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پیشگفتار
شـکل دهی  در  انسـان ها،  مهـم  آوردهـای  دسـت  از  یکـی  به مثابـه ی  ارتباطـات 
مفاهیـم و ارزش هـای مهـم انسـانی نقش اساسـی دارد. تمـاس و نزدیکی انسـان ها 
باعـث رشـد ارتباطـات انسـانی شـده و ارتباطـات نیز زمینه ی رشـد و ترقـی جوامع 
انسـانی و برقـراری، تحکیـم و تـداوم رابطه هـای شـخصی، اجتماعـی، فرهنگـی و 
سیاسـی را در میـان انسـان ها مهیـا کرده اسـت. در جهـان امـروزی، ارتباطات یکی 
از فکتـور مهـم زندگـی انسـانی محسـوب شـده و بـرای انسـان ها مشـکل اسـت تا 
بـدون برقـراری تماس بـا دیگران زندگی ارزشـمند و موفق داشـته باشـند. از این رو، 
انسـان ها بایـد بـه ارتباطـات به مثابـه ی یـک عنصـر ارزشـمند و یکـی از نیـاز های 

مهـم زندگـی اجتماعـی خویـش، ارزش قایل شـوند.
انسـان ها و جوامـع که بـه ارتباطـات ارزش قایل شـده و در پی برقرار نمـودن تماس 
بـا هم بـوده و بـرای درک یک دیگـر وقـت گذاشـته اند، از زندگی، شـرایط اجتماعی 
و محیطـی بهتـری برخوردار انـد؛ برعکـس، انسـان ها و جوامع انسـانی کـه به جای 
برقـرار نمـودن ارتباطـات با هـم و درک و پذیـرش یک دیگر، در پی نزاع، تشـنج و رد 
یک دیگـر بوده انـد، همـواره با مشـکالت جدی دسـت و پنجـه نرم نمـوده و کم تر از 
مزایایـی ارزشـمند زندگـی انسـانی بهـره برده انـد. بدون شـک، ارتباطـات به مثابه ی 
یـک فکتور مهـم در زندگی فردی و اجتماعی انسـان ها نقش اساسـی داشـته و آن ها 
را بـرای بهتـر زیسـتن و یک دیگـر پذیـری کمـک می کنـد؛ امـا داشـتن یک سلسـله 
ظرفیت هـا، مهارت هـای الزم، دانسـتن نورم  هـا و ارزش هـای اجتماعی-فرهنگـی 
و ارتباطـی، انسـان ها را کمـک می کنـد تـا به گونـه ی سـالم با هـم ارتباطـات برقرار 

نمـوده و در زندگـی روزمـره ی خویش موفق باشـند.
داشـتن مهارت هـای الزم، خـود شناسـی، اعتمـاد بـه نفـس، شـناخت مخاطـب و 
شـامل شـدن در پروسـه ی ارتباطـات بـر مبنـای یـک هـدف مشـخص و به گونـه ی 
گاهانـه، انسـان ها را کمـک می کننـد تا ارتباطات سـالم و سـودمند برقـرار نموده و  آ
در پروسـه ی ارتباطـات از جایـگاه ی بهتری برخوردار باشـند. فراگیـری مهارت های 



الزم بـرای برقـراری ارتباطـات، مهارت هـای فـردی و نـرم افـزاری، حضـور فعال و 
همـه جانبـه در پروسـه ی 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. انسـان ها باید باید همـوراه به دیگران ارزش قایل شـده 
و در پـی دسـت یافتـن بـه اهـداف و آرزوهـای خویـش از راه ِ گفت وگـو، مفاهمـه و 

باشـند.  پذیری  یک دیگـر 
ایـن اثـر، ارتباطـات انسـانی و جنبه هـای متفـاوت آن، نحـوه ی برگـزای ارتباطـات 
و  ارتباطـات  تیـوری  سـالم،  ارتباطـات  برقـراری  بـرای  مهارت هـای الزم  سـالم، 
فکتورهـای تأثیرگـذار بـر پروسـه ی ارتباطـات را مـورد ارزیابـی قـرار داده اسـت. 
خوانـدن ایـن اثـر، انسـان ها را کمـک خواهـد کـرد تـا پیرامـون جنبه ها و به شـرایط 
گاهـی داشـته و به گونـه ی مسـووالنه و موفقانـه بـا  مختلـف برقـراری ارتباطـات آ

دیگـران ارتباطـات برقـرار کننـد.
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مقدمه
ارتباطـات یکـی از مهم تریـن دسـت آوردهـای انسـان محسـوب می شـود کـه در 
زندگـی روزمـره ی انسـانی نقـش بسـیار مهـم دارد و انسـانیت هـم پیامـد ارتباطاِت 
هدفمند و سـالم در میان انسـان ها پنداشـته می شـود. در دنیای امـروزی، ارتباطات 
یکـی از نیازمندی هـای مهـم و حیاتـی بـرای هـر انسـان بـوده و بخشـی از زندگـی 
انسـانی محسـوب می شـود. دانسـتن ارزشـمندی ارتباطـات و داشـتن مهارت های 
الزم بـرای برقـراری ارتباطـات سـالم و موفـق، انسـان ها را کمـک می کننـد تـا در 

زندگـی فـردی و اجتماعـی خویـش بیشـتر موفق باشـند. 
بـا آن کـه ارتباطـات از بـدو پیدایـش و زمینـی شـدن انسـان، بخشـی از زندگی وی 
بـوده اسـت؛ امـا ارتباطـات در سـاختار کنونـی آن یـک پدیـده ی مدرن می باشـد و 
دنیـای مـدرن امـروز نیز پیامد برقـراری، تداوم و پایـان موفقانه ی ارتباطـات در میان 
انسـان ها می باشـد. وقتـی انسـان ها با قـرار گرفتـن در کنار هـم، پذیرفتـن یک دیگر 
و شـریک سـاختن ارزش هـا، مفاهیـم، تجارب و مسـوولیت ها با هم، در پی دسـت 
یافتـن بـه زندگـی بهتـر و مطمیـن تـر گردیدنـد، تـداوم ایـن پروسـه و ارزش دهـی 
انسـان ها بـه تمـاس و تفاهـم باعث شـد تـا ارتباطـات به مثابه ی یک عنصر اساسـی 

و تأثیرگـذار در زندگـی آن ها شـناخته شـده و رشـد نماید.
بـا افزایـش روز افـزون در شـمار انسـان های سـاکن در کـره ی زمیـن، شـکل گیری 
جوامـع انسـانی، پیدایـش و رشـد زبان هـای متعـدد و متفـاوت به مثابـه ی وسـیله ی 
اصلـی برقـراری ارتباطات؛ انسـان ها ارزشـمندی ارتباطـات را درک نمـوده و در پی 
تـداوم و تقویـه ی آن شـدند.  هم چنان؛ تشـکیل نظام های قانونمند انسـانی، پیدایش 
و گسـترش سـریع کتابـت و طباعـت، وسـایل پخـش و نشـر افـکار و اندیشـه های 
انسـانی و وسـایل ارتباطـات جمعـی در میـان انسـان ها زمینه هـای نهادینه شـدن و 
رشـد ارتباطـات را به گونـه ی جـدی مهیا نمودنـد. جوامع کـه به ارتباطـات، تماس، 
تفاهـم به مثابـه ی اصـول و راه کارهـای 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 بوده اند. بـر عکـس، جوامع که 
بـه ارزشـمندی و حـد تأثیرگـذاری ارتباطـات و تمـاس و تفاهـم اهمیـت چندانـی 
قایـل نشـده و به جای مناقشـه و مفاهمـه، راِه مشـاجره و برخورد را در پیـش گرفتند، 
همـواره مصـروف هم چـو پدیده هـای منفـی بـوده و کم تـر فرصـت یافتند تـا بهتر و 

مفید تـر زندگـی نمایند. 
همان گونـه ی کـه ارتباطـات یـک عنصـر اساسـی و سـازنده در زندگـی انسـان ها 
محسـوب می شـود، یـک سلسـله نورم هـا، صالحیت هـا و مهارت هـای مشـخص 
باعـث می شـوند تـا ارتباطـات به گونـه ی سـالم و موفقانـه برقـرار گردیـده و نتایـج 
زمینه هـای  در  ارتباطـات  برقـراری  هم چنـان؛  باشـد.   داشـته  پـی  در  را  مفیـدی 
متفـاوت و حـاالت متفاوت شـامل نورم هـا، راه کارها و شـیوه های خـاص خود بوده 
و دانسـتن تفاوت هـا در نحـوه ی برقـراری ارتباطـات در عرصه هـای متفـاوت باعث 
می شـود تـا انسـان ها بـا درک محیط و مخاطـب، به مثابـه ی یک طرف فعـال و مؤثر 

شـامل پروسـه ی ارتباطات شـوند. 
تیوری هـا و مودل هـای متفـاوت عرصـه ی ارتباطات انسـانی نیـز می تواننـد بر طرز 
دیـد انسـان ها بـه ارتباطـات و نحـوه ی برقـرار ارتباطـات میـان انسـان ها اثـر گـذار 
باشـند. بایـد دانسـت کـه بنـی آدم  کنـار هـم آمده و بـا هم مـردم می شـوند. تماس 
و تفاهـم بمثابـه ی دو فکتـور سـازنده، الزمه هـای مهـم برای بـا همی و مردم شـدن 
انسـان ها محسـوب می شـوند. نبـود تمـاس و تفاهـم میـان انسـان ها، آن هـا را در 

مقابـل هـم قـرار داده و از آدمیـت و مـردم  شـدن دور نگه مـی دارد.
تبـادل  به خاطـر  کـه  می باشـد  هدفمندانـه ی  فراینـد  یـک  از  عبـارت  ارتباطـات 
گاهـی دهـی، شـریک سـاختن مفاهیـم، ارزش هـا، تقسـیم وظایـف،  معلومـات، آ
مکلفیت هـا، مباحثـه، مناقشـه، حـل تشـنج ها و رسـیدن بـه تفاهـم میـان انسـان ها 
برقـرار می شـود. به گونـه ی خالصـه، ارتباطات عبـارت از برقـراری تمـاس به خاطر 
تبـادل معلومـات میـان حـد اقـل دو واحـد ارتباطی)انسـان( می باشـد. انسـان ها 
می تواننـد هـم به گونـه ی مسـتقیم ارتباطـات برقـرار نماینـد و هـم به گونـه ی غیـر 
مسـتقیم و میانجـی شـده، بـا اسـتفاده از فنـاوری، سـهولت ها و زمینه هـای مـدرن 

ماننـد انترنیـت، تلفـن، فکـس، رسـانه های اجتماعـی و غیـره. 
امـا جدی تریـن و مؤثرتریـن نـوع ارتباطـات میـان انسـان ها؛ ارتباطـات مسـتقیم و 
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گفتـاری اسـت کـه طرف هـای دخیـل در ارتباطـات در آن حضـور فزیکی داشـته و 
بـا اسـتفاده از زبـان گفتـاری به گونه ی مسـتقیم با هـم ارتبـاط برقـرار می نمایند. در 
پروسـه ی ارتباطـات هیـچ بدیـل دیگر بـرای حضـور فزیکی انسـان وجـود نخواهد 
داشـت؛ بـا آن کـه زمینه های تبـادل معلومـات و پیام ها میـان انسـان ها به گونه ی غیر 
مسـتقیم نیـز، مهیـا انـد. به خاطـر برقـراری ارتباطات سـالم و مثمـر، بهتر اسـت تا 
انسـان ها پیام هـای خویـش را خودشـان بـه طـرف مـورد نظـر انتقـال دهنـد، چون 
ممکـن اسـت تکنالـوژی و میانجی هـای نـرم افـزاری و سـخت افزاری یک سلسـله 

نفـوذ و اثـرات نـا موجـه را باالی شـکل و محتـوای پیام ها داشـته باشـند.
ارتباطـات، انسـان ها را کمـک می کنـد تـا تجـارب، داشـته ها و یافته هـای مـادی 
و معنـوی خویـش را بـا هـم شـریک سـازند. ارتباطـات در شـکل گیری نورم هـای 
اجتماعـی و فرهنگـی و برقـراری و تـداوم رابطه ها میـان انسـان ها 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 ارتباطات اند. 
فراهـم سـازی زمینـه بـرای  تبـادل فـر آورده هـا و کاالهـای تجارتـی میـان جوامـع 
مختلـف و اسـتفاده نمـودن از داشـته ها و محصـوالت یک دیگـر، از جملـه نتایـج 

تـداوم ارتباطـات هدفمنـد در میان انسـان ها محسـوب می شـود. 
ارتباطـات در عرصـه ی رشـد مفاهیم و ارزش هـای متعلق به جوامع مختلف، رشـد 
و پویایـی زبـان به مثابـه ی وسـیله ی اصلـی بـرای تأمیـن ارتباطـات میان انسـان ها و 
عامـل اصلـی پیام هـا و مفاهیم انسـانی نقـش تعییـن کننـده دارد. تماس بـا دیگران 
باعـث می شـود تـا انسـان ها متوجـه ی نحـوه ی اسـتفاده از زبـان و حـرکات فردی و 
نورم هـای اجتماعـی خویـش شـوند و نحـوه ی برخـورد مخاطبـان و ارزیابی هـای 
پیگیـر انسـان ها از گفتـار و حـرکات روزمـره خودشـان و دیگران باعث رشـد زبان و 
شـکل گیری ارزش هـا و نورم هـای اجتماعـی قابل درک در میان انسـان ها می شـود.
بـه گفتـه ی کیـم)2010(، عالقمنـدی بـه پایه هـای ابتدایـی و اساسـی تماس هـا 
و رابطه هـا در میـان انسـان های متعلـق بـه جوامـع و فرهنگ هـای مختلـف باعـث 
شـکل گیری تیوری هـای متعـدد در عرصـه ی ارتباطـات و ارزیابـی ایـن پدیـده از 
زوایایی مختلف شـده اسـت. سـینیکروپ و دیگران )2007( معتقداند که در دنیای 
امـروزی، مهـارت براقـراری ارتباطات و داشـتن روابط بـا دیگـران از نیازمندی های 
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جدی انسـانی محسـوب می شـوند کـه برای بهتر زیسـتن انسـان ها در میـان جوامع 
مختلـف انسـانی مفید واقع می شـوند. به باور کیـم و مک کـی)2013(، عمده ترین 
انتقـال دهنـده ی مفاهیـم و نورم های اجتماعـی و فرهنگی در میان انسـان ها و تأمین 
کننـده ی رابطه هـای فـردی، اجتماعـی و فرهنگـی در میـان آن ها، ارتباطات اسـت. 
ارتباطـات عبـارت از مسـیر و وسـیله ی مبادلـه ی معلومـات و اطالعـات در میـان 
مـردم می باشـد که حـد اقل دو فـرد به حیـث دو طرف فعـال پروسـه ی ارتباطات در 

آن دخیـل باشـد. )بـاران، 2004؛ بارِنت، 1997؛ ُهوانـگ، 2010(.
در عصـر حاضـر، ارتباطـات یکـی از راه هـای مؤثـر و معقـول در عرصـه ی آموزش 
بهترسـازی  یافته هـای علمـی، دگرگونـی،  اکادمیـک،  تبـادل تجـارب  پـرورش،  و 
ارتباطـات  می باشـد.  مختلـف  کشـورهای  در  تحصیلـی  و  تعلیمـی  نورم هـای 
هدفمنـد انسـان ها را کمـک می کنـد تـا از یک دیگـر بیاموزنـد و در جهـت آموختن 
و ظرفیت سـازی، یک دیگـر خـود را یـاری رسـانند. ِلیـن)2011( معتقـد اسـت کـه 
ارتباطـات انسـان ها را در جهـت آموختن، شـناخت یک دیگر و پیدا نمـودن جایگاِه 
واقعی شـان در جوامـع انسـانی، کمک می کنـد. برای همیـن، باید انسـان ها به جای 
دوری از هـم، در پـی برقـراری ارتباطـات بـا هـم، آموختـن از هـم و جسـت وجو 

نمـودن راه هـای معقـول بـرای کنـار آمـدن با هم باشـند. 
 هم چنـان؛ ارتباطات انسـانی، بسـتر اصلـی تمام مباحـث، مناقشـه ها، تفاهمات و 
تعامـالت در میـان انسـان ها می باشـد و زمینه سـاز درک متقابـل در میـان آن ها بوده 
و زمینـه ی بـا همـی و یک دیگـر پذیـری را در میان شـان فراهـم می سـازد. ارتباطات 
زمینـه ی تمـاس انسـان ها بـا هم و کنـار آمـدن آن ها تحت شـرایط خـاص زندگی را 
برای شـان مسـاعد سـاخته اسـت.  تـداوم با همی انسـان ها، رشـد مفاهیـم و ارزش 
انسـانی و دسـت یافتـن بـه یـک زندگـی منظـم، فایق آمـدن بـر چالش هـای متعدد 
و شـکل دهی جهـان نویـن و مملـو از دسـت آوردهـای انسـانی همـه و همـه نتایج 
ارزنـده ی برقـراری و تـداوم ارتباطات سـالم و هدفمند در میان انسـان ها می باشـند. 
بایـد دانسـت کـه دخیل بـودن در ارتباطـات روزمـره با دیگران، داشـتن نقـش فعال 
در پروسـه ی ارتباطـات و فراگرفتـن صالحیت هـا و مهارت هـای الزم بـرای برقراری 
ارتباطـات ضمـن مفید بـودن به زندگی فـردی و اجتماعی انسـان ها، آن هـا را کمک 
می کننـد 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 دانش جویـان یـک صنـف و مـردم یـک محـل و یـک مملکـت 
باعـث ایجـاد رابطه های کاری و گسـترش تشـریک مسـاعی در میان آن ها می شـود. 
در اکثـر نهادهـای کاری و آموزشـی کـه زیـاد موفق انـد، عامل اصلی موفقیت شـان 
موجودیـت تماس هـا و برقـراری ارتباطـات مـدوام، سـالم و سـازنده در میـان افـراد 

متعلـق بـه آن نهاد می باشـد. 
 هم چنـان؛ بسـیاری از مشـکالت موجـود در میـان انسـان ها، جوامـع انسـانی و 
ملـل جهـان نتیجـه ی عـدم موجودیـت تماس هـا و ارتباطـات سـالم و مسـتقیم در 
میـان آن هـا محسـوب می شـود. عـدم ارزش دهی انسـان ها بـه پروسـه ی ارتباطات 
و  عـدم توجـه ی آن هـا بـه شـنیدن و فهمیـدن یک دیگرشـان و عـدم موجودیت درک 
متقابـل در میـان آن هـا باعـث دوری آن ها از یک دیگر می شـوند. انسـان ها و جوامع 
انسـانی کـه به جـای نـزاع و برخـورد، تمـاس و تفاهـم را ترجیـح می دهنـد، همواره 
از وضعیـت بهتـر و جایـگاه برتـر زندگـی برخوردارانـد. مهونی و دیگـران )2003( 
نیـز بـه ایـن باوراند کـه دخیل بـودن در پروسـه ی ارتباطـات و فراگیـری مهارت های 

ارتباطـی باعـث ازدیـاد دسـت آوردهـای حرفه یـی و کاری انسـان ها می شـوند. 
شـامل؛  کل  به  صـورت  و  دارد  متفـاوت  جنبه هـای  و  انـواع  انسـانی  ارتباطـات 
ارتباطـات   )Intrapersonal Communication(درون فـردی ارتباطـات 
ارتباطـات   )Interpersonal Communication( میان فـردی 
حرفه یـی  ارتباطـات   )Intergroup Communication(میان گروهـی
میان فرهنگـی  ارتباطـات   )Professional Communication(
 Political( سیاسـی  ارتباطـات   )Intercultural Communication(
 )Mass Communication( و ارتباطـات همگانی )Communication

. شـد می با
 انـواع و جنبه هـای متفـاوت ارتباطـات انسـانی متعلـق بـه فرصت هـا و زمنیه هـای 
متفـاوت زندگـی فـردی و اجتماعـی انسـان هااند و هـر کـدام از ویژگـی متفـاوت؛ 

ولـی مرتبـط بـا هـم برخورداراند. 
سـب یـک سلسـله معلومـات و مهارت های الزم بـرای برقـراری ارتباطات سـالم 

َ
ک

و مثمـر نیـاز جـدی پنداشـته می شـود.  هم چنان؛ داشـتن یـک سلسـله مهارت های 
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نـرم افـزاری کـه متعلـق بـه ظرفیت هـا و ظرافت هـای درونـی انسـان و شـخصی 
انسـان بـوده و از طـرز نگرش، وسـعت نظـر و خبرگی، فراسـت و خردورزی انسـان 
سرچشـمه می گیرنـد، انسـان ها را کمـک می کننـد تـا به گونـه ی موفقانـه ارتباطـات 
انـواع و بخش هـای متختلـف  بـه  اثـر، ضمـن پرداختـن  ایـن  برقـرار نماینـد. در 
ارتباطـات،  برقـراری  زمینه هـای  یافته انـد،  تذکـر  بـاال  در  کـه  انسـانی  ارتباطـات 
ارتباطـی  مهارت هـای  و  ارتباطـات  برقـراری  صالحیـت  ارتباطـات،  تیوری هـای 
و هم چنیـن مهارت هـای نـرم افـزاری تأثیرگـذار بـر پروسـه ی ارتباطـات نیـز مـورد 

بحـث قـرار خواهنـد گرفت. 
البتـه، اسـاس و بسـتر اصلـی انـواع مختلـف و تمـام جنبه هـای ارتباطات انسـانی، 
ارتباطـات درون فردی و ارتباطـات میان فردی اند. در پروسـه ی ارتباطات درون فردی 
به مثابـه ی پروسـه ی درونـی، میکانیزم پیام سـاز و پاسـخ ده بدن به گونـه ی هماهنگ 
کار می کننـد 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 
پروسـه ی ارتباطـات درون فـردی به شـخص دومی نیاز نبـوده و این پروسـه در داخل 
بـدن انسـان صورت می گیـرد تا وی را بـرای برقرار نمـودن ارتباطات مفید و داشـتن 

زندگـی بهتر کمـک نماید. 
 هم چنـان؛ ارتباطـات میان فـردی پروسـه ی برقـراری ارتباطـات بـا دیگـران اسـت 
کـه به خاطـر تبـادل معلومـات و بحـث پیرامون مسـایل متفـاوت صـورت می گیرد. 
مهارت هـای الزم بـرای برقـرار نمـودن ارتباطـات سـالم و مثمر میان فردی انسـان ها 
را کمـک می کننـد تـا در عرصه هـای متفـاوت ارتباطـات انسـانی نیـز موفق باشـند. 
میان فـردی  ارتباطـات  از  انسـانی  ارتباطـات  متفـاوت  انـواع  و  جنبه هـا  چـون، 
سرچشـمه گرفتـه و نوعـی از ارتباطـات میان فـردی در مکان هـای متفـاوت و تحت 

شـرایط و نورم هـای متفـاوت می باشـند.
گرچـه ارتباطـات متعلـق به همـه جوامـع انسـانی اسـت و هـر جامعه در حـد خود 
در جهـت رشـد و همگانـی شـدن ایـن پدیده ی ارزشـمند انسـانی نقش داشـته اند؛ 
امـا بیشـتر کارهـای انجـام شـده و ثبـت شـده ی اکادمیـک پیرامـون ارتباطـات در 
عصـر حاضـر، متعلـق بـه جوامـع غربی انـد. هم چنـان اکثـر تیوری هـا در عرصه ی 
غربـی  فرهنگـی  و  اجتماعـی  باورهـای  و  زمینه هـا  نورم هـا،  برمبنـای  ارتباطـات 
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انکشـاف یافته انـد. بـه گفتـه ی ِلُیـو)2013( تـا اکنـون اکثـر تیوری هـای موجود در 
عرصـه ی ارتباطـات توسـط دانشـمندان غربـی و بـر مبنـای نورم هـای غربی شـکل 
یافته انـد کـه ممکـن نتواننـد پرسـش های متعلـق به مباحـث ارتباطـی در شـرق را 
پاسـخ دهند.  هم چنان؛ کیـم)2007( و کیم)2012(نیز معقتدانـد که اکثر مباحث 
و تیوری هـای متعلـق بـه عرصـه ی 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 می دهنـد. بـه گفته ی آن هـا، اگر 
پژوهش گـران غربـی، کاری را هـم پیرامـون نورم هـای ارتباطـی و اجتماعـی دیگران 
انجـام دهنـد، پیرامـون مسـایل یـاد شـده برمبنـای نورم هـا و باورهـای خودشـان 
قضـاوت می کننـد، کـه ایـن کار ممکـن یـک سلسـله سـوء تعبیـرات را نیـز در پـی 

باشد. داشـته 
بـدون، شـک آن گونـه ی کـه کیـم معتقد اسـت، اکثر سـوء تفاهمـات و تشـنجات و 
بـد باوری هـای موجـود در میـان انسـان ها و جوامـع انسـانی پیامـد قضاوت هـای 
غیـر دقیـق و یـا هم قضـاوت کـردن پیرامون ارزش هـا و نورم هـای متعلق بـه زندگی 
دیگـران برمبنـای ارزش هـا و نورم هـای متفاوت انـد؛ چـون در اکثـر مـوارد نورم هـا 
و ارزش هـا تفـاوت جـدی دارنـد و ممکـن یـک موضـوع یـا یـک پدیـده را مردمان 
متعلـق بـه یک جامعـه ارزش و نماد اخـالق و ارزشـمندی تلقی نماینـد؛ اما همین 
پدیـده در میـان جامعه ی دیگـر نماد بد اخالقی باشـد؛ یعنی جوامـع متفاوت دارای 
باورهـا و ارزش هـای متفاوت انـد و بایـد بـه تفاوت هـا ارزش قایـل شـد و ارزش هـا 
و باورهـای متعلـق بـه هـر جامعه را بـر مبنـای نورم ها و چارچـوب پذیرفته شـده ی 
متعلـق بـه خود همان جامعـه مورد ارزیابی قـرار داد، در غیر آن نتایـج کار می توانند 

غیر واقعی و تشـنج زا باشـند. 
در اکثـر مـوارد، پژوهش گـران و صاحب نظـران متعلـق بـه جوامـع دیگـر نیـز وقتی 
بـه مسـایل و مباحـث متعلـق بـه ارتباطـات انسـانی پرداخته انـد، بیشـتر از نورم ها، 
تیوری هـا و شـیوه های کاری متعلـق بـه جوامع غربی اسـتفاده کرده انـد. در حالی که 
جوامـع مختلف انسـانی و بسـترهای متفاوت اجتماعـی و فرهنگـی دارای زمینه ها، 
نورم هـا، ارزش هـا، مزایا و باورهـای متفاوت اند و هرکدام برای برقـرار نمودن تماس 
بـا دیگـران نیـز شـیوه ها، نورم هـا و بایدهـا و نبایدهـای خاص خـود را دارنـد. میان 
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نورم هـا، طـرز زندگـی، شـیوه های برقـرار نمـودن ارتباطـات بـا دیگـران، زمینه های 
محیطـی و اجتماعـی و ارزش هـای فرهنگـی جوامع لیبـرال و فـرد محـور غربـی و 
جوامـع جمـع محور و سـنتی شـرقی تفاوت های جـدی و عمیق وجود دارنـد؛ البته 
تفاوت هـا از جملـه مفاهیـم ارزشـمند زندگـی متنـوع و متفـاوت انسـانی اند و هیچ 
کـدام برتـر از یک دیگـر و یـا هـم هیچ کـدام مـردود نیسـت؛ بلکه همـه ارزش های 

متفـاوت انسـانی اند و قابـل قدر. 
بایـد متوجه بـود که پرداختن به بحـث تفاوت های اجتماعـی و فرهنگی در عرصه ی 
ارتباطـات یـک بحـث جـدی و تأثیرگـذار اسـت. نورم هـای ارتباطـی، نورم هـا و 
برداشـت های  و  باورهـا  محیطـی،  زمینه هـای  فرهنگـی،  و  اجتماعـی  فکتورهـای 
شـخصی افـراد از جملـه مسـایل اند کـه بـاالی پروسـه ی ارتباطـات در میـان افـراد 
نقـش اساسـی داشـته و سـاختار کلـی ارتباطـات را شـکل می دهنـد. بـرای همین، 
بایـد تفاوت هـا را دانسـت و برمبنای فهـم الزم از تفاوت های اجتماعـی و فرهنگی و 
درک محیـط، قضـاوت نمـود. هم چنان در بسـترهای متفـاوت اجتماعـی و فرهنگی 
بایـد مطابـق نورم هـای مـروج و پذیرفتنـی بـرای مردمـان همـان بسـترها ارتباطات 
برقـرار نمـود تـا از هرگونـه سـوء تفاهمـات احتمالـی جلوگیـری شـده و زمینه هـا را 

بـرای تـدوام ارتباطـات و تأمیـن رابطه هـا مهیـا نماییم.  



ارتباطات درون فردی 
از  عبـارت   )Intrapersonal Communication(درون فـردی ارتباطـات 
یـک سلسـله گفت وگوهـا و مباحثی انـد کـه در میکانیـزم درونـی شـخص به وقـوع 
پیوسـته و پیرامـون ماحـول، مخاطبـان احتمالـی، پیام هـای احتمالـی، پاسـخ های 
پیام هـا  ارایه دهـی  حالـت  و  موقعیـت  نحـوه ،  و  دیگـران  پیام هـای  بـه  احتمالـی 
صـورت می گیرنـد. ارتباطـات درون فـردی بسـتر اصلی تفکیـک مفاهیـم و پیام ها، 
تصمیم گیـری بـرای ارایـه ی پیام هـا، شـکل دهی پیام هـا و  نحـوه ی اسـتفاده از زبان 
ارتباطـی و محتـوای ارتباطـات می باشـد. این موضـوع در زندگی انسـان ها یک امر 
طبیعـی اسـت کـه گاهـی بـا خود شـان حـرف می زننـد به گونه ی کـه تنها خودشـان 
متوجـه ی آن انـد و گاهـی هم بـا خود مشـوره می کنند که چـه چیزی را به چه کسـی 
و در کجـا بایـد بگوینـد. هم چنـان گاهـی خـود را بـرای انجـام کارها مورد تشـویق 
قـرار می دهنـد و گاهـی هـم خـود را بـرای کوتـاه آمـدن در کاری مالمـت می کنند. 
همیـن پروسـه عبـارت از ارتباطـات درون فردی اسـت کـه در بسـتر مفهومی وجود 

شـخص شـکل می گیرد. 
پیام سـاز و پاسـخ ده و بـدون موجودیـت  بـدون موجودیـت یـک میکانیـزم فعـال 
هماهنگـی الزم میـان اجـزای مختلف میکانیزم پیام سـاز و تصمیم گیـر، به خصوص 
مغـز و قلب، انسـان نمی تواند به گونه ی درسـت با دیگـران ارتباطات برقـرار نموده و 
پیام هـای درسـت را در وقت مناسـب آن، به مخاطب مناسـب ارایه دهنـد. از این رو، 
برقـرای  بـرای  و ظرفیت هـای الزم  مهارت هـا  و  درون فـردی  ارتباطـات  پروسـه ی 
ارتباطـات موفـق و مثمـر درون فـردی بـرای بیـرون دهـی پیام هـای سـازنده و مفیـد 
بخشـی از ظرفیت هـای مهـم انسـانی محسـوب می شـوند. مهارت هـای متعلـق به 
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 )Internal skills(پیام هـای درون فـردی بیشـتر مهارت هـا و فکتورهـای درونـی
 External(بیرونـی مهارت هـای  و  فکتورهـا  بـا  هماهنگـی  در  کـه  انسـانی اند 

skills( پروسـه ی ارتباطـات میان فـردی، میان فرهنگـی و ... را شـکل می دهنـد. 
در  درونـی  عصبـی  جلوه هـای  ظهـور  را  درون فـردی  ارتباطـات  فلیچـر)1989( 
پروسـه ی اجتماعـی ارتباطات تعریـف می کند.  هم چنـان؛ اپـل)1989( ارتباطات 
درون فـردی را یـک پروسـه ی درونـی می دانـد کـه در پرتـو آن پیام ها سـاخته شـده، 
رد و بـدل گردیـده و مـورد اجـرا قرار گیرنـد. توابـع و عمل کردهای متعـدد، از جمله 
پیوسـت کردن و مرتبط سـاختن معنا و مفهوم بر بسـتر درک مفهوم و قوه ی ادراک به 
ارتباطـات درون فـردی مرتبط دانسـته می شـوند)کانینگهام، 1992(. ابوت)2007( 
معتقـد اسـت کـه ارتباطـات درون فردی اسـاس تمـام ارتباطات اسـت که بـا زبان و 
فکـر شـکل می گیـرد؛ ولی در بـر گیرنـده ی درک فردی انسـان ها از محتـوای زبان و 
اندیشـه می باشـد. بـه گفتـه ی وی، ارتباطات درون فـردی به حیث پروسـه ی برقراری 
ارتباطـات در درون فـرد تعریـف شـده اسـت و فهـم ارتباطـات پیچیـده در دنیـای 
امـروزی تنهـا از طریـق ارتباطـات درون فـردی و تمرکـز بـر ادراک فـردی میسـر و 

ممکن اسـت. 
برمبنـای اظهـارات و تعاریـف نقـل قول شـده از عـده ی از صاحب نظـران عرصه ی 
ارتباطـات درون فـردی، می تـوان گفـت کـه ارتباطات درون فردی بسـتر شـکل گیری 
مفاهیـم بـرای جنبه هـای متفـاوت و مرکـز اصلـی کنتـرول فعالیت هـای ارتباطـی 
انسـان می باشـد. ارتباطـات درون فـردی با زبـان و افکار انسـان ها رابطه ی مسـتقیم 
داشـته و طـرز تلقـی و ظرفیـت و قـوه ی درک انسـان باالی نحـوه ی اسـتفاده از زبان 
و معنـا کـردن مفاهیـم زبانـی و هم چنیـن نحـوه ی درک افـکار و اندیشـه های خـود 
و دیگـران بـاالی آن تأثیـر جـدی دارنـد. پـس، ارتباطـات درون فـردی را می تـوان 
به مثابـه ی پروسـه ی تعریف و تشـریح مفاهیـم بیرونـی در پرتو معلومـات و مفاهیم 
درونـی و موجـود در بسـتر ظرفیت های شـخصی فـرد به خاطر شـکل دهی نتیجه ی 
مـورد نظـر و انعـکاس دو بـاره ی آن بـه بیـرون بـرای برقـراری ارتباطـات بـا دیگران 
تعریـف کـرد. فکتور هـای تأثیرگـذار بـر پروسـه ی ارتباطـات درون فـردی و نحوه ی 
برقـراری ارتباطـات درون فـردی شـکل دهنـده ی زیـر بناهـای اساسـی مفاهیـم و 

محتـوای پروسـه ی ارتباطـات در بسـترها و جنبه هـای متفاوت انـد. 
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موجودیـت  بـه   )Attribution Theory(اسـتناد تیـوری  در  هایـدر)1958( 
رابطـه در میـان فکتورهـا و عناصر داخلی و بیرونـی تأثیرگذار بر پروسـه ی ارتباطات 
کیـد دارد. به گفتـه ی وی، رابطه هـای موجـود  و فعالیت هـای روزمـره ی انسـان ها تأ
میـان فکتورهـای درونـی افـراد بـا مهارت هـا و فکتورهـای بیرونـی آن هـا می توانند 
بـاالی پروسـه ی ارتباطـات میـان آن هـا و رابطه هـای فـردی و اجتماعی شـان مؤثـر 
باشـند. پـس بایـد بـرای مثبـت و مفیـد سـاختن هم چـو اثـرات احتمالـی؛ بایـد در 
پـی تقویـه ی مهارت هـای درونـی متعلـق به پروسـه ی ارتباطـات درون فـردی و هم 
مهارت هـای بیرونـی متعلق بـه پروسـه ی ارتباطات میان فـردی بوده و تـالش کرد تا 
یـک هماهنگـی الزم را میـان ایـن دو ظرفیـت مرتبـط بـه هم ایجـاد نمـود. البته این 
مسـایل در نحـوه ی شـکل گیری و حـد موفقیت، مؤثر بـودن ارتباطـات درون فردی، 
ویژگـی فـردی، ظرفیت هـای شـخصی، طـرز نگـرش، قـوه ی فهـم و ادراک و حـد 
انعطـاف پذیـری، وضعیـت فزیکـی و عصبـی فـرد می تواننـد نقـش مهـم داشـته 
باشـند. هم چنـان زبـان و فکتورهـای زبانـی، فکر، نحـوه ی فکرکردن و حـد خبرگی 
به مثابـه ی پیامدهـای اصلی پروسـه ی فکر کـردن و خـردورزی به گونه ی مسـتقیم با 
پروسـه و نحـوه ی برقـراری ارتباطـات درون فـردی، ارتبـاط دارند. نحوه ی برداشـت 
شـخصی افـراد از مفاهیـم زبانـی و قـوت و ظرفیـت آن هـا 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 درون فردی انـد. داشـتن 
قـوه ی درک متـوازن، فهـم باال و وسـعت نظر همـواره راه را بـرای درک مفاهیم و کنار 
آمـدن بـا آن هـا همـوار می کننـد. انسـان ها می تواننـد با توسـل جسـتن بـه مطالعه، 

تفکـر، آموختـن و تجربه هـای عملـی ظرفیت هـای یـاد شـده را تقویت بخشـند. 
در مباحـث فکـری و متعلـق به تعامالت درون فـردی و میان فردی در زندگی انسـان، 
قـوه ی درک مشـابه به ماشـین جوس سـاز اسـت که اگـر خوب فعـال نبود، هـم میوه 
را ضایـع می سـازد و هـم جـوس نمی دهـد؛ یعنـی وقتـی انسـان فاقـد قـوه ی درک 
الزم بـود، هـم محتـوای گفتاری طـرف را مصـرف می کند و هـم به خاطر ندانسـتن 
محتـوای آن، نمی توانـد پاسـخ مناسـبی را ارایـه دهـد. در ایـن پروسـه، فهـم بـاال، 
مشـابه به ظرفیـت بلنـد رفتـن از موانع اسـت؛ چـون اگر کسـی توانمنـدی بلند رفتن 
بـرای دیـدن عقـب دیوارهـای احتمالـی را نداشـته باشـد، نمی توانـد ببینـد و بفهمد 
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کـه در عقـب آن چـه نهفتـه اسـت و این گونـه بر مبنـای برداشـت های ناقـص و غیر 
واقعـی قضـاوت می کند.

  هم چنـان؛ وسـعت نظـر مشـابه بـه در ورودی و یـا هـم دهلیـز اصلـی موجـود در 
سـازه ی مفهومـی وجـود انسـان اسـت و بـرای وارد کـردن مفاهیـم و مسـایل بزرگ 
و برجسـته بـه داخـل آن سـازه، بایـد دروازه ی ورودی و دهلیـز اصلـی از وسـعت 
الزم برخـوردار باشـند. در غیـر آن، ممکـن نیسـت کـه یـک چیـز بـزرگ و بلنـد را 
از دریچـه ی کوچـک و کوتـاه وارد مکانـی نمـود؛ مگـر این کـه یـا بـه آن شـی و یـا 
هـم بـه دریچه آسـیب جـدی برسـد. از این رو، بـرای وارد سـاختن مفاهیـم بزرگ و 
برجسـته در محـدوده ی ذهنی انسـان و مورد ارزیابـی قـرار دادن آن در میکانیزم پیام 
سـاِز وجـود از طریـق ارتباطـات درون فردی، باید انسـان ها از وسـعت نظـر ممکن 

باشـند.  برخوردار 
پـس، بایـد دیگـران را خـوب شـنید، بـا خـود سـخن گفـت، بـا خـود مشـوره کرد، 
گاهـی و آمادگـی کامل  بـا خـود تصمیـم گرفـت و بـا خـود تفاهـم کـرد و بـا یـک آ
شـامل بـر پروسـه ی ارتباطـات مسـتقیم با دیگران شـد. ایـن کار باعث خواهد شـد 
کـه در یـک هماهنگی کامـل میـان ظرفیت هـای 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 
به دسـت مـی آوریـم، نبایـد نا دیـده بگیریم و هرگـز نبایـد پیام ها و حـرکات ظاهری 
و بیرونـی خـود را از خـود)درون( پنهـان کنیم و باید همـواره با خود صادق باشـیم. 
موجودیـت هماهنگـی الزم میـان ظرفیت هـای درونـی و بیرونـی متعلـق بـه وجود 

انسـان، یـک انسـان با ظرفیـت و مفیـد را ببار مـی آورد. 
البتـه از این کـه ارتباطـات درون فـردی در درون افـراد شـکل می گیـرد و مهـارت و 
فکتورهـای شـکل دهنده ی آن نیـز بیشـتر مهارت هـا و عناصـر درونی  انـد، از این رو 
انجـام پژوهـش پیرامـون ایـن مسـأله از طریـق توزیـع پرسشـنامه ها و یا هـم انجام 
مصاحبه هـا و ارزیابـی نحـوه ی برقـرار شـدن آن مانند ارزیابـی پروسـه ی ارتباطات 
میان فـردی و یـا هـم میان فرهنگـی، زیـاد بـه مـورد و مفیـد نخواهنـد بـود. بـرای 
ارزیابـی پروسـه ی ارتباطـات درون فـردی و انجـام پژوهش هـای اکادمیـک در ایـن 
راسـتا، بایـد از تکنالـوژی و وسـایل مـدرن و معتبـر به خاطـر ارزیابـی فعالیت های 
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درونـی انسـان، به خصـوص فنـاوری بیوفیدبک، نحـوه ی ارزیابی نوسـان در ضربان 
قلـب، امـواج و حـرکات متعلـق بـه مغـز، بررسـی سـاحه ی الکترومقناطیسـی بدن 
و حـد آرامـش روحـی و عصبـی افراد مـورد اسـتفاده قـرار گیرنـد.  هم چنـان؛ با راه 
انـدازی پژوهش هـای بالینـی و تجربـی بـا تمرکز خاص بـه حرکات روزمـره ی چند 
فـرد معـدود مـورد نظـر می توان بـه یک سلسـله نتایـج معتبر دسـت یافـت. در غیر 
آن، قضـاوت کـردن بـاالی ظرفیت هـای درونی و پروسـه ی ارتباطـات درون فردی با 
اظهـارات شـخصی آن هـا و یـا هـم پاسـخ های احتمالی شـان به سـوال های شـامل 

یـک پرسـش نامه، نمی توانـد زیـاد علمـی و اکادمیـک باشـند و مفیـد واقع شـوند.
یافته هـای یـک پژوهـش به واسـطه ی سـروری و وهـاب)2016( کـه بـا اسـتفاده از 
فنـاوری بیوفیدبـک و شـیوه های معتبر متعلـق به هیرت مـت انسـتیتیوت)2015( و 
بـا اشـتراک 40 تـن دانش جویان فوق لسـانس متعلق به 17 کشـور مختلف صورت 
گرفتـه اسـت، بـر تأثیـرات جـدی ظرفیت هـای درونـی انسـان بـاالی ارتباطـات 
 Heart(کیـد دارد. ایـن پژوهـش کـه حـد نوسـان ضربان قلـب روزمـره ی آن هـا تأ
Rate Variability(، حـد انسـجام قلـب)Heart Coherence(، نحـوه ی 
فعالیـت سیسـتم عصبـی خـود کار)Autonomic Nervous System( و 
رابطه هـا میـان مغـز و قلب را مـورد ارزیابی قرار داده اسـت، نشـان می دهـد که حد 
نوسـان در ضربـان قلـب افـراد، نحـوه ی فعالیت هـای قلب و نحـوه ی رابطه هـا میان 
قلـب و مغـز از جملـه شـکل دهنده هـای مهـم پروسـه ی ارتباطـات درون فردی انـد 
و بـاالی ارتباطـات میان فـردی و زندگـی فـردی و اجتماعی افـراد نقش مهـم دارند.  
هم چنـان؛ برمبنـای یافته هـای ایـن پژوهـش، یـک سلسـله برنامه هـا و تمرینـات 
خـاص، از جملـه نحـوه ی کنتـرول بر فعالیت هـای قلب، بلنـد بردن حد نوسـان در 
ضربـان قلـب، کاهـش شـمار نفـس گرفتـن در هر دقیقـه تا پانـزده الی بیسـت بار و 
تمرکـز جـدی بر نحـوه ی نفـس گرفتـن وفعالیـت میکانیزم درونـی بدن بـر تقویه ی 

ظرفیت هـای درونـی انسـان ها مفیـد واقـع می شـوند. 
 بایــد متوجــه بــود کــه هــر انســان یــک دوســت و هــم کار خــوب نهــان در وجــود 
ــا  ــند و ب ــد آن را بشناس ــادگی نمی توانن ــه س ــان ها ب ــه انس ــی هم ــودش دارد؛ ول خ
ــاطِت  ــا وس ــد ب ــان نمی توان ــه انس ــای ک ــدود معرفت ه ــی از مع ــد. یک ــار آین او کن
دیگــران بــه آن برســد، شــناختِن آن دوســت و هــم کار واقعــی اســت کــه در وجــود 
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ــی(  ــت و شــخصیت درون ــن دوســت نهــان )ظرفی خــودش نهــان می باشــد. همی
ــش  ــار خوی ــرکات و گفت ــر ح ــت ب ــر حال ــا در ه ــد ت ــک می کن ــان او را کم انس
ــه ی  ــد به گون ــاوت بتوان ــاوت و مکان هــای متف ــت داشــته و در شــرایط  متف حاکمی
ســالم و ســازنده ارتباطــات برقــرار کنــد؛ پــس بایــد در پــی شــناخت آن، دوســت 

و ظرفیــت درونــی و بــا داشــتن رابطــه ی همیشــگی بــا وی بــود.

ارتباطات میان فردی
اسـاس   )Interpersonal Communication(میان فـردی ارتباطـات 
برقـراری تمـام جنبه هـای ارتباطـات عملـی و مسـتقیم با دیگـران اسـت. ارتباطات 
میان فـردی، میـان حـد اقـل دو شـخص برقـرار گردیده و حضـور فعال هـردو طرف 
دخیـل در پروسـه ی ارتباطـات را می طلبـد. از این کـه ارتباطات به مثابه ی پروسـه ی 
تبـادل معلومـات و افـکار میـان حـد اقل دو فرد تعریف شـده اسـت؛ باید انسـان ها 
گاهانـه، هدفمندانـه و فعاالنـه حضـور داشـته  در پروسـه ی ارتباطـات به گونـه ی آ
باشـند. ارتباطـات میان فـردی عبـارت از برقـراری ارتباطـات میـان دو فـرد به خاطر 
تبـادل معلومـات و تجـارب و به خاطـر گفت وگـو و تفاهـم روی مسـایل مختلـف 
برقـرار می شـود. انسـان ها می تواننـد ارتباطـات میان فـردی را هم به گونه ی مسـتقیم 
و بـا حضـور فزیکـی در مقابـل مخاطـب خـود برقـرار نماینـد و هـم به گونـه ی غیر 
مسـتقیم و با اسـتفاده از ابزار و سـهولت های ممکن مانند ایمیل، تلفن، رسـانه های 
اجتماعـی و غیـره؛ اما مؤثرترین شـیوه ی برقـراری ارتباطات میان فردی که انسـان ها 
را کمـک می کنـد تـا یک دیگر خـود را بشناسـند، با هم رابطه داشـته باشـند و از هم 

بیاموزنـد، ارتباطـات میان فـردی مسـتقیم و گفتاری می باشـد.
ارتباطـات میان فـردی عبـارت از برقـرار نمـودن ارتباطـات مسـتقیم و غیر مسـتقیم 
میـان افـراد اسـت که بـر حضور مسـتقیم طرف هـای دخیـل در پروسـه ی ارتباطات 

کیـد می شود)داوسـون، 2008؛ کروویـل، 2011(.  تأ
البته ارتبات میان فردی فقط یک پروسه و یا هم یک مرحله ی خاص برقراری ارتباطات 
نیست؛ بلکه یک جریان مداوم و یک بخش مهم زندگی روزمره ی انسان ها است. 
و  دوستان  اعضای خانواده، هم صنفی ها، هم کاران،  با  کردن  مثال: صحبت  به طور 
انسان های متفاوت، همه مثال های اند برای برقراری ارتباطات میان فردی در زندگی 
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روزمره. به گفته ی استیوارت )2006(، شیوه ی برقراری ارتباطات میان فردی می تواند 
رسمی و جدی باشد و یا هم عادی و دوستانه که شکل گیری نحوه و شیوه ی برقراری 
ارتباطات به محیط و زمینه ی ارتباطات، مهارت های فردی و ویژگی های اجتماعی و 

فرهنگی افراد بستگی دارد.
بـرای برقـرار نمـودن ارتباطـات میان فـردی، سـه عنصـر مهـم نقـش اساسـی دارند 
کـه عبارت انـد از: برقـرار کننده هـای ارتباطـات؛ یعنـی فرسـتنده ی پیـام و گیرنده ی 
پیـام؛ زبـان به مثابـه ی وسـیله ی اصلـی برقـراری ارتباطـات میان فـردی و پیـام کـه 
برقـراری  ارتبـاط محسـوب می شـود. در جریـان  برقـراری  بـرای  اساسـی  فکتـور 
ارتباطـات میان فـردی، نحـوه ی اسـتفاده از زبان، شـیوه ی حرکات و اسـتفاده نمودن 
از زبـان اشـاره و یـا هـم حـرکات خـاص بدنـی و طـرز پاسـخگویی بـه پیام هـای 
مخاطـب می تواننـد بـاالی پروسـه ی ارتباطات نقـش مهم داشـته باشـند. به گفته ی 
مـار)2009(، اسـتفاده از واژه هـای خاص، حرکات و تماس هـای بدنی، حد فاصله 
و بـوی عطـر بـدن نیـز می تواننـد بـاالی پروسـه ی ارتباطـات میان فـردی تأثیرگـذار 
باشـند؛ یعنـی به خاطـر برقـرار نمـودن ارتباطـات منظـم و موفقانـه، انسـان ها بایـد 
مواظـب حـرکات، شـیوه ی نزدیکـی و تمـاس برقـرار کـردن خویـش بـا دیگـران و 

آراسـتن ظاهـر خویـش به گونـه ی مناسـب نیز باشـند.
هدفمندانـه  به گونـه ی  محیـط  شـناخت  و  دیگـران  و  خـود  شـناخت  هم چنـان؛   
داخـل شـدن در پروسـه ی ارتباطـات میان فـردی از جملـه مسـایل اند کـه انسـان ها 
را بـرای برقـراری ارتباطـات سـالم کمـک می کننـد. انسـان ها بایـد پیرامـون خـود، 
مخاطـب خـود، اهـداف احتمالـی خـود و مخاطـب خـود و هم چنـان محیطـی 
کـه در آن ارتباطـات برقـرار می کننـد، باشـند و به ایـن مسـایل توجـه جـدی داشـته 
گاه بودن از انگیـزه و هدف برقـراری ارتباطات و هم چنین  باشـند. شـناخت خـود و آ
شـناخت طـرف مقابـل و درک حد ظرفیت و ویژگی های شـخصیتی وی انسـان ها را 
کمـک می کنـد تا بـا ذهن آماده شـامل پروسـه ی ارتباطات شـده و حـرکات و گفتار 
خـود را مطابـق بـه ظرفیـت موجـود در ماحـول و برمبنـای ضرورت هـای ممکـن 
تنظیـم نماینـد. مارتـون)2004( بـه ایـن بـاور اسـت کـه بـرای برقـراری ارتباطات 
گاهـی در  سـالم انسـان ها بایـد در پـی شـناخت خـود و بلنـد بـردن مفهـوم خودآ

وجـود خود باشـند. 
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البتـه، ارتباطـات میان فـردی می توانـد هـم به گونـه ی پـالن شـده برقـرار شـود و هم 
به گونـه ی آنـی و غیـر پـالن شـده. در اکثـر مـوارد، ارتباطـات میان فـردی به گونـه ی 
غیـر پـالن شـده انجام می شـود و در هـر حالت انسـان ها بایـد آماده گـی الزم برای 
برقـراری ارتباطـات بـا دیگران داشـته باشـند و همیشـه بـا روحیه ی مثبت، سـخنان 
و پیـام هـای نیـک و ارزنـده بـا دیگـران تمـاس برقـرار نماینـد. محتـوای گفتـار و 
پیام هـای انسـان ها هنـگام برقـراری ارتباطـات بـا دیگـران، بـرای خودشـان جایگاه 
می سـازد. پـس، اگـر در پـی برخـورد سـالم و ارایـه ی سـخنان و پیام هـای نیـک و 
مفیـد باشـند، بـرای خـود در اذهـان عامـه و در میـان دیگـران جایـگاه ی مناسـب و 
نیـک آمـاده می سـازند.  هم چنـان؛ در صـورت بی اعتنایـی بـه دیگـران و ارایـه ی 
سـخنان ناخوشـایند و پیام هـای بی مـورد، در اذهـان دیگـران بـرای خـود جایـگاه ی 
بی مـورد و ناخوشـایند می سـازند؛ یعنـی در زندگـی اجتماعـی و روابط فـردی خود 

بـا دیگـران، بایـد متوجـه ی حـرکات و گفتار خـود بود.
و  بایـد مسـووالنه سـخن گفـت  میان فـردی،  ارتباطـات  پروسـه ی   هم چنـان؛ در 
به گونـه ی حسـابی قـدم برداشـت؛ چـون باید دانسـت کـه در دنیـای امـروزی همه 
بـرای قضـاوت کـردن پیرامون حـرکات و گفته هـای ما وقـت می گذارند و بـر مبنای 
محتـوا و حد ارزشـمندی حرکات و سـخنان مـا پیرامون ما قضـاوت می کنند. هنگام 
برقـرار نمـودن ارتباطـات میان فـردی از طریـق تلفـن، ایمیـل و یـا هـم رسـانه های 
اجتماعـی بایـد با همـان جدیت تمـاس برقرار کـرد و پیام فرسـتاد که هنـگام مقابل 
شـدن بـا دیگـران به گونـه ی مسـتقیم ارتبـاط برقـرار می کنیـم و پیـام می فرسـتیم؛ 
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 زمینـه ی تمـاس مـا را مهیـا می کنـد و رد عقـب هـر کمپیوتـر کـه ایمیل هـای ما 
از طریـق آن می رسـد و یـا هـم در عقـب هـر صفحه در بسـتر رسـانه های اجتماعی 
یـک انسـان قـرار دارد و ممکـن به گونـه ی جدی تـر از کسـانی کـه بـا مـا به گونـه ی 
مسـتقیم تمـاس برقـرار می کننـد، بـه گفته هـا و پیام هـای ما برخـورد نماینـد. در هر 
حالـت، بایـد خیلـی مواظب بـود و به گونه ی حسـابی با دیگـران ارتباط برقـرار کرد. 
هنـگام مصافحـه و احـوال پرسـی بـا دیگـران، نبایـد با بـی اعتنایـی با آن هـا مقابل 
شـویم. بایـد مواظـب باشـیم تـا هنگام دسـت دادن بـا دیگـران، فقط نصف دسـت 
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خـود را بـه آن هـا پیشـکش ننمـوده و انگشـت بـزرگ خویـش در روی کـف دسـت 
خـود قـرار ندهیـم.  هم چنـان؛ هنـگام احوال پرسـی بـا دیگـران نبایـد روی خود را 
بـه جهـت دیگـر چرخانـده و چشـم های مان را متوجـه چیـزی و یـا کسـی دیگـری 
بسـازیم. اگـر بـه رابطه ها و مـراوداِت انسـانی-اجتماعی خـود ارزش قایل هسـتیم، 
بایـد بـا جدیـت متوجه نکات یاد شـده باشـیم. نـکات یاد شـده، منفی تریـن اثرات 
ممکـن را بـه پروسـه ی ارتباطـات مسـتقیم میان فـردی در میـان انسـان ها داشـته و 
انجـام دادن هم چـو حـرکات، انسـان ها را در اذهـان دیگـران به مثابـه ی چهره هـای 

بی اعتنـا معرفـی می کننـد.
بایـد متوجه بود که تمام افراد)انسـان ها(، دارای یک سلسـله رازها و محدودیت های 
خاص)نگفتنـی و نپرسـیدنی( در زندگی فردی خود هسـتند. برای داشـتن ارتباطاِت 
میان فـردی موفقانـه و مـداوم و هم چنـان به خاطـر تأمیـن رابطه هـای بـا مفهـوم و 
مانـدگاِر شـخصی بـا آن هـا، بایـد بـه محدودیت هـای یـاد شـده به گونـه ای جـدی 
احتـرام داشـته و هرگـز در پـی عبـور نمـودن از ایـن محدودیت هـا و مرزهای)نـا 
مریـی؛ ولـی درک کردنـی( اخالقـی و اجتماعـی، نباشـیم.  هم چنان؛ الزم اسـت تا 
هنـگاِم تأمیـِن ارتباطـاِت میان فـردی بـا انسـان های متعلـق بـه نورم هـای اجتماعی 
متفاوت و فرهنگ های مختلف، بیشـتر متوجه ی مسـایل یاد شـده باشـیم تـا بتوانیم 
زمینه هـا و فرصت هـای بیشـتر را بـرای تفاهـم و بـا همـی بـا دیگـران، در پروسـه ی 

ارتباطـات روزمـره ی خویش به میـان آوریم. 
اگـر چـه ممکن اسـت که ایـن قاعده)عدم تـالش برای فرصـت یابی و داخل شـدن 
در حریـِم خصوصـی دیگران(، تا حـدی ظرفیت هـای آشکارسـازی و بی پرده گویی 
افـراد را محـدود بسـازد؛ ولی بـدون شـک، ظرفیت هـا و توانایی های آغـاز و تداوم، 
اعتمـاد بـه نفـس و حمایـت عاطفـی افـراد را کـه از جملـه مهم تریـن ظرفیت هـای 
الزم بـرای تأمیـن و تـداوِم ارتباطاِت موفقانـه ی میان-فردی در بیِن انسـان ها و ایجاد 
و تقویـه ی رابطه هـای انسـانی در میان شـان محسـوب می شـوند، به گونـه ی جدی و 

تبـارز می دهد. چشـم گیر 
هم چنـان بایـد دانسـت، همان گونـه ی که زبان وسـیله ی اصلـی برقـراری ارتباطات 
و دسـت یافتـن بـه تفاهم در میان انسـان ها محسـوب می شـود، حـد توانایـی برقرار 
کننـدگان ارتباطـات بـرای فهم زبـان و نحوه ی اسـتفاده از زبـان و فکتورهـای زبانی 
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نیـز بـاالی پروسـه و نتیجـه ی ارتباطـات تأثیرات جـدی و تعییـن کننده دارنـد. برای 
فهـم محتـوای اصلـی و نـکات ارزشـمند پیام هـای طرف هـای دخیـل در پروسـه ی 
ارتباطـات کـه ممکـن بـا شـیوه های متفـاوت و بـا اسـتفاده از مهارت هـای متفاوت 
نـرم افزاری-فـردی ارایـه شـوند. انسـان ها بایـد از ظرفیـت الزم و آمادگـی کامـل 
برخـوردار باشـند؛ امـا باید همواره تـالش نمایند تا در پروسـه ی برقـراری ارتباطات 
بـا دیگـران از زبان سـاده، معیـاری و عام فهم اسـتفاده نمایند. بایـد پیرامون انتخاب 
واژه هـا و حـد برهنـه بـودن مفاهیـم قابـل انتقـال به واسـطه ی واژه هـا و جمـالت 
گفتـاری و نوشـتاری توجه جدی داشـته باشـند و در حـد امکان مفاهیـم را به گونه ی 
واضـح بـه مخاطبـان خویـش انتقـال دهنـد؛ امـا نبایـد حـد وضاحـت و برهنگـی 
مفاهیـم در حد باشـد کـه فکتورهـای بیرونی و محیطی بـر کیفیت و نحـوه ی انتقال 

آن تأثیـرات منفی داشـته باشـند. 
تفاوت هـا میـان تـالش کـردن بـرای درک گفته هـای دیگـران و انتقـال پیام هـا بـه 
دیگـران مشـابه بـه تفاوت هـا میـان نحـوه ی به دسـت آوردن زر از طریـق زرشـویی 
و پیشـکش کـردن زر به مثابـه ی تحفـه و یـا هم یـک امتعـه ی شـامل در معامله های 
زندگـی بـه دیگـران می باشـد؛ یعنـی بـرای موفـق بـودن در پروسـه ی زرشـویی و 
به دسـت آوردن طـال از میـان خاک و ریگ بایـد خیلی هوشـیارانه و محتاطانه تالش 
کـرد و متوجـه بـود تـا ذرات و توته های طـال را از میـان خاک و ریگ به دسـت آورد؛ 
امـا نبایـد طـالی دسـت داشـته ی خویـش را بـا خـاک و ریگ مخلـوط نمـوده و به 
دیگـران پیشـکش نماییـم، هم چنـان نباید طـال را در آن حد برهنه و واضح به کسـی 
یـا جایـی انتقـال دهیم کـه در معـرض خطـر احتمالی قـرار گیـرد. باید دانسـت که 
نحـوه ی انجـام ایـن کار را ظرافت هـا و ظرفیت هـای شـخصیتی و مهارت هـای نرم 

افـزاری فـردی انسـان ها تعییـن می کند.   
انتخاب واژه ها و شـیوه ی اسـتفاده از آن ها، برای داشـتِن ارتباطات موفق میان-فردی 
بـا دیگـران، خیلـی مهم انـد. برای داشـتِن یـک پروسـه ی موفـق و مثمـر، ارتباطاِت 
میان فـردی مسـتقیم و وسـاطت شـده)آنالین( بـا دیگـران، همـواره بایـد مواظـب 
نحـوه ی انتقـال پیام هـای خـود بـوده و واژه هـا و جمالت را کـه برای منتقل سـاختِن 
پیام هـا و برداشـت های خویـش اسـتعمال می کنیـم، بـا دقـت انتخـاب نماییـم. در 
پروسـه ی ارتباطـاِت موفـق و مثبـت میان افـراد، انتخاب و شـیوه ی اسـتفاده ی اولین 
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واژه؛ جملـه بعد از سـالم دادن برای تـداوِم ارتباطات در آن مرحله ی که تأمین شـده 
اسـت، و هم چنـان آخریـن واژه- جملـه قبـل از خدا حافظـی برای تـداوم ارتباطات 
در مراحـل بعـدی میـان افراد، نقش اساسـی را بـازی می کننـد. البته، اسـتراتیژی ها 
بـرای انتخـاب واژه و نحوه ی اسـتفاده از آن، نسـبت به طرز دید، حـد جدیت تماس 
میـان افـراد و حد ارزشـمندی آن ها نـزد یک دیگرشـان متفاوت می باشـند. فقط یک 
یـا دو  شـیوه و اسـتراتیژی کـه موفقانـه میـان دو یـا چنـد شـخص تجربـه شـده اند، 
نمی تواننـد نسـخه ی خوبـی بـرای همـه باشـند؛ ولـی می تواننـد در جهـِت متوجـه 

سـاختن افـراد بـرای داشـتِن ارتباطات موفـق و مفید، ممـد و مفید واقع شـوند. 
طرف هـای دخیل در پروسـه ی ارتباطـات میان فردی، برای جلوگیری از مناقشـه های 
ممکـن و جلوگیـری از سـوء تفاهمات و متوقف شـدن احتمالی پروسـه ی ارتباطات 
در میـان خـود، بایـد که خودشـان بـا درک ماحـول و زمینه هـای ارتباطـی و ظرفیت 
و حـد توقـع طـرف مقابـل خـود، اسـتراتیژی ارتباطـاِت میان فـردی خـود را، تنظیم 
، در پروسـه ی ارتباطـات میان فـردی بـا دیگـران، در مقابل 

ً
و ترسـیم نماینـد. ضمنـا

کسـی که از قبـل می شناسـیم؛ ضمـن صمیمی بودن بـا او، بایـد تا حد ناشـناخته ها 
در مقابلـش احتیـاط نماییـم و هم چنـان در جریـان داشـتِن ارتباطـات با کسـانی که 
از قبـل نمی شناسـیم، بـه انـدازه ی کسـانی که می شناسـیم، گـرم و صمیمی باشـیم. 
در هـردو حالـت، مواظبـت از پروسـه ی ارتباطـات، ارزیابـی حالـت ظاهری طرف 
مقابـل و تـالش بـرای خواندِن برداشـت های ذهنـی وی در حد ممکن، مـا را کمک 

می کننـد تـا پروسـه ی ارتباطـات خود بـا دیگـران را، موفقانه تداوم بخشـیم. 
بایـد متوجـه بود کـه ارتباطات میان فـردی عامل اصلی بـرای درک متقابل انسـان ها، 
به میـان آمـدن روحیه ی هـم کاری میان آن ها و فراهم سـازی زمینه ی رشـد و موفقیت 
در میـان آن هـا می باشـد. پاک)2008(معتقـد اسـت کـه اساسـی ترین مرحلـه ی 
ارتباطـات در میـان انسـان ها، ارتباطـات میان فـردی اسـت. ارتباطـات میان فـردی 
سـطح کوچـک و ابتدایـی تمـام رابطه هـا و تماس هـا در میـان انسـان ها محسـوب 
می شـود)کیم، 2001؛ کیـم، 2005(. بـه گفتـه ی امودیـو و وینتـورت )1959(، 
ارتباطـات میان فـردی در پروسـه ی ارتباطـات انسـانی نقش خـون در بدن را داشـته 
و یکـی از مهم تریـن ویژگی هـای انسـانی و دسـت آوردهـای انسـانی می باشـد کـه 
انسـان ها را کمـک می کنـد تا احسـاس، عواطف، افـکار و نیازمندی هـای یک دیگر 
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میان فـردی  ارتباطـات  بـه  بایـد  انسـان ها  همیـن،  بـرای  بداننـد.  و  کننـد  درک  را 
به مثابـه ی یـک قـدم مهـم و سـازنده ی ارتباطات انسـانی توجـه نمـوده و در پی بلند 
بـردن سـطح مهارت هـا و ظرفیت هـای الزم بـرای برقـراری ارتباطـات میان فـردی 

موفـق و مثمر باشـند. 
ارتباطـات میان فـردی یکـی از ضروریات مهـم در زندگی مدرن انسـانی بوده و یک 
ضـرورت جـدی برای همه انسـان ها محسـوب می شـود.  هم چنـان؛ برقـرار نمودن 
زندگـی  نیازمندی هـای  از  یکـی  مثمـر،  و  سـالم  به گونـه ی  میان فـردی  ارتباطـات 
فـردی، اجتماعـی و کاری انسـان ها محسـوب می شـود. به گفتـه ی ِویـد)2008(، 
توانمنـدی برقـراری ارتباطـات میان فـردی هـم بـرای زندگـی فـردی اهمیـت دارد 
و هـم بـرای زندگـی حرفه یـی. بـر عـالوه ی مزایایـی فـردی و اجتماعـی ارتباطـات 
میان فـردی و داشـتن مهارت هـای الزم بـرای برقراری ارتباطات مسـتقیم بـا دیگران، 
انسـان ها می تواننـد از طریـق برقـرار نمـودن ارتباطـات میان فـردی چیزهـای زیادی 
را بـا هـم شـریک بسـازند، از یک دیگـر بیاموزنـد و در جهـت بلنـد رفتـن ظرفیـت 
پژوهـش  یـک  یافته هـای  شـوند.  واقـع  مفیـد  یک دیگـر  توانمندی هـای  سـطح  و 
علمـی پیرامـون جهانـی شـدن آمـوزش عالـی کـه به واسـطه ی سـروری و وهـاب 
)2016( انجـام شـده اسـت، بـر تأثیـرات جـدی ارتباطات مسـتقیم و غیر مسـتقیم 
میان فـردی میـان دانش جویـان و پژوهش گران در جهت شـریک سـاختن معلومات 
و یافته هـای علمـی و اکادمیـک، بهبـود شـیوه های فراگیری آموزش هـای تخصصی 
و ایجـاد شـبکه های کاری برای هم کاری و تشـریک مسـاعی در جهـت تحقق یافتن 
اهـداف مشـترک و یا هـم مشـابه در میـان دانش جویـان و پژوهش گـران عرصه های 
کیـد دارند؛ یعنـی برقراری ارتباطـات هدفمند و موفقانـه ی میان فردی در  مختلـف تأ

هـر حالـت می تواننـد مفید و سـازنده باشـد.
برقـراری  بـرای  الزم  مهارت هـای  کسـب  و  میان فـردی  ارتباطـات  برقـراری 
ارتباطـات میان فـردی انسـان ها را قـادر می سـازد تـا بـرای برقـرار نمـودن ارتباطات 
در زمینه هـای دیگـر و در سـطوح متفـاوت نیـز آمـاده باشـند. چـون، ارتباطـات 
و  مهارت هـا  و  اسـت  انسـانی  جانبـه ی  دو  ارتباطـات  اساسـی  بسـتر  میان فـردی 
صالحیـت برقـراری ارتباطـات میان فـردی بـرای جنبه های دیگـر ارتباطات انسـانی 
نیـز مفیـد واقـع می شـوند. چـون، در همـه عرصه هـا، ارتباطـات انسـانی از طریـق 
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ارتباطـات میان فـردی تأمیـن گردیـده و بسـتر وسـیع ارتباطـات انسـانی از همیـن 
محدوده)ارتباطـات میان فـردی( و از طریـق هم سـویی و شـراکت آن بـا مفاهیـم 

دیگـر زندگـی انسـانی، چـون فرهنـگ، سیاسـت و حرفـه شـکل می گیرنـد. 
نبایـد فراموش کـرد که گرچه بـرای برقراری و تـداوم ارتباطاِت موفقانـه ی میان فردی 
بـا دیگـران، آرایـش تـن و لباس نقـش دارند؛ ولی شـکل ظاهـری و نحـوه ی نمایش 
جبیـن و صـورت نقـش عمـده دارنـد. به شـرط آنکـه عناصر آرایـش دهنـده، انرژی 
و احسـاس درونـی افـراد باشـند، نـه رنگ هـا و عناصـر مصنوعی)بیرونی(! تبسـم، 
چهـره ی گـرم و جبیـن بـاز، از جملـه نشـانه های برجسـته ی ایـن آرایـِش ارزنده اند. 
بـرای همیـن، آنهای کـه بـه چـاک یخـن و چین دامـن دیگـران توجـه دارنـد، در پی 
برقـراری ارتباطـات ماندگار انسـانی با شـما نیسـتند؛ بلکه آنانی کـه متوجه ی آرایش 
لب هـا و چین پیشـانی انسـان ها انـد، در پی برقـراری و داشـتن ارتباطـاِت ارزنده ی 
انسـانی بـا دیگـران می باشـند. البتـه، احسـاس درونـی افـراد نسـبت بـه یک دیگر، 
ارتباطـات میـان آن هـا را گـرم می سـازد. اندیشـه و افـکار مشـترک و یـا هـم متضاد 

آن هـا، بـه نحـوه و شـکل ارتباطات رنـگ و محدودیـت تعییـن می کنند.
در هـر حـال، رابطه های 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 رابطه هـای 
ارزشـمند در میـان انسـان ها مـی کارد. بـا گذشـت زمـان و تداوِم شـک و شـکایت، 
بـذر شـک در بسـتر رابطه هـا میـان انسـان ها جوانـه می زنـد و شـگافی را به میـان 
مـی آورد. بـا به میـان آمدن شـگاف، حـِس کنجـکاوی انسـان ها، آن هـا را وا می دارد 
گاه شـدن از حقایق)فرضـی( طـرف دیگـر خـط رابطه هـا، نگاه هـای  تـا به خاطـر آ
مکـرر و بی مـورد را به خصوصی تریـن حریـم طـرف و یـا هـم طرف هـای مقابـل 
خویـش داشـته باشـند. تکـرار هم چـو نگاه هـای بی مـورد، باعـث ایجـاد درز در 
بسـتر رابطه هـا میـان انسـان ها می شـود. ایجـاد درز در بسـتر رابطه هـا، مباحـث و 
مشـاجره های مـداوم را در پـی دارد. تـداوم شـک و شـکایت و مشـاجره، درز به میان 
آمـده را پهـن و پهن تـر سـاخته و باعـث ایجاد مـرز در بسـتر رابطه ها میان انسـان ها 
می شـود کـه ایـن مـرز بسـتر را بـه بسـترها مبـدل سـاخته و باعـث جدایـی و دوری 

انسـان ها از هـم می شـود. 
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پس اگر به رابطه های تان با دیگران، به خصوص نزدیکان و عزیزان خود ارزش قایل 
باید  نمایید.  بر یک دیگر، خودداری  از شکایت کردن و شک های بی مورد  هستید، 
متوجه بود که، در عصر حاضر، رابطه های 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 روزمره ی اجتماعی خود دور ساخت. در غیر آن، 
ترمیم پروسه ی ذکر شده به گونه ی واقعی آن و تکرار رابطه های تخریب شده با همان 
کیفیت قبلی، ناممکن به نظر می رسند؛ چون در خیلی مشکل خواهد بود تا مرز و 
درز ایجاد شده در بستر رابطه ها را از میان برداشت و ترمیم کرد. باز هم، اگر انسان ها 
با تالش فراوان و پرداختِن قیمت خیلی گزاف، مرز ها 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 پروسه ی که برای جدایی می انجامد، می تواند 

در هر حالت به مثابه ی یک قوه ی بالفعل برای دوری و جدایی مجدد عمل کند. 
بـه همیـن اسـاس، بـه رابطه های خود بایـد ارزش جدی قایل شـد و بـا درایت کامل 
رابطه هـای ارزشـمند خـود را حفـظ کرد. بایـد این را بدانیـم که رابطه های ارزشـمند 
آن هـا محسـوب می شـوند.   اجتماعـی  زندگـی  واقعـی  بسـتر  انسـان ها،  میـان  در 
هم چنـان؛ مسـایل یـاد شـده را بایـد در زندگانـی مشـترک و رابطه هـای عاطفـی-

خانوادگـی نیـز به گونـه ی خیلی جـدی، در نظـر گرفت.
ــه  ــانی را ک ــات انس ــای ارتباط ــر بخش ه ــردی و دیگ ــات میان ف ــه ارتباط از این ک
ــوان از  ــد، می ت ــاهده و ارزیابی ان ــل مش ــوند و قاب ــام می ش ــی انج ــه ی علن به گون
طریــق تهیــه ی پرســش نامه ها و پژوهش هــای کمــی و کیفــی، مشــاهده ی جریــان 
ــه  ــوه ی ب ــداوم و نح ــاز و ت ــوه ی آغ ــی نح ــراد، ارزیاب ــان اف ــات می ــراری ارتباط برق
پایــان رســیدن ارتباطــات و ارزیابــی نتایــج احتمالــی آن مــورد بررســی قــرار داد. 
هم چنیــن از طریــق گفت وگــو هــای طوالنــی و مــورد بحــث قــرار دادن فاکــت و 
ــای  ــا و جنبه ه ــر عرصه ه ــردی و دیگ ــات میان ف ــه ارتباط ــق ب ــم متعل ــث مه مباح
ــر  ــک ب ــته های اکادمی ــوب نوش ــرار داد و در چارچ ــی ق ــورد ارزیاب ــات، م ارتباط
اســاس یافته هــای خــود ابــراز نظــر نمــود. البتــه، انجــام پژوهش هــای اکادمیــک 
ــال  ــن ح ــن و در عی ــش برانگیزتری ــی از چال ــانی، یک ــات انس ــه ی ارتباط در عرص
می شــود؛  محســوب  پژوهش گــران  بــرای  کاری  عرصه هــای  جذاب تریــن 
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ــه  ــط ب ــخص مرتب ــه ی مش ــک عرص ــد ی ــر می خواه ــک پژوهش گ ــی ی ــون وقت چ
ــودش  ــد خ ــه بای ــن این ک ــد، ضم ــرار ده ــی ق ــورد ارزیاب ــانی را م ــات انس ارتباط
گاهــی داشــته و یــک الگــوی خــوب بــرای برقــراری ارتباطــات  پیرامــون عرصــه آ
بــا دیگــران باشــد، بــا حــاالت، حــرکات و پاســخ های گوناگــون مواجــه می شــود 

ــز خــارج می باشــد.  ــا از تصــور نی کــه گاهــی حت
در هــر حــال، بایــد بــه خــود و رونــد کاری در پروســه تحقیــق و پــروژه ی تحقیقــی 
ــر  ــاتی و غی ــای احساس ــات و قضاوت ه ــه احساس ــت و ب ــرول داش ــش کنت خوی
معیــاری اجــازه مداخلــه را نــداد. در پروســه ی ارتباطــات انســانی، گاهــی بعضــی 
گفتنی هــا نگفتنــی می شــوند و گاهــی هــم بعضــی نگفتنی هــا گفتنــی. در جریــان 
برقــراری ارتباطــات و هم چنــان در هنــگام ارزیابــی پروســه ی ارتباطــات دیگــران، 

ــوند.  ــایل می ش ــو مس ــک هم چ ــث درک و تفکی ــت کاری باع ــت و ظراف ظرفی

ارتباطات میان گروهی
از  عبــارت   )Intergroup Communication(میان گروهــی ارتباطــات 
برقــراری ارتباطــات مســتقیم گفتــاری و یــا هــم ارتباطــات غیــر مســتقیم وســاطت 
شــده میــان گروه هــای مختلــف انســانی می باشــد. ارتباطــات میان گروهــی 
ــکار  ــات و اف ــادل معلوم ــات و تب ــراری ارتباط ــرای برق ــت ب ــه ای اس ــرا و زمین مج
ــه  ــود ک ــه می ش ــان ها گفت ــی از انس ــه جمع ــروه ب ــف. گ ــای مختل ــان گروه ه می
گاه بــودن بــر جایــگاه،  به گونــه ی مــداوم و منظــم بــا هــم تمــاس داشــته و ضمــن آ
ظرفیت هــا و مکلفیت هــای یک دیگــر، بــا داشــتن احســاس مشــترک قــرار 
ــترک  ــداف مش ــله اه ــک سلس ــت آوردن ی ــر به دس ــم، به خاط ــار ه ــتن در کن داش
ــت  ــان ها اس ــده ی از انس ــارت از ع ــروه عب ــیع تر، گ ــه ی وس ــد. به گون ــالش نماین ت
ــای  ــترک و برمبن ــاس مش ــا و احس ــتن ویژگی ه ــا داش ــترک و ب ــه ی مش ــه به گون ک
ــد. امــا،  ــار هــم زندگــی نمــوده و باهــم کار نماین منافــع و سرنوشــت مشــترک کن
ــده ی  ــر گیرن ــه در ب ــد ک ــرایطی می دان ــا و ش ــامل ویژگی ه ــروه را ش ــر گ ــن اث ای

ــند. ــی می باش ــف اول تعری
ــان  ــات در می ــراری ارتباط ــای برق ــر عرصه ه ــد دیگ ــی مانن ــات میان گروه ارتباط
ــه ی علمــی و  ــوده اســت؛ امــا به گون انســان ها همــواره بخشــی از زندگــی آن هــا ب
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اکادمیــک آلپــرت )1954(در تیــوری تمــاس)Contact Theory( خویــش بــر 
شــیوه های برقــراری ارتباطــات ســالم میــان  گروه هــای مختلــف انســانی پرداخــت 
و نظریاتــی را در قبــال احتمــال متشــنج شــدن پروســه ی ارتباطــات در میــان افــراد 
ــژادی  ــی و ن ــاوت فرهنگ ــای متف ــف و دارای ویژگی ه ــای مختل ــق به گروه ه متعل
ابــراز داشــت. آلبــرت بــه پروســه ی ارتباطــات و آغــاز تماس هــای آنــی و ابتدایــی 
ــانی  ــف انس ــای مختل ــدن گروه ه ــار آم ــرای کن ــوب ب ــای خ ــه ی فرصت ه به مثاب
کیــد دارد. او، هم چنــان بــر مؤثریــت کنــار گذاشــتن تعصــب و پیــش داوری هــای  تأ
ــودن  ــرار نم ــودن، برق ــش ب ــر بخ ــات و اث ــه ی ارتباط ــت پروس ــر موفقی ــه ب ناموج
 ،)Prejudice(ــب ــش تعص ــر کاه ــف به خاط ــای مختل ــا گروه ه ــات ب ارتباط

باورمنــد اســت. 
در  مختلـف  گروه هـای  و  تجمعـات  شـکل گیری  سمپسـون)2012(،  به گفتـه ی 
جوامـع انسـانی نتیجـه ی برخـورد مردمان همـان جامعه بـا یک دیگر اسـت. ُبَرود و 
دیگـران )2013( معتقدانـد کـه تماس هـای میان گروهی در بیـن گروه های مختلف 
و بـا داشـتن ویژگی هـای متفـاوت، زمینه هایی بـرای تماس هـا و برقـراری ارتباطات 
در حـد وسـیع تر و در میـان اقـوام و قبایـل مختلـف گسـترش خواهـد داد. این کار، 
بـه هم زیسـتی مسـالمت آمیز و داشـتن رابطه هـا و برقـراری ارتباطـات میان گروهی 
مثبـت و مفیـد نیز کمـک خواهد نمـود. تماس های مـداوم میان گروه هـای مختلف 
باعـث ایجـاد فرصتـی می شـوند که انسـان های متعلـق به قبایـل و مناطـق مختلف 
را کمـک می کنـد تـا بـا تالش هـای مداوم بـا هـم ارتباطـات برقـرار نماینـد و با هم 

وصل شـوند)ُبَرود و دیگـران، 2013(. 
بـر مبنـای گفته هـای فـوق، شـکل گیری گروه هـای مختلـف انسـانی، آغـاز، ازدیاد 
باعـث  بیـن گروه هـای مختلـف  ارتباطـات میان گروهـی در  و  تـداوم تماس هـا  و 
نزدیکـی انسـان های متعلـق بـه یـک جامعـه می گـردد. ایـن پروسـه در جوامع چند 
قومـی و چنـد فرهنگـی نیـز زمینه هـای برقـرار نمـودن تماس ها در سـطح وسـیع تر 
در میـان مـردم و زمینه هـای نزدیکـی آن هـا را مهیا می کننـد. در مجمـوع، ارتباطات 
انسـانی و برقـراری ارتباطـات سـالم و مـداوم میـان انسـان ها آن ها را کمـک می کند 
تـا یک دیگـر خـود را درک نمـوده و در کنـار هـم زندگی سـالم و آرام داشـته باشـند.
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ارتباطات حرفه یی
از  نوعـی   )Professional Communication(حرفه یـی ارتباطـات 
ارتباطـات میان فـردی و میان گروهـی اسـت کـه در عرصه هـای کاری و برمبنـای 
نیازهـای حرفه یـی و کاری برقـرار می شـوند. ارتباطـات حرفه یـی، گاهـی به گونـه ی 
فـردی و مسـتقیم میـان دو فرد و یـا هم چند فرد دایـر می گردد و گاهی هـم به گونه ی 
گروهـی میـان گروه هـای مختلـف از متخصصیـن و کارگـران و اهل حرفـه به خاطر 
مشـوره نمـودن و روی دسـت گرفتـن برنامه هـای منظـم کاری تأمین می شـود. برای 
همیـن، می تـوان ارتباطـات حرفه یی را هم نوعـی از ارتباطات جدی و پالن شـده ی 
میان فـردی دانسـت و هـم نوعـی از ارتباطـات پـالن شـده ی میان گروهـی. برقراری 
ارتباطـات حرفه یـی باعـث ازدیـاد هـم کاری در میـان اهـل حرفـه، مدیریت سـالم 
نزاع هـا و تشـنجات احتمالـی و جلوگیـری از برهم خـوردن پروسـه ی کار و با همی 

متخصصیـن و کارگـران خواهد شـد.
و کارگــران  پیرامــون کارهــای روزمــره ی متخصصیــن  ارتباطــات حرفه یــی، 
ــبرد کار،  ــوه ی پیش ــر نح ــتر ب ــده و بیش ــر گردی ــف کاری تدوی ــای مختل عرصه ه
ــای  ــی کاره ــخص کاری، ارزیاب ــای مش ــی پالن ه ــزی و طراح ــوه ی برنامه ری نح
روزمــره و یــا هــم روی دســت گیــری برنامه  هــای تفریحــی در میــان اهــل حرفــه 
برقــرار می شــود. یــک تفــاوت جــدی ارتباطــات حرفه یــی بــا انــواع دیگــر 
ارتباطــات انســانی نحــوه ی اســتفاده از زبــان ارتباطــی اســت؛ چــون در ارتباطــات 
حرفه یــی بیشــتر از زبــان تخصصــی و حرفه یــی و ســمبول ها و اصطالحــات 
ــرایط  ــت ش ــی تح ــات حرفه ی ــان؛ ارتباط ــود.  هم چن ــتفاده می ش ــوص اس مخص
ــم از  ــش مه ــک بخ ــده و ی ــرار گردی ــط کاری برق  در محی

ً
ــا ــاص کاری و غالب خ

ــود.  ــوب می ش ــه محس ــل حرف ــران و اه ــن، کارگ ــره ی متخصصی ــای روزم کاره
برقـراری ارتباطـات سـالم حرفه یـی میان اهـل حرفه باعث ازدیاد تشـریک مسـاعی 
و هم کاری هـای مسـلکی در میان آن ها گردیده و در قسـمت ازدیاد دسـت آوردهای 
خودشـان و نهادهـای مربوطه ی شـان می توانـد نقـش اساسـی بـازی کنـد. فراگیری 
و دانسـتن مهارت هـای الزم بـرای برقـراری ارتباطـات موفقانـه ی حرفه یـی باعـث 
می شـود تـا کار کنـان یـک نهـاد یـا اهل حرفـه یک دیگـر خـود را به  صـورت خوبتر 
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درک نمـوده و بـا هـم به  صـورت مؤثرتـر هـم کاری نماینـد. فراگیـری ظرفیت هـای 
جهـت  در  ظرفیت هـا  رشـد  بـرای  ممکـن  اسـتراتیژی های  از  یکـی  میان فـردی، 

برقـراری ارتباطـات موفقانـه ی حرفه یـی می باشـد.
جبلیـن)1987( و روزنسـتاین و دیگـران)2002( بـر تأثیـرات تفاوت هـای فرهنگی 
و اجتماعـی، عـادات شـخصی و سلسـله ی مراتـب کاری در پروسـه ی ارتباطـات 
کیـد دارنـد؛ یعنـی ویژگی هـای متفـاوت فـردی، اجتماعـی و فرهنگـی  حرفه یـی تأ
افـراد، به خصـوص متخصصیـن و اهـل حرفـه و قـرار داشـتن آن هـا در رده هـای 
متفـاوت کاری می تواننـد به مثابـه ی فکتور هـای بالقـوه، بـاالی ارتباطـات روزمره ی 

حرفه یـی در میـان اهـل حرفـه اثـر گذار باشـند. 
در عصـر امـروزی کـه نهادهـای تحصیلـی، شـرکت ها و مراکـز چنـد فرهنگـی و 
چنـد ملیتـی مردمـان متعلـق بـه نورم هـا و باورهـای مختلـف اجتماعـی و فرهنگی 
را در خـود دارنـد، تفاوت هـای موجـود در میـان آن ها می تواننـد بر رونـد ارتباطات 
روزمره ی شـان تأثیرگـذار باشـند. بـا توجـه بـه ایـن، الزم اسـت تـا بـه تفاوت هـای 
فـردی، اجتماعـی و فرهنگـی در هر زمینه و سـطح ارتباطات انسـانی توجه ی جدی 
داشـته و بـا داشـتن نگرش مثبت نسـبت بـه تفاوت هـا، از تفاوت ها به مثابـه ی عامل 
تقویـه کننـده ی ارتباطـات بـا یک دیگر اسـتفاده کـرد. طرز نگـرش انسـان ها در هر 

حالـت می تواننـد بـاالی زندگـی و نتایج کارشـان اثرگذار باشـد.

ارتباطات میان فرهنگی
از  عبـارت   )Intercultural Communication(میان فرهنگـی ارتباطـات 
نـوع ارتباطـات انسـانی اسـت کـه میـان افـراد متعلـق بـه فرهنگ هـا و زمینه هـای 
تبـادل معلومـات و مفاهیـم اجتماعـی، فرهنگـی و  اجتماعـی متفـاوت به خاطـر 
علمـی برقـرار می شـود. ارتباطـات فرهنگـی کـه از پـر رنگ تریـن و جذاب تریـن 
نـوع ارتباطـات در میـان انسـان ها اسـت، یک سلسـله موانـع و چالش هـای خاص 
خـودش را نیـز دارا اسـت. تفاوت هـای فرهنگـی و اجتماعی و عالقمندی انسـان ها 
بـرای دانسـتن تفاوت هـا و کسـب معلومـات در قبال مردمـان متفاوت باعـث ازدیاد 
عالقمنـدی آن هـا به خاطـر برقـراری ارتباطـات میان فرهنگـی می شـود.  هم چنـان؛ 
گاهـی همیـن تفاوت هـا، به خصـوص تفاوت هـای عمیـق در نورم هـای ارتباطـی و 
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مسـایل و ارزش هـای فرهنگـی باعث بروز سـوء تفاهمات و برهم خوردن پروسـه ی 
ارتباطـات میـان افـراد و مردمـان متعلـق بـه فرهنگ هـای متفـاوت می شـوند. برای 
همیـن، انسـان ها بایـد در پروسـه ی ارتباطـات میان فرهنگـی و هنگام مواجه شـدن 
بـا افـراد متعلـق بـه جوامـع و فرهنگ هـای متفـاوت، متوجه حـرکات و گفتـار خود 

بـوده و ضمـن احتـرام داشـتن بـه تفاوت هـا، با دقـت و هوشـیاری رفتـار نمایند.
از طریـق  تـا  انسـان ها  بـرای  اسـت  مهـم  فرصـت  یـک  میان فرهنگـی  ارتباطـات 
برقـراری نمـودن ارتباطـات بـا مردمـان مختلـف و انسـان های متعلـق بـه جوامع و 
فرهنگ هـای مختلـف، دیـد خـود نسـبت به ماحـول و جهان را وسـعت بخشـیده و 
پیرامـون تفاوت هـای موجـود در دنیـای انسـانی معلومـات الزم را به دسـت آورنـد. 
گاهـی در قبـال تفاوت هـای موجـود در جوامـع انسـانی و فراگرفتـن تجـارب الزم  آ
در جهـت برقـراری ارتباطـات بـا مردمـان مختلـف و دانسـتن نورم هـای اجتماعی، 
ارزش هـا و حساسـیت های فرهنگـی و نورم هـای ارتباطـی جوامع مختلف انسـانی 
انسـان ها را کمـک می کننـد تـا در هر گوشـه ی دنیا بتوانند شـامل جریان هـای فعال 
اجتماعـی و فرهنگـی شـده و از تنهایـی نجـات یابنـد. در دنیـای امـروزی، جهانی 
شـدن و شـکل گیری نهادها، شـهرها و حتـا جوامع چنـد فرهنگی در حال رشـداند. 
اجتماعـی موجـود در زندگـی  و  فرهنگـی  تفاوت هـای  دانسـتن  به همیـن خاطـر، 
انسـان ها، داشـتن مهـارت برقـراری ارتباطات با مردمـان مختلف و برخـوردار بودن 
از فراسـت الزم بـرای درک حساسـیت های فرهنگـی و اجتماعـی باعث می شـوند تا 

انسـان ها در زندگـی فـردی، اجتماعـی و کاری خویـش بیشـتر موفق باشـند. 
نمـودن  برقـرار  بـرای  و داشـتن ظرفیت هـای الزم  میان فرهنگـی  ارتباطـات  البتـه، 
ارتباطـات میان فرهنگـی تنهـا یـک عالقمنـدی شـخصی و یـک موضـوع جالـب 
اجتماعـی و فرهنگـی نیسـت؛ بلکه یک ضـرورت اجتناب نا پذیر اسـت. انسـان ها 
بـه  انسـان های متعلـق  بـا  بـرای مواجـه شـدن  و  نمـوده  توجـه  آن  بـه  مکلف انـد 
فرهنگ هـای متفـاوت آماده باشـند. چون، در نهادهای آموزشـی، مراکـز کاری و در 
شـهرها و محـالت رهایشـی مردمان متعلـق به فرهنگ هـای مختلف حضـور دارند 
کـه بـدون مواجـه شـدن و تمـاس گرفتـن بـا آن هـا، نمی تـوان زندگـی را به خوبـی 
سـپری کـرد و در کارهـا موفـق بـود. نتایج یـک تحقیق علمی به واسـطه ی سـروری 
و نوبلـی)2016( نشـان می دهـد کـه ارتباطات میان فرهنگـی یکی از فکتـور مهم و 
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مؤثـر در جهـت رشـد ظرفیت هـای اکادمیـک پژوهش گـران و دانش جویـان متعلق 
بـه کشـورهای مختلـف می باشـد کـه در نهادهـای مـدرن چنـد فرهنگـی مصروف 

آموختـن و یـا هـم مشـغول کاراند. 
در کل، ارتباطـات میان فرهنگـی یک مسـیر مهم در جهت تماس هـا و گفت وگوهای 
بین فرهنگـی و کنـار آمـدن مردمـان متعلـق بـه فرهنگ هـای مختلـف در زیـر یـک 
چتـر ارزشـمند انسـانی محسـوب می شـود. ارتباطـات میان فرهنگـی به حیـث یک 
تـرم مسـتقل علمـی و یـک بخـش متعلـق بـه علـم ارتباطات توسـط هـال)1959( 
شـامل ادبیـات اکادمیک شـد. البتـه ارتباطـات میان فرهنگی قبـل از آن نیـز در میان 
مردمـان مختلـف همـواره وجـود داشـته؛ اما به گونـه ی یـک مبحث مسـتقل علمی 

شـامل فعالیت هـای اکادمیـک نبوده اسـت. 
بـرای برقـرار نمـودن ارتباطـات میان فرهنگـی موفقانـه و مثمـر، چهـار فکتـور نقش 
اساسـی دارنـد کـه عبـارت اند از: وسـعت نظـر و احتـرام قایل شـدن بـه تفاوت ها، 
مهارت هـای فـردی، مهارت هـای ارتباطـی و دانسـتن و درک تفاوت هـای فرهنگـی 
و اجتماعـی می باشـد. وسـعت نظـر و داشـتن احتـرام بـه تفاوت هـای انسـانی کـه 
بخشـی از زیبایی هـای متعلـق بـه زندگـی انسـان ها در روی زمین انـد، انسـان ها را 
کمـک می کنـد تا با قـرار گرفتن در یـک موقعیت مناسـب، ارتباطات برقـرار نمایند. 
مهارت هـای فـردی کـه شـامل مهارت هـای نـرم افـزاری نیـز می شـوند، انسـان ها 
را کمـک می کننـد تـا به گونـه ی درسـت بـا طـرف مواجـه شـده و در میـان گفته ها، 
حـرکات و نگاه های خویـش هماهنگـی الزم را برقرار نماینـد. مهارت های ارتباطی 
کـه از طریـق برنامه هـای آمـوزی و یـا هـم از طریـق تجـارب شـخصی فراگرفتـه 
می شـوند، بـه انسـان ها کمـک می کننـد تـا ارتباطـات را به گونـه ی درسـت تـداوم 
بخشـیده و پروسـه ی ارتباطـات را خواسـتنی و بـا مفهـوم نگهدارند. دانسـتن و درک 
تفاوت هـا باعث می شـود تـا از حـرکات و گفته های حساسـیت بر انگیـز خودداری 

نمـوده و ارتباطـات میان فرهنگـی را به گونـه ی سـالم و موفقانـه بـه پایان رسـانید. 
میان فـردی  ارتباطـات  از  نوعـی  نیـز  میان فرهنگـی  ارتباطـات  کـه  دانسـت  بایـد 
می باشـند کـه در میـان افـراد متعلق بـه فرهنگ های متفـاوت برقرار می شـود. ضمن 
میان فرهنگـی  ارتباطـات  پروسـه ی  در  می تواننـد  میان فـردی  مهارت هـای  این کـه 
و  میان فرهنگـی یـک سلسـله مهارت هـا  ارتباطـات  امـا  واقـع شـوند؛  مفیـد  نیـز 
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پروسـه ی  در  بـودن  از طریـق دخیـل  کـه  را می طلبـد  ظرافت هـای خـاص خـود 
ارتباطـات بـا مردمـان مختلـف و تمرین هـای روزمـره می تـوان فراگرفـت. دوسـی 
و دیگـران )2014( معتقدانـد کـه مهارت هـای الزم بـرای برقـرار نمـودن ارتباطات 
میان فرهنگـی را می تـوان از طریـق دخیل بودن در پروسـه ی ارتباطـات میان فرهنگی 
به گونـه ی عملـی و با تمرکز به مسـایل درک خودی و شـناخت تفاوت هـای فرهنگی 

و مهارت هـای اجتماعـی، فراگرفـت و تقویـه نمـود. 
بـا  میان فـردی  گفتـاری  مسـتقیم  ارتباطـات  برقـراری  میان فرهنگـی،  ارتباطـات 
انسـان های متعلـق بـه فرهنگ هـای مختلـف را در بر گرفتـه و به مباحـث فرهنگی و 
کیـد دارد؛ هم چنان این نـوع ارتباطات  انجـام دادن ارتباطـات مناسـب و موفقانـه تأ
انسـانی، مفاهیـم چـون؛ رعایـت تناسـب و تـالش بـرای اثر بخشـی پرنسـیپ های 
و  چیـن  1998؛  میان فرهنگی اند)بینیـت،  و  میان فـردی  ارتباطـات  میـان  مشـترک 
استروسـتا، 1996؛ ُپرهونیـن، 2007(. اسـپتزبرگ )2000( بـه ایـن بـاور اسـت 
کـه مفاهیـم چـون تناسـب و اثـر بخشـی بـه بخـش اخالقـی ارتباطـات متعلق انـد 
کننده هـای  برقـرار  اهـداف  آوردن  به دسـت  نحـوه ی  و  منافـع  اصلـی  محتـوای  و 
ارتباطـات را بـه نمایـش می گذارنـد. به گفتـه ی مـارون)2005(، مهارت هـای الزم 
بـرای برقـراری ارتباطـات میان فرهنگـی باعـث برقـراری ارتباطـات صلـح آمیـز و 

سـالم میـان انسـان ها می شـود. 
ارتباطـات  برقـراری  جریـان  در  کـه  دارد  کیـد  تأ امـر  به ایـن  مارتیـن)2015( 
میان فرهنگـی، انسـان ها بایـد بـه جنبه های جامـع و مرتبط بـه رابطه هـای ارتباطات 
توجـه داشـته باشـند، نه بـه دیدگاه هـای تنگ و محـدود افـراد. وی هم چنـان افراد را 
تشـویق می کنـد تـا به جای تمرکـز بر مرزهـای فرهنگی خویـش، با یک چشـم انداز 
وسـیع فرهنگـی و بین فرهنگـی شـامل پروسـه ی ارتباطـات میان فرهنگـی شـوند. 
بـه هـر حـال، چـی و سـوترز)2015( معتقدانـد کـه انسـان ها می تواننـد از طریـق 
نزدیکـی و برقـراری رابطـه بـا مردمـان متعلق بـه فرهنگ های مختلـف، مهارت های 
مـورد نیـاز بـرای برقـراری ارتباطـات میان فرهنگـی را بهتـر فراگیرنـد. بـه هـر حال، 
در دنیـای امـروز و در مسـیر پـر رفـت و آمـد جهانی شـدن که انسـان ها همـواره در 
پـی شـکل دهی ماحـول و مراکـز چنـد فرهنگی انـد، فراگیـری مهارت هـای برقراری 
ارتباطـات میان فرهنگـی و درک تفاوت هـا و حساسـیت های فرهنگـی و اجتماعی از 
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جملـه نیازهـای جـدی برای انسـان ها محسـوب می شـوند. 
در  موجـود  تفاوت هـای  بـه  نسـبت  انسـان ها  نگـرش  نحـوه ی  کـه  دانسـت  بایـد 
ماحول شـان، کیفیـت زندگی آن هـا را تعیین می کنـد. در صـورت موجودیت نگرش 
مثبـت، مواجه شـدن بـا تفاوت هـای فطری)رنگ، جنسـیت، نژاد و شـکل ظاهری( 
و تفاوت هـای کسـبی)زبان، فرهنـگ، دیـن و نورم هـای اجتماعـی و...(، انسـان را 
وادار بـه تعمـق و فکـر کـردن پیرامـون شـگفتی های ارزشـمند انسـانی-اجتماعی 
در  موجـود  تفاوت هـای  پیرامـون  هدفمندانـه  به  صـورت  کـردن  فکـر  می نمایـد. 
محیـط و ماحـول، باعث درک بیشـتر، شـناخت و پذیرش تفاوت هـا و ایجاد و تداوم 

مباحثه هـا و رابطه هـای مانـدگار در میـان انسـان ها می شـود.
تـداوم مباحثـه و مناظـره پیرامـون تفاوت هـا و ارزش هـا، منجر به شـناخت بیشـتر و 
بهتـر آن هـا گردیده و  شـناخت و پذیـرش تفاوت ها هم باعث می شـوند تا انسـان ها 
بـه هـم نزدیـک بوده و یک بسـتر وسـیع را از ارزش هـا و فرصت های مشـترک خود، 
بـرای باهمـی و مفیـد زیسـتن در کنار هم، ترسـیم و ایجـاد نماینـد. موجودیت یک 
بسـتر بـزرگ باهمـی از ارزش هـا و فرصت های مشـترک در میـان انسـان ها، به آن ها 
زمینه هـای بهتـر و مصوون تـر زیسـتن را فراهـم نمـوده و حـد جوالنـگاه ی تفکـر و 

زندگی شـان را نیز وسـعت می بخشـند.
همان گونـه ی کـه در هر سـاختار جغرافیایـی، اقلیم هـای متفاوت و فراز و نشـیب ها 
و صحـرا و مناطـق کوهسـتانی در زمیـن فرصت هـای متفـاوت زندگـی، زمینه هـا 
بـرای احـداث سـازه های متفـاوت و تولیـد محصـوالت متفـاوت را به وجـود آورده 
ابعـاد  دارای ظواهـر،  انسـان های  زیبـا سـاخته اند.  و  متفـاوت  را  دنیـا  و چهـره ی 
شـخصیتی و طـرز رفتـار و طـرز تلقـی متفـاوت نیـز، همـه زمینه هـا و فرصت های 
را بـرای ارزش هـا و مفاهیـم متفـاوت در خـود داشـته و بـا رنـگ، رفتـار و حـرکات 
متفـاوت خـود، جامعـه ی انسـانی را متفـاوت و زیبـا سـاخته اند. انسـان ها همـه 
موجـوداِت ارزشـمندی اند کـه تفاوت هـای موجـود در میـان آن هـا زمینه هـای برای 
شـکل گیری و بـه نمایش گذاشـتن ارزش هـا و زیبایی هـای متفاوت می باشـند. پس 
بایـد انسـان را پذیرفـت و تفاوت هـا را تحمـل کـرد تـا مفاهیـم و بسـتر ارزشـمند 

انسـانی حفـظ گردیـده و به گونـه ی ارزشـمندتر و متنوع تـر، تـداوم یابـد.
نحـوه ی مواجـه شـدن بـا افـراد متعلـق بـه فرهنگ هـای متفـاوت، مثبت نگـری و 
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داشـتن و جهـه ی گـرم می توانـد باعـث موفقیـت پروسـه ی ارتباطات شـوند. به طور 
مثـال: داشـتن تبسـم بـه لـب در پروسـه ی ارتباطـات مسـتقیم میـان افـراِد متعلق به 
فرهنگ هـای مختلـف و مـراودات اجتماعـی میـان آن هـا، مشـابه به سـکه ی اسـت 
کـه بـا ده ها عنصـر ارتباطی)واژه هـا( مبادلـه گردیده و خـودش نیز با ارزش بیشـتر، 
دوبـاره بـه صاحبـش برگردانیـده شـود؛ تبسـم)با مفهـوم( در پروسـه ی ارتباطـات 
میان فـردی و میان فرهنگـی نقش مهمـی دارد که واژه ها نمی تواننـد جایش را بگیرند. 
در سـرزمین های کـه دارای باشـندگاِن متعلـق بـه فرهنگ ها و باورهـای مختلف اند، 
اگـر هنگام مواجه شـدن بـا هم، تبسـم را بر لب داشـته و از چین های)غیـر طبیعی( 
پیشـانی خـود بکاهند، مشـکالت و اختالفات کم تـری را در زندگـی باهمی، تجربه 

خواهنـد کرد.
امـا در صـورت موجودیـت نگرش منفی نسـبت به تفاوت هـا، مواجه شـدن با آن ها 
باعـث ایجـاد اضطـراب و تنـش در اذهـان افـراد گردیـده و مانـع فکـر کـردن آن هـا 
بـر ابعـاد و فرصت هـای مثبـت نهفتـه در قالـِب تفاوت هـا می شـود. شـوکه شـدن 
نسـبت بـه تفاوت هـای موجـود در ماحـول و بـروز تنش هـای ذهنـی برخاسـته از 
نگـرش منفـی، باعث ایجاد تنش و مناقشـه در بین انسـان ها گردیده و آن هـا را وادار 
می سـازد، تـا بـه زعـم برخاسـته از نگـرش منفی خودشـان بـرای مصوون زیسـتن، 
محدوده هـای کوچک تـر و یـک رنگ تـر محیطی-اجتماعـی را جسـت وجو کننـد. 
تـداوِم ذهنیـت منفـی نسـبت بـه تفاوت هـا، حاکمیـِت تنـش و مناقشـه ای داخلی و 
بیرونـی بـر ذهـن و روان افراد و ترجیح دهـی محدوده های کوچک تـر و یک رنگ تر، 
ضمن متشـنج سـاختن و آسـیب پذیرتر سـاختن زندگی انسـان ها، محدوده ی تفکر 
و اندیشـیدن آن هـا را کوچک سـاخته و فرصت هـای کمی را برای خوب زیسـتن، در 
اختیـار آن هـا قـرار می دهند؛ یعنـی طرز تلقـی و نوعیت نگرش انسـان ها نسـبت به 

محیـط، کیفیـت، محـدوده و ارزش زندگـی آن هـا را، تعییـن می کنند.

ارتباطات سیاسی
برقـراری  از  عبـارت   )Political Communication(سیاسـی ارتباطـات 
ارتباطـات جـدی، پـالن شـده و هدفمنـد میـان سیاسـت مداران، دیپلومات هـا و 
فعالیـن عرصـه ی سیاسـت برقـرار می شـود. ارتباطـات سیاسـی نوعـی از ارتباطات 
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میان فـردی حرفه یـی اسـت کـه در روشـنایی لوایـح و مقـررات سیاسـی و در بسـتر 
نهادهـای سیاسـی و به خاطـر انجـام ماموریت هـای داخلـی و خارجـی سیاسـی 
برقـرار می شـود. ارتباطـات سیاسـی و نحـوه ی برقـرار و انجـام آن بـر روابـط جدی 
میـان سیاسـت مداران، احـزاب  و نهادهای سیاسـی، ملت هـا و ممالـک و حتا نظم 
و شـرایط حاکـم در جهـان تأثیر جـدی دارد. ارتباطات سیاسـی یکـی از جوان ترین 
مفاهیـم متعلـق بـه عرصـه ی ارتباطـات انسـانی اسـت کـه از نزدیکـی ارتباطات و 
سیاسـت به مثابـه ی دو عرصـه ی مهـم و مرتبـط بـه هـم به میـان آمـده و در جهـت 

به میـان آمـدن قوانیـن و لوایـح محلـی، ملـی و جهانـی نقـش اساسـی دارد. 
دانسـتن ارزشـمندی ارتباطـات سیاسـی و فراگیـری مهارت های الزم بـرای برقراری 
ارتباطـات سیاسـی یکـی از مکلفیت هـای مهـم سیاسـت مداران، دیپلومات هـا و 
انسـان ها به شـمار می رونـد کـه در عرصـه ی سیاسـت و مباحـث مرتبط با سیاسـت 
فعال انـد. نحـوه ی برقـراری ارتباطات سیاسـی بـرای مامورین و چهره هـای فعال در 
عرصـه ی سیاسـت خیلـی مهـم بـوده و ظرفیـت و ذهنیت اصلـی آن ها را بـه نمایش 
به خصـوص  دیپلوماتیـک،  و  نهادهـا و عرصه هـای سیاسـی  می گـذارد. ماموریـن 
و  سـالم  ارتباطـات  برقـراری  و  داشـته  توجـه  مسـأله  ایـن  بـه  بایـد  دیپلومات هـا 
هدفمنـد را یکـی از مکلفیت هـا و اولویت هـای کاری خـود تلقـی نماینـد. در اکثر 
مـوارد، جایـگاه ی ملت هـا و ممالـک در میـان دیگـران بـه نحـوه ی رفتـار و برخورد 
سیاسـت مداران و دیپلومات هـا در جریـان ماموریـت کاری شـان و حـد توانمنـدی 
آن هـا در مباحـث و گفت وگوهای سرنوشت سـاز سیاسـی، چـون مذاکـره و مناظره، 
بسـتگی دارد. مذاکـره و مناظـره نیـز از جملـه پروسـه های جـدی، پـالن شـده و 

هدفمندانـه ی ارتباطـات سیاسـی محسـوب می شـوند. 
بـرای برقراری ارتباطات سـالم و سـازنده ی سیاسـی، در پهلوی داشـتن مهارت های 
باورهـای  و  نگـرش  طـرز  ارتباطـات،  برقـراری  بـرای  مهارت هـای الزم  و  فـردی 
گاهـی از قوانین و مقـررات سیاسـی و دیپلوماتیک  شـخصی، کرکتـر ظاهـری، حد آ
و نحـوه ی برخـورد با دیگـران نیز باالی پروسـه ی ارتباطـات تأثیرگذاراند. انسـان ها، 
به خصـوص فعالیـن عرصه ی سیاسـت و دیپلومات ها 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 نحـوه ی صحبـت خویش توجـه جدی داشـته باشـند، عاقالنه و 
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منطقـی نخواهـد بـود کـه بـا لبـاس ورزشـی به  مباحـث سیاسـی رفـت، بـا صـدای 
بلنـد پروسـه ی ارتباطـات را مختـل کـرد و یـا هـم با حـرکات نـا موجه احساسـات 
دیگـران را بـر انگیخـت. بایـد مواظب تمـام جنبه های ممکـن در عرصـه ی برقراری 
ارتباطـات سیاسـی بـود و بـه وقـت، مخاطـب و محتـوای گفت وگو و تمـاس توجه 

گاهانـه و مسـووالنه حرکـت نمود. داشـته و آ
مطابـق گفتـه ی مشـهور ارسـطو کـه در قـرن سـوم قبـل از میـالد بیان شـده اسـت، 
انسـان به گونـه ی فطـری یـک حیوان)موجود( سیاسـی اسـت. بـرای همیـن، از بدو 
آغـاز زندگـی اجتماعـی میـان انسـان ها، سیاسـت و تعامـالت سیاسـی در سـطوح 
و شـیوه های مختلـِف آن، یـک بخـش عمـده ی از زندگـی انسـانی بـوده اسـت.  
پیشـرفت  و  بـرای شـکل گیری  بسـتر اصلـی  به مثابـه ی  نیـز  ارتباطـات  هم چنـان؛ 
روزمـره ی  زندگـی  از  بخشـی  انسـان ها،  زندگـی  در  کاری  مختلـف  عرصه هـای 
میـان  در  موجـود  مشـترک  نـکات  ترتیـب،  همیـن  بـه  می گیـرد.  بـر  در  را  آن هـا 
ارتباطـات و سیاسـت باعـث به میـان آمـدن ارتباطات سیاسـی شـده اسـت. دینتون 
و ودوارد)1990( به ایـن باورانـد کـه ارتباطـات سیاسـی عبـارت از برگـزاری بحـث 
مسـتقیم و آشـکار پیرامون مسـایل مرتبط به منابع، قدرت و مقام رسـمی می باشـد. 
بختیـن)1981( معتقـد اسـت کـه مهم تریـن جوهـر و وظیفـه ی ارتباطات سیاسـی 
محـاوره بـا مخاطـب اسـت کـه به واسـطه ی گفت وگـوی برنامه ریـزی شـده انجـام 
سیاسـی  ارتباطـات  کـه  می گویـد   )2004( نوریـس  ترتیـب،  به همیـن  می شـود. 
همـواره در پروسـه های سیاسـت گزاری و انتخابـات از جایـگاه مرکـزی برخـوردار 

اسـت. بوده 
بـه هـر حـال، ارتباطات سیاسـی نیز ماننـد عرصه های دیگر ارتباطات بیشـتر ریشـه 
در مفاهیـم غربـی دارد و تصویـر جهانی آن با رنـگ، نورم ها و مفاهیم غربی شـکل 
گرفتـه اسـت که گاهـی عدم مطابقت ایـن نورم هـا و مفاهیم با بسـترهای اجتماعی، 
فرهنگـی و سیاسـی سـرزمین های دیگـر، باعث بروز تشـنجات و نزاع هـای محلی، 
محیطـی، منطقـوی و حتا جهانی می شـود. مفاهیـم و چارچوب ارتباطات سیاسـی 
جهانـی بایـد بـا در نظرداشـت باورهـا، نورم هـا، ارزش هـا و مفاهیـم متعلـق بـه 
سـرزمین ها، فرهنـگ و مردمـان مختلـف شـکل گیرنـد تـا بـرای همـه مفیـد واقـع 

شوند. 
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نوریـس)2004( نیـز بـه ایـن بـاور اسـت کـه ارتباطـات سیاسـی از بـدو شـامل 
شـدنش به مثابـه ی یک عرصـه ی فرعی در علـوم سیاسـی از سـال 1980م به گونه ی 
جـدی تحـت تأثیـر مفاهیـم غربـی قـرار داشـته و یـک موضـوع و مبحـث متعلق به 
امریـکا و اروپـا باقـی مانـده اسـت؛ در حالی کـه بـا در نظرداشـت رشـد روز افزون 
پدیـده و مفهـوم جهانـی شـدن، ایـن مبحـث نیـز باید بـه یک پدیـده ی بیـن المللی 
مبـدل گردیـده و در سـطوح مختلـف مـورد پژوهـش و ارزیابـی قـرار گیـرد. البتـه، 
بی مـورد خواهـد بـود تـا پیرامون این کاسـتی موجـود در سـاختار مفاهیـم متعلق به 
ارتباطـات سیاسـی، نهادهـا و پژوهش گـران غربـی را مالمت کـرد، آن هـا کار خود 
را انجـام داده انـد و بـدون شـک در کارهای شـان بـه مـردم و ارزش هـای خودشـان 
اولویـت قایل شـده اند؛ بلکـه این مکلفیـت دانشـمندان و پژوهش گـران و نهادهای 
سیاسـی و اکادمیـک کشـور های شـرقی اسـت کـه بایـد به ایـن موضوع مهـم توجه 
نموده و در این راسـتا کار نمایند. قسـمی که شـواهد موجود و قابل دسترسـی نشـان 
می دهنـد، نهادها و کشـورهای شـرقی تـا هنـوز کار چندانی در عرصـه ی 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 به حیـث یـک مسـأله ی مهـم و تـالش به خاطـر 
نهادینـه سـاختن تحقـق مزایـا و نورم هـای الزم برای برقـراری ارتباطات سیاسـی در 
نهادهای سیاسـی و در میان کارکنان و فعاالن عرصه ی سیاسـت، نهادها و کشـورها 
را کمـک می کنـد تـا از اتوریتـه و ظرفیت بـاالی کاری و سیاسـی برخوردار باشـند؛ 
چـون نحـوه ی برقراری ارتباطات سیاسـی و نحـوه ی تماس گرفتن با سیاسـت مداران 
و دیپلومات هـای کشـورهای مختلـف، عملی تریـن و جدی تریـن شـیوه ی به نمایش 
گذاشـتن ظرفیـت، مهارت، خبرگـی و ِخرد کاری و سیاسـی افراد فعـال در عرصه ی 
سیاسـت می باشـد. حـد ظرفیت و خبرگی افـراد متعلق به نهادهـا و ممالک مختلف 
باعث برجسـته شـدن جایـگاه ی آن نهاد و ممکلـت در اذهان دیگران می شـود. باید 
نورم هـا را دانسـت، خـود و طـرف و محیـط را شـناخت و به گونـه ی هدفمندانـه و با 
گاهـی کامـل شـامل پروسـه ی ارتباطـات شـد. بایـد تـا پایـان جریـان تماس هـا و  آ
گفت وگو هـای سیاسـی، به گونـه ی همه جانبـه و با هوشـیاری و متانت در پروسـه ی 

داشـت.  ارتباطات حضور 
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ارتباطات همگانی
نـوع  یـک  از  عبـارت   )Mass Communication(همگانـی ارتباطـات 
ارتباطات وسـیع و همگانی اسـت کـه افراد، گروه هـای مردمـی و نهادهای مختلف 
بـرای  همگانـی  رسـانه های  و  ارتباطـی  کانال هـای  طریـق  از  را  خـود  پیام هـای 
توده هـای مـردم می رسـانند. پروسـه ی ارتباطـات همگانی بـا انواع دیگـر ارتباطات 
ارتباطـات  ماننـد  ارتباطـات  دیگـر  انـواع  برقـراری  بـرای  چـون  اسـت.  متفـاوت 
میان فـردی، میان فرهنگـی و ... طرف هـای دخیـل مخاطـب خـود را می شناسـند  و 
در اکثـر مـوارد بـا حضـور فزیکـی و به گونه ی مسـتقیم ارتباطـات برقـرار می کنند و 
هـردو طـرف دخیـل در پروسـه ی ارتباطـات مشـخص اند. امـا پروسـه ی ارتباطات 
همگانـی به گونـه ی غیـر مسـتقیم و وسـاطت شـده و با اسـتفاده از وسـایل همگانی 
ماننـد روزنامه هـا، رادیوهـا، تلویزیون هـا و شـبکه های انترنیتـی انجـام می شـود. 
در پروسـه ی ارتباطـات همگانـی، پیام هـا و گفته هـا از یـک مرجـع و یـا هم توسـط 
یک شـخص و به واسـطه ی وسـایل مـورد اسـتفاده به مخاطبـان ناشـناس و متعدد و 
دارای ظرفیت هـا، خصوصیـات و ذهنیت هـای متفـاوت منتقل می شـوند. ارتباطات 
همگانـی به گونـه ی یـک جانبـه تأمیـن می شـود و مخاطـب نمی توانـد به گونـه ی 
هم زمـان بـه پیام هـای دریافتـی پاسـخ ارایـه کنـد، احسـاس خـود را بیـان نمایـد و 
ارتباطـات را دو جانبـه بسـازد. بـرای همیـن، پروسـه و نحـوه ی کار و مهارت هـای 
الزم بـرای انجـام دادن ارتباطـات همگانـی بـا برقـراری ارتباطات مسـتقیم انسـانی 

متفاوت انـد.
عملی تریـن و منظم تریـن شـیوه ی ارتباطـات همگانـی را بـه نـام روزنامـه نـگاری 
به مثابـه ی عرصـه ی مهـم کاری و  )Journalism( می شناسـند. ژورنالیـزم کـه 
یـک مسـلک مـورد نظـر انسـان های زیـاد به گونـه ی سـریع رشـد نمـوده و جایـگاه 
همگانـی  مسـووالنه ی  و  هدفمنـد  ارتباطـات  برقـراری  زمینه هـای  دارد،  جهانـی 
را مهیـا کـرده اسـت و می کنـد. مسـلک ژورنالیـزم و عرصـه ی کار عملـی روزنامـه 
نـگاری در رسـانه های همگانـی کـه فراهـم کننـده ی برقـراری ارتباطـات همگانـی 
بـا توده هـای مردمی انـد، دارای مهارت هـا، ویژگی هـا، مقـررات و مکلفیت هـای 
خـاص خودانـد. همیـن مهارت هـا، ویژگـی و مقـررات باعث می شـوند تـا کارکنان 
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رسـانه های همگانـی به مثابـه ی گرداننـدگان اصلـی پروسـه ی برقـراری ارتباطـات 
همگانـی، مسـووالنه فعالیـت نمـوده و بـه مخاطبـان ناشـناس خویش توجه داشـته 
باشـند. کارکنـان رسـانه های همگانـی کـه یک طـرف مشـخص برقـراری ارتباطات 
همگانی انـد. ظرفیت هـا، مقـررات و توانمندی هـای الزم را از طریـق آموزش هـای 
حرفه یـی و یـا هـم از طریـق کارهـای عملـی فـرا می گیرنـد و تـداوم کار و حضـور 
توانمندی هـای  و  ظرفیـت  سـطح  ازدیـاد  باعـث  رسـانه ها،  در  گاهانه ی شـان  آ

می شـود. مسلکی شـان 
همان گونـه ی کـه برقـراری ارتباطـات مسـتقیم و موفقانه میان انسـان ها یک سلسـله 
مهارت هـا و ظرفیت هـا، از جملـه مهارت هـای فـردی و مهارت هـای ارتباطـی را 
می طلبـد، بـرای برقـراری ارتباطـات همگانـی موفقانـه نیـز یـک سلسـله مهارت ها 
و ظرفیت هـا را بایـد دارا بـود. زبـان ارتباطـات، محتـوای پیام هـا، شـناختن خـود و 
مخاطبـان و شـناختن وقـت و محیـط از جملـه فکتورهـای مهم انـد کـه در هـر نوع 
ارتباطـات چـه مسـتقیم و میان فـردی و چـه غیـر مسـتقیم و همگانـی سـازنده و 
مهم انـد. در هـر نـوع ارتباطـات، زبـان وسـیله ی 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 
می گیرنـد. مخاطبـان در هـر حالـت چـه مشـخص و چـه نا مشـخص، یـک طرف 

قضیه انـد و بایـد در پی شـناخت آن هـا شـد و آن هـا را جـدی گرفـت. 
و  ظرفیـت  هویـت،  بایـد  مسـتقیم  ارتباطـات  برقـراری  بـرای  کـه  همان گونـه ی 
ویژگی هـای خـاص مخاطـب خـود را بایـد بشناسـیم، در ارتباطـات همگانـی نیـز 
گاه باشـیم. بایـد از سـطح زندگـی مخاطبـان خـود، از  بایـد از مخاطبـان خـود آ
موقعیـت  و  فرهنگـی  و  اجتماعـی  مشـترک  خصوصیـات  همگانـی،  ویژگی هـای 
گاهـی داشـته و مطابـق بـه ظرفیـت و ویژگی هـای  و محـدوده ی جغرافیایـی آن هـا آ
آن هـا پیام هـا و برنامه هـا تهیـه شـوند. در صورت عدم شـناخت از مخاطبـان و عدم 
گاهـی از ظرفیـت آن هـا، ممکـن یـک پیـام و یـک برنامـه قسـمی تهیـه شـود و از  آ
طریـق رسـانه به نشـر برسـد کـه با مزایایـی متعلق بـه یک جامعـه هم خوانی داشـته 
باشـد کـه هرگـز در تحـت پوشـش رسـانه ی نشـر کننـده ی آن پیـام و یـا هم شـامل 
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برنامه هـای نشـر کننـده ی پیام نباشـد. در ایـن صورت، همـه چیز حیف می شـود 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. به گونـه ی مثـال: در صـورت عدم توجـه بـه اهمیت وقت، شـاید یک 
برنامـه یـا یـک پیـام در یـک وقـت نا مناسـب منتشـر شـود، ماننـد پخـش برنامه ی 
خبـری در نیمه های شـب کـه تعداد کمی از بیننده ها ممکن آن را بشـنوند و مشـاهده 
کننـد؛ ولـی زیـاد جدی نگیرنـد. به ایـن خاطـر نیمه های شـب وقت مناسـبی برای 
برنامه هـای خبـری محسـوب نمی شـود؛ مگر آن کـه خبر متعلـق به همـان لحظات 

باشـد و تأخیـر در نشـر آن، از ارزشـمندی اش بکاهد. 
ارتباطـات همگانـی بـا آن کـه مخاطـب مسـتقیم و مشـخص نـدارد؛ امـا در جهت 
ارتباطـات در جوامـع مختلـف  افـکار عامـه و عام سـازی پدیـده ی  شـکل دهـی 
انسـانی نقـش اساسـی دارد. ارتباطـات همگانـی گاهـی در سـطوح و محدوده های 
وسـیع تر و فراتـر از کشـورها و ملت هـا شـکل گرفتـه و بـا محتـوای بین المللـی، 
زمینه هـای برقـراری ارتباطـات همگانـی در میـان ملت ها، کشـورها و قاره هـا را نیز 
مهیـا می کنـد. ارتباطـات همگانـی و وسـایل ارتباطـات همگانـی باعث می شـوند 
تـا انسـان ها به گونـه ی وسـیع و مـداوم از طـرز زندگـی، نحـوه ی لبـاس پوشـیدن، 
غذاهـای متنـوع، نورم هـای خانوادگـی و ویژگی هـای اجتماعـی و فرهنگـی هـم 
گاهـی حاصـل نمـوده و بـا آموختـن چیزهـای تـازه از یک دیگـر، مفاهیم تـازه ی را  آ

بـرای زندگـی خویـش و دیگـران شـکل دهند.
ارتباطـات همگانـی و رسـانه های همگانـی در شـکل گیری مفاهیـم و مباحث ملی 
و بین المللـی نقـش اساسـی داشـته و بـاالی فکتورهای مهـم زندگی انسـانی؛ چون 
فرهنـگ، اقتصـاد، تجـارت، تعامـالت و بـازار کار نقـش اساسـی دارنـد. پیام هـای 
همگانـی  رسـانه های  اصلـی  محتـوای  و  همگانـی  ارتباطـات  پروسـه ی  اصلـی 
سیاسـی،  بحث هـای  خبـر،  را  همگانـی  ارتباطـات  برقـراری  وسـایل  به مثابـه ی 
اعالن هـای تجارتـی، مفاهیـم و دسـت آوردهای علمـی و اکادمیـک، مباحث ادبی 
و مـد و فیشـن در بـر می گیرنـد. از ایـن رو، ارتباطـات همگانی می تواننـد در جهت 
گاه سـازی توده های مـردم از وقایـع روز، آموزش دهی،  روشن سـازی افـکار عامه، آ
رونـق بـازار و نحـوه ی زندگـی و لباس پوشـی انسـان ها نقش بـازی کند. پـس، باید 
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ارتباطـات همگانـی را جـدی گرفـت و در پـی اسـتفاده ی به مـورد و سـازنده از این 
فرصـت اساسـی بود. 

برنامه هـا و پیام هـای خـوب و مثبـت می توانند در جهـت تولید افـکار و دیدگاه های 
مفیـد و مثبـت نقـش داشـته باشـند و جوامـع کـه صاحـب دیدگاه هـا و افـکار مفید 
و مثبـت باشـند، می تواننـد از وضعیـت خـوب زندگـی برخـوردار بـوده و در کنـار 
هـم به گونـه ی مسـووالنه و مسـالمت آمیـز زندگـی کننـد؛ نبایـد نقـش ارتباطـات، 
به خصـوص ارتباطـات همگانـی را در شـرایط موجـود نـا دیـده گرفـت. ارتباطـات 
به میـان  را  مثبـت  و  مفیـد  افـکار  و  مثبـت جامعـه ی سـالم  و  مفیـد  پیـام  سـالم، 
می آورنـد. دنیـای امـروز پیامـد نحـوه ی ارتباطـات و حد با همی انسـان ها اسـت و 
هـر جامعـه ی مطابـق به حـد ارزش دهی خود بـه پدیـده ی ارتباطـات به مثابه ی یک 
عنصـر ارزشـمند و مطابـق بـه حـد تفاهـم و بـا همی خـود بـا یک دیگـر، از مزایا و 

ارزش هـای جهانـی و انسـانی اسـتفاده می کننـد. 

شایستگی ارتباطات
از   )Communication Competence(ارتباطـات شایسـتگی  داشـتن 
جملـه ضروریـات مهـم بـرای برقـراری ارتباطـات محسـوب می شـود. شایسـتکی 
ارتباطـات انسـان ها را کمـک می کنـد تـا به گونـه ی درسـت و موفقانـه بـا دیگـران 
ارتباطـات برقـرار نماینـد. شایسـتگی ارتباطـات عبـارت از یـک سلسـله معلومات 
و مهارت هـای اسـت کـه انسـان ها را کمـک می کنـد تـا به گونـه ی 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 نحوه ی برقـراری ارتباطات به گونـه ی عملـی در زندگی روزمره 
می باشـد. بـه گفتـه ی هایمـز)1972(، شایسـتگی یـک واژه ی عـام اسـت کـه در 
بـر گیرنـده ی حـد قابلیـت یک فـرد می باشـد. شایسـتگی ارتباطات شـامل داشـتن 
انگیـزه ی عملـی، دانـش و مهارت هـای می شـود کـه افـراد را قـادر می سـازند تـا 

ارتباطـات مؤثـر برقـرار نمایند)سـپتزبرگ، 1983(. 
روبیـن)1976( معتقـد اسـت کـه شایسـتگی ارتباطـات عبـارت از در نظرگرفتـن 
نیازهـا، ظرفیت هـا، اهـداف و انتظـارات افرادانـد کـه در ماحـول قـرار دارنـد؛ در 
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حالی کـه نیازمندی هـا، اهـداف و توقعـات شـخص برقـرار کننـده ی ارتباطـات نیز 
به گونـه ی قناعـت بخش بـر آورده شـوند.  به گفته ی سـپتزبرگ)1993(، شایسـتگی 
ارتباطـات باعـث حفـظ و تقویـه ی رابطه هـا در میـان برقـرار کننـدگان ارتباطـات 
می شـود. به گونـه ی کلـی، مهارت هـا و شایسـتگی ارتباطـات در دو دسـته تقسـیم 
می شـوند کـه متعلـق بـه ارتباطـات میان فـردی و ارتباطـات میان فرهنگی انـد. چون 
در تمـام عرصه هـای ارتباطات مسـتقیم همین دو جنبه نقش اساسـی دارند. داشـتن 
گاهی الزم پیرامـون فرهنگ های متفاوت  مهارت هـا و ظرفیت هـای فردی و داشـتن آ
و نورم هـای متفـاوت اجتماعـی و محیطـی باعـث رشـد شایسـتگی ارتباطـات در 
میـان افراد می شـوند. همان گونه ی که اسـاس تمـام جنبه های ارتباطـات دو جانبه ی 
انسـانی ارتباطـات میان فردی اسـت؛ شایسـتگی برقـراری ارتباطات میان فـردی نیز 

اسـاس تمـام جنبه هـا و سـطوح مختلـف شایسـتگی ارتباطات می باشـد. 
بـه گفتـه ی ویویـا)2011(، شایسـتگی ارتباطات میان فـردی زیربنای اصلی داشـتن 
شایسـتگی بـرای برقـراری تمام انـواع ارتباطات اسـت. کیـم)2001( معتقد اسـت 
کـه حد شایسـتگی ارتباطـات میان فردی باالی پروسـه ی کنـار آمدن افـراد متعلق به 
جوامـع و فرهنگ هـای مختلـف تأثیرگـذار اسـت. چیپـر)2012( به این باور اسـت 
کـه شایسـتگی ارتباطـات، به خصوص شایسـتگی ارتباطـات میان فرهنگـی یک نیاز 
کاری نـه؛ بلکـه یـک نیـاز جـدی بـرای زندگی محسـوب می شـود. در هـر حالت، 
شایسـتگی ارتباطـات یکـی از نیازهای جدی بـرای برقراری ارتباطات سـالم و مثمر 

در عرصه هـای مختلـف زندگـی انسـانی به شـمار می رود.
شایستگی ارتباطات به  صورت کل شامل مراحل ذیل اند:

شایسـتگی های   :)Intrapersonal skills(درون فـردی شایسـتگی   -1
درون فـردی بـه انسـان کمـک می کنـد تـا به گونـه ی درسـت تصمیـم بگیـرد تـا چه 
چیـزی را در چـه زمـان و بـه چـه کسـی ارایـه نماید. نحـوه ی فکـر کـردن، تفکیک 
پیام هـا و محتـوای قابـل ارایـه و غیـر قابـل ارایـه و داشـتن کنتـرول به نحـوه ی گفتار 
و حـرکات فزیکـی خـود در جریـان ارتباطـات از جملـه مزایایـی مهـم مهارت های 

می شـوند. محسـوب  درون فـردی 
شایســتگی های   :)Interpersonal skills(میان فــردی شایســتگی های   -2
ــال نورم هــای ارتباطــی، دانســتن  ــردی شــامل داشــتن معلومــات الزم در قب میان ف
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ــا  ــدن ب ــار آم ــل و کن ــوه ی تقاب ــی، نح ــی و فرهنگ ــای اجتماع ــا و تفاوت ه نورم ه
ــد  ــک می کنن ــان ها را کم ــه انس ــوده ک ــان ب ــتفاده از زب ــوه ی اس ــان و نح مخاطب
تــا ارتباطــات ســالم و مفیــد برقــرار نماینــد. از دیــد ارتباطــات، زبــان مشــابه بــه 
زمین)بســتر( زندگــی بــرای انســان ها محســوب می شــود. انســان ها، چــون 
ــفر  ــیر و س ــد و س ــاالی آن راه می رون ــد، ب ــی می کنن ــان(  زندگ ــن در آن)زب زمی
ــوند.  ــگل می ش ــاغ و جن ــوند و ب ــل می ش ــم وص ــا ه ــتر آن ب ــد، در بس می نماین
ــا هــم شــریک می ســازند،  ــان ب آن هــا، پیام هــا و ارزش هــای خــود را در بســتر زب
ــد و  ــا آن صاحــب ارزش و آدرس می شــوند، در آن بذرهــای گوناگــون را می کارن ب
حاصــل می گیرنــد و ســر انجــام در آن مصــرف می شــوند و بــه آن ارزش و پویایــی 

ــوند.   ــت آن می ش ــم زدِن حال ــبب بره ــم، س ــی ه ــند و گاه ــتر می بخش بیش
3- آغازگـری)Initiation(: شایسـتگی آغازگـری انسـان ها را کمـک می کنـد تـا 
بـدون کـدام اضطـراب و دلهـره، در هـر حالـت و در هر محیـط، آغازگـر ارتباطات 
بـا دیگـران باشـند. انسـان ها بایـد نحـوه ی آغـاز کـردن ارتباطـات، به خصـوص بـا 
انسـان های متعلـق بـه کشـورها و فرهنگ های متفـاوت را بیاموزند و تمریـن نمایند.
 :)Interaction engagement(ارتباطــات پروســه ی  در  حضــور   -4
مهــارت حضــور در پروســه ی ارتباطــات شــامل حضــور کامــل فزیکــی و 
مفهومــی در پروســه ی ارتباطــات بــوده و ایــن مهــارت بــه انســان ها کمــک 
ــد  ــان ها بای ــد. انس ــتنی نگهدارن ــرم و خواس ــات را گ ــان ارتباط ــا جری ــد ت می کن
در جریــان ارتباطــات خودشــان را در مســایل دیگــر مصــروف نکــرده و به گونــه ی 
ــال و  ــور فع ــند. حض ــته باش ــور داش ــات حض ــه ی ارتباط ــه در پروس ــه جانب هم
ــا  ــود ت ــث می ش ــات باع ــه ی ارتباط ــل در پروس ــای دخی ــه ی طرف ه ــه جانب هم
ــای  ــراری رابطه ه ــی برق ــوده و در پ ــی درک نم ــود را به خوب ــر خ ــان ها یک دیگ انس
ــر  ــدن ب ــرار ورزی ــه اص ــت ک ــد دانس ــا بای ــند. ام ــم باش ــا ه ــانی ب ــمند انس ارزش
ــان های  ــمند از انس ــای ارزش ــتِن رابطه ه ــع داش ــی ارزش و توق ــای ب ــداوِم رابطه ه ت
ــار  ــه انتظ ــت ک ــن اس ــه ای ــابه ب ــانی، مش ــای انس ــاور به ارزش ه ــا و بی ب ــی اعتن ب
ــان ها  ــیم. انس ــته باش ــپیدار داش ــِت س ــیب را از درخ ــِل س ــت آوردِن حاص به دس
ــده و از  ــل ش ــدی قای ــود ارزش ج ــان خ ــات و مخاطب ــه ی ارتباط ــه پروس ــد ب بای

ــد. ــز نماین ــات پرهی ــه ی ارتباط ــوای پروس ــول و محت ــون ماح ــی پیرام بی اعتنای
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شـریک  از  عبـارت  آشکارسـازی  مهـارت   :)Disclosure(آشکارسـازی  -5
سـاختن معلومـات و دانسـتنی های شـخصی بـا دیگـران اسـت به خاطـر کسـب 
اعتمـاد و ایجـاد روابـط. در پروسـه ی ارتباطـات، از مهـارت آشکارسـازی بایـد 
به  صورت دوسـتانه و صمیمی اسـتفاده شـود و معلومات الزم را در وقت مناسـب و 

مطابـق شـرایط مناسـب بـه مخاطبـان خـود انتقـال دهیـم. 
6- احتـرام بـه تفاوت هـا)Respect for differences(: مهـارت احتـرام بـه 
تفاوت هـا شـامل درک و پذیـرش تفاوت هـا به حیـث ارزش هـای انسـانی و داشـتن 
روحیـه ی دوسـتانه با انسـان های متعلق بـه فرهنگ هـا و جوامع متفاوت اسـت. این 
مهـارت باعـث می شـود تـا انسـان ها از قضاوت هـای بی مـورد در قبـال ارزش هـا و 

نورم هـای فرهنگـی و اجتماعـی دیگـران اجتنـاب ورزند.
هم ســویی  یــا  هم دلــی   :)Cultural empathy(فرهنگــی همدلــی   -7
ــد  ــگاه کنن ــد متفــاوت ن ــه جهــان از دی ــا ب ــد ت فرهنگــی انســان ها را کمــک می کن
ــی  ــته و در پ ــت پنداش ــای مثب ــی را فرصت ه ــی و اجتماع ــای فرهنگ و تفاوت ه

ــوند. ــا ش ــتن تفاوت ه دانس
8- اعتمــاد بــه نفــس)Interaction confidence(: اعتمــاد بــه نفــس 
عبــارت از خودبــاوری انســان ها در جریــان برقــراری ارتباطــات بــا دیگــران 
ــن  ــت. ای ــود اس ــای خ ــه توانایی ه ــودن ب ــد ب ــس و معتق ــه نف ــاد ب ــتن اعتم و داش
ــا  ــات ب ــودن ارتباط ــرار نم ــان برق ــا در جری ــد ت ــک می کن ــان ها را کم ــور انس فکت
ــه نفــس خــود را از دســت نــداده و موقــف منفعــل را  دیگــران روحیــه و اعتمــاد ب
بــه خــود اختیــار نکننــد. در پروســه ی برقــراری ارتباطــات بــا دیگــران، طرف هــای 
ــود  ــت خ ــه ظرفی ــدی ب ــس و باورمن ــه نف ــاد ب ــاالی اعتم ــد ب ــد از ح ــل بای دخی

ــند. ــوردار باش برخ
9- مدیریـت تشـنج)Conflict management(: ظرفیـت مدیریـت تشـنج 
عبـارت از توانایـی اسـت کـه طرف هـای دخیـل در پروسـه ی ارتباطات قادر باشـند 
تـا از بروز تشـنج های احتمالـی در جریان ارتباطـات جلوگیری نمـوده و در صورت 
بـروز هرنوع تشـنج احتمالی، به  صورت درسـت و معقـول آن را مدیریـت نموده و از 

بـر هـم خوردن و متوقف شـدن پروسـه ی ارتباطـات جلوگیـری نمایند.
10- مؤثریت در تیم)Team effectiveness(: مهارت مؤثریت در تیم شـامل 
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دانسـتن و تصدیـق کـردن قواعـد و نورم هـای موجود در تیم کاری، شـریک سـاختن 
معلومـات و تجـارب بـا دیگـر اعضـای تیـم، سـهیم بـودن در تصمیم گیری هـای 
گروهـی و اخـذ، ارایـه  و اسـتفاده ی فیدبک هـای سـازنده در جریـان کار بـا دیگـران 
می باشـد)َمتویو، 2002؛ ُبُهرُمسـتر و دیگران، 1988؛ چین و استروسـتا، 2002(. 

هفت عنصر اساسی شکل دهنده ی پروسه ی ارتباطات انسانی
تمام انواع ارتباطات انسانی شامل هفت عنصر اساسی می باشد که قرار ذیل است.

1- انسـان)People(: انسـان، به مثابـه ی عنصـر اصلی برقـرار کننـده ی ارتباطات 
شـناخته می شـود. ایـن عنصـر در بـر گیرنـده ی دو طـرف و یـا طرف های شـامل در 

ارتباطات می باشـد. پروسـه ی 
ــات  ــه ی ارتباط ــی پروس ــوای اصل ــه ی محت ــام به مثاب ــام )Message(: پی 2- پی
نقــش تعییــن کننــده را در نحــوه ی برقــراری، نحوه تــداوم و حــد موفقیــت ارتباطات 
بــازی می کنــد. موجودیــت پیام هــای ارزشــمند، ثابــت و روشــن باعــث برقــراری 
و تــداوم ارتباطــات ســالم و مثمــر می شــود و نحــوه ی انتقــال پیام هــا بــه دیگــران 

نیــز خیلــی مهــم اســت. 
ــح  ــه ی واض ــد، به گون ــه ی ارتباطات ان ــی پروس ــوای اصل ــه محت ــا ک ــد پیام ه بای
بــه طــرف مقابــل و بــه مخاطبــان انتقــال داده شــود. بایــد متوجــه بــود کــه مغلــق 
ــایی  ــه نارس ــه؛ بلک ــارت ن ــت و مه ــی ظرفی ــظ و گزاف گوی ــاِر غلی ــی، گفت نویس
ظرفیتــی پنداشــته می شــوند. چــون نوشــته و گفتــار غلیــظ و مغلــق؛ ماننــد ظــرِف 
ــود  ــود، در خ ــته می ش ــه در آن گذاش ــوای را ک ــادی از متح ــه قســمتی زی ــت ک اس
جــذب کنــد و بیــرون ندهــد؛ یعنــی مغلــق نویســی و قلنبــه زبانــی مانــع رســیدِن 
ــا  ــاه ب ــار کوت ــوند. گفت ــا می ش ــه گیرنده ه ــا، ب ــوای پیام ه ــادی از محت ــمتی زی قس
ــان ها  ــان انس ــه می ــات موفقان ــن ارتباط ــرای تأمی ــیله ی ب ــن وس ــاده، بهتری ــان س زب
پنداشــته می شــود. ســنگینی کالم بایــد در محتــوای آن نهفتــه باشــد، نــه در 

ــی آن. ســاختار ظاهــری و زبان
ــاالی پروســه و  ــا مجــرای ارتباطــی ب ــال ی ــال ارتباطــی)Channel(: کان 3- کان
ــواع  ارتباطــات بشــری  ــز تأثیــر جــدی دارد. تمــام ان نتایــج ارتباطــات انســانی نی
ــی  ــور فزیک ــا حض ــتقیم و ب ــه ی مس ــا به گون ــود، ی ــرار می ش ــر ق ــق ب از دو طری
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ــتقیم  ــر مس ــه ی غی ــم به گون ــا ه ــات و ی ــه ی ارتباط ــل در پروس ــای دخی طرف ه
ــانه های  ــل و رس ــن، ایمی ــد تلف ــدرن مانن ــوژی م ــایل و تکنال ــاطت وس ــا وس و ب

ــی. اجتماع
ــی  ــی و خارج ــای داخل ــام فکتوره ــامل تم ــالل ش ــالل)Noise(: اخت 4- اخت
می شــود کــه بــاالی پروســه ی ارتباطــات نقــش منفــی می گــذارد و از حــد 
شــفافیت پیــام می کاهــد. اختــالالت می تواننــد شــامل مشــکالت صحــی برقــرار 
ــا مناســب و  ــا مناســب، وقــت ن ــا مناســب، محیــط ن ــده ی ارتباطــات، جــو ن کنن
ــای  ــالم، طرف ه ــات س ــراری ارتباط ــرای برق ــند. ب ــی باش ــای ماحول مزاحمت ه
ــه حــد اقــل  ــا اختالل هــا را ب دخیــل در پروســه ی ارتباطــات بایــد تــالش کننــد ت

ــد. ــش دهن آن کاه
5- فیدبــک)Feedback(: فیدبــک یــا بازخــورد، یکــی از فکتــور دلگــرم کننــده 
در پروســه ی ارتباطــات بــوده و چگونگــی ارایــه ی فیدبــک بــر تــداوم و یــا هــم عدم 
تــداوم ارتباطــات نقــش اساســی دارد. فیدبــک نحــوه ی پاســخ دهــی مخاطــب بــه 

ــد. ــات می باش ــده ی ارتباط ــرار کنن ــای برق پیام ه
6- زمینــه)Context(: زمینــه ی برقــراری ارتباطــات نیــز به مثابــه ی یــک فکتــور 
ــه   ــد. زمین ــذار باش ــات تأثیرگ ــه ی ارتباط ــه و نتیج ــاالی پروس ــد ب ــم، می توان مه
عبــارت از موقعیــت، شــرایط، نورم هــا و ماحــول اســت کــه ارتباطــات در آن و در 

ــود. ــرار می ش ــر ق ــا ب ــنایی آن ه روش
ــا  ــات ب ــودن ارتباط ــرار نم ــی، برق ــدف اصل ــه ه ــا نتیج ــر ی ــر)Effect(: اث 7- اث
دیگــران می باشــد. هــر ارتباطــات هدفمنــد بــر مبنــای یــک هــدف برقــرار 
ــه ی  ــامل در پروس ــای ش ــه طرف ه ــد ک ــت می آی ــه دس ــی ب ــدف وقت ــود. ه می ش
ارتباطــات از ظرفیــت و مهــارت الزم برخــوردار بــوده و توانمنــدی برقــراری 
ارتباطــات موفــق و مثمــر را داشــته باشــند. البتــه، قــرار نیســت کــه همیشــه نتیجه ی 
ــم  ــه مه ــد؛ بلک ــل در آن باش ــای دخی ــل طرف ه ــق می ــت و مطاب ــات مثب ارتباط
ــق  ــه مطاب ــی، چ ــه منف ــت و چ ــه مثب ــت؛ چ ــه اس ــودن نتیج ــول ب ــت و معق اهمی
توقــع و چــه خــالف توقــع. عناصــر یــاد شــده اجــزای اساســی تکمیــل کننــده ی 

پروســه ی ارتباطــات در میــان انســان ها می باشــند. 
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مهارت های نرم افزاری 
در پهلوی داشـتن شایسـتگی الزم برای برقـراری ارتباطات، مهارت هـای نرم افزاری 
)Soft skills( نیـز می تواننـد بـاالی پروسـه ی ارتباطـات میـان انسـان ها نقـش 
اساسـی داشـته باشـند. مهارت هـای نرم افـزاری عبـارت از یک سلسـله مهارت ها، 
ویژگـی و ظرافت هـای ویژه ی اند کـه به محتوای شـخصیتی و طرز نگرش انسـان ها 
مرتبـط انـد. مهارت هـای نـرم افـزاری انسـان هاها را کمـک می کننـد تا از هـر گونه 
مانـع بـا مهـارت و بـه نرمـی عبـور کننـد و بـا تعمـق و خـردورزی بـر هـر حالـت 
ممکـن فایـق آینـد. بـا آن کـه می تـوان مهارت های نـرم افـزاری از طریـق برنامه های 
ویـژه ی تخصصـی و تجـارب خاص برجسـته و فعال سـاخت؛ امـا مهارت های نرم 
افـزاری بـه ظرفیت هـا و ظرافت هـای درونـی انسـان ها تعلـق دارنـد، نـه بـه درجـه 

تحصیـل و موقـف کاری آن ها.
بـه ویژگی هـای فـردی، ظرفیت هـای  افـزاری  نـرم  همان گونـه ی کـه مهارت هـای 
درونـی و طـرز نگـرش افـراد بسـتگی دارنـد، مشـکل اسـت بـا مشـاهده ی حالـت 
افـراد بـه پرسـش نامه ها، حـد و کیفیـت  بـا پاسـخ های کتبـی  ظاهـری و یـا هـم 
مهارت هـای نـرم افـزاری آن هـا را تعییـن کـرد؛ بلکـه مهارت هـای نـرم افـزاری را 
بایـد در عمـل بـه نمایـش گذاشـت و از طریـق آشکارسـازی آن در نحـوه ی رفتـار، 
تصمیم گیـری و تمـاس بـا دیگـران، آن هـا را متوجه ی ایـن مهارت های پنهـان؛ ولی 
ارزشـمند و مهـم خود سـاخت. به گونـه ی خالصـه، مهارت های نرم افـزاری عبارت 
شـخصیتی،  شـخصی،  ویژگی هـای  ظرافت هـا،  ظرفیت هـا،  از  مجموعـه ای  از 

نشـانه های خبرگـی و خـردورزی می باشـد.
مهارت هـای نـرم افـزاری انسـان ها را کمـک می کننـد تـا خـود، دیگـران و محیط را 
گاهـی کامـل شـامل پروسـه ی ارتباطـات و برنامه هـای  به خوبـی درک نمـوده و بـا آ
کاری خویـش شـوند.  هم چنان؛ مهارت هـای نرم افزاری شـامل ارزیابی منتقدانه ی 
محیـط و مفاهیـم و حـرکات موجـود در محیـط، حـد تحمـل، نحـوه ی برخـورد 
بـا تشـنجات احتمالـی و داشـتن مهـارت کنـار آمـدن بـا دیگـران نیـز می باشـند. 
مهارت هـای نـرم افـزاری انسـان ها و جوامع انسـانی را کمـک می کنند تا بـا ماحول 
خـود به گونـه ی هوشـمندانه و مدبرانـه برخـورد نمـوده و از تشـنجات و نزاع هـای 
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احتمالـی جلوگیـری نماینـد. انسـان ها بایـد همـواره به گونـه ی متناسـب در پهلـوی 
فراگیـری آموزش هـای حرفه یـی، در پـی تقویـه و برجسـته سـاختن مهارت های نرم 

افـزاری خویـش نیز باشـند. 
هـر انسـان به مثابه ی یک میکانیـزم فعال و مملـو از ظرفیت هـا و ظرافت های ممکن 
و منحصـر بـه فـرد، دارای یـک سلسـله مهارت هـای مهـم نرم افـزاری می باشـد که 
عـدم توجـه و بـی  اعتنایی خود انسـان باعث کم رنگ شـدن و نابودی آن می شـوند. 
انسـان ها در هـر حالـت و در هر موقعیـت می توانند بـرای تقویـه ی مهارت های نرم 
افزاری و برجسـته سـاختن ویژگی شـخصیتی خود تـالش نمایند. طـرز تفکر، طرز 
نگـرش، نحـوه ی باورمنـدی و حد وسـعت نظـر انسـان ها از فکتورهای اساسـی اند 
کـه بـاالی مهارت هـای نـرم افـزاری آن هـا تأثیـرات جـدی می گذارنـد. بایـد دیـد 
مثبـت داشـت و بـا وسـعت نظـر از آدم هـا، طبیعـت، ماحـول و تفاوت ها اسـتقبال 
کـرد. بایـد دانسـت کـه مـا نیـز بخشـی از تفاوت هـای ارزشـمند و انـکار ناشـدنی 

انسـانی هسـتیم و بایـد به تفاوت هـای انسـانی احترام قایل شـد. 
گفتـاری  جمله هـای  و  واژه هـا  در  پنهـان  پیام هـای  و  مفاهیـم  درک  و  زبـان  فهـم 
از  یکـی  فردی انـد،  مهـم  مهارت هـای  یکـی  این کـه  پهلـوی  در  نوشـتاری،  و 
از دانسـتن  نیـز محسـوب می شـود. فهـم زبـان،  افـزاری  نـرم  مهارت هـای مهـم 
مفاهیـم برهنـه و آشـکار تـا درک پیام هـای پنهـان و حـس شـدنی، بسـتِر پـر فـراز 
و فـرود دارد. معنـا و مفاهیـم اولـی و برهنـه ی آواهـا و واژه هـا در زبـاِن گفتـاری و 
نوشـتاری را همـه می داننـد؛ چـون همـه چیـز به گونـه ی آشـکار و بـی پـرده بیـان 
می شـوند.  هم چنـان؛ مفاهیـم و معنـای دومـی واژه هـا و آواهـا را کـه در قالـب 
ُصـَور، تمثیـل و کنایه هـا ارایـه می شـوند و برهنـه نیسـتند، عـده ی زیـادی می داننـد 
و می فهمنـد؛ ولـی مفاهیـم و معنـای سـومی واژه هـا و آواهـا در زبان هـای گفتـاری 
و نوشـتاری را فقـط عـده ی معـدود و انگشـت شـمار می توانند درک کننـد؛ چون در 
ایـن مرحلـه، مفاهیـم و معناهـا حـس شـدنی و درک کردنی انـد و فقـط بـا دانسـتِن 
زبـان و داشـتِن چشـم و گوش، امـکان فهم آن ها وجـود ندارد. برای فهمیـدن و درِک 
مفاهیـم و معناهـای سـومی زبـان کـه عمیق تریـن و ارزش مندترین مبحـث زبانی-
 فکری-ارتباطـی را در بـر می گیرنـد، بـه احسـاِس زنـده و قـوه ی ادراک نیاز اسـت.
، فهـم عمیـق از زبـان و محتویـات حقیقـی پیام هـا و دیدگاه هـای دیگـران به 

ً
ضمنـا
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درک کـردن نیـاز دارد کـه در ایـن مـورد، درک نمی توانـد 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 مثال هـای کمک 
کننـده ی مـادی و قابـل دیـد می باشـد کـه می توانـد هیـچ ربطـی بـا هـدف گوینده 
و منظـور اصلـی ارایـه دهنـده ی 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 مهارت های نـرم افـزاری و ظرفیت های 
درونـی انسـان قابـل فهـم می باشـند. در هـر حـال، انسـان ها بایـد تـالش نمایند تا 
ظرفیت هـای الزم را بـرای درک مفاهیم پوشـیده ی سـخنان دیگران به دسـت آورند و 
در مقابـل بایـد کوشـش کنند تا در حـد امکان پیام هـای خویـش را به گونه ی واضح 

نمایند. ارایـه 

زمینه های برقراری ارتباطات 
 Communication(ارتباطـی زمینه هـای  یـا  ارتباطـات  برقـراری  زمینه هـای 
Context( عبـارت از نحـوه ی انتقـال دهـی پیـام و زمینـه و ماحولـی اسـت کـه 
ارتباطـات در آن برقـرار می گـردد. در جریـان برقـراری ارتباطـات مردمـان متعلق به 
فرهنگ هـا، بسـترهای اجتماعی، کشـورها و قاره های متفاوت به شـیوه های متفاوت 
پیـام را بـه یک دیگـر می رسـانند و نحـوه ی برقـراری تمـاس و مقابـل شدن شـان بـا 
هـم نیـز متفات انـد. نحـوه ی برقـراری ارتباطـات و شـیوه ی انتقال دهـی پیام هـا بـه 
ویژگی هـای فرهنگـی و اجتماعـی، نورم هـای ارتباطی و شـیوه های زندگـی مردمان 
و جوامـع مختلـف انسـانی بسـتگی دارنـد. همان گونـه ی کـه جوامع انسـانی دارای 
فرهنگ هـای مختلـف، ویژگـی فـردی و اجتماعـی متفـاوت و نورم هـای متفـاوت 
ارتباطی انـد، طـرز برخـورد، نحـوه ی مواجـه شـدن بـا یک دیگـر، مفاهیـم اخالقی 
و طـرز سـخن گفتـن آن هـا نیـز متفاوت انـد. البتـه، تفاوت هـا از جملـه مزایایـی 
ارزشـمند انسـانی اند و نمی تـوان ارزش هـای فرهنگـی و اجتماعی یک مـردم یا یک 
قـاره را بـر ارزش هـای فرهنگـی و اجتماعی مـردم دیگر یا قـاره ی دیگر برتـر قلمداد 
کـرد. تفاوت هـا را بایـد پذیرفت و متوجـه نورم هـا، ارزش ها و ویژگی هـای متفاوت 
بـود تـا به خوبی بـا دیگران ارتبـاط برقرار نمـود و رابطه های انسـانی را شـکل دهیم.
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در بعضـی از جوامـع انسـانی، انسـان ها به گونـه ی عـادی و آزاد و بـدون مالحظه ی 
تفاوت هـای سـنی و جنسـیتی بـا هـم تمـاس برقـرار می کننـد و پیام هـای خـود را 
به گونـه ی مسـتقیم و آزاد بـه یک دیگـر انتقال می دهنـد.  هم چنان؛ تـالش می نمایند 
تـا بـا حـرکات مختلـف بدنـی توجـه ی مخاطبـان را جلـب نمـوده و بـا شـیوه های 
مختلـف در پـی تحقـق یافتـن اهـداف خـود می شـوند. امـا در بعضـی از جوامع و 
بسـترهای فرهنگـی دیگـر، انسـان ها به گونـه ی محتاطانه و بـا در نظر داشـت احترام 
متقابـل، تفاوت های سـنی، جسـنیتی و رابطه هـای خانوادگی و اجتماعـی با دیگران 
ارتبـاط برقـرار نمـوده و تـالش می نمایند تـا پیام های خـود را به گونه ی غیر مسـتقیم 
و در البـالی گفته هـا و اشـاره های مختلـف ارایـه نمایند. همین شـیوه های یاد شـده 
به خاطـر برقـراری ارتباطـات و نحـوه ی انتقـال پیـام زمینه هـای متفـاوت ارتباطـی 

می باشـند. 
گرچـه ممکـن اسـت هر جامعه، هـر محیط، هر شـهر و هر کشـور دارای زمینه های 
ارتباطـی خاص خود باشـد؛ ولی به  صـورت عموم دو نوع زمینه های ارتباطی شـامل 
مباحـث اکادمیـک در عرصـه ی ارتباطات انـد کـه عبارت انـد از: زمینـه ی ارتباطـی 
بلنـد)High context( و زمینـه ی ارتباطی کوتاه)Low context( می باشـند. 
زمینـه ی ارتباطی بلند به واسـطه ی جوامع جمع-محور)Collectivistic( شـرقی 
عملـی می شـود و در اکثـر کشـورها و جوامع شـرقی از این شـیوه ی برقـراری تماس 
و انتقـال پیام اسـتفاده می شـود.  هم چنـان؛ زمینـه ی ارتباطی کوتـاه در جوامع فرد-
محـور)Individualistic( غربـی، به خصـوص در اروپـای غربـی و امریـکای 

شـمالی، شـامل ایاالت متحـده ی امریکا، مـورد اجرا قـرار می گیرد. 
در جوامع شـرقی و جمع محور، زندگی انسـان ها بر مبنـای منافع و باورهای جمعی 
اسـتوار اسـت. در ایـن جوامع، مزایـا و نورم های اخالقـی، اجتماعـی و ارتباطی نیز 
از دیدگاه هـا و باورهـای جمعـی شـکل می گیرنـد و مفاهیمـی چـون عـزت نفـس و 
مباحـث اخالقـی از جایـگاه ی برجسـته برخوردارانـد. بـر عکـس، در جوامـع فـرد 
محـور غربـی، تعامـالت و مـراودات بر اسـاس منافع و خواسـت های فردی شـکل 
می گیرنـد و دیدگاه هـا و باورهـای فـردی طرف هـای دخیـل در پروسـه ی ارتباطـات 
تعییـن کننده انـد و مباحـث اخالقـی نیـز به زندگی شـخصی افـراد متعلق انـد، نه به 

رابطه هـای افـراد بـا دیگران. 
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ــاره ی  در جوامــع جمــع محــور شــرقی ایــن خیلــی مهــم اســت کــه دیگــران در ب
شــما چــه فکــر می کننــد و شــما از چــه جایگاهــی در اذهــان دیگــران برخورداراید. 
ــه ی  ــدن وجه ــه دار ش ــری از خدش ــر جلوگی ــا به خاط ــت ت ــن اس ــی ممک گاه
اجتماعــی خویــش، حتــا ز حــق خــود نیــز صــرف نظــر کننــد؛ ولــی در جوامــع 
فــرد محــور غربــی مهــم نیســت کــه دیگــران در بــاره ی افــراد چــه فکــر می کننــد 
و چگونــه قضــاوت می کننــد، مهــم ایــن اســت کــه بایــد بــه اهــداف خــود برســند 
و حــق خــود را به دســت آورنــد؛ یعنــی هرگــز امتیــازات متعلــق بــه خــود را فــدای 
ــیوه و دو  ــن دو ش ــدام ای ــه ک ــه، این ک ــد. البت ــش نمی کنن ــی خوی ــه ی اجتماع وجه
طــرز نگــرش از یک دیگــر بهتــر اســت، در حقیقیــت هیــچ کــدام. هــردو دو طــرز 
ــای  ــی و رابطه ه ــه زندگ ــبت ب ــاوت نس ــرش متف ــرز نگ ــاوت و دو ط ــی متف زندگ

ــه همــه احتــرام قایــل شــد. روزمره انــد کــه بایــد آن هــا را دانســت و ب
بـا  مختلـف  جوامـع  در  انسـان ها  زندگـی  گاهـی  کـه  عمـده ی  دالیـل  از  یکـی 
چالش هـای جـدی مواجـه می شـود و یـا هـم گاهـی پروسـه ی ارتباطـات آن هـا 
برهـم خـورده و بـا تشـنجات احتمالـی همـراه می باشـد، دلیلـش عـدم درک همین 
تفاوت هـای عمیـق و عـدم توجـه بـه ویژگی فـردی و اجتماعـی در جوامـع مختلف 
اسـت. گاهـی انسـان ها تـالش می کنند تـا نورم ها و ارزش هـای یک بسـتر فرهنگی 
و اجتماعـی را در جریـان برقـراری تماس با مردمـان متعلق بـه فرهنگ های متفاوت 
انعـکاس دهنـد. گاهـی هـم، انسـان ها در تـالش تحقـق باورهـا و نورم هـای یـک 
بسـتر فرهنگـی و اجتماعی در بسـتر فرهنگـی و اجتماعی دیگر می شـوند. وقتی، در 
هم چـو حاالت نتایـج کار مطابق میل شـان نبود، به جـای دانسـتن و درک تفاوت ها، 
در پـی مالمـت کـردن مردمـان سـاکن در آن محـالت می شـوند. گاهـی، انسـان ها 
نورم هـا و ارزش هـای یک بسـتر فرهنگـی و اجتماعـی را در پرتو نورم هـا و باورهای 
یـک بسـتر متفاوت دیگر مـورد قضاوت قـرار می دهنـد. البته، با روی دسـت گرفتن 
چنیـن یـک شـیوه ای، نه تنهـا کار معقـول و مفیدی را انجـام نمی دهنـد؛ بلکه باعث 
برهـم زدن حالـت روحـی خـود و به میـان آوردن تشـنج های احتمالـی اجتماعـی 

درمیـان مردم می شـوند. 
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به طـور مثـال: نورم هـا و ارزش هـای فرهنگـی و اجتماعـی متعلـق به جوامع شـرقی 
بـا نورم هـا و ارزش هـای فرهنگـی متعلـق بـه جوامـع غربـی تفاوت هـای عمیـق و 
خیلـی برجسـته دارنـد. نمی تـوان نورم هـا و باورهـای یـک بسـتر را در بسـتر دیگـر 
بـه سـادگی عملـی کـرد.  هم چنـان؛ 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، تفاوت های جدی 
دارنـد. بایـد دانسـت که ایـن تفاوت ها بد نیسـتند و نا رسـایی پنداشـته نمی شـوند؛ 
بلکـه نـا رسـایی اصلـی و موضوع آفریـن، ندانسـتن ایـن تفاوت ها و تـالش ورزیدن 
بـرای تحقـق ارزش هـای یـک محیـط در محیـط دیگـر می باشـد. البتـه نبایـد ایـن 
مضـوع را بـا مشـارکت های فرهنگـی، کنـار آمـدن فرهنگـی و تلفیـق و بـا همـی 
باورهـا و ارزش هـای فرهنگـی کـه از جملـه ی ارزش هـا و دسـت آوردهـای مهـم 
انسـانی محسـوب می شـوند، اشـتباه گرفـت. چـون ایـن کار هـا بـا گذشـت زمـان 
و بـا دخالـت ذهنیـت و سـلیقه های همگانـی شـکل می گیرنـد و بخشـی از دسـت 

آوردهـای مشـترک انسـان ها محسـوب می شـوند. 
هـی و دیگران )2012( معتقدانـد که مردمان مختلف برمبنـای ارزش ها و نورم های 
متفـاوت فرهنگـی که دارنـد، از خو و خواص متفـاوت برخوردارانـد. در اکثر موارد، 
غربی هـا ترجیـح می دهنـد تـا مسـایل متعلـق به محیط خـود را مـورد ارزیابـی قرار 
دهنـد؛ امـا زمانـی هم کـه پیرامون نورم هـای ارتباطـی و فرهنگی دیگـران کار کنند، 
پیرامـون ارزش هـای متعلـق به دیگـران برمبنای باورهـا و نورم های متعلـق به محیط 
و فرهنـگ خـود قضـاوت می کننـد و ممکـن اسـت ایـن پروسـه بـا تعصـب و پیش 
داوری هـای ممکـن همـراه باشـد)کیم، 2007؛ کیـم، 2012(. بـه همیـن خاطـر، 
ممکـن اسـت اکثـر بد باوری هـا و سـوء تفاهمات موجـود در میان جوامـع مختلف 
انسـانی، به خصـوص جوامـع شـرقی و غربـی نتیجـه ی همیـن تعصبـات و پیـش 

داوری هـای نا موجه باشـند. 
بـرای همیـن، بایـد دانشـمندان و صاحب نظـران متعلق بـه جوامع مختلف انسـانی 
در پـی پـر نمـودن این خال مهم بـوده و بـا ارایه ی نتایـج کارهای علمی و پژوهشـی 
خویـش پیرامـون مباحـث و مسـایل مهـم فرهنگی و اجتماعـی و پیرامـون تفاوت ها 
و مشـابهت های فرهنگـی و اجتماعـی موجود در میـان جوامع انسـانی، بدباوری ها 
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و سـوء تفاهمـات موجود در جوامـع مختلـف را کاهش دهند. 
عـده ی از محققیـن و دانشـمندان نیـز بـه ایـن باورانـد کـه میـان نورم هـای فرهنگی 
و اجتماعـی غربـی و نورم هـای فرهنگـی و اجتماعـی شـرقی تفاوت هـای جـدی 
وجـود دارنـد و شـیوه ی برقـراری ارتباطـات میـان ایـن دو بسـتر وسـیع فرهنگـی-
اجتماعـی نیـز به گونـه ی جـدی متفاوت انـد. قسـمی که در جوامع شـرقی انسـان ها 
بـه مسـایل چـون احتـرام متقابـل و حساسـیت های فـردی توجـه ی جـدی داشـته و 
کوشـش می کننـد تـا پیام هـای خـود را به گونه ی غیـر مسـتقیم به مخاطبـان خویش 
انتقـال دهنـد. در حالی کـه در جوامـع فـرد محـور غربی به مسـایل یاد شـده اعتنای 
چندانـی نداشـته و افـراد تـالش می کننـد تـا به گونـه ی مسـتقیم، برمبنـای نورم های 
فرد-محـور و لیبـرال غربـی و با شـیوه ی آزاد پیام هـای خویش را بـه یک دیگر منتقل 
نمـوده و بـا اسـتفاده از هر شـیوه و هـر فرصتی جایـگاه ی برتر را به خـود اختصاص 
و کیـم، 2008؛  پـارک  دهند)ابوبکـر و مصطفـی، 2013؛ گدیکنسـت، 2001؛ 

کارانـدی و دیگـران، 2002(.  
بـدون شـک، فرا گرفتن معلومـات الزم پیرامون تفاوت های یاد شـده، درک تفاوت ها 
در حـاالت مختلـف و در نظـر گرفتـن تفاوت ها و ارزش قایل شـدن بـه تفاوت های 
انسـانی، باعـث می شـوند تا انسـان ها ضمن برقـرار نمـودن ارتباطات سـالم و مثمر 
بـا دیگـران، در زندگـی فـردی و کاری خویـش بـه موفقیت هـای الزم دسـت یابنـد. 
تفاوت هـای انسـانی را نمی تـوان تغییـر داد؛ امـا می تـوان بـا داشـتن ظرفیـت بـاال، 
گاهـی الزم، حـد معقـول انعطـاف پذیـری و وسـعت نظـر، در بسـترهای متفاوت  آ
فرهنگـی و اجتماعـی، بـه زندگـی انسـانی از زوایایـی متفـاوت نگاه کـرد و تجارب 
متعـدد و متفـاوت را صاحـب شـد. نبایـد در پـی تعویـض نورم هـا و ارزش هـای 
متفـاوت فرهنگـی و اجتماعـی متعلـق بـه جوامع انسـانی شـد؛ بلکـه بایـد باورمند 
بـود کـه می تـوان بـا در کنار هـم قـرار دادن ایـن تفاوت های ارزشـمند، یـک رنگین 
کمـان زیبـا و ارزنـده ی انسـانی را به میـان آورد. باید دانسـت کـه در کنار هـم آدمیم 
و در مقابـل هـم دشـمن آدم.  هم چنـان؛ بایـد کنـار هـم بـود و برابـر بـا هـم، نـه 
درون لباس هـای هـم و یـا هـم پنهـان در زیـر سـایه های یک دیگـر. البتـه ارتباطات 
انسـان های متعلـق بـه فرهنگ هـا و جوامـع متفـاوت را کمـک می کنـد تـا یک دیگر  

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 انســان ها، دانشــمندان و 
پژوهش گــران مختلــف، تیوری هــا و نظریــات مفهومــی متفــاوت را پیشــنهاد 
از  مجموعــه ای  ایده)انگاره(یــا  یــک  از  تیوری)Theory(عبــارت  کرده انــد. 
ایده هاســت کــه بــرای توضیــح و چارچــوب بنــدی حقایــق، واقعیت هــا و مفاهیــم 
متعلــق بــه یــک عرصــه ی مشــخص ارایــه می شــوند.  هم چنــان؛ اصــول اساســی 
و ایده هــای کلــی متعلــق بــه یــک عرصــه و مبحــث مشــخص علمــی و اکادمیــک 
ــای  ــکار و ایده ه ــه ای از ف ــده ی مجموع ــر گیرن ــوری در ب ــد. تی ــوری می گوین را تی
ــج مشــخص تحقیقــی- منســجم و منطقــی می باشــند کــه توســط یافته هــا و نتای

علمــی حمایت شــوند. 
ــر  ــخص به خاط ــیر مش ــوکات و مس ــه ی چارچ ــوری به مثاب ــه، تی ــه ی خالص به گون
انجــام کار هــای اکادمیــک و عملــی کــردن مفکوره هــا و ایده هــای منطقــی 
در زندگــی روزمــره ی انســان ها، عمــل می کنــد. تمــام عرصه هــای زندگــی، 
ــک  ــی و اکادمی ــث علم ــامل در مباح ــی و ش ــم زندگ ــای مه ــوص عرصه ه به خص
ــه ابتدایی تریــن فعالیت هــای  ــد. البت هــر کــدام تیوری هــای متفــاوت خــود را دارن
ــر  ــام پذی ــده ی ع ــجیل ناش ــای تس ــنایی تیوری ه ــم در روش ــانی ه ــی انس زندگ
ــا در  ــوند. ام ــام می ش ــتواراند، انج ــی اس ــارب عمل ــی و تج ــل منطق ــر دالی ــه ب ک
مباحــث اکادمیــک همــواره روی تیوری هــای علمــی و تســجیل شــده ی اکادمیــک 

ــود. ــث می ش بح
تیــوری ارتباطــات)Communication Theory( عبــارت از یــک چارچوب 
مشــخص می باشــد کــه برمبنــای ایده هــا و مفکوره هــای منســجم و منطقــی 
ــد  ــه بای ــد. البت ــده باش ــع ش ــد واق ــان ها مفی ــرای انس ــل ب ــوده و در عم ــتوار ب اس
متوجــه بــود کــه تیــوری بــا مهارت هــا و ظرفیت هــای شــخصی بــرای انجــام یــک 
ــه؛ بلکــه  ــردی ن ــا و مهــارت ف ــی از ظرفیت ه ــوری بخش ــاوت اســت. تی کار، متف
دانســتن تیــوری و نحــوه ی اســتفاده از می تواننــد بخشــی از مهــارت هــا محســوب 
ــد  ــک می کن ــان ها را کم ــد و انس ــل می کن ــا عم ــه ی رهنم ــوری به مثاب ــوند. تی ش
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ــی  ــی و علم ــه ی منطق ــود را به گون ــای خ ــام فعالیت ه ــوه ی انج ــدوده و نح ــا مح ت
ــه ی  مشــخص ســاخته و اجــزای کمــک کننــده ی برنامه هــای کاری خــود را به گون
منطقــی بــا هــم ربــط دهنــد. بــه گفتــه ی میلــر)2005( تیــوری یــک ســلوک یــا 
شــیوه ی خــاص بــرای برقــراری ارتباطــات نیســت؛ بلکــه مجموعــه ای از نظریــات 
ــراری  ــد کــه انســان ها را در جهــت شــناختن شــیوه های متفــاوت برق ــل درک ان قاب

ــد.  ــراری ارتباطــات کمــک می کن ارتباطــات و ســاده ســاختن پروســه ی برق
بــا شــامل شــدن ارتباطــات در جمــع موضوعــات قابــل بحــث در نهادهــای علمــی 
و اکادمیــک و اهمیــت دهــی انســان ها بــه ارتباطــات و ارزشــمندی ارتباطــات در 
امــر تحقــق آرزوهــا و برنامه هــای مشــترک انســانی، دانشــمندان متعــددی در پــی 
ــردازی  ــده ی نظریه پ ــل عم ــدند. فص ــاوت ش ــای متف ــا و تیوری ه ــه ی نظریه ه ارای
در  ارتباطــات،  عرصــه ی  در  مفیــد  و  مشــخص  تیوری هــای  شــکل گیری  و 
دهــه ی ســی ام و دهــه ی چهلــم قــرن بیســت میــالدی آغــاز شــد. بکــر)1934(، 
ــه  ــدر)1958(، از جمل ــرت)1945( و های ــز)1947( آلپ ــت)1945(، ویلیام لی
ــای  ــوب تیوری ه ــود را در چارچ ــات خ ــه نظری ــد ک ــمنداِن بودن ــن و دانش محققی
مختلــف به خاطــر بهبــود پروســه ی ارتباطــات در میــان انســان های متعلــق 
بــه جوامــع و فرهنگ هــای مختلــف ابــراز داشــتند. در ایــن میــان، تیــوری 
ــای  ــتر فعالیت ه ــریع در بس ــه ی س ــرت به گون ــاس)Contact Theory( آلپ تم
اکادمیــک جایــگاه بــاز کــرد و از شــهرت باالیــی برخــوردار شــد. از نیمــه ی قــرن 
بیســتم میــالدی تــا اکنــون، دانشــمندان و نظریــه پــردازان در پــی ارایــه ی ایده هــا و 
ــات یک دیگــر به خاطــر انکشــاف  ــد نظری ــرای رد و یاهــم تأیی ــازه ب مفکوره هــای ت

ــد. ــات بوده ان ــوری ارتباط ــان تی ــا زم ــب ب متناس
تیوری هــای متعــدد کــه بــرای رهنمــای پژوهش گــران در جهــت بررســی مســایل 
ــرای مــردم به خاطــر برقــراری ارتباطــات ســالم و مفیــد  ــه ارتباطــات و ب مرتبــط ب
ــر  ــث تأثی ــوارد تح ــر م ــده اند، در اکث ــه ش ــدد ارای ــردازان متع ــه پ ــط نظری توس
ــن  ــه همی ــه ب ــته اند ک ــرار داش ــری ق ــی و فک ــی، فرهنگ ــی، زمان ــای محیط فکتوره
ــاف  ــانی انکش ــات انس ــراری ارتباط ــه ی برق ــدد در عرص ــای متع ــر تیوری ه خاط
پیرامــون تیوری هــای  یافتــه و پیشــنهاد شــده اند. داشــتن معلومــات کافــی 
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ــا  ــان تیوری ه ــای الزم در می ــتن تفاوت ه ــات و دانس ــه ی ارتباط ــود در عرص موج
ــه  ــد ک ــد ش ــع خواه ــد واق ــی مفی ــه آنهای ــم ب ــا ه ــورد آن ه ــه م ــتفاده ی ب و اس
عرصه هــای مختلــف ارتباطــات انســانی را مــورد بررســی قــرار می دهنــد و 
ــرار  ــات برق ــر ارتباط ــالم و مثم ــه ی س ــد به گون ــانی که می خواهن ــرای کس ــم ب ه
نماینــد. از بخشــی از تیوری هــای عــام و مــورد اســتفاده در عرصه هــای مختلــف 

ــت. ــد رف ــر خواه ــر تذک ــات در زی ارتباط
کــه  اســتناد  تیــوری   :)Attribution Theory(اســتناد تیــوری   -1
به واســطه ی هایــدر)1958( به مثابــه ی یکــی از اولیــن تیوری هــای منظــم در 
ــی ماهیــت اصلــی رابطه هــای  ــه ارزیاب ــه شــده اســت، ب عرصــه ی ارتباطــات ارای
ــراد  ــف اف ــاده و بی تکل ــی س ــترک و روان شناس ــس مش ــناخت ح ــردی، ش میان ف
ــان  ــل و بی ــردن، تحلی ــاهده ک ــر مش ــوری ب ــن تی ــان؛ ای ــد.  هم چن ــد می کن کی تأ
ــه ی  ــر پروس ــان ب ــرات احتمالی ش ــن تأثی ــر یافت ــانی به خاط ــادات انس ــرح ع مش
ــان  ــذار می ــای تأثیرگ ــت رابطه ه ــوری برموجودی ــن تی ــد دارد. ای کی ــات، تأ ارتباط
ــد  ــات باورمن ــه ی ارتباط ــر پروس ــان ب ــود انس ــی وج ــی و خارج ــای داخل فکتوره
ــی و از  ــور بیرون ــک فکت ــث ی ــار به حی ــیوه ی رفت ــال از ش ــه ی مث ــت و به گون اس

ــد.  ــاد می کن ــی ی ــور درون ــک فکت ــث ی ــزه به حی انگی
 Communication Accommodation( 2- تیوری تطابــق ارتباطات
Theory(: تیــوری تطابــق ارتباطــات کــه توســط گیلــز و دیگــران)1991( 
ــی و  ــر ســازگاری ســخنان، هماهنگــی نمونه هــای صوت ــه اســت، ب انکشــاف یافت
ــازی  ــرایط همس ــدن ش ــان آم ــر به می ــات به خاط ــدگان ارتباط ــرار کنن ــرکات برق ح
کیــد می کنــد. ایــن تیــوری بــر رابطه هــای ممکــن میــان  در میــان آن هــا تأ
زبــان، زمینه هــای ارتباطــی و هویــت برقــرار کننــدگان ارتباطــات، پرداختــه و بــر 
ــات  ــه ی ارتباط ــردی در پروس ــی و میان ف ــای میان گروه ــودن فکتور ه ــذار ب تأثیرگ
کیــد دارد.  هم چنــان؛ ایــن تیــوری بــر جنبــه ی عملــی نظریــه ی تطابــق و  تأ
ــان  ــره ی می ــات روزم ــی ارتباط ــش حیات ــک بخ ــه ی ی ــات به مثاب ــازی ارتباط همس

انســان ها نــگاه می کنــد. 
 Theory of Psychosocial(روانی-اجتماعــی رشــد  تیــوری   -3
Development(: تیــوری رشــد روانی-اجتماعــی توســط چیکرینگ)1969( 
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 Education(انکشــاف یافتــه و در کتاب مشــهورش زیر عنــوان آموزش و هویــت
and Identity( ارایــه شــده اســت. ایــن تیــوری بــه اســاس تجــارب شــخصی 
ارایــه کننــده ی آن به حیــث یــک آمــوزگار تحصیــالت عالــی و هم چنــان برمبنــای 
ــع  ــه جوام ــق ب ــان متعل ــان دانش جوی ــش در می ــش های ــای وی از پژوه یافته ه
و فرهنگ هــای مختلــف ارایــه شــده اســت. ایــن تیــوری بــر مبنــای هفــت 
ــتگی،  ــد شایس ــد؛ رش ــرار می باش ــن ق ــه از ای ــت ک ــتوار اس ــردار)vector( اس ب
ــد  ــل، رش ــتگی متقاب ــوی وابس ــی به س ــت از تنهای ــات، حرک ــت احساس مدیری
ارتباطــات میان فــردی هنــگام بلــوغ، ایجــاد هویــت، توســعه ی هــدف، و رشــد بــا 
همــی می باشــند. در کل، ایــن تیــوری از طریــق شــرایط پیشــنهادی خــود، بــاالی 
نزدیکــی انســان های متعلــق بــه ویژگی هــای متفــاوت، شــکل دهی هویــت 

ــد دارد.  کی ــان ها تأ ــان انس ــک می ــای نزدی ــراری رابطه ه ــی و برق ــد گروه جدی
ــهورترین  ــه از مش ــاس ک ــوری تم ــاس)Contact Theory(: تی ــوری تم 4- تی
ــرت)1945(  ــط آلپ ــود، توس ــوب می ش ــات محس ــه ی ارتباط ــای عرص تیوری ه
ــاب  ــک کت ــض)The Nature of Prejudice(، ی ــت تبعی ــاب ماهی در کت
ــراری  ــوه ی برق ــر نح ــاس ب ــوری تم ــت. تی ــده اس ــه گردی ــد، ارای ــهور می باش مش
ــای  ــه ویژگی ه ــق ب ــای متعل ــراد و گروه ه ــان اف ــر در می ــالم و مثم ــات س ارتباط
کیــد می کنــد. ایــن تیــوری وقتــی بیشــتر  متفــاوت فرهنگــی و اجتماعــی تأ
ــی  ــه دادگاه عال ــرد ک ــب ک ــود جل ــه خ ــمندان را ب ــران و دانش ــه ی پژوهش گ توج
ــا همــی مردمــان  ــم مشــهور آموزشــی خــود به خاطــر اختــالط و ب ــکا تصمی امری
 Brown V. Board(ــوان ــر عن ــف زی ــای مختل ــا و فرهنگ ه ــه نژاده ــق ب متعل

ــود.  ــق نم ــی و تطبی ــوری طراح ــن تی ــنایی همی of Education( را در روش
کــه  اســت  کــرده  پیشــنهاد  مرحلــه  تمــاس چهــار  تیــوری  بــرای  آلپــرت 
 ،)Sheer contact(ابتدایــی مطلــِق  تمــاس  مرجلــه ی  از:  انــد  عبــارت 
ادغــام  و   )Accommodation( تطابــق   ،)Competition(رقابــت
)Assimilation( می باشــند. بــر مبنــای ایــن تیــوری، ارتباطــات بــا یــک تماس 
ــداوم  ــه و ت ــداوم یافت ــا ت ــه زنی ه ــالم( و چان ــا رقابت)س ــده، ب ــاز گردی ــادی آغ ع
ــل در  ــای دخی ــداف طرف ه ــات و اه ــویی نظری ــق و هم س ــث تطاب ــات باع ارتباط
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ــد. ــی می انجام ــام و یکجای ــه ادغ ــام ب ــر انج ــه س ــده ک ــات ش ــه ی ارتباط پروس
ــر  ــاال ذک ــه در ب ــای ک ــر تیوری ه ــاس و دیگ ــوری تم ــه تی ــود ک ــه ب ــد متوج بای
شــده اند، در جوامــع غربــی و برمبنــای نورم هــا، باورهــا و ویژگی هــای اجتماعــی، 
فرهنگــی و ارتباطــی جوامــع لیبــرال و فــرد محــور غربــی انکشــاف یافتــه و پیشــنهاد 
ــرایط  ــا و ش ــی از نظریه ه ــم از بعض ــا ه ــا و ی ــن تیوری ه ــوان از ای ــده اند. می ت ش
ــا در  ــز اســتفاده کــرد؛ ام ــده در جوامــع شــرقی نی ــاد ش ــه تیوری هــای ی ــق ب متعل
ــد  ــی خواهن ــبی را در پ ــات نس ــا و تناقض ــله محدودیت ه ــک سلس ــت ی ــر حال ه
داشــت. مباحــث چــون برقــراری تمــاس، رقابــت کــردن و تحمــل رقابت هــا بــرای 
ــم  ــا ه ــدن ب ــار آم ــگ، کن ــد رن ــد و چن ــای جدی ــکیل هویت ه ــی، تش جایگاه یاب
در حــد مدغــم شــدن و برقــراری رابطه هــا نزدیــک هنــگام بلــوغ، از جملــه مزایــا 
ــرال  ــگ و باورهــای لیب ــد و ریشــه در فرهن ــه جوامــع غربی ان ــق ب و باورهــای متعل

دارنــد. 
ــای  ــت آورده ــا و دس ــه ارزش ه ــده از جمل ــاد ش ــای ی ــا و تیوری ه ــه، نورم ه البت
مهــم انســانی اند و در مــکان مناســب و در وقــت مناســب دارای ارزش هــا و 
کارآیی هــای خــاص خــود می باشــند؛ امــا ممکــن هنــگام پیــروی از تیوری هــای 
یــاد شــده در جوامــع ســنتی، پروســه ی ارتباطــات و جریــان پژوهش هــای اکادمیک 
ــراه  ــم گیر هم ــای چش ــا چالش ه ــات ب ــه ارتباط ــق ب ــایل متعل ــث و مس روی مباح
ــد  ــی بای ــی و اجتماع ــف فرهنگ ــترهای مختل ــع و بس ــن، جوام ــرای همی ــوند. ب ش
ــی و  ــی و منطق ــف علم ــای مختل ــا و نظریه ه ــه ی تیوری ه ــاف و ارای ــی انکش در پ

معقــول برمبنــای ارزش هــا و باورهــای موجــود در جوامــع خــود باشــند.
بــا در نظرداشــت محتــوای تیوری هــای فــوق و متباقــی تیوری هــای متعلــق 
ــدود  ــده از ح ــت آم ــج به دس ــی نتای ــای ارزیاب ــات، برمبن ــه ی ارتباط ــه عرص ب
ــاوت،  ــای متف ــورها و زمان ه ــا، کش ــه فرهنگ ه ــق ب ــی متعل ــش علم 100 پژوه
نویســنده ی ایــن اثــر تیــوری تمــاس و هم بســتگی را انکشــاف داده و ارایــه نمــوده 
اســت.  تیــوری تمــاس و هم بســتگی هم چنیــن برمبنــای یافته هــای شــش 
پــروژه ی پژوهشــی-علمی کــه شــامل پژوهش هــای دوره هــای ماســتری و دکتــورا 
ــران  ــان و پژوهش گ ــان دانش جوی ــه در می ــر ک ــاوت دیگ ــروژه ی متف ــار پ و چه
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ــه کشــورها و فرهنگ هــای متفــاوت انجــام شــده اند، اســتوار می باشــد.   ــق ب متعل
ــا در نظرداشــت اولویت هــا و ارزش هــای فــردی،  تیــوری تمــاس و هم بســتگی  ب
ــع  ــیایی جم ــع آس ــوص جوام ــرقی، به خص ــع ش ــی در جوام ــی و فرهنگ اجتماع

ــت.   ــده اس ــکش ش ــده و پیش ــدی گردی بن
 :)Contact and Cohesion Theory(ــتگی ــاس و هم بس ــوری تم 5- تی
ــده  ــاف داده ش ــروری)2016( انکش ــط س ــه توس ــتگی ک ــاس و هم  بس ــوری تم تی
ــده  ــزوده ش ــات اف ــه ی ارتباط ــان در عرص ــی جه ــای علم ــر و نظریه ه ــه ذخای و ب
ــردی و  ــتقیم میان ف ــات مس ــان ارتباط ــداوم و پای ــاز، ت ــه ی آغ ــه پروس ــت، ب اس
کیــد نمــوده و بــر زمینه هــای ارتباطــی شــرقی تمرکــز دارد.  میان فرهنگــی تأ
ــکل گیری،  ــرای ش ــاوت را ب ــه ی متف ــار مرحل ــتگی چه ــاس و هم بس ــوری تم تی
ــان های  ــوص انس ــان ها، به خص ــان انس ــات می ــه ی ارتباط ــان پروس ــداوم و پای ت
ــکل  ــل ش ــد. مراح ــنهاد می کن ــاوت پیش ــای متف ــع و فرهنگ ه ــه جوام ــق ب متعل
 Contact(دهنــده ی تیــوری تمــاس و هم بســتگی عبــارت انــد از: آغــاز تمــاس
و   )Cognition(شــناخت  )Negotiation(گفت وگــو  )initiation

 .)Cohesion(هم بســتگی
ــع  ــی جوام ــی و فرهنگ ــای ارتباط ــا و نورم ه ــنایی باوره ــوری، در روش ــن تی در ای
ــود را  ــاص خ ــوم خ ــرال مفه ــع لیب ــه در جوام ــادی ک ــاس ع ــای تم ــرقی، به ج ش
دارد، آغــاز تمــاس یــا بــه دســت گرفتــن ابتــکار برقــراری تمــاس، پیشــنهاد شــده 
ــع  ــت و در جوام ــی اس ــک واژه ی منف ــه ی ــت ک ــای رقاب ــان؛ به ج ــت.  هم چن اس
مختلــف بــار معنــوی متفــاوت را حمــل می کنــد، واژه ی گفت وگــو و مذاکــره کــه 
ــن  ــه همی ــه شــده اســت. ب ــت دارد، در نظــر گرفت در تمــام فرهنگ هــا مفهــوم مثب
ترتیــب، به جــای تطابــق و هم ســازی مفهــوم شــناخت و شــناختن پیشــنهاد شــده 
کیــد دارد.  اســت کــه بــر حفــظ اصلیــت مفاهیــم دخیــل در پروســه ی ارتباطــات تأ
ــی  ــه در جوامــع غرب ــای ادغــام و یکــی شــدن ک ــی، به ج ــه ی نهای ــث مرحل به حی
مفهــوم خــاص خــود را دارد، در ایــن تیــوری مرحلــه ی هم بســتگی پیشــنهاد شــده 
ــرای  ــی ب ــم کل ــده ی مفاهی ــر گیرن ــه در ب ــن این ک ــتگی ضم ــون، هم بس ــت. چ اس
کنــار آمــدن اســت، بــر حفــظ هویــت و جایــگاه ی اصلــی طرف هــای دخیــل در 
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کیــد دارد. چــون، قــرار نیســت کــه هــر روز و بعــد از  پروســه ی ارتباطــات نیــز تأ
ــم هم ســازی و ادغــام شــکل  ــان انســان ها، مفاهی هــر پروســه ی ارتباطــات در می

بگیرنــد.
 هم چنــان؛ تیــوری تمــاس و هم بســتگی بــرای برقــراری ارتباطــات ســالم و موفــق 
ــد  ــز پیشــنهاد کــرده اســت کــه بای ــان انســان ها، شــش شــرط اساســی را نی در می
ــک  ــای اکادمی ــه ی پژوهش ه ــم در پروس ــا ه ــات و ی ــه ی ارتباط ــان پروس در جری
ــرای  ــده ب ــنهاد ش ــرایط پیش ــوند. ش ــه ش ــر گرفت ــات در نظ ــه ی ارتباط در عرص
 Coherent(تیــوری تمــاس و هم بســتگی عبــارت انــد از: شایســتگی منســجم
خــود   )Coherent heart(منســجم قلــب   )competence
احتــرام   )Purposefulness(هدفمنــدی  )Self-knowledge(شناســی
 Shared(مشــترک منافــع  و   )Respect differences(تفاوت هــا بــه 

.)interests
 شــرایط یــاد شــده، طرف هــای دخیــل در پروســه ی ارتباطــات را تشــویق و کمــک 
ــه شــامل پروســه ی ارتباطــات شــده،  ــه و هدفمندان گاهان ــه ی آ ــا به گون ــد ت می کنن

ارتباطــات ســالم و مثمــر را برقــرار نماینــد.
ــوص  ــان ها، به خص ــه انس ــن دارد ک ــر ای ــد ب کی ــتگی تأ ــاس و هم بس ــوری تم تی
انســان های متعلــق بــه جوامــع و فرهنگ هــای مختلــف از طریــق برقــراری 
ــند  ــتگی می رس ــم و هم بس ــه تفاه ــر ب ــناخت یک دیگ ــو و ش ــات، گفت وگ ارتباط
و موجودیــت تفاهــم و درک متقابــل در میــان انســان ها، بســتر و نیازمنــدی اصلــی 
ــورت  ــود. در ص ــوب می ش ــز محس ــالمت آمی ــتی  مس ــی و هم زیس ــا هم ــرای ب ب
ــداوم  ــای م ــا و گفت وگوه ــراری تماس ه ــق برق ــات، از طری ــداوم ارتباط ــاز و ت آغ
تــالش بــرای شــناخت هم دیگــر و داشــتن هم بســتگی بــا هــم، انســان ها 
ــرای هــم،  ــده و ب ــازنده گردی ــالم و س ــی س ــت و زندگ ــب سرنوش ــد صاح می توانن
ــو و  ــات، گفت وگ ــه ارتباط ــتن ب ــل جس ــک، توس ــدون ش ــوند. ب ــع ش ــد واق مفی
تفاهــم به جــای نــزاع و کش مکــش، انســان ها و جوامــع انســانی را کمــک 
خواهــد کــرد تــا بــه اهــداف ارزشــمند انســانی خــود برســند و بــر حضــور، حقــوق 
ــز و انســانی  ــه ی مســالمت آمی ــرام قایــل شــده و به گون و جایــگاه ی یک دیگــر احت
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در کنــار هــم زندگــی نماینــد. چــون، ارتباطــات یکــی از دســت آوردهــای مهــم 
ــد.  ــکل می ده ــانی را ش ــای انس ــم و ارزش ه ــن مفاهی ــه مهم تری ــت ک ــان اس انس
در نهایــت، رابطه هــای ارزشــمند انســانی، شــکل دهنــده و تعییــن کننــده ی 
ارزش هــا و باورهــای مشــترک در میــان انســان ها محســوب می شــوند. رابطه هــای 
ــه و  ــک جامع ــان های ی ــان انس ــی و ... در می ــی، سیاس ــی، فرهنگ ــردی، اجتماع ف
ــراری و  ــف را برق ــای مختل ــع و فرهنگ ه ــه جوام ــق ب ــان های متعل ــم انس ــا ه ی
ــه ارتباطــات و  ــد. ارزش دهــی ب ــداوم ارتباطــات ســالم و ســازنده فراهــم می کنن ت
ــد  ــک می کن ــا را کم ــان ها، آن ه ــان انس ــد در می ــداوم و مفی ــات م ــراری ارتباط برق

تــا همــواره یــک زندگــی آرام و ارزشــمند داشــته باشــند. 
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