
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


 

827 

 

 با اثر بخشی ارتباطات سازمانی در انسانی و سرمایه رابطه ایبررسی رابطه سرمایه 

 سازمان های دولتی استان گیالن
 

 1هانیه فتحعلی زاده
 دانش آموخته دانشگاه آزاد اسالمی واحد قزوین 

haniehfathalizadeh@yahoo.com 
 

 2یم گلشنابراه
 استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد قزوین

ebgolshan@gmail.com 

 

 
 چکیده

 دولتی های سازمان در سازمانی ارتباطات اثربخشی و رابطه ای با انسانی سرمایه میان رابطه بررسی حاضر، پژوهش از هدف

 کلیه را حاضر تحقیق آماری جامعه. است دهبو همبستگی نوع از و توصیفی پژوهش این در تحقیق روش. باشد می گیالن استان

 جدول اساس بر نمونه حجم و بوده نفر 88611 از متشکل که دهد می تشکیل گیالن استان دولتی های سازمان کارکنان

 آوری جمع جهت. گردید انتخاب آنها بین از ساده تصادفی گیری نمونه روش از استفاده با که بوده نفر 178 مورگان و کرجسی

 ضریب و محتوایی روش از ها نامه پرسش از یک هر پایایی و روایی تعیین برای. است شده استفاده نامه پرسش دو از ها داده

 از استفاده با کندال و اسپیرمن همبستگی ضریب از ها فرضیه آزمون و تحلیل و تجزیه جهت. است شده استفاده کرونباخ آلفای

 رابطه سازمانی ارتباطات اثربخشی رابطه ای با وانسانی  سرمایه بین که دهد می نشان نتایج. است شده استفاده SPSSافزار نرم

 .دارد وجود معناداری

 

 تباطات سازمانی، سازمان های دولتیسرمایه رابطه ای، اثربخشی ارسرمایه انسانی، : واژه های کلیدی
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 مقدمه-1

 سازمانی سیستم در مهم وارده یک عنوان به اطالعات. است یرانمد موفقیت کلیدی عناصر از یکی اثربخش، سازمانی ارتباطات

 است؛ کارآمد ارتباطی سیستم یک نیازمند یافت، راه سازمان به که همین و شود می سازمان وارد اثربخش ارتباطات سایه در و

 .یابد جریان سازمان های رگ در خون بسان و گرفته قرار پردازش مورد تا

 در. شود می دیده مفیدتر کار ارائه برای کمتری انگیزه نباشد مناسب و اثربخش سالم، ارتباط رکنانشکا میان که سازمانی در

 برای الزم کارایی و توانایی سازمان، طبیعتا اثربخش، ارتباطی های شیوه فقدان از ناشی تضادهای علت به غالبا سازمانی چنین

 .تداش نخواهد را المللی بین روزافزون رقابت با برخورد

 سازمانی رفتار در اساسی پویایی یک عنوان به و دار معنی شیوه به را ارتباطات دیگران از بهتر 8318 دهه در «1بارنارد چستر»

 و مقاصد در ردیف را ارتباطات او. است سازمان دهنده شکل نیروی بزرگترین ارتباطات که بود شده متقاعد بارنارد. کرد مطرح

 صورت به را سازمان هم ارتباطات، او نظر به. دانست می سازمان یک اداره اولیه عنصر سه از کیی عنوان به مشترک و تمایل

 کتاب در بارنارد. دهد می پیوند آن اعضای مقاصد به را سازمان مقاصد هم و آورد می در همکاری از سرشار و پویا نظام یک

 ایجاد ارتباطی نظام یک که است این مدیر اقدام اولین» :که گوید می« مدیران وظایف»نام  به خود معروف و ارزشمند بسیار

 .«دهد توسعه دارد، وجود که را آن یا و کند

 به. باشد فرستنده نظر مورد که نماید، تفسیر گونه همان را آن پیام کننده دریافت که دهد می رخ زمانی اثربخش ارتباطات .

 یکدیگر بر گیرنده واکنش و فرستنده انتظار که است امر این از فتنیا اطمینان ارتباطی، هر هدف که گفت توان می کلی طور

 شیوه کارآمدترین در اثربخش ارتباطی برقراری برسد آن به دارد قصد مدیر یک که آنچه.گیرند قرار راستا یک در و شده منطبق

 .است آن

 دانش، بر مبتنی اقتصاد و دانش زایشاف حال در اهمیت اطالعات، فناوری و تکنولوژی در حاصله انقالب امروزه طرفی از

 مواردی جمله از رقابتی مزیت کننده تعیین عوامل ترین مهم عنوان به نوآوری چنین هم و جامعه تغییر حال در الگوهای

 پیش از بیش را ها سازمان دراز جمله سرمایه انسانی و سرمایه رابطه ای  فکری سرمایه اهمیت افزایش موجبات که هستند

 .است ردهک فراهم

 

 ضرورت انجام پژوهش -2

 توسعه مدیر، هر وظیفه ترین مهم و اولین گفت توان می که است برخوردار اهمیتی چنان از سازمان در ارتباطات موضوع

 توفیق در مهم اجزای از یکی همواره سازمان در صحیح و اثربخش ارتباطات وجود. باشد می سازمان در ارتباطات سیستم

 شده مختل امور گردش نباشد، برقرار سازمان در صحیحی ارتباطات اگر که است کرده ثابت تجربه. است آمده شمار به مدیران

 به مطلوبی نحو به را وظایفش بود نخواهد قادر مدیر سازمان، در مؤثر ارتباطی سیستم وجود بدون. شود می آشفته کارها و

 (.8178 ،الوانی)برساند انجام

 دلیل این به و باشد می سازمان ترقی و توسعه و پیشرفت روند در آن تأثیر چگونگی و ارتباطات ،اداری مهم مسائل از یکی

 همان ایشان، عقیده به. اند برشمرده ها سازمان اساسی و مهم ارکان از را ارتباطات اداری، علوم محققان و دانشمندان که است

 و خارج محیط با تواند نمی ها اندام سایر یا و دست چشم، شاراتا و حرکات گرفتن کار به و کردن صحبت بدون انسان که گونه

 و درون ارتباط استقرار بدون نیز سازمان نماید، دریافت یا و کند منتقل را پیامی دیگر عبارتی به و نموده برقرار ارتباط افراد

 از خود پیرامون محیط با سازمان و انسان رابطه واقع در. برساند انجام به را محول تکالیف و مأموریت تواند نمی سازمانی برون

 و توزیع چگونگی و نحوه مبین ارتباطات دیگر بیانی به. گیرد می شکل نامند، می ارتباطات را آن که حرکاتی و اعمال طریق
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 مبادله در سازمان کارکنان رفتار هدایت و راهنمایی منظور به حرکات و عالمات شفاهی، کتبی،  صورت به  افکار عقاید، تبادل

 و همکاران و سازمان به کارکنان وابستگی و هویت احساس ایجاد و سازمان اهداف پیشبرد در ارتباطات همچنین. باشد می پیام

 فخیمی،)باشد می کرده تحصیل و باتجربه مدیران فراوان توجه مورد و مهم بسیار سازمان به آنان وفاداری کردن نهادینه نهایتا

8173) 

و همچنین  که شامل سرمایه انسانی و سرمایه رابطه ای می باشد شان داده اند که اندازه گیری سرمایه فکریتحقیقات مختلف ن

فرآیند گزارشگری آن در جهت ایجاد ارتباطات اثربخش و مستحکم میان افراد در داخل و خارج از سازمان امری ضروری و 

دانشمندان و پژهشگران، گسترش جغرافیایی علم، فن آوری و امروزه با توجه به عواملی چون افزایش تعداد .سودمند است

صنعت در سراسر دنیا، افزایش شاخه ها و تخصص های علمی و در نتیجه ظهور اقتصاد جدید مبتنی بر دانش و اطالعات که 

رتباطات د؛ نیاز به برقراری اندر آن بخش مهمی از ارزش سازمان ها محسوب می شو انسانی و سرمایه رابطه ایسرمایه 

 4(8371)هانسون، اثربخش، برای تمامی سازمان های دولتی به شدت محسوس است

 
 پیشینه ی پژوهشادبیات و  -3

در مقاالت و اظهارات خود ارزشمندترین و مهم ترین منابع یک سازمان را سرمایه های فکری و دارایی های  "5هاردوار"

عنی منابع فکری سازمان، حالت انحصاری و یگانه دارند و قابل کپی برداری و نامشهود آن می داند. از نظر وی، این دارایی ها ی

 تقلید نیستند و به این دلیل برای سازمان ارزشمند هستند و می توانند مزیت های رقابتی را برای سازمان ایجاد کنند

اید بین کارکنان ومشتریان و تأمین سرمایه انسانی و سرمایه رابطه ای، قابلیت تبدیل شدن به مالکیت شخصی ندارند، بلکه ب

 (.8138، )نمامیان و همکارانکنندگان مشترک باشند. بنابراین رشد این نوع از دارایی ها نیاز به مراقبت و توجه جدی دارد

 
 سرمایه انسانی-3-1

ا و تجاربی هستند از نظر بونتیس، بخش عمده سرمایه انسانی را دانش ضمنی افراد تشکیل می دهد. این دانش شامل مهارت ه

که به راحتی نمی توان آنها را بصورت بند به بند اذعان کرد. بونتیس عقیده دارد که سرمایه انسانی دارای اهمیت بسیار زیادی 

 (.8111و همکاران،  )عالم تبریزاست؛ چرا که منبع اصلی خالقیت و نوآوری محسوب می شود

ر تشکیل دهنده سرمایه انسانی سازمان، مجموعه مهارت های نیروی کار، بحث می کنند که مهم ترین عناص 6رس و همکارانش

عمق و وسعت تجربه آنها است. منابع انسانی می توانند به منزله روح و فکر منابع سرمایه فکری باشند. سرمایه انسانی شامل: 

قیت سازمان مهم و ضروری هستند و مهارت ها و شایستگی نیروی کار، نوآوری، دانش آنها در زمینه رشته هایی که برای موف

 (.8111)محمدی، رفتار آنهاست.استعداد ها و اخالق و 

در تحقیق حاضر، منظور از سرمایه انسانی ترکیبی از دانش، مهارت، نگرش، نوآوری و توانایی افراد سازمان برای انجام 

 .وظایفشان می باشد که  دربردارنده ارزش ها، فرهنگ و فلسفه سازمان است

 سرمایه رابطه ای-3-2

بونتیس بیان می دارد سرمایه رابطه ای شامل دانش موجود در روابط میان کارکنان یک سازمان است. این روابط بر اساس 

 هدفشان به دو گروه کلی تقسیم می شوند:

 گروه اول روابطی هستند که از طریق قرارداد و تعهدات با کارکنان رسمی می شوند.
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 ل روابط غیر رسمی است.گروه دوم بیشتر شام

در گروه اول روابط میان اعضاء و مقررات رفتاری آنان خودجوش نبوده بلکه پیشاپیش و آگاهانه و با قصد رسیدن به  

هدف های معینی طراحی می شود و رفتار افراد تحت الگو و موازین ویژه ای شکل می گیرد و گروه دوم شامل روابطی است که 

 ه به طور عادی و دوستانه اتفاق می افتد.بین دو نفر یا دو گرو

 همه جانبه همه در ارتباط .است زنجیره ای و چرخی جانبه، همه شبکه های شامل رسمی، کوچک گروههای در رسمی ارتباط

 در .کند می ارتباط، فعالیت این مرکز و کانون عنوان به رهبر چرخی، شبکه در. باشند ارتباط در هم با آزادانه توانند می اعضا

 .دارد بستگی گروه هدف به شبکه سه این از یک هر وجود. دارد وجود رسمی فرماندهی زنجیره یک ای زنجیره شبکه

می  برقرار ارتباط هم با...  هاو همفکری مشترک، های سلیقه عالیق، جمله از مختلف علل بر بنا سازمان به ورود محض به افراد

 (.8111 )عالم تبریز و همکاران،می دهند لتشکی را رسمی غیر ارتباطی شبکه و کنند

 

 سازمانی:  اثر بخشی ارتباطات

نمایرد کره مرورد نظرر فرسرتنده ارتباطات اثرربخش زمرانی رخ مری دهرد کره دریافرت کننرده پیرام، آن را همانگونره تفسریر 

برسرراند)هو و  در واقررع ارتبرراط اثررربخش آن ارتبرراطی اسررت کرره فرسررتنده بتوانررد منظررور خررود را برره گیرنررده پیررامباشررد.

 7(5885همکاران، 

 بیان مساله:-4

 بسریاری. اسرت نشرده کرافی توجره آن بره ایرران، در حرال بره ترا کره اسرت مردیریت مهرم مباحرث از یکی سازمانی ارتباط

 هرای شراخص از یکری مشرابه نیرز را اطالعرات مردیریت و انرد نامیرده اطالعرات انفجرار قررن را حاضرر قرن پردازان، ازنظریه

 اطالعرات مبادلره اثرربخش ارتبراط برقرراری بردون. اسرت اطالعرات مبادلره بسرتر ارتباطرات. انرد کررده مطررح توسرعه مهم

 1(8175 ، هامیلتون،)نیست ممکن

 را آنها واقعی دنیای در توانند، می آنها از داشتن آگاهی و شناخت با مدیریت که دارد وجود موانعی اثربخش ارتباطات مسیر در

 عدم موانع، این جمله از کند؛ زدایی تنش و کرده عمل ارتباطات در پویایی ایجاد جهت صحیح یوهش به و کرده شناسایی

 اساسی های دغدغه از یکی حاضر حال در که است سازمان در موجود سرمایه انسانی و سرمایه رابطه ای صحیح مدیریت

 (.8114 فوالدگر،)می باشد خصوصی و دولتی های سازمان در عالی مدیران

 
 اهداف تحقیق -5

هر تحقیقی معموال یرک سرری اهرداف را دنبرال مری نمایرد. در ایرن پرژوهش، ایرن اهرداف را مری تروان بره صرورت زیرر در 

 نظر گرفت:

 هدف آرمانی: -5-1

 ارتقای عملکرد در سازمان های دولتی استان گیالن.

 اهداف ویژه: -5-2

 سازمان های دولتی استان گیالن.ارتباط سرمایه انسانی با اثر بخشی ارتباطات سازمانی در 

 .گیالن استان دولتی های سازمان در سازمانی ارتباط سرمایه رابطه ای با اثر بخشی ارتباطات
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 مدل مفهومی و فرضیه های پژوهش-6

 و 3(8331با الهام از بونتیس) پژوهش مفهومی مدل فرضیه ها، سنجش برای داده شده توضیح متون و پژوهش مسئله به توجه با

 ( به صورت زیر ارائه می شود.8113( به نقل از عباس پور و باروتیان)5885)88رابینز

 
 (1319( به نقل از عباس پور و باروتیان، 2005) ( و رابینز1991بونتیس) مدل مفهومی پژوهش) -1کلش

 ورد بررسی قرار می گیرد.در این مدل سرمایه فکری با اثر بخشی ارتباطات سازمانی رابطه دارد بنابراین فرضیه های زیر م

 

 فرضیات تحقیق

 .دارد وجود رابطه معناداری گیالن استان دولتی های سازمان در سازمانی ارتباطات میان سرمایه انسانی و اثربخشی -8

 رابطرره معنرراداری گرریالن اسررتان دولترری هررای سررازمان در سررازمانی ارتباطررات میرران سرررمایه رابطرره ای و اثربخشرری -5

 .دارد وجود

 
 روش شناسی پژوهش -7
  روش تحقیق -7-1

یابی به یک هدف علمی است و نتایج و پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی است زیرا تحقیق کاربردی در جستجوی دست

نظر روش اجرا توصیفی از نوع همبستگی است.  یافته های آن می تواند برای حل مسائل موجود در سازمان مفید واقع شود. از

و همبستگی است (.88،8117جان بست) پردازیمزیرا در این پژوهش به مطالعه و توصیف آنچه هست می است؛ توصیفی

سوی روش همبستگی گردد محقق زمانی بهعلت که در این تحقیق رابطه میان متغیرها بر اساس هدف تحقیق تحلیل میاینبه

 (.1387رمد و همکاران،س)آورد که رابطه بین متغیرها موردنظر او باشد و همخوانی روی می

 جامعه آماری-1
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جامعه آماری پژوهش مورد نظر شامل کلیه کارکنان سازمان های دولتی استان گیالن است.که تعدادی از سازمان ها به صورت 

نفر  88611رسید و تعداد کل کارکنان  سازمان های حاضر مجموعا متشکل از  85تصادفی انتخاب شدند که تعداد آنها به عدد 

 ارمند به شرح جدول زیر می باشد.ک

 تعداد کل جامعه آماری و نمونه تخصیص داده شده -1جدول

 تعداد نمونه درصد جمع کل نام سازمان ردیف

 88 1 538 ثبت احوال 8

 83 5 551 ثبت اسناد 5

 88 1 531 اوقاف 1

 18 1 164 اقتصاد و دارایی 4

 3 5 557 کار و امور اجتماعی 5

 81 4 118 گیمیراث فرهن 6

 88 1 516 تبلیغات اسالمی 7

 6 5 878 انتقال خون 1

 41 85 8551 بهزیستی 3

 55 7 788 مسکن و شهر سازی 88

 85 4 415 صنایع و معادن 88

 51 6 665 تعاون 85

 57 85 8658 جهاد کشاورزی 81

 58 84 8418 آموزش و پرورش 84

 58 81 8488 دادگستری 85

 178 888 88611 جمع کل -

 

 حجم  نمونه محاسبه-9

روش نمونه گیری مورد استفاده در این پژوهش نمونه گیری تصادفی ساده است که هر عضوی در جامعه برای  

نفر  88611انتخاب شدن به منزله یک آزمودنی از شانس مساوی برخوردار است و با توجه به این که حجم جامعه برابر با  

نفر می باشد. تعداد نمونه با توجه به نسبت تعداد  178 85ه بر اساس جدول کرجسی و مورگاناست، حجم نمونه به دست آمد

 کارکنان هر سازمان به تعداد کل کارکنان محاسبه گردید تا تعداد پرسش نامه مورد نیاز برای هر سازمان مشخص شود.

 

 آوری اطالعاتروش و ابزار جمع -10

تحقیق، تعریف مفاهیم کلیدی، طرح ضرورت ها، بیان کاربردها و تشریح  در این پژوهش برای تدوین مبانی نظری 

اهمیت آن از مطالعات کتابخانه ای استفاده شده است که شامل بررسی کتاب ها، مجالت، پایان نامه ها، مقاالت و سایر 

 مستندات موجود در کتابخانه و همچنین استفاده از اینترنت می باشد.

 های مورد نیاز در این پژوهش از ابزار پرسش نامه استفاده شده است. به منظور جمع آوری داده

 که از دو پرسش نامه به شرح زیر استفاده شده است:
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 سرمایه فکریالف(پرسش نامه 

( مورد بررسی قرار گرفته است که سؤاالت این پرسش نامه بر اساس 8331که بدین منظور پرسش نامه سرمایه فکری بونتیس)

 ه صورت بسته پاسخ پنج گزینه ای)کامال موافق، موافق، نظری ندارم، مخالف، کامال مخالف( می باشد.طیف لیکرت ب

 
 مقیاس اندازه گیری و شیوه نمره گذاری پاسخ های انتخاب شده -2جدول

 کامال مخالف مخالف نظری ندارم موافق کامال موافق گویه پرسش نامه

 8 5 1 4 5 نمره مطابق با پاسخ

 

 نامه اثربخشی ارتباطات سازمانی:ب(پرسش 

 5(، با 8113(، به نقل از عباس پور و باروتیان)5885بدین منظور نیز از پرسش نامه اثربخشی ارتباطات سازمانی رابینز)

استفاده از بازخور( سؤاالت این -5کنترل هیجان -4گوش دادن فعال -1ساده سازی -5مجراهای ارتباطی چندگانه -8مؤلفه)

 بر اساس طیف لیکرت به صورت بسته پاسخ پنج گزینه ای)خیلی زیاد، زیاد، متوسط، کم، خیلی کم( می باشد.پرسش نامه 

 
 مقیاس اندازه گیری و شیوه نمره گذاری پاسخ های انتخاب شده -3جدول

 خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد گویه پرسش نامه

 8 5 1 4 5 نمره مطابق با پاسخ

 

 گیری)اعتماد( ابزار اندازه 14و پایایی )اعتبار( 13روایی-11

در  متخصص افراد توسط یک آزمون معموالً اعتبارمحتوایی قرارگرفته شده است. مدنظر محتوا، روایی روایی، سنجش جهت

 مرور با پرسشنامه محتوای این روایی. دارد داوران بستگی قضاوت به محتوا اعتبار ازاین رو میشود، تعیین موردمطالعه موضوع

 شده است. بررسی بودند کرده فعالیت زمینه این قبال در که پژوهشگرانی و اساتید با مشاوره و نظری متون

تعیین پایایی آزمون از روش آلفای کرونباخ استفاده گردیده است. این روش برای محاسبه  منظوربههمچنین در این تحقیق 

رود. نتایج مربوط در جدول زیر ارائه یمکند به کار یمیری گاندازهرا  های مختلفیصهخصیری که گاندازههماهنگی درونی ابزار 

 شده است.

 
 و اثربخشی ارتباطات سازمانی مقدار آلفای کرونباخ برای هر یک از شاخص ها و همچنین کل پرسش نامه سرمایه فکری -4جدول

 ابعاد آلفای کرونباخ

38/8  سرمایه انسانی 

35/8  سرمایه رابطه ای 

11/8  اثربخشی ارتباطات سازمانی 

 

شودیمیید تأپس پایایی  است 7/8به دلیل اینکه تمام ضرایب آلفای کرونباخ باالی   

 تجزیه و تحلیل داده ها-12

                                                           
13 Validity 
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در این پژوهش برای تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از روش های آمار استنباطی شامل ضریب همبستگی اسپیرمن و کندال 

مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند که نتایج   85ه های جمع آوری شده از طریق نرم افزار اس پی اس اساستفاده شده است. داد

 در زیر بیان می شود.

رابطره معنراداری  گریالن اسرتان دولتری هرای سرازمان در سرازمانی ارتباطرات سررمایه انسرانی و اثربخشریبرین  :8 فرضیه

 وجود دارد.

0H :  ارتباطرات سرازمانی در سرازمان هرای دولتری اسرتان گریالن رابطره معنراداری وجرودسررمایه انسرانی و اثربخشری بین 

 .ندارد

1H :  سرمایه انسانی و اثربخشی ارتباطات سازمانی در سازمان های دولتی استان گیالن رابطه معناداری وجود داردبین. 

 
سرمایه انسانی و اثربخشی ارتباطات سازمانیبین  همبستگی -5جدول  

باطات سازمانیاثربخشی ارت  

 کندال p -مقدار اسپیرمن p -مقدار
 سرمایه انسانی

888/8  51/8  888/8  58/8  

 تعداد 178

 
باشد ( می88/8(، کوچکتر از سطح معناداری )888/8دست آمده از آزمون اسپیرمن و کندال ) مقدار به – Pبا توجه به اینکه 

مبنی بر وجود رابطه  1Hشود و فرضیه صفر رد می 0H، فرضیه درصد 33(، لذا در سطح اطمینان 888/8 ≤88/8یعنی )

پذیرفته می شود و از مثبت بودن ضرایب، رابطه مستقیمی  سرمایه انسانی و اثربخشی ارتباطات سازمانیمعنادار بین دو متغیر 

سرمایه انسانی ، اثربخشی افزایش گردد؛ لذا انتظار داریم با مشاهده می سرمایه انسانی و اثربخشی ارتباطات سازمانیبین 

 یابد. افزایش ارتباطات سازمانی در سازمان های دولتی استان گیالن

 

رابطرره  گرریالن اسررتان دولترری هررای سررازمان در سررازمانی ارتباطررات سرررمایه رابطرره ای و اثربخشرریبررین  :5 فرضرریه

 معناداری وجود دارد.

0H :  سررازمان هررای دولترری اسررتان گرریالن رابطرره معنرراداری سرررمایه رابطرره ای و اثربخشرری ارتباطررات سررازمانی در بررین

 .ندارد وجود

1H :  سرررمایه رابطرره ای و اثربخشرری ارتباطررات سررازمانی در سررازمان هررای دولترری اسررتان گرریالن رابطرره معنرراداری بررین

 .وجود دارد

 
 بین سرمایه رابطه ای و اثربخشی ارتباطات سازمانی همبستگی -6جدول 

 اثربخشی ارتباطات سازمانی

مقدار  - p مقدار اسپیرمن - p کندال 
 سرمایه رابطه ای

888/8  55/8  888/8  48/8  

 تعداد 178

 

باشد ( می88/8(، کوچکتر از سطح معناداری )888/8دست آمده از آزمون اسپیرمن و کندال) مقدار به – Pبا توجه به اینکه 

مبنی بر وجود رابطه معنادار  1Hشود و فرضیهصفر رد می 0H درصد، فرضیه 33(، لذا، در سطح اطمینان 888/8 ≤88/8یعنی )
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پذیرفته می شود و از مثبت بودن ضرایب، رابطه مستقیمی بین  سرمایه رابطه ای و اثربخشی ارتباطات سازمانیبین دو متغیر 

رابطه ای، اثربخشی  افزایش سرمایهگردد؛ لذا انتظار داریم با مشاهده می سرمایه رابطه ای و اثربخشی ارتباطات سازمانی

 یابد. افزایش ارتباطات سازمانی در سازمان های دولتی استان گیالن

 

 نتیجه گیری و بحث روی نتایج -13

 با توجه به یافته های تحقیق پیشنهادات زیر به تفکیک و بر اساس فرضیات ارائه می گردد::

بخشی ارتباطات سازمانی در سازمان های دولتی استان بر اساس فرضیه اول که بیان می دارد بین سرمایه انسانی و اثر -8

گیالن رابطه معناداری وجود دارد، پیشنهادات زیر جهت بهره برداری سازمان های دولتی به منظور افزایش اثربخشی ارتباطات 

 سازمانی ارائه می گردد:

 ه این افکار و ایده های نوایجاد فضای مناسب جهت پرورش ایده ها و افکار کارکنان و بستر مناسب برای ارائ 

  جذب و حفظ کارکنان دارای دانش و قابلیت های باال 

 راه اندازی برنامه های الزم جهت ارتقای مهارت های حرفه ای کارکنان و توانمندسازی کارکنان 

 توجه به آموزش و توسعه کارکنان و تقویت شایستگی های کارکنان 

 جایگزینی افراد مناسب به جای کارکنان شایسته ای که سازمان را  توجه به بحث جانشین پروری در سازمان جهت

 ترک می کنند

 حمایت از کار گروهی و فرهنگ جمع گرایی در سازمان 

 ارائه دوره های آموزشی به روز و حرفه ای 

دولتی استان بر اساس فرضیه دوم که بیان می دارد بین سرمایه رابطه ای و اثربخشی ارتباطات سازمانی در سازمان های  -5

گیالن رابطه معناداری وجود دارد به مدیران پیشنهاد می شود در جهت گسترش ارتباطات غیر رسمی جو سازمانی باز و 

دوستانه ای را در بین کارکنان ایجاد کنند؛ به طور مثال برگزاری مراسم هایی که به طور دوره ای از تمامی اعضای سازمان 

مانند جشن های سالگرد تأسیس سازمان، جشن های پایان سال و ... و یا امکانات رفاهی  برای حضور دعوت به عمل می آید

دیگری مانند)مجموعه های تفریحی و ورزشی(، که برای کارکنان تدارک دیده می شود می تواند در جهت بهبود ارتباطات غیر 

ش استفاده از شیوه های مکتوب و مجاری رسمی مؤثر واقع شود. همچنین در جهت توسعه و تقویت ارتباطات رسمی، افزای

 رسمی برای انتقال اطالعات و برقراری ارتباطات در راستای رسیدن به اهداف سازمان پیشنهاد می گردد. 
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