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چکیده
هـدف ایـن پژوهـش ارائـه مدل تأثیر سـرمایه های اجتماعـی و فکری مربیـان و آموزشـگران مركز تحقیقـات و آموزش 
كشـاورزی مازنـدران در عملکـرد آموزشـی آنـان بـود. روش پژوهـش از نظـر هـدف كاربردی و از نظـر نـوع داده آمیخته از 
نـوع اكتشـافی بـود. جامعـه آماری نیز شـامل همه ی مربیـان و آموزشـگران مركز تحقیقـات و آموزش كشـاورزی مازندران 
بـه شـمار 122 نفـر بـود كـه از این میان، با اسـتفاده از فرمـول كوكـران، 95 نفر با اسـتفاده از روش نمونه گیـری تصادفی 
طبقـه ای بـه عنـوان نمونه آماری انتخاب شـدند. برای گـردآوری داده ها، از روش مطالعه اسـنادی و كتابخانه ای، جسـتجو از 
طریـق  منبع هـای الکترونیـک، مصاحبـه و پرسشـنامه های اسـتاندارد سـرمایه اجتماعی بر مبنـای مدل ناهاپیت و گوشـال 
)1998( و سـرمایه فکـری بـر مبنـای مـدل بونتیـس و هولنـد )2002( و پرسشـنامه محقـق سـاخته عملکـرد مربیـان و 
آموزشـگران اسـتفاده  شـده  اسـت. بـرای تحلیـل داده هـا از تحلیـل عاملـی اكتشـافی، تعییـن میـزان بارعاملـی، آزمون t و 
روش مدل یابـی  معادله هـای سـاختاری، بـا بهره گیـری از نـرم افـزار SMART-PLS  اسـتفاده شـد. نتایـج پژوهش نشـان 
  p-value داد كـه، ضریـب مسـیر سـرمایه اجتماعـی مربیـان و آموزشـگران بـر عملکرد آموزشـی برابـر بـا 0/362 و مقـدار
p-value كمتـر از 0/05 بـود. همچنیـن ضریـب مسـیر سـرمایه فکـری آنان بـر عملکرد آموزشـی برابر بـا 0/245 و مقـدار
كمتـر از 0/05 بـود. در نتیجـه، بـا 95 درصـد اطمینـان مـی توان نتیجه گرفت سـرمایه اجتماعی و سـرمایه فکـری به طور 
معنـی داری بـا عملکـرد آموزشـی مربیـان و آموزشـگران مركز تحقیقـات و آموزش كشـاورزی مازنـدران رابطه داشـته و بر 

آن تأثیرگذار هسـتند. 
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مقدمه 
توسـعه  نیـاز  پیـش  فکـري  اجتماعـی و  سـرمایه های 
عملکـرد سـازمان ها در رسـیدن بـه هدف هـای از قبل پیش 
بینـی شـده آنهاسـت )آیباغـی اصفهانـی، 1392(. سـرمایه 
فکـری از جملـه  مفاهیمـی اسـت كـه به طـور فزاینـده ای بـر 
اهمیت و رشـد توجه نسـبت به آن در سازمان ها افزوده شده و 
می تواند بر بسـیاری از سـاختارهای سـازمانی اثر گذار باشـد. 
همچنیـن سـرمایه گـذاری سـازماني در سـرمایه اجتماعـي، 
تعهـد و عملکرد شـغلي كاركنـان را تحت تأثیـر قرار مي دهد 
حاضـر،  حـال  در  سـازمان ها  موفقیـت   .)2013 )لیانـگ، 
مسـتلزم آن اسـت كـه اهمیـت سـرمایه فکـری در فرآینـد 
توسـعه اقتصـادی، مدیریتـی، فناورانـه ای و اجتماعـی خود را 
درک كننـد و نقـش غیـر قابل انـکار آنهـا را در ایجـاد مزیت 
رقابتـی پایـدار بداننـد )حسـین پـور و همـکاران، 1390(. از 
سـوی دیگر، اعتماد اجتماعی، انسـجام اجتماعی و مشـاركت 
اجتماعـی كـه در یـک رابطـه متعامل بـا هـم قرارگرفته اند و 
هركـدام تقویـت كننـده دیگـری اسـت از مؤلفه هـای اصلـی 
سـرمایه اجتماعـی بـه شـمار  آمـده، به طوری كـه بسـیاری 
از فرآیندهـای مدیریـت و عملکـرد سـازمان ها تحـت تأثیـر 
وجـود آنهاسـت )آیباغـی اصفهانـی، 1392(. امـروزه افـراد 
بـدون اعتمـاد اجتماعـی تا حـد زیادی قـادر به ادامـه حیات 
اجتماعـی نیسـتند )جـوان پـور و همـکاران، 1396(.  چـون 
ناامیـدي،  كار و  از  انصـراف  كاهـش  بـر  اجتماعـي  سـرمایه 
تقویـت رابطه هـای بیـن گروهي و آسـانگری عملکـرد جمعي 
نیـز تأثیـر مي گـذارد )آدلـر و كـوان، 2002(. سـرمایه فکری 
را می تـوان اساسـی تریـن دارایـی یـک سـازمان دانسـت كه 
اغلـب محققـان بـر سـه مؤلفـه اصلـی آن )سـرمایه انسـانی، 
سـرمایه سـاختاری و سـرمایه ارتباطی( اتفاق نظر داشـته اند 
)امینـی و همـکاران، 1396(. بیـن مؤلفه های سـرمایه فکری 
)سـرمایه انسـانی، سـرمایه سـاختاری و سـرمایه ارتباطـی( 
بـا عملکـرد سـازمانی ارتبـاط وجـوددارد )احمدیـان، 1392؛ 
خلیلـی نـژاد و گرجـی، 1393(، از بین اجزای سـرمایه فکری 

بـه ترتیـب اولویـت سـرمایه سـاختاری، سـرمایه رابطـه ای و 
دارنـد  بـر عملکـرد  را  تأثیـر  بیشـترین  انسـانی  سـرمایه 
)تقـی زاده، 1393(. در كنـار سـرمایه های انسـانی )فکـری(، 
مالـی و اقتصـادی، سـرمایه دیگری بـه نام سـرمایه اجتماعی 
مـورد توجـه قـرار گرفتـه، كـه بـا خلـق هنجارهـا و اعتمـاد 
متقابـل، باعـث تحقـق هدف هـای اعضـاء می شـود )امینـی و 
همـکاران، 1396(. توفیـق سـازمان ها را نمی تـوان تنهـا در 
انباشـت دارایی هـا و اندوخته هـای مـادی و تجهیـز آن هـا بـه 
آخریـن امکانـات فیزیکـی و فناوری های اطالعاتـی و ارتباطی 
انسـانی  فیزیکـی و  مالـی،  سـرمایه  های  زیـرا  ارزیابی كـرد، 
بدون سـرمایه فکری و سـرمایه اجتماعی كارایـی مؤثر ندارند 
)رضائـی و همـکاران، 1394(. افرادی كه بتوانند در سـازمان، 
سـرمایه فکری و اجتماعـی ایجاد كنند، راه كامیابی شـغلی و 
حیاتـی و  دارایـی  یـک  هموار می كننـد.  را  خـود  سـازمانی 
مهـم بـرای بیشینه سـازی مزیـت سـازمانی، همـان سـرمایه 
رابطه هـای  بافـت  در  كـه  می باشـد  سـازمانی  اجتماعـی 
آسـانگری  بـرای  را  آن  می تـوان  اسـت و  نهفتـه  اجتماعـی 
فعالیـت بسـیج كرد )زنـگ و هانـگ، 2006(. ارزش سـرمایه 
اجتماعـی برای كاركنـان به ویژه كاركنان دانشـی، برگرفته از 
ایـن حقیقت اسـت كه سـرمایه اجتماعی منبـع اصلی قدرت 
بـرای فـرد و سـازمان ها اسـت و نمی تـوان سـرمایه اجتماعی 
فـرد را به  طـور مسـتقیم بـه دیگـری انتقـال داد )عالی پـور و 
بـر  اجتماعـي  سـرمایه  دیگـر  بیـان  1396(.بـه  همـکاران، 
احسـاس شایسـتگي، مؤثـر بـودن و داشـتن حـق انتخـاب 
تأثیرگـذار اسـت )نصراصفهانـی و همکاران، 1395(. سـه بعد 
اصلـی سـرمایه اجتماعی شـامل رابطه های متقابـل، اعتماد و 
نهـادي بـا عملکـرد كاركنـان رابطـه مثبتـی داشـته )افري و 
به طـور  آن  روي  سـاكی، 2010( و سـرمایه گذاري سـازمان 
قابل توجهـی بـر بهبـود رفتـار شـهروندي سـازمانی، تعهـد 
كاركنـان و عملکـرد سـازمان مؤثر اسـت )الینگـر و همکاران، 
2013(. سـازمان هایی كـه منابـع انسـاني توانمندتـري دارند 
امـکان پاسـخگویي بهتـري بـه مراجعه كنندگان خـود دارند. 
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اسـتفاده از سـرمایه فکری و سـرمایه اجتماعي بیـن كاركنان 
بـا اعمـال روش هایـي ماننـد مشـاركت و تبـادل اطالعـات از 
طریـق ایجاد شـبکه هاي اجتماعـي مبتني بر اعتمـاد متقابل 
اسـت. در واقـع مهم ترین عامل برای بهبود عملکرد سـازمان، 
بهبـود عملکـرد كاركنان سـازمان می باشـد )نیلـی، 2007(. 
سـرمایه اجتماعی با خالقیت كاركنان و اثربخشـی  سـازمانی 
رابطـه مثبـت دارد )سـوزبیلیر، 2008(. كـردرو عملکـرد را 
بـه معنـاي اثربخشـی و كارایـی  خروجی هـاي بـاال می دانـد 
)الوانـی و همـکاران،1391(. رهبـری بهینـه نیـروی انسـانی 
در جهـت دسـتیابی هدف هـای سـازمانی نیازمنـد آگاهـی 
از مؤلفه هـای تأثیرگـذار دركارآیـی و اثربخشـی سـازمان در 
جهـت بهـره وری بیشـینه از سـرمایه انسـانی اسـت )باقـی 
نصرآبـادی و همـکاران،1391(. عملکـرد افـراد و ارزیابـی این 
عملکـرد در سـازمان ها نقشـی مهـم در بهبـود عملکـرد كلی 
سـازمان خواهد داشـت )كوهن و پورسـاک، 2004(. عملکرد 
ملمـوس و  منبع هـای  از  اسـتفاده  نهایـی  نتیجـه  سـازمانی 
منبع هـای  ناملمـوس در سازمان  ها سـت. هـر چنـد كـه 
ناملموس برای سـازمان ها اهمیت بیشـتری داشـته )الدفری و 
همـکاران، 2014( امـا عملکـرد سـازمانی بـه مثابـه چتـري 
اسـت كـه همه مفاهیم مرتبـط با موفقیـت و فعالیت هاي كل 
سـازمان را در بـر می گیـرد )قربانی زاده و همـکاران،1391( و 
بـه  فعالیت هـای معطـوف  یـا عملکـرد سـازمانی مجموعـه 
دسـتیابی بر هدف های سـازمانی اسـت كه نه تنهـا هدف ها و 
مأموریت هـای سـازمان بـا كارایـی مطلـوب تحقـق می یابـد 
بلکـه سـودمندی های كاركنـان و جامعـه نیز تأمین می شـود 
بـرای  گوناگونـی  روش هـای  از  محققـان   .)2005 )چـن، 
سـنجش عملکرد سـازمان بهره جسـته و از معیارهای چندی 
ماننـد اثربخشـی، كارایـی، كیفیـت، سـودآوری و بهـره وری 
در ایـن زمینـه اسـتفاده می كننـد كـه سـنجش عملکـرد از 
طریـق كارایـی گسـتردگی و اعتبار بیشـتری نسـبت به دیگر 
روش هـا دارد )صفـرزاده و همـکاران، 1391(. با تغییر سـطح 
سـرمایه اجتماعـی و انسـانی در سـازمان، عملکـرد كاركنـان 

نیـز افزایـش یـا كاهـش خواهد یافـت )رضائـی و همـکاران، 
1394(. هـر چـه كاركنـان دارای سـرمایه اجتماعـی و فکری 
باالتـری باشـند عملکرد بهتری خواهند داشـت )معمـارزاده، 
1389(. ابعـاد و عامل هـای مؤثر بر حرفه گرایی منابع انسـانی 
بـر تعالـی عملکـرد سـازمان های دولتـی ایـران بـا تمركـز بر 
دسـتاوردهای فردی، سـازمانی و اجتماعـی حرفه گرایی منابع 
انسـانی تأثیـر مسـتقیم و نامسـتقیم دارد )راونـد و همکاران، 
1395(. مسـئله اصلی در این پژوهش نبود زمینه شـناخت و 
آگاهـی از مفهـوم و ارزش سـرمایه فکری و سـرمایه اجتماعی 
در كشـور اسـت، نبـود زمینـه و آگاهـی از مفهـوم و ارزش 
سـرمایه فکری و سـرمایه اجتماعی دركشـور موجب شـده كه 
نامشـهود و سـرمایه های فکـری و  سـازمان ها، دارایی هـای 
اجتماعـی خـود را نمی شناسـند و بـه آن هـا بهـای چندانی 
نمی دهنـد. ایـن سـازمان ها در ایـران در همـه ی بخش هـا 
بـا بازدارنده هـای چنـدی بر سـر راه تغییر و تحول سـازمانی 
روبـرو بـوده و در سـال هاي اخیر، حركت چندان منسـجمی 
در راسـتاي بهبـود سـازمانی خـود نداشـته اند. ایـن مسـئله 
بـه نوبـه خـود سـبب شـده تـا سـازمان هاي دولتـی دارای 
سـطح عملکـرد چنـدان مطلوبـی نباشـند )دانائـی فـرد و 
الوانـی، 1390(. ایـن امـر به ویـژه در زمینـه فعالیت هـای 
كشـاورزی و باغـداری، دامپـروری و منابـع طبیعی بـا توجه 
بـه نقـش راهبردی و سـازنده آن هـا در تأمین نیازهـای اولیه 
جامعـه، اهمیتـی مضاعـف پیدا می كنـد. زیـرا در این محیط 
متقابـل  رابطه هـای  خالقیـت و  تـالش و  نـوآوری،  دانـش، 
)تعامـل( میـان كاركنـان اسـت كـه نقشـی تعییـن كننـده 
در موفقیـت عملکـرد كاركنـان خواهـد داشـت. بر ایـن مبنا، 
بررسـی عامل هـای  مهـم ماننـد سـرمایه های اجتماعـی بـه 
همـراه سـرمایه های فکـری در همـه  ابعـاد آن و تأثیـر ایـن 
عامل هـا بـر عملکـرد مربیان و آموزشـگران مركـز تحقیقات و 
را در مسـیر  آنـان  مازنـدران می توانـد  آمـوزش كشـاورزی 
دسـتیابی بـه عملکـرد مطلـوب و با كیفیـت رهنمون سـازد. 
هدف هـا و شـرح وظایف گسـترده مركـز تحقیقـات و آموزش 
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كشـاورزی اسـتان مازندران با داشـتن كاركنان كارآزموده و با 
مهـارت و تخصـص در زمینه هـای مختلف كشـاورزی و منابع 
طبیعـی بـه منظور اجـرای سیاسـت های كشـاورزی، اهمیت 
مدیریت مناسـب سـرمایه فکـری و سـرمایه  اجتماعی موجود 
در خدمـات رسـانی بـه كشـاورزان و بهره بـرداران روسـتایی 
را مشـخص می كنـد. در همیـن راسـتا و بـا توجه به شـرایط 
موجود، ضروري اسـت مشـخص شـود تأثیر سـرمایه فکری و 
سـرمایه اجتماعی بر عملکرد آموزشـی مربیان و آموزشـگران 
مركـز تحقیقات و آموزش كشـاورزی اسـتان مازنـدران به چه 

اسـت؟  میزان 
هـدف از اجـرای ایـن تحقیـق ارائـه مـدل تأثیر سـرمایه 
مركـز  آموزشـگران  مربیـان و  فکـری  سـرمایه  اجتماعـی و 
تحقیقات و آموزش كشـاورزی مازندران در عملکرد آموزشـی 
مبنـای هدف هـا،  بـر  پژوهـش  ایـن  در  اسـت.  بـوده  آنـان 

پرسـش های تحقیـق بـه شـرح زیـر مطـرح شـد:
1- میـزان تأثیر سـرمایه اجتماعی مربیان و آموزشـگران 
مركـز تحقیقـات و آمـوزش كشـاورزی مازنـدران در عملکرد 

آموزشـی آنان چقدر اسـت؟
2- میـزان تأثیـر سـرمایه فکـری مربیـان و آموزشـگران 
مركـز تحقیقـات و آمـوزش كشـاورزی مازنـدران در عملکرد 

آموزشـی آنـان چقدر اسـت؟

3- سـرمایه فکری مربیان و آموزشگران مركز تحقیقات و
آمـوزش كشـاورزی مازنـدران در تأثیـر  سـرمایه اجتماعی بر 

عملکرد آموزشـی آنـان نقش میانجی را ایفـا می كند؟

روش شناسی 
روش پژوهش از نظر هدف كاربردی و از نظر نوع داده

آمیخته از نوع اكتشـافی بود. جامعه  آماری شـامل همه ی 
مربیـان و آموزشـگران مركـز تحقیقـات و آموزش كشـاورزی 
مازنـدران بـه شـمار 122 نفـر بـود. بـرای انتخـاب نمونـه، با 
اسـتفاده از فرمـول كوكـران، 95 نفر بر مبنای جدول شـماره 
1 از طریـق روش نمونه گیـری تصادفی طبقـه ای انتخاب و به 
هـر یـک از مركزهای آموزشـی و پژوهشـی در سـطح اسـتان 
مازنـدران اختصـاص یافـت. بـه منظـور گـردآوری داده هـا، 
از پرسشـنامه اسـتاندارد سـرمایه فکـری بـر مبنـای مـدل 
بونتیـس و هولنـد )2002( و پرسشـنامه سـرمایه اجتماعی بر 
مبنـای مدل  ناهاپیت و گوشـال )1998( و پرسشـنامه  محقق 
سـاخته عملکـرد مربیان و آموزشـگران اسـتفاده شده اسـت.

جدول1- جامعه آماری و نمونه های آماری به تفکیک مركزهای آموزشی و تحقیقاتی )امور اداری مركز تحقیقات و آموزش كشاورزی و 
منابع طبیعی مازندران(

تعداد نمونه اختصاص یافتهجامعه آمارینام مرکزآموزشی/ ایستگاه تحقیقاتی وآموزشی
3325مركز تحقیقات و آموزش كشاورزی و منابع طبیعی استان مازندران)ساری(

97مركز آموزش كاركنان و  بهره برداران كشاورزی شهید فروزنده ساری
75مركز آموزش بهره برداران كشاورزی امام علی)ع( بابل

97مركز آموزش بهره برداران كشاورزی شهید حسن پور بابلسر
31هنرستان دامپروری جویبار

108مركز آموزش بهره برداران كشاورزی عباس آباد )سلمانشهر(
55ایستگاه تحقیقات و آموزش كشاورزی و منابع طبیعی پاسند بهشهر 

86ایستگاه تحقیقات و آموزش كشاورزی بایع كال  نکا
32ایستگاه تحقیقات و آموزش كشاورزی دشت ناز ساری
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تعداد نمونه اختصاص یافتهجامعه آمارینام مرکزآموزشی/ ایستگاه تحقیقاتی وآموزشی
22ایستگاه تحقیقات و آموزش كشاورزی فیروزكنده ساری
54ایستگاه تحقیقات و آموزش كشاورزی باغبانی قائمشهر
88ایستگاه تحقیقات و آموزش كشاورزی قراخیل قائمشهر

65ایستگاه تحقیقات و آموزش كشاورزی و منابع طبیعی چمستان  نور
86ایستگاه تحقیقات و آموزش كشاورزی منابع طبیعی و باغبانی نوشهر

43ایستگاه تحقیقات و آموزش كشاورزی خشکه داران تنکابن
21ایستگاه تحقیقات و آموزش كشاورزی پهناب جویبار

12295جمع

ایـن  شـامل  پژوهـش  ایـن  پرسشـنامه های  گویه هـای 

مـوارد اسـت:                                                         
پرسـش های مربـوط بـه ویژگي هـاي فردي پاسـخگویان 
گـروه  تأهـل،  نـوع  سـن،  جنسـیت،  مؤلفه هـای:  شـامل 
تحصیلـی، پیشـینه كار و مرتبـه علمـی. گویه هـای سـنجش 
میـزان سـرمایه فکری شـامل  مؤلفه های سـرمایه سـاختاری 
بـا 8 گویه، سـرمایه انسـانی بـا 10 گویه، سـرمایه رابطه ای با 
8 گویـه. گویه های سـنجش میزان سـرمایه اجتماعی شـامل 
مولفه هـای  ، اعتمـاد بـا 5 گویـه،   انسـجام و شـبکه ها بـا 4 

گویه، مشـاركت و همـکاری با 6 گویه، ارزش هـا و هنجارهای 
مشـترک بـا 3 گویـه، فهـم  متقابـل بـا 4 گویـه و تعهـد و 

انتظارهـا بـا 4 گویه.                                          
مربیـان و  عملکـرد  وضعیـت  سـنجش  گویه هـای   
آموزشـگران شـامل مؤلفه هـای؛ مهارت هـای دانشـی بـا 30 
گویـه، فعالیت هـای كارا بـا  11 گویـه، سـبک های كاری بـا 
11 گویـه و عالقه هـا و ارزش هـا بـا 13 گویـه بوده اسـت. این 
گویه هـا از نـوع بسـته و از طیـف گزینـه ای لیکرت می باشـد. 
بـه منظـور محاسـبه روایـی از روایـی صـوری، محتوایـی و 
نهایـی  پرسشـنامه  ظاهـری  روایـی  شـد.  سـازه  اسـتفاده 
بـه دور از ایرادهـای ویرایشـی، شـکلی، امالیـی و غیـره بـه 
كمـک پژوهشـگر، چنـد نفـر از اعضـای نمونـه و متخصصان 

تدوین شـد. در آغـاز كار، دامنـه محتوایی پرسشـنامه تعیین 

شـد. پـس از تأییـد روایـی و پایایـی، نسـبت بـه توزیـع آنهـا 
میـان اعضـای نمونـه اقـدام شـد. بدیـن ترتیـب شـمار 100 
نسـخه به صـورت حضـوری در میـان جامعـه آمـاری توزیع و 
از ایـن میـان 95 پرسشـنامه گـردآوری شـد كـه تحلیل های 
آمـاری روی ایـن شـمار پرسشـنامه صـورت گرفـت. در ایـن 
پژوهـش بـرای گـردآوري داده هـا و اطالعـات از روش هـای؛ 
منبع هـای  از  جسـتجو  كتابخانـه ای،  اسـنادی و  مطالعـه 
الکترونیک و روش میدانی اسـتفاده شـد. بـرای تحلیل داده ها 
از تحلیـل عاملی اكتشـافی و تعیین میزان بارعاملی اسـتفاده 
شـد. بـرای تأییـد مولفه هـای عملکـرد به روش مدل سـازی 
معادله هـای سـاختاری با رویکـرد حداقل مربعـات جزئی، در 
دو مرحلـه اصلـی "بررسـی برازش مـدل" انجام گرفته اسـت. 
در كنـار این روش ها، از روش سـازماندهی و بررسـی اسـناد و 
مقایسـه تحلیلـی نیـز اسـتفاده شـد. در بررسـی اسـنادی بـا 
گـرد آوری اطالعـات در مـورد عملکرد و شـاخص های كلیدی 
عملکـرد بـه توصیـف و تحلیـل پرداختـه و داده های خـام به 
شـکلی كـه بـه آسـانی قابـل فهـم و درک و تفسـیر باشـد، 
تبدیل شـده اسـت. پـس از ایـن مرحله كدگـذاری زمینه ها و 
هماهنگـی بـا مطالعه های اسـنادی ابـزار كمی )پرسشـنامه( 
تهیه شـده و به همراه پرسشـنامه های سـرمایه  اجتماعی و 

ادامه جدول1- جامعه آماری و نمونه های آماری به تفکیک مركزهای آموزشی و تحقیقاتی )امور اداری مركز تحقیقات و آموزش 
كشاورزی و منابع طبیعی مازندران(
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سـرمایه فکـری در اختیـار نمونـه آمـاری قرارگرفته تـا برای 
تجزیـه و تحلیـل كمـی آمـاده شـود. بـرای طراحـي مـدل از 
اسـتفاده شـده  معادله هـای سـاختاري  روش مـدل سـازي 
اسـت. در ایـن روش  در آغاز به منظور حـذف متغیرهاي كم 
اهمیـت یا غیردقیـق، با اسـتفاده از تحلیل عاملي اكتشـافي، 
گویه هـاي كـم اهمیـت حـذف، متغیرهـاي باقي مانـده وارد 
دسـتگاه مـدل معادله های سـاختاري شـده و در قالب تحلیل 
عاملـي تأییـدي مورد بررسـي و معنـي داري متغیرها نسـبت 
به هم و نسـبت به گویه هایشـان ارزیابي شـده اسـت. ارزیابي 

مـدل معادله هـای سـاختاري نیز با اسـتفاده از شـاخص هاي 
مختلـف نسـبي و مطلـق انجام شـده اسـت.                                                    

یافته ها
مركـز  آموزشـگران  و   مربیـان   عملکـرد  بررسـی   بـرای 
تحقیقـات و آمـوزش كشـاورزی مازنـدران، پرسشـنامه ای در 
 چهـار  بعد مهار ت هـای دانشـی، فعالیت های كارا، سـبک های 
كاری و عالقه هـا و ارزش هـا تهیـه شـده و در اختیـار جامعـه 

قرارگرفت. نمونـه 
 

جدول2-  نتایج شاخص KMO  و آزمون بارتلت برای عملکرد آموزشی

عدد آزمون تناسب کایزر- مایر و آزمون بارتلتسازه                                                            

مهارت های دانشی

KMO

Barttlett

Df

P-Value

0/807
2193/475

861
0/0009

فعالیت های كارا

KMO

Barttlett

Df

P-Value

0/777
637/395

78
0/0009

سبک های كاری

KMO

Barttlett

Df

P-Value

0/749
597/238

66
0/0009

عالقه ها و ارزش ها

KMO

Barttlett

Df

P-Value

0/803
776/342

105
0/0009

 
جـدول شـماره 2 نشـان مي دهد، مقـدار  KMO )كفایت 
برابـر  دانشـی  مهارت هـای  سـازه   بـرای  بـرداري(  نمونـه  
0/807، بـرای سـازه فعالیت هـای كارا برابـر777 /0، بـرای 
سـازه سـبک های كارا برابـر 0/749 و بـرای سـازه عالقه هـا و 
ارزش هـا برابـر 0/807 بـا سـطح  معنـاداري آزمـون كرویـت 

بارتلـت برابر 0/0009، اسـت. بنابراین، افـزون بركفایت نمونه 
بـرداري، اجـراي تحلیـل عاملي بـر پایه ماتریس همبسـتگي 
مـورد بررسـی نیز قابل توجیـه خواهد بود. داده های به دسـت 
آمـده از تحقیـق میدانـی در نـرم افـزار SMART-PLS  اجرا 

شـد و نتایـج زیـر به دسـت آمد.  



شماره 53
تابستان 1399

211فصل نامه علمی پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی

 جدول3- ضریب  مسیر و ضریب معنی داری مدل عملکرد مربیان و آموزشگران

نتیجهp-valueآماره tضرایب مسیر                مسیر میان متغیرها                                                                                         
عملکرد مربیان و آموزشگران -< 
سبک های كاری                   

معنی دار است.0/0009           11/966                 0/803

عملکرد مربیان و آموزشگران -< 
عالقه ها و ارزش ها                  

معنی دار است. 0/0009           29/648    0/837                  

عملکرد مربیان و آموزشگران -< 
فعالیت های كارا                    

معنی دار است.0/0009            20/922                  0/780                  

عملکرد مربیان و آموزشگران -< 
مهارت های دانشی                

معنی دار است.                   0/0009            14/786    0/810                    

نتایـج جـدول شـماره 3 نشـان مـی دهـد كـه ضریـب 
مسـیر عملکـرد مربیـان و آموزشـگران بـر سـبک های كاری 
 p-value برابر بـا 11/966 و مقـدار t برابـر بـا 0/724 و آمـاره
كمتـر از 0/05 بـوده در نتیجـه، سـبک های كاری در تبییـن 
عملکرد آموزشـی مربیان و آموزشـگران تأثیر معنـی دار دارد.

بـر  آموزشـگران  مربیـان و  عملکـرد  مسـیر  ضریـب 
بـا  برابـر   t آمـاره  0/837 و  بـا  برابـر  ارزش هـا  عالقه هـا و 
29/648 و مقـدار p-value  كمتـر از 0/05 بـوده در نتیجـه، 
عالقه هـا و ارزش هـا  در تبییـن عملکـرد  آموزشـی مربیـان و 

معنـی دار دارد. تأثیـر  آموزشـگران 
ضریب مسـیر عملکرد آموزشـی مربیان و آموزشـگران بر 

فعالیت هـای كارا برابـر بـا 0/780 و آماره t برابـر با 20/922 و 

مقـدار p-value  كمتـر از 0/05 بوده در نتیجـه، فعالیت های 
كارا در تبییـن عملکـرد آموزشـی مربیان و آموزشـگران تأثیر 

دارد. معنی دار 
ضریـب مسـیر عملکـرد آموزشـی مربیـان و آموزشـگران 
بـر مهارت هـای دانشـی برابـر بـا 0/810 و آمـاره t برابـر بـا 
14/776 و مقـدار p-value كمتـر از 0/05 بـوده در نتیجـه، 
مهارت هـای دانشـی در تبییـن عملکـرد آموزشـی مربیـان و 

آموزشـگران تأثیـر معنـی دار دارد.
چهارگانـه ی  ابعـاد  مؤلفه هـای  بررسـی  از  پـس  حـال 
عملکـرد، مـدل مربـوط بـه عملکـرد مربیـان و آموزشـگران 

ارائه می شـود:

شکل 1- مدل عملکرد مربیان وآموزشگران
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برازش مدل اندازه گیری سرمایه اجتماعی 
یـک مـدل اندازه گیـری مربوط به بخشـی از مـدل كلی 
می شـود كـه در برگیرنـده یـک متغیـر بـه همراه پرسـش ها 
)داده هـای( مربـوط بـه آن  می باشـد. بـا توجـه به وجود سـه 
متغیـر مکنـون در مـدل مفهومـی پژوهـش، نیـاز به بررسـی 
بـرای  می باشـد.  موجـود  اندازه گیـری  مـدل  سـه   بـرازش 
بررسـی بـرازش مد ل  هـای اندازه گیـری سـه  معیـار پایایـی، 

روایـی همگـرا و روایـی واگرا اسـتفاده  می شـود. 

جدول4 - روایی همگرا و پایایی تركیبی در برازش مدل های اندازه  گیری سرمایه اجتماعی

ضریب پایایی آلفایمتغیرهای تحقیق
کرونباخ    

ضریب پایایی ترکیبی 
(CR)؛CR >7/0

میانگین واریانس 
)AVE( استخراجی

0/899 0/6400/860اعتماد

8520/592/ 0       0/769انسجام شبکه

9060/6600/660/ 0تعهدات و انتظارها

0/8530/9010/696  درک و فهم متقابل

0/8920/9170/649  همکاری و مشاركت

0/750 0/8430/900  هویت و ارزش های مشترک

جدول شـماره  5 روایی واگرا سـازه ی سـرمایه  اجتماعی را نشـان می دهد. همان طوركه مشـاهده  می شـود، مدل از لحاظ 

هر سـه معیار یادشـده در سـطح بسـیار خوبی قراردارد. 

جدول5- ماتریس همبستگی و بررسی روایی واگرا سرمایه اجتماعی به روش فورنل و الركر )1981(

انسجاماعتماد    
شبکه   

تعهدها و 
انتتظارها 

درک و فهم 
متقابل   

همکاری و 
مشارکت    

هویت و ارزش های 
مشترک

0/800اعتماد                            
0/769    0/439انسجام شبکه  

0/5890/4980/812تعهدها و انتظارها                 
0/4040/2540/3120/834درک و فهم متقابل               
0/3270/4200/805                 0/4050/542همکاری و مشاركت              
0/5770/4230/5110/3040/3930/866       هویت و ارزش های مشترک     

پایایـی تركیبـی بـر خـالف آلفـای كرونبـاخ، كـه به طور 
ضمنـی فـرض می كنـد شـاخص وزن یکسـانی دارد، متکـی 
بـر بارهـای عاملـی حقیقـی هـر سـازه اسـت و معیـار بهتری 
را بـرای پایایـی ارائـه می دهـد. پایایـی تركیبی بایـد مقداری 
بیـش از 0/7 را به دسـت آورد تـا بیانگـر ثبـات درونـی سـازه  
باشـد )فورنـر والركـر11، 1981(. نتایـج روایـی همگـرا بـه 
همـراه نتایـج پایایـی تركیبـی سـرمایه اجتماعـی در جدول 

شـماره 4  ارائـه  می گـردد.
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 مطالـب عنـوان شـده و نتایج به دسـت آمـده از خروجی 
نـرم افـزار SMART-PLS در جدول هـای بـاال، نشـان دهنده 
 ایـن اسـت كـه مدل هـای اندازه گیـری بـرای متغیر سـرمایه 
اجتماعـی دارای روایـی  )همگرا و واگـرا( و پایایـی )بارعاملی، 
ضریـب پایایـی تركیبـی و ضریـب آلفای كرونبـاخ( مناسـب 
می باشـد. در بررسـی كلی مدل سـرمایه  اجتماعـی نیز مقدار 
SRMR  ریشـه میانگیـن مربعات باقی مانـده اسـتاندارد شـده 

كـه یـک مقـدار تقریبی از نیکویـی برازش مدل اسـت برابر با 
0/072 بـوده كـه مقـدار مناسـب و قابل قبولی اسـت.

برازش مدل ساختاری
بخـش مدل سـاختاری بـر خالف مـدل اندازه گیـری، به 
پرسـش ها)متغیرهای آشـکار( كاری نـدارد و تنهـا متغیرهای 

پنهـان و رابطـه میـان آنهـا بررسـی می شـوند. برای بررسـی 
بـرازش مـدل سـاختاری پژوهـش از چندیـن معیار اسـتفاده 
مـی شـود كـه نخسـتین و اساسـی تریـن معیـار ضریب های 
معناداری یـا همان مقادیر T-value اسـت )داوری و رضازاده، 
 t 1392(. بـرازش مدل سـاختاری بـا اسـتفاده از ضریب های
بـه ایـن صورت اسـت كـه این ضریب هـا باید از 1/96 بیشـتر 
باشـد یـا به طور معـادل مقادیـر p-value  مربوطه بـرای آنها 
كمتـر از 0/05 باشـد، تـا بتـوان در سـطح اطمینـان 0/095 

معنـادار بـودن آنها را تأییـد كرد.  
 
 

شکل 2- مدل سرمایه فکری

برازش مدل های اندازه گیری سرمایه فکری
بـرای بررسـی بـرازش مدل هـای اندازه گیری سـه معیار 

پایایـی، روایـی همگـرا و روایی واگرا اسـتفاده می شـود.

نتایـج روایـی همگـرا بـه همـراه نتایـج پایایـی تركیبـی 
سـرمایه فکـری در جـدول شـماره 6  ارائـه می شـود.
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جدول 6- روایی همگرا و پایایی تركیبی در برازش مدل های اندازه گیری سرمایه فکری

ضریب پایایی آلفای کرونباخ    متغیرهای تحقیق      
ضریب پایایی ترکیبی 

   (CR)؛CR >7/0

میانگین واریانس 
)AVE( استخراجی

0/9260/9400/661سرمایه ارتباطی
0/8920/9110/508سرمایه انسانی

0/9140/570 0/892سرمایه ساختاری                         

 همان طوری كـه مشـاهده می شـود، مـدل از لحـاظ هـر 
سـه معیار یادشـده در سـطح بسـیار خوبی قرار دارد. جدول 
زیـر روایـی واگرا سـازه ی سـرمایه فکـری را نشـان می دهد. 

ایـن امـر در مـورد همـه سـازه های پژوهش صـدق می كند و 
نشـان از تأییـد روایی واگـرا دارد. 

 

جدول 7- ماتریس همبستگی و بررسی روایی واگرا سرمایه فکری به روش فورنل و الركر)1981(

 سرمایه ساختاریسرمایه انسانی              سرمایه ارتباطی

0/813سرمایه ارتباطی

0/3520/713سرمایه انسانی

0/755 0/4130/840سرمایه ساختاری

بنابـر مطالـب عنـوان شـده و نتایـج بـه دسـت آمـده از 
خروجـی نـرم افـزار SMART-PLS  در جدول های شـماره6 
و7، نشـان دهنده این اسـت كـه مدل هـای اندازه گیری برای 
متغیـر سـرمایه فکـری دارای روایی)همگـرا و واگـرا( و پایایی 
)بارعاملـی،  ضریـب پایایی تركیبی و ضریب آلفـای كرونباخ( 
مناسـب می باشـد. در بررسـی كلی مـدل سـرمایه فکری نیز 
مقـدار SRMR  ریشـه میانگین مربعات باقی مانده اسـتاندارد 
شـده كـه یـک مقدار تقریبـی از نیکویـی برازش مدل اسـت، 
برابـر بـا 0/067 بـوده كه مقدار مناسـب و قابل قبولی اسـت.

برازش مدل ساختاری
پـس از بررسـی بـرازش مدل هـای اندازه گیـری، نوبـت 
بـه بـرازش مـدل سـاختاری پژوهـش می رسـد. بخـش مدل 
پرسـش های  بـه  اندازه گیـری،  مـدل  برخـالف  سـاختاری 

)متغیرهـای آشـکار( كاری نـدارد و تنهـا متغیرهـای پنهان و 
رابطـه  میـان آنها بررسـی می شـوند.
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شکل 3- مدل سرمایه فکری

جدول 8-  ضریب مسیر و ضریب معنی داری مدل سرمایه فکری

نتیجهp-value              آماره tضریب های مسیر                  مسیر میان متغیرها                                                                       
معنی دار است.0/0009         0/76114/766سرمایه فکری -< سرمایه ارتباطی                                         

معنی دار است.0/0009         18/901                0/787سرمایه فکری -< سرمایه انسانی                                          
معنی دار است.0/0009          0/78918/882سرمایه فکری -< سرمایه ساختاری                                     

نتایـج جـدول شـماره 8 نشـان می دهد كه ضریب مسـیر 
سـرمایه  فکـری  بـر سـرمایه ارتباطـی برابـر بـا 0/761 و آماره 
t برابـر بـا 14/766 و مقـدار p-value  كمتـر از 0/05 بـوده 
در نتیجـه، سـرمایه ارتباطـی در تبیین سـرمایه فکـری تأثیر 

معنـی دار دارد.
ضریـب مسـیر سـرمایه فکـری بـر سـرمایه انسـانی برابر 
بـا 0/787 و آمـاره t برابـر با 18/901 و مقـدار p-value كمتر 
از 0/05 بـوده در نتیجـه، سـرمایه انسـانی در تبیین سـرمایه 

فکـری تأثیر معنـی دار دارد.
ضریـب مسـیر سـرمایه فکـری بـر سـرمایه سـاختاری 
  p-value برابر بـا 18/882 و مقـدار t برابـر بـا 0/789 و آمـاره
كمتـر از 0/05 بـوده در نتیجه، سـرمایه سـاختاری در تبیین 

سـرمایه فکری تأثیـر معنـی دار دارد.

حـال پـس از بررسـی هـر یـک از مؤلفه  های پرسشـنامه 

عملکرد، سـرمایه اجتماعی و سـرمایه فکری به بررسـی تأثیر 
سـرمایه اجتماعـی و سـرمایه فکـری مربیـان و آموزشـگران 
مركـز تحقیقـات و آمـوزش كشـاورزی مازنـدران بـر عملکرد 

آموزشـی آنـان بـه منظـور ارائه مـدل پرداخته می شـود. 
پرسـش اول: میـزان تأثیر سـرمایه اجتماعـی مربیان و 
آموزشـگران مركـز تحقیقـات و آمـوزش كشـاورزی مازندران 

در عملکـرد آموزشـی آنـان چقدر اسـت؟
مربیـان و  فکـری  تأثیـر سـرمایه  میـزان  سـوال دوم: 
آموزشـگران مركـز تحقیقـات و آمـوزش كشـاورزی مازندران 

در عملکـرد آموزشـی آنـان چقـدر اسـت؟
از داده هـای به دسـت آمـده از تحقیـق میدانـی در نـرم 

افـزار SMART-PLS  نتایـج زیـر بدسـت آمـد.   
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جدول 9- ضریب مسیر و ضریب معنی داری مدل اصلی

نتیجهp-value              آماره tضریب های مسیر                  مسیر میان متغیرها                                                                       
سرمایه اجتماعی مربیان و آموزشگران -<  

عملکرد آموزشی              
معنی دار است.0/0009         0/3624/192

سرمایه فکری مربیان و آموزشگران   -<   
عملکرد آموزشی               

معنی دار است.0/0009         0/2450/637

سرمایه فکری مربیان و آموزشگران    -< 
سرمایه اجتماعی                 

معنی دار است.0/0009         0/4676/434

نتایـج جـدول شـماره 9 نشـان می دهـد؛ ضریـب مسـیر 
سـرمایه اجتماعی مربیان و آموزشـگران بر عملکرد آموزشـی 
  p-value برابـر بـا 4/192 و مقـدار t برابـر بـا 0/362، آمـاره
كمتـر از 0/05 بـوده اسـت. بنابرایـن بـا اطمینـان 95درصـد 
مـی تـوان نتیجـه گرفـت كـه ایـن ضریـب مسـیر در سـطح 
گفـت سـرمایه  می تـوان  اسـت و  دار  معنـی  خطـای 0/05 
آمـوزش  آموزشـگران مركزتحقیقـات و  مربیـان و  اجتماعـی 
كشـاورزی مازنـدران بـر عملکـرد آموزشـی آنـان تأثیر معنی 
تـوان گفـت؛  ایـن موضـوع مـی  بـا  ارتبـاط  داری دارد. در 
بهبـود سـرمایه اجتماعـی از طریق ارتقاء سـطح مشـاركت و 
همـکاری گروهـی، آسـانگری ارتباطـات سـازمانی، تسـریع 
فراینـد گـردآوري و تسـهیم اطالعـات، تغییر سـطح سـرمایه 
اجتماعـی و انسـانی در سـازمان از طریـق انعطاف پذیر كـردن 
قوانیـن سـازمان، اعتمـاد متقابـل بیـن كاركنـان و در نهایت 
بیـن  انتظارهـا  ارزش هـا و  هنجارهـا،  انجـام  بـه  تشـویق 
انجـام وظایف شـان  كاركنـان، بسـترهای الزم را در جهـت 
فراهـم مـی آورد. بدین ترتیب كاركنـان با برقـراري تعامل ها، 

بـه مهارت هـا و دانـش الزم دسترسـی پیـدا می كننـد.
می دهـد؛  نشـان   9 شـماره  جـدول  نتایـج  همچنیـن 
بـر  آموزشـگران  مربیـان و  فکـری  سـرمایه  مسـیر  ضریـب 
عملکـرد آموزشـی برابـر بـا 0/245 و آماره t برابر بـا 2/637 و 
مقـدار p-value كمتـر از 0/05 بـوده در نتیجـه، با 95 درصد 

اطمینـان می تـوان نتیجـه گرفـت كـه ایـن ضریـب مسـیر 
گفـت  می تـوان  اسـت و  معنـی دار   0/05 خطـای  درسـطح 

تحقیقـات و  مركـز  آموزشـگران  مربیـان و  فکـری  سـرمایه  
آمـوزش كشـاورزی مازندران بـر عملکرد آموزشـی آنان تأثیر 

دارد. معنـی داری 

همچنیـن آزمون به عمل آمده در جدول شـماره 9 نشـان 
می دهـد؛ ضریب مسـیر سـرمایه فکری مربیان و آموزشـگران 
بـا  برابـر   t آمـاره  بـا 0/467،  برابـر  اجتماعـی  بـر سـرمایه 
6/434 و مقـدار p-value  كمتـر از 0/05 بـوده اسـت. نتیجه 
بـه دسـت آمده بیانگر آن اسـت كه سـرمایه فکـری مربیان و 
آموزشـگران مركـز تحقیقـات وآمـوزش كشـاورزی مازندران، 

بـر سـرمایه اجتماعی آنـان تأثیر معنـی دار دارد.
ــرمایه  ــر س ــری در تأثی ــرمایه فک ــوم: س ــش  س پرس
اجتماعــی بــر عملکــرد آموزشــی مربیــان و آموزشــگران مركــز 

ــش  ــدران، نق ــتان مازن ــاورزی اس ــوزش كش ــات و آم تحقیق
ایفا می كنــد؟ را  میانجــی 
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جدول10- ضریب مسیر و ضریب معنی داری پرسش سوم پژوهش

نتیجهp-value              آماره tضریب های مسیر                  مسیر میان متغیرها                                                                       

معنی دار است.0/0009         4/192          0/362            اثر مستقیم          سرمایه فکری -< سرمایه ارتباطی                                         

معنی دار است.0/0009         3/438                          0/169            اثر مستقیم          سرمایه فکری -< سرمایه انسانی                                          

نتایـج جـدول شـماره 10 نشـان می دهـد؛ بـا توجـه به 
ضریـب مسـیر مسـتقیم بیـن سـرمایه اجتماعـی مربیـان و 
بـا 0/362 و  برابـر  كـه  آموزشـی  عملکـرد  بـر  آموزشـگران 
آمـاره t برابـر بـا 4/192 و مقـدار p-value كمتـر از 0/05،  
اسـت.  و مسـیر  نامسـتقیم بین سـرمایه اجتماعی بر عملکرد 
آموزشـی از طریـق )مسـیر( مدیریـت سـرمایه اجتماعـی كه 
 p-value برابـر بـا 3/438، مقـدار t برابـر بـا 0/169، آمـاره
كمتـر از 0/05 اسـت. در نتیجـه سـرمایه فکـری در تأثیـر 
سـرمایه اجتماعی بر عملکرد آموزشـی مربیان و آموزشـگران 
مركزتحقیقـات و آموزش كشـاورزی مازنـدران، نقش میانجی 

را ایفـا می كنـد. هـر سـازمانی  افـزون بـر داشـتن ارتباطـات 
درون سـازمانی، دارای نوعـی رابطـه بـا محیـط پیرامونـی و 
بیـرون از سـازمان اسـت. ایـن رابطـه را كـه از نـوع رابطـه 
تأثیرگـذار و تأثیرپذیـر اسـت، مي تـوان بـه نوعـی بـه عنـوان 
بنابرایـن،  كـرد.  قلمـداد  سـازمان  آن  اجتماعـی  سـرمایه 
می تـوان گفـت سـرمایه اجتماعـی و سـرمایه فکـری دارای 

قابلیت هـا و دارایی های مهم سـازمانی هسـتند كـه می توانند 
بـه سـازمان ها در خلـق و تسـهیم دانـش در بهبـود عملکـرد 

سـازمان كمـک زیـادی كننـد.
 

شکل 4- مدل اصلی پژوهش
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شکل5- مدل اصلی در حالت معنی داری ضریب ها

بحث و  نتیجه گیری
 هـدف از ایـن پژوهش بررسـی تأثیر سـرمایه اجتماعی و 
تحقیقـات و  مركـز  آموزشـگران  مربیـان و  فکـری  سـرمایه 
آمـوزش كشـاورزی مازنـدران بـر عملکرد آموزشـی آنـان به 
منظـور ارائـه مـدل بـود. بـا توجـه بـه نتایـج به دسـت آمده 
پرسـش  پاسـخ های  بررسـی  بنابـر  پژوهـش و  یافته هـاي  از 
مسـیر  معنـي داري  ضریـب  شـد؛   مشـخص  پژوهـش  اول 
میـان متغیرهـاي سـرمایه اجتماعـی مربیان و آموزشـگران و 
  p-value عملکـرد آموزشـی آنـان برابـر بـا 0/362 و مقـدار
ضریـب  بـودن  مثبـت  بـه  توجـه  بـا  بـود.   0/05 از  كمتـر 
مسـیر، بـا اطمینـان 95 درصـد می تـوان نتیجـه گرفـت كه 
ایـن ضریب مسـیر در سـطح خطـای 0/05 معنی دار اسـت. 
نتایـج دریافتـی در رابطـه بـا مقادیر شـاخص هاي بـرازش به  
دسـت آمـده از تحلیـل عاملـی تأییـدي نشـان داد كـه مدل 
اجتماعـی و عملکـرد سـازمانی دارای  اندازه گیـري سـرمایه 
شـاخص هاي  مقادیـر  مبنـای  بـر  بـوده و  مناسـبی  بـرازش 
بـرازش، سـاختار كلـی مـدل نیـز مـورد تأییـد می باشـد. به  
بـا واقعیـت سـازگاری  عبـارت دیگـر، مـدل تدویـن  شـده 
داشـته اسـت. بنابـر نتایج مشـخص شـد كه پرسـش تحقیق 

مـورد تأییـد قرارگرفتـه و می تـوان گفـت سـرمایه اجتماعـی 
مربیـان و آموزشـگران مركـز تحقیقـات و آموزش كشـاورزی 
معنـی داری  رابطـه  آنـان  آموزشـی  عملکـرد  بـر  مازنـدران 
داشـته و بـر آن تأثیرگـذار اسـت. درواقـع، بـا تغییـر سـطح 
سـرمایه اجتماعی در سـازمان ، عملکرد سـازمانی نیز افزایش 
یـا كاهـش خواهـد یافـت. در ارتبـاط بـا ایـن موضـوع مـی 
تـوان گفـت؛ بهبود سـرمایه اجتماعـی از طریق ارتقاء سـطح 
مشـاركت و همـکاری گروهی، آسـانگری ارتباطات سـازمانی، 
تسـریع فراینـد گـردآوري و تسـهیم اطالعـات، تغییر سـطح 
سـرمایه اجتماعـی و انسـانی در بیـن مربیـان و آموزشـگران 
مركـز تحقیقـات و آمـوزش كشـاورزی مازنـدران از طریـق 
انعطـاف پذیـر كـردن قوانیـن، اعتمـاد متقابـل و در نهایـت 
تشـویق بـه انجـام هنجارهـا، ارزش هـا و انتظارها، بسـترهای 
الزم را در جهـت انجـام وظایف شـان فراهـم مـی آورد. بدیـن 
بـه  تعامل هـا،  برقـراري  بـا  آموزشـگران  مربیـان و  ترتیـب 
مهارت هـا و دانـش الزم دسترسـی پیدا می كننـد. نتیجـه 
ایـن رونـد توانمندسـازی و بهبـود عملکـرد به ویـژه عملکرد 
آموزشـی آنـان را در پـی خواهـد داشـت. در ایـن زمینـه، 
بودنـد  بـاور  ایـن  بـر  نیـز   )1389( همـکاران  معمـارزاده و 
كـه بهبـود سـرمایه اجتماعـی بـه انحـاي مختلـف ازجملـه 
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آسـانگری تصمیم گیـري گروهـی و كاهـش زمـان و هزینـه 
آن به واسـطه ایجـاد رابطه های شـبکه اي و راه هـاي ارتباطی 
در سـازمان و تسـریع فراینـد گـردآوري وتسـهیم اطالعات از 
طریـق انعطـاف پذیـر كـردن قوانیـن سـازمان )در قالب بعد 
سـاختاري سـرمایه اجتماعـی(، فراهـم كـردن شـرایط الزم 
بـراي آسـانگری ارتباطـات سـازمانی و جریان هـاي اطالعاتی 
در بیـن افـراد از طریـق ایجـاد و تقویـت همـکاري و همیاري 
گروهـی و اعتمـاد متقابـل بیـن كاركنـان سـازمان )در قالب 
بعد شـناختی سـرمایه اجتماعـی( و افزایش احسـاس هویت، 
تشـویق به انجـام تکلیف هـا و انتظارهـا و رعایـت هنجارها به  
واسـطه بهبـود ماهیـت و كیفیت رابطـه بین اعضاي سـازمان 
)در قالـب بعـد ارتباطی سـرمایه اجتماعـی( در نهایت زمینه 

سـاز افزایـش عملکـرد سـازمانی می شـود. 
 نتیجـه  بررسـی وجوه اشـتراک، تأثیر سـرمایه اجتماعی 
كاركنـان بـر عملکـرد آنـان در سـازمان های مختلـف را، بـا 
پیشـینه كاری آنـان نشـان می دهـد نتیجـه به دسـت آمده از 
ایـن پژوهش، با نتایج پژوهش دیگر محققـان؛ نصراصفهانی و 
باقـی   ،)1394( همـکاران  رضائـی و   ،)1395( همـکاران 
همـکاران  ذاكرفـرد و   ،)1391( همـکاران  نصرآبـادی و 
پـور و  حسـین   ،)1391( همـکاران  صفـرزاده و   ،)1391(
همـکاران )1390(، دانائـی فـرد و الوانـی )1390(، لیانـگ و 
افـري و   ،)2013( همـکاران  الینگـر و   ،)2017( همـکاران 
سـاكی )2010(، آدلـر و كـوان )2010(، كـه نشـان دادنـد 
سـرمایه اجتماعـی بر عملکرد شـغلی كاركنان سـازمان تأثیر 
می گـذارد و وجـود اعتمـاد، انسـجام، همـکاری و مشـاركت، 
هویت و ارزش های مشـترک، درک متقابل، تعهدها و انتظارها 
بـه بهبـود و پیشـرفت عملکـرد كمـک می كنـد. همچنیـن با 
نتایـج پژوهـش؛ بونتیـس و همـکاران )2010(، زنگ و هانگ 
 ،)1392( احمدیـان   ،)1396( همـکاران  امینـی و   ،)2006(
كـه نشـان دادنـد توفیـق سـازمان ها را نمی توان در انباشـت 
دارایی هـا و اندوخته هـای مـادي و تجهیز به آخریـن امکانات 
ارزیابی كـرد،  ارتباطـی  اطالعاتـی و  فناوری هـای  فیزیکـی و 

زیـرا سـرمایه هاي مالـی، فیزیکـی و انسـانی بـدون سـرمایه 
اجتماعـی كارایـی الزم و مؤثـر را ندارنـد، همسـو بـود. 

پژوهـش  دوم  پرسـش  پاسـخ های  بررسـی  همچنیـن 
نشـان داد؛ ضریـب معنـی داری مسـیر بیـن سـرمایه فکری و 
عملکـرد سـازمانی برابر بـا 0/245 و مقـدار p-value  كمتر از 
0/05 بود. این ضریب مسـیر در سـطح خطای 0/05 معنی دار 
اسـت. نتایج دریافتی در رابطه با مقادیر شـاخص هاي برازش 
به  دسـت آمـده از تحلیل عاملـی تأییدي نشـان داد كه مدل 
بـرازش  سـازمانی  عملکـرد  فکـری و  سـرمایه  اندازه گیـري 
مناسـبی داشـته و بـر مبنـای مقادیـر شـاخص هاي بـرازش، 
سـاختار كلـی مـدل نیـز مـورد تأییـد می باشـد. بنابـر نتایج 
مشـخص شـد كه پرسـش تحقیق مورد تأییـد قرارگرفته و با 
95 درصـد اطمینـان می تـوان نتیجـه گرفت  سـرمایه فکری 
مربیـان و آموزشـگران مركـز تحقیقـات و آموزش كشـاورزی 
معنـی داری  رابطـه  آنـان  آموزشـی  عملکـرد  بـر  مازنـدران 
داشـته و بـر آن تأثیرگـذار اسـت. در واقع، مدل تدوین  شـده 
بـا واقعیـت سـازگاری داشته اسـت. در اقتصـاد مبتنـی بـر 
دانـش، محصـوالت و سـازمان ها نیـز بـر پایـه دانـش زندگی 
می كننـد و موفق تریـن سـازمان ها آنهایی هسـتند كـه از این 
دارایـی ناملمـوس بـه نحو بهتـر و سـریع تری اسـتفاده كنند. 
دانـش و  از  امـروزه  )اسـتراتژیک(،  راهبـردی  دیـدگاه  از 
سـرمایه فکـری بـه منظـور خلـق و افزایـش ارزش سـازمانی 
توانایـی  آن  بـه  سـازمان  یـک  موفقیـت  استفاده می شـود و 
در مدیریـت ایـن منبـع بسـتگی دارد. نتایـج ایـن یافتـه،  با 
نتایـج پژوهش های محققـان دیگری چون؛ چانـگ )2014(، 
بونتیـس و  همـکاران)2010(، امینـی و همـکاران )1396(، 
خلیلـی نـژاد و گرجـی )1393(، توكلی و همـکاران )1393(، 
فیضـی و همـکاران )1393(، تقـی زاده  )1393(، ابوالحسـنی 
 ،)1392( مختـاری  اعتضـاد و   ،)1392( همـکاران  رنجبـر و 
خداپرسـت و نظـری پـور )1391(، حسـین پـور و همـکاران 
)1390(، در یک راسـتا بوده كه نشـان دادند سـرمایه فکری 
یک سـازمان، مجموع سـرمایه انسـانی، سـرمایه سـاختاری و 
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سـرمایه رابطه ای آن اسـت. داشـتن نظـارت بر ایـن دارایی ها 
سـازمان را قـادر می سـازد كـه از یـک سـو عملکـرد مؤثـری 
رابطه هـای  از سـوی دیگـر، دارای  درون سـازمان داشـته و 
خـارج سـازمانی موفقـی بـا دیگـر سـازمان ها، داشـته باشـد. 
امـا بـا یافته ی پژوهشـی قربانی زاده و همـکاران )1391(، كه 
نظرهای متفاوت داشـته همسـو نمی باشـد. بـا نگاهی مبتنی 
بـر منبع هـا بـه سـازمان در می یابیـم كـه منابع انسـانی تنها 
هنگامـی بـرای ما ارزشـمند هسـتند كـه باعث رشـد كارآیی 
شـده و امـکان سـرمایه گذاری در فرصت هـا و رویارویـی 
بـا تهدیدهـا را بـرای مـا ایجـاد  كننـد. بنابرایـن، مدیریـت 
منابـع انسـانی و سـرمایه سـاختاری در تعامـل بـا یکدیگر به 
سـازمان ها كمـک می كننـد كـه به طـور هماهنـگ سـرمایه 

مشـتریان را شـکل و توسـعه داده و بـه كار گیرنـد.                                                                 
همچنیـن یافته هـای بـه دسـت آمـده نشـان داد، از بین 
مؤلفه هـای سـرمایه فکری؛ سـرمایه انسـانی بیشـترین تأثیر 
را بـر بهبـود عملکـرد كاركنـان دارد و سـازمان هایي كـه 
داراي سرمایه  هــاي انســاني و ارتبــاطي مناسـبي هسـتند، 
میـزان خلـق دیدگاه هـاي جدیـد در آنهـا افزایش مي یابــد. 
ایـن یافتـه بـا یافته هـای خلیلـی نـژاد و گرجـی )1393(، 
ابوالحسـنی رنجبـر و همـکاران )1392(، اعتضـاد و مختـاری 
)1392(، چانـگ )2014(، همخوانـی داشـته و بـا یافتـه ی 
توكلـی و همـکاران )1393( متفـاوت  زاده )1393( و  تقـی 
بوده است. همچنین مـي تــوان گفــت، افـزایش سرمایه هاي 
ارتباطـي و سـاختاري منجـر بـه بهبـود تعمیـم دیدگاه ها در 
سـازمان مي شـوند كـه این نتایـج بـا یافته هاي خداپرسـت و 
نظری پـور)1391( و توكلـی و همکاران )1393(، همسـو بود.                                                           
بنابر بررسـی پاسـخ های پرسـش سـوم پژوهش مشخص 
شـد ضریب مسـیر مسـتقیم بین سـرمایه اجتماعی مربیان و 
آموزشـگران و عملکـرد آموزشـی آنـان كـه برابر بـا 0/362 و 
مقـدار p-value  كمتـر از 0/05 بـود و مسـیر نامسـتقیم بین 
سـرمایه اجتماعـی مربیان و آموزشـگران و عملکرد آموزشـی 
بـا  برابـر  اجتماعـی  سـرمایه  مدیریـت  )مسـیر(  طریـق  از 

0/169 و مقـدار p-value كمتـر از 0/05 مـی باشـد. سـرمایه 
دارایی هـای  قابلیت هـا و  دارای  اجتماعـی  فکـری و سـرمایه 
در  سـازمان ها  بـه  می تواننـد  كـه  هسـتند  سـازمانی  مهـم 
خلـق، بـه كارگیری و تسـهیم دانـش و بهبـود عملکرد كمک 
زیـادی كنند. سـطح قابـل توجهی از انـرژی و انعطاف پذیری 
آمـوزش  تحقیقـات و  مركـز  آموزشـگران  مربیـان و  ذهنـی 
كشـاورزی مازنـدران در حیـن انجـام ماموریـت و فعالیت، بر 
نحـوه  تعامل هـای درونـی و همکاری هـای درون سـازمانی 
برمی گـردد و بخـش زیـادی نیـز بـه كارآیی و اثربخشـی آنان 
در انجـام وظایـف محولـه ماننـد؛ آمـوزش یافته هـای جدیـد 
و...(  باغـداری  كشـاورزی،  چالش هـای  موضـوع و  پیرامـون 
مربـوط می شـود. مربیـان و آموزشـگران افـزون بـر داشـتن 
ارتباطـات درون سـازمانی، دارای نوعـی رابطـه بـا محیـط 
پیرامونـی و بیرون از سـازمان نیز هسـتند. ایـن رابطه را كه از 
نـوع رابطـه تأثیرگـذار )ارائه یافته هـا وآموزش هـای جدید( و 
هسـتند،  تولیـد(  كیفیـت  كمیـت و  )افزایـش  تأثیرپذیـر 
مي تـوان بـه نوعی بـه عنوان سـرمایه اجتماعی  قلمـداد كرد 
كـه فراینـد سـرمایه فکـری به شـمار می آیـد. بنابـر نتایج به 
دسـت آمـده در جدول شـماره 10 سـرمایه فکـری مربیان و 
آموزشـگران بـر سـرمایه اجتماعـی آنـان تأثیـر معنـی داری 
دارد. مركـز تحقیقـات و آمـوزش كشـاورزی بایـد به سـرمایه 
اجتماعـی موجـود توجه خاص داشـته باشـد تـا از این طریق 
سـرمایه فکـری را در جهت رسـیدن به هدف هـای مورد نظر 
بـه كار گیـرد. بـا در نظـر گرفتن سـرمایه اجتماعـی )اعتماد، 
تعهد و مسـئولیت پذیـری و...( در مركز، انسـجام میان منابع 
انسـانی بوجـود خواهد آمد و بـدون در نظر گرفتـن آن، دیگر 
سـرمایه ها از جملـه سـرمایه فکـری نیـز اثربخشـی خـود را 
از دسـت می دهـد. نتایـج  ایـن پرسـش بـا نتایـج پژوهـش؛ 
پسـیخانی و   زاده  حسـن   ،)1393( همـکاران  توكلـی و  
همـکاران )1395(، راونـد و همکاران )1395(، حسـین پور و 
همـکاران )1390( و بونتیس و همـکاران )2010(، همخوانی 

است. داشـته 



شماره 53
تابستان 1399

221فصل نامه علمی پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی

پیشنهادها
- فراهـم سـازی فرصت هـاي آموزشـی بـراي مربیـان و 
آموزشـگران كشـاورزی ازطریـق حمایـت و نظـارت ازمراكز و 
ایسـتگاه های آموزشـی و تحقیقاتی به همـراه تامین اعتبارات 
مـورد نیـاز در راسـتاي توسـعه قابلیت هاي شـغلی و حرفه اي 
آنهـا بـه منظـور گسـترش و ترویـج شـیوه های جدیـد و 

یافته هـای نویـن كشـاورزی در سـطح اسـتان مازندران.
- فراهم سـازی زمینه همکاری و مشـاركت بین مربیان و 

آموزشـگران و بهـره بـرداران كشـاورزی اسـتان مازنـدران از 
طریـق ایجـاد، تقویـت و توسـعه رابطه های متقابـل به منظور 
جلـب مشـاركت و اعتمـاد متقابل افراد كه نتیجـه آن افزایش 
سـرمایه اجتماعـی خواهـد بـود و افزایـش  سـرمایه اجتماعی 
بهـره  كشـاورزان و  بـه  رسـانی  خدمـت  در  تسـریع  باعـث 
بـرداران بخش كشـاورزی اسـتان و در نتیجه بهبـود عملکرد 

آموزشی  می شـود.
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Abstract 

The purpose of this study was to present a model of the impact of social capital and intellectual capital of 

trainers and trainers of Mazandaran Agricultural Research and Training Center on their educational perfor-

mance. The research method was applied in terms of purpose and exploratory in terms of mixed data type. The 

statistical population also included all trainers and trainers of Mazandaran Agricultural Research and Training 

Center, numbering 122 people, of which, using Cochran's formula, 95 people were selected as a statistical 

sample using stratified random sampling method.To collect data, from documentary and library study meth-

od, search through electronic sources, interviews and standard social capital questionnaires based on Nahapit 

and Goshal model (1998) and intellectual capital based on Bontis and Hulland model (2002) and researcher 

questionnaire. Made the performance of coaches and trainers used. Exploratory factor analysis, factor loading, 

t-test and structural equation modeling were used to analyze the data using SMART-PLS software. The results

showed that the coefficient of social capital of educators and trainers on educational performance was 0.362 and

the coefficient of their intellectual capital on educational performance was equal to 0.245. Therefore, it can be

concluded with 95% confidence that social capital and intellectual capital are significantly related to and affect

the educational performance of educators and trainers of Mazandaran Agricultural Research and Training Cen-

ter. The results also showed that the intellectual capital of educators and educators plays a mediating role in the

impact of social capital on their educational performance.                                                                                                                       

Index terms: Intellectual capital, social capital, educational performance, educators and educators
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