عنوان پروژه :استقرار نظام مدیریت ارتباطات داخلی
ارتباطات در تمامي فرايندها و امور سازماني جريان دارد و همچون خوني در رگهاي سازمان است كه اگر
بهدرستي جريان يابد موجب بهبود و سالمت فرايندهاي سازماني شده و اگر بهصورت نامناسب جريان يابد
موجب تعارض ،ايجاد شايعه ،شيفتگي تخصصي افراطي بين افراد و واحدها و  ...ميگردد .ارتباطات داخلي
سازمان ،عامل اساسي پيوند دهندهاي است كه امكانِ ايجاد هماهنگي ميان افراد و در نتيجه ،بروز رفتارهاي
سازمانيِ مطلوب را فراهم ميآورد .تغييراتي كه امروزه سازمانها با آنها مواجهاند و همچنين ،تغييرات
ايجادشده در اشكال سازماني ،باعث شده است كه نقش ارتباطات داخلي بهعنوان عامل شناسايي و انعكاس
اين تغييرات ،بهطور روزافزوني افزايش يابد.
چرخهی مديريت ارتباطات داخلي سازمان )(IOCM Cycle
توالي فعاليتهاي مديريت ارتباطات داخلي سازمان ،چارچوبي را ارائه ميدهد كه از طريق آن ،درك بهتري از
آنچه كه بايد انجام پذيرد ،چگونگي انجام آن و آنچه كه بايد حاصل شود ،به نمايش ميگذارد .سازمانهاي
سرآمد ،فعاليتهاي ارتباطي خود را در قالب چرخهي بهبودِ مستمر دنبال مينمايند .اين سازمانها رويكردهاي
مناسب و يكپارچهاي را در حوزهي ارتباطات داخلي خود اتخاذ كرده و با استقرارِ نظاممند اين رويكردها در
قالبِ روشهاي اجرايي مشخص ،نتايج استقرار را مورد ارزيابي قرار داده و با يادگيريهاي مستمر ،آن را بهبود
ميبخشند.
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شرح خدمات
عارضهيابي و آسيبشناسي وضعيت ارتباطات داخلي سازمان

شناسايي اولويتها و نيازهاي ارتباطي كاركنان

تدوين اهداف و راهبردهاي سيستم ارتباطات داخلي سازمان

طراحي و استقرار كانالهاي ارتباطي مناسب شامل:


كانالهاي الكترونيكي؛



كانالهاي نوشتاري (مكتوب)؛



كانالهاي ديداري (شفاهي)؛

…

تدوين فرمهاي مورد نياز شامل:


فرمهاي مالقاتهاي حضوري؛



فرمهاي گزارش جلسات همانديشي و بازديدها؛



فرمهاي ارائهي پيشنهادات؛



....

سنجش اثربخشي نظام مديريت ارتباطات داخلي سازمان از طريق اندازهگيري:


ميزان رضايت كاركنان از نظام مديريت ارتباطات داخلي؛



ميزان تحقق اهدافِ تعيينشده براي نظام مديريت ارتباطات داخلي؛



اثربخشي هر يك از كانالهاي ارتباطي.
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