاهیـم ،تجارب و مسـوولیتها با هم ،در پی دسـت
یافتـن بـه زندگـی بهتـر و مطمیـن تـر گردیدنـد ،تـداوم ایـن پروسـه و ارزشدهـی
انسـانها بـه تمـاس و تفاهـم باعث شـد تـا ارتباطـات بهمثابهی یک عنصر اساسـی
و تأثیرگـذار در زندگـی آنها شـناخته شـده و رشـد نماید.
بـا افزایـش روز افـزون در شـمار انسـانهای سـاکن در کـرهی زمیـن ،شـکلگیری
جوامـع انسـانی ،پیدایـش و رشـد زبانهـای متعـدد و متفـاوت بهمثابـهی وسـیلهی
اصلـی برقـراری ارتباطات؛ انسـانها ارزشـمندی ارتباطـات را درک نمـوده و در پی
تـداوم و تقویـهی آن شـدند .همچنان؛ تشـکیل نظامهای قانونمند انسـانی ،پیدایش
و گسـترش سـریع کتابـت و طباعـت ،وسـایل پخـش و نشـر افـکار و اندیشـههای
انسـانی و وسـایل ارتباطـات جمعـی در میـان انسـانها زمینههـای نهادینه شـدن و
رشـد ارتباطـات را بهگونـهی جـدی مهیا نمودنـد .جوامع کـه به ارتباطـات ،تماس،
تفاهـم بهمثابـهی اصـول و راهکارهـای اساسـی زندگـی خویـش باورمنـد شـده و به
تحقـق آن مبـادرت ورزیدنـد ،از جایـگاه و سرنوشـت بهتـری برخـوردار شـده و در
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پـی شـناخت ،تحمـل و پذیـرش هم همـواره موفـق بودهاند .بـر عکـس ،جوامع که
بـه ارزشـمندی و حـد تأثیرگـذاری ارتباطـات و تمـاس و تفاهـم اهمیـت چندانـی
قایـل نشـده و بهجای مناقشـه و مفاهمـه ،ر ِاه مشـاجره و برخورد را در پیـش گرفتند،
همـواره مصـروف همچـو پدیدههـای منفـی بـوده و کمتـر فرصـت یافتند تـا بهتر و
مفید تـر زندگـی نمایند.
همانگونـهی کـه ارتباطـات یـک عنصـر اساسـی و سـازنده در زندگـی انسـانها
محسـوب میشـود ،یـک سلسـله نورمهـا ،صالحیتهـا و مهارتهـای مشـخص
باعـث میشـوند تـا ارتباطـات بهگونـهی سـالم و موفقانـه برقـرار گردیـده و نتایـج
مفیـدی را در پـی داشـته باشـد .همچنـان؛ برقـراری ارتباطـات در زمینههـای
متفـاوت و حـاالت متفاوت شـامل نورمهـا ،راهکارها و شـیوههای خـاص خود بوده
و دانسـتن تفاوتهـا در نحـوهی برقـراری ارتباطـات در عرصههـای متفـاوت باعث
میشـود تـا انسـانها بـا درک محیط و مخاطـب ،بهمثابـهی یک طرف فعـال و مؤثر
شـامل پروسـهی ارتباطات شـوند.
تیوریهـا و مودلهـای متفـاوت عرصـهی ارتباطات انسـانی نیـز میتواننـد بر طرز
دیـد انسـانها بـه ارتباطـات و نحـوهی برقـرار ارتباطـات میـان انسـانها اثـر گـذار
باشـند .بایـد دانسـت کـه بنـی آدم کنـار هـم آمده و بـا هم مـردم میشـوند .تماس
و تفاهـم بمثابـهی دو فکتـور سـازنده ،الزمههـای مهـم برای بـا همی و مردم شـدن
انسـانها محسـوب میشـوند .نبـود تمـاس و تفاهـم میـان انسـانها ،آنهـا را در
مقابـل هـم قـرار داده و از آدمیـت و مـردم شـدن دور نگهمـیدارد.
ارتباطـات عبـارت از یـک فراینـد هدفمندانـهی میباشـد کـه بهخاطـر تبـادل
معلومـات ،آگاهـی دهـی ،شـریک سـاختن مفاهیـم ،ارزشهـا ،تقسـیم وظایـف،
مکلفیتهـا ،مباحثـه ،مناقشـه ،حـل تشـنجها و رسـیدن بـه تفاهـم میـان انسـانها
برقـرار میشـود .بهگونـهی خالصـه ،ارتباطات عبـارت از برقـراری تمـاس بهخاطر
تبـادل معلومـات میـان حـد اقـل دو واحـد ارتباطی(انسـان) میباشـد .انسـانها
میتواننـد هـم بهگونـهی مسـتقیم ارتباطـات برقـرار نماینـد و هـم بهگونـهی غیـر
مسـتقیم و میانجـی شـده ،بـا اسـتفاده از فنـاوری ،سـهولتها و زمینههـای مـدرن
ماننـد انترنیـت ،تلفـن ،فکـس ،رسـانههای اجتماعـی و غیـره.
امـا جدیتریـن و مؤثرتریـن نـوع ارتباطـات میـان انسـانها؛ ارتباطـات مسـتقیم و
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گفتـاری اسـت کـه طرفهـای دخیـل در ارتباطـات در آن حضـور فزیکی داشـته و
بـا اسـتفاده از زبـان گفتـاری بهگونهی مسـتقیم با هـم ارتبـاط برقـرار مینمایند .در
پروسـهی ارتباطـات هیـچ بدیـل دیگر بـرای حضـور فزیکی انسـان وجـود نخواهد
داشـت؛ بـا آنکـه زمینههای تبـادل معلومـات و پیامها میـان انسـانها بهگونهی غیر
مسـتقیم نیـز ،مهیـا انـد .بهخاطـر برقـراری ارتباطات سـالم و مثمـر ،بهتر اسـت تا
انسـانها پیامهـای خویـش را خودشـان بـه طـرف مـورد نظـر انتقـال دهنـد ،چون
ممکـن اسـت تکنالـوژی و میانجیهـای نـرم افـزاری و سـخت افزاری یک سلسـله
نفـوذ و اثـرات نـا موجـه را باالی شـکل و محتـوای پیامها داشـته باشـند.
ارتباطـات ،انسـانها را کمـک میکنـد تـا تجـارب ،داشـتهها و یافتههـای مـادی
و معنـوی خویـش را بـا هـم شـریک سـازند .ارتباطـات در شـکلگیری نورمهـای
اجتماعـی و فرهنگـی و برقـراری و تـداوم رابطهها میـان انسـانها و جوامع مختلف
انسـانی نقـش اساسـی دارد .قوانین و مقررات موجـود در جوامع انسـانی قابل اجرا
بـوده کـه در میان جوامع انسـانی و ممالک مختلـف نیز از نتایج مهـم ارتباطاتاند.
فراهـم سـازی زمینـه بـرای تبـادل فـر آوردههـا و کاالهـای تجارتـی میـان جوامـع
مختلـف و اسـتفاده نمـودن از داشـتهها و محصـوالت یکدیگـر ،از جملـه نتایـج
تـداوم ارتباطـات هدفمنـد در میان انسـانها محسـوب میشـود.
ارتباطـات در عرصـهی رشـد مفاهیم و ارزشهـای متعلق به جوامع مختلف ،رشـد
و پویایـی زبـان بهمثابـهی وسـیلهی اصلـی بـرای تأمیـن ارتباطـات میان انسـانها و
عامـل اصلـی پیامهـا و مفاهیم انسـانی نقـش تعییـن کننـده دارد .تماس بـا دیگران
باعـث میشـود تـا انسـانها متوجـهی نحـوهی اسـتفاده از زبـان و حـرکات فردی و
نورمهـای اجتماعـی خویـش شـوند و نحـوهی برخـورد مخاطبـان و ارزیابیهـای
پیگیـر انسـانها از گفتـار و حـرکات روزمـره خودشـان و دیگران باعث رشـد زبان و
شـکلگیری ارزشهـا و نورمهـای اجتماعـی قابل درک در میان انسـانها میشـود.
بـه گفتـهی کیـم( ،)2010عالقمنـدی بـه پایههـای ابتدایـی و اساسـی تماسهـا
و رابطههـا در میـان انسـانهای متعلـق بـه جوامـع و فرهنگهـای مختلـف باعـث
شـکلگیری تیوریهـای متعـدد در عرصـهی ارتباطـات و ارزیابـی ایـن پدیـده از
زوایایی مختلف شـده اسـت .سـینیکروپ و دیگران ( )2007معتقداند که در دنیای
امـروزی ،مهـارت براقـراری ارتباطات و داشـتن روابط بـا دیگـران از نیازمندیهای
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جدی انسـانی محسـوب میشـوند کـه برای بهتر زیسـتن انسـانها در میـان جوامع
مختلـف انسـانی مفید واقع میشـوند .به باور کیـم و مککـی( ،)2013عمدهترین
انتقـال دهنـدهی مفاهیـم و نورمهای اجتماعـی و فرهنگی در میان انسـانها و تأمین
کننـدهی رابطههـای فـردی ،اجتماعـی و فرهنگـی در میـان آنها ،ارتباطات اسـت.
ارتباطـات عبـارت از مسـیر و وسـیلهی مبادلـهی معلومـات و اطالعـات در میـان
مـردم میباشـد که حـد اقل دو فـرد بهحیـث دو طرف فعـال پروسـهی ارتباطات در
بارنت1997 ،؛ ُهوانـگ.)2010 ،
آن دخیـل باشـد( .بـاران2004 ،؛ ِ
در عصـر حاضـر ،ارتباطـات یکـی از راههـای مؤثـر و معقـول در عرصـهی آموزش
و پـرورش ،تبـادل تجـارب اکادمیـک ،یافتههـای علمـی ،دگرگونـی ،بهترسـازی
نورمهـای تعلیمـی و تحصیلـی در کشـورهای مختلـف میباشـد .ارتباطـات
هدفمنـد انسـانها را کمـک میکنـد تـا از یکدیگـر بیاموزنـد و در جهـت آموختن
و ظرفیتسـازی ،یکدیگـر خـود را یـاری رسـانندِ .لیـن( )2011معتقـد اسـت کـه
جایگاه
ارتباطـات انسـانها را در جهـت آموختن ،شـناخت یکدیگر و پیدا نمـودن
ِ
واقعیشـان در جوامـع انسـانی ،کمک میکنـد .برای همیـن ،باید انسـانها بهجای
دوری از هـم ،در پـی برقـراری ارتباطـات بـا هـم ،آموختـن از هـم و جسـتوجو
نمـودن راههـای معقـول بـرای کنـار آمـدن با هم باشـند.
همچنـان؛ ارتباطات انسـانی ،بسـتر اصلـی تمام مباحـث ،مناقشـهها ،تفاهمات و
تعاملات در میـان انسـانها میباشـد و زمینهسـاز درک متقابـل در میـان آنها بوده
و زمینـهی بـا همـی و یکدیگـر پذیـری را در میانشـان فراهـم میسـازد .ارتباطات
زمینـهی تمـاس انسـانها بـا هم و کنـار آمـدن آنها تحت شـرایط خـاص زندگی را
برایشـان مسـاعد سـاخته اسـت .تـداوم با همی انسـانها ،رشـد مفاهیـم و ارزش
انسـانی و دسـت یافتـن بـه یـک زندگـی منظـم ،فایق آمـدن بـر چالشهـای متعدد
و شـکلدهی جهـان نویـن و مملـو از دسـت آوردهـای انسـانی همـه و همـه نتایج
ارزنـدهی برقـراری و تـداوم ارتباطات سـالم و هدفمند در میان انسـانها میباشـند.
بایـد دانسـت کـه دخیل بـودن در ارتباطـات روزمـره با دیگران ،داشـتن نقـش فعال
در پروسـهی ارتباطـات و فراگرفتـن صالحیتهـا و مهارتهـای الزم بـرای برقراری
ارتباطـات ضمـن مفید بـودن به زندگی فـردی و اجتماعی انسـانها ،آنهـا را کمک
میکننـد تـا در زندگـی کاری و مسـلکی خویـش نیـز بیشـتر موفـق بـوده و دسـت
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آوردهای بیشـتر داشـته باشـند .برقـراری تماس در میـان اعضای یک تیـم و کارکنان
یـک نهـاد ،در بیـن دانشجویـان یـک صنـف و مـردم یـک محـل و یـک مملکـت
باعـث ایجـاد رابطههای کاری و گسـترش تشـریک مسـاعی در میان آنها میشـود.
در اکثـر نهادهـای کاری و آموزشـی کـه زیـاد موفقانـد ،عامل اصلی موفقیتشـان
موجودیـت تماسهـا و برقـراری ارتباطـات مـدوام ،سـالم و سـازنده در میـان افـراد
متعلـق بـه آن نهاد میباشـد.
همچنـان؛ بسـیاری از مشـکالت موجـود در میـان انسـانها ،جوامـع انسـانی و
ملـل جهـان نتیجـهی عـدم موجودیـت تماسهـا و ارتباطـات سـالم و مسـتقیم در
میـان آنهـا محسـوب میشـود .عـدم ارزشدهی انسـانها بـه پروسـهی ارتباطات
و عـدم توجـهی آنهـا بـه شـنیدن و فهمیـدن یکدیگرشـان و عـدم موجودیت درک
متقابـل در میـان آنهـا باعـث دوری آنها از یکدیگر میشـوند .انسـانها و جوامع
انسـانی کـه بهجـای نـزاع و برخـورد ،تمـاس و تفاهـم را ترجیـح میدهنـد ،همواره
از وضعیـت بهتـر و جایـگاه برتـر زندگـی برخوردارانـد .مهونی و دیگـران ()2003
نیـز بـه ایـن باوراند کـه دخیل بـودن در پروسـهی ارتباطـات و فراگیـری مهارتهای
ارتباطـی باعـث ازدیـاد دسـت آوردهـای حرفهیـی و کاری انسـانها میشـوند.
ارتباطـات انسـانی انـواع و جنبههـای متفـاوت دارد و بهصـورت کل شـامل؛
ارتباطـات درونفـردی( )Intrapersonal Communicationارتباطـات
 )Interpersonalارتباطـات
میانفـردی (Communication
میانگروهـی( )Intergroup Communicationارتباطـات حرفهیـی
 )Professionalارتباطـات میانفرهنگـی
(Communication
( )Intercultural Communicationارتباطـات سیاسـی (Political
 )Communicationو ارتباطـات همگانی ()Mass Communication
میبا شـد .
انـواع و جنبههـای متفـاوت ارتباطـات انسـانی متعلـق بـه فرصتهـا و زمنیههـای
متفـاوت زندگـی فـردی و اجتماعـی انسـانهااند و هـر کـدام از ویژگـی متفـاوت؛
ولـی مرتبـط بـا هـم برخورداراند.
َ
کسـب یـک سلسـله معلومـات و مهارتهای الزم بـرای برقـراری ارتباطات سـالم
و مثمـر نیـاز جـدی پنداشـته میشـود .همچنان؛ داشـتن یـک سلسـله مهارتهای
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نـرم افـزاری کـه متعلـق بـه ظرفیتهـا و ظرافتهـای درونـی انسـان و شـخصی
انسـان بـوده و از طـرز نگرش ،وسـعت نظـر و خبرگی ،فراسـت و خردورزی انسـان
سرچشـمه میگیرنـد ،انسـانها را کمـک میکننـد تـا بهگونـهی موفقانـه ارتباطـات
برقـرار نماینـد .در ایـن اثـر ،ضمـن پرداختـن بـه انـواع و بخشهـای متختلـف
ارتباطـات انسـانی کـه در بـاال تذکـر یافتهانـد ،زمینههـای برقـراری ارتباطـات،
تیوریهـای ارتباطـات ،صالحیـت برقـراری ارتباطـات و مهارتهـای ارتباطـی
و همچنیـن مهارتهـای نـرم افـزاری تأثیرگـذار بـر پروسـهی ارتباطـات نیـز مـورد
بحـث قـرار خواهنـد گرفت.
البتـه ،اسـاس و بسـتر اصلـی انـواع مختلـف و تمـام جنبههـای ارتباطات انسـانی،
ارتباطـات درونفردی و ارتباطـات میانفردیاند .در پروسـهی ارتباطات درونفردی
بهمثابـهی پروسـهی درونـی ،میکانیزم پیامسـاز و پاسـخ ده بدن بهگونـهی هماهنگ
کار میکننـد تـا تصمیـم بگیرنـد کـه فـرد کـدام محتـوا و کـدام پیـام را چگونـه ،در
کـدام زمـان و تحـت کـدام شـرایط بـه چـه کسـی بایـد ارایـه دهـد .بـرای برقـراری
پروسـهی ارتباطـات درونفـردی بهشـخص دومی نیاز نبـوده و این پروسـه در داخل
بـدن انسـان صورت میگیـرد تا وی را بـرای برقرار نمـودن ارتباطات مفید و داشـتن
زندگـی بهتر کمـک نماید.
همچنـان؛ ارتباطـات میانفـردی پروسـهی برقـراری ارتباطـات بـا دیگـران اسـت
کـه بهخاطـر تبـادل معلومـات و بحـث پیرامون مسـایل متفـاوت صـورت میگیرد.
مهارتهـای الزم بـرای برقـرار نمـودن ارتباطـات سـالم و مثمر میانفردی انسـانها
را کمـک میکننـد تـا در عرصههـای متفـاوت ارتباطـات انسـانی نیـز موفق باشـند.
چـون ،جنبههـا و انـواع متفـاوت ارتباطـات انسـانی از ارتباطـات میانفـردی
سرچشـمه گرفتـه و نوعـی از ارتباطـات میانفـردی در مکانهـای متفـاوت و تحت
شـرایط و نورمهـای متفـاوت میباشـند.
گرچـه ارتباطـات متعلـق بههمـه جوامـع انسـانی اسـت و هـر جامعه در حـد خود
در جهـت رشـد و همگانـی شـدن ایـن پدیدهی ارزشـمند انسـانی نقش داشـتهاند؛
امـا بیشـتر کارهـای انجـام شـده و ثبـت شـدهی اکادمیـک پیرامـون ارتباطـات در
عصـر حاضـر ،متعلـق بـه جوامـع غربیانـد .همچنـان اکثـر تیوریهـا در عرصهی
ارتباطـات برمبنـای نورمهـا ،زمینههـا و باورهـای اجتماعـی و فرهنگـی غربـی
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انکشـاف یافتهانـد .بـه گفتـهی ِل ُیـو( )2013تـا اکنـون اکثـر تیوریهـای موجود در
عرصـهی ارتباطـات توسـط دانشـمندان غربـی و بـر مبنـای نورمهـای غربی شـکل
یافتهانـد کـه ممکـن نتواننـد پرسـشهای متعلـق بهمباحـث ارتباطـی در شـرق را
پاسـخ دهند .همچنان؛ کیـم( )2007و کیم()2012نیز معقتدانـد که اکثر مباحث
و تیوریهـای متعلـق بـه عرصـهی ارتباطـات ریشـه در بسـتر ارتباطـی ،اجتماعی و
فرهنگـی کشـورهای غربـی دارنـد و محتـوای اصلی کارهای پژوهشـی دانشـمندان
غربـی مسـایل متعلـق بـه محیط خود شـان شـکل میدهنـد .بـه گفتهی آنهـا ،اگر
پژوهشگـران غربـی ،کاری را هـم پیرامـون نورمهـای ارتباطـی و اجتماعـی دیگران
انجـام دهنـد ،پیرامـون مسـایل یـاد شـده برمبنـای نورمهـا و باورهـای خودشـان
قضـاوت میکننـد ،کـه ایـن کار ممکـن یـک سلسـله سـوء تعبیـرات را نیـز در پـی
داشـته باشد.
بـدون ،شـک آنگونـهی کـه کیـم معتقد اسـت ،اکثر سـوء تفاهمـات و تشـنجات و
بـد باوریهـای موجـود در میـان انسـانها و جوامـع انسـانی پیامـد قضاوتهـای
غیـر دقیـق و یـا هم قضـاوت کـردن پیرامون ارزشهـا و نورمهـای متعلق بـه زندگی
دیگـران برمبنـای ارزشهـا و نورمهـای متفاوتانـد؛ چـون در اکثـر مـوارد نورمهـا
و ارزشهـا تفـاوت جـدی دارنـد و ممکـن یـک موضـوع یـا یـک پدیـده را مردمان
متعلـق بـه یک جامعـه ارزش و نماد اخلاق و ارزشـمندی تلقی نماینـد؛ اما همین
پدیـده در میـان جامعهی دیگـر نماد بد اخالقی باشـد؛ یعنی جوامـع متفاوت دارای
باورهـا و ارزشهـای متفاوتانـد و بایـد بـه تفاوتهـا ارزش قایـل شـد و ارزشهـا
و باورهـای متعلـق بـه هـر جامعه را بـر مبنـای نورمها و چارچـوب پذیرفته شـدهی
متعلـق بـه خود همان جامعـه مورد ارزیابی قـرار داد ،در غیر آن نتایـج کار میتوانند
جزا باشـند.
غیر واقعی و تشـن 
در اکثـر مـوارد ،پژوهشگـران و صاحبنظـران متعلـق بـه جوامـع دیگـر نیـز وقتی
بـه مسـایل و مباحـث متعلـق بـه ارتباطـات انسـانی پرداختهانـد ،بیشـتر از نورمها،
تیوریهـا و شـیوههای کاری متعلـق بـه جوامع غربی اسـتفاده کردهانـد .در حالیکه
جوامـع مختلف انسـانی و بسـترهای متفاوت اجتماعـی و فرهنگـی دارای زمینهها،
نورمهـا ،ارزشهـا ،مزایا و باورهـای متفاوتاند و هرکدام برای برقـرار نمودن تماس
بـا دیگـران نیـز شـیوهها ،نورمهـا و بایدهـا و نبایدهـای خاص خـود را دارنـد .میان
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نورمهـا ،طـرز زندگـی ،شـیوههای برقـرار نمـودن ارتباطـات بـا دیگـران ،زمینههای
محیطـی و اجتماعـی و ارزشهـای فرهنگـی جوامعلیبـرال و فـرد محـور غربـی و
جوامـع جمـع محور و سـنتی شـرقی تفاوتهای جـدی و عمیق وجود دارنـد؛ البته
تفاوتهـا از جملـه مفاهیـم ارزشـمند زندگـی متنـوع و متفـاوت انسـانیاند و هیچ
کـدام برتـر از یکدیگـر و یـا هـم هیچ کـدام مـردود نیسـت؛ بلکه همـه ارزشهای
متفـاوت انسـانیاند و قابـل قدر.
بایـد متوجه بـود که پرداختن به بحـث تفاوتهای اجتماعـی و فرهنگی در عرصهی
ارتباطـات یـک بحـث جـدی و تأثیرگـذار اسـت .نورمهـای ارتباطـی ،نورمهـا و
فکتورهـای اجتماعـی و فرهنگـی ،زمینههـای محیطـی ،باورهـا و برداشـتهای
شـخصی افـراد از جملـه مسـایلاند کـه بـاالی پروسـهی ارتباطـات در میـان افـراد
نقـش اساسـی داشـته و سـاختار کلـی ارتباطـات را شـکل میدهنـد .بـرای همین،
بایـد تفاوتهـا را دانسـت و برمبنای فهـم الزم از تفاوتهای اجتماعـی و فرهنگی و
درک محیـط ،قضـاوت نمـود .همچنان در بسـترهای متفـاوت اجتماعـی و فرهنگی
بایـد مطابـق نورمهـای مـروج و پذیرفتنـی بـرای مردمـان همـان بسـترها ارتباطات
برقـرار نمـود تـا از هرگونـه سـوء تفاهمـات احتمالـی جلوگیـری شـده و زمینههـا را
بـرای تـدوام ارتباطـات و تأمیـن رابطههـا مهیـا نماییم.

ارتباطات درونفردی

ارتباطـات درونفـردی( )Intrapersonal Communicationعبـارت از
یـک سلسـله گفتوگوهـا و مباحثیانـد کـه در میکانیـزم درونـی شـخص بهوقـوع
پیوسـته و پیرامـون ماحـول ،مخاطبـان احتمالـی ،پیامهـای احتمالـی ،پاسـخهای
احتمالـی بـه پیامهـای دیگـران و نحـوه ،موقعیـت و حالـت ارایهدهـی پیامهـا
صـورت میگیرنـد .ارتباطـات درونفـردی بسـتر اصلی تفکیـک مفاهیـم و پیامها،
تصمیمگیـری بـرای ارایـهی پیامهـا ،شـکلدهی پیامهـا و نحـوهی اسـتفاده از زبان
ارتباطـی و محتـوای ارتباطـات میباشـد .این موضـوع در زندگی انسـانها یک امر
طبیعـی اسـت کـه گاهـی بـا خودشـان حـرف میزننـد بهگونهی کـه تنها خودشـان
متوجـهی آنانـد و گاهـی هم بـا خود مشـوره میکنند که چـه چیزی را به چه کسـی
و در کجـا بایـد بگوینـد .همچنـان گاهـی خـود را بـرای انجـام کارها مورد تشـویق
قـرار میدهنـد و گاهـی هـم خـود را بـرای کوتـاه آمـدن در کاری مالمـت میکنند.
همیـن پروسـه عبـارت از ارتباطـات درونفردی اسـت کـه در بسـتر مفهومی وجود
شـخص شـکل میگیرد.
بـدون موجودیـت یـک میکانیـزم فعـال پیامسـاز و پاسـخده و بـدون موجودیـت
هماهنگـی الزم میـان اجـزای مختلف میکانیزم پیامسـاز و تصمیمگیـر ،بهخصوص
مغـز و قلب ،انسـان نمیتواند بهگونهی درسـت با دیگـران ارتباطات برقـرار نموده و
پیامهـای درسـت را در وقت مناسـب آن ،بهمخاطب مناسـب ارایه دهنـد .از اینرو،
پروسـهی ارتباطـات درونفـردی و مهارتهـا و ظرفیتهـای الزم بـرای برقـرای
ارتباطـات موفـق و مثمـر درونفـردی بـرای بیـرون دهـی پیامهـای سـازنده و مفیـد
بخشـی از ظرفیتهـای مهـم انسـانی محسـوب میشـوند .مهارتهـای متعلـق به
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پیامهـای درونفـردی بیشـتر مهارتهـا و فکتورهـای درونـی()Internal skills
انسـانیاند کـه در هماهنگـی بـا فکتورهـا و مهارتهـای بیرونـی(External
 )skillsپروسـهی ارتباطـات میانفـردی ،میانفرهنگـی و  ...را شـکل میدهنـد.
فلیچـر( )1989ارتباطـات درونفـردی را ظهـور جلوههـای عصبـی درونـی در
پروسـهی اجتماعـی ارتباطات تعریـف میکند .همچنـان؛ اپـل( )1989ارتباطات
درونفـردی را یـک پروسـهی درونـی میدانـد کـه در پرتـو آن پیامها سـاخته شـده،
رد و بـدل گردیـده و مـورد اجـرا قرار گیرنـد .توابـع و عملکردهای متعـدد ،از جمله
پیوسـت کردن و مرتبط سـاختن معنا و مفهوم بر بسـتر درک مفهوم و قوهی ادراک به
ارتباطـات درونفـردی مرتبط دانسـته میشـوند(کانینگهام .)1992 ،ابوت()2007
معتقـد اسـت کـه ارتباطـات درونفردی اسـاس تمـام ارتباطات اسـت که بـا زبان و
فکـر شـکل میگیـرد؛ ولی در بـر گیرنـدهی درک فردی انسـانها از محتـوای زبان و
اندیشـه میباشـد .بـه گفتـهی وی ،ارتباطات درونفـردی بهحیث پروسـهی برقراری
ارتباطـات در درون فـرد تعریـف شـده اسـت و فهـم ارتباطـات پیچیـده در دنیـای
امـروزی تنهـا از طریـق ارتباطـات درونفـردی و تمرکـز بـر ادراک فـردی میسـر و
ممکن اسـت.
برمبنـای اظهـارات و تعاریـف نقـل قول شـده از عـدهی از صاحب نظـران عرصهی
ارتباطـات درونفـردی ،میتـوان گفـت کـه ارتباطات درونفردی بسـتر شـکلگیری
مفاهیـم بـرای جنبههـای متفـاوت و مرکـز اصلـی کنتـرول فعالیتهـای ارتباطـی
انسـان میباشـد .ارتباطـات درونفـردی با زبـان و افکار انسـانها رابطهی مسـتقیم
داشـته و طـرز تلقـی و ظرفیـت و قـوهی درک انسـان باالی نحـوهی اسـتفاده از زبان
و معنـا کـردن مفاهیـم زبانـی و همچنیـن نحـوهی درک افـکار و اندیشـههای خـود
و دیگـران بـاالی آن تأثیـر جـدی دارنـد .پـس ،ارتباطـات درونفـردی را میتـوان
بهمثابـهی پروسـهی تعریف و تشـریح مفاهیـم بیرونـی در پرتو معلومـات و مفاهیم
درونـی و موجـود در بسـتر ظرفیتهای شـخصی فـرد بهخاطر شـکلدهی نتیجهی
مـورد نظـر و انعـکاس دو بـارهی آن بـه بیـرون بـرای برقـراری ارتباطـات بـا دیگران
تعریـف کـرد .فکتورهـای تأثیرگـذار بـر پروسـهی ارتباطـات درونفـردی و نحوهی
برقـراری ارتباطـات درونفـردی شـکل دهنـدهی زیـر بناهـای اساسـی مفاهیـم و
محتـوای پروسـهی ارتباطـات در بسـترها و جنبههـای متفاوتانـد.
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هایـدر( )1958در تیـوری اسـتناد( )Attribution Theoryبـه موجودیـت
رابطـه در میـان فکتورهـا و عناصر داخلی و بیرونـی تأثیرگذار بر پروسـهی ارتباطات
و فعالیتهـای روزمـرهی انسـانها تأکیـد دارد .بهگفتـهی وی ،رابطههـای موجـود
میـان فکتورهـای درونـی افـراد بـا مهارتهـا و فکتورهـای بیرونـی آنهـا میتوانند
بـاالی پروسـهی ارتباطـات میـان آنهـا و رابطههـای فـردی و اجتماعیشـان مؤثـر
باشـند .پـس بایـد بـرای مثبـت و مفیـد سـاختن همچـو اثـرات احتمالـی؛ بایـد در
پـی تقویـهی مهارتهـای درونـی متعلـق به پروسـهی ارتباطـات درونفـردی و هم
مهارتهـای بیرونـی متعلق بـه پروسـهی ارتباطات میانفـردی بوده و تلاش کرد تا
یـک هماهنگـی الزم را میـان ایـن دو ظرفیـت مرتبـط بـه هم ایجـاد نمـود .البته این
مسـایل در نحـوهی شـکلگیری و حـد موفقیت ،مؤثر بـودن ارتباطـات درونفردی،
ویژگـی فـردی ،ظرفیتهـای شـخصی ،طـرز نگـرش ،قـوهی فهـم و ادراک و حـد
انعطـاف پذیـری ،وضعیـت فزیکـی و عصبـی فـرد میتواننـد نقـش مهـم داشـته
باشـند .همچنـان زبـان و فکتورهـای زبانـی ،فکر ،نحـوهی فکرکردن و حـد خبرگی
بهمثابـهی پیامدهـای اصلی پروسـهی فکر کـردن و خـردورزی بهگونهی مسـتقیم با
پروسـه و نحـوهی برقـراری ارتباطـات درونفـردی ،ارتبـاط دارند .نحوهی برداشـت
شـخصی افـراد از مفاهیـم زبانـی و قـوت و ظرفیـت آنهـا در جهـت درک نمـودن
و هضـم کـردن افـکار متفـاوت و مباحـث مرتبـط بـه افـکار متفـاوت نیـز از جملـه
فکتورهـای مهـم تأثیرگـذار بـر پروسـه و نتایـج ارتباطـات درونفردیانـد .داشـتن
قـوهی درک متـوازن ،فهـم باال و وسـعت نظر همـواره راه را بـرای درک مفاهیم و کنار
آمـدن بـا آنهـا همـوار میکننـد .انسـانها میتواننـد با توسـل جسـتن بـه مطالعه،
تفکـر ،آموختـن و تجربههـای عملـی ظرفیتهـای یـاد شـده را تقویت بخشـند.
در مباحـث فکـری و متعلـق به تعامالت درونفـردی و میانفردی در زندگی انسـان،
قـوهی درک مشـابه بهماشـین جوس سـاز اسـت که اگـر خوب فعـال نبود ،هـم میوه
را ضایـع میسـازد و هـم جـوس نمیدهـد؛ یعنـی وقتـی انسـان فاقـد قـوهی درک
الزم بـود ،هـم محتـوای گفتاری طـرف را مصـرف میکند و هـم بهخاطر ندانسـتن
محتـوای آن ،نمیتوانـد پاسـخ مناسـبی را ارایـه دهـد .در ایـن پروسـه ،فهـم بـاال،
مشـابه بهظرفیـت بلنـد رفتـن از موانع اسـت؛ چـون اگر کسـی توانمنـدی بلند رفتن
بـرای دیـدن عقـب دیوارهـای احتمالـی را نداشـته باشـد ،نمیتوانـد ببینـد و بفهمد
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کـه در عقـب آن چـه نهفتـه اسـت و اینگونـه بر مبنـای برداشـتهای ناقـص و غیر
واقعـی قضـاوت میکند.
همچنـان؛ وسـعت نظـر مشـابه بـه در ورودی و یـا هـم دهلیـز اصلـی موجـود در
سـازهی مفهومـی وجـود انسـان اسـت و بـرای وارد کـردن مفاهیـم و مسـایل بزرگ
و برجسـته بـه داخـل آن سـازه ،بایـد دروازهی ورودی و دهلیـز اصلـی از وسـعت
الزم برخـوردار باشـند .در غیـر آن ،ممکـن نیسـت کـه یـک چیـز بـزرگ و بلنـد را
از دریچـهی کوچـک و کوتـاه وارد مکانـی نمـود؛ مگـر اینکـه یـا بـه آن شـی و یـا
هـم بـه دریچه آسـیب جـدی برسـد .از اینرو ،بـرای وارد سـاختن مفاهیـم بزرگ و
برجسـته در محـدودهی ذهنی انسـان و مورد ارزیابـی قـرار دادن آن در میکانیزم پیام
سـاز وجـود از طریـق ارتباطـات درونفردی ،باید انسـانها از وسـعت نظـر ممکن
ِ
برخوردار باشـند.
پـس ،بایـد دیگـران را خـوب شـنید ،بـا خـود سـخن گفـت ،بـا خـود مشـوره کرد،
بـا خـود تصمیـم گرفـت و بـا خـود تفاهـم کـرد و بـا یـک آگاهـی و آمادگـی کامل
شـامل بـر پروسـهی ارتباطـات مسـتقیم با دیگران شـد .ایـن کار باعث خواهد شـد
کـه در یـک هماهنگی کامـل میـان ظرفیتهـای درون و بیرونی متعلق بـه میکانیزم
ارتباطـی خـود بـا دیگـران تمـاس برقـرار نمـوده و از حـد اعتمـاد به نفـس و آرامش
روحـی و وضعیـت بهتـر روانـی برخـوردار باشـیم .هیچ پیامـی را کـه از درون خود
بهدسـت مـی آوریـم ،نبایـد نا دیـده بگیریم و هرگـز نبایـد پیامها و حـرکات ظاهری
و بیرونـی خـود را از خـود(درون) پنهـان کنیم و باید همـواره با خود صادق باشـیم.
موجودیـت هماهنگـی الزم میـان ظرفیتهـای درونـی و بیرونـی متعلـق بـه وجود
انسـان ،یـک انسـان با ظرفیـت و مفیـد را ببار مـیآورد.
البتـه از اینکـه ارتباطـات درونفـردی در درون افـراد شـکل میگیـرد و مهـارت و
فکتورهـای شـکلدهندهی آن نیـز بیشـتر مهارتهـا و عناصـر درونیانـد ،از اینرو
انجـام پژوهـش پیرامـون ایـن مسـأله از طریـق توزیـع پرسشـنامهها و یا هـم انجام
مصاحبههـا و ارزیابـی نحـوهی برقـرار شـدن آن مانند ارزیابـی پروسـهی ارتباطات
میانفـردی و یـا هـم میانفرهنگـی ،زیـاد بـه مـورد و مفیـد نخواهنـد بـود .بـرای
ارزیابـی پروسـهی ارتباطـات درونفـردی و انجـام پژوهشهـای اکادمیـک در ایـن
راسـتا ،بایـد از تکنالـوژی و وسـایل مـدرن و معتبـر بهخاطـر ارزیابـی فعالیتهای
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درونـی انسـان ،بهخصـوص فنـاوری بیوفیدبک ،نحـوهی ارزیابی نوسـان در ضربان
قلـب ،امـواج و حـرکات متعلـق بـه مغـز ،بررسـی سـاحهی الکترومقناطیسـی بدن
و حـد آرامـش روحـی و عصبـی افراد مـورد اسـتفاده قـرار گیرنـد .همچنـان؛ با راه
انـدازی پژوهشهـای بالینـی و تجربـی بـا تمرکز خاص بـه حرکات روزمـرهی چند
فـرد معـدود مـورد نظـر میتوان بـه یک سلسـله نتایـج معتبر دسـت یافـت .در غیر
آن ،قضـاوت کـردن بـاالی ظرفیتهـای درونی و پروسـهی ارتباطـات درونفردی با
اظهـارات شـخصی آنهـا و یـا هـم پاسـخهای احتمالیشـان به سـوالهای شـامل
یـک پرسـشنامه ،نمیتوانـد زیـاد علمـی و اکادمیـک باشـند و مفیـد واقع شـوند.
یافتههـای یـک پژوهـش بهواسـطهی سـروری و وهـاب( )2016کـه بـا اسـتفاده از
فنـاوری بیوفیدبـک و شـیوههای معتبر متعلـق به هیرت مـت انسـتیتیوت( )2015و
بـا اشـتراک  40تـن دانشجویان فوق لسـانس متعلق به  17کشـور مختلف صورت
گرفتـه اسـت ،بـر تأثیـرات جـدی ظرفیتهـای درونـی انسـان بـاالی ارتباطـات
روزمـرهی آنهـا تأکیـد دارد .ایـن پژوهـش کـه حـد نوسـان ضربان قلـب(Heart
 ،)Rate Variabilityحـد انسـجام قلـب( ،)Heart Coherenceنحـوهی
فعالیـت سیسـتم عصبـی خـود کار( )Autonomic Nervous Systemو
رابطههـا میـان مغـز و قلب را مـورد ارزیابی قرار داده اسـت ،نشـان میدهـد که حد
نوسـان در ضربـان قلـب افـراد ،نحـوهی فعالیتهـای قلب و نحـوهی رابطههـا میان
قلـب و مغـز از جملـه شـکل دهندههـای مهـم پروسـهی ارتباطـات درونفردیانـد
و بـاالی ارتباطـات میانفـردی و زندگـی فـردی و اجتماعی افـراد نقش مهـم دارند.
همچنـان؛ برمبنـای یافتههـای ایـن پژوهـش ،یـک سلسـله برنامههـا و تمرینـات
خـاص ،از جملـه نحـوهی کنتـرول بر فعالیتهـای قلب ،بلنـد بردن حد نوسـان در
ضربـان قلـب ،کاهـش شـمار نفـس گرفتـن در هر دقیقـه تا پانـزده الی بیسـت بار و
تمرکـز جـدی بر نحـوهی نفـس گرفتـن وفعالیـت میکانیزم درونـی بدن بـر تقویهی
ظرفیتهـای درونـی انسـانها مفیـد واقـع میشـوند.
بایــد متوجــه بــود کــه هــر انســان یــک دوســت و هـمکار خــوب نهــان در وجــود
خــودش دارد؛ ولــی همــه انســانها بــه ســادگی نمیتواننــد آنرا بشناســند و بــا
ـاطت
او کنــار آینــد .یکــی از معــدود معرفتهــای کــه انســان نمیتوانــد بــا وسـ ِ
دیگـران بــه آن برســد ،شــناختن آن دوســت و هـمکار واقعــی اســت کــه در وجــود
ِ
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خــودش نهــان میباشــد .همیــن دوســت نهــان (ظرفیــت و شــخصیت درونــی)
انســان او را کمــک میکنــد تــا در هــر حالــت بــر حــرکات و گفتــار خویــش
حاکمیــت داشــته و در ش ـرایط متفــاوت و مکانهــای متفــاوت بتوانــد بهگون ـهی
ســالم و ســازنده ارتباطــات برقـرار کنــد؛ پــس بایــد در پــی شــناخت آن ،دوســت
و ظرفیــت درونــی و بــا داشــتن رابط ـهی همیشــگی بــا وی بــود.
ارتباطات میانفردی

ارتباطـات میانفـردی( )Interpersonal Communicationاسـاس
برقـراری تمـام جنبههـای ارتباطـات عملـی و مسـتقیم با دیگـران اسـت .ارتباطات
میانفـردی ،میـان حـد اقـل دو شـخص برقـرار گردیده و حضـور فعال هـردو طرف
دخیـل در پروسـهی ارتباطـات را میطلبـد .از اینکـه ارتباطات بهمثابهی پروسـهی
تبـادل معلومـات و افـکار میـان حـد اقل دو فرد تعریف شـده اسـت؛ باید انسـانها
در پروسـهی ارتباطـات بهگونـهی آگاهانـه ،هدفمندانـه و فعاالنـه حضـور داشـته
باشـند .ارتباطـات میانفـردی عبـارت از برقـراری ارتباطـات میـان دو فـرد بهخاطر
تبـادل معلومـات و تجـارب و بهخاطـر گفتوگـو و تفاهـم روی مسـایل مختلـف
برقـرار میشـود .انسـانها میتواننـد ارتباطـات میانفـردی را هم بهگونهی مسـتقیم
و بـا حضـور فزیکـی در مقابـل مخاطـب خـود برقـرار نماینـد و هـم بهگونـهی غیر
مسـتقیم و با اسـتفاده از ابزار و سـهولتهای ممکن مانند ایمیل ،تلفن ،رسـانههای
اجتماعـی و غیـره؛ اما مؤثرترین شـیوهی برقـراری ارتباطات میانفردی که انسـانها
را کمـک میکنـد تـا یکدیگر خـود را بشناسـند ،با هم رابطه داشـته باشـند و از هم
بیاموزنـد ،ارتباطـات میانفـردی مسـتقیم و گفتاری میباشـد.
ارتباطـات میانفـردی عبـارت از برقـرار نمـودن ارتباطـات مسـتقیم و غیر مسـتقیم
میـان افـراد اسـت که بـر حضور مسـتقیم طرفهـای دخیـل در پروسـهی ارتباطات
تأکیـد میشود(داوسـون2008 ،؛ کروویـل.)2011 ،
البته ارتبات میانفردی فقط یک پروسه و یا هم یک مرحلهی خاص برقراری ارتباطات
نیست؛ بلکه یک جریان مداوم و یک بخش مهم زندگی روزمرهی انسانها است.
بهطور مثال :صحبت کردن با اعضای خانواده ،همصنفیها ،همکاران ،دوستان و
انسانهای متفاوت ،همه مثالهایاند برای برقراری ارتباطات میانفردی در زندگی
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روزمره .به گفتهی استیوارت ( ،)2006شیوهی برقراری ارتباطات میانفردی میتواند
رسمی و جدی باشد و یا هم عادی و دوستانه که شکلگیری نحوه و شیوهی برقراری
ارتباطات به محیط و زمینهی ارتباطات ،مهارتهای فردی و ویژگیهای اجتماعی و
فرهنگی افراد بستگی دارد.
بـرای برقـرار نمـودن ارتباطـات میانفـردی ،سـه عنصـر مهـم نقـش اساسـی دارند
کـه عبارتانـد از :برقـرار کنندههـای ارتباطـات؛ یعنـی فرسـتندهی پیـام و گیرندهی
پیـام؛ زبـان بهمثابـهی وسـیلهی اصلـی برقـراری ارتباطـات میانفـردی و پیـام کـه
فکتـور اساسـی بـرای برقـراری ارتبـاط محسـوب میشـود .در جریـان برقـراری
ارتباطـات میانفـردی ،نحـوهی اسـتفاده از زبان ،شـیوهی حرکات و اسـتفاده نمودن
از زبـان اشـاره و یـا هـم حـرکات خـاص بدنـی و طـرز پاسـخگویی بـه پیامهـای
مخاطـب میتواننـد بـاالی پروسـهی ارتباطات نقـش مهم داشـته باشـند .بهگفتهی
مـار( ،)2009اسـتفاده از واژههـای خاص ،حرکات و تماسهـای بدنی ،حد فاصله
و بـوی عطـر بـدن نیـز میتواننـد بـاالی پروسـهی ارتباطـات میانفـردی تأثیرگـذار
باشـند؛ یعنـی بهخاطـر برقـرار نمـودن ارتباطـات منظـم و موفقانـه ،انسـانها بایـد
مواظـب حـرکات ،شـیوهی نزدیکـی و تمـاس برقـرار کـردن خویـش بـا دیگـران و
آراسـتن ظاهـر خویـش بهگونـهی مناسـب نیز باشـند.
همچنـان؛ شـناخت خـود و دیگـران و شـناخت محیـط بهگونـهی هدفمندانـه
داخـل شـدن در پروسـهی ارتباطـات میانفـردی از جملـه مسـایلاند کـه انسـانها
را بـرای برقـراری ارتباطـات سـالم کمـک میکننـد .انسـانها بایـد پیرامـون خـود،
مخاطـب خـود ،اهـداف احتمالـی خـود و مخاطـب خـود و همچنـان محیطـی
کـه در آن ارتباطـات برقـرار میکننـد ،باشـند و بهایـن مسـایل توجـه جـدی داشـته
باشـند .شـناخت خـود و آگاه بودن از انگیـزه و هدف برقـراری ارتباطات و همچنین
شـناخت طـرف مقابـل و درک حد ظرفیت و ویژگیهای شـخصیتی وی انسـانها را
کمـک میکنـد تا بـا ذهن آماده شـامل پروسـهی ارتباطات شـده و حـرکات و گفتار
خـود را مطابـق بـه ظرفیـت موجـود در ماحـول و برمبنـای ضرورتهـای ممکـن
تنظیـم نماینـد .مارتـون( )2004بـه ایـن بـاور اسـت کـه بـرای برقـراری ارتباطات
سـالم انسـانها بایـد در پـی شـناخت خـود و بلنـد بـردن مفهـوم خودآگاهـی در
وجـود خود باشـند.
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البتـه ،ارتباطـات میانفـردی میتوانـد هـم بهگونـهی پلان شـده برقـرار شـود و هم
بهگونـهی آنـی و غیـر پلان شـده .در اکثـر مـوارد ،ارتباطـات میانفـردی بهگونـهی
غیـر پلان شـده انجام میشـود و در هـر حالت انسـانها بایـد آماده گـی الزم برای
برقـراری ارتباطـات بـا دیگران داشـته باشـند و همیشـه بـا روحیهی مثبت ،سـخنان
و پیـام هـای نیـک و ارزنـده بـا دیگـران تمـاس برقـرار نماینـد .محتـوای گفتـار و
پیامهـای انسـانها هنـگام برقـراری ارتباطـات بـا دیگـران ،بـرای خودشـان جایگاه
میسـازد .پـس ،اگـر در پـی برخـورد سـالم و ارایـهی سـخنان و پیامهـای نیـک و
مفیـد باشـند ،بـرای خـود در اذهـان عامـه و در میـان دیگـران جایـگاهی مناسـب و
نیـک آمـاده میسـازند .همچنـان؛ در صـورت بیاعتنایـی بـه دیگـران و ارایـهی
سـخنان ناخوشـایند و پیامهـای بیمـورد ،در اذهـان دیگـران بـرای خـود جایـگاهی
بیمـورد و ناخوشـایند میسـازند؛ یعنـی در زندگـی اجتماعـی و روابط فـردی خود
بـا دیگـران ،بایـد متوجـهی حـرکات و گفتار خـود بود.
همچنـان؛ در پروسـهی ارتباطـات میانفـردی ،بایـد مسـووالنه سـخن گفـت و
بهگونـهی حسـابی قـدم برداشـت؛ چـون باید دانسـت کـه در دنیـای امـروزی همه
بـرای قضـاوت کـردن پیرامون حـرکات و گفتههـای ما وقـت میگذارند و بـر مبنای
محتـوا و حد ارزشـمندی حرکات و سـخنان مـا پیرامون ما قضـاوت میکنند .هنگام
برقـرار نمـودن ارتباطـات میانفـردی از طریـق تلفـن ،ایمیـل و یـا هـم رسـانههای
اجتماعـی بایـد با همـان جدیت تمـاس برقرار کـرد و پیام فرسـتاد که هنـگام مقابل
شـدن بـا دیگـران بهگونـهی مسـتقیم ارتبـاط برقـرار میکنیـم و پیـام میفرسـتیم؛
چـون تمـاس مـا حتـا در صـورت غیر مسـتقیم بـودن هم بـا یک انسـان اسـت نه با
تلفـن ،کمپیوتـر و یـا هـم وسـایل دیگر؛ یعنـی باید دانسـت کـه در عقب هـر تلفن
کـه زمینـهی تمـاس مـا را مهیـا میکنـد و رد عقـب هـر کمپیوتـر کـه ایمیلهـای ما
از طریـق آن میرسـد و یـا هـم در عقـب هـر صفحه در بسـتر رسـانههای اجتماعی
یـک انسـان قـرار دارد و ممکـن بهگونـهی جدیتـر از کسـانی کـه بـا مـا بهگونـهی
مسـتقیم تمـاس برقـرار میکننـد ،بـه گفتههـا و پیامهـای ما برخـورد نماینـد .در هر
حالـت ،بایـد خیلـی مواظب بـود و بهگونهی حسـابی با دیگـران ارتباط برقـرار کرد.
هنـگام مصافحـه و احـوال پرسـی بـا دیگـران ،نبایـد با بـی اعتنایـی با آنهـا مقابل
شـویم .بایـد مواظـب باشـیم تـا هنگام دسـت دادن بـا دیگـران ،فقط نصف دسـت
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خـود را بـه آنهـا پیشـکش ننمـوده و انگشـت بـزرگ خویـش در روی کـف دسـت
خـود قـرار ندهیـم .همچنـان؛ هنـگام احوال پرسـی بـا دیگـران نبایـد روی خود را
بـه جهـت دیگـر چرخانـده و چشـمهایمان را متوجـه چیـزی و یـا کسـی دیگـری
اودات انسـانی-اجتماعی خـود ارزش قایل هسـتیم،
بسـازیم .اگـر بـه رابطهها و مـر ِ
بایـد بـا جدیـت متوجه نکات یاد شـده باشـیم .نـکات یاد شـده ،منفیتریـن اثرات
ممکـن را بـه پروسـهی ارتباطـات مسـتقیم میانفـردی در میـان انسـانها داشـته و
انجـام دادن همچـو حـرکات ،انسـانها را در اذهـان دیگـران بهمثابـهی چهرههـای
بیاعتنـا معرفـی میکننـد.
بایـد متوجه بود که تمام افراد(انسـانها) ،دارای یک سلسـله رازها و محدودیتهای
ارتباطات
خاص(نگفتنـی و نپرسـیدنی) در زندگی فردی خود هسـتند .برای داشـتن
ِ
میانفـردی موفقانـه و مـداوم و همچنـان بهخاطـر تأمیـن رابطههـای بـا مفهـوم و
مانـدگار شـخصی بـا آنهـا ،بایـد بـه محدودیتهـای یـاد شـده بهگونـهای جـدی
ِ
احتـرام داشـته و هرگـز در پـی عبـور نمـودن از ایـن محدودیتهـا و مرزهای(نـا
مریـی؛ ولـی درک کردنـی) اخالقـی و اجتماعـی ،نباشـیم .همچنان؛ الزم اسـت تا
ارتباطـات میانفـردی بـا انسـانهای متعلـق بـه نورمهـای اجتماعی
هنـگام تأمیـن
ِ
ِ
ِ
متفاوت و فرهنگهای مختلف ،بیشـتر متوجهی مسـایل یاد شـده باشـیم تـا بتوانیم
زمینههـا و فرصتهـای بیشـتر را بـرای تفاهـم و بـا همـی بـا دیگـران ،در پروسـهی
ارتباطـات روزمـرهی خویش بهمیـان آوریم.
اگـر چـه ممکن اسـت که ایـن قاعده(عدم تلاش برای فرصـت یابی و داخل شـدن
حریـم خصوصـی دیگران) ،تا حـدی ظرفیتهـای آشکارسـازی و بیپردهگویی
در
ِ
افـراد را محـدود بسـازد؛ ولی بـدون شـک ،ظرفیتهـا و تواناییهای آغـاز و تداوم،
اعتمـاد بـه نفـس و حمایـت عاطفـی افـراد را کـه از جملـه مهمتریـن ظرفیتهـای
ارتباطات موفقانـهی میان-فردی در بین انسـانها و ایجاد
تـداوم
ِ
الزم بـرای تأمیـن و ِ
ِ
و تقویـهی رابطههـای انسـانی در میانشـان محسـوب میشـوند ،بهگونـهی جدی و
چش�مگیر تب�ارز میدهد.
همچنـان بایـد دانسـت ،همانگونـهی که زبان وسـیلهی اصلـی برقـراری ارتباطات
و دسـت یافتـن بـه تفاهم در میان انسـانها محسـوب میشـود ،حـد توانایـی برقرار
کننـدگان ارتباطـات بـرای فهم زبـان و نحوهی اسـتفاده از زبـان و فکتورهـای زبانی
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ِ
نیـز بـاالی پروسـه و نتیجـهی ارتباطـات تأثیرات جـدی و تعییـن کننده دارنـد .برای
فهـم محتـوای اصلـی و نـکات ارزشـمند پیامهـای طرفهـای دخیـل در پروسـهی
ارتباطـات کـه ممکـن بـا شـیوههای متفـاوت و بـا اسـتفاده از مهارتهـای متفاوت
نـرم افزاری-فـردی ارایـه شـوند .انسـانها بایـد از ظرفیـت الزم و آمادگـی کامـل
برخـوردار باشـند؛ امـا باید همواره تلاش نمایند تا در پروسـهی برقـراری ارتباطات
بـا دیگـران از زبان سـاده ،معیـاری و عام فهم اسـتفاده نمایند .بایـد پیرامون انتخاب
واژههـا و حـد برهنـه بـودن مفاهیـم قابـل انتقـال بهواسـطهی واژههـا و جملات
گفتـاری و نوشـتاری توجه جدی داشـته باشـند و در حـد امکان مفاهیـم را بهگونهی
واضـح بـه مخاطبـان خویـش انتقـال دهنـد؛ امـا نبایـد حـد وضاحـت و برهنگـی
مفاهیـم در حد باشـد کـه فکتورهـای بیرونی و محیطی بـر کیفیت و نحـوهی انتقال
آن تأثیـرات منفی داشـته باشـند.
تفاوتهـا میـان تلاش کـردن بـرای درک گفتههـای دیگـران و انتقـال پیامهـا بـه
دیگـران مشـابه بـه تفاوتهـا میـان نحـوهی بهدسـت آوردن زر از طریـق زرشـویی
و پیشـکش کـردن زر بهمثابـهی تحفـه و یـا هم یـک امتعـهی شـامل در معاملههای
زندگـی بـه دیگـران میباشـد؛ یعنـی بـرای موفـق بـودن در پروسـهی زرشـویی و
بهدسـت آوردن طلا از میـان خاک و ریگ بایـد خیلی هوشـیارانه و محتاطانه تالش
کـرد و متوجـه بـود تـا ذرات و توتههای طلا را از میـان خاک و ریگ بهدسـت آورد؛
امـا نبایـد طلای دسـت داشـتهی خویـش را بـا خـاک و ریگ مخلـوط نمـوده و به
دیگـران پیشـکش نماییـم ،همچنـان نباید طلا را در آن حد برهنه و واضح به کسـی
یـا جایـی انتقـال دهیم کـه در معـرض خطـر احتمالی قـرار گیـرد .باید دانسـت که
نحـوهی انجـام ایـن کار را ظرافتهـا و ظرفیتهـای شـخصیتی و مهارتهـای نرم
افـزاری فـردی انسـانها تعییـن میکند.
انتخاب واژهها و شـیوهی اسـتفاده از آنها ،برای داشـتن ارتباطات موفق میان-فردی
ِ
ارتباطات
مثمـر،
و
موفـق
ی
ه
بـا دیگـران ،خیلـی مهمانـد .برای داشـتن یـک پروسـ
ِ
ِ
میانفـردی مسـتقیم و وسـاطت شـده(آنالین) بـا دیگـران ،همـواره بایـد مواظـب
نحـوهی انتقـال پیامهـای خـود بـوده و واژههـا و جمالت را کـه برای منتقل سـاختن
ِ
پیامهـا و برداشـتهای خویـش اسـتعمال میکنیـم ،بـا دقـت انتخـاب نماییـم .در
ارتباطـات موفـق و مثبـت میان افـراد ،انتخاب و شـیوهی اسـتفادهی اولین
پروسـهی
ِ

ارتباطات انسانی و جنبههای متفاوت آن 27 /
ِ
تـداوم ارتباطات در آن مرحلهی که تأمین شـده
واژه؛ جملـه بعد از سلام دادن برای
ِ
اسـت ،و همچنـان آخریـن واژه -جملـه قبـل از خدا حافظـی برای تـداوم ارتباطات
در مراحـل بعـدی میـان افراد ،نقش اساسـی را بـازی میکننـد .البته ،اسـتراتیژیها
بـرای انتخـاب واژه و نحوهی اسـتفاده از آن ،نسـبت به طرز دید ،حـد جدیت تماس
میـان افـراد و حد ارزشـمندی آنها نـزد یکدیگرشـان متفاوت میباشـند .فقط یک
یـا دو شـیوه و اسـتراتیژی کـه موفقانـه میـان دو یـا چنـد شـخص تجربـه شـدهاند،
جهـت متوجـه
نمیتواننـد نسـخهی خوبـی بـرای همـه باشـند؛ ولـی میتواننـد در
ِ
سـاختن افـراد بـرای داشـتن ارتباطات موفـق و مفید ،ممـد و مفید واقع شـوند.
ِ
طرفهـای دخیل در پروسـهی ارتباطـات میانفردی ،برای جلوگیری از مناقشـههای
ممکـن و جلوگیـری از سـوء تفاهمات و متوقف شـدن احتمالی پروسـهی ارتباطات
در میـان خـود ،بایـد که خودشـان بـا درک ماحـول و زمینههـای ارتباطـی و ظرفیت
ارتباطـات میانفـردی خـود را ،تنظیم
و حـد توقـع طـرف مقابـل خـود ،اسـتراتیژی
ِ
ً
و ترسـیم نماینـد .ضمنـا ،در پروسـهی ارتباطـات میانفـردی بـا دیگـران ،در مقابل
کسـیکه از قبـل میشناسـیم؛ ضمـن صمیمی بودن بـا او ،بایـد تا حد ناشـناختهها
در مقابلـش احتیـاط نماییـم و همچنـان در جریـان داشـتن ارتباطـات با کسـانیکه
ِ
از قبـل نمیشناسـیم ،بـه انـدازهی کسـانیکه میشناسـیم ،گـرم و صمیمی باشـیم.
در هـردو حالـت ،مواظبـت از پروسـهی ارتباطـات ،ارزیابـی حالـت ظاهری طرف
خواندن برداشـتهای ذهنـی وی در حد ممکن ،مـا را کمک
مقابـل و تلاش بـرای
ِ
میکننـد تـا پروسـهی ارتباطـات خود بـا دیگـران را ،موفقانه تداوم بخشـیم.
بایـد متوجـه بود کـه ارتباطات میانفـردی عامل اصلی بـرای درک متقابل انسـانها،
بهمیـان آمـدن روحیهی هـمکاری میان آنها و فراهمسـازی زمینهی رشـد و موفقیت
در میـان آنهـا میباشـد .پاک()2008معتقـد اسـت کـه اساسـیترین مرحلـهی
ارتباطـات در میـان انسـانها ،ارتباطـات میانفـردی اسـت .ارتباطـات میانفـردی
سـطح کوچـک و ابتدایـی تمـام رابطههـا و تماسهـا در میـان انسـانها محسـوب
میشـود(کیم2001 ،؛ کیـم .)2005 ،بـه گفتـهی امودیـو و وینتـورت (،)1959
ارتباطـات میانفـردی در پروسـهی ارتباطـات انسـانی نقش خـون در بدن را داشـته
و یکـی از مهمتریـن ویژگیهـای انسـانی و دسـت آوردهـای انسـانی میباشـد کـه
انسـانها را کمـک میکنـد تا احسـاس ،عواطف ،افـکار و نیازمندیهـای یکدیگر
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ِ
را درک کننـد و بداننـد .بـرای همیـن ،انسـانها بایـد بـه ارتباطـات میانفـردی
بهمثابـهی یـک قـدم مهـم و سـازندهی ارتباطات انسـانی توجـه نمـوده و در پی بلند
بـردن سـطح مهارتهـا و ظرفیتهـای الزم بـرای برقـراری ارتباطـات میانفـردی
موفـق و مثمر باشـند.
ارتباطـات میانفـردی یکـی از ضروریات مهـم در زندگی مدرن انسـانی بوده و یک
ضـرورت جـدی برای همه انسـانها محسـوب میشـود .همچنـان؛ برقـرار نمودن
ارتباطـات میانفـردی بهگونـهی سـالم و مثمـر ،یکـی از نیازمندیهـای زندگـی
فـردی ،اجتماعـی و کاری انسـانها محسـوب میشـود .بهگفتـهی ِو یـد(،)2008
توانمنـدی برقـراری ارتباطـات میانفـردی هـم بـرای زندگـی فـردی اهمیـت دارد
و هـم بـرای زندگـی حرفهیـی .بـر علاوهی مزایایـی فـردی و اجتماعـی ارتباطـات
میانفـردی و داشـتن مهارتهـای الزم بـرای برقراری ارتباطات مسـتقیم بـا دیگران،
انسـانها میتواننـد از طریـق برقـرار نمـودن ارتباطـات میانفـردی چیزهـای زیادی
را بـا هـم شـریک بسـازند ،از یکدیگـر بیاموزنـد و در جهـت بلنـد رفتـن ظرفیـت
و سـطح توانمندیهـای یکدیگـر مفیـد واقـع شـوند .یافتههـای یـک پژوهـش
علمـی پیرامـون جهانـی شـدن آمـوزش عالـی کـه بهواسـطهی سـروری و وهـاب
( )2016انجـام شـده اسـت ،بـر تأثیـرات جـدی ارتباطات مسـتقیم و غیر مسـتقیم
میانفـردی میـان دانشجویـان و پژوهشگران در جهت شـریک سـاختن معلومات
و یافتههـای علمـی و اکادمیـک ،بهبـود شـیوههای فراگیری آموزشهـای تخصصی
و ایجـاد شـبکههای کاری برای همکاری و تشـریک مسـاعی در جهـت تحقق یافتن
اهـداف مشـترک و یا هـم مشـابه در میـان دانشجویـان و پژوهشگـران عرصههای
مختلـف تأکیـد دارند؛ یعنـی برقراری ارتباطـات هدفمند و موفقانـهی میانفردی در
هـر حالـت میتواننـد مفید و سـازنده باشـد.
برقـراری ارتباطـات میانفـردی و کسـب مهارتهـای الزم بـرای برقـراری
ارتباطـات میانفـردی انسـانها را قـادر میسـازد تـا بـرای برقـرار نمـودن ارتباطات
در زمینههـای دیگـر و در سـطوح متفـاوت نیـز آمـاده باشـند .چـون ،ارتباطـات
میانفـردی بسـتر اساسـی ارتباطـات دو جانبـهی انسـانی اسـت و مهارتهـا و
صالحیـت برقـراری ارتباطـات میانفـردی بـرای جنبههای دیگـر ارتباطات انسـانی
نیـز مفیـد واقـع میشـوند .چـون ،در همـه عرصههـا ،ارتباطـات انسـانی از طریـق
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ِ
ارتباطـات میانفـردی تأمیـن گردیـده و بسـتر وسـیع ارتباطـات انسـانی از همیـن
محدوده(ارتباطـات میانفـردی) و از طریـق همسـویی و شـراکت آن بـا مفاهیـم
دیگـر زندگـی انسـانی ،چـون فرهنـگ ،سیاسـت و حرفـه شـکل میگیرنـد.
ارتباطات موفقانـهی میانفردی
نبایـد فراموش کـرد که گرچه بـرای برقراری و تـداوم
ِ
بـا دیگـران ،آرایـش تـن و لباس نقـش دارند؛ ولی شـکل ظاهـری و نحـوهی نمایش
جبیـن و صـورت نقـش عمـده دارنـد .به شـرط آنکـه عناصر آرایـش دهنـده ،انرژی
و احسـاس درونـی افـراد باشـند ،نـه رنگهـا و عناصـر مصنوعی(بیرونی)! تبسـم،
چهـرهی گـرم و جبیـن بـاز ،از جملـه نشـانههای برجسـتهی ایـن آرایـش ارزندهاند.
ِ
بـرای همیـن ،آنهایکـه بـه چـاک یخـن و چین دامـن دیگـران توجـه دارنـد ،در پی
برقـراری ارتباطـات ماندگار انسـانی با شـما نیسـتند؛ بلکه آنانیکـه متوجهی آرایش
ارتباطـات ارزندهی
لبهـا و چین پیشـانی انسـانها انـد ،در پی برقـراری و داشـتن
ِ
انسـانی بـا دیگـران میباشـند .البتـه ،احسـاس درونـی افـراد نسـبت بـه یکدیگر،
ارتباطـات میـان آنهـا را گـرم میسـازد .اندیشـه و افـکار مشـترک و یـا هـم متضاد
آنهـا ،بـه نحـوه و شـکل ارتباطات رنـگ و محدودیـت تعییـن میکنند.
در هـر حـال ،رابطههای انسـانی را بایـد جدی گرفت؛ چـون ،خیلی ارزشـمند؛ اما
خیلی آسـیب پذیراند.
بایـد متوجـه بـود کـه شـکایت کـردن از دیگـران بـذر شـک را در بسـتر رابطههـای
تداوم شـک و شـکایت،
ارزشـمند در میـان انسـانها مـیکارد .بـا گذشـت زمـان و ِ
بـذر شـک در بسـتر رابطههـا میـان انسـانها جوانـه میزنـد و شـگافی را بهمیـان
حـس کنجـکاوی انسـانها ،آنهـا را وا میدارد
مـیآورد .بـا بهمیـان آمدن شـگافِ ،
تـا بهخاطـر آگاه شـدن از حقایق(فرضـی) طـرف دیگـر خـط رابطههـا ،نگاههـای
مکـرر و بیمـورد را بهخصوصیتریـن حریـم طـرف و یـا هـم طرفهـای مقابـل
خویـش داشـته باشـند .تکـرار همچـو نگاههـای بیمـورد ،باعـث ایجـاد درز در
بسـتر رابطههـا میـان انسـانها میشـود .ایجـاد درز در بسـتر رابطههـا ،مباحـث و
مشـاجرههای مـداوم را در پـیدارد .تـداوم شـک و شـکایت و مشـاجره ،درز بهمیان
آمـده را پهـن و پهنتـر سـاخته و باعـث ایجاد مـرز در بسـتر رابطهها میان انسـانها
میشـود کـه ایـن مـرز بسـتر را بـه بسـترها مبـدل سـاخته و باعـث جدایـی و دوری
انسـانها از هـم میشـود.
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پس اگر به رابطههایتان با دیگران ،بهخصوص نزدیکان و عزیزان خود ارزش قایل
هستید ،از شکایت کردن و شکهای بیمورد بر یکدیگر ،خودداری نمایید .باید
متوجه بود که ،در عصر حاضر ،رابطههای انسانی بیشتر از هر وقت دیگر آسیب پذیر
بوده و ممکن است خیلی زود متحول شده و از بین بروند .البته ،باید از اول متوجه
بود و شک و شکایت را از زندگی روزمرهی اجتماعی خود دور ساخت .در غیر آن،
ترمیم پروسهی ذکر شده بهگونهی واقعی آن و تکرار رابطههای تخریب شده با همان
کیفیت قبلی ،ناممکن به نظر میرسند؛ چون در خیلی مشکل خواهد بود تا مرز و
درز ایجاد شده در بستر رابطهها را از میان برداشت و ترمیم کرد .باز هم ،اگر انسانها
با تالش فراوان و پرداختن قیمت خیلی گزاف ،مرزها را دور ساخته و درزها را ترمیم
ِ
کردند ،خیلی مشکل است که شگاف ایجاد شده را بدون هیچ داغ و نشانی ،از بین
ببرند که موجودیت هر داغ و نشان از پروسهی که برای جدایی میانجامد ،میتواند
در هر حالت بهمثابهی یک قوهی بالفعل برای دوری و جدایی مجدد عمل کند.
بـه همیـن اسـاس ،بـه رابطههای خود بایـد ارزش جدی قایل شـد و بـا درایت کامل
رابطههـای ارزشـمند خـود را حفـظ کرد .بایـد اینرا بدانیـم که رابطههای ارزشـمند
در میـان انسـانها ،بسـتر واقعـی زندگـی اجتماعـی آنهـا محسـوب میشـوند.
همچنـان؛ مسـایل یـاد شـده را بایـد در زندگانـی مشـترک و رابطههـای عاطفـی-
خانوادگـی نیـز بهگونـهی خیلی جـدی ،در نظـر گرفت.
از اینکــه ارتباطــات میانفــردی و دیگــر بخشهــای ارتباطــات انســانی را کــه
بهگونــهی علنــی انجــام میشــوند و قابــل مشــاهده و ارزیابیانــد ،میتــوان از
طریــق تهی ـهی پرس ـشنامهها و پژوهشهــای کمــی و کیفــی ،مشــاهدهی جریــان
برق ـراری ارتباطــات میــان اف ـراد ،ارزیابــی نحــوهی آغــاز و تــداوم و نحــوهی بــه
پایــان رســیدن ارتباطــات و ارزیابــی نتایــج احتمالــی آن مــورد بررســی ق ـرار داد.
همچنیــن از طریــق گفتوگــو هــای طوالنــی و مــورد بحــث ق ـرار دادن فاکــت و
مباحــث مهــم متعلــق بــه ارتباطــات میانفــردی و دیگــر عرصههــا و جنبههــای
ارتباطــات ،مــورد ارزیابــی قــرار داد و در چارچــوب نوشــتههای اکادمیــک بــر
اســاس یافتههــای خــود اب ـراز نظــر نمــود .البتــه ،انجــام پژوهشهــای اکادمیــک
در عرص ـهی ارتباطــات انســانی ،یکــی از چالــش برانگیزتریــن و در عیــن حــال
جذابتریــن عرصههــای کاری بــرای پژوهشگــران محســوب میشــود؛
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چــون وقتــی یــک پژوهشگــر میخواهــد یــک عرصــهی مشــخص مرتبــط بــه
ارتباطــات انســانی را مــورد ارزیابــی قــرار دهــد ،ضمــن اینکــه بایــد خــودش
پیرامــون عرصــه آگاهــی داشــته و یــک الگــوی خــوب ب ـرای برق ـراری ارتباطــات
بــا دیگ ـران باشــد ،بــا حــاالت ،حــرکات و پاس ـخهای گوناگــون مواجــه میشــود
کــه گاهــی حتــا از تصــور نیــز خــارج میباشــد.
در هــر حــال ،بایــد بــه خــود و رونــد کاری در پروســه تحقیــق و پــروژهی تحقیقــی
خویــش کنتــرول داشــت و بــه احساســات و قضاوتهــای احساســاتی و غیــر
معیــاری اجــازه مداخلــه را نــداد .در پروسـهی ارتباطــات انســانی ،گاهــی بعضــی
گفتنیهــا نگفتنــی میشــوند و گاهــی هــم بعضــی نگفتنیهــا گفتنــی .در جریــان
برقـراری ارتباطــات و همچنــان در هنــگام ارزیابــی پروسـهی ارتباطــات دیگـران،
ظرفیــت و ظرافــت کاری باعــث درک و تفکیــک همچــو مســایل میشــوند.
ارتباطات میانگروهی

ارتباطــات میانگروهــی( )Intergroup Communicationعبــارت از
برقـراری ارتباطــات مســتقیم گفتــاری و یــا هــم ارتباطــات غیــر مســتقیم وســاطت
شــده میــان گروههــای مختلــف انســانی میباشــد .ارتباطــات میانگروهــی
مجــرا و زمینــهای اســت بــرای برقــراری ارتباطــات و تبــادل معلومــات و افــکار
میــان گروههــای مختلــف .گــروه بــه جمعــی از انســانها گفتــه میشــود کــه
بهگونـهی مــداوم و منظــم بــا هــم تمــاس داشــته و ضمــن آگاه بــودن بــر جایــگاه،
ظرفیتهــا و مکلفیتهــای یکدیگــر ،بــا داشــتن احســاس مشــترک قــرار
داشــتن در کنــار هــم ،بهخاطــر بهدســت آوردن یــک سلســله اهــداف مشــترک
تــاش نماینــد .بهگون ـهی وســیعتر ،گــروه عبــارت از عــدهی از انســانها اســت
کــه بهگونــهی مشــترک و بــا داشــتن ویژگیهــا و احســاس مشــترک و برمبنــای
منافــع و سرنوشــت مشــترک کنــار هــم زندگــی نمــوده و باهــم کار نماینــد .امــا،
ایــن اثــر گــروه را شــامل ویژگیهــا و شــرایطی میدانــد کــه در بــر گیرنــدهی
تعریــف اولــی میباشــند.
ارتباطــات میانگروهــی ماننــد دیگــر عرصههــای برقــراری ارتباطــات در میــان
انســانها همــواره بخشــی از زندگــی آنهــا بــوده اســت؛ امــا بهگون ـهی علمــی و
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اکادمیــک آلپــرت ()1954در تیــوری تمــاس( )Contact Theoryخویــش بــر
شــیوههای برقـراری ارتباطــات ســالم میــا ن گروههــای مختلــف انســانی پرداخــت
و نظریاتــی را در قبــال احتمــال متشــنج شــدن پروسـهی ارتباطــات در میــان افـراد
متعلــق بهگروههــای مختلــف و دارای ویژگیهــای متفــاوت فرهنگــی و نــژادی
ابـراز داشــت .آلبــرت بــه پروسـهی ارتباطــات و آغــاز تماسهــای آنــی و ابتدایــی
بهمثابــهی فرصتهــای خــوب بــرای کنــار آمــدن گروههــای مختلــف انســانی
تأکیــد دارد .او ،همچنــان بــر مؤثریــت کنــار گذاشــتن تعصــب و پیــش داوریهــای
ناموجــه بــر موفقیــت پروســهی ارتباطــات و اثــر بخــش بــودن ،برقــرار نمــودن
ارتباطــات بــا گروههــای مختلــف بهخاطــر کاهــش تعصــب(،)Prejudice
باورمنــد اســت.
بهگفتـهی سمپسـون( ،)2012شـکلگیری تجمعـات و گروههـای مختلـف در
جوامـع انسـانی نتیجـهی برخـورد مردمان همـان جامعه بـا یکدیگر اسـتُ .ب َرود و
دیگـران ( )2013معتقدانـد کـه تماسهـای میانگروهی در بیـن گروههای مختلف
و بـا داشـتن ویژگیهـای متفـاوت ،زمینههایی بـرای تماسهـا و برقـراری ارتباطات
در حـد وسـیعتر و در میـان اقـوام و قبایـل مختلـف گسـترش خواهـد داد .این کار،
بـه همزیسـتی مسـالمت آمیز و داشـتن رابطههـا و برقـراری ارتباطـات میانگروهی
مثبـت و مفیـد نیز کمـک خواهد نمـود .تماسهای مـداوم میان گروههـای مختلف
باعـث ایجـاد فرصتـی میشـوند که انسـانهای متعلـق به قبایـل و مناطـق مختلف
را کمـک میکنـد تـا بـا تالشهـای مداوم بـا هـم ارتباطـات برقـرار نماینـد و با هم
ُ
شـوند(ب َرود و دیگـران.)2013 ،
وصل
بـر مبنـای گفتههـای فـوق ،شـکلگیری گروههـای مختلـف انسـانی ،آغـاز ،ازدیاد
و تـداوم تماسهـا و ارتباطـات میانگروهـی در بیـن گروههـای مختلـف باعـث
نزدیکـی انسـانهای متعلـق بـه یـک جامعـه میگـردد .ایـن پروسـه در جوامع چند
قومـی و چنـد فرهنگـی نیـز زمینههـای برقـرار نمـودن تماسها در سـطح وسـیعتر
در میـان مـردم و زمینههـای نزدیکـی آنهـا را مهیا میکننـد .در مجمـوع ،ارتباطات
انسـانی و برقـراری ارتباطـات سـالم و مـداوم میـان انسـانها آنها را کمـک میکند
تـا یکدیگـر خـود را درک نمـوده و در کنـار هـم زندگی سـالم و آرام داشـته باشـند.
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ارتباطات حرفهیی

ارتباطـات حرفهیـی( )Professional Communicationنوعـی از
ارتباطـات میانفـردی و میانگروهـی اسـت کـه در عرصههـای کاری و برمبنـای
نیازهـای حرفهیـی و کاری برقـرار میشـوند .ارتباطـات حرفهیـی ،گاهـی بهگونـهی
فـردی و مسـتقیم میـان دو فرد و یـا هم چند فرد دایـر میگردد و گاهی هـم بهگونهی
گروهـی میـان گروههـای مختلـف از متخصصیـن و کارگـران و اهل حرفـه بهخاطر
مشـوره نمـودن و روی دسـت گرفتـن برنامههـای منظـم کاری تأمین میشـود .برای
همیـن ،میتـوان ارتباطـات حرفهیی را هم نوعـی از ارتباطات جدی و پالن شـدهی
میانفـردی دانسـت و هـم نوعـی از ارتباطـات پلان شـدهی میانگروهـی .برقراری
ارتباطـات حرفهیـی باعـث ازدیـاد هـمکاری در میـان اهـل حرفـه ،مدیریت سـالم
نزاعهـا و تشـنجات احتمالـی و جلوگیـری از برهم خـوردن پروسـهی کار و با همی
متخصصیـن و کارگـران خواهد شـد.
ارتباطــات حرفهیــی ،پیرامــون کارهــای روزمــرهی متخصصیــن و کارگــران
عرصههــای مختلــف کاری تدویــر گردیــده و بیشــتر بــر نحــوهی پیشــبرد کار،
نحــوهی برنامهریــزی و طراحــی پالنهــای مشــخص کاری ،ارزیابــی کارهــای
روزمــره و یــا هــم روی دســت گیــری برنامههــای تفریحــی در میــان اهــل حرفــه
برقــرار میشــود .یــک تفــاوت جــدی ارتباطــات حرفهیــی بــا انــواع دیگــر
ارتباطــات انســانی نحــوهی اســتفاده از زبــان ارتباطــی اســت؛ چــون در ارتباطــات
حرفهیــی بیشــتر از زبــان تخصصــی و حرفهیــی و ســمبولها و اصطالحــات
مخصــوص اســتفاده میشــود .همچنــان؛ ارتباطــات حرفهیــی تحــت شــرایط
ً
خــاص کاری و غالبــا در محیــط کاری برقــرار گردیــده و یــک بخــش مهــم از
کارهــای روزمــرهی متخصصیــن ،کارگــران و اهــل حرفــه محســوب میشــود.
برقـراری ارتباطـات سـالم حرفهیـی میان اهـل حرفه باعث ازدیاد تشـریک مسـاعی
و همکاریهـای مسـلکی در میان آنها گردیده و در قسـمت ازدیاد دسـت آوردهای
خودشـان و نهادهـای مربوطهیشـان میتوانـد نقـش اساسـی بـازی کنـد .فراگیری
و دانسـتن مهارتهـای الزم بـرای برقـراری ارتباطـات موفقانـهی حرفهیـی باعـث
میشـود تـا کار کنـان یـک نهـاد یـا اهل حرفـه یکدیگـر خـود را بهصـورت خوبتر
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درک نمـوده و بـا هـم بهصـورت مؤثرتـر هـمکاری نماینـد .فراگیـری ظرفیتهـای
میانفـردی ،یکـی از اسـتراتیژیهای ممکـن بـرای رشـد ظرفیتهـا در جهـت
برقـراری ارتباطـات موفقانـهی حرفهیـی میباشـد.
جبلیـن( )1987و روزنسـتاین و دیگـران( )2002بـر تأثیـرات تفاوتهـای فرهنگی
و اجتماعـی ،عـادات شـخصی و سلسـلهی مراتـب کاری در پروسـهی ارتباطـات
حرفهیـی تأکیـد دارنـد؛ یعنـی ویژگیهـای متفـاوت فـردی ،اجتماعـی و فرهنگـی
افـراد ،بهخصـوص متخصصیـن و اهـل حرفـه و قـرار داشـتن آنهـا در ردههـای
متفـاوت کاری میتواننـد بهمثابـهی فکتورهـای بالقـوه ،بـاالی ارتباطـات روزمرهی
حرفهیـی در میـان اهـل حرفـه اثـر گذار باشـند.
در عصـر امـروزی کـه نهادهـای تحصیلـی ،شـرکتها و مراکـز چنـد فرهنگـی و
چنـد ملیتـی مردمـان متعلـق بـه نورمهـا و باورهـای مختلـف اجتماعـی و فرهنگی
را در خـود دارنـد ،تفاوتهـای موجـود در میـان آنها میتواننـد بر رونـد ارتباطات
روزمرهیشـان تأثیرگـذار باشـند .بـا توجـه بـه ایـن ،الزم اسـت تـا بـه تفاوتهـای
فـردی ،اجتماعـی و فرهنگـی در هر زمینه و سـطح ارتباطات انسـانی توجهی جدی
داشـته و بـا داشـتن نگرش مثبت نسـبت بـه تفاوتهـا ،از تفاوتها بهمثابـهی عامل
تقویـه کننـدهی ارتباطـات بـا یکدیگر اسـتفاده کـرد .طرز نگـرش انسـانها در هر
حالـت میتواننـد بـاالی زندگـی و نتایج کارشـان اثرگذار باشـد.
ارتباطات میانفرهنگی

ارتباطـات میانفرهنگـی( )Intercultural Communicationعبـارت از
نـوع ارتباطـات انسـانی اسـت کـه میـان افـراد متعلـق بـه فرهنگهـا و زمینههـای
اجتماعـی متفـاوت بهخاطـر تبـادل معلومـات و مفاهیـم اجتماعـی ،فرهنگـی و
علمـی برقـرار میشـود .ارتباطـات فرهنگـی کـه از پـر رنگتریـن و جذابتریـن
نـوع ارتباطـات در میـان انسـانها اسـت ،یک سلسـله موانـع و چالشهـای خاص
خـودش را نیـز دارا اسـت .تفاوتهـای فرهنگـی و اجتماعی و عالقمندی انسـانها
بـرای دانسـتن تفاوتهـا و کسـب معلومـات در قبال مردمـان متفاوت باعـث ازدیاد
عالقمنـدی آنهـا بهخاطـر برقـراری ارتباطـات میانفرهنگـی میشـود .همچنـان؛
گاهـی همیـن تفاوتهـا ،بهخصـوص تفاوتهـای عمیـق در نورمهـای ارتباطـی و
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مسـایل و ارزشهـای فرهنگـی باعث بروز سـوء تفاهمات و برهم خوردن پروسـهی
ارتباطـات میـان افـراد و مردمـان متعلـق بـه فرهنگهـای متفـاوت میشـوند .برای
همیـن ،انسـانها بایـد در پروسـهی ارتباطـات میانفرهنگـی و هنگام مواجه شـدن
بـا افـراد متعلـق بـه جوامـع و فرهنگهـای متفـاوت ،متوجه حـرکات و گفتـار خود
بـوده و ضمـن احتـرام داشـتن بـه تفاوتهـا ،با دقـت و هوشـیاری رفتـار نمایند.
ارتباطـات میانفرهنگـی یـک فرصـت مهـم اسـت بـرای انسـانها تـا از طریـق
برقـراری نمـودن ارتباطـات بـا مردمـان مختلـف و انسـانهای متعلـق بـه جوامع و
فرهنگهـای مختلـف ،دیـد خـود نسـبت به ماحـول و جهان را وسـعت بخشـیده و
پیرامـون تفاوتهـای موجـود در دنیـای انسـانی معلومـات الزم را بهدسـت آورنـد.
آگاهـی در قبـال تفاوتهـای موجـود در جوامـع انسـانی و فراگرفتـن تجـارب الزم
در جهـت برقـراری ارتباطـات بـا مردمـان مختلـف و دانسـتن نورمهـای اجتماعی،
ارزشهـا و حساسـیتهای فرهنگـی و نورمهـای ارتباطـی جوامع مختلف انسـانی
انسـانها را کمـک میکننـد تـا در هر گوشـهی دنیا بتوانند شـامل جریانهـای فعال
اجتماعـی و فرهنگـی شـده و از تنهایـی نجـات یابنـد .در دنیـای امـروزی ،جهانی
شـدن و شـکلگیری نهادها ،شـهرها و حتـا جوامع چنـد فرهنگی در حال رشـداند.
بههمیـن خاطـر ،دانسـتن تفاوتهـای فرهنگـی و اجتماعـی موجـود در زندگـی
انسـانها ،داشـتن مهـارت برقـراری ارتباطات با مردمـان مختلف و برخـوردار بودن
از فراسـت الزم بـرای درک حساسـیتهای فرهنگـی و اجتماعـی باعث میشـوند تا
انسـانها در زندگـی فـردی ،اجتماعـی و کاری خویـش بیشـتر موفق باشـند.
البتـه ،ارتباطـات میانفرهنگـی و داشـتن ظرفیتهـای الزم بـرای برقـرار نمـودن
ارتباطـات میانفرهنگـی تنهـا یـک عالقمنـدی شـخصی و یـک موضـوع جالـب
اجتماعـی و فرهنگـی نیسـت؛ بلکه یک ضـرورت اجتناب نا پذیر اسـت .انسـانها
مکلفانـد بـه آن توجـه نمـوده و بـرای مواجـه شـدن بـا انسـانهای متعلـق بـه
فرهنگهـای متفـاوت آماده باشـند .چون ،در نهادهای آموزشـی ،مراکـز کاری و در
شـهرها و محلات رهایشـی مردمان متعلـق به فرهنگهـای مختلف حضـور دارند
کـه بـدون مواجـه شـدن و تمـاس گرفتـن بـا آنهـا ،نمیتـوان زندگـی را بهخوبـی
سـپری کـرد و در کارهـا موفـق بـود .نتایج یـک تحقیق علمی بهواسـطهی سـروری
و نوبلـی( )2016نشـان میدهـد کـه ارتباطات میانفرهنگـی یکی از فکتـور مهم و
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مؤثـر در جهـت رشـد ظرفیتهـای اکادمیـک پژوهشگـران و دانشجویـان متعلق
بـه کشـورهای مختلـف میباشـد کـه در نهادهـای مـدرن چنـد فرهنگـی مصروف
آموختـن و یـا هـم مشـغول کاراند.
در کل ،ارتباطـات میانفرهنگـی یک مسـیر مهم در جهت تماسهـا و گفتوگوهای
بینفرهنگـی و کنـار آمـدن مردمـان متعلـق بـه فرهنگهـای مختلـف در زیـر یـک
چتـر ارزشـمند انسـانی محسـوب میشـود .ارتباطـات میانفرهنگـی بهحیـث یک
تـرم مسـتقل علمـی و یـک بخـش متعلـق بـه علـم ارتباطات توسـط هـال()1959
شـامل ادبیـات اکادمیک شـد .البتـه ارتباطـات میانفرهنگی قبـل از آن نیـز در میان
مردمـان مختلـف همـواره وجـود داشـته؛ اما بهگونـهی یـک مبحث مسـتقل علمی
شـامل فعالیتهـای اکادمیـک نبوده اسـت.
بـرای برقـرار نمـودن ارتباطـات میانفرهنگـی موفقانـه و مثمـر ،چهـار فکتـور نقش
اساسـی دارنـد کـه عبـارت اند از :وسـعت نظـر و احتـرام قایل شـدن بـه تفاوتها،
مهارتهـای فـردی ،مهارتهـای ارتباطـی و دانسـتن و درک تفاوتهـای فرهنگـی
و اجتماعـی میباشـد .وسـعت نظـر و داشـتن احتـرام بـه تفاوتهـای انسـانی کـه
بخشـی از زیباییهـای متعلـق بـه زندگـی انسـانها در روی زمینانـد ،انسـانها را
کمـک میکنـد تا با قـرار گرفتن در یـک موقعیت مناسـب ،ارتباطات برقـرار نمایند.
مهارتهـای فـردی کـه شـامل مهارتهـای نـرم افـزاری نیـز میشـوند ،انسـانها
را کمـک میکننـد تـا بهگونـهی درسـت بـا طـرف مواجـه شـده و در میـان گفتهها،
حـرکات و نگاههای خویـش هماهنگـی الزم را برقرار نماینـد .مهارتهای ارتباطی
کـه از طریـق برنامههـای آمـوزی و یـا هـم از طریـق تجـارب شـخصی فراگرفتـه
میشـوند ،بـه انسـانها کمـک میکننـد تـا ارتباطـات را بهگونـهی درسـت تـداوم
بخشـیده و پروسـهی ارتباطـات را خواسـتنی و بـا مفهـوم نگهدارند .دانسـتن و درک
تفاوتهـا باعث میشـود تـا از حـرکات و گفتههای حساسـیت بر انگیـز خودداری
نمـوده و ارتباطـات میانفرهنگـی را بهگونـهی سـالم و موفقانـه بـه پایان رسـانید.
بایـد دانسـت کـه ارتباطـات میانفرهنگـی نیـز نوعـی از ارتباطـات میانفـردی
میباشـند کـه در میـان افـراد متعلق بـه فرهنگهای متفـاوت برقرار میشـود .ضمن
اینکـه مهارتهـای میانفـردی میتواننـد در پروسـهی ارتباطـات میانفرهنگـی
نیـز مفیـد واقـع شـوند؛ امـا ارتباطـات میانفرهنگـی یـک سلسـله مهارتهـا و
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ظرافتهـای خـاص خـود را میطلبـد کـه از طریـق دخیـل بـودن در پروسـهی
ارتباطـات بـا مردمـان مختلـف و تمرینهـای روزمـره میتـوان فراگرفـت .دوسـی
و دیگـران ( )2014معتقدانـد کـه مهارتهـای الزم بـرای برقـرار نمـودن ارتباطات
میانفرهنگـی را میتـوان از طریـق دخیل بودن در پروسـهی ارتباطـات میانفرهنگی
بهگونـهی عملـی و با تمرکز به مسـایل درک خودی و شـناخت تفاوتهـای فرهنگی
و مهارتهـای اجتماعـی ،فراگرفـت و تقویـه نمـود.
ارتباطـات میانفرهنگـی ،برقـراری ارتباطـات مسـتقیم گفتـاری میانفـردی بـا
انسـانهای متعلـق بـه فرهنگهـای مختلـف را در بر گرفتـه و به مباحـث فرهنگی و
انجـام دادن ارتباطـات مناسـب و موفقانـه تأکیـد دارد؛ همچنان این نـوع ارتباطات
انسـانی ،مفاهیـم چـون؛ رعایـت تناسـب و تلاش بـرای اثر بخشـی پرنسـیپهای
مشـترک میـان ارتباطـات میانفـردی و میانفرهنگیاند(بینیـت1998 ،؛ چیـن و
استروسـتا1996 ،؛ ُپرهونیـن .)2007 ،اسـپتزبرگ ( )2000بـه ایـن بـاور اسـت
کـه مفاهیـم چـون تناسـب و اثـر بخشـی بـه بخـش اخالقـی ارتباطـات متعلقانـد
و محتـوای اصلـی منافـع و نحـوهی بهدسـت آوردن اهـداف برقـرار کنندههـای
ارتباطـات را بـه نمایـش میگذارنـد .بهگفتـهی مـارون( ،)2005مهارتهـای الزم
بـرای برقـراری ارتباطـات میانفرهنگـی باعـث برقـراری ارتباطـات صلـح آمیـز و
سـالم میـان انسـانها میشـود.
مارتیـن( )2015بهایـن امـر تأکیـد دارد کـه در جریـان برقـراری ارتباطـات
میانفرهنگـی ،انسـانها بایـد بـه جنبههای جامـع و مرتبط بـه رابطههـای ارتباطات
توجـه داشـته باشـند ،نه بـه دیدگاههـای تنگ و محـدود افـراد .وی همچنـان افراد را
تشـویق میکنـد تـا بهجای تمرکـز بر مرزهـای فرهنگی خویـش ،با یک چشـمانداز
وسـیع فرهنگـی و بینفرهنگـی شـامل پروسـهی ارتباطـات میانفرهنگـی شـوند.
بـه هـر حـال ،چـی و سـوترز( )2015معتقدانـد کـه انسـانها میتواننـد از طریـق
نزدیکـی و برقـراری رابطـه بـا مردمـان متعلق بـه فرهنگهای مختلـف ،مهارتهای
مـورد نیـاز بـرای برقـراری ارتباطـات میانفرهنگـی را بهتـر فراگیرنـد .بـه هـر حال،
در دنیـای امـروز و در مسـیر پـر رفـت و آمـد جهانی شـدن که انسـانها همـواره در
پـی شـکلدهی ماحـول و مراکـز چنـد فرهنگیانـد ،فراگیـری مهارتهـای برقراری
ارتباطـات میانفرهنگـی و درک تفاوتهـا و حساسـیتهای فرهنگـی و اجتماعی از
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جملـه نیازهـای جـدی برای انسـانها محسـوب میشـوند.
بایـد دانسـت کـه نحـوهی نگـرش انسـانها نسـبت بـه تفاوتهـای موجـود در
ماحولشـان ،کیفیـت زندگی آنهـا را تعیین میکنـد .در صـورت موجودیت نگرش
مثبـت ،مواجه شـدن بـا تفاوتهـای فطری(رنگ ،جنسـیت ،نژاد و شـکل ظاهری)
و تفاوتهـای کسـبی(زبان ،فرهنـگ ،دیـن و نورمهـای اجتماعـی و ،)...انسـان را
وادار بـه تعمـق و فکـر کـردن پیرامـون شـگفتیهای ارزشـمند انسـانی-اجتماعی
مینمایـد .فکـر کـردن بهصـورت هدفمندانـه پیرامـون تفاوتهـای موجـود در
محیـط و ماحـول ،باعث درک بیشـتر ،شـناخت و پذیرش تفاوتهـا و ایجاد و تداوم
مباحثههـا و رابطههـای مانـدگار در میـان انسـانها میشـود.
تـداوم مباحثـه و مناظـره پیرامـون تفاوتهـا و ارزشهـا ،منجر به شـناخت بیشـتر و
بهتـر آنهـا گردیده و شـناخت و پذیـرش تفاوتها هم باعث میشـوند تا انسـانها
بـه هـم نزدیـک بوده و یک بسـتر وسـیع را از ارزشهـا و فرصتهای مشـترک خود،
بـرای باهمـی و مفیـد زیسـتن در کنار هم ،ترسـیم و ایجـاد نماینـد .موجودیت یک
بسـتر بـزرگ باهمـی از ارزشهـا و فرصتهای مشـترک در میـان انسـانها ،به آنها
زمینههـای بهتـر و مصوونتـر زیسـتن را فراهـم نمـوده و حـد جوالنـگاهی تفکـر و
زندگیشـان را نیز وسـعت میبخشـند.
همانگونـهی کـه در هر سـاختار جغرافیایـی ،اقلیمهـای متفاوت و فراز و نشـیبها
و صحـرا و مناطـق کوهسـتانی در زمیـن فرصتهـای متفـاوت زندگـی ،زمینههـا
بـرای احـداث سـازههای متفـاوت و تولیـد محصـوالت متفـاوت را بهوجـود آورده
و چهـرهی دنیـا را متفـاوت و زیبـا سـاختهاند .انسـانهای دارای ظواهـر ،ابعـاد
شـخصیتی و طـرز رفتـار و طـرز تلقـی متفـاوت نیـز ،همـه زمینههـا و فرصتهای
را بـرای ارزشهـا و مفاهیـم متفـاوت در خـود داشـته و بـا رنـگ ،رفتـار و حـرکات
متفـاوت خـود ،جامعـهی انسـانی را متفـاوت و زیبـا سـاختهاند .انسـانها همـه
موجـودات ارزشـمندیاند کـه تفاوتهـای موجـود در میـان آنهـا زمینههـای برای
ِ
شـکلگیری و بـه نمایش گذاشـتن ارزشهـا و زیباییهـای متفاوت میباشـند .پس
بایـد انسـان را پذیرفـت و تفاوتهـا را تحمـل کـرد تـا مفاهیـم و بسـتر ارزشـمند
انسـانی حفـظ گردیـده و بهگونـهی ارزشـمندتر و متنوعتـر ،تـداوم یابـد.
نحـوهی مواجـه شـدن بـا افـراد متعلـق بـه فرهنگهـای متفـاوت ،مثبتنگـری و
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داشـتن و جهـهی گـرم میتوانـد باعـث موفقیـت پروسـهی ارتباطات شـوند .بهطور
مثـال :داشـتن تبسـم بـه لـب در پروسـهی ارتباطـات مسـتقیم میـان افـر ِاد متعلق به
فرهنگهـای مختلـف و مـراودات اجتماعـی میـان آنهـا ،مشـابه به سـکهی اسـت
کـه بـا دهها عنصـر ارتباطی(واژههـا) مبادلـه گردیده و خـودش نیز با ارزش بیشـتر،
دوبـاره بـه صاحبـش برگردانیـده شـود؛ تبسـم(با مفهـوم) در پروسـهی ارتباطـات
میانفـردی و میانفرهنگـی نقش مهمـی دارد که واژهها نمیتواننـد جایش را بگیرند.
باشـندگان متعلـق بـه فرهنگها و باورهـای مختلفاند،
در سـرزمینهای کـه دارای
ِ
اگـر هنگام مواجه شـدن بـا هم ،تبسـم را بر لب داشـته و از چینهای(غیـر طبیعی)
پیشـانی خـود بکاهند ،مشـکالت و اختالفات کمتـری را در زندگـی باهمی ،تجربه
خواهنـد کرد.
امـا در صـورت موجودیـت نگرش منفی نسـبت به تفاوتهـا ،مواجه شـدن با آنها
باعـث ایجـاد اضطـراب و تنـش در اذهـان افـراد گردیـده و مانـع فکـر کـردن آنهـا
قالـب تفاوتهـا میشـود .شـوکه شـدن
بـر ابعـاد و فرصتهـای مثبـت نهفتـه در
ِ
نسـبت بـه تفاوتهـای موجـود در ماحـول و بـروز تنشهـای ذهنـی برخاسـته از
نگـرش منفـی ،باعث ایجاد تنش و مناقشـه در بین انسـانها گردیده و آنهـا را وادار
میسـازد ،تـا بـه زعـم برخاسـته از نگـرش منفی خودشـان بـرای مصوون زیسـتن،
محدودههـای کوچکتـر و یـک رنگتـر محیطی-اجتماعـی را جسـتوجو کننـد.
حاکمیـت تنـش و مناقشـهای داخلی و
تـداوم ذهنیـت منفـی نسـبت بـه تفاوتهـا،
ِ
ِ
بیرونـی بـر ذهـن و روان افراد و ترجیحدهـی محدودههای کوچکتـر و یک رنگتر،
ضمن متشـنج سـاختن و آسـیب پذیرتر سـاختن زندگی انسـانها ،محدودهی تفکر
و اندیشـیدن آنهـا را کوچک سـاخته و فرصتهـای کمی را برای خوب زیسـتن ،در
اختیـار آنهـا قـرار میدهند؛ یعنـی طرز تلقـی و نوعیت نگرش انسـانها نسـبت به
محیـط ،کیفیـت ،محـدوده و ارزش زندگـی آنهـا را ،تعییـن میکنند.
ارتباطات سیاسی

ارتباطـات سیاسـی( )Political Communicationعبـارت از برقـراری
ارتباطـات جـدی ،پلان شـده و هدفمنـد میـان سیاسـتمداران ،دیپلوماتهـا و
فعالیـن عرصـهی سیاسـت برقـرار میشـود .ارتباطـات سیاسـی نوعـی از ارتباطات
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میانفـردی حرفهیـی اسـت کـه در روشـنایی لوایـح و مقـررات سیاسـی و در بسـتر
نهادهـای سیاسـی و بهخاطـر انجـام ماموریتهـای داخلـی و خارجـی سیاسـی
برقـرار میشـود .ارتباطـات سیاسـی و نحـوهی برقـرار و انجـام آن بـر روابـط جدی
میـان سیاسـتمداران ،احـزاب و نهادهای سیاسـی ،ملتهـا و ممالـک و حتا نظم
و شـرایط حاکـم در جهـان تأثیر جـدی دارد .ارتباطات سیاسـی یکـی از جوانترین
مفاهیـم متعلـق بـه عرصـهی ارتباطـات انسـانی اسـت کـه از نزدیکـی ارتباطات و
سیاسـت بهمثابـهی دو عرصـهی مهـم و مرتبـط بـه هـم بهمیـان آمـده و در جهـت
بهمیـان آمـدن قوانیـن و لوایـح محلـی ،ملـی و جهانـی نقـش اساسـی دارد.
دانسـتن ارزشـمندی ارتباطـات سیاسـی و فراگیـری مهارتهای الزم بـرای برقراری
ارتباطـات سیاسـی یکـی از مکلفیتهـای مهـم سیاسـتمداران ،دیپلوماتهـا و
انسـانها بهشـمار میرونـد کـه در عرصـهی سیاسـت و مباحـث مرتبط با سیاسـت
فعالانـد .نحـوهی برقـراری ارتباطات سیاسـی بـرای مامورین و چهرههـای فعال در
عرصـهی سیاسـت خیلـی مهـم بـوده و ظرفیـت و ذهنیت اصلـی آنها را بـه نمایش
میگـذارد .ماموریـن نهادهـا و عرصههـای سیاسـی و دیپلوماتیـک ،بهخصـوص
دیپلوماتهـا بایـد بـه ایـن مسـأله توجـه داشـته و برقـراری ارتباطـات سـالم و
هدفمنـد را یکـی از مکلفیتهـا و اولویتهـای کاری خـود تلقـی نماینـد .در اکثر
مـوارد ،جایـگاهی ملتهـا و ممالـک در میـان دیگـران بـه نحـوهی رفتـار و برخورد
سیاسـتمداران و دیپلوماتهـا در جریـان ماموریـت کاریشـان و حـد توانمنـدی
آنهـا در مباحـث و گفتوگوهای سرنوشتسـاز سیاسـی ،چـون مذاکـره و مناظره،
بسـتگی دارد .مذاکـره و مناظـره نیـز از جملـه پروسـههای جـدی ،پلان شـده و
هدفمندانـهی ارتباطـات سیاسـی محسـوب میشـوند.
بـرای برقراری ارتباطات سـالم و سـازندهی سیاسـی ،در پهلوی داشـتن مهارتهای
فـردی و مهارتهـای الزم بـرای برقـراری ارتباطـات ،طـرز نگـرش و باورهـای
شـخصی ،کرکتـر ظاهـری ،حد آگاهـی از قوانین و مقـررات سیاسـی و دیپلوماتیک
و نحـوهی برخـورد با دیگـران نیز باالی پروسـهی ارتباطـات تأثیرگذاراند .انسـانها،
بهخصـوص فعالیـن عرصهی سیاسـت و دیپلوماتها بایـد قواعد و مقـررات متعلق
بـه کشـور خـود و نهـاد و کشـور متعلق بـه مخاطب خـود را بدانـد و به طـرز لباس
پوشـی ،حـرکات و نحـوهی صحبـت خویش توجـه جدی داشـته باشـند ،عاقالنه و
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منطقـی نخواهـد بـود کـه بـا لبـاس ورزشـی بهمباحـث سیاسـی رفـت ،بـا صـدای
بلنـد پروسـهی ارتباطـات را مختـل کـرد و یـا هـم با حـرکات نـا موجه احساسـات
دیگـران را بـر انگیخـت .بایـد مواظب تمـام جنبههای ممکـن در عرصـهی برقراری
ارتباطـات سیاسـی بـود و بـه وقـت ،مخاطـب و محتـوای گفتوگو و تمـاس توجه
داشـته و آگاهانـه و مسـووالنه حرکـت نمود.
مطابـق گفتـهی مشـهور ارسـطو کـه در قـرن سـوم قبـل از میلاد بیان شـده اسـت،
انسـان بهگونـهی فطـری یـک حیوان(موجود) سیاسـی اسـت .بـرای همیـن ،از بدو
آغـاز زندگـی اجتماعـی میـان انسـانها ،سیاسـت و تعاملات سیاسـی در سـطوح
مختلـف آن ،یـک بخـش عمـدهی از زندگـی انسـانی بـوده اسـت.
و شـیوههای
ِ
همچنـان؛ ارتباطـات نیـز بهمثابـهی بسـتر اصلـی بـرای شـکلگیری و پیشـرفت
عرصههـای مختلـف کاری در زندگـی انسـانها ،بخشـی از زندگـی روزمـرهی
آنهـا را در بـر میگیـرد .بـه همیـن ترتیـب ،نـکات مشـترک موجـود در میـان
ارتباطـات و سیاسـت باعـث بهمیـان آمـدن ارتباطات سیاسـی شـده اسـت .دینتون
و ودوارد( )1990بهایـن باورانـد کـه ارتباطـات سیاسـی عبـارت از برگـزاری بحـث
مسـتقیم و آشـکار پیرامون مسـایل مرتبط به منابع ،قدرت و مقام رسـمی میباشـد.
بختیـن( )1981معتقـد اسـت کـه مهمتریـن جوهـر و وظیفـهی ارتباطات سیاسـی
محـاوره بـا مخاطـب اسـت کـه بهواسـطهی گفتوگـوی برنامهریـزی شـده انجـام
میشـود .بههمیـن ترتیـب ،نوریـس ( )2004میگویـد کـه ارتباطـات سیاسـی
همـواره در پروسـههای سیاسـتگزاری و انتخابـات از جایـگاه مرکـزی برخـوردار
بوده اسـت.
بـه هـر حـال ،ارتباطات سیاسـی نیز ماننـد عرصههای دیگر ارتباطات بیشـتر ریشـه
در مفاهیـم غربـی دارد و تصویـر جهانی آن با رنـگ ،نورمها و مفاهیم غربی شـکل
گرفتـه اسـت که گاهـی عدم مطابقت ایـن نورمهـا و مفاهیم با بسـترهای اجتماعی،
فرهنگـی و سیاسـی سـرزمینهای دیگـر ،باعث بروز تشـنجات و نزاعهـای محلی،
محیطـی ،منطقـوی و حتا جهانی میشـود .مفاهیـم و چارچوب ارتباطات سیاسـی
جهانـی بایـد بـا در نظرداشـت باورهـا ،نورمهـا ،ارزشهـا و مفاهیـم متعلـق بـه
سـرزمینها ،فرهنـگ و مردمـان مختلـف شـکل گیرنـد تـا بـرای همـه مفیـد واقـع
شوند.
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نوریـس( )2004نیـز بـه ایـن بـاور اسـت کـه ارتباطـات سیاسـی از بـدو شـامل
شـدنش بهمثابـهی یک عرصـهی فرعی در علـوم سیاسـی از سـال 1980م بهگونهی
جـدی تحـت تأثیـر مفاهیـم غربـی قـرار داشـته و یـک موضـوع و مبحـث متعلق به
امریـکا و اروپـا باقـی مانـده اسـت؛ در حالیکـه بـا در نظرداشـت رشـد روز افزون
پدیـده و مفهـوم جهانـی شـدن ،ایـن مبحـث نیـز باید بـه یک پدیـدهی بیـن المللی
مبـدل گردیـده و در سـطوح مختلـف مـورد پژوهـش و ارزیابـی قـرار گیـرد .البتـه،
بیمـورد خواهـد بـود تـا پیرامون این کاسـتی موجـود در سـاختار مفاهیـم متعلق به
ارتباطـات سیاسـی ،نهادهـا و پژوهشگـران غربـی را مالمت کـرد ،آنهـا کار خود
را انجـام دادهانـد و بـدون شـک در کارهایشـان بـه مـردم و ارزشهـای خودشـان
اولویـت قایل شـدهاند؛ بلکـه این مکلفیـت دانشـمندان و پژوهشگـران و نهادهای
سیاسـی و اکادمیـک کشـورهای شـرقی اسـت کـه بایـد به ایـن موضوع مهـم توجه
نموده و در این راسـتا کار نمایند .قسـمیکه شـواهد موجود و قابل دسترسـی نشـان
میدهنـد ،نهادها و کشـورهای شـرقی تـا هنـوز کار چندانی در عرصـهی ارتباطات
سیاسـی انجـام نـداده اند و تا هنـوز این مفهـوم شـامل مباحث علمـی ،اکادمیک و
سیاسـی اکثر کشـورها و نهادها نشـده اسـت.
پرداختـن بـه ارتباطـات سیاسـی بهحیـث یـک مسـألهی مهـم و تلاش بهخاطـر
نهادینـه سـاختن تحقـق مزایـا و نورمهـای الزم برای برقـراری ارتباطات سیاسـی در
نهادهای سیاسـی و در میان کارکنان و فعاالن عرصهی سیاسـت ،نهادها و کشـورها
را کمـک میکنـد تـا از اتوریتـه و ظرفیت بـاالی کاری و سیاسـی برخوردار باشـند؛
چـون نحـوهی برقراری ارتباطات سیاسـی و نحـوهی تماسگرفتن با سیاسـتمداران
و دیپلوماتهـای کشـورهای مختلـف ،عملیتریـن و جدیتریـن شـیوهی بهنمایش
گذاشـتن ظرفیـت ،مهارت ،خبرگـی و ِخرد کاری و سیاسـی افراد فعـال در عرصهی
سیاسـت میباشـد .حـد ظرفیت و خبرگی افـراد متعلق به نهادهـا و ممالک مختلف
باعث برجسـته شـدن جایـگاهی آن نهاد و ممکلـت در اذهان دیگران میشـود .باید
نورمهـا را دانسـت ،خـود و طـرف و محیـط را شـناخت و بهگونـهی هدفمندانـه و با
آگاهـی کامـل شـامل پروسـهی ارتباطـات شـد .بایـد تـا پایـان جریـان تماسهـا و
گفتوگوهـای سیاسـی ،بهگونـهی همه جانبـه و با هوشـیاری و متانت در پروسـهی
ارتباطات حضور داشـت.
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ارتباطات همگانی

ارتباطـات همگانـی( )Mass Communicationعبـارت از یـک نـوع
ارتباطات وسـیع و همگانی اسـت کـه افراد ،گروههـای مردمـی و نهادهای مختلف
پیامهـای خـود را از طریـق کانالهـای ارتباطـی و رسـانههای همگانـی بـرای
تودههـای مـردم میرسـانند .پروسـهی ارتباطـات همگانی بـا انواع دیگـر ارتباطات
متفـاوت اسـت .چـون بـرای برقـراری انـواع دیگـر ارتباطـات ماننـد ارتباطـات
میانفـردی ،میانفرهنگـی و  ...طرفهـای دخیـل مخاطـب خـود را میشناسـند و
در اکثـر مـوارد بـا حضـور فزیکـی و بهگونهی مسـتقیم ارتباطـات برقـرار میکنند و
هـردو طـرف دخیـل در پروسـهی ارتباطـات مشـخصاند .امـا پروسـهی ارتباطات
همگانـی بهگونـهی غیـر مسـتقیم و وسـاطت شـده و با اسـتفاده از وسـایل همگانی
ماننـد روزنامههـا ،رادیوهـا ،تلویزیونهـا و شـبکههای انترنیتـی انجـام میشـود.
در پروسـهی ارتباطـات همگانـی ،پیامهـا و گفتههـا از یـک مرجـع و یـا هم توسـط
یک شـخص و بهواسـطهی وسـایل مـورد اسـتفاده به مخاطبـان ناشـناس و متعدد و
دارای ظرفیتهـا ،خصوصیـات و ذهنیتهـای متفـاوت منتقل میشـوند .ارتباطات
همگانـی بهگونـهی یـک جانبـه تأمیـن میشـود و مخاطـب نمیتوانـد بهگونـهی
همزمـان بـه پیامهـای دریافتـی پاسـخ ارایـه کنـد ،احسـاس خـود را بیـان نمایـد و
ارتباطـات را دو جانبـه بسـازد .بـرای همیـن ،پروسـه و نحـوهی کار و مهارتهـای
الزم بـرای انجـام دادن ارتباطـات همگانـی بـا برقـراری ارتباطات مسـتقیم انسـانی
متفاوتانـد.
عملیتریـن و منظمتریـن شـیوهی ارتباطـات همگانـی را بـه نـام روزنامـه نـگاری
( )Journalismمیشناسـند .ژورنالیـزم کـه بهمثابـهی عرصـهی مهـم کاری و
یـک مسـلک مـورد نظـر انسـانهای زیـاد بهگونـهی سـریع رشـد نمـوده و جایـگاه
جهانـی دارد ،زمینههـای برقـراری ارتباطـات هدفمنـد و مسـووالنهی همگانـی
را مهیـا کـرده اسـت و میکنـد .مسـلک ژورنالیـزم و عرصـهی کار عملـی روزنامـه
نـگاری در رسـانههای همگانـی کـه فراهـم کننـدهی برقـراری ارتباطـات همگانـی
بـا تودههـای مردمیانـد ،دارای مهارتهـا ،ویژگیهـا ،مقـررات و مکلفیتهـای
خـاص خودانـد .همیـن مهارتهـا ،ویژگـی و مقـررات باعث میشـوند تـا کارکنان
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رسـانههای همگانـی بهمثابـهی گرداننـدگان اصلـی پروسـهی برقـراری ارتباطـات
همگانـی ،مسـووالنه فعالیـت نمـوده و بـه مخاطبـان ناشـناس خویش توجه داشـته
باشـند .کارکنـان رسـانههای همگانـی کـه یک طـرف مشـخص برقـراری ارتباطات
همگانیانـد .ظرفیتهـا ،مقـررات و توانمندیهـای الزم را از طریـق آموزشهـای
حرفهیـی و یـا هـم از طریـق کارهـای عملـی فـرا میگیرنـد و تـداوم کار و حضـور
آگاهانهیشـان در رسـانهها ،باعـث ازدیـاد سـطح ظرفیـت و توانمندیهـای
مسلکیشـان میشـود.
همانگونـهی کـه برقـراری ارتباطـات مسـتقیم و موفقانه میان انسـانها یک سلسـله
مهارتهـا و ظرفیتهـا ،از جملـه مهارتهـای فـردی و مهارتهـای ارتباطـی را
میطلبـد ،بـرای برقـراری ارتباطـات همگانـی موفقانـه نیـز یـک سلسـله مهارتها
و ظرفیتهـا را بایـد دارا بـود .زبـان ارتباطـات ،محتـوای پیامهـا ،شـناختن خـود و
مخاطبـان و شـناختن وقـت و محیـط از جملـه فکتورهـای مهمانـد کـه در هـر نوع
ارتباطـات چـه مسـتقیم و میانفـردی و چـه غیـر مسـتقیم و همگانـی سـازنده و
مهمانـد .در هـر نـوع ارتباطـات ،زبـان وسـیلهی اصلـی برقـراری ارتباطات اسـت
و رسـانیدن پیـام و محتـوای اصلـی پیام هـدف اصلی برقـراری ارتباطات اسـت که
بـرای روشـن سـازی اذهان دیگـران و یا هم اذهـان عامـه ،ایجاد ذهنیت پالن شـده
در نـزد مخاطب /مخاطبان و دسـت یافتن به یک سلسـله اهداف مشـخص ،شـکل
میگیرنـد .مخاطبـان در هـر حالـت چـه مشـخص و چـه نا مشـخص ،یـک طرف
قضیهانـد و بایـد در پیشـناخت آنهـا شـد و آنهـا را جـدی گرفـت.
همانگونـهی کـه بـرای برقـراری ارتباطـات مسـتقیم بایـد هویـت ،ظرفیـت و
ویژگیهـای خـاص مخاطـب خـود را بایـد بشناسـیم ،در ارتباطـات همگانـی نیـز
بایـد از مخاطبـان خـود آگاه باشـیم .بایـد از سـطح زندگـی مخاطبـان خـود ،از
ویژگیهـای همگانـی ،خصوصیـات مشـترک اجتماعـی و فرهنگـی و موقعیـت
و محـدودهی جغرافیایـی آنهـا آگاهـی داشـته و مطابـق بـه ظرفیـت و ویژگیهـای
آنهـا پیامهـا و برنامههـا تهیـه شـوند .در صورت عدم شـناخت از مخاطبـان و عدم
آگاهـی از ظرفیـت آنهـا ،ممکـن یـک پیـام و یـک برنامـه قسـمی تهیـه شـود و از
طریـق رسـانه به نشـر برسـد کـه با مزایایـی متعلق بـه یک جامعـه همخوانی داشـته
باشـد کـه هرگـز در تحـت پوشـش رسـانهی نشـر کننـدهی آن پیـام و یـا هم شـامل
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برنامههـای نشـر کننـدهی پیام نباشـد .در ایـن صورت ،همـه چیز حیف میشـود و
بـا وجـود کارهـای زیـاد ،در حقیقـت کاری صـورت نگرفتـه اسـت.
در هـر حـال ،وقـت را نیـز بایـد شـناخت و در پی رسـانیدن پیـام مناسـب در وقت
مناسـب بـود .بهگونـهی مثـال :در صـورت عدم توجـه بـه اهمیت وقت ،شـاید یک
برنامـه یـا یـک پیـام در یـک وقـت نا مناسـب منتشـر شـود ،ماننـد پخـش برنامهی
خبـری در نیمههای شـب کـه تعداد کمی از بینندهها ممکن آنرا بشـنوند و مشـاهده
کننـد؛ ولـی زیـاد جدی نگیرنـد .به ایـن خاطـر نیمههای شـب وقت مناسـبی برای
برنامههـای خبـری محسـوب نمیشـود؛ مگر آنکـه خبر متعلـق به همـان لحظات
باشـد و تأخیـر در نشـر آن ،از ارزشـمندیاش بکاهد.
ارتباطـات همگانـی بـا آنکـه مخاطـب مسـتقیم و مشـخص نـدارد؛ امـا در جهت
شـکل دهـی افـکار عامـه و عامسـازی پدیـدهی ارتباطـات در جوامـع مختلـف
انسـانی نقـش اساسـی دارد .ارتباطـات همگانـی گاهـی در سـطوح و محدودههای
وسـیعتر و فراتـر از کشـورها و ملتهـا شـکل گرفتـه و بـا محتـوای بینالمللـی،
زمینههـای برقـراری ارتباطـات همگانـی در میـان ملتها ،کشـورها و قارههـا را نیز
مهیـا میکنـد .ارتباطـات همگانـی و وسـایل ارتباطـات همگانـی باعث میشـوند
تـا انسـانها بهگونـهی وسـیع و مـداوم از طـرز زندگـی ،نحـوهی لبـاس پوشـیدن،
غذاهـای متنـوع ،نورمهـای خانوادگـی و ویژگیهـای اجتماعـی و فرهنگـی هـم
آگاهـی حاصـل نمـوده و بـا آموختـن چیزهـای تـازه از یکدیگـر ،مفاهیم تـازهی را
بـرای زندگـی خویـش و دیگـران شـکل دهند.
ارتباطـات همگانـی و رسـانههای همگانـی در شـکلگیری مفاهیـم و مباحث ملی
و بینالمللـی نقـش اساسـی داشـته و بـاالی فکتورهای مهـم زندگی انسـانی؛ چون
فرهنـگ ،اقتصـاد ،تجـارت ،تعاملات و بـازار کار نقـش اساسـی دارنـد .پیامهـای
اصلـی پروسـهی ارتباطـات همگانـی و محتـوای اصلـی رسـانههای همگانـی
بهمثابـهی وسـایل برقـراری ارتباطـات همگانـی را خبـر ،بحثهـای سیاسـی،
اعالنهـای تجارتـی ،مفاهیـم و دسـت آوردهای علمـی و اکادمیـک ،مباحث ادبی
و مـد و فیشـن در بـر میگیرنـد .از ایـنرو ،ارتباطـات همگانی میتواننـد در جهت
روشنسـازی افـکار عامه ،آگاه سـازی تودههای مـردم از وقایـع روز ،آموزش دهی،
رونـق بـازار و نحـوهی زندگـی و لباس پوشـی انسـانها نقش بـازی کند .پـس ،باید
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ارتباطـات همگانـی را جـدی گرفـت و در پـی اسـتفادهی به مـورد و سـازنده از این
فرصـت اساسـی بود.
برنامههـا و پیامهـای خـوب و مثبـت میتوانند در جهـت تولید افـکار و دیدگاههای
مفیـد و مثبـت نقـش داشـته باشـند و جوامـع کـه صاحـب دیدگاههـا و افـکار مفید
و مثبـت باشـند ،میتواننـد از وضعیـت خـوب زندگـی برخـوردار بـوده و در کنـار
هـم بهگونـهی مسـووالنه و مسـالمت آمیـز زندگـی کننـد؛ نبایـد نقـش ارتباطـات،
بهخصـوص ارتباطـات همگانـی را در شـرایط موجـود نـا دیـده گرفـت .ارتباطـات
سـالم ،پیـام مفیـد و مثبـت جامعـهی سـالم و افـکار مفیـد و مثبـت را بهمیـان
میآورنـد .دنیـای امـروز پیامـد نحـوهی ارتباطـات و حد با همی انسـانها اسـت و
هـر جامعـهی مطابـق به حـد ارزشدهی خود بـه پدیـدهی ارتباطـات بهمثابهی یک
عنصـر ارزشـمند و مطابـق بـه حـد تفاهـم و بـا همی خـود بـا یکدیگـر ،از مزایا و
ارزشهـای جهانـی و انسـانی اسـتفاده میکننـد.
شایستگی ارتباطات

داشـتن شایسـتگی ارتباطـات( )Communication Competenceاز
جملـه ضروریـات مهـم بـرای برقـراری ارتباطـات محسـوب میشـود .شایسـتکی
ارتباطـات انسـانها را کمـک میکنـد تـا بهگونـهی درسـت و موفقانـه بـا دیگـران
ارتباطـات برقـرار نماینـد .شایسـتگی ارتباطـات عبـارت از یـک سلسـله معلومات
و مهارتهـای اسـت کـه انسـانها را کمـک میکنـد تـا بهگونـهی مسـالمت آمیـز
و مناسـب ارتباطـات برقـرار نماینـد .شایسـتگی ارتباطات شـامل فراگیـری دانش و
معلومـات مـورد نیـاز و داشـتن توانمنـدی و تجربـه بـرای عملـی سـاختن دانـش و
معلومـات مرتبط بـه نحوهی برقـراری ارتباطات بهگونـهی عملـی در زندگی روزمره
میباشـد .بـه گفتـهی هایمـز( ،)1972شایسـتگی یـک واژهی عـام اسـت کـه در
بـر گیرنـدهی حـد قابلیـت یک فـرد میباشـد .شایسـتگی ارتباطات شـامل داشـتن
انگیـزهی عملـی ،دانـش و مهارتهـای میشـود کـه افـراد را قـادر میسـازند تـا
ارتباطـات مؤثـر برقـرار نمایند(سـپتزبرگ.)1983 ،
روبیـن( )1976معتقـد اسـت کـه شایسـتگی ارتباطـات عبـارت از در نظرگرفتـن
نیازهـا ،ظرفیتهـا ،اهـداف و انتظـارات افرادانـد کـه در ماحـول قـرار دارنـد؛ در
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حالیکـه نیازمندیهـا ،اهـداف و توقعـات شـخص برقـرار کننـدهی ارتباطـات نیز
بهگونـهی قناعـت بخش بـر آورده شـوند .به گفتهی سـپتزبرگ( ،)1993شایسـتگی
ارتباطـات باعـث حفـظ و تقویـهی رابطههـا در میـان برقـرار کننـدگان ارتباطـات
میشـود .بهگونـهی کلـی ،مهارتهـا و شایسـتگی ارتباطـات در دو دسـته تقسـیم
میشـوند کـه متعلـق بـه ارتباطـات میانفـردی و ارتباطـات میانفرهنگیانـد .چون
در تمـام عرصههـای ارتباطات مسـتقیم همین دو جنبه نقش اساسـی دارند .داشـتن
مهارتهـا و ظرفیتهـای فردی و داشـتن آگاهی الزم پیرامـون فرهنگهای متفاوت
و نورمهـای متفـاوت اجتماعـی و محیطـی باعـث رشـد شایسـتگی ارتباطـات در
میـان افراد میشـوند .همانگونهی که اسـاس تمـام جنبههای ارتباطـات دو جانبهی
انسـانی ارتباطـات میانفردی اسـت؛ شایسـتگی برقـراری ارتباطات میانفـردی نیز
اسـاس تمـام جنبههـا و سـطوح مختلـف شایسـتگی ارتباطات میباشـد.
بـه گفتـهی ویویـا( ،)2011شایسـتگی ارتباطات میانفـردی زیربنای اصلی داشـتن
شایسـتگی بـرای برقـراری تمام انـواع ارتباطات اسـت .کیـم( )2001معتقد اسـت
کـه حد شایسـتگی ارتباطـات میانفردی باالی پروسـهی کنـار آمدن افـراد متعلق به
جوامـع و فرهنگهـای مختلـف تأثیرگـذار اسـت .چیپـر( )2012به این باور اسـت
کـه شایسـتگی ارتباطـات ،بهخصوص شایسـتگی ارتباطـات میانفرهنگـی یک نیاز
کاری نـه؛ بلکـه یـک نیـاز جـدی بـرای زندگی محسـوب میشـود .در هـر حالت،
شایسـتگی ارتباطـات یکـی از نیازهای جدی بـرای برقراری ارتباطات سـالم و مثمر
در عرصههـای مختلـف زندگـی انسـانی به شـمار میرود.
شایستگی ارتباطات بهصورت کل شامل مراحل ذیل اند:
 -1شایسـتگی درونفـردی( :)Intrapersonal skillsشایسـتگیهای
درونفـردی بـه انسـان کمـک میکنـد تـا بهگونـهی درسـت تصمیـم بگیـرد تـا چه
چیـزی را در چـه زمـان و بـه چـه کسـی ارایـه نماید .نحـوهی فکـر کـردن ،تفکیک
پیامهـا و محتـوای قابـل ارایـه و غیـر قابـل ارایـه و داشـتن کنتـرول به نحـوهی گفتار
و حـرکات فزیکـی خـود در جریـان ارتباطـات از جملـه مزایایـی مهـم مهارتهای
درونفـردی محسـوب میشـوند.
 -2شایســتگیهای میانفــردی( :)Interpersonal skillsشایســتگیهای
میانفــردی شــامل داشــتن معلومــات الزم در قبــال نورمهــای ارتباطــی ،دانســتن
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نورمهــا و تفاوتهــای اجتماعــی و فرهنگــی ،نحــوهی تقابــل و کنــار آمــدن بــا
مخاطبــان و نحــوهی اســتفاده از زبــان بــوده کــه انســانها را کمــک میکننــد
تــا ارتباطــات ســالم و مفیــد برق ـرار نماینــد .از دیــد ارتباطــات ،زبــان مشــابه بــه
زمین(بســتر) زندگــی بــرای انســانها محســوب میشــود .انســانها ،چــون
زمیــن در آن(زبــان) زندگــی میکننــد ،بــاالی آن راه میرونــد و ســیر و ســفر
مینماینــد ،در بســتر آن بــا هــم وصــل میشــوند و بــاغ و جنــگل میشــوند.
آنهــا ،پیامهــا و ارزشهــای خــود را در بســتر زبــان بــا هــم شــریک میســازند،
بــا آن صاحــب ارزش و آدرس میشــوند ،در آن بذرهــای گوناگــون را میکارنــد و
حاصــل میگیرنــد و ســر انجــام در آن مصــرف میشــوند و بــه آن ارزش و پویایــی
زدن حالــت آن میشــوند.
بیشــتر میبخشــند و گاهــی هــم ،ســبب برهــم ِ
 -3آغازگـری( :)Initiationشایسـتگی آغازگـری انسـانها را کمـک میکنـد تـا
بـدون کـدام اضطـراب و دلهـره ،در هـر حالـت و در هر محیـط ،آغازگـر ارتباطات
بـا دیگـران باشـند .انسـانها بایـد نحـوهی آغـاز کـردن ارتباطـات ،بهخصـوص بـا
انسـانهای متعلـق بـه کشـورها و فرهنگهای متفـاوت را بیاموزند و تمریـن نمایند.
 -4حضــور در پروســهی ارتباطــات(:)Interaction engagement
مهــارت حضــور در پروســهی ارتباطــات شــامل حضــور کامــل فزیکــی و
مفهومــی در پروســهی ارتباطــات بــوده و ایــن مهــارت بــه انســانها کمــک
میکنــد تــا جریــان ارتباطــات را گــرم و خواســتنی نگهدارنــد .انســانها بایــد
در جریــان ارتباطــات خودشــان را در مســایل دیگــر مصــروف نکــرده و بهگون ـهی
همــه جانبــه در پروســهی ارتباطــات حضــور داشــته باشــند .حضــور فعــال و
همــه جانبــهی طرفهــای دخیــل در پروســهی ارتباطــات باعــث میشــود تــا
انســانها یکدیگــر خــود را بهخوبــی درک نمــوده و در پــی برق ـراری رابطههــای
ارزشــمند انســانی بــا هــم باشــند .امــا بایــد دانســت کــه اصــرار ورزیــدن بــر
ـداوم رابطههــای ب ـیارزش و توقــع داشــتن رابطههــای ارزشــمند از انســانهای
تـ ِ
ِ
بــی اعتنــا و بیبــاور بهارزشهــای انســانی ،مشــابه بــه ایــن اســت کــه انتظــار
درخــت ســپیدار داشــته باشــیم .انســانها
آوردن حاصــل ســیب را از
بهدســت
ِ
ِ
ِ
بایــد بــه پروســهی ارتباطــات و مخاطبــان خــود ارزش جــدی قایــل شــده و از
بیاعتنایــی پیرامــون ماحــول و محتــوای پروســهی ارتباطــات پرهیــز نماینــد.
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 -5آشکارسـازی( :)Disclosureمهـارت آشکارسـازی عبـارت از شـریک
سـاختن معلومـات و دانسـتنیهای شـخصی بـا دیگـران اسـت بهخاطـر کسـب
اعتمـاد و ایجـاد روابـط .در پروسـهی ارتباطـات ،از مهـارت آشکارسـازی بایـد
بهصورت دوسـتانه و صمیمی اسـتفاده شـود و معلومات الزم را در وقت مناسـب و
مطابـق شـرایط مناسـب بـه مخاطبـان خـود انتقـال دهیـم.
 -6احتـرام بـه تفاوتهـا( :)Respect for differencesمهـارت احتـرام بـه
تفاوتهـا شـامل درک و پذیـرش تفاوتهـا بهحیـث ارزشهـای انسـانی و داشـتن
روحیـهی دوسـتانه با انسـانهای متعلق بـه فرهنگهـا و جوامع متفاوت اسـت .این
مهـارت باعـث میشـود تـا انسـانها از قضاوتهـای بیمـورد در قبـال ارزشهـا و
نورمهـای فرهنگـی و اجتماعـی دیگـران اجتنـاب ورزند.
 -7همدلــی فرهنگــی( :)Cultural empathyهمدلــی یــا همســویی
فرهنگــی انســانها را کمــک میکنــد تــا بــه جهــان از دیــد متفــاوت نــگاه کننــد
و تفاوتهــای فرهنگــی و اجتماعــی را فرصتهــای مثبــت پنداشــته و در پــی
دانســتن تفاوتهــا شــوند.
 -8اعتمــاد بــه نفــس( :)Interaction confidenceاعتمــاد بــه نفــس
عبــارت از خودبــاوری انســانها در جریــان برقــراری ارتباطــات بــا دیگــران
و داشــتن اعتمــاد بــه نفــس و معتقــد بــودن بــه تواناییهــای خــود اســت .ایــن
فکتــور انســانها را کمــک میکنــد تــا در جریــان برقــرار نمــودن ارتباطــات بــا
دیگ ـران روحیــه و اعتمــاد بــه نفــس خــود را از دســت نــداده و موقــف منفعــل را
بــه خــود اختیــار نکننــد .در پروسـهی برقـراری ارتباطــات بــا دیگـران ،طرفهــای
دخیــل بایــد از حــد بــاالی اعتمــاد بــه نفــس و باورمنــدی بــه ظرفیــت خــود
برخــوردار باشــند.
 -9مدیریـت تشـنج( :)Conflict managementظرفیـت مدیریـت تشـنج
عبـارت از توانایـی اسـت کـه طرفهـای دخیـل در پروسـهی ارتباطات قادر باشـند
تـا از بروز تشـنجهای احتمالـی در جریان ارتباطـات جلوگیری نمـوده و در صورت
بـروز هرنوع تشـنج احتمالی ،بهصورت درسـت و معقـول آنرا مدیریـت نموده و از
بـر هـم خوردن و متوقف شـدن پروسـهی ارتباطـات جلوگیـری نمایند.
 -10مؤثریت در تیم( :)Team effectivenessمهارت مؤثریت در تیم شـامل
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دانسـتن و تصدیـق کـردن قواعـد و نورمهـای موجود در تیمکاری ،شـریک سـاختن
معلومـات و تجـارب بـا دیگـر اعضـای تیـم ،سـهیم بـودن در تصمیمگیریهـای
گروهـی و اخـذ ،ارایـه و اسـتفادهی فیدبکهـای سـازنده در جریـان کار بـا دیگـران
باشـد(متویو2002 ،؛ ُب ُه ُ
َ
رمسـتر و دیگران1988 ،؛ چین و استروسـتا.)2002 ،
می
هفت عنصر اساسی شکل دهندهی پروسهی ارتباطات انسانی

تمام انواع ارتباطات انسانی شامل هفت عنصر اساسی میباشد که قرار ذیل است.
 -1انسـان( :)Peopleانسـان ،بهمثابـهی عنصـر اصلی برقـرار کننـدهی ارتباطات
شـناخته میشـود .ایـن عنصـر در بـر گیرنـدهی دو طـرف و یـا طرفهای شـامل در
پروسـهی ارتباطات میباشـد.
 -2پیــام ( :)Messageپیــام بهمثابــهی محتــوای اصلــی پروســهی ارتباطــات
نقــش تعییــن کننــده را در نحــوهی برقـراری ،نحوه تــداوم و حــد موفقیــت ارتباطات
بــازی میکنــد .موجودیــت پیامهــای ارزشــمند ،ثابــت و روشــن باعــث برق ـراری
و تــداوم ارتباطــات ســالم و مثمــر میشــود و نحــوهی انتقــال پیامهــا بــه دیگ ـران
نیــز خیلــی مهــم اســت.
بایــد پیامهــا کــه محتــوای اصلــی پروســهی ارتباطاتانــد ،بهگونــهی واضــح
بــه طــرف مقابــل و بــه مخاطبــان انتقــال داده شــود .بایــد متوجــه بــود کــه مغلــق
گفتــار غلیــظ و گزافگویــی ظرفیــت و مهــارت نــه؛ بلکــه نارســایی
نویســی،
ِ
ـرف
ظرفیتــی پنداشــته میشــوند .چــون نوشــته و گفتــار غلیــظ و مغلــق؛ ماننــد ظـ ِ
اســت کــه قســمتی زیــادی از متحــوای را کــه در آن گذاشــته میشــود ،در خــود
ـیدن
جــذب کنــد و بیــرون ندهــد؛ یعنــی مغلــق نویســی و قلنبــه زبانــی مانــع رسـ ِ
قســمتی زیــادی از محتــوای پیامهــا ،بــه گیرندههــا میشــوند .گفتــار کوتــاه بــا
زبــان ســاده ،بهتریــن وســیلهی ب ـرای تأمیــن ارتباطــات موفقانــه میــان انســانها
پنداشــته میشــود .ســنگینی کالم بایــد در محتــوای آن نهفتــه باشــد ،نــه در
ســاختار ظاهــری و زبانــی آن.
 -3کانــال ارتباطــی( :)Channelکانــال یــا مج ـرای ارتباطــی بــاالی پروســه و
نتایــج ارتباطــات انســانی نیــز تأثیــر جــدی دارد .تمــام انــواع ارتباطــات بشــری
از دو طریــق بــر قــرار میشــود ،یــا بهگونــهی مســتقیم و بــا حضــور فزیکــی
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طرفهــای دخیــل در پروســهی ارتباطــات و یــا هــم بهگونــهی غیــر مســتقیم
و بــا وســاطت وســایل و تکنالــوژی مــدرن ماننــد تلفــن ،ایمیــل و رســانههای
اجتماعــی.
 -4اختــال( :)Noiseاختــال شــامل تمــام فکتورهــای داخلــی و خارجــی
میشــود کــه بــاالی پروســهی ارتباطــات نقــش منفــی میگــذارد و از حــد
شــفافیت پیــام میکاهــد .اختــاالت میتواننــد شــامل مشــکالت صحــی برق ـرار
کننــدهی ارتباطــات ،جــو نــا مناســب ،محیــط نــا مناســب ،وقــت نــا مناســب و
مزاحمتهــای ماحولــی باشــند .بــرای برقــراری ارتباطــات ســالم ،طرفهــای
دخیــل در پروس ـهی ارتباطــات بایــد تــاش کننــد تــا اختاللهــا را بــه حــد اقــل
آن کاهــش دهنــد.
 -5فیدبــک( :)Feedbackفیدبــک یــا بازخــورد ،یکــی از فکتــور دلگــرم کننــده
در پروسـهی ارتباطــات بــوده و چگونگــی ارایـهی فیدبــک بــر تــداوم و یــا هــم عدم
تــداوم ارتباطــات نقــش اساســی دارد .فیدبــک نحــوهی پاســخ دهــی مخاطــب بــه
پیامهــای برق ـرار کننــدهی ارتباطــات میباشــد.
 -6زمینــه( :)Contextزمینـهی برقـراری ارتباطــات نیــز بهمثابـهی یــک فکتــور
مهــم ،میتوانــد بــاالی پروســه و نتیجــهی ارتباطــات تأثیرگــذار باشــد .زمینــه
عبــارت از موقعیــت ،ش ـرایط ،نورمهــا و ماحــول اســت کــه ارتباطــات در آن و در
روشــنایی آنهــا بــر ق ـرار میشــود.
 -7اثــر( :)Effectاثــر یــا نتیجــه هــدف اصلــی ،برق ـرار نمــودن ارتباطــات بــا
دیگــران میباشــد .هــر ارتباطــات هدفمنــد بــر مبنــای یــک هــدف برقــرار
میشــود .هــدف وقتــی بــه دســت میآیــد کــه طرفهــای شــامل در پروســهی
ارتباطــات از ظرفیــت و مهــارت الزم برخــوردار بــوده و توانمنــدی برقــراری
ارتباطــات موفــق و مثمــر را داشــته باشــند .البتــه ،قـرار نیســت کــه همیشــه نتیجهی
ارتباطــات مثبــت و مطابــق میــل طرفهــای دخیــل در آن باشــد؛ بلکــه مهــم
اهمیــت و معقــول بــودن نتیجــه اســت؛ چــه مثبــت و چــه منفــی ،چــه مطابــق
توقــع و چــه خــاف توقــع .عناصــر یــاد شــده اج ـزای اساســی تکمیــل کننــدهی
پروســهی ارتباطــات در میــان انســانها میباشــند.
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مهارتهای نرم افزاری

در پهلوی داشـتن شایسـتگی الزم برای برقـراری ارتباطات ،مهارتهـای نرم افزاری
( )Soft skillsنیـز میتواننـد بـاالی پروسـهی ارتباطـات میـان انسـانها نقـش
اساسـی داشـته باشـند .مهارتهـای نرم افـزاری عبـارت از یک سلسـله مهارتها،
ویژگـی و ظرافتهـای ویژهیاند کـه به محتوای شـخصیتی و طرز نگرش انسـانها
مرتبـط انـد .مهارتهـای نـرم افـزاری انسـانهاها را کمـک میکننـد تا از هـر گونه
مانـع بـا مهـارت و بـه نرمـی عبـور کننـد و بـا تعمـق و خـردورزی بـر هـر حالـت
ممکـن فایـق آینـد .بـا آنکـه میتـوان مهارتهای نـرم افـزاری از طریـق برنامههای
ویـژهی تخصصـی و تجـارب خاص برجسـته و فعال سـاخت؛ امـا مهارتهای نرم
افـزاری بـه ظرفیتهـا و ظرافتهـای درونـی انسـانها تعلـق دارنـد ،نـه بـه درجـه
تحصیـل و موقـف کاری آنها.
همانگونـهی کـه مهارتهـای نـرم افـزاری بـه ویژگیهـای فـردی ،ظرفیتهـای
درونـی و طـرز نگـرش افـراد بسـتگی دارنـد ،مشـکل اسـت بـا مشـاهدهی حالـت
ظاهـری و یـا هـم بـا پاسـخهای کتبـی افـراد بـه پرسـشنامهها ،حـد و کیفیـت
مهارتهـای نـرم افـزاری آنهـا را تعییـن کـرد؛ بلکـه مهارتهـای نـرم افـزاری را
بایـد در عمـل بـه نمایـش گذاشـت و از طریـق آشکارسـازی آن در نحـوهی رفتـار،
تصمیمگیـری و تمـاس بـا دیگـران ،آنهـا را متوجهی ایـن مهارتهای پنهـان؛ ولی
ارزشـمند و مهـم خود سـاخت .بهگونـهی خالصـه ،مهارتهای نرمافـزاری عبارت
از مجموعـهای از ظرفیتهـا ،ظرافتهـا ،ویژگیهـای شـخصی ،شـخصیتی،
نشـانههای خبرگـی و خـردورزی میباشـد.
مهارتهـای نـرم افـزاری انسـانها را کمـک میکننـد تـا خـود ،دیگـران و محیط را
بهخوبـی درک نمـوده و بـا آگاهـی کامـل شـامل پروسـهی ارتباطـات و برنامههـای
کاری خویـش شـوند .همچنان؛ مهارتهـای نرم افزاری شـامل ارزیابی منتقدانهی
محیـط و مفاهیـم و حـرکات موجـود در محیـط ،حـد تحمـل ،نحـوهی برخـورد
بـا تشـنجات احتمالـی و داشـتن مهـارت کنـار آمـدن بـا دیگـران نیـز میباشـند.
مهارتهـای نـرم افـزاری انسـانها و جوامع انسـانی را کمـک میکنند تا بـا ماحول
خـود بهگونـهی هوشـمندانه و مدبرانـه برخـورد نمـوده و از تشـنجات و نزاعهـای
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احتمالـی جلوگیـری نماینـد .انسـانها بایـد همـواره بهگونـهی متناسـب در پهلـوی
فراگیـری آموزشهـای حرفهیـی ،در پـی تقویـه و برجسـته سـاختن مهارتهای نرم
افـزاری خویـش نیز باشـند.
هـر انسـان بهمثابهی یک میکانیـزم فعال و مملـو از ظرفیتهـا و ظرافتهای ممکن
و منحصـر بـه فـرد ،دارای یـک سلسـله مهارتهـای مهـم نرم افـزاری میباشـد که
ی اعتنایی خود انسـان باعث کم رنگ شـدن و نابودی آن میشـوند.
عـدم توجـه و بـ 
انسـانها در هـر حالـت و در هر موقعیـت میتوانند بـرای تقویـهی مهارتهای نرم
افزاری و برجسـته سـاختن ویژگی شـخصیتی خود تلاش نمایند .طـرز تفکر ،طرز
نگـرش ،نحـوهی باورمنـدی و حد وسـعت نظـر انسـانها از فکتورهای اساسـیاند
کـه بـاالی مهارتهـای نـرم افـزاری آنهـا تأثیـرات جـدی میگذارنـد .بایـد دیـد
مثبـت داشـت و بـا وسـعت نظـر از آدمهـا ،طبیعـت ،ماحـول و تفاوتها اسـتقبال
کـرد .بایـد دانسـت کـه مـا نیـز بخشـی از تفاوتهـای ارزشـمند و انـکار ناشـدنی
انسـانی هسـتیم و بایـد به تفاوتهـای انسـانی احترام قایل شـد.
فهـم زبـان و درک مفاهیـم و پیامهـای پنهـان در واژههـا و جملههـای گفتـاری
و نوشـتاری ،در پهلـوی اینکـه یکـی مهارتهـای مهـم فردیانـد ،یکـی از
مهارتهـای مهـم نـرم افـزاری نیـز محسـوب میشـود .فهـم زبـان ،از دانسـتن
بسـتر پـر فـراز
مفاهیـم برهنـه و آشـکار تـا درک پیامهـای پنهـان و حـس شـدنی،
ِ
زبـان گفتـاری و
و ف�رود دارد .معنـا و مفاهیـم اولـی و برهنـهی آواهـا و واژههـا در ِ
نوشـتاری را همـه میداننـد؛ چـون همـه چیـز بهگونـهی آشـکار و بـی پـرده بیـان
میشـوند .همچنـان؛ مفاهیـم و معنـای دومـی واژههـا و آواهـا را کـه در قالـب
ُص َـور ،تمثیـل و کنایههـا ارایـه میشـوند و برهنـه نیسـتند ،عـدهی زیـادی میداننـد
و میفهمنـد؛ ولـی مفاهیـم و معنـای سـومی واژههـا و آواهـا در زبانهـای گفتـاری
و نوشـتاری را فقـط عـدهی معـدود و انگشـت شـمار میتوانند درک کننـد؛ چون در
ایـن مرحلـه ،مفاهیـم و معناهـا حـس شـدنی و درک کردنیانـد و فقـط بـا دانسـتن
ِ
درک
زبـان و
داشـتن چشـم و گوش ،امـکان فهم آنها وجـود ندارد .برای فهمیـدن و ِ
ِ
مفاهیـم و معناهـای سـومی زبـان کـه عمیقتریـن و ارزشمندترین مبحـث زبانی-
احسـاس زنـده و قـوهی ادراک نیاز اسـت.
فکری-ارتباطـی را در بـر میگیرنـد ،بـه
ِ
ً
ضمنـا ،فهـم عمیـق از زبـان و محتویـات حقیقـی پیامهـا و دیدگاههـای دیگـران به
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درک کـردن نیـاز دارد کـه در ایـن مـورد ،درک نمیتوانـد متـرادف بـا تصـور باشـد؛
یعنـی در ایـن مـورد نبایـد درک کـردن را بـا تصـور نمـودن اشـتباه گرفـت .چـون،
تصـور قضـاوت شـخص نسـبت بـه موضـوع بـا تمرکـز بیشـتر بـه مثالهـای کمک
کننـدهی مـادی و قابـل دیـد میباشـد کـه میتوانـد هیـچ ربطـی بـا هـدف گوینده
و منظـور اصلـی ارایـه دهنـدهی پیـام نداشـته باشـد و فقـط شـنونده و گیرنـده برای
کسـب رضایـت خاطـر خـود ،مفهومـی را بپذیـرد .در ایـن حالـت ،درک کـردن و
حـس نمـودن مفاهیـم ارایـه شـده از طریـق مهارتهای نـرم افـزاری و ظرفیتهای
درونـی انسـان قابـل فهـم میباشـند .در هـر حـال ،انسـانها بایـد تلاش نمایند تا
ظرفیتهـای الزم را بـرای درک مفاهیم پوشـیدهی سـخنان دیگران بهدسـت آورند و
در مقابـل بایـد کوشـش کنند تا در حـد امکان پیامهـای خویـش را بهگونهی واضح
ارایـه نمایند.
زمینههای برقراری ارتباطات

زمینههـای برقـراری ارتباطـات یـا زمینههـای ارتباطـی(Communication
 )Contextعبـارت از نحـوهی انتقـال دهـی پیـام و زمینـه و ماحولـی اسـت کـه
ارتباطـات در آن برقـرار میگـردد .در جریـان برقـراری ارتباطـات مردمـان متعلق به
فرهنگهـا ،بسـترهای اجتماعی ،کشـورها و قارههای متفاوت به شـیوههای متفاوت
پیـام را بـه یکدیگـر میرسـانند و نحـوهی برقـراری تمـاس و مقابـل شدنشـان بـا
هـم نیـز متفاتانـد .نحـوهی برقـراری ارتباطـات و شـیوهی انتقالدهـی پیامهـا بـه
ویژگیهـای فرهنگـی و اجتماعـی ،نورمهـای ارتباطی و شـیوههای زندگـی مردمان
و جوامـع مختلـف انسـانی بسـتگی دارنـد .همانگونـهی کـه جوامع انسـانی دارای
فرهنگهـای مختلـف ،ویژگـی فـردی و اجتماعـی متفـاوت و نورمهـای متفـاوت
ارتباطیانـد ،طـرز برخـورد ،نحـوهی مواجـه شـدن بـا یکدیگـر ،مفاهیـم اخالقی
و طـرز سـخن گفتـن آنهـا نیـز متفاوتانـد .البتـه ،تفاوتهـا از جملـه مزایایـی
ارزشـمند انسـانیاند و نمیتـوان ارزشهـای فرهنگـی و اجتماعی یک مـردم یا یک
قـاره را بـر ارزشهـای فرهنگـی و اجتماعی مـردم دیگر یا قـارهی دیگر برتـر قلمداد
کـرد .تفاوتهـا را بایـد پذیرفت و متوجـه نورمهـا ،ارزشها و ویژگیهـای متفاوت
بـود تـا بهخوبی بـا دیگران ارتبـاط برقرار نمـود و رابطههای انسـانی را شـکل دهیم.
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در بعضـی از جوامـع انسـانی ،انسـانها بهگونـهی عـادی و آزاد و بـدون مالحظهی
تفاوتهـای سـنی و جنسـیتی بـا هـم تمـاس برقـرار میکننـد و پیامهـای خـود را
بهگونـهی مسـتقیم و آزاد بـه یکدیگـر انتقال میدهنـد .همچنان؛ تلاش مینمایند
تـا بـا حـرکات مختلـف بدنـی توجـهی مخاطبـان را جلـب نمـوده و بـا شـیوههای
مختلـف در پـی تحقـق یافتـن اهـداف خـود میشـوند .امـا در بعضـی از جوامع و
بسـترهای فرهنگـی دیگـر ،انسـانها بهگونـهی محتاطانه و بـا در نظر داشـت احترام
متقابـل ،تفاوتهای سـنی ،جسـنیتی و رابطههـای خانوادگی و اجتماعـی با دیگران
ارتبـاط برقـرار نمـوده و تلاش مینمایند تـا پیامهای خـود را بهگونهی غیر مسـتقیم
و در البلای گفتههـا و اشـارههای مختلـف ارایـه نمایند .همین شـیوههای یاد شـده
بهخاطـر برقـراری ارتباطـات و نحـوهی انتقـال پیـام زمینههـای متفـاوت ارتباطـی
میباشـند.
گرچـه ممکـن اسـت هر جامعه ،هـر محیط ،هر شـهر و هر کشـور دارای زمینههای
ارتباطـی خاص خود باشـد؛ ولی بهصـورت عموم دو نوع زمینههای ارتباطی شـامل
مباحـث اکادمیـک در عرصـهی ارتباطاتانـد کـه عبارتانـد از :زمینـهی ارتباطـی
بلنـد( )High contextو زمینـهی ارتباطی کوتاه( )Low contextمیباشـند.
زمینـهی ارتباطی بلند بهواسـطهی جوامع جمع-محور( )Collectivisticشـرقی
عملـی میشـود و در اکثـر کشـورها و جوامع شـرقی از این شـیوهی برقـراری تماس
و انتقـال پیام اسـتفاده میشـود .همچنـان؛ زمینـهی ارتباطی کوتـاه در جوامع فرد-
محـور( )Individualisticغربـی ،بهخصـوص در اروپـای غربـی و امریـکای
شـمالی ،شـامل ایاالت متحـدهی امریکا ،مـورد اجرا قـرار میگیرد.
در جوامع شـرقی و جمع محور ،زندگی انسـانها بر مبنـای منافع و باورهای جمعی
اسـتوار اسـت .در ایـن جوامع ،مزایـا و نورمهای اخالقـی ،اجتماعـی و ارتباطی نیز
از دیدگاههـا و باورهـای جمعـی شـکل میگیرنـد و مفاهیمـی چـون عـزت نفـس و
مباحـث اخالقـی از جایـگاهی برجسـته برخوردارانـد .بـر عکـس ،در جوامـع فـرد
محـور غربـی ،تعاملات و مـراودات بر اسـاس منافع و خواسـتهای فردی شـکل
میگیرنـد و دیدگاههـا و باورهـای فـردی طرفهـای دخیـل در پروسـهی ارتباطـات
تعییـن کنندهانـد و مباحـث اخالقـی نیـز به زندگی شـخصی افـراد متعلقانـد ،نه به
رابطههـای افـراد بـا دیگران.
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در جوامــع جمــع محــور شــرقی ایــن خیلــی مهــم اســت کــه دیگ ـران در بــارهی
شــما چــه فکــر میکننــد و شــما از چــه جایگاهــی در اذهــان دیگـران برخورداراید.
گاهــی ممکــن اســت تــا بهخاطــر جلوگیــری از خدشــه دار شــدن وجهــهی
اجتماعــی خویــش ،حتــا ز حــق خــود نیــز صــرف نظــر کننــد؛ ولــی در جوامــع
فــرد محــور غربــی مهــم نیســت کــه دیگ ـران در بــارهی اف ـراد چــه فکــر میکننــد
و چگونــه قضــاوت میکننــد ،مهــم ایــن اســت کــه بایــد بــه اهــداف خــود برســند
و حــق خــود را بهدســت آورنــد؛ یعنــی هرگــز امتیــازات متعلــق بــه خــود را فــدای
وجه ـهی اجتماعــی خویــش نمیکننــد .البتــه ،اینکــه کــدام ایــن دو شــیوه و دو
طــرز نگــرش از یکدیگــر بهتــر اســت ،در حقیقیــت هیــچ کــدام .هــردو دو طــرز
زندگــی متفــاوت و دو طــرز نگــرش متفــاوت نســبت بــه زندگــی و رابطههــای
روزمرهانــد کــه بایــد آنهــا را دانســت و بــه همــه احت ـرام قایــل شــد.
یکـی از دالیـل عمـدهی کـه گاهـی زندگـی انسـانها در جوامـع مختلـف بـا
چالشهـای جـدی مواجـه میشـود و یـا هـم گاهـی پروسـهی ارتباطـات آنهـا
برهـم خـورده و بـا تشـنجات احتمالـی همـراه میباشـد ،دلیلـش عـدم درک همین
تفاوتهـای عمیـق و عـدم توجـه بـه ویژگی فـردی و اجتماعـی در جوامـع مختلف
اسـت .گاهـی انسـانها تلاش میکنند تـا نورمها و ارزشهـای یک بسـتر فرهنگی
و اجتماعـی را در جریـان برقـراری تماس با مردمـان متعلق بـه فرهنگهای متفاوت
انعـکاس دهنـد .گاهـی هـم ،انسـانها در تلاش تحقـق باورهـا و نورمهـای یـک
بسـتر فرهنگـی و اجتماعی در بسـتر فرهنگـی و اجتماعی دیگر میشـوند .وقتی ،در
همچـو حاالت نتایـج کار مطابق میلشـان نبود ،بهجـای دانسـتن و درک تفاوتها،
در پـی مالمـت کـردن مردمـان سـاکن در آن محلات میشـوند .گاهـی ،انسـانها
نورمهـا و ارزشهـای یک بسـتر فرهنگـی و اجتماعـی را در پرتو نورمهـا و باورهای
یـک بسـتر متفاوت دیگر مـورد قضاوت قـرار میدهنـد .البته ،با روی دسـت گرفتن
چنیـن یـک شـیوهای ،نه تنهـا کار معقـول و مفیدی را انجـام نمیدهنـد؛ بلکه باعث
برهـم زدن حالـت روحـی خـود و بهمیـان آوردن تشـنجهای احتمالـی اجتماعـی
درمیـان مردم میشـوند.
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بهطـور مثـال :نورمهـا و ارزشهـای فرهنگـی و اجتماعـی متعلـق به جوامع شـرقی
بـا نورمهـا و ارزشهـای فرهنگـی متعلـق بـه جوامـع غربـی تفاوتهـای عمیـق و
خیلـی برجسـته دارنـد .نمیتـوان نورمهـا و باورهـای یـک بسـتر را در بسـتر دیگـر
بـه سـادگی عملـی کـرد .همچنـان؛ نـورم و طرز زندگـی مردمـان آسـیای مرکزی با
مردمـان جنـوب آسـیا ،مردمـان اروپـای غربـی با مردمـان اروپـای شـرقی ،مردمان
لیبـرال سـاکن در امریـکای شـمالی با مردمـان امریـکای التیـن ،تفاوتهای جدی
دارنـد .بایـد دانسـت که ایـن تفاوتها بد نیسـتند و نا رسـایی پنداشـته نمیشـوند؛
بلکـه نـا رسـایی اصلـی و موضوعآفریـن ،ندانسـتن ایـن تفاوتها و تلاش ورزیدن
بـرای تحقـق ارزشهـای یـک محیـط در محیـط دیگـر میباشـد .البتـه نبایـد ایـن
مضـوع را بـا مشـارکتهای فرهنگـی ،کنـار آمـدن فرهنگـی و تلفیـق و بـا همـی
باورهـا و ارزشهـای فرهنگـی کـه از جملـهی ارزشهـا و دسـت آوردهـای مهـم
انسـانی محسـوب میشـوند ،اشـتباه گرفـت .چـون ایـن کار هـا بـا گذشـت زمـان
و بـا دخالـت ذهنیـت و سـلیقههای همگانـی شـکل میگیرنـد و بخشـی از دسـت
آوردهـای مشـترک انسـانها محسـوب میشـوند.
هـی و دیگران ( )2012معتقدانـد که مردمان مختلف برمبنـای ارزشها و نورمهای
متفـاوت فرهنگـی که دارنـد ،از خو و خواص متفـاوت برخوردارانـد .در اکثر موارد،
غربیهـا ترجیـح میدهنـد تـا مسـایل متعلـق به محیط خـود را مـورد ارزیابـی قرار
دهنـد؛ امـا زمانـی هم کـه پیرامون نورمهـای ارتباطـی و فرهنگی دیگـران کار کنند،
پیرامـون ارزشهـای متعلـق به دیگـران برمبنای باورهـا و نورمهای متعلـق به محیط
و فرهنـگ خـود قضـاوت میکننـد و ممکـن اسـت ایـن پروسـه بـا تعصـب و پیش
داوریهـای ممکـن همـراه باشـد(کیم2007 ،؛ کیـم .)2012 ،بـه همیـن خاطـر،
ممکـن اسـت اکثـر بد باوریهـا و سـوء تفاهمات موجـود در میان جوامـع مختلف
انسـانی ،بهخصـوص جوامـع شـرقی و غربـی نتیجـهی همیـن تعصبـات و پیـش
داوریهـای نا موجه باشـند.
بـرای همیـن ،بایـد دانشـمندان و صاحبنظـران متعلق بـه جوامع مختلف انسـانی
در پـی پـر نمـودن این خال مهم بـوده و بـا ارایهی نتایـج کارهای علمی و پژوهشـی
خویـش پیرامـون مباحـث و مسـایل مهـم فرهنگی و اجتماعـی و پیرامـون تفاوتها
و مشـابهتهای فرهنگـی و اجتماعـی موجود در میـان جوامع انسـانی ،بدباوریها
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و سـوء تفاهمـات موجود در جوامـع مختلـف را کاهش دهند.
عـدهی از محققیـن و دانشـمندان نیـز بـه ایـن باورانـد کـه میـان نورمهـای فرهنگی
و اجتماعـی غربـی و نورمهـای فرهنگـی و اجتماعـی شـرقی تفاوتهـای جـدی
وجـود دارنـد و شـیوهی برقـراری ارتباطـات میـان ایـن دو بسـتر وسـیع فرهنگـی-
اجتماعـی نیـز بهگونـهی جـدی متفاوتانـد .قسـمیکه در جوامع شـرقی انسـانها
بـه مسـایل چـون احتـرام متقابـل و حساسـیتهای فـردی توجـهی جـدی داشـته و
کوشـش میکننـد تـا پیامهـای خـود را بهگونهی غیـر مسـتقیم به مخاطبـان خویش
انتقـال دهنـد .در حالیکـه در جوامـع فـرد محـور غربی به مسـایل یاد شـده اعتنای
چندانـی نداشـته و افـراد تلاش میکننـد تـا بهگونـهی مسـتقیم ،برمبنـای نورمهای
فرد-محـور و لیبـرال غربـی و با شـیوهی آزاد پیامهـای خویش را بـه یکدیگر منتقل
نمـوده و بـا اسـتفاده از هر شـیوه و هـر فرصتی جایـگاهی برتر را به خـود اختصاص
دهند(ابوبکـر و مصطفـی2013 ،؛ گدیکنسـت2001 ،؛ پـارک و کیـم2008 ،؛
کارانـدی و دیگـران.)2002 ،
بـدون شـک ،فرا گرفتن معلومـات الزم پیرامون تفاوتهای یاد شـده ،درک تفاوتها
در حـاالت مختلـف و در نظـر گرفتـن تفاوتها و ارزش قایل شـدن بـه تفاوتهای
انسـانی ،باعـث میشـوند تا انسـانها ضمن برقـرار نمـودن ارتباطات سـالم و مثمر
بـا دیگـران ،در زندگـی فـردی و کاری خویـش بـه موفقیتهـای الزم دسـت یابنـد.
تفاوتهـای انسـانی را نمیتـوان تغییـر داد؛ امـا میتـوان بـا داشـتن ظرفیـت بـاال،
آگاهـی الزم ،حـد معقـول انعطـاف پذیـری و وسـعت نظـر ،در بسـترهای متفاوت
فرهنگـی و اجتماعـی ،بـه زندگـی انسـانی از زوایایـی متفـاوت نگاه کـرد و تجارب
متعـدد و متفـاوت را صاحـب شـد .نبایـد در پـی تعویـض نورمهـا و ارزشهـای
متفـاوت فرهنگـی و اجتماعـی متعلـق بـه جوامع انسـانی شـد؛ بلکـه بایـد باورمند
بـود کـه میتـوان بـا در کنار هـم قـرار دادن ایـن تفاوتهای ارزشـمند ،یـک رنگین
کمـان زیبـا و ارزنـدهی انسـانی را بهمیـان آورد .باید دانسـت کـه در کنار هـم آدمیم
و در مقابـل هـم دشـمن آدم .همچنـان؛ بایـد کنـار هـم بـود و برابـر بـا هـم ،نـه
درون لباسهـای هـم و یـا هـم پنهـان در زیـر سـایههای یکدیگـر .البتـه ارتباطات
انسـانهای متعلـق بـه فرهنگهـا و جوامـع متفـاوت را کمـک میکنـد تـا یکدیگر
خـود را درک کننـد و بـا هـم کنـار آینـد و در کنار هـم زندگـی نمایند.
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تیوری ارتباطات

بــرای برقــراری ارتباطــات ســالم و مؤثــر در میــان انســانها ،دانشــمندان و
پژوهشگــران مختلــف ،تیوریهــا و نظریــات مفهومــی متفــاوت را پیشــنهاد
کردهانــد .تیوری()Theoryعبــارت از یــک ایده(انگاره)یــا مجموعــهای از
ایدههاســت کــه بـرای توضیــح و چارچــوب بنــدی حقایــق ،واقعیتهــا و مفاهیــم
متعلــق بــه یــک عرص ـهی مشــخص ارایــه میشــوند .همچنــان؛ اصــول اساســی
و ایدههــای کلــی متعلــق بــه یــک عرصــه و مبحــث مشــخص علمــی و اکادمیــک
را تیــوری میگوینــد .تیــوری در بــر گیرنــدهی مجموع ـهای از فــکار و ایدههــای
منســجم و منطقــی میباشــند کــه توســط یافتههــا و نتایــج مشــخص تحقیقــی-
علمــی حمایت شــوند.
بهگونــهی خالصــه ،تیــوری بهمثابــهی چارچــوکات و مســیر مشــخص بهخاطــر
انجــام کارهــای اکادمیــک و عملــی کــردن مفکورههــا و ایدههــای منطقــی
در زندگــی روزمــرهی انســانها ،عمــل میکنــد .تمــام عرصههــای زندگــی،
بهخصــوص عرصههــای مهــم زندگــی و شــامل در مباحــث علمــی و اکادمیــک
هــر کــدام تیوریهــای متفــاوت خــود را دارنــد .البتــه ابتداییتریــن فعالیتهــای
زندگــی انســانی هــم در روشــنایی تیوریهــای تســجیل ناشــدهی عــام پذیــر
کــه بــر دالیــل منطقــی و تجــارب عملــی اســتواراند ،انجــام میشــوند .امــا در
مباحــث اکادمیــک همــواره روی تیوریهــای علمــی و تســجیل شــدهی اکادمیــک
بحــث میشــود.
تیــوری ارتباطــات( )Communication Theoryعبــارت از یــک چارچوب
مشــخص میباشــد کــه برمبنــای ایدههــا و مفکورههــای منســجم و منطقــی
اســتوار بــوده و در عمــل بــرای انســانها مفیــد واقــع شــده باشــد .البتــه بایــد
متوجــه بــود کــه تیــوری بــا مهارتهــا و ظرفیتهــای شــخصی بـرای انجــام یــک
کار ،متفــاوت اســت .تیــوری بخشــی از ظرفیتهــا و مهــارت فــردی نــه؛ بلکــه
دانســتن تیــوری و نحــوهی اســتفاده از میتواننــد بخشــی از مهــارت هــا محســوب
شــوند .تیــوری بهمثابــهی رهنمــا عمــل میکنــد و انســانها را کمــک میکنــد
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تــا محــدوده و نحــوهی انجــام فعالیتهــای خــود را بهگون ـهی منطقــی و علمــی
مشــخص ســاخته و اج ـزای کمــک کننــدهی برنامههــای کاری خــود را بهگون ـهی
منطقــی بــا هــم ربــط دهنــد .بــه گفت ـهی میلــر( )2005تیــوری یــک ســلوک یــا
شــیوهی خــاص بـرای برقـراری ارتباطــات نیســت؛ بلکــه مجموعـهای از نظریــات
قابــل درکانــد کــه انســانها را در جهــت شــناختن شــیوههای متفــاوت برق ـراری
ارتباطــات و ســاده ســاختن پروس ـهی برق ـراری ارتباطــات کمــک میکنــد.
بــا شــامل شــدن ارتباطــات در جمــع موضوعــات قابــل بحــث در نهادهــای علمــی
و اکادمیــک و اهمیــت دهــی انســانها بــه ارتباطــات و ارزشــمندی ارتباطــات در
امــر تحقــق آرزوهــا و برنامههــای مشــترک انســانی ،دانشــمندان متعــددی در پــی
ارایــهی نظریههــا و تیوریهــای متفــاوت شــدند .فصــل عمــدهی نظریهپــردازی
و شــکلگیری تیوریهــای مشــخص و مفیــد در عرصــهی ارتباطــات ،در
ده ـهی س ـیام و ده ـهی چهلــم قــرن بیســت میــادی آغــاز شــد .بکــر(،)1934
لیــت( ،)1945ویلیامــز( )1947آلپــرت( )1945و هایــدر( ،)1958از جملــه
دانشــمندان بودنــد کــه نظریــات خــود را در چارچــوب تیوریهــای
محققیــن و
ِ
مختلــف بهخاطــر بهبــود پروســهی ارتباطــات در میــان انســانهای متعلــق
بــه جوامــع و فرهنگهــای مختلــف ابــراز داشــتند .در ایــن میــان ،تیــوری
تمــاس( )Contact Theoryآلپــرت بهگون ـهی ســریع در بســتر فعالیتهــای
اکادمیــک جایــگاه بــاز کــرد و از شــهرت باالیــی برخــوردار شــد .از نیمـهی قــرن
بیســتم میــادی تــا اکنــون ،دانشــمندان و نظریــه پــردازان در پــی ارایـهی ایدههــا و
مفکورههــای تــازه ب ـرای رد و یاهــم تأییــد نظریــات یکدیگــر بهخاطــر انکشــاف
متناســب بــا زمــان تیــوری ارتباطــات بودهانــد.
تیوریهــای متعــدد کــه ب ـرای رهنمــای پژوهشگ ـران در جهــت بررســی مســایل
مرتبــط بــه ارتباطــات و ب ـرای مــردم بهخاطــر برق ـراری ارتباطــات ســالم و مفیــد
توســط نظریــه پــردازان متعــدد ارایــه شــدهاند ،در اکثــر مــوارد تحــث تأثیــر
فکتورهــای محیطــی ،زمانــی ،فرهنگــی و فکــری ق ـرار داشــتهاند کــه بــه همیــن
خاطــر تیوریهــای متعــدد در عرصــهی برقــراری ارتباطــات انســانی انکشــاف
یافتــه و پیشــنهاد شــدهاند .داشــتن معلومــات کافــی پیرامــون تیوریهــای
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موجــود در عرصــهی ارتباطــات و دانســتن تفاوتهــای الزم در میــان تیوریهــا
و اســتفادهی بــه مــورد آنهــا هــم بــه آنهایــی مفیــد واقــع خواهــد شــد کــه
عرصههــای مختلــف ارتباطــات انســانی را مــورد بررســی قــرار میدهنــد و
هــم بــرای کســانیکه میخواهنــد بهگونــهی ســالم و مثمــر ارتباطــات برقــرار
نماینــد .از بخشــی از تیوریهــای عــام و مــورد اســتفاده در عرصههــای مختلــف
ارتباطــات در زیــر تذکــر خواهــد رفــت.
 -1تیــوری اســتناد( :)Attribution Theoryتیــوری اســتناد کــه
بهواســطهی هایــدر( )1958بهمثابــهی یکــی از اولیــن تیوریهــای منظــم در
عرص ـهی ارتباطــات ارایــه شــده اســت ،بــه ارزیابــی ماهیــت اصلــی رابطههــای
میانفــردی ،شــناخت حــس مشــترک و روانشناســی ســاده و بیتکلــف افــراد
تأکیــد میکنــد .همچنــان؛ ایــن تیــوری بــر مشــاهده کــردن ،تحلیــل و بیــان
مشــرح عــادات انســانی بهخاطــر یافتــن تأثیــرات احتمالیشــان بــر پروســهی
ارتباطــات ،تأکیــد دارد .ایــن تیــوری برموجودیــت رابطههــای تأثیرگــذار میــان
فکتورهــای داخلــی و خارجــی وجــود انســان بــر پروس ـهی ارتباطــات باورمنــد
اســت و بهگونــهی مثــال از شــیوهی رفتــار بهحیــث یــک فکتــور بیرونــی و از
انگیــزه بهحیــث یــک فکتــور درونــی یــاد میکنــد.
 -2تیوری تطابــق ارتباطات (Communication Accommodation
 :)Theoryتیــوری تطابــق ارتباطــات کــه توســط گیلــز و دیگــران()1991
انکشــاف یافتــه اســت ،بــر ســازگاری ســخنان ،هماهنگــی نمونههــای صوتــی و
حــرکات برقــرار کننــدگان ارتباطــات بهخاطــر بهمیــان آمــدن شــرایط همســازی
در میــان آنهــا تأکیــد میکنــد .ایــن تیــوری بــر رابطههــای ممکــن میــان
زبــان ،زمینههــای ارتباطــی و هویــت برق ـرار کننــدگان ارتباطــات ،پرداختــه و بــر
تأثیرگــذار بــودن فکتورهــای میانگروهــی و میانفــردی در پروســهی ارتباطــات
تأکیــد دارد .همچنــان؛ ایــن تیــوری بــر جنبــهی عملــی نظریــهی تطابــق و
همســازی ارتباطــات بهمثاب ـهی یــک بخــش حیاتــی ارتباطــات روزمــرهی میــان
انســانها نــگاه میکنــد.
 -3تیــوری رشــد روانی-اجتماعــی(Theory of Psychosocial
 :)Developmentتیــوری رشــد روانی-اجتماعــی توســط چیکرینگ()1969
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انکشــاف یافتــه و در کتاب مشــهورش زیر عنــوان آموزش و هویــت(Education
 )and Identityارایــه شــده اســت .ایــن تیــوری بــه اســاس تجــارب شــخصی
ارایــه کننــدهی آن بهحیــث یــک آمــوزگار تحصیــات عالــی و همچنــان برمبنــای
یافتههــای وی از پژوهــش هایــش در میــان دانشجویــان متعلــق بــه جوامــع
و فرهنگهــای مختلــف ارایــه شــده اســت .ایــن تیــوری بــر مبنــای هفــت
بــردار( )vectorاســتوار اســت کــه از ایــن قــرار میباشــد؛ رشــد شایســتگی،
مدیریــت احساســات ،حرکــت از تنهایــی بهســوی وابســتگی متقابــل ،رشــد
ارتباطــات میانفــردی هنــگام بلــوغ ،ایجــاد هویــت ،توســعهی هــدف ،و رشــد بــا
همــی میباشــند .در کل ،ایــن تیــوری از طریــق شـرایط پیشــنهادی خــود ،بــاالی
نزدیکــی انســانهای متعلــق بــه ویژگیهــای متفــاوت ،شــکلدهی هویــت
جدیــد گروهــی و برقــراری رابطههــای نزدیــک میــان انســانها تأکیــد دارد.
 -4تیــوری تمــاس( :)Contact Theoryتیــوری تمــاس کــه از مشــهورترین
تیوریهــای عرصــهی ارتباطــات محســوب میشــود ،توســط آلپــرت()1945
در کتــاب ماهیــت تبعیــض( ،)The Nature of Prejudiceیــک کتــاب
مشــهور میباشــد ،ارایــه گردیــده اســت .تیــوری تمــاس بــر نحــوهی برقــراری
ارتباطــات ســالم و مثمــر در میــان افــراد و گروههــای متعلــق بــه ویژگیهــای
متفــاوت فرهنگــی و اجتماعــی تأکیــد میکنــد .ایــن تیــوری وقتــی بیشــتر
توجــهی پژوهشگــران و دانشــمندان را بــه خــود جلــب کــرد کــه دادگاه عالــی
امریــکا تصمیــم مشــهور آموزشــی خــود بهخاطــر اختــاط و بــا همــی مردمــان
متعلــق بــه نژادهــا و فرهنگهــای مختلــف زیــر عنــوان(Brown V. Board
 )of Educationرا در روشــنایی همیــن تیــوری طراحــی و تطبیــق نمــود.
آلپــرت بــرای تیــوری تمــاس چهــار مرحلــه پیشــنهاد کــرده اســت کــه
مطلــق ابتدایــی(،)Sheer contact
عبــارت انــد از :مرجلــهی تمــاس
ِ
رقابــت( ،)Competitionتطابــق ( )Accommodationو ادغــام
( )Assimilationمیباشــند .بــر مبنــای ایــن تیــوری ،ارتباطــات بــا یــک تماس
عــادی آغــاز گردیــده ،بــا رقابت(ســالم) و چانــه زنیهــا تــداوم یافتــه و تــداوم
ارتباطــات باعــث تطابــق و همســویی نظریــات و اهــداف طرفهــای دخیــل در
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پروســهی ارتباطــات شــده کــه ســر انجــام بــه ادغــام و یکجایــی میانجامــد.
بایــد متوجــه بــود کــه تیــوری تمــاس و دیگــر تیوریهــای کــه در بــاال ذکــر
شــدهاند ،در جوامــع غربــی و برمبنــای نورمهــا ،باورهــا و ویژگیهــای اجتماعــی،
فرهنگــی و ارتباطــی جوامــع لیبـرال و فــرد محــور غربــی انکشــاف یافتــه و پیشــنهاد
شــدهاند .میتــوان از ایــن تیوریهــا و یــا هــم از بعضــی از نظریههــا و شــرایط
متعلــق بــه تیوریهــای یــاد شــده در جوامــع شــرقی نیــز اســتفاده کــرد؛ امــا در
هــر حالــت یــک سلســله محدودیتهــا و تناقضــات نســبی را در پــی خواهنــد
داشــت .مباحــث چــون برقـراری تمــاس ،رقابــت کــردن و تحمــل رقابتهــا بـرای
جایگاهیابــی ،تشــکیل هویتهــای جدیــد و چنــد رنــگ ،کنــار آمــدن بــا هــم
در حــد مدغــم شــدن و برق ـراری رابطههــا نزدیــک هنــگام بلــوغ ،از جملــه مزایــا
و باورهــای متعلــق بــه جوامــع غربیانــد و ریشــه در فرهنــگ و باورهــای لیب ـرال
دارنــد.
البتــه ،نورمهــا و تیوریهــای یــاد شــده از جملــه ارزشهــا و دســت آوردهــای
مهــم انســانیاند و در مــکان مناســب و در وقــت مناســب دارای ارزشهــا و
کارآییهــای خــاص خــود میباشــند؛ امــا ممکــن هنــگام پیــروی از تیوریهــای
یــاد شــده در جوامــع ســنتی ،پروسـهی ارتباطــات و جریــان پژوهشهــای اکادمیک
روی مباحــث و مســایل متعلــق بــه ارتباطــات بــا چالشهــای چش ـمگیر هم ـراه
شــوند .ب ـرای همیــن ،جوامــع و بســترهای مختلــف فرهنگــی و اجتماعــی بایــد
در پــی انکشــاف و ارای ـهی تیوریهــا و نظریههــای مختلــف علمــی و منطقــی و
معقــول برمبنــای ارزشهــا و باورهــای موجــود در جوامــع خــود باشــند.
بــا در نظرداشــت محتــوای تیوریهــای فــوق و متباقــی تیوریهــای متعلــق
بــه عرصــهی ارتباطــات ،برمبنــای ارزیابــی نتایــج بهدســت آمــده از حــدود
 100پژوهــش علمــی متعلــق بــه فرهنگهــا ،کشــورها و زمانهــای متفــاوت،
نویســندهی ایــن اثــر تیــوری تمــاس و همبســتگی را انکشــاف داده و ارایــه نمــوده
اســت .تیــوری تمــاس و همبســتگی همچنیــن برمبنــای یافتههــای شــش
پــروژهی پژوهشــی-علمی کــه شــامل پژوهشهــای دورههــای ماســتری و دکتــورا
و چهــار پــروژهی متفــاوت دیگــر کــه در میــان دانشجویــان و پژوهشگــران
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متعلــق بــه کشــورها و فرهنگهــای متفــاوت انجــام شــدهاند ،اســتوار میباشــد.
تیــوری تمــاس و همبســتگی بــا در نظرداشــت اولویتهــا و ارزشهــای فــردی،
اجتماعــی و فرهنگــی در جوامــع شــرقی ،بهخصــوص جوامــع آســیایی جمــع
بنــدی گردیــده و پیشــکش شــده اســت.
 -5تیــوری تمــاس و همبســتگی(:)Contact and Cohesion Theory
تیــوری تمــاس و همبســتگی کــه توســط ســروری( )2016انکشــاف داده شــده
و بــه ذخایــر و نظریههــای علمــی جهــان در عرصــهی ارتباطــات افــزوده شــده
اســت ،بــه پروســهی آغــاز ،تــداوم و پایــان ارتباطــات مســتقیم میانفــردی و
میانفرهنگــی تأکیــد نمــوده و بــر زمینههــای ارتباطــی شــرقی تمرکــز دارد.
تیــوری تمــاس و همبســتگی چهــار مرحلــهی متفــاوت را بــرای شــکلگیری،
تــداوم و پایــان پروســهی ارتباطــات میــان انســانها ،بهخصــوص انســانهای
متعلــق بــه جوامــع و فرهنگهــای متفــاوت پیشــنهاد میکنــد .مراحــل شــکل
دهنــدهی تیــوری تمــاس و همبســتگی عبــارت انــد از :آغــاز تمــاس(Contact
 )initiationگفتوگــو( )Negotiationشــناخت( )Cognitionو
همبســتگی(.)Cohesion
در ایــن تیــوری ،در روشــنایی باورهــا و نورمهــای ارتباطــی و فرهنگــی جوامــع
شــرقی ،بهجــای تمــاس عــادی کــه در جوامــع لیبــرال مفهــوم خــاص خــود را
دارد ،آغــاز تمــاس یــا بــه دســت گرفتــن ابتــکار برق ـراری تمــاس ،پیشــنهاد شــده
اســت .همچنــان؛ بهجــای رقابــت کــه یــک واژهی منفــی اســت و در جوامــع
مختلــف بــار معنــوی متفــاوت را حمــل میکنــد ،واژهی گفتوگــو و مذاکــره کــه
در تمــام فرهنگهــا مفهــوم مثبــت دارد ،در نظــر گرفتــه شــده اســت .بــه همیــن
ترتیــب ،بهجــای تطابــق و همســازی مفهــوم شــناخت و شــناختن پیشــنهاد شــده
اســت کــه بــر حفــظ اصلیــت مفاهیــم دخیــل در پروسـهی ارتباطــات تأکیــد دارد.
بهحیــث مرحل ـهی نهایــی ،بهجــای ادغــام و یکــی شــدن کــه در جوامــع غربــی
مفهــوم خــاص خــود را دارد ،در ایــن تیــوری مرحلـهی همبســتگی پیشــنهاد شــده
اســت .چــون ،همبســتگی ضمــن اینکــه در بــر گیرنــدهی مفاهیــم کلــی ب ـرای
کنــار آمــدن اســت ،بــر حفــظ هویــت و جایــگاهی اصلــی طرفهــای دخیــل در
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پروس ـهی ارتباطــات نیــز تأکیــد دارد .چــون ،ق ـرار نیســت کــه هــر روز و بعــد از
هــر پروس ـهی ارتباطــات در میــان انســانها ،مفاهیــم همســازی و ادغــام شــکل
بگیرنــد.
همچنــان؛ تیــوری تمــاس و همبســتگی بـرای برقـراری ارتباطــات ســالم و موفــق
در میــان انســانها ،شــش شــرط اساســی را نیــز پیشــنهاد کــرده اســت کــه بایــد
در جریــان پروســهی ارتباطــات و یــا هــم در پروســهی پژوهشهــای اکادمیــک
در عرصــهی ارتباطــات در نظــر گرفتــه شــوند .شــرایط پیشــنهاد شــده بــرای
تیــوری تمــاس و همبســتگی عبــارت انــد از :شایســتگی منســجم(Coherent
 )competenceقلــب منســجم( )Coherent heartخــود
شناســی( )Self-knowledgeهدفمنــدی( )Purposefulnessاحتــرام
بــه تفاوتهــا( )Respect differencesو منافــع مشــترک(Shared
.)interests
شـرایط یــاد شــده ،طرفهــای دخیــل در پروسـهی ارتباطــات را تشــویق و کمــک
میکننــد تــا بهگون ـهی آگاهانــه و هدفمندانــه شــامل پروس ـهی ارتباطــات شــده،
ارتباطــات ســالم و مثمــر را برقـرار نماینــد.
تیــوری تمــاس و همبســتگی تأکیــد بــر ایــن دارد کــه انســانها ،بهخصــوص
انســانهای متعلــق بــه جوامــع و فرهنگهــای مختلــف از طریــق برقــراری
ارتباطــات ،گفتوگــو و شــناخت یکدیگــر بــه تفاهــم و همبســتگی میرســند
و موجودیــت تفاهــم و درک متقابــل در میــان انســانها ،بســتر و نیازمنــدی اصلــی
بــرای بــا همــی و همزیســتی مســالمت آمیــز محســوب میشــود .در صــورت
آغــاز و تــداوم ارتباطــات ،از طریــق برقــراری تماسهــا و گفتوگوهــای مــداوم
تــاش بــرای شــناخت همدیگــر و داشــتن همبســتگی بــا هــم ،انســانها
میتواننــد صاحــب سرنوشــت و زندگــی ســالم و ســازنده گردیــده و ب ـرای هــم،
مفیــد واقــع شــوند .بــدون شــک ،توســل جســتن بــه ارتباطــات ،گفتوگــو و
تفاهــم بهجــای نــزاع و کشمکــش ،انســانها و جوامــع انســانی را کمــک
خواهــد کــرد تــا بــه اهــداف ارزشــمند انســانی خــود برســند و بــر حضــور ،حقــوق
و جایــگاهی یکدیگــر احت ـرام قایــل شــده و بهگون ـهی مســالمت آمیــز و انســانی
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در کنــار هــم زندگــی نماینــد .چــون ،ارتباطــات یکــی از دســت آوردهــای مهــم
انســان اســت کــه مهمتریــن مفاهیــم و ارزشهــای انســانی را شــکل میدهــد.
در نهایــت ،رابطههــای ارزشــمند انســانی ،شــکل دهنــده و تعییــن کننــدهی
ارزشهــا و باورهــای مشــترک در میــان انســانها محســوب میشــوند .رابطههــای
فــردی ،اجتماعــی ،فرهنگــی ،سیاســی و  ...در میــان انســانهای یــک جامعــه و
یــا هــم انســانهای متعلــق بــه جوامــع و فرهنگهــای مختلــف را برقــراری و
تــداوم ارتباطــات ســالم و ســازنده فراهــم میکننــد .ارزشدهــی بــه ارتباطــات و
برق ـراری ارتباطــات مــداوم و مفیــد در میــان انســانها ،آنهــا را کمــک میکنــد
تــا همــواره یــک زندگــی آرام و ارزشــمند داشــته باشــند.

سرپشمهها
1) Abbott, J. (2007). Interpersonal communication and wellbeing (PhD thesis). University of North Dakota: USA.
22) Abu Bakar, H. and Mustaffa, C. S. (2013). Organizational
communication in Malaysia
33) organizations. Corporate Communications: An International
Journal, 18 (1), 109-87.
44) Allport, G.W. (1954). The nature of prejudice. Cambridge, MA:
Perseus Books.
55) Apple, C. G. (1989). Freedom of choice: Intrapersonal
communication and emotion. In C.
66) V. Roberts & K. W. Watson (Eds.), Intrapersonal communication
processes:
77) Original essays (pp. 336-319). New Orleans: Spectra.
88) Bakhtin, M.M. (1981). In: Emerson, C., Holoquist, M. (Eds.), The
Dialogic Imagination: Four Essays by M. M. Bakhtin. University
of Texas Press, Austin.
99) Baker, P.E. (1934). Negro-White adjustment. New York, NY:
Association Press.
1010 Baran,S.J. (2004). Introduction to Mass Communication. New
York: McGraw-Hill.
1111 Barnett, R. (1997). Higher Education: A Critical Business.
Buckingham: SRHE/Open
1212 University, USA.
1313 Bennett, M.J. (1998). Intercultural communication: A
current perspective. In M. J. Bennett (Ed.), Basic concepts of
intercultural communication. Selected readings (pp. 34–1).
Yarmouth, ME: Intercultural Press.
1414 Broad, M.B., Gonzalez, C. and Ball-Rokeach, S. J. (2013).
Intergroup relations in South Los Angeles – Combining
communication infrastructure and contact hypothesis

ارتباطات انسانی و جنبههای متفاوت آن
/ 68
ِ

approaches. International Journal of Intercultural Relations.
http://dx.doi.org/10.1016/j.ijintrel. .2013.06.001
1515 Buhrmester, D., Furman, W. and Wittenberg, M. (1988). Five
domains of interpersonal competence in peer relationships.
Journal of Personality and Social Psychology,55 , 1008-991.
1616 Chen, G.M. and Starosta, W.J. (1996). Intercultural
communication competence: A synthesis. In R. B. Brant
(Ed.), Communication Yearbook 19. Thousand Oaks, CA: Sage
Publications.
1717 Chen, G.M. and Starosta, W.J. (1997). A review of the concept
of intercultural sensitivity. Human Communication, 1, 16-1.
1818 Chen, G.M. And Starosta, W.J. (2000). The development
and validation of the intercultural sensitivity scale. Human
Communication, 3, 14-3.
1919 Chi, R. and Suthers, D. (2015). Assessing intercultural
communication competence as a relational construct using
social network analysis. International Journal of Intercultural
Relations,
http://dx.doi.org/10.1016/j.ijintrel.2015.03.011.
2020 Chiper, S. (2012). Teaching intercultural communication: ICT
resources and best practices. Procedia - Social and Behavioral
Sciences, 9, 1641 – 1645.
2121 Crowell, D.M. (2011). Bridging the gap between interpersonal
communication skill differences in employees: An interpersonal
communication training curriculum. Master Thesis. Gonzaga
University, USA.
2222 Cunningham, S. B. (1992). Intrapersonal Communication: A
review and critique.
2323 Communication Yearbook 15, 620-597.
2424 Dawson, Y.D. (2008). An interpersonal communication
program for middle school
2525 students applying true colors. Ph.D. Thesis. Pepperdine
University, USA.
2626 Denton, R. E., Woodward, G. C., Political Communication in
America, New York, Praeger, 1990.
2727 Dusi, P., Messetti, G. and Steinbach, M. (2014). Skills, attitudes,

69 / ارتباطات انسانی و جنبههای متفاوت آن
ِ

relational abilities &
2828 reflexivity: competences for a multicultural society. Procedia Social and Behavioral Sciences, 112, 538 – 547.
2929 Fletcher, J. (1989). Physiological foundations of intrapersonal
communication. In C. V. Roberts & K. W. Watson (Eds.),
Intrapersonal communication processes:
3030 Original essays (pp. 202-188). New Orleans: Spectra.
3131 Giles, Howard; Coupland, Nikolas (1991). "Accommodating
Language". Language: Contexts and Consequences. Great
Britain: Open University Press.
3232 Gudykunst, W. B. (2001). Asian American ethnicity and
communication. Thousand Oaks, CA: Sage.
3333 Hall, E. T. (1959). The Silent Language. New York: Doubleday
Hall, E and Hall, M. (1990). Understanding cultural differences:
Germans, French and Americans. Yarmouth: Intercultural
Press.
3434 HeartMath (2015). Power spectrum average. Retrieved from:
https://www.heartmath.com/support/knowledgebase/?article=kA1
80000000XbWdCAK&t=%28Power%29+Spectrum+Average.

3535 Hei, K.C., Ling, W.N. and David, M.K. (2011). Communicating
disagreements among
3636 Malaysians: Verbal or non-verbal? Language in India, 11, -442
462.
3737 Heider, F. (1958). The Psychology of Interpersonal Relations. New
York: Wiley.
3838 Huang, Y. (2010). Acculturation and academic performance:
the role of media use and interpersonal communication among
international student. Ph.D. Thesis. University at Buffalo, USA.
3939 Hymes, D. (1972). On communicative competence. In J. B.
Pride & J. Holmes (Eds.), Sociolinguistics: Selected readings.
Baltimore: Penguin.
4040 Jablin FM. (1987).Task Force relationships: a life-span
perspective. In: Knapp ML, Miller GR, eds. Handbook of
interpersonal communication. Newbury Park, CA: Sage.
4141 Karande, K., Rao, C.P. and Singhapakdi, A. (2002). Moral

ارتباطات انسانی و جنبههای متفاوت آن
/ 70
ِ

philosophies of marketing managers: a comparison of
American, Australian and Malaysian cultures. European
Journal of Marketing, 36 (8), 954-768.
4242 Kim, Y.Y. (2001). Becoming intercultural: An integrative theory
of communication and cross-cultural adaptation. Thousand
Oaks, CA: Sage.
4343 Kim, Y.Y. (2005). Adapting to a new culture: An integrative
communication theory. In W. Gudykunst (Ed.), Theorizing
about intercultural communication (pp. 400–375). Thousand
Oaks, CA: Sage
4444 Kim, M.S. (2007). The four cultures of cultural research.
Communication Monographs, 74,285–279 .
4545 Kim, Y.Y. (2010). Intercultural communication. In C. R. Berger,
M. E. Roloff, & D. R.
4646 Roskos-Ewoldsen (Eds.), The handbook of communication
science (2nd ed., pp.
4747 470-453). Los Angeles, CA: Sage.
4848 Kim, M.S. (2012). World peace through intercultural research:
From a research culture of war to a research culture of peace.
International Journal of Intercultural Relations, 36, 3– 13.
4949 Kim, Y.Y. and McKay-Semmler, K. (2013). Social engagement
and cross-cultural adaptation: An examination of direct- and
mediated interpersonal communication activities of educated
non-natives in the United States. International Journal of
Intercultural Relations, 37, 112–99.
5050 Lett, H.A. (1945). Techniques for achieving interracial
cooperation. In proceedings of
5151 the Institute on Race Relations and Community Organizations.
Chicago, IL:
5252 University of Chicago Press, USA.
5353 Lin, Y. (2011). Chinese international students’ intercultural
communication competence and intercultural communication
apprehension in the USA. Ph.D. Thesis. East Tennessee State
University, USA.
5454 Liu, Y. (2013). The intercultural communication competence

71 / ارتباطات انسانی و جنبههای متفاوت آن
ِ

of chinese professionals in the us: a grounded theory study.
Master Thesis. The Chicago School of Professional Psychology,
USA.
5555 Mahoney, J.L., Cairns, B.D. and Farmer, T.W. (2003). Promoting
interpersonal
5656 competence and educational success through extracurricular
activity participation.
5757 Journal of Educational Psychology, 2(95), 418-409.
5858 Marrone, S.R. (2005). Attitudes, subjective norms, and
perceived behavioural control: critical care nurses’ intentions
to provide culturally congruent care to Arab Muslims. Ph.D.
Thesis. Columbia University, USA.
5959 Martin, J.N (2015). Revisiting intercultural communication
competence: Where to go from here. International Journal
of
Intercultural
Relations,
http://dx.doi.org/10.1016/j.
ijintrel.2015.03.008 .
6060 Marton, B. (2004). Mastering the art of persuasion. In Harvard
Business School
6161 Publishing Corporation, Face-to-face communications for
clarity and impact (pp 19 – 29). Boston, MA: Harvard Business
School Press.
6262 Matveev, A. V. (2002). The perception of intercultural
communication competence by American and Russian
managers with experience on multicultural teams. Ph.D.
Thesis. Ohio University Press, USA.
6363 Norris, P. (2004). Political communication. Harvard University:
USA.
6464 Park, Y. and Kim, B.S.K. (2008). Asian and European American
Cultural Values and
6565 Communication Styles. Cultural Diversity and Ethnic Minority
Psychology, 14 (1) 56–47.
6666 Paulk, A. L. (2008). Romantic relationship attachment and
identity style as predictors of adolescent interpersonal
competence: a mediation model. Ph.D. Thesis. Auburn,
Alabama: USA.

ارتباطات انسانی و جنبههای متفاوت آن
/ 72
ِ

6767 Purhonen, P. (2007). Interpersonal Communication
Competence in SME Internationalization. Networking
Knowledge, 1 (2), 16-1.
6868 Rosenstein, A., Lauve, R., & Russell, H. (2002). Disruptive
physician behavior contributes to nursing shortage. Physician
Exec, 28 (6), 11-8.
6969 Rubin. R.B. and Martin M.M. (1994). Development of a
measure of interpersonal
7070 communication competence. Communication Research
Reports, 11 (1),44-33 .
7171 Sampson, R. J. (2012). Great American city: Chicago and the
enduring neighborhood effect. Chicago: University of Chicago
Press.
7272 Sarwari, A. Q., & Nubli, W. (2016). Study of the relationship
between communication
73) competence and heart rate variability among international
postgraduate students of Malaysian public university. NCONPGR Conference proceedings. Pekan, Pahang: Malaysia.
74) Sarwari, A.Q., Ibrahim, A. H., & Nor Ashikin, A. A. (2016).
The impact of English
75) language proficiency on interpersonal interactions among
students from different nationalities in a Malaysian public
university. Social Science & Humanities (Pertanika), 24 (1),
415-428.
76) Sarwari, A. Q., & Wahab, N. (2016). The role of postgraduate
international students
77) in the process of internationalization of higher education.
Journal of Educational Studies, 4 (1), 28-45.
7878 Sarwari, A. Q., Wahab, N., & Abdul Aziz, N. (2016). Evaluation
of the characteristics
7979 of interpersonal communication among postgraduate
students at a Malaysian public university. Journal of Language
and Communication, 1(3), 21-13.
8080 Sinicrope, C, Norris, J. and Watanabe, J. (2007). Understanding
and assessing intercultural competence: A summary of

73 / ارتباطات انسانی و جنبههای متفاوت آن
ِ

theory, research, and practice (technical report for the foreign
language program evaluation project). Second Language
Studies, 26 (1), 58-1.
8181 Spitzberg, B. H. (1983). Communication competence as
knowledge, skill, and impression. Communication Education,
3(32), 329-323.
8282 Spitzberg, B.H. (1993). The dialectics o f incompetence.
Journal of Social and Personal Relationships, 10, 158-137.
8383 Spitzberg, B. H. (2000). What is good communication? Journal
of the Association for
8484 Communication Administration, 29: 119-103.
8585 Stewart, J. (2002).Bridges not walls: A book about interpersonal
communication (9th ed.). New York, NY: McGraw Hill.
8686 Vevea, N.N. (2011). Intercultural communication competence
theory: integrating academic and practical perspectives. Ph.D
Thesis. North Dakota State University, USA.
8787 Wade, J. E. (2008). The influence of collegiate living
environments on social self-efficacy. Saint Louis University
Press: USA.
8888 Williams, R. M. (1947). The reduction of intergroup tensions.
New York, NY: Social
8989 Science Research Council.

