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  – "זה לא לטלפון"

 תקשורת ארגונית אפקטיבית בעידן טכנולוגי

 

  יועצת לניהול–תמר חושן 

 

בקמפיין אפקטיבי שהעלה את המודעות לשימוש " בזק"לפני כעשר שנים יצאה חברת 

היה ברור שיש נושאים שעל מנת לדבר , בעבר. בטלפון כאמצעי תקשורת חוסך זמן ויעיל

הוכיח שהכל ניתן לפתרון " זה כן לטלפון"הקמפיין . ניםיש להיפגש פנים אל פ, עליהם

 –מהיר ויעיל בהרבה , מפנה הטלפון את מקומו לאמצעי תקשורת פשוט, היום. בטלפון

 .הדואר האלקטרוני

 ציטטה הכתבת גליה ימיני מחקר בו עלה כי The Marker -במאמר שהתפרסם החודש ב

העובד הישראלי  . רוני הוא דבר ממכר ממשתמשי המחשב בארץ טוענים כי דואר אלקט86%

הצמיחה האדירה בהיקף השימוש בדואר . 24 מיילים ליום ושולח 42מקבל בממוצע 

 כל כך עד כי עובדים מבלים חלק ניכר מיום ץאותו לאמצעי התקשורת נפוהפכה , האלקטרוני

 .ל"העבודה שלהם בקריאה וכתיבה של דוא

עברת מסרים לתפוצה גדולה של אנשים בזמן זהו אמצעי תקשורת יעיל ומהיר המאפשר ה

בעיקר כאשר מדובר בארגונים המפוזרים על פני , ערכה של המדיה אינו מוטל בספק. אמיתי

 .מספר אתרים בארץ ובעולם

ניתן , ל להעברת טווח רחב של מסרים ארגוניים"את הבעייתיות בשימוש הנרחב בדוא

 :להמחיש במספר דוגמאות

חברה טכנולוגית אשר נרכשה על ידי חברה מנהליה של  –!" ?יאתם הולכים לפטר אות"

בחברתנו עומד : "ב בזו הלשון"קיבלו דואר אלקטרוני ממשרדי ההנהלה בארה, אמריקאית

בזמן שעבר ..." תהליך זה עשוי להשפיע עליך. להתבצע תהליך של השטחת המבנה הארגוני

במקום , עסקו המנהלים, י החדשל זה ועד למסירת הודעה לגבי המבנה הארגונ"מקבלת דוא

 .  בשיפוץ קורות חייהם ובספקולציות לגבי עתידם בחברה,בעבודה

הועבר מייל לכלל העובדים ובו , בחברה בה בוצע שינוי במבנה הארגוני –!" ?ומה איתי"

נשמט מהתרשים הארגוני שמו של , בשל טעות מצערת. הסבר לגבי המבנה הארגוני החדש

 –המנהל הפגוע . תגלתה הטעות הופץ התרשים החסר בארגון כולועד שנ. אחד המנהלים

 .התפטר
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  עובדת שלחה מסמך למחלקת הבטחת איכות על מנת לקבל - ..." זה לא ייגמר כך לעולם"

רשם את כל , עובד במחלקת הבטחת איכות עבד על המסמך. את אישורה לפני הוצאתו

קיבלה את , עברה עליהן, כמות ההערותנדהמת מ, היא. הערותיו ושיגר אותו בחזרה לעובדת

לא הסכים עם תוכנו , איש האיכות קיבל את המייל. שלחה מייל הסתייגות, חלקן ולגבי אחרות

שלושה חודשים לאחר מכן כשניסתה מנהלת המחלקה . ושלח הסתייגות על ההסתייגות

 על ידי מיילים שנכתבו בנושא (!) 30 -ח היא מצאה לא פחות מ"להבין מדוע מתעכב הדו

 .חמישה אנשים שונים שעורבו בדיון האלקטרוני

פירט מנהל את חוסר , במייל לאחד העובדים שלו –!" ?באמת זה מה שהוא חושב עלי"

. שביעות רצונו מתפקוד העובד בסיטואציה שהתרחשה בחודש האחרון מול אחד הלקוחות

הגיב במייל פגוע , ההעובד מסור מאוד אשר בדרך כלל שביעות הרצון מתפקודו גבו, העובד

המנהל שלו חושב עליו , ותוקפני  בו הוא תוהה כיצד ייתכן שעם כל ההשקעה שלו בחברה

, במקום להתנצל על הטעות שעשה,  לא הבין מדוע העובד–המנהל . דברים קשים כל כך

הפעם כדי . ברגע האחרון הוא עצר והרים את הטלפון. מתקיף חזרה ועמד להגיב במייל נוסף

 ... פגישהלקבוע

 

 הן חלק קטן ממגוון של בעיות שנולדות ומסלימות עקב שימוש לא נכון הדוגמאות הללו

 :להלן מספר עקרונות לתקשורת אפקטיבית בעידן הטכנולוגי. במדיה האלקטרונית

 

". דלת קלוריות"תקשורת באמצעות מייל היא תקשורת שנחשבת  –התאמה בין מדיה למסר 

תקשורת ). שפת גוף( בלתי מילולי הוא גדול מהמסרים העוברים בתקשורת בין אנשים חלק 

 תקשורת במייל אינה .אינה מאפשרת להעביר מסרים אלו וגם לא לקלוט אותםל "דואב

מאפשרת לראות כיצד הצד השני קיבל את המסר ולפיכך מקשה על תגובה כאשר למשל 

מסרים מורכבים . סרים שעדיף לא להעביר במיילחשוב לזכור כי יש מ, לכן. הצד השני נפגע

 –' הודעה על תהליך שינוי שרבים עלולים להיפגע ממנו וכיוב, או טעונים כמו משוב קשה

 .עדיף לתקשר פנים אל פנים

עימותם אלקטרוניים יש  נטייה להתארך ל –הימנעות מעימותים אלקטרונים מתמשכים 

מעגל "מרחיב את , CC - הבפונקציית פוץהשימוש הנבעיקר בארגונים בהם , ולהסלים

 –רג משלושה מיילים הלוך ושוב ועימות אלקטרוני חכאשר . כשריפה בשדה קוצים" העימות

כלל זה . לגשת למשרדו של השכן) גם זה אפשרי, כן(מומלץ לעצור ולהרים את הטלפון או 

 . נמצא בצד השני של האוקיינוס" השכן"נכון לפעמים  גם כאשר 
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 – פנים אל פנים –קבועות , בסיס יציב של יחסים על ידי קיום פגישות פורמאליותיצירת 

 מומלץ כי , וצוותים רוחבייםגורמים העובדים יחד בממשק עבודה משותף, עובדים ומנהלים

הגדרת כללי משחק לעבודה פגישות אלה מאפשרות . יקיימו פגישות קבועות פנים אל פנים

הסכמה על יעדים משותפים וחיזוק ,  ומניעת הסלמתןפתרון בעיות מתמשכות, משותפת

מפגשים תקופתיים מסוג זה הם הכרחיים גם כאשר המשתתפים . קשרים בין אישיים

 .מפוזרים בעולם

בעיות קטנות ,  כאשר אין ערוצי תקשורת פתוחים –יצירת ערוצי תקשורת פתוחים בארגון 

ערוצים פתוחים המתקיימים באופן . כךהיה מודעים לשנלעתים מבלי  ,הופכות לבעיות גדולות

, ישיבות צוות קבועות, ")1 על 1(" למנהלים םפגישות שבועיות בין עובדי: קבוע בארגון כמו

מאפשרים , ומפגשי תקשורת של כלל החברה, שיחות חתך של מנהלים בכירים עם עובדים

או בלשון . מלמטה למעלה ולרוחב הארגון, העברת אינפורמציה רב כיוונית מלמעלה למטה

 ."  לא  נוצרות סתימות-כאשר יש זרימה קבועה בצנרת : "האינסטלטורים

בארגונים גלובאליים כאשר לא ניתן לקיים פגישות פנים אל  –שימוש במדיה מרובת ערוצים 

וידאו , קול (מומלץ לעשות שימוש באמצעי תקשורת מרובי ערוצים, פנים בתדירות מספיקה

משל היא אפקטיבית הרבה יותר מאשר שיחת טלפון מאחר והיא ועידת וידאו ל. )ונתונים

ל "מי שמקיים תקשורת קבועה עם עמיתים בחו. מאפשרת תקשורת חזותית עם הצד השני

מכיר את התחושה הלא נעימה שהעמית בצד השני קורא מיילים בזמן שאתה מתאמץ 

מומלץ להשקיע , ישבעיקר כאשר הדיון הוא מורכב ורג...להסביר לו על הרעיון החדש שלך

 .גם כאלה שאינם מילוליים, יותר למגוון מסרים" פס רחב"באמצעי תקשורת המאפשרים 

 

 , ולסיכום

אולם . מדינות ואזורי זמן, ארגונים, העידן הטכנולוגי מאפשר פריצת גבולות בין מחלקות

הבלתי , רחשוב לזכור כי למגע הישי.   בין אנשים-לפעמים הוא דווקא מעמיד גבולות חדשים 

יאפשר לשמור עליו גם בארגונים , איזון נכון.  אין תחליף–האנושי בין אנשים , אמצעי

 .טכנולוגיים של המאה העשרים ואחת


