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 چکیده

 یو برا کنندیم فایبر اقتصاد دانش محور ا یمبتن یو اجتماع یدر توسعه اقتصاد یها نقش مهمدانشگاه
، نامشهود یهاییبه عنوان دارا یفکر یهاهیاز جمله سرما هاتیاستفاده از همه ظرف، منظور نیبه ا یابیدست
مرکزهای  عملکرد یریگاندازه و یانسان هیسرما نیرابطه ب یبررس، تحقیق نیهدف از ا. است تیاهم یدارا

از نظر هدف از نوع ، قیتحق نیا. باشدیم یارتباط هیسرما یانجیبر اثر م دیبا تأک آموزش عالی جهاد کشاورزی
 یتن از اعضا 222را  قیتحق نیا یجامعه آمار. است میدانیاطالعات از نوع  یو از نظر روش گردآور یکاربرد

دادند که  لیتشک 1971-79 یلیدر سال تحص یجهاد کشاورز یآموزش عال مرکزهایو مدرسان  یعلم ئتیه
. انتخاب شدند ینسب یاطبقه یتصادف یریگتن از آنان با استفاده از روش نمونه 102با توجه به جدول بارتلت 

همگرا و واگرا و ، ییمحتوا ییروا. استفاده شد، یو راو یتیاستاندارد ن نامهپرسشها از داده یگردآور یبرا
تعاملی  یساختار یهامعادله یسازمدل. شد نیتأم قیابزار تحق 992/2 یبیترت یو تتا 191/2 یبیترک ییایپا
مثبت و  تأثیر، یارتباط هیو سرما یانسان هیسرما رینشان داد که هر دو متغ SMART-PLS3افزار نرم در

 هیسرما نیبر رابطه ب یانجیاثر م، یارتباط هیسرما ریمتغ، نیافزون بر ا. دارند این مرکزها عملکرد بر یمعنادار
 . کندیم فایو عملکرد ا یانسان
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 قدمهم
 یبا روندها یاقتصاد جهانی هعرصها در سازمان

شدن و بازار آزاد روبه رو هستند که در  یجهان نینو
 تیموفق یو اساس یرکن محور، بودن یآن رقابت

 یبه منظور داشتن سازمان. دیآیبه شمار م یاقتصاد
، هدف را محقق سازد نیکه بتواند ا ستهیکارآمد و شا

عملکرد خود را با کاهش  وستهیبه طور پ دیبا
بهبود ، محصوالت و خدمات نوآورانه شیافزا، هانهیهز
 در بازار بهبود بخشند یوربهره یو ارتقا تیفیک
 (. 2227، و سرانکو تسیبون)

دانش در ، بر دانش یبا ورود به اقتصاد مبتن
 هیسرما، نیمانند زم دیتول یهاعامل گریبا د سهیمقا

 تریبیش تیارجح از، یکشاورزی هانیو ماش
، اقتصاد نیکه در ا یبرخوردار شده است به طور

 دیآیبه شمار م دیعامل تول ترینمهمدانش به عنوان 
ها سازمان یرقابت تیمز ترینمهمو از آن به عنوان 

 (. 2212، سوریا و ساراوانان، انمارسا) شودیم ادی
نامشهود بودن آن است ، دانش یهایژگیاز و یکی

قابل لمس و نامحسوس است و  ریغ یعنی
دشوار است در  یلیآن خ یریگو اندازه یگذارارزش
ها با استفاده از نکه در گذشته سازما یصورت
ارزش و اندازه  توانستندیم یحسابدار یهاروش
، خود را به طور کامل محاسبه کنند دیتول یهاعامل

 یدارا یحسابدار یهاروش نیا گریامروزه د یول
در اقتصاد (. 2222، وانیسال) ستندیزم نال ییکارا
 نیا تیریمد ییها به تواناسازمان تیموفق، یدانش
که  نیا یدارد و برا یبستگ، نامشهود یهاییدارا
 دیدر آغاز با میکن تیریرا مد هاییدارا نیا میبتوان
 تیکرده و در نها یریگو اندازه ییرا شناساها آن
، مهرفر و همکاران) کرد تیریرا مدها آن توانیم

1971 .) 
ی هو توسع محور ییبه تفکر دانا توجهضرورت 

منابع  رانینقش مد رشیها و پذدر سازمان ییدانا
به ، عرصه نیدر ا ییدانا رانیبه عنوان مد یانسان

خود  یرقابت تیکه به حفظ مز ییهاشعار سازمان
، یو موفق یلیاب) عالقه مند هستند مبدل شده است

 یهامنبعدر  یگذارهیسرما، پایه نیهمبر  (.1911
 تیفیک یو اعتال یارتباط یهاهیو سرما یانسان

 یادیو بن یدیکل یهاو راه هانهیاز زم یکیکار  یروین
 (. 1972، یمیرح) در رابطه با عملکرد موفق است

 یهاییخلق دارا ییتوانا، محور ییدر اقتصاد دانا
و  یو ارتباط یانسان یهاهیچون سرما نامشهود

 كی جادیمنجر به ا، هاییدارا نیاستفاده از ارزش ا
کنن ) شودیها مسازمان یبرا یاساس یستگینوع شا
 (. 2210، و البار

را سرآغاز تمرکز  ستمیاگر آغاز سده ب، قتیدر حق
و  یکیزیف یهاهیبر سرما یمبتن یبر توسعه اقتصاد

است که در  یفکر هیسرما نیامروزه ا، میمشهود بدان
در  رییتغ کردیرو نیا. قرار دارد یاریکانون توجه بس

ظهور مفهوم  یعلت اصل، یبحث توسعه اقتصاد
اقتصاد دانش محور است که در صف اول آن 

 (. 2219، یو راو یتین) ها قرار دارنددانشگاه
هستند که  ییهاها به طور عمده مؤسسهدانشگاه

رو  نیاز ا. شودیمخلق و انتشار دانش انجام ها آن در
را در  یها نقش مهمانتظار داشت که دانشگاه توانیم

بر اقتصاد دانش  یمبتن یو اجتماع یتوسعه اقتصاد
 (. 2219، یو راو یتین) کنند فایمحور ا
عرضه کنندگان  گریها و ددانشگاه نیب نیا در

 ییدر توسعه جامعه دانا ینقش مهم یآموزش عال
 ینیکارآفر یهاو به عنوان مکان کنندیم فایمحور ا

 یکه موتور محرک توسعه فناور شوندیشناخته م زین
، رضازادهو  یداور) هستند داریپا یو رشد اقتصاد

کسب ، انشد دیبا تول ینظام آموزش عال(. 1972
به  تیبه اشتراک گذاشتن دانش و در نها، دانش
، جونز) کندیکمك م یبه نوآور، آن یریکارگ

2212 .) 
ها و در آغاز در شرکت یفکر هیسرما تیریمد

زمان با  با گذشتمطرح شد و  یدیتول یهامؤسسه
ها سازمان نیکه ب یوجوه اشتراک یهاتوجه به تشابه

، مطرح شد یبا آموزش عال یدیتول یهاو شرکت
 یهاسسهوبه م یفکر یهاهیسرما تیریسنجش و مد

( 2219، پورو عباس یشرف) وارد شد زین یآموزش عال
 یهاسسهوم نیاشتراک ب شکل ترینمهماز جمله 

است که  نیها اسازمان گریو د یآموزش عال
در  یآموزش عال یهاها و مؤسسهدانشگاه، هاشرکت

به  ییپاسخگو یکنند و برا تیفعال یرقابت طیمح
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خدمات و  تیفیک دیخود با یو بقا انیمشتر یازهاین
منظور  نیا یو برا دخود را بهبود بخشن یندهایفرآ

 نیا یکه هردو نیارزش دارند و ا جادیبه ا ازین
به  دیبا( و شرکت ها یآموزش عال) هاسازمان
، هادانشگاهچنین . همپاسخ دهند یاجتماع یتقاضاها
 جادیا ازمندیها نو شرکت یآموزش عال یهامؤسسه

ها و سازمان گرید یهااز تجربه یریگشبکه و بهره
و عملکرد خود  اتیبهبود عمل یبرا بهمشا یهاشرکت
 (. 2212، جونز) هستند

 تیریاز مد یناش یهایسودمند جمله از
به  توانیرا م یدر آموزش عال یفکر یهاهیسرما

 ها،مؤسسه نیدر ا یفکر یهاهیبهبود درک سرما
ها آن و ارتباط یفکر یهاهیسرما یشناخت عنصرها

 یمناسب برا یهااستفاده از ابزارها و مدل، هابا هدف
 ژهیو توجه و یفکر یهاهیبا سنجش سرما تیریمد
 یهادر مؤسسه یفکر یهاهیبه توسعه سرما تیریمد

، کیانتا و سیالنپا، ستیلونکوئ) برشمرد یآموزش عال
2227 .) 

به  یفکر یهاهیسرما تیریو مد یریگاندازه
تا نسبت به بهبود  دهدمیاجازه را  نیها ادانشگاه

خود اقدام  یو پژوهش یآموزش یهاتیفعال تیفیک
و  یریپذانعطاف، هایریرپذییکنند و در برابر تغ

 ( 2211، سانچز) داشته باشند عیسر یهاواکنش
آن در کشور در پی در سراسر جهان و ، هادانشگاه

کاهش . روبه رو هستند یمختلف یهابا الگوواره زیما ن
 یهادانشگاه یبرا ژهیبه و یدولت یهاتیبودجه و حما

 وهیبه ش شیگرا، یآموزش یالگوها رییتغ، یردولتیغ
 یفشارها و یاستاد محور یبه جا یدانشجو محور

 نیازمندامر  نیا. است موردها نیا زجامعه و بازار کار ا
 یکل یها و راهبردهادر هدف یاصالحات اساس

با  شیها به منظور بهبود عملکرد خودانشگاه
 نیا. است انیقتصاد دانش بنا یهانهیمشارکت در زم

رو فراهم  شیپ یبررس یبرا یقو دگاهید كیمسئله 
پژوهش را مطرح  یپرسش اصلچنین هم و آوردیم
بر عملکرد  یریچه تأث یانسان هیکه سرما کندیم

 هیو نقش سرما مرکزهای آموزش عالی کشاورزی دارد
 رابطه چگونه است؟ نیا در یارتباط

 شناسیروش
است و  ینظر هدف از نوع کاربرد از، قیتحق نیا

. است میدانیاطالعات از نوع  یاز نظر روش گردآور
و  یعلم ئتیه یتن اعضا 222، یجامعه آمار

جهاد  یآموزش عال مرکزهای یمدرسان همه
از  تفادهو با اس باشندیم 1979در سال  یکشاورز

 یتن از آنان با روش تصادف 102فرمول کوکران 
به علت نبود تجانس ) انتخاب شدند، ینسب یاطبقه

 ینسب یاطبقه یتعداد حجم جامعه از روش تصادف
ها از داده یبه منظور گردآور(. استفاده شده است

 یو راو یتین یپرسش 61استاندارد  نامهپرسش
 . است دهاستفاده ش 1به شرح جدول ( 2219)

پنج  فیط ینظرها بر مبنا یریگاندازه اسیمق
« کامال مخالفم»بوده است که از  کرتیال یانهیگز

 . است افتهی انیپا« کامال موافقم»آغاز و به 
 تمیاز الگور، پژوهش یآزمون مدل مفهوم یبرا

 استفاده SMART-PLSافزار ها در نرممدل لیتحل
الزم در سه بخش برازش مدل  یهالیو تحل شد

 . انجام شد نهایی و مدل یمدل ساختار، یریگاندازه
از سه نوع  رىیابزار اندازه گ ییروا دییتأ یبرا

همگرا و  ىیروا، محتوى ىیبا عنوان روا یابیارز ىیروا
 لهیوس بامحتوى  ىیروا. واگرا استفاده شد ىیروا

و  رىیشاخص هاى اندازه گ نیب یاز سازگار نانیاطم
توسط  ىیروا نیشده و ا جادیموجود ا اتیادب

آموزش  مؤسسهرشته مدیریت  استاداننظرسنجى از 
 نیهمگرا به ا ىیروا. به دست آمد عالی سمنگان آمل

 گریکدیکه شاخص هاى هر سازه با  گرددیاصل بر م
بنا به گفته فورنل و . اى داشته باشند انهیم بستگیهم

است که  نیهمگرا بودن ا ىیروا اریمع(، 1711) الرکر
. باشد 6/2از تر بیش یهاى خروج انسیوار نیانگیم

با  AVEجذر  سهیز از راه مقاینواگرا  ىیروا
 دهیسنج( 2 جدول) مکنون یرهایمتغ نیب بستگیهم

 دیبا AVEجذر  یى انعکاس سازه یشده و برا
ها در مدل سازه گریآن سازه با د بستگیهماز تر بیش
 (. 2227، چائو و چن) باشد
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 ( 2219) یو راو یتینی پرسشنامهاجزای  -9جدول 
 گویه مؤلفه متغیر

 انسانی سرمایه

 9 تا 1  برابر استخدام فرصت

 9 تا 0  علمی هیئت اعضای تعهد

 11 تا 1 کارکنان ابقا انگیزه

 11 تا 12 کاری زندگی کیفیت

 29 تا 19 تحقیق تسهیل

 ارتباطی سرمایه

 99 تا 20 اطالعات به دسترسی

 91 تا 90 شبکه نفوذ توانایی

 01 تا 97 تعامل درجه

 دانشگاه عملکرد

 00 تا 02 مالی

 07 تا 06 مشتری

 69 تا 62 یادگیری

 61 تا 60 فرآیند

 
 واگرا ییروا یو بررس بستگیهم سیماتر -2جدول 

جذر  9 2 3 8 7 7 5 4 1 91 99 92
AVE 

 متغیرها
 

 1 تحقیق تسهیل 996/2 1           

 2 کاری زندگی کیفیت 910/2 161/2** 1          

 9 علمی اعضای تعهد 911/2 602/2** 011/2** 1         

 0 کارکنان ابقای هایانگیزه 910/2 912/2** 006/2** 021/2** 1        

 6 اطالعات به دسترسی 999/2 011/2** 991/2** 021/2** 921/2** 1       

 1 برابر استخدام فرصت 109/2 097/2** 692/2** 021/2** 011/2** 927/2** 1      

 9 شبکه نفوذ توانایی 191/2 621/2** 996/2** 021/2** 061/2** 021/2** 619/2** 1     

 1 تعامل درجه 927/2 091/2** 601/2** 021/2** 901/2** 622/2** 122/2** 176/2** 1    

 7 مالی 911/2 029/2** 212/2** 021/2** 922/2** 090/2** 619/2** 061/2** 190/2** 1   

 12 مشتری 911/2 270/2** 910/2** 901/2** 602/2** 022/2** 019/2** 691/2** 111/2** 619/2** 1  

 11 یادگیری 199/2 990/2** 619/2** 612/2** 111/2** 921/2** 161/2** 192/2** 061/2** 691/2** 192/2** 1 

 12 فرایند 976/2 622/2** 211/2** 091/2** 921/2** 611/2** 921/2** 061/2** 190/2** 191/2** 191/2** 190/2** 1

 p<0/01 *p<0/05**( پژوهش هاییافته) منبع:

 
وسیله  ىیایپا نییتع یپژوهش برا نیدر ا چنینهم

تتای  بیضر، یعامل یبارها اریسه مع ازتحقیق 
مرکب بنا بر نظر فورنل و  ىیایپا بیو ضر ترتیبی

 هاهیاز گو كیهر ییایپا. استفاده شد(، 1711) الرکر
مشاهده  یرهایاز متغ كیهر  یعامل یبه مقدار بارها

که  نیمشخص کردن ا یاشاره دارد و برا، شده
تا ( مشاهده شده یرهایمتغ) یریگاندازه یهاشاخص

پنهان قابل قبول  یرهایسنجش متغ یبراچه اندازه 
 9/2مقدار قابل قبول ی نهیکم. استفاده شد، هستند
 نشانمتوسط را  یسطح معنادار 0/2 یعامل یو بارها
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  پژوهش یاصل یرهایمتغ یهابودن رابطه یخط یبررس -9نگاره 

 یعامل یبارها، یدییتأ یعامل یهالیدر تحلدهد. می
و  یقو ینشانگر سطح معنادار 6/2باالتر از 

مشاهده شده و عامل  یرهایمتغ نیب قوی بستگیهم
شده  فیآن است که سازه خوب تعر انگریب زین، بوده
سنجش  یبرا كیکالس اریمع، تتای ترتیبی. است

به شمار  یدرون یداریپا یابیو شاخص ارز ییایپا
 كی بستگیهم زانینشانگر م یدرون یداریپا. ندیآ

های بیضر. مربوط به آن است یهاسازه و شاخص
پژوهش از  نیدر ا رهایمتغ یهمه تتای ترتیبی

، مرکب ىیایپا. است بودهتر بیش 9/2مقدار  نهیکم
. هر سازه است قىیمتکى بر بارهاى عاملى حق

دهد. می هیارا ىیایبهترى را براى پا اریمع نیبنابرا
را به دست  9/2از  شیمقدارى ب دیمرکب با ىیایپا

، فورنل و الرکر) ثبات درونى سازه باشد انگریآورد تا ب
پژوهش از  نیو سنجش مدل ا لیتحل یبرا(. 1711

. استفاده شد یساختار مدل لهیها به وسداده لیتحل
 یهارابطه یبررس یبرا یآمار یمدل، یمدل ساختار

و ( مشاهده نشده) مکنون یرهایمتغ نیب یخط
افزار مورد نرم. است( مشاهده شده) آشکار یرهایمتغ

 نیا. بود SMART-PLSپژوهش  نیاستفاده در ا
 ریمتغ نیچند یکه دارا را یافزار مدل ساختارنرم

را  یو تعامل میرمستقیغ، میمستق یبوده و اثرها
 نیادهد. میقرار  لیمورد تحل، شود شامل مى

افزار نرم، کنندگى لیتعد تأثیرافزار براى آزمودن نرم
، 1در نگاره (. 1712، و فورنل یباغز) است یمناسب

 یرهایمتغ نیب یهابودن رابطه یفرض خط شیپ
شده  یبررسها آن پژوهش با نمودار پراکنش یاصل

 دییرا تاها آن نیب یاست که وجود رابطه خط
 رهایمتغ گرید نیدر مورد رابطه ب حالت نیا. کندیم
 . رار استبرق زین

 یو بررس یدییتأ یعامل لیبه دست آمده از تحل جینتا
پرسش از  16دهد که نشان می یبارها یهابیضر
 ری)مربوط به متغ P1 یهاپرسش، به شرح پرسش 69

تعهد  ریمتغ به)مربوط  P5فرصت استخدام برابر(، 
 ری)مربوط به متغ P11و  P8(، یعلم ئتیه یاعضا

 ری)مربوط به متغ P16و  P14ابقاء کارکنان(،  زهیانگ
)مربوط به  P21و  P20و  P17(، یکار یزندگ تیفیک

 ری)مربوط به متغ S2(، قیتحق لیتسه ریمتغ
 ری)مربوط به متغ Q8و Q7به اطالعات(،  یدسترس

( و یریادگی ری)مربوط به متغ Q11و Q10(، یمشتر
Q14 یبار عامل ی(، داراندیفرآ ری)مربوط به متغ 

از مدل حذف شده و بار  نینامناسب هستند. بنابرا
مدل  یعامل یبارها یهابیضر نیینسبت به تع گرید

توان دید می 9با توجه به نگاره  اقدام شد که دیجد
 رهایمتغ یهمه یبرا یدییتأ یعامل دییشرط تأکه، 

 برقرار است.
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 رىیابزار اندازه گ ىیایهمگرا و پا ىیروا -3جدول 
 تتای ترتیبیضریب  ( CR) ضریب پایایی مرکب بارهای عاملی ( AVE) ضریب میانگین واریانس استخراج شده متغیرهای پژوهش

 97/2 110/2 --- 911/2  برابر استخدام فرصت

 92/2 121/2 --- 117/2 علمی هیئت اعضای تعهد

 916/2 111/2 --- 611/2 کارکنان ابقا انگیزه

 121/2 199/2 --- 610/2 کاری زندگی کیفیت

 119/2 199/2 --- 122/2 تحقیق تسهیل

 92/2 902/2 --- 677/2 اطالعات به دسترسی

 112/2 100/2 --- 172/2 شبکه نفوذ توانایی

 961/2 129/2 --- 620/2 تعامل درجه

 971/2 111/2 --- 111/2 مالی

 972/2 192/2 --- 610/2 مشتری

 111/2 111/2 --- 922/2 یادگیری

 990/2 977/2 --- 199/2 فرآیند

 
پس از ، PLSها در روش داده لیتحل تمیبا الگور برابر

 یبرازش مدل ساختار، یریگبرازش مدل اندازه
که در  یریگاندازه یهابر خالف مدل. شودیم یبررس

پنهان و آشکار مورد  یرهایمتغ نیب یهاآن رابطه
 نیب یهارابطه، یمدل ساختار یدر بررس، توجه است

شده و  لیو تحل هیجزت گریپنهان با همد یرهایمتغ
و  2R اریمع(، Value-t) یمعنادار بیضر یارهایمع
 . گرددیلحاظ م( Q2) زرگی –استون  اریمع

را بر هم نشان  رهایبودن اثر متغ داریمعن، t ارزش
اثر  یعنی، باشد 71/1از تر ، بیشtاگر مقدار دهد. می

+ و 71/1 نیاگر ب. است داریمثبت وجود دارد و معن
وجود ندارد و اگر  یداریاثر معن، باشد -71/1

 داریو معن یاثر منف یعنی. باشد -71/1تر از کوچك
، باشد 1/2 یاگر باال ریمس یهابیضرچنین . همدارد

 ریدو متغ انیم یقو یمعنى است که ارتباط نیبد
ارتباط ، باشند 1/2تا  9/2 نیاگر ب، وجود دارد

وجود  یفیارتباط ضع، باشند 9/2 ریمتوسط و اگر ز
 (. 2229، نیچ) دارد

 9و  2 یشماره یهامبنا با توجه به نگاره نیا بر
متوسط و  تأثیر یانسان هیکه سرما دید توانیم

 tو  92/2 ریمس بیضر) یارتباط هیبر سرما یمعنادار
 یمعنادار و متوسط چنین تأثیرهم و( 12/12برابر با 

( 10/12برابر با  tو  91/2 ریمس بیضر) بر عملکرد
 یقو تأثیر زین یارتباط هیاسرم ریمتغ چنین،. همدارد

برابر  tو  91/2 ریمس بیضر) بر عملکرد یو معنادار
گفت که وجود  توانیرو م نیاز ا. دارد( 12/17با 

به چنین . همشودیم دییتأ میمستق یهارابطه یهمه
 یرهایمس بیو ضر tمشابه و توجه به ارزش  لیدل

مشاهده کرد که  توانیم(، 2و  1 یهانگاره) مرتبط
 زینها آن مربوطه به یهاو مؤلفه رهایمتغ یهمه نیب

 . برقرار است یمثبت و معنادار یهارابطه
برازش مدل  یبررس یبرا یضرور اریمع نیدوم
مربوط به ( 2R) نییتع یهابیضر یبررس، یساختار

 یبرا اریمع نیا. مدل است یپنهان درونزا یرهایمتغ
 یو بخش ساختار یریگمتصل کردن بخش اندازه

و  رودیبه کار م یساختار یهامعادله یسازمدل
. استدرونزا  ریبرونزا بر متغ ریمتغ تأثیر انگریب

را به عنوان  19/2و  99/2، 17/2محققان سه مقدار 
 یمعرف 2Rبودن  یمتوسط و قو، فیضع یبرا یمالک

بودن آن را نشان از برازش مناسب  ادیو ز کنندیم
به  1972، و رضازاده یداور) کنندیم یمدل معرف
در  R2که مقدار  نیبا توجه به ا(. 1771، نینقل از چ

با  نیبنابرا، قرار دارد یوبموارد در محدوده خ یهمه
مناسب بودن برازش ، شده ادیتوجه به سه مالک 

 . شودیم دییتأ یمدل ساختار
مدل را  ینیبشیتوان پ Q2 اریسرانجام مع

که برازش بخش  ییهاو مدل سازدیمشخص م
 ینیبشیپ تیقابل دیبا، دارند یقابل قبول یساختار
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 مدل یساختار یهابیضر -2نگاره 

مدل را  یدرونزا یهامربوط به سازه یهاشاخص
، مدل كیمعنا که اگر در  نیبد. داشته باشند

، شده باشد فیتعر یها به درستسازه نیب یهارابطه
 گریکدی یهابر شاخص یبه قدر کاف توانندیم هازهسا

 دییتأ یبه درست هاهیفرض، راه نیگذاشته و از ا تأثیر
 و رضازاده یداور(. 1976، یاسفنجان یعباس) شوند

( 2227، به نقل از هنسلر و همکاران، 1972)
مدل در مورد  ینیبشیدرباره شدت توان پ(، 2227)

را به  96/2و  16/2، 22/2سه مقدار ، درونزا یهاسازه
 یمتوسط و قو، فیضع ینیبشیقدرت پ بیترت
در مورد  Q2مبنا مقدار  نیبر ا. اندنموده نییتع

 622/2 بیمدل پژوهش به ترت یدرونزا یهاسازه
به  یارتباط هیسرما یبرا 911/2عملکرد و  یبرا

موارد در آستانه  یدست آمده است که در همه
مناسب  یساختار برازش دیمطلوب قرار دارد و مؤ

 . مدل است
که در هر دو بخش  یبرازش مدل کل یبررس یبرا
، کندیرا کنترل م یو ساختار یریگاندازه یهامدل

 محاسبه شده است: ریز بیبه ترت GOF اریمع

 
برابر با  اریمع نیمقدار ا، به رابطه باال تیبا عنا

 یهاکه با توجه به مالک شودیمحاسبه م 09/2
، فیضع یبه عنوان مقدارها 91/2و  26/2، 21/2

 . دمدل دار یقو ینشان از برازش کل، یمتوسط و قو
، PLSها در روش داده لیتحل تمیبا الگور برابر

 یساختار، یریگاندازه یهابرازش مدل یپس از بررس
 یمعنادار یهابیضر یبا بررس، یو مدل کل

، آنها یهابیضر زیو ن رهایاز مس كیهر (، tریمقاد)
بر مدل  بنا. شوندیمربوطه آزموده م یهاهیفرض

، 2نگاره شماره مطابق با ، آزمون شده یمفهوم
و ارتباط  ریمس بیضر، خطوط یواقع رو یعددها

که  نیضمن ا. دهندیپنهان را نشان م یرهایمتغ نیب
 tالزم است تا مقدار ، ریمعنادار بودن مس یبررس یبرا
که با توجه به نگاره  ردیمورد توجه قرار گ زین ریمس

را با  رهایمس یمعنادار بودن همه توانیم، 2شماره 
از آستانه ها آن یهمه، tتوجه به بزرگتر بودن مقدار 

 جینتا، 0جدول ، مبنا نیبر ا. مشاهده کرد، 71/1
 دهد. میمورد نظر را نشان  یهاآزمون رابطه
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 tآزمون  جینتا -9نگاره 

 رهایبه دست آمده از آزمون مس جیخالصه نتا -8جدول 
 تأثیرمیزان  سطح معناداری tارزش آزمون ضریب  مسیرها

  تحقیق تسهیل انسانی سرمایه 
 

 قوی معنادار 199/27 991/2

 کاری زندگی کیفیت انسانی سرمایه 
 

 ضعیف معنادار 717/1 127/2

 کارکنان ابقا انگیزه انسانی سرمایه 
 

 ضعیف معنادار 229/2 116/2

 مدیره هیئت اعضای تعهد انسانی سرمایه 
 

 ضعیف معنادار 202/9 212/2

 برابر استخدام فرصت انسانی سرمایه 
 

 قوی معنادار 01/16 129/2

 ارتباطی سرمایه انسانی سرمایه 
 

 متوسط معنادار 12/12 021/2

 عملکرد انسانی سرمایه 
 

 متوسط معنادار 10/12 010/2

 اطالعات به دسترسی ارتباطی سرمایه 
 

 قوی معنادار 76/17 702/2

 شبکه نفوذ توانایی ارتباطی سرمایه 
 

 قوی معنادار 96/61 112/2

  تعامل درجه ارتباطی سرمایه 
 

 قوی معنادار 11/26 916/2

 عملکرد ارتباطی سرمایه 
 

 قوی معنادار 12/17 927/2

 مالی عملکرد 
 

 قوی معنادار 70/60 191/2

 مشتری عملکرد 
 

 قوی معنادار 62/11 711/2

 یادگیری عملکرد 
 

 ضعیف معنادار 912/2 117/2

 فرآیند عملکرد 
 

 ضعیف معنادار 061/2 107/2
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 کرد مرکزهای آموزش عالی جهاد کشاورزی اثر متغییرهای تحقیق بر عمل -7جدول 
 اثرات کل اثرات غیر مستقیم اثرات مستقیم  مسیرها

 ارتباطی سرمایه انسانی سرمایه
 

02/2 ---- 02/2 

 عملکرد ارتباطی سرمایه
 

91/2 ---- 91/2 

 عملکرد انسانی سرمایه
 

01/2 92/2 91/2 

 
 ریمتغ یانجیاثر م یدر ادامه پژوهش به بررس

و  یانسان هیسرما نیبر رابطه ب یارتباط هیسرما
 تأثیر زانیم یبررس یبرا. عملکرد پرداخته شده است

مستقل بر وابسته  یرهایمتغ میمستق ریو غ میمستق
 یبرا میرمستقیو غ میمستق، کل یالزم است تا اثرها

گونه که همان. شود هیمدل ارا یدرون زا یرهایمتغ
 هیرابطه سرما، شد انیب 9و  2 یدر نگاره شماره

 یارتباط هیو در ادامه سرما یارتباط هیبا سرما یانسان
کرد  انیب توانیرو م نیاز ا. معنادار است، با عملکرد
 هیسرما نیبر رابطه ب یانجیاثر م، یارتباط هیکه سرما

 زین 6را درجدول  جهینت نیا. و عملکرد دارد یانسان
 . دید توانیم

 یریگجهیبحث و نت
 هیسرما یهاعامل ییشناسا قیتحق نیاز ا هدف

دانشگاه است که منجر  كی یارتباط هیو سرما یانسان
کرد  انی. مدل سنجش بشودیآن م تیفیک یبه ارتقا

 یهااقدام، یکار یزندگ تیفیکق، یتحق لیکه تسه
و فرصت استخدام  یعلم ئتیحفظ کارکنان، تعهد ه

 هیاز سرما یقابل توجه یهاکنندهینیبشیبرابر، پ
 یو خروج قیتحق لیتسه تیهستند. اهم یانسان
 یبا ارتقا یکالس جهان یهادر خلق دانشگاه قیتحق

شده است  یبررس نیشیپ یهایعملکرد در بررس
و  نی؛ ش2216، 2219 ونیگلی؛ پوست2216)هوانگ 

 (. 2216 یل
در آموزش  برالینئو ل یهااستیس شیافزا با

 دینظارت و تأک یهادر شکل هایریرپذییتغ، یعال
و  یکار یزندگ تیفیک، یعلم یدار هیسرما یرو

به سرعت  یعلم ئتیه یفراهم شده برا یهشدارها
حفظ و  یبرا یراه كیشدن به  لیدرحال تبد

 تی. اهمباشدیاشتغال افراد مستعد در دانشگاهها م
با  یها در دانشگاهها به روشنها و اقدامعامل نیا

 سیاثبات شده است )فرر و مور نیشیپ یهایبررس
(. اگرچه 2219 لوری؛ ت2212و همکاران  كی؛ پ2219
( وجود 2216) انیو ر یمانند نادولن یگریافراد د

و دقت و  ستندیموافق ن دگاهید نیدارند که با ا
 یرا برا یلدمك دونا هینظر یریبه کارگ یدرست

 . برندیپرسش م ریز یآموزش عال
 یابه صورت گسترده یعلم ئتیه یسازمان تعهد

شده است  ی( بررس2212توسط الورنس و همکاران )
را که منجر به تعهد  ییهااند که عاملکرده یکه سع

مرتبط  یرفتار یبا خروج شوندیم یعلم ئتیه
را که  شنهادهایتفکرها و پ نیا یبررس نیکنند. ا

 و یعلم یهاتیمسئول رشیپذ، یتبادل اجتماع
به  تواندیها مسازمان نشیو درک ب یو آگاه ییاجرا
کمك کند  یعلم ئتیه یاعضا نیتعهد در ب كیتحر

 . کندیم حیدوباره تصر
 یاشبکه یبنداهرم تیبه اطالعات، ظرف یدسترس

قابل  یهاکننده -ینیبشیو درجه تعامل به عنوان پ
 یهایشدند. بررس داریپد یارتباط هیتوجه سرما

اطالعات در نظام  یدهگزارش یرو یاریبس
با هدف  هاتیو با وب سا یدانشگاه یحسابدار

و  ترسهیتر، قابل مقا یشفاف تر، رقابترتر، یانعطاف پذ
ها انجام شده است کردن دانشگاه رتریپذ تیمسئول

؛ 2219؛ سانچز و همکاران 2211)کاسترو و همکاران 
 یاعتبارسنج هایبررس نی(. ا2219و ژنگ و اوهالوران

نفعان  یذ یت برافراهم کردن اطالعا ایکه آ کنندیم
در خلق حُسن  یشگیراه هم كی تواندیدانشگاه م

 ایباشد  یارتباط هیسرما یبرا یقو هیپا كیو  تین
و درجه  یاشبکه یبنداهرم تیچنین ظرف. همریخ

و  بسیاند )گشده یابیارز یاتعامل به صورت گسترده
و  نسی؛ سور2210و کاپلن  لسنی؛ ن2210 نید

 هایابیارز نی(. تا به امروز همه ا2216همکاران 
 یارتقا یبرا یو تبادل اجتماع یدرباره شبکه قو
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 یبرا هایابیارز نیبوده است. هم لکردعم
 یبرا یمناسب یهااستیس دیکه با ییهادانشگاه

دانش،  یگذاربه اشتراک یهاشدن، برنامه یالمللنیب
دانش آموختگان و  نیسازگار ب یهارابطه

دانشگاه با صنعت داشته باشند  وستهیپ یهایهمکار
 ودشانخ دیها باچنین دانشگاه. همروندیبه کار م زین

کنند و و  یخدمات تلق کنندهنیتأم كیرا به عنوان 
 یعلم ئتیه یدانشگاه، صنعت و اعضا انیبا دانشجو

قابل توجه  عاملنفع رفتار کنند.  یبه عنوان ذ
 یانسان هیسرما یاهیه به عنوان اصل پاک یگرید

درقبال  یعلم ئتیه یشد سطح تعهد اعضا داریپد
که  ییهاترین شاخص. مهمباشدیخود م یهادانشگاه

 یعلم یشدند و در تعهد اعضا داریپد یبررس نیاز ا
 ئتیبخش ه لیهستند عبارت بودند از تما میسه
 یو علم ییاجرا تیمسئول تنبه عهده گرف یبرا یعلم

که آنان به خاطر آن  یتیو مأمور نشیو باور آنان به ب
کثرت گرا بودن  تی. در نهاکنندیدر دانشگاه کار م

 كیبه عنوان  زیکار کردن ن یهادر انتخاب راه
 دانشگاه آشکار شد.  یانسان هیشاخص مهم در سرما

 شیبه دست آمده آنچه ب جینتا یاجمال سهیمقا با
 هینقش قابل توجه سرما ردخویاز همه به چشم م

است.  یارتباط هیبر عملکرد دانشگاه و سرما یانسان
 هیسرما نیدهد که بپژوهش نشان می یهاافتهی

با عملکرد دانشگاه رابطه  یارتباط هیو سرما یانسان
راستا  نیبرقرار است. در ا یو معنادار میمستق

دانش بر سه موضوع افراد،  تیریگفت که مد توانیم
با  کندیدارد و تالش م دیتاک ندهایو فرآ یفناور

بر  یمبتن یطیمح جادیها و اعامل نیا نیتعامل ب
اشتراک،  نهیو اعتماد متقابل، زم یمشارکت، همکار

تبادل و انتقال دانش در سازمان را به منظور 
کند. انتقال اطالعات و  ادهها آمبه هدف یابیدست

ان به افراد سازم نیدانش در سطح کالن و خرد ب
 عیو تسر لیانتقال را تسه نیدارد که ا یبستگ یافراد

الزم از  طیشرا یبا فراهم آور یانسان هی. سرماکنندیم
سازمان،  یاعضا نیاعتماد و تعامل ب جادیجمله ا

 نهیسازمان، زم یو درون یرونیب یهاگسترش رابطه
در  تیخالق شیگسترش و اشتراک دانش و افزا

 تیریو باعث توسعه مد سازدیسازمان را فراهم م

 یو در ادامه مشارکت بهتر شودیدانش در سازمان م
 هیبر پا یهارابطه جادیدانش به علت ا میدر تسه

 یهامرجع مشترک و هدف یهااعتماد در چارچوب
و  عتمادا ی. به علت سطح باالشودیم جادیمشترک ا

پرداخت  یکمتر ییاجرا یهانهیهز، یهمکار هیروح
ترک خدمت کارکنان،  زانیباعث کاهش م و شودیم

و  یریبه کارگ یهانهیو هز ییجدا یهانهیکاهش هز
شده و در مجموع باعث بهبود عملکرد  یآموزش

 . شودیم
 یهارا درباره رابطه یخاص دگاهید یبررس نیا

و  یانسان هیسرما، یو ارتباط یانسان هیسرما نیب
و عملکرد دانشگاه  یارتباط هیعملکرد دانشگاه و سرما

به  یارتباط هیو سرما یانسان هی. سرماکندیآشکار م
. گذارندیصورت توأمان بر عملکرد دانشگاه اثر م

 یارتباط هیکه سرما دهندینشان م جینتا چنین،هم
 یرو یانسان هیرا که سرما ییرهایتأث یبه صورت جزئ

. در واقع، کندیها دارد، وساطت معملکرد دانشگاه
 كی انگریب یبررس نیاها، یبررس گریف دبرخال

شاخص جالب  كی تواندیاست که م یوساطت جزئ
دهد به همان اندازه که توجه باشد که نشان می

ها به مانند دانشگاه یسنت حورم -دانش یهاسازمان
دانش، ، یمهارت انسانشوند، یشاخص مربوط م نیا

 هیپا كیاگر با  زیرفاه کارکنان ن یهااستیتعهد و س
 توانندیشده باشند، م مهیضم یقو یارتباط هیسرما

 یمشابه دگاهیبر عملکرد داشته باشند. د یتأثیر بهتر
 دیی( تأ2211و همکاران ) بانرجی – یتوسط بورن زین

 یارتباط یهاروش یهایرگذاریشده است که تأث
را با  ینوآور یآن رو میمستق ریکارکنان و تأثیر غ

 یبررس یارتباط هیسرما یوساطت یهایرگذاریتأث
 اند. کرده
پژوهش، به  نیبه دست آمده از ا جیتوجه به نتا با
 یوزارت جهاد کشاورز یآموزش مرکزهای انیمتول

ش، یتا به منظور بهبود عملکرد خو شودیم شنهادیپ
به  یانسان هیسرما ییشکوفا یالزم را برا یهانهیزم

ها فراهم نامشهود در دانشگاه ییدارا كیعنوان 
 زانیرو برنامه انیچنین ضرورت دارد متولسازند. هم

 جادیبه ا، یآموزش عال یهاها و مؤسسهدانشگاه
 یهااز تجربه یریگبهره یبرا یارتباط یهاشبکه
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Abstract 

Universities play an important role in the economic and social development of a knowledge-

based economy, and to this end, it is important to use all capacities, including intellectual 

capital, as intangible assets. The purpose of this study was to investigate the relationship 

between human capital and performance measurement of agricultural Jihad higher education 

centers with emphasis on the mediating effect of communication capital. This research is 

applied in terms of purpose and field of data collection. The statistical population of this study 

consisted of 220 faculty members and lecturers of Higher Education Centers of Agricultural 

Jihad in the academic year of 2017-18. Native and narrator standard questionnaires were used 

for data collection. Content validity, convergent and divergent reliability and combined 

reliability of 0.831 and ordinal theta were 0.772. Structural equation modeling using SMART-

PLS3 software showed that both human capital and communication capital variables have a 

positive and significant effect on the performance of these centers. In addition, the 

communication capital variable plays a mediating effect on the relationship between human 

capital and performance.  

 

Index Terms: human capital, communication capital, performance measurement, faculty, 

agricultural jihad higher education centers.  
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