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اخت الت

طی می کلر  عوامل و پدیده هایی ک  مو ب تضعرف اثر خ ی فرآیند ارتبا

گذار این اخت الت در تشام زمرن  ها و  ر روی کلر  ا زای ارتباطی اثر. گردد 

.هستند 

اختالالت 
درونی

بیشتر به خودد ازویا  •
ارتباطی بر می گردد و
م در مدرد فرستنده پیوا
را و گیرنده آن اکثورا  آن
.مشاهده می کنیم

خستگی:مثل•

اختالالت 
برونی

بیشووووتر بووووه م ووووی  •
ارتباطی تدزوه داتوته 
و از آن نشوووویت مووووی 

.گیرد 

سر و صدا: مثل •

انداع اختالالت 



دست   ندی موانع ارتباطات مؤثر

موانع 
فردی

موانع 
فرآیندی

موانع 
مفهومی

موانع 
فرزی ی

:کنیم در یک دسته بندی کلی، موانع ارتباطی را به چهار دسته عمده تقسیم می
ی
ون
در
ت 
ال
 
خت
ا ی

ون
ر
ت  

ال
 
خت
ا



موانع فرآیندی

بره  شامل تمامی اختالالتی می شود که در فرآیند برقرراری ارتبرام مم رس اسر     

.وجود آید

فرستنده
)Sender(

گیرنده 
کشف رمی می کند

)Receiver decodes(

گررنده
کندمفهوم را ایجاد می 

)Receiver creates meaning(

انتقال به
وسیله رسانه

)Transmitted on medium(

پرام
)Message(

رمزگذاری
)Encoding(

رمزگذاری
)Encoding(

پرام
)Message(

انتقال به
وسیله رسانه

)Transmitted on medium(

منبع 
رمز گ ایی می شود

)Source decodes(

انتقال پرام
)Transmit Message(

اخت الت
Noise

انتقال  از خور
)Transmit 
eedback(



(شخصی)موانع فردی 

موانررع فررردی بسرریار متاررددی را مرری ترروا  در برقررراری ارتباطررا  مرر  ر 

:شناسایی نمود که به بررسی تادادی از آ  ها می پردازیم

قدرت جنسیت حالت های من
تعصب و ادراک کلیشه 

ای
سطح اعتماد بین افراد

روش های بکارگیری 
پردازش اطالعات

توانایی های فردی ارزیابی شتاب زده نتیجه گیری عجوالنه پیش داوری

بی توجهی و حواس 
پرتی

تفاوت های هوشی و 
آموزشی

حدس و گمان فکر قالبی فشار درونی

فقدان مهارت گوش 
دادن

دشواری های جسمی  انتخاب در شنیدن
افکار خشک و 

بیخردانه

/ فرضیات 

پیش پنداشت ها



موانع فرزی ی

فاصله بین افراد

تفاوت ها  منطقه ا  در 
نتیجه ، زمانها  مختلف

سلسله مراتبی بددن 
سازمان ها

وسعت و پراکندگی 
سازمان ها

تلدغی و آلددگی 
صدتی م ی  کار

کیفیت وسایل انتقال
ارتباط

انتخاب رسانه ها  
ارتباطی نا کارآمد

در دسترس نبددن 
وسایل ارتباطی مؤثر



موانع مفهومی

 اتتباهات رمیگذار

اتتبهات رمیگشایی

این مدانع در اثر به کاربردن کلمات یا عالئم ناکارآمد در مراحل رمیگذار  و )

(.رمیگشایی است

تفاوت ها و تندع فرهنگی



عناصر 
پای  
ارتباطا
ت

خودآگاه
ی

خودگ و
دگی

اعتشاد 
   نفس

عوامل 
دروس 
فردی

عناصر پای  ارتباطات

هر عاملی ک   اعث ایجاد اخت ل در عوامل پای  ای ارتباطات گردد،   عنواس یک 
.مانع  ارتباطی شناخت  می شود



متغرر های مختل کننده عناصر 
ارتباطات

تفاوت های .1
قدرت    عنواس 
مانعی در 
ارتباطات

ز اس . 2
تخصصی 

 رای کارهای 
تخصصی

ارتباطاتی. 3
ک  حالت 
تدافعی را 
تحریک می 

کند



تاکتیک های قدرت نسبتاً قدرتمند

.چگونگی اتخاذ تصمیما  تح  تا یر قدر  مدیرا  اس 

.  تصمیم در مورد چگونگی تصمیم گیری

.تاکتیک های قدر  حول محور کنترل فرآیند ارتباطا  متمرکز می باشد

.تاکتیک های کسب قدر  به عنوا  موانع ارتباطا 

بر خی از این 
تاکتیک ها

همندایی

رویارویی با 
اختالف

زمان بند  
منفی

سازش
ارتباطات 
کامل

قابلیت 
ماندر

مشدرت 
کردن

تفاوت های قدرت    عنواس مانعی در . 1
ارتباطات



تفاوت های قدرت    عنواس مانعی . 1
در ارتباطات

.باعث افیایش ارتباطات مدیر می گردد•

.تاکتیک ها  قدرت حدل م در فرآیند ارتباطات متمرکی است•

.   وزدد ضرورت مدیران را وادار به مشدرت می کند•

.در مدارد غیر ضرور ،عدم مشدرت،ارتباطات را کاهش می دهد•

م و
رت 
کردس

.موقای  های مناسب قبلی همیشه بهتریس فالی نیس •

. مدیرا  نباید خود را متاهد به یک موقای  بدانند•

.وجود راه چاره های مختلف به عنوا  یک راه فرار•

.گردداما روابط مدیر با دیگرا  دچار اختالل می. تغییر موقای  باعث حفظ قدر  مدیر می شود•

قا لرت 
مانور



تفاوت های قدرت    عنواس مانعی . 1
در ارتباطات

.برقرار  ارتباط با همه راهبرد مناسبی نیست•

.ارتباطات زیاد از سدیی منجر به افیایش قدرت است•

.رها تدن از تعهد را مشکل می سازد•

.ممکن است باعث مخالفت دیگران با طرح ها تدد•

ارتباطا
ت 
کامل

.برای حفظ قدر  الزم اس •

.باید همزما  در جه  اهداف به حرک  ادامه داد•

.به عنوا  راهی برای به تاخیر انداختس تضاد•

.به مانی هم اری صرف نیس •

.سازش از روی اجبار مم س اس  روابط مو ر را به خطر اندازد•

سازش



تفاوت های قدرت    عنواس مانعی . 1
در ارتباطات

.فشار از سوی کارکنا  قدرتمند باعث اخالل در حرک  مدیر می شود•

.مدیر راه خود را خواهد پیمود•

.حرک  به سوی هدف بسیار کند خواهد بود و از نظر کمی،اتالف وق  اس •

.مدیر به پیشنهادا  توجه ندارد•

.ارتباطا  به مانع برخورد می کند•

زمانبند
ی 
منفی

.استفاده خیر خواهانه مدیر از قدر •

.برای حل اختالف به زور متوسل نمی شود•

.مدیر از طریق بازخور و خودگشودگی اعتماد سازی می کند •

.مدیری که به دنبال قدر  باشد،مانع ایجاد ارتبام خواهد شد•

رویارویی 
 ا اخت ف



تفاوت های قدرت    عنواس مانعی . 1
در ارتباطات

.مبتنی بر جلب توجه طرف مقابل است•

.یک رفتار سیاسی و دغلکارانه است•

:نظریه زدنی•

.مخالف  فرد بی قدر  بر سر مسایل جزئی•

.موافق  فرد قدرتمند بر سر مسایل بی اهمی  و جزئی•

:نظریه کلمن•

.همنوایی اطاع  بی چو  و چرا به نص دستورا  اس •

.همنوایی با ابت ار عمل در تضاد اس  و سازما  را به خطر می اندازد•

.پیامدهای همنوایی روابط میا  فردی را تیره می کند•

.وسیله اجتناب از اختالف از طریق خرد کرد  شخصی  فرد اس •

.باعث احساس رنجش فرد و تیرگی روابط فرد می شود•

هشنوای
ی



ز اس تخصصی  رای کارهای تخصصی . 2
(ز اس حرف  ای)

در سازما  ها گروه ها و افراد متاددی وجود دارند که بر اساس تخصرص ، مقرام و   

وه ها با ایس جدا سازی گر. موقای  فیزی ی درو  سازما  ، از ی دیگر جدا هستند 

ر تفاو  ها در استفاده زبانی میا  گرو ها تشدید می شرود کره ایرس تفراو  هرا د     

.  استفاده زبانی به عنوا  موانع ارتباطا  عمل می کنند 

اتی همه اصطالح... بنابرایس حسابدارها ، مهندسیس ، دانشمندا  و روا  شناسا  و 

تفاده دارند که برای ارتبام دقیق با دیگر افرادی که هما  پس زمینه را دارنرد اسر  

ال می کنند و در صور  استفاده از ایس زبا  با سایر افرراد دچرار اخرتالل در انتقر    

.پیام می شود



ارتباطات تحریک کننده حالت . 3
تدافعی

ارتباطات 
متعصبان 

ارتباطات 
در 

ارزیا ی 
افراد

ارتباطات 
درل اران 

ارتباطاتی
ک  داللت 
 ر  رتری 
می کند

فووورد دارا   هووون بسوووته 
.است

نظووورات دیگوووران را قبووودل 
.ندارد

نظوووور او درسووووت توووورین 
(.به نظر خددش)است

ب ث سوازنده را بوه زودل 
.تبدیل می کنند

دضع دیگران نیی بیشتر بر م
.خدد پافشار  می کنند

منظوودر از ارزیووابی ، رده بنوود  
افوووراد و بر سوووم زدن موووی 

ایووون رده بنووود   وووه . باتووود
صفت خدب را بیوان کنود و  وه 
بد ، باعث می تدد فورد تنهوا 
با آن ویژگوی توناخته تودد و 

توه سایر تدانایی ها نادیده گرف
.  تدد

قیوواس منفووی باعووث تخریووم 
و طوورف . بیشووتر روابوو  اسووت

مقابوووول دسووووت بووووه رفتووووار 
.متعصبانه می زند

ر تخص به دنبال القاء نظو
.خدد به دیگران است

فاده تاثیر بر دیگران با اسوت
از نظوووور خووووداهی هووووا  

.ساختگی و مصندعی

بوور مبنووا  فریووم دیگووران
.است

ی ارتباطات بر مبنا  دوروی
است و با مانع مدازه می 

.گردد

فوورد خوودد را برتوور از دیگووران 
.می داند

فرد مهارت و تجربه خودد را 
.باالتر میداند

نوووودعی رفتووووار متعصووووبانه 
.است

دیگوووووران از خووووودد دفووووواع 
.خداهند نمدد

روابوو  بووا مووانع روبوورو مووی 
.گردد


