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 دقیقه 6زمان تقریبی مطالعه: 

در بهبود  یو نقش مهم شودیکارکنان م انیارتباطات م تیباعث تقو یتعامالت سازمان
که بتواند تعامالت سالم را  یکار طیمح کی جادیا ل،یدل نیبه هم .عملکرد آنها دارد

 یمتعدد یهاروش .است یاتیکسب و کار ح کی تیموفق یکند، برا قیو تشو جیترو
ها سازمان یبرا یخاص یایدارد که هر کدام مزا ودوج یتعامل درون سازمان شیافزا یبرا

 یهاآن و راه یایمزا ،یتعامالت سازمان فیمقاله به تعر  نیدر ا .آورندیبه ارمغان م
 .میپرداز یکارکنان سازمان م انیتعامل در م شیافزا

 

 منظور از تعامل درون سازمانی چیست؟ -1
 .تواند هدفمند یا تصادفی باشدشود که میطرفه گفته می ۲تعامل به هر نوع ارتباط 

کنیم، منظور تعامل و همکاری هدفمند میان وقتی از تعامل درون سازمانی صحبت می
بنابراین تعامل سازمانی به معنی ارتباط و همکاری میان چند  .کارکنان سازمان است

ها و فرآیندهای انند تکمیل یک پروژه یا توسعه ایدهنفر برای رسیدن به هدفی خاص م
کنند باید به طور واضح افرادی که در محیط کاری با یکدیگر تعامل می .انجام کارهاست

 .ارتباط برقرار کنند و اطالعات خود را به طور موثر به اشتراک بگذارند
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 کندتعامل سازمانی به ارتباط و همکاری هدفمند میان کارکنان اشاره می

دهد که کارکنان برای دستیابی به اهداف مشترک از طرف تعامل سازمانی زمانی رخ می
هرچقدر میزان و کیفیت این تعامالت بیشتر  .کنندشرکت خود با یکدیگر همکاری می

تعامل کارکنان، آنها را در  .، مزایای آن برای سازمان و کارکنان آشکارتر خواهد شدباشد
دهد تا با پشتکار و کارآمدی بیشتری برای دستیابی به یک نتیجه مسیری قرار می

 .های خود فعالیت کنندموفقیت آمیز در پروژه

است و برای انجام  های مورد نیاز برای تعامل بهترمهارت کار گروهی تنها یکی از مهارت
این مهارت همچنین شامل چندین مهارت نرم  .وظایف به صورت گروهی ضروری است

بهبود کار تیمی، خود یکی از  .است که می تواند در طول زمان و با تجربه توسعه یابد
تعامل بخشی ضروری از کار تیمی است و به یک  .نمودهای تعامل سازمانی نیز هست

اگر اعضای تیم نتوانند در  .تا موثرترین عملکرد را داشته باشد کندتیم موفق کمک می
توانند جزئیات نقش هر یک نظر باشند، نمیخواهند انجام دهند هممورد کاری که می

 .از اعضای تیم و روش دستیابی به اهداف را مشخص کنند
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 چرا تعامل درون سازمانی مهم است؟ -۲
که شامل تبادل اطالعات و نظرات، تعامالت درون سازمانی کارکردهای مختلفی دارند 

همه این نوع  .شودرقابت، مشارکت در کارها میان اعضاء و حتی رفع اختالفات می
به عنوان نمونه از طریق تبادل اطالعات است که  .تعامالت در سازمان اهمیت دارند

کنند و از طریق همکاری است که وظایف به کارکنان به راهکارهای جدید دست پیدا می
بنابراین کسب و کارها باید از افزایش تعامالت سازنده میان  .شودوبی انجام میخ

تعامل در سازمان همچنین، باعث تقویت ساختار و فرهنگ  .کارکنان خود استقبال کنند
ترین دالیل اهمیت تعامل در سازمان در ادامه به برخی از مهم .شودسازمانی می

 :پردازیممی

اداری کارکنان: مشارکت کارکنان در اهداف سازمان و وفاداری افزایش مشارکت و وف -1
کنند، وقتی مدیران به نظرات کارکنان توجه می .آنها برای یک کسب و کار ضروری است

یابند تا بهترین تالش خود را انجام کنند و بنابراین انگیزه میکارکنان احساس تعلق می
در اهداف شرکت سهیم شوند و در نتیجه  دهد تااین حس تعلق به آنها اجازه می .دهند

همچنین تشخیص اشتباهات و گزارش دادن به  .برای دستیابی به آنها تالش کنند
توانند به راحتی تر است و آنها میسرپرستان برای بهبود آنها برای این کارکنان آسان

 .های نوآورانه خود را برای بهبود شرکت به اشتراک بگذارندایده

وحیه کارکنان: محیط کاری در یک کسب و کار باید برای کارکنان جذابیت بهبود ر -۲
داشته باشد تا بتواند آزادانه نظرات خود را نه تنها به صورت رسمی بلکه به طور شخصی 

کند که در تمامی وجود تعامالت بین اعضای سازمان محیطی را تقویت می .نیز ابراز کنند
وقتی کسی از همه چیز در  .کندحمایت و راهنمایی میهای زندگی کارکنان آنها را جنبه

محل کارش راضی باشد و بتواند زندگی فردی خود را نیز با همکارانش به اشتراک بگذارد، 
خلق و خوی شاد، باعث بهبود زندگی سالم و در  .تر خواهد بوددر آن صورت خوشحال

کنند نیز ارتباط برقرار می مشتریانی که با چنین سازمانی .شودوری فرد مینتیجه بهره
 .انگیزه بیشتری برای معامله کردن با آن دارند

تواند بهبود کیفیت زندگی کارکنان: همانطور که گفتیم تعامالت مثبت در سازمان می -3
شکی نیست که وقتی فرد خوشحال است،  .باعث شادی و بهبود روحیه کارکنان شود

ها برای دستیابی به عملکرد سازمان .هددسالمت روحی و جسمی او نیز افزایش می
 .سالمتی و کیفیت مناسب زندگی آنها توجه کنند بهتر از سوی کارکنان، نیاز دارند که به
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دهد افرادی که شاد هستند، خطر کمتری برای ابتال به مشکالتی تحقیقات نشان می
کارکنانی که  .تری خواهند داشتمانند افسردگی دارند و نسبت به دیگران، عمر طوالنی

 .از سالمتی بیشتری برخوردار هستند، عملکرد بهتری نیز دارند

گذاری تجربیات میان کارکنان: با افزایش تعامل در سازمان، کارکنان به اشتراک -4
توانند دانش خود را به پرسنل جدید که تجربه کمتری تر میآموزش دیده و با تجربه

اگر این نگرش و فرهنگ در سازمان پرورش بیابد، بدون شک  .دارند، منتقل کنند
هایی که این ضرورت به ویژه در سازمان .رفت وری در محیط کار باالتر خواهدبهره
های کاری آنها ترکیبی از کارکنان ارشد و کارکنان جدید است بیشتر احساس گروه
یابد و میان آنها اتفاق در چنین حالتی، تمایل کارکنان به رشد نیز افزایش می .شودمی

 .نظر شکل خواهد گرفت

 تعامالت سازمانی چه فوایدی دارد؟ -3
ون سازمانی مزایای بسیاری دارد، از رضایت بیشتر کارکنان گرفته تا افزایش تعامل در

ها را به افزایش تعامالت در ادامه به تعدادی از فوایدی که سازمان .های جدیدایده
 .پردازیمکند، میسازمانی تشویق می

 نوآوری بیشتر -3-1

است که بر خروجی  یکی از مهم ترین نتایج تعامل بییشتر در محیط کار، تأثیر مثبتی
تعامل در میان کارکنان سازمان، ابزاری عالی برای تفکر  .نوآوری یک سازمان می گذارد

تعامل برای کسب و کارها حیاتی است زیرا به آنها  .های جدید استخالقانه و ارائه ایده
سطوح باالتر نوآوری  .اجازه می دهد تا با سرعت با سازمان های جهانی رقابت کنند

در نتیجه، توسعه تعامل در  .شودوری و رشد کسب و کار میبه افزایش بهره منجر
محیط کار برای هر کسب و کاری که به دنبال استفاده کامل از استعدادهای کارکنان 

 .خود است، ضروری است

 حفظ کارکنان -3-2

افراد دوست دارند کاری  .شوداز طریق تعامل، نقاط قوت همه به طور کامل کشف می
شود تعامل در رسیدن به هدف نهایی باعث می .ام دهند که در آن مهارت دارندرا انج

که آنها برای سازمان احساس ارزشمندی کنند و مشارکت آنها را در چشم انداز شرکت 
کارکنانی که تعامل باالیی با سایر کارکنان سازمان دارند، به احتمال زیاد  .افزایش دهد
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آنها در کار خود شادتر هستند  .مانندی خود باقی میتری در محیط کاربه مدت طوالنی
 .شودو این در برخورد آنها با یکدیگر و با مشتریان نمایان می

 استفاده بهتر از منابع -3-3

هیچ یک از اعضای سازمان در انجام همه کارها ماهر نیست و هر یک اعضای تیم 
ل و همکاری با یکدیگر کارکنان سازمان در تعام .مهارتی دارند که در آن عالی هستند

همکاری  .شان را بپوشانندتوانند نقاط قوت یکدیگر را تکمیل کرده و نقاط ضعفمی
کارکنان قالب یک تیم برای تکمیل یک پروژه، کمپین یا فعالیت پیچیده باعث افزایش 

 .شودکارایی سازمان نیز می

 وریافزایش بهره -3-4

تر از حالنی که به تنهایی راهکارها را سریعتوانند کنند، میوقتی کارکنان با هم کار می
ای تقسیم کرد که آنها را در توان به گونهکار را می .به دنبال آن هستند، پیدا کنند

ها به موقع انجام داد و هیچ فردی تحت فشار انجام بخش زیادی از کارها االجلضرب
 .قرار نگیرد

 تقویت مهارت های کارکنان -3-5

تحصیالت و تجربیات سابقه کاری قبلی خود را برای گروه به  هر یک از افراد یک تیم،
برخی از افراد  .هر فردی نیز شخصیت و طرز فکر خاص خود را دارد .آوردارمغان می

بسیار اهل گفتگو و عاشق برقراری ارتباط هستند، در حالی که برخی دیگر ترجیح 
را برای فکر کردن به آن دهند قبل از به اشتراک گذاشتن نظراتشان، زمان بیشتری می

وقتی تعامالت کارکنان بیشتر شده و کارها به صورت تیمی انجام شود،  .اختصاص دهند
های خود را به دیگری آموزش هر شرکت کننده این پتانسیل را دارد که دانش و مهارت

 .به همین دلیل، مهم است که تیم بین اعضای خود اعتماد ایجاد کند .دهد

 تعامالت درون سازمانی کدام است؟های افزایش راه -4
 :راه برای تقویت تعامل درون سازمانی را با شما به اشتراک می گذاریم ۷در این قسمت، 

 برقراری ارتباط بیشتر با کارکنان خارج از سازمان -1

ای افراد بیشتری حداقل بخشی از زمان را از راه دور کار می از آنجا که به طور فزاینده
کنند و از آنجا که بسیاری از شرکت ها دفاتر متعددی دارند، این امر موانع جدیدی را 
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 .کندهایی که به دنبال افزایش تعامالت کارکنان خود هستند، ایجاد میبرای سازمان
 .این دست از کارکنان کافی نیست که بخواهیم با آنها چت کنیم برای تعامل بهتر با

باید برای تعامل بیشتر از تکنولوژی هایی مانند تماس تصویری استفاده کنیم که تعامل 
کنند، استفاده منظم از نرم افزارهای ویدئو کنفرانس به ارتقای ما را با آنها عمیق تر می

محل کار در میان کارکنانی که حضور فیزیکی تعامالت سالم و ایجاد روابط مثبت در 
امکان برقراری تماس ویدئویی و صحبت کردن با یک همکار در هر  .ندارند کمک می کند

های مالی و زمانی ناشی از جای دنیا که باشد، احتمال سوءتفاهم در ارتباطات و هزینه
 .دهداین نوع خطاها را کاهش می

 تلف سازمانایجاد ارتباط میان واحدهای مخ -۲

شود تا کارکنان در بسیاری اوقات، ساختار سازمانی یا حتی چیدمان محیط کار باعث می
سازمان نتوانند تعامل زیادی با یکدیگر داشته باشند و ارتباطات آنان را در محل کار 

ها و یکی از راههای افزایش تعامل سازمانی، تشویق مشارکت میان تیم .کنددشوار می
هایی )مانند فعالیت های مدیران می توانند فرصت .تلف سازمان استهای مخواحد

داوطلبانه( را برای ارتباط متقابل با انتخاب وقت گذاشتن برای معرفی همکاران از بخش 
با ایجاد ارتباط بین کارکنانی که معموالً در تماس نیستند، به  .های مختلف ایجاد کنند
نظقه امن خود خارج شده و آنها را در تعامل با دهید تا از مکارکنان خود انگیزه می

 .داردیکدیگر نگه می

 تشویق کارکنان به تیم سازی -3

توانند راهی عالی برای تقویت کننده هستند و میسازی کاری سرگرمهای تیمفعالیت
سازی، در صورت اجرای صحیح تمرینات تیم .تعامالت سازمانی در محل کار باشند

 .لی برای تقویت حس همبستگی و اتحاد در میان کارکنان باشدتواند روشی عامی
کند تا سازی ضمن تقویت تعامالت سازمانی به کارکنان کمک میهای تیمفعالیت

همچنین راه خوبی برای  .تر و بهتر ارتباط برقرار کنند و لذت بیشتری از اینکار ببرندراحت
 .افزایش تعامالت در هنگام دورکاری است

 ت و ارائه بازخورددریاف -4

چه از طرف مدیر اتفاق  .ارائه بازخورد نقش مهمی در تقویت تعامالت سازمانی دارد
مدیران وظیفه دارند تا بازخوردهای خود را به گوش کارکنان  .بیفتد یا از طرف کارکنان
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د توانیبرای ارائه بازخورد به کارکنان می .برسانند و بازخوردهای آنان را نیز تشویق کنند
راه  .یک ایمیل سریع به کارکنان خود بفرستید یا بازخورد خود را در لحظه ارائه دهید

برای  .دیگر برای افزایش تعامل کارکنان در محل کار، درخواست بازخورد از آنهاست
این باعث  .توانید از کارکنان خود بخواهید که در یک طرح خاص مشارکت کننداینکار می

د که نظرشان مهم است و انگیزه آنها را برای تعامل افزایش می شود آنها احساس کنن
 .دهدمی

 
 برقراری جلسات گروهی منظم، فرصت خوبی برای افزایش تعامالت سازمانی است

 ری جلسات گروهی منظمبرقرا -5

تعامل میان کارکنان سازمان با یکدیگر و با مدیران در سازمانی که فرصتی برای انجام 
توان هایی که مییکی از فرصت .تواند چالش برانگیز باشددهد میاین کار به آنها نمی

جلسات منظم  .برای افزایش تعامالت سازمانی ایجاد کرد، برگزاری جلسات منظم است
توانند آزادانه تواند به محیطی تبدیل شود که در آن همه کارکنان سازمان میمی

جلسات هفتگی با همکاران فرصت خوبی برای شناخت بهتر از  .معاشرت و تعامل کنند
تواند خالقیت، تعامل و همکاری کارکنان را ارتقا لذت این نوع روابط می .یکدیگر است

 .دهد
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 ی تیمیهاها و تالشتشویق همکاری -6

های تیمی در تشویق تعامالت آینده آنها بسیار موثر پاداش دادن به افراد برای همکاری
هر چند، تعامالت  .شود کارکنان به مزایای کار با یکدیگر پی ببرنداست، زیرا باعث می

شوند، با این وجود مهم است که نگاه به این تعامالت همیشه باعث ایجاد فایده نمی
از سوی دیگر ارائه انتقاد سازنده برای بهبود  .قی بماند و تشویق شودمثبت ماندن با

تعامالت کارکنان ضروی است، اما اطمینان حاصل کنید که از تالش آنها قدردانی می 
بر باشد، بنابراین باید تواند فعالیتی زمانقدردانی از تعامالت مختلف می .کنید

 .های خود در نظر بگیریدتیمیسازوکارهایی را برای تشویق افراد توسط هم

 های مرتبطاستفاده از تکنولوژی -۷

کنید، باید کامالً منسجم در محل کار تالش می فرهنگ سازمانی اگر برای ایجاد یک
اطمینان حاصل کنید که فناوری مناسب برای تسهیل تعامالت سازمانی را در اختیار 

افزارهای به عنوان نمونه نرم .کندتکنولوژی تعامالت سازمانی را تسهیل می .دارید
هایی که بلکه به روش تر،تر و ارزاندهند نه تنها سریعرسان به کارکنان اجازه میپیام

ً نمی های رسان، گروههای پیامابزارهای دیجیتال مانند برنامه .توانستند کار کنندقبال
افزارهای ابری نیز نه تنها توانایی های نظرسنجی و نرمفرمهای اجتماعی، پلتشبکه

ندها و سازی فرآیوری، سادهارتقای تعامالت سازمانی را دارند بلکه قدرت افزایش بهره
های اداری ساده نیستند که می توانند فقط محیط .افزایش ارتباطات در سازمان را دارند

ها در صنایع سازمان .از استفاده از این فناوری های جدید در محل کار سود ببرند
توانند از ابزارهای ارتباطی دیجیتال مختلف از تولید مواد غذایی گرفته تا گردشگری می

 .امالت سازمانی استفاده کنندبرای توسعه تع

 خودکارسازی و اتوماسیون کسب و کار -8

اگر کارکنان شما بیشتر وقت خود را در محل کار صرف انجام وظایف اداری به جای 
کارکنانی که  .تر کنند، حفظ انگیزه برای آنها بسیار دشوار خواهد بودانجام وظایف مهم

ل کمتری به تعامل در سازمان و همکاری کنند کارشان ارزشی ندارد، تمایاحساس می
افزارها و برای حل این مشکل، مدیران باید روی نرم .خواهند داشت  با سایر کارکنان
گذاری کنند که کارهای تکراری را تا حد امکان سرمایه اتوماسیون اداری ابزارهایی مانند

حل این مشکل، زمان ارزشمند کارکنان شما را آزاد می کند تا  .کندرسازی میخودکا
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این باعث  .تری که برای آنها و شرکت اهمیت دارد تمرکز کنندبتوانند روی کارهای مهم
.شود فرصت تعامل بیشتر میان کارکنان با یکدیگر و با مدیران نیز فراهم شودمی
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