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 چکيده
مقاالت تحریر شده در این زمینه به نقش عمده سیستم های اطالع رسانی که جزئی از ارتباطات 

ارتباطات سازمانی باید مفاهیم کلی و سخاوتمندانه از تئوری عمومی .سازمانی است اشاره کرده اند

 GTS. را، که روشی برای توضیح و بررسی عناصر و توابع فرآیند است، شامل شود( GTS)سیستم 

عنوان به ما این امکان را می دهد که فهرستی ایجاد کنیم و رویدادها را با تآثیرات ناخواسته به 

مقاله ی موجود، چشم انداز اصلی سیستماتیک مدیریت . خطرات شناخته شده، مدیریت کنیم

ریسک را در ارتباطات سازمانی پیشنهاد داده و نتایج یک تحقیق در مورد ادراک خطر در ارتباطات 

موضوع این مقاله، از نقطه نظر . سازمانی در سطح مدیران ارشد ایالت مورش را ارائه می دهد

 از استفاده با سیستماتیک رویکرد یک جمله تئوری، بسیار مهم بوده و فهرستی از عوامل ریسکی از

این مقاله همچنین از نقطه نظر عملی . پیچیده برای ارتباطات سازمانی را ارائه می دهد ساختار یک

ر در نیز حائز اهمیت می باشد به این دلیل که بر اساس پرسشنامه های عملی در مورد درک خط

 .ران ارشد در رومانی تهیه شده استسطح مدی

 .سازمانی، ارتباط، مدیریت ریسک، رویکرد سیستماتیک، مسئولیت اجتماعی :يديکل واژگان
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  3 محمدحسين سنونی یا ،2مسائلیمنصور ،   مهدي نصر اصفهانی
  دکتری مدیریت دانشگاه اصفهان، مدرس مدعو دانشگاه دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی 1

 دانشجوی کارشناس ارشد مهندسی مالی و مدیریت ریسک، دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی 2
 دانشجوی کارشناس ارشد مهندسی مالی و مدیریت ریسک، دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی  3

 

 :نویسنده مسئولمیل نام و نشانی ای
 منصور مسائلی

march1984@chmail.ir   

در مورد عوامل خطر در  یو عمل يمالحظات نظر

 یارتباطات سازمان
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               مقدمه

 چشم انداز سيستماتيک در مورد ارتباطات سازمانی  - 

ارتباطات سازمانی، اغلب فقط براساس تحقیقات منحصر به فرد مربوط به سنت و همچنین در مورد آموزش پژوهشگران، مورد تحقیق و      

ط به ویژگی سیستماتیک از فرآیند ، مجموعه ای از نظریات مربوPalo Altoبدیهی است که پس از اولین جلسه از . تعریف قرار گرفته اند

 . ارتباطات توسط عناصر و توابع خاص، همه با هدف یک قطعیت خاص، منتشر شده است

کند، تقریبا غیرممکن می  می مدیریت را سازمانی ساختارهای ی همه که اطالعاتی انتقال که امروزه، بی توجهی به این تفسیر جدید      

فرآیند ارتباطات در یک سازمان می تواند به عنوان یک سیستم مصنوعی در نظر گرفته شود، چرا که آن، دارای عناصر خاص . باشد

ر، صوتی کامپیوت) ، سازه های تبدیل (جمع آوری داده ها، فرموالسیون، پشتیبانی، رمزگشایی)، توابع خاص (فرستنده، کانال انتقال، گیرنده)

 .  می باشد( اطالعات، دانش، پشتیبان تصمیم گیری)و قطعیت ها ( و تصویری ، تلفن ها

علم ارتباطات برای مردم »و نیز در مورد  Nعالوه بر این، ارتباطات سازمانی اغلب اوقات شامل عملکرد بازخوردی می باشد که از تئوری      

با استفاده از فرآیند ارتباطات سازمانی به شیوه ی . استفاده می کند« اخته شده استو ماشین آالت، که به عنوان سایبرنتیک نیز شن

که با اجرای درست، آنها می توانند . را تهیه کرده ایم .Bertalanfly Lسیستماتیک، ما فهرستی از مجموعه نظریات فرموله شده توسط 

 .وانیم با عملکردی از فرآیندها، شیوه هایی را مشخص کنیمپدیده ها را در تمام سازمانها توصیف و تفسیر کنند؛ و ما می ت

فرمت اصولی تئوری کلی از سیستم ارتباطات سازمانی، موضوع تحقیقات جداگانه ای می باشد که توسط همان محققان انجام گرفته      

 : این مقاله دارای اهداف زیر است. است

 سازمانی هستند؛به منظور شناسایی عوامل ریسکی که مخصوص ارتباطات 

 به منظور طبقه بندی دسته های ریسک، باتوجه به منشآ، محل و تآثیرشان بر سازمان؛ 

 .به منظور انجام پرس وجو در مورد مجموعه اهداف مهم در رابطه با درک خطر در ارتباطات، در سطح مدیران ارشد در رومانی

 

 رویکرد کالسيک از خطرهاي ارتباطات  -2

می توانیم بگوییم که ریسک در . کلی ریسک، به عنوان یک رویداد ناخواسته با عواقب منفی دریک سازمان، تعریف شده استبه طور       

تمامی تالش های انسانی موجود بوده و ریسک مثبت، اغلب به عنوان شانس درنظر گرفته می شود و به دلیل پیامدهای خاص آن، در نظر 

اسایی، کاهش و یا اجتناب از عواقب خطر در یک فرآیند، نگرانی عمده برای مدیران را در شرایط کنونی بدیهی است که شن. گرفته نمی شود

 .از تغییرات سریع داخلی و  به ویژه درخارج، نشان می دهد

این . دارتباطات سازمانی به طور عمیق در مدیریت اطالعات، دخیل بوده که باعث عدم رعایت اهداف از پیش تعیین شده  می شو    

تغییرات پویا که اغلب خطرات جدید غیرقابل پیش بینی را تولید می کند، نگرش های مختلف و واکنشی براساس تاکتیک، اقدامات و 

 .استراتژی های عملیاتی که با حرفه ای گری و شایستگی برنامه ریزی و مدیریت شده اند را تحمیل می کنند

 . و ما می توانیم مفاهیم خود را با درجه قابل توجهی از دقت و شک و تردید تعریف کنیم ریسک، رده ی خاصی از تصمیم گیری است    

عدم قطعیت از نتیجه ی فرم و یا یک تهدید، و یا رویدادی که باید از دیدگاه "وزارت خزانه داری ریسک را با عنوان زیر تعریف می کند     

طبقه بندی و توقف تدریجی . "ین امکان را تحت تآثیر قرار دهد، مدیریت شودترکیبی بین احتمال وقوع و تآثیر آن که ممکن است ا
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خطرات، فرصت مناسبی به جهت معرفی براساس عوامل خاص و معیارهای مرتبط با محل، وضعیت، نوع و    اندازه ی عملکردهای از پیش 

را نشان ( پدیده های استنباط شده و یا غیرقابل پیش بینی معموال شرایط و یا)تعیین شده، عناصر و یا فرآیندهای تحت تآثیر قرار گرفته 

 .می دهد که در غیاب اصالح تصمیم گیری، یک بهره وری کاهش یافته برای سازمان را تولید می کند

Ciocea  به )نوع ریسک ها . اگر چه کارشناسان استفاده از معیارهای خاص برای طبقه بندی را پیشنهاد می کنند "اظهار می کند که

، ماهیتشان و همچنین دامنه (که می تواند منفرد، اجتماعی، معامله، پروژه و یا یک سازمان باشد)با توجه به واحد تجزیه و تحلیل ( خصوص

 ."این جنبه، منجر به ایجاد طبقه بندی ریسک ها می شود. اثرات تولید آن، بسیار متنوع می باشد

 

  یسک در مدیریت ارتباطاتدیدگاه سيستماتيک در مورد طبقه بندي ر -3

هدف از این مقاله در تکرار طبقه بندی ریسک و دسته بندی ریسکی نمی باشد که در یک رویکرد کالسیک و با جزئیات مقاالت       

ر هدف از این مقاله، ایجاد یک طبقه بندی و سلسله مراتبی از ریسک د. تخصصی با تآکید بر سطح دانش در این زمینه، مشخص شده است

مدیریت ارتباطات با استفاده از یک رویکرد سیستماتیک بر اساس یک سری عواملی می باشد که بوسیله ی مقاالت ذکر شده در باال، تآیید 

 : شده اند، عواملی که نمی توانند نادیده گرفته شوند عبارتنداز

 (. شامل سطح تاکتیکی نیز می باشددر چندین مقاله، عملیاتی بودن )استراتژیک و عملیاتی : سطح مشکالت و تصمیمات

 .محیط داخلی و یا خارجی: مکانی که ریسک ارتباطات در حال وقوع است

 انسان، تجهیزات، نرم افزارها : منابع اصلی درگیر در فرآیند ارتباطات

 . مقاله، اطالعیه، مطبوعات آزاد، بروشور، کنفرانس و غیره: روش ارتباطی

 صادی، سیاسی و غیره اجتماعی، اقت: زمینه ی عواقب

 . قابل پیش بینی و یا غیرقابل پیش بینی: شیوه ای از جلوه ی ریسک

 .مداوم، تصادفی، دوره ای: مدت زمان تآثیر

، به طور خالصه نشان داده شده است که سطوح و دسته بندی های ریسک در ارتباطات سازمانی، توسط محققان این مقاله 1در شکل      

مدل، یک رویکرد اصلی است که برخی نمادها و . به منظور به انجام رساندن روش جامع و سیستماتیک پدیده های کلی، ارائه شده است

 . تباطات، که باید تکمیل شده و از طریق پژوهش عملی تآیید شود، انتقال می دهدتوضیحات ریسک را در زمینه ار

 



 50-02، ص 5931 زمستان،  8رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی، شماره 
ISSN: 2476-3675 

http://www.RassJournal.ir 

 

 
 
 

 

 طبقه بندي ریسکها در مدیریت ارتباطات - شکل

 .تاکتیکی و یا عملیاتی، استراتژیک :ما رویکرد متفاوتی از ریسک را در ارتباط با سطح مسائل، عواقب و تصمیم گیری ها، پیشنهاد می دهیم

 

 :سطح استراتژیکدر  -الف

ما باید به یک سری از شرایطی که ممکن است خطرات عمده ای برای مدت زمان طوالنی و قابل پیش بینی تولید کند توجه کنیم، زیرا       

 محیط داخلی و خارجی همیشه در حال تغییر بوده و سیاست های مدیریتی در زمینه ارتباطات سازمانی باید به صورت دوره ای با شرایط

 :ما پیشنهاد می کنیم که طبقه بندی های استراتژیک ریسک در ارتباطات سازمانی زیر را در نظر بگیرید. جدید، سازگار شوند

هدف از محصول ارتباطات، اطالع رسانی با . محصوالت ارتباطات سازمانی، متنوع و متعدد هستند: ریسک های ناشی از محصول -1-الف

همانند دیگر محصوالت ارتباطات، آنها دارای عمر . مخاطبان می باشد که اغلب به سرعت در حال تغییر استتوجه به نیازها و سطح ادراک 

یک مقاله در مطبوعات، برای یک روز قابل توجه می باشد و دارای یک منطقه توزیع )محدودی هستند که نمی توان آنها را نادیده گرفت 

نوسازی محصول در زمینه ارتباطات، دارای پویایی های دیدنی و جذاب بوده و سازگاری روش  (.محدود بوده و به خوانندگان خود توجه دارد

 .های کار خاص را به توجیه تصمیمات مدیریت ارشد تحمیل می کند

ز توابعی است هرنوع از ارتباطات، با یک فرآیند ساده و یا بسیار پیچیده کامل شده است، اما با پشتیبانی ا: ریسک های ناشی از روند -2-الف

فرآیند ارتباطات، به منابع خاصی و فناوری کاری منطبق با اهداف ارائه شده در یک رویکرد پویای . که باید به درستی اداره شوند

این فرآیندها باید با توجه به روش های از پیش تعیین شده اداره شوند که از یک سری ریسک های مرتبط با قابلیت . سیستماتیک نیاز دارد
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طراحی فرآیند ارتباطات، به گزینه های استراتژیک با عواقب در . طمینان از اطالعات، کانال های انتقال، پشتیبانی و غیره، اجتناب کنندا

 .کیفیت و اقتصاد نهایی منتج در سازمان، تبدیل می شود

یگاه داده ها،عناصر خاصی در هر سازمان هستند منابع انسانی، تجهیزات، نرم افزارها و پا: ریسک های ناشی از سیاست های منابع -3-الف

 .که ناشی از سیاست ها و تصمیمات استراتژیکی می باشند که تاثیر زیادی برروی کیفیت و اقتصاد ارتباطات دارند

ز حقایق، همه ی ارتباطات بر یک سری ا: و گروه های دریافت کننده( تآمین کننده)ریسک های ناشی از ارزیابی منابع اطالعات  -4-الف

داده ها و روایت هایی استوار هستند که از طریق قابلیت اطمینان آنها، عملکرد جهانی داده های محصول نهایی که توسط تآمین کننده های 

در زمان مشابه، با توجه به اهداف مخاطبان، مصرف کنندگان اطالعات، ما به . موقت و یا سنتی ارتباط برقرار می کنند، تضمین می شود

در سطح استراتژیک، به منظور جلوگیری از یک سری خطرات عمده همراه با عواقب . ریف مناسب ترین سیاست های ارتباطی، نیاز داریمتع

جدی در تجزیه و تحلیل و ارزیابی، تآمین کنندگان و ذینفعان ارتباطات، تالش استراتژیکی را نشان می دهند که باید توسط یک مدیر ارشد، 

 .اداره شودبه طور کارآمد 

بدون شک، مدیران ارشد باید برای افراد مسئول، بسته ی قابل توجه : ریسک های ناشی از عدم کنترل و نظارت بر سیستم ارتباطات-5-الف

این یک تالش آسان نیست و باید آن را . و کاملی از شاخص های کنترل و همچنین یک سیستم نظارت بر فرآیندهای مربوطه، فراهم کنند

. بنابراین، ما باید عادت نامگذاری محدودیت های سیاست های سازمانی را از بین ببریم. ص عملکردهای ارتباطی به حساب آورددر شاخ

ایجاد یک سیستم کنترل فرآیند ارتباطات برای در برداشتن مسئولیت ها و تعیین و معرفی افراد مسئول، نشان دهنده ی یک سیاست 

 .سط مدیران ارشد می باشداستراتژیک تصمیم گرفته شده تو

 

 : در سطح تاکتيکی و عملياتی - ب

 :ما دو زیر مجموعه ناشی از مراحلی که در آن، فعالیت های ارتباطی جای می گیرند را ارائه  می دهیم     

ارتباطات و همچنین برای به حساب آوردن ریسکهای ناشی از پیش بینی های مشخصات در : ریسکهای طرح و برنامه ریزی ارتباطات -1-ب

 .ریسکهای ناشی از تعریف منابع

و همچنین درک یا تشخیص غلط ( مدیریت ارتباطات)و این دسته، شامل اجرای بد ارتباطات : ریسکهایی در مدیریت ارتباطات -2-ب

 .می شود( مدیریت اطالعات عملیاتی)واقعیت 

طرح ارتباطی، اجتناب شود و یک سند که باید در محتوا، نوع و روش ریسکهایی در طراحی ارتباطات که می تواند با ایجاد یک  -1-ب

این مورد، نشان دهنده ی مشخصاتی است که در اساس طراحی طرح ارتباطی موجود می . ارتباطی و فرآیند دریافت، به حساب آورده شود

راتورها توصیفی می باشد و بوسیله ی محتوای آن بدون شک، برنامه های ارتباطی، در ویژگی و هنجارها برای تصمیم گیرندگان و اپ. باشد

ما به . که عناصر و توابعی می باشد که می تواند شرایط ریسک را در پیش بینی و یا در روندهای در حال توسعه تولید کند، تآکید می شود

ها می توانند به صورت داخلی و یا خارجی در آن: این طبقه بندی از ریسک ها نیاز داریم که با استفاده از این عامل، منشا آنها بدست می آید

 .سازمان باشند

 :در این دسته از ریسکهای داخلی در طرح ریزی ارتباطات، داریم -1-1-ب

 . تجزیه و تحلیل سطحی از شرایط واقعی که درآن، ارتباطات انجام شده است

 فرموالسیون گریزان و نامعلوم از اهداف ارتباطات 
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 برآورد پیچیدگی محصول 

 روش های نامناسب کار

 منابع به اشتباه برآورد شده 

 بی کفایتی پرسنل 

 بافت سازمانی نامناسب 

 عدم وجود شاخص های عملکرد و روش های کنترل 

 درگیری های داخلی میان گروه ها و افراد  

 :در مورد ریسکهای خارجی در طرح ریزی ارتباطات، می توانیم موارد زیر را دریابیم -2-1-ب

 تعریف غیر واقعی از انتظار از بهره برداران بالقوه 

 محصوالت شرکت های رقیب 

 تغییر محیط خارجی، عوامل اجتماعی و اقتصادی با تآثیر 

 فقدان منابع خارجی برای ترویج محصول

 : مدراین دسته از عوامل ریسک تولید شده توسط مقررات و منابع موجود، ما موارد زیر را گنجانده ای -3-1-ب 

 فقدان دانش صحیح عملکرد منابع 

 عدم تعادل منابع الزم برای انجام وظایف 

 دست کم گرفتن منابع الزم 

 تجهیزات منسوخ 

 غفلت از عامل انگیزشی در سطح پرسنل 

 درگیری های داخلی 

 درگیری های سازمان با محیط خارجی

 :در دسته ی ریسکهای خارجی ارتباطات سازمانی، ما بر دالیل زیر تاکید می کنیم -2-ب 

 مدیریت عملیاتی خاص در ارتباطات سازمانی  -1-2-ب

 . فرهنگ سازمانی، از برنامه های ارتباطی پشتیبانی نمی کند

 مدیریت، بدون اهداف و مسئولیت ها 

 . ات در محیط خارجی ایجاد شوددست کم گرفتن مشکالتی که می تواند با تغییر
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 برآورد نادرست از وضع موجود 

 ذهنیت و رفتار فردی نامناسب 

 استفاده از مدل های ذهنی از پیش تعیین شده در روش ارتباطات

 : عناصری که می توانند در این رده از ریسکهای اطالعاتی قرار بگیرند، مانند -2-2-ب

 اطالعات ناقص و یا با تاخیر 

 ارتباطات نامناسب های کانال

 اطالعات از رضایت بخش تحلیل و تجزیه

 بد اهداف با ناشناخته غیررسمی های کانال

 ما در نظر می گیریم که این اولین رویکرد سیستماتیک از ریسکها در ارتباطات سازمانها است که می تواند با دیگر اجزای مربوطه به منظور

 . توسعه دانش در این زمینه، کامل شود

هدف محقق برای یک دوره ی نسبتا کوتاه از زمان، شروع یک سری از مباحث مربوط به موضوع، انجام تحقیقات قابل توجه در درک مدیران 

 .ارشد در رومانی با توجه به ریسکها و آنالیزهای برخی موارد با اشاره به مدیریت ریسک در ارتباطات سازمانی، می باشد

 

 

 در مورد ریسکهاي ارتباطی  درک مدیران رومانيایی -4

فرضیه کاری  8، ما ازیک روش تحقیق بر اساس یک پرسشنامه ایجاد شده مبنی بر 2114در طول تحقیقات عملی بین آوریل و می      

نمونه، از گروه . شامل مجموعه ای از تآکیدات در مورد دانش و مدیریت ارتباطات سازمانی در شرکت های پر سود رومانی، استفاده کرده ایم

در ایالت مورش، ( گروه 5)و با توجه به زمینه ی قابل توجه آنها از فعالیت ( گروه4)پاسخ دهنده، نسبتا با توجه به اندازه شرکت ها  191

 1/5( P=0/8احتمال پاسخ درست)حداکثر خطای نمونه گیری به شدت در مقایسه با تعداد کل افراد مصاحبه شونده، . دسته بندی شده است

 .رصد می باشد که برای تعداد شرکت های مورد تحقیق، قابل توجه می باشدد

 :فرضیه این پژوهش، مختص به این مقاله ی حاضر، فرموله شده است که منجر به نتایج زیر شده است

H1 (A:) ا به طور ارتباطات در رومانی، به عنوان یک رویداد اساسی برای یک شرکت به عنوان یک روش شناخته نشده است ، لذ

 .سیستماتیک، و با طرح سه سوال با پاسخ های متعدد، مورد بررسی قرار گرفته است

H0(E:) عوامل ریسکی در ارتباطات، توسط مدیران به خوبی شناخته نشده و در یک سوال باز، مورد بررسی قرار گرفته است . 

درصد از مدیران 5/28تنها : تحقیق، به صورت زیر اشاره شده استمجموعه ای از نتیجه گیری پس از اولین تجزیه و تحلیل داده های این 

 .مصاحبه شده در نظر گرفته اند که ارتباطات سازمانی، یک مسئله استراتژیک است

درصد از 19/29درصد ارتباطات در شبکه های کاربردی و 51/12درصد موارد ، در  15/55مدیران به طور عمده از ارتباطات مستقیم در  

 .ی مدیریتی، استفاده می کنندشبکه ها
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درصد از پاسخ دهندگان در نظر داشته اند که سازمان و کنترل ارتباطات سازمانی، مسئولیت مدیران ارشد را نشان        می  45/45تنها 

ثبات می کنند که درصد از نامزدها و یا مصاحبه شوندگان ا 19/1مدیران ارشد، از عوامل ریسکی ارتباطات آگاه نمی باشند، تنها . دهد

 .مدیریت ریسک در ارتباطات سازمانی، یک اولویت برای مدیران ارشد نمی باشد

مسئله ی مدیریت ریسک در ارتباطات سازمانی، برای محققان و مدیران ارشد در شرکت های پر سود رومانی، زمینه ای را نشان       می 

ار فصیح تر را بدهد، و آنها به تهیه پیش نویس روش ها با هدف جلوگیری از دهد که می تواند به نظریه ی توصیفی، امکان نمایش بسی

 .موقعیت های خطر با راندمان قابل توجه، نیاز دارند

 

  نتيجه گيري -5

. عواقب ناشی از حوادث ناخواسته، به طورکلی و معکوس باعث افت اقتصادی، عدم راحتی و ترومای ایجاد مشکالت اقتصادی می شوند      

ین دسته از اقدامات خاص برای مدیریت ریسک در ارتباطات سازمانی، بر سطح مسئولیت اجتماعی توسط مدیران، دارای پیامدهایی می ا

این مقاله، بر اساس یک تحقیق نظری در دسته طبقه بندی یک رویکرد سیستماتیک اصلی می باشد که به عوامل و دسته بندی های . باشد

تحقیقات انجام گرفته، دریک گروه نمونه . انی اشاره داشته و با توجه به ضوابط و مالحظات موجه، ایجاد می شودریسکی در ارتباطات سازم

برای ایالت مورش، سطح دانش و نگرانی های عملی مدیران ارشد در شرکت های تجاری در مورد مدیریت ارتباطات سازمانی را نشان می 

 .قدان دانش، عدم تعهد و مسئولیت در مورد پروسه های مربوطه وجود دارددهد و به این واقعیت اشاره می کند که ف

 

 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 50-02، ص 5931 زمستان،  8رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی، شماره 
ISSN: 2476-3675 

http://www.RassJournal.ir 

 

 
 
 

 و مراجع منابع

 

[1] Simon Cecan, Liveu Marian, 2015, theoretical and practical considerations regarding risk 

factors in organizational communication  
 


