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 دقیقه 6 :زمان تقریبی مطالعه

این  کارکنان .هر کسب و کاری، ساختار سازمانی و سلسله مراتب خاص خود را دارد
کنند و سطوح ارتباطی های مختلفی با یکدیگر ارتباط برقرار میها نیز از جایگاهسازمان

ترین ابزارهای ارتباط رسمی که از اصلی نامه اداری نگارش .آورندمتعددی را به وجود می
در این  .گیردهاست، تحت تاثیر این سطوح ارتباطی قرار میمیان کارکنان سازمان

مقاله، ضمن معرفی انواع سطوح ارتباطی در سازمان، به نکات مربوط به نگارش نامه 
 .پردازیموح ارتباطی میهای اداری از دیدگاه سط

 

 انواع سطوح ارتباطی در سازمان -1
 :مورد است ۵انواع سطوح ارتباطی در سازمان 

تر این نوع ارتباطات از سطح باالی سازمان با سطوح پایین :ارتباطات رو به پایین -1
شود و برای ارائه دستورات و مدیریت کارهای روزمره و همینطور تببین اصول برقرار می

توان به عنوان نمونه می .شودسازمان، چشم انداز، ماموریت و اهداف آن استفاده می
های مدیران میانی اب به همه کارکنان سازمان، دستورالعملبه نامه های مدیریت خط

برای داشتن ارتباط رو به پایین موثر  .دهند اشاره کردو بازخوردهایی که به کارکنان می
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و بدون خطا باید هدف ارتباط مشخص بوده، پیام دقیق، روشن و بدون ابهام باشد، و 
 .مخاطب استفاده شود ها برای انتقال صحیح پیام بهاز بهترین تکنیک

به ارتباطاتی اشاره دارد که از سطوح پایین سازمان به سمت  :ارتباطات رو به باال -2
معموالً کارکنان از  .های کارکنان به مدیرانکند، مانند نامهسطوح باال جریان پیدا می

ن این نوع ارتباطات برای ارائه بازخورد به مدیران، مطرح کردن مشکالت، گزارش میزا
سیستم  .کنندگیری استفاده میعملکرد خود به آنها و حتی مشارکت در فرآیند تصمیم
های رضایت شغلی و امثال اینها رسیدگی به شکایات، صندوق پیشنهادات، نظرسنجی

 .شوندابزارهای دیگری هستند که برای ارتباطات رو به باال استفاده می

 
 نوع سطوح ارتباطی در سازمان ۵

ارتباطاتی که در سطوح یکسانی از سلسله مراتب در یک سازمان  :ارتباطات افقی -۳
دهد این ارتباطات افقی به افراد اجازه می .شوندگیرد، ارتباط افقی نامیده میصورت می

تواند شامل تماس یک این نوع ارتباط می .تا کارهایشان را با یکدیگر هماهنگ کنند
 .ان دیگر نیز بشودواحد سازمان با واحد سازم

های کاری صورت ارتباطی که بین یک مدیر و کارکنان یا سایر گروه :ارتباطات مورب -۴
این نوع ارتباطات معموالً در نمودار سازمانی  .شودگیرد، ارتباط مورب نامیده میمی
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به عنوان مثال برای طراحی یک ماژول آموزشی، یک مدیر آموزشی با  .شودظاهر نمی
 .است تا در مورد نیازهای مشتریان جویا شودپرسنل واحد فروش در تعامل 

های خارجی مانند تامین ارتباطی است که بین یک مدیر و گروه :ارتباطات بیرونی -۵
به عنوان مثال  .گیردها، موسسات مالی و غیره صورت میکنندگان، فروشندگان، بانک

 .ل داشته باشدبرای اخذ وام یا افزایش سرمایه، مدیر عامل باید با مدیر بانک تعام

 انواع نامه های اداری از دیدگاه سطوح ارتباطی -2
همانطور که دیدید، انواع سطوح ارتباطی در سازمان بر اساس ساختار سازمانی و 

برای تقسیم انواع نامه های اداری از دیدگاه سطوح  .شودسلسله مراتب مشخص می
ترین یکی از اصلی .اتب سازمانی استفاده کردتوان از سلسله مر ارتباطی نیز می

دسته  2های اداری بر اساس سلسله مراتب، تقسیم آنها به های نامهبندیتقسیم
در ادامه ضمن تعریف هر کدام از این  .های درون سازمانی و برون سازمانی استنامه

 :پردازیممیها، به معرفی انواع نامه های اداری از دیدگاه سطوح ارتباطی نوع نامه

هایی هستند که بین های درون سازمانی یا داخلی، نامهنامه :های درون سازمانینامه -
سازمانی نگاری دروننامه .شوندافراد و واحدهای مختلف داخل یک سازمان رد و بدل می

سازمانی است و ساختار و چارچوب آن، تا نگاری برونتر از نامهتر و سادهنسبتاً منعطف
ها کاربرد این گروه از نامه .تابع بزرگی سازمان و درجه رسمیت فرهنگ آن است حدی

 :های درون سازمانی عبارتند ازهای نامهبرخی از نمونه .نیز داخلی است

  تر )ارتباطات رو به پایین(پایین مسئولنامه از مقام یا واحد باالتر به واحد یا 

 ارتباطات …)ه درخواست تجهیزات و نامه بین واحدهای مختلف سازمان مانند نام
 افقی، مورب(

 سازمانی مانند درخواست وام یا های دروننامه کارکنان به مدیران و یا واحد
 درخواست مرخصی )ارتباطات رو به باال(

هایی هستند که از سازمانی یا بیرونی، نامههای بروننامه :سازمانیهای بروننامه -
وزارتخانه و نهادهای  .شوندشرکت دیگر ارسال می سوی یک سازمان به سازمان یا

هایی هستند که مورد خطاب کنندگان، از جمله گروههای مشتری و تامینشرکت دولتی،
های دسته نامه 2سازمانی، خود به  های بروننامه .سازمانی هستندهای بروندر نامه
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کاربرد اصلی  .داری هستندهای اترین نوع نامهشوند و رسمیصادره و وارده تقسیم می
های های نامهبرخی از نمونه .ها، برای ارتباط با خارج از سازمان استاین گروه از نامه

 :برون سازمانی عبارتند از

  نامه از یک سازمان به سازمان دیگر مانند نامه پیشنهاد همکاری )ارتباطات
 افقی( -بیرونی 

 افقی( -ن دیگر )ارتباطات بیرونی نامه از واحدی در یک سازمان به واحد سازما 

  رو  -نامه از یک سازمان به اشخاص حقیقی خارج از سازمان )ارتباطات بیرونی
 به پایین(

بینید، الگوی انواع سطوح ارتباطی در سازمان، هنگام برقراری ارتباط با همانطور که می
تواند به رعایت یکی از بهترین ابزارهایی که می .های اداری نیز قابل مشاهده استنامه

قواعد مربوط به سطوح ارتباطی کمک کند، نرم افزارهای اتوماسیون اداری 
است که با تنظیم دقیق چارت سازمانی و نمایش  اتوماسیون اداری فراگستر مانند

، سطح ارتباطی میان فرستنده و گیرنده را به وضوح آشکار های سازمانی کاربرانسمت
 .کندو قابل کنترل می

 نحوه نگارش نامه های اداری از دیدگاه سطوح ارتباطی -۳
 .ویژگی اصلی یک نامه اداری این است که باید رسمی بوده و محترمانه و دقیق باشند

با این حال در بعضی موارد، نگارش نامه های اداری از دیدگاه سطوح ارتباطی باید 
 :خوانیمدر ادامه تعدادی از این موارد را با هم می .های دیگری نیز داشته باشندیژگیو

 :های اداریلحن نامه -1

ً شما  .های اداری با توجه به سطوح ارتباطی متفاوت استلحن نامه یعنی مسلما
ه هایی کبنابراین نامه .توانید به صورت عامرانه و دستوری با مدیر خود مکاتبه کنیدنمی

شوند، باید لحن درخواست و تقاضای مودبانه داشته در ارتباطات رو به باال نگاشته می
توانند به صورت دستوری شوند، میهایی که رو به پایین نوشته میدر مقابل نامه .باشند

هایی که در ارتباطات افقی، مورب و بیرونی نوشته در نهایت نامه .نوشته شوند
ً لحنیمی چنین  .بدون تعارفات زیاد و بدون دستور خواهند داشت شوند، معموال

 .شوندهای دیگر ارسال میرسانی و هدفهایی معموالً برای هماهنگی، اطالعنامه
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ً از عباراتی ماننددر نامه مقتضی است، اقدام  :هایی که لحن دستوری دارند معموال
ر نامه لحن تقاضا و اما اگ .شودمیاستفاده … گردد، اعمال شود، رسیدگی گردد و 

شود، مستدعی است، تقاضا می :خواهش داشته باشد، بیشتر از کلماتی مانند
 .شوداستفاده می… خواهشمند است و 

 :ساختار نامه اداری -2

تواند بر ساختار نامه هم نوع نامه اداری با توجه به سطوح ارتباطی مورد استفاده، می
اطات بیرونی که خطاب به یک واحد از یک سازمان به عنوان مثال در ارتب .تاثیر بگذارد

دیگر است، در قسمت گیرنده نامه، ضمن آوردن نام سازمان گیرنده، باید نام واحد 
اما در ارتباطات  .واحد فروش( -شرکت ایرانسل  :گیرنده نیز مشخص شود )مثالً گیرنده

گیرنده نامه، نیازی  ، در قسمت…(درون سازمانی )اعم از افقی، مورب، پایین به باال و 
واحد  :به ذکر نام سازمان نیست و تنها ذکر نام واحد مورد نظر کافی است )مثالً گیرنده

 .مالی(

نمونه دیگر تاثیر سطوح ارتباطی بر ساختار نامه اداری در ترتیب نوشتن فرستنده و 
منزلت  ها به ویژه مراکز نظامی، اگر جایگاه سازمانی یادر بعضی سازمان .گیرنده است

گیرنده باالتر باشد، ابتدا نام گیرنده، سپس نام فرستنده و در آخر موضوع نامه ذکر 
برعکس، اگر جایگاه فرستنده نامه باالتر از گیرنده باشد، ابتدا نام فرستنده  .شودمی

 .ذکر خواهد شد

 :نامه  ادبیات مورد استفاده در -۳

یعنی باید  .ها نیز با توجه به سطوح ارتباطی متفاوت استادبیات مورد استفاده در نامه
با در نظر گرفتن سلسله مراتب، از اصطالحات و عبارات متناسب در نامه خود استفاده 

به  :به عنوان مثال در ارتباطات رو به باال و در نامه به مافوق، از عباراتی مانند .کنید
تر، از عبارت در حالی که در نامه به مقام پایین .شودند، استفاده میرسااستحضار می

 .شود، استفاده خواهد شدیادآوری می

 :متن پاراف -۴

ها متن پاراف نامه .در انتهای یک نامه است” نویسیهامش“و ” نوشتپی“پاراف همان 
ی ارتباطات رو به ای که برابنابراین متن پاراف نامه .نیز تحت تاثیر سطوح ارتباطی است

ای که برای برعکس، در متن پاراف نامه .تواند دستوری باشدشود، نمیباال نگاشته می
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توان از عبارات دستوری مانند اقدام شود، شود، میارتباطات رو به پایین نوشته می
.استفاده کرد

https://www.faragostar.net/
https://www.faragostar.net/
https://www.faragostar.net/
https://www.faragostar.net/


 

 

 


