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بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر عملکرد سازمانی در سازمان جهاد کشاورزي     
استان البرز

1مقدمفمی و نفیسه صالحی، حسین شعبانعلی*اله رضائیروح

)27/8/94؛ پذیرش:29/9/93(دریافت:

چکیده
کشاورزي استان البرز بود. روش تحقیق، پیمایشـی و  اجتماعی بر عملکرد سازمانی در سازمان جهاد سرمایههدف این تحقیق بررسی تأثیر 

دادنـد  جهاد کشاورزي در استان البرز تشـکیل مـی  نفر از کارشناسان سازمان272همبستگی بود. جامعه آماري تحقیق را -از نوع توصیفی
ا انتساب متناسب براي انجـام تحقیـق   اي بگیري طبقهها از طریق روش نمونهنفر از آن213مورگان، تعداد -که با توجه به جدول کرجسی

هاي استاندارد استفاده گردید. روایی صوري پرسشنامه با نظر پـانلی از متخصصـان مـورد    ها از پرسشنامهانتخاب شدند. براي گردآوري داده
انجـام اصـالحات الزم بـه دسـت     گیري و پس ازتأیید قرار گرفت و روایی سازه و پایایی ترکیبی ابزار تحقیق نیز از طریق برآورد مدل اندازه

سازي معادالت ساختاري مـورد تجزیـه و تحلیـل قـرار گرفتنـد. نتـایج       شده با استفاده از تکنیک چند متغیره مدلهاي گردآوريآمد. داده
برخوردار بـود و در  داري بر متغیر وابسته تحقیق نشان داد که فرضیه تحقیق مورد تأیید قرار گرفته و سرمایه اجتماعی از اثر مثبت و معنی

توان هاي پژوهش، میدرصد از واریانس عملکرد سازمانی در سازمان جهاد کشاورزي استان البرز را تبیین نمود. با توجه به یافته64مجموع 
شود.طور مستقیم منجر به بهبود عملکرد سازمانی در سازمان جهاد کشاورزي مینتیجه گرفت تقویت سرمایه اجتماعی به
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- آموختـه کارشناسـی ارشـد    گاه تهران و دانشبه ترتیب، دانشیار دانشکده کشاورزي دانشگاه زنجان، دانشیار دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزي دانش1
دانشگاه زنجان

rohollahrezaei@yahoo.comمسئول مکاتبات، پست الکترونیک:-*



...بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر عملکرد سازمانی در سازمان جهاد کشاورزي

122

مقدمه
منزلهبهسرمایه اجتماعی اند که دهین عقیبر اپردازان نظریه

پـور ينوریک اصل اساسی براي دستیابی به توسعه پایدار (
راهی بـراي نیـل بـه موفقیـت و بهبـود      ) و 1391و نوري، 
آبـادي،  ضاحمـدي و فـی  شـود ( قلمداد میسازمانعملکرد
ه یکه بتوانند در سازمان، سـرما یران و کسانیو مد) 1390
خود را یو سازمانیشغلیابیجاد کنند، راه کامیایاجتماع

عصردر،لین دلی). به هم1390، یسازند (امامقلیهموار م
یـاس الشود (ها محسوب میشک عصر سازمانبیکهحاضر

ازترشیب، توسعهيران برایمد)، 1393و همکاران، یانپور
بـه باشـند، ی انسـان ویکـ یزیفيهـا هیسرمانیازمندکهآن

ــنیاجتمــاعهیســرما ــد (ازی ــار زادهدارن ــاران، معم و همک
تـالش بقاي براهاسازمانکهیتا زمان،گریدانیببه). 1388

ملـی و  ي هـا عرصـه درحضـور ازمنـد ینراخودوکنندیم
را عملکــرداصــل بهبــود مســتمر دیــباداننــد،یمــیجهــان

حاصــلاصــل ن یــاوســرلوحه فعالیــت خــود قــرار دهنــد
هیسـرما ءارتقـا ه بـ یابینـه دسـت  یزمنکـه یامگرشود،ینم

به 1390، يآبادضیو فيباشد (احمدریپذامکانیاجتماع
انـد  یافتـه ها درسازمانامروزه . در حقیقت، )Leernaنقل از 

ز یـ و تجهيتوان در انباشت ثـروت مـاد  یا نمرهاآنق یتوف
و یاطالعـات يهـا يآورو فـن یکـ یزین امکانـات ف یبه آخـر 

و یکـ یزی، فیمـال يهـا هیرا سـرما یـ کرد، زیابیارزیارتباط
ــدون ســرمایانســان ــاعیب ــارایه اجتم ــد ک ــدؤمییفاق ثرن

ها بـا شـناخت ابعـاد    ). سازمان1389و همکاران، زادهصفر(
ياز الگـو يتواننـد درك بهتـر  ید مـ خـو یه اجتماعیسرما

با اسـتفاده از  به دست آورده و یو گروهيفردنیتعامالت ب
نــد. یت نمایخــود را بهتـر هــدا یسـازمان يهــاسـتم یسآن
ر اعتماد، مشارکت داوطلبانه و موارد مشـابه  ینظییهالفهؤم

یتیریمديهانهید تا هزنشوی، باعث میه اجتماعیدر سرما
ـ ی، رایتـرل رسـم  نظارت و کنهمچون ، یتیریمـد يهـا یزن

ــد ــيکن ــتم یاز سیناش ــکبوروکراتس ــوارد دی ــر یو م گ
ه در یاز زمـان و سـرما  بهینـه  امکان استفاده و یافتهکاهش
یجـه درنتو شـتر  یبيوربا بهـره ییهاتیانجام فعالراستاي

.)1390، یفراهم گردد (امامقلارتقاي عملکرد 
اجتماعی ذهنـی و  یدهیک پدسازمانیعملکرد کهییازآنجا

)، در خصــوص 1389مـرادي و همکــاران،  (اســت پیچیـده  
شـده ارائـه چیستی و چگونگی ارزیابی آن نظرات متعددي 

). عملکـرد در لغـت بـه    1389ان و همکاران، یمی(رحاست
معنی حالت یا کیفیـت کـارکرد اسـت، بنـابراین، عملکـرد      

کـه بـر چگـونگی    آیـد شمار مـی بهسازمانی یک سازه کلی 
) و 1387(رهنـورد،  داشـته ام عملیات سـازمانی اشـاره   انج

هـاي غیرملمـوس همچـون    اي از دریـافتی ترکیب گسترده
هـاي عینـی و ملمـوس    دریـافتی و یدانش سازمانشیافزا

و همکـاران،  صـفر زاده (استمانند نتایج اقتصادي و مالی 
چتري است که مثابهبهسازمانی د ، عملکرواقعدر.)1391

کـل سـازمان   هايفعالیتموفقیت و ارتبط بهمه مفاهیم م
نظر صرف).1391و همکاران، زادهیقربان(گیردیمبررا در

از چگونگی تعریف عملکرد سازمانی، در خصوص ارزیـابی و  
است شدهارائهختلفی هاي مها و مدلسنجش آن نیز شیوه

ــاربردي  ــی از کـ ــه یکـ ــرین آکـ ــو نتـ ــدل اچیـ ــا مـ هـ
)A.C.H.I.E.V.E.(و یکـــه توســـط هرســـدباشـــمـــی

Herseyت (یگلداسـم  & Goldsmith, شـده ارائـه ) 1980
مـدل،  ن یـ ابر اسـاس  ).1389ان، یپور و باروت(عباساست 

مؤلفـه براي سنجش عملکرد سازمانی بایـد هفـت متغیـر/    
، کمک/ حمایـت )Clarity(، وضوح)Ability(شامل توانایی

)Help(مشوق ،)Incentive(ارزیابی ،)Evaluation( اعتبار ،
)Validity ( محیطو)Environment( قـرار توجـه مـورد را

Hersey(داد et al., 2008; Sarfarazi et al., 2012:(
انجـام منظوربهکارکنانهاي مهارتبه دانش وتوانایی:-1

Torabiدارد (در سـازمان اشـاره   یفشـان وظاآمیزموفقیت

Shahidi et al., : بـه درك کارکنـان از   وضـوح -2)؛ 2013
و روشـن بـودن   کـار شان در سازمان و نگرش آنان بهنقش

کمک/ -3)؛ همان منبعشود (آن اطالق میانجامچگونگی
وتکمیــلبــرايکارکنــانکمــک ســازمانی کــهحمایــت:

ان و همکـاران،  یمیدارند (رحنیازآنبهکار خودی اثربخش
کارکنـان  درونـی  انگیـزه  اشـتیاق و  به مشوق:-4)؛ 1389
اشــاره دارد اکــراههرگونــهبــدون یفشــانوظاانجــام بــراي 

)Sadeghi et al., روزانـه بـه بـازخورد  ارزیـابی: -5)؛ 2013
شـود  گفتـه مـی  گـاه بـه گاهي هابررسیکارکنان وعملکرد

)Hasanpour Ghavkadehi et al., بـه  اعتبـار: -6)؛ 2012
وص از سوي مدیران در خصـ گیري معتبر و مناسب تصمیم

ــائل ــانی   مس ــابع انس ــا من ــرتبط ب ــاره دارد  م ــازمان اش س
)Kheradmand et al., محـــیط: عوامـــل-7)؛ و 2010

از قبیل وجود منابع مالی کافی، شـرایط فیزیکـی   محیطی
دهی محیط کار، وجود امکانات و تسهیالت، سیستم پاداش

توانـایی،  ی تمـام داشـتن باوجودحتیتوانندمیو غیره که
عملکـرد بر بازهمشغل،برايالزمانگیزهوحمایتوضوح،

Azizpour(بگذارند تأثیر et al., 2013  .(
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، پیچیدگی، تنوع و تغییرات سریع و روزافزون که هرحالبه
رونـد؛ شمار میها بهاز خصوصیات بارز محیط امروز سازمان

که بقـا و  داده استقرار یطیدر شرارا هاي مختلف سازمان
ها، مستلزم استفاده از راهکارها، ابزارهـا،  ات آنیاستمرار ح

متناسـب بـراي بهبـود عملکردشـان     يکردهایها و رووهیش
ط یها در شرا، سازمانگریدانیببه)؛1384، یرخانیاست (ام
هـاي جدیـدي را   رند تا شـیوه یامروزي ناگزروزافزونرقابت 

Noruzyآزمـون نماینـد (  براي بهبود عملکرد خـود   et al.,

ز راهبردها، تمرکـ ترینمناسبازاین راستا یکیدر).2013
ازیکــیعنــوانبــهکــه اســتیه اجتمــاعیروي ســرمابــر

رود کـه  شـمار مـی  بـه یمهم سازمانيهاییداراها و قابلیت
داشته یتوجهقابلتواند در بهبود عملکرد سازمان نقش یم

هـر چـه   کـه يطـور بـه ، )1390و آذر، پـور نیحسـ د (باش
يباشــند، دارايبــاالتریه اجتمــاعیســرمايکارکنــان دارا

ــر ــرد بهت ــود (يعملک ــد ب ــارخواهن ــاران، زادهمعم و همک
، تعــاریف یه اجتمــاعیســرمادر رابطــه بــا مفهــوم ).1388

شدهارائهو محققان مختلف نظرانصاحبمتعددي از سوي 
بـه نقـل از  )1392(آبـاد بلبـان يو محمـد ياحمـد است؛

,Francis(سیفرانســــ را یه اجتمــــاعیرما) ســــ2002
ن و انتظـارات  یاز دانش، ادراك، هنجارها، قـوان اي مجموعه

از یکـه گروهـ  داننـد  میتعامالت يمشترك درباره الگوها
يهـا تیموقعو یده اجتماعیچیپمسائلافراد در برخورد با 

در تعریـف  .آورنـد یبـا خـود بـه سـازمان مـ     یکنش جمع
ز گـرین  بـه نقـل ا  )1387(عـزت پـور و یرخانیامدیگري،

)Greene, ــرمای) 2001 ــاعیه س ــفرااجتم ــاملیطی ازک
معرفـی  شـده گرفتـه یـاد ي رفتارهاوابزارهااعمال،نهادها،

ي فضـاها تـا سـازد مـی قـادر راو افرادهاگروهکهکنند می
د مساعاجتماعی راوفرهنگیفضاهايووربهرهرافیزیکی
عنوانبهیعه اجتمایسرماتوان گفت یم، یطورکلبه. نمایند

ان یـ ل روابـط م یتسـه براي تبیین رفتـار گروهـی و   یمنبع
Williamsافراد ( & Durrance, تـابعی از  منزلهبهو )2008

ها، روابط متقابل و اعتماد میان افراد در نظـر  شبکهکیفیت 
Piggشـود ( یمـ گرفته & Duffy Crank, در مـورد  ).2004
وجود نداشته نظرقاتفاواضح طوربه، یه اجتماعیسرماابعاد 

اســتشــدهارائــهدر مــورد آن هــاي گونــاگونی دیــدگاهو 
بـا  ایـن موضـوع و   ). با توجه به 1391و همکاران، ياحمد(

ــنادر نظــر گــرفتن  ــراي بررســی  کــهی در ایــن تحقیــق ب
ت و گوشـال  یـ ناهاپاز نظریـه  یه اجتمـاع یسرمايهامؤلفه

)Nahapiet & Ghoshal, ، در رونیـ ازا، شدهاستفاده)، 1998

از اسـت. شـده پرداختهاین بخش تنها به تبیین این نظریه 
Nahapiet(ت و گوشالیناهاپدیدگاه  & Ghoshal, 1998( ،

شـناختی سـه بعـد  شامل یه اجتماعیسرماابعادترین مهم
)Cognitive(ی، ارتبــــــاط)Relational ( ســــــاختاري و
)Structural (یبعـد شـناخت  در ایـن خصـوص،  د.باشـن می

زان اشتراك کارکنان درون یمرندهیدربرگیه اجتماعیسرما
ان یـ ا درك مشترك میدگاه یک دیدر یک شبکه اجتماعی

اي بـه ماهیـت ارتبـاط میـان     و مانند بعد رابطـه بودههاآن
,Zarea(شود افراد مربوط می ه یسـرما يارابطهبعد). 2012

در افـراد نیارتبـاط بـ  تیماهت و یفیکمرتبط با یاجتماع
وابـط  ريهاشهیردهندهنشان) و همان منبع(بودهمان ساز

Nahapietباشـد ( یت مـ ینمانند اعتماد، احترام و حسن &

Ghoshal, مربـوط بـه  ز یـ نيبعد ساختار،تیدرنها).1998
یزانـ یمشـامل و سـازمان  موجـود در روابطازیکليالگو

دارنـد بـا یکـدیگر   در یک سـازمان  افراداست کهارتباطی 
)Zarea, 2012(.

هاي دولتـی بـازوي دولـت در اجـراي     سازمانینکهباوجودا
یدانائشوند (کشور محسوب مییک هاي عمومی مشیخط
ایـن  دهـد کـه   نشـان مـی  هـا بررسی)،1390و الوانی، فرد

بخـش  یـژه وبـه هـا ( در تمـامی بخـش  ایـران در هاسازمان
) با موانـع متعـددي بـر سـر راه تغییـر و تحـول       کشاورزي
حرکت چنـدان  ،هاي اخیرمواجه بوده و طی سالسازمانی

انــد منســجمی در راســتاي بهبــود ســازمانی خــود نداشــته
خود سـبب  نوبهبهمسألهکه این )1391، یطرقی(خراسان

از سطح عملکـرد چنـدان   ي دولتیهاشده است تا سازمان
در . )1390و الـوانی،  فـرد یدانائمطلوبی برخوردار نباشند (

ري اسـت تـا بـراي بهبـود عملکـرد      چنین شـرایطی ضـرو  
بـه بررسـی   )،سازمان جهـاد کشـاورزي  ازجمله(ها سازمان

گذار بر بهبـود  تأثیراصلی وضعیت موجود و شناخت عوامل 
در ایـن  ). 1391و همکـاران،  زادهکوشـا ود (آن پرداخته ش

رسـد کـه   طور که اشـاره شـد بـه نظـر مـی     خصوص، همان
عملکـرد  یتـوجه قابـل د بـه شـکل   بتوانـ یه اجتماعیسرما

خود قرار داده و منجـر بـه بهبـود و    تأثیرسازمانی را تحت 
رغـم اهمیـت موضـوع، تـاکنون مطالعـه      به.ویت آن شودتق

خاصــی در ایــن زمینــه پیرامــون بررســی نحــوه ارتبــاط و 
بر عملکرد سازمانی یه اجتماعیگذاري سرماتأثیرمکانیسم 

فته است؛ در سازمان جهاد کشاورزي استان البرز انجام نگر
ه یسـرما تـأثیر اصـلی بررسـی   باهدف، این تحقیق روینازا

جهـاد کشـاورزي   بر عملکرد سازمانی در سازمانیاجتماع
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در اسـتان البـرز انجـام پــذیرفت. بـر اسـاس هـدف اصــلی       
پژوهش و بر مبناي محدوده موضوعی تحقیق، در ادامه بـه  
تبیـین و مــرور نتـایج برخــی از مطالعـات تجربــی مــرتبط    

اسـت. شـده پرداختهدر داخل و خارج از کشور گرفتهمانجا
نتــایج مطالعـات متعــدد داخلــی همچــون  در ایـن زمینــه،  

، )1390و آذر (پــورنیحســ، )1390و همکــاران (یمــیمق
و ) 1390(یامـــامقل، )1390(يآبـــادضیو فـــياحمـــد
ــار ــاران (زادهمعم ــه  )1388و همک ــت ک ــاکی از آن اس ح
ــأثیرداراي یه اجتمــاعیســرما ــیت ــت و معن ــر مثب داري ب

تقویـت سـرمایه   کـه ينحـو بـه باشـد،  ی میعملکرد سازمان
آن منجر بـه بهبـود عملکـرد سـازمانی در     ابعاداجتماعی و 

هـاي مختلـف خواهـد شـد. بـه همـین منـوال، در        سازمان
هـاي مختلفـی   مطالعات خارجی نیز این یافته در پـژوهش 

ر و همکـاران  نگیالاست؛ براي نمونه، قرارگرفتهمورد تأکید 
)Ellinger et al., افتنـد کـه   ی) در پـژوهش خـود در  2013

طـور بـه یه اجتمـاع یرماسـ بـر روي  سازمان يگذارهیسرما
تعهـد  بـر بهبـود رفتـار شـهروندي سـازمانی،      یتـوجه قابل

در مطالعـه دیگـري،   .بودمؤثریعملکرد سازمانو کارکنان
Ofori(یو ساکيافر & Sackey, ثیرتـأ ی) در بررس2010

بـه ایـن   در کشور غنا یعملکرد سازمانبر یه اجتماعیسرما
شـامل  یه اجتمـاع یسرمااصلی بعدسه که نتیجه رسیدند 

-یمعنـ مثبت و رابطه روابط متقابل، اعتماد و روابط نهادي 
و نتـایج تحقیـق ومبگـو   شتند.دایبا عملکرد سازمانيدار

Wambuguن (همکـارا  et al., بررسـی  ) در خصـوص  2010
کشـاورزان  يهـا سـازمان عملکردسرمایه اجتماعی بر یرتأث

از یه اجتمـاع یکـه سـرما  نشـان داد  کنیاي غربـی در خرد 
ــأثیر ــ ت ــت و معن ــازمان يداریمثب ــرد س ــر عملک ــاب يه

لـت و همکـاران  یپرن، ی. همچنـ بـود برخـوردار  دکنندهیتول
)Perreault et al., ــهدر ) 2007 ــوان اي مطالع ــت عن تح

در کانـادا  وکـار کسبهاي بنگاهملکرد و عیه اجتماعیسرما
هـاي  بنگـاه عملکرد و سرمایه اجتماعی ن ینشان دادند که ب

.داشتوجود يداریرابطه مثبت و معنموردمطالعه
هـاي پیشـین و در   در بخـش شدهاشارهبا توجه به مطالب 

ه یسـرما تـأثیر قالب هدف اصـلی پـژوهش شـامل بررسـی     
جهـاد کشـاورزي   زمانبر عملکرد سازمانی در سایاجتماع

در استان البرز و بر اساس مرور ادبیات نظـري و مطالعـات   
تجربــی مــرتبط، در ایــن بخــش مــدل مفهــومی پــژوهش  

).   1نگارهاست (شدهیمترس
بر اساس مدل مفهومی پـژوهش، فرضـیه ایـن تحقیـق بـه      

شرح زیر بود:  
بـر عملکـرد سـازمانی سـازمان جهـاد      سرمایه اجتمـاعی  -

داري دارد. ان البرز اثر مثبت و معنیکشاورزي است

روش پژوهش
نحــوه و بــه لحــاظ کــاربردي،هــدفازنظــرحقیــق ایــن ت

طـور بـه توصیفی و از نوع همبستگی و ،گردآوري اطالعات
بـود. جامعـه   مدل معـادالت سـاختاري   مشخص مبتنی بر

آماري این تحقیق شامل تمامی کارشناسان سازمان جهـاد  
ها بر اساس آمـار  رز بود که تعداد آنکشاورزي در استان الب

)، در حـدود  1392سازمان جهاد کشـاورزي اسـتان البـرز (   
-نفر بود. براي تعیین حجم نمونه، از جدول کرجسـی 272

Krejcieمورگان ( & Morgan, استفاده شد کـه بـر   ) 1970
نفـر بـه دسـت آمـد. بـراي      213اسـاس آن، حجـم نمونـه    

ــه ــه نمون هــا از روش سشــنامههــا و تکمیــل پردســتیابی ب
اي با انتساب متناسب استفاده گردید کـه  گیري طبقهنمونه

به هر یک 1ها به شرح جدول پس از محاسبه، تعداد نمونه
ها اختصاص یافت.    از شهرستان

بر عملکرد سازمانییه اجتماعیسرماتأثیرمدل مفهومی پژوهش: -1نگاره

سرمایه 
اجتماعی

عملکرد 
سازمانی

اعتبار

ارزیابی

وضوح

حمایت

مشوق

محیط

توانایی

ساختاري

شناختی

ارتباطی
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به هر یک از طبقاتافتهیاختصاصهاي و نمونهموردمطالعهتعداد کل کارشناسان -1جدول 
افتهیاختصاصتعداد نمونه تعداد کل کارشناسانهااسامی شهرستانشماره

161125کرج1
3427نظرآباد2
5745ساوجبالغ3
108طالقان4
108اشتهارد5

272213جمع کل

پرسشنامه بود که از سه ،ها در این تحقیقابزار گردآوري داده
اي پاسخگویان و فردي و حرفههاي بخش مشخصه

شامل یه اجتماعیهاي مرتبط با سنجش ابعاد سرماپرسش
عملکرد يهامؤلفهو ی، شناختی، ارتباطيسه بعد ساختار

، وضوح، حمایت، مشوق، تواناییمؤلفهسازمانی شامل هفت 
براي ).2ول بود (جدشدهیلتشکو محیط ارزیابی، اعتبار

ت و یناهاپاز مقیاس استانداردیه اجتماعیسنجش ابعاد سرما
Nahapiet(گوشال & Ghoshal, عملکرد يهامؤلفه) و 1998

ت یو گلداسمیهرستوسط که سازمانی از مدل اچیو 
)Hersey &Goldsmith, شد.استفادهگردیده، ارائه)1980

ي و روایی سازه براي تعیین روایی ابزار تحقیق از روایی صور
(شامل روایی همگرا، تشخیصی و منطقی) استفاده شد. روایی 

ينهیدرزمبا نظر کارشناسان و متخصصان پرسشنامه صوري 
. در خصوص ورد تأیید قرار گرفتمموردپژوهشموضوع 

روایی سازه، براي ارزیابی روایی همگرا از سه معیار مختلف 
، 5/0از تربزرگشامل بارهاي عاملی استاندارد مساوي و 

و 5/0مساوي و بزرگتر از شدهاستخراجمیانگین واریانس 
Hair etاستفاده شد (7/0پایایی ترکیبی مساوي و بزرگتر از 

al., ). همچنین، براي بررسی روایی تشخیصی، دو 2010
و همبستگی شدهاستخراجشاخص میانگین واریانس 

کهينحوبه، با یکدیگر مدنظر قرار گرفتمتغیرهاي پنهان
بایستی مربع همبستگی بین دو متغیر پنهان از میانگین 

هر دو متغیر کوچکتر باشد تا ابزار از شدهاستخراجواریانس 
روایی تشخیصی مناسبی برخوردار گردد (همان منبع). براي 
بررسی روایی منطقی، از ضرایب همبستگی بین متغیرهاي 

این کهينحوبهشود، گیري استفاده میپنهان در مدل اندازه
,Paswanدار باشند (ضرایب باید معنی ). افزون بر 2009

منظوربه، شدهاشارهبررسی روایی ابزار تحقیق در قالب موارد 
بررسی پایایی ابزار تحقیق نیز از پایایی ترکیبی استفاده شد 

که مقدار آن براي هر یک از متغیرهاي پنهان باید بزرگتر از 
Hairباشد (7/0 et al., است که در مباحث ذکرانیشا). 2010

برحسبسازي معادالت ساختاري، متغیرها مرتبط با مدل
متغیر دودستهپذیر نبودن به پذیر بودن و یا مشاهدهمشاهده

پذیر یا ) و متغیر مشاهدهLatent Variableپنهان یا نهفته (
متغیرهاي شوند. ) تقسیم میObserved Variableآشکار (

مستقیم طوربهرا هاآنتوان ان متغیرهایی هستند که نمیپنه
اي از و بنابراین، از مجموعهدادقرارموردسنجشمشاهده یا 

ها یا شوند که از طریق آزمونمتغیرهایی استنباط می
& Schumackerشوند (ها و مانند آن سنجش میپیمایش

Lomax, ها در این تحقیق این متغیر؛ بر این اساس، )2010
اي و شناختی در سازه شامل متغیرهاي ساختاري، رابطه

سرمایه اجتماعی و متغیرهاي توانایی، وضوح، کمک، محیط، 
مشوق، ارزیابی و اعتبار در سازه عملکرد سازمانی بودند. 

مستقیم طوربهمتغیرهاي پنهان، متغیرهاي آشکار برخالف
در ).1392هستند (داوري و رضازاده، يریگاندازهقابل

هاي و یا شاخصسؤاالتحقیقت، این متغیرها همان 
تعریف یا استنباط متغیرهاي منظوربهپرسشنامه هستند که 

,Schumacker & Lomaxروند (پنهان به کار می 2010 .(
، یکی دیگر از اهداف اصلی شدهاشاره، عالوه بر موارد تیدرنها
دن سازي معادالت ساختاري، بررسی و آزمون درست بومدل

باشد که براي این هاي میدانی میبرازش آن با دادهمدل و
این شود که درهاي برازندگی استفاده میمنظور از شاخص

اسکویر نسبیها شامل کايتحقیق این شاخص
، شاخص برازندگی تطبیقیاسکویر/درجه آزادي)، کاي(

ماندها و میانگین مجذور پس، شاخص برازندگی فزاینده
بودند. براي م برآورد واریانس خطاي تقریبریشه دوشاخص 

استفاده شد. AMOS20افزار ها از نرمدادهلیوتحلهیتجز
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هاهاي مختلف پرسشنامه به همراه تعداد گویهبخش-2جدول 
مقیاس سنجشسواالتتعداد (نماد در مدل)بخشریزبخش

هاي فردي و ویژگی
ايحرفه

و سن، جنس و سابقه فعالیت
هاي اسمی و بر اساس مقیاس4حصیالتسطح ت

نسبی

سرمایه اجتماعی
SS(5(ساختاري

سطحی (خیلی 5طیف لیکرت 
)5تا خیلی زیاد= 1کم = 

SR(9(ارتباطی
SC(6(شناختی

عملکرد سازمانی

PA(4(توانایی
PC(3(وضوح
PH(5(کمک

PE(3(محیط 
PI(4(مشوق
PM(7(ارزیابی
PV(5(اعتبار

ها و بحث یافته
و سابقه ن سن یانگی، مآمدهدستبهج ینتاا توجه به ب

سال 14و 37به ترتیب موردمطالعهکارشناسان فعالیت 
درصد9/70ن داد که اجنس، نتایج تحقیق نشازنظربود. 

. بودندمانده زنیباقدرصد1/29و مردانیپاسخگواز
به پژوهش مشخص شد که يهاتهافیر اساس همچنین، ب

مربوط به ین فراوانیشتریبلحاظ سطح تحصیالت 
و تنها درصد) بود4/63(یکارشناسان با مدرك یپاسخگو

یلیمدرك تحصيداراانیپاسخگواز درصد 9/1در حدود 
دگاه یدبرحسبان یپاسخگویع فراوانیتوزبودند.يدکتر

لکرد سازمانی و عمیه اجتماعیسرماابعاددر خصوص هانآ
نتایج طور که از آورده شده است. همان3در جدول 

سرمایه بعددر مورد هر سه پیداست بیشترین فراوانی
مربوط عملکرد سازمانی مؤلفهو همچنین هفت اجتماعی

به طبقه متوسط بود.
سازي معادالت هاي بخش استنباطی (مدلیافته

ساختاري) 
گیري تحقیق هاي اندازهمدل

گیـري عملکـرد سـازمانی و    هاي اندازهبرآورد مدلنظورمبه
بـا اسـتفاده از   شـده يگـردآور هـاي  ، دادهاجتماعیسرمایه

از طریق تحلیـل عـاملی تأییـدي مـورد     AMOS20افزار نرم
از آمـده دسـت بـه هـاي  قرار گرفتند که یافتهلیوتحلهیتجز
آورده شده است. با توجه بـه نتـایج   5و 4ها در جداول آن
گیــري عملکــرد ســازمانی، در مــدل انــدازهآمــدهدســتهبــ
پذیر  شـامل دو متغیـر در   هشت متغیر مشاهدهياستثنابه

کمـک، مشـوق و   يهـا مؤلفـه اعتبار، یک متغیـر در  مؤلفه
ارزیابی که به دلیل داشتن بار مؤلفهمحیط و سه متغیر در 

گیـري کنـار گذاشـته    از مـدل انـدازه  5/0عاملی کمتـر از  
پــذیر داراي بــار عــاملی یر متغیرهــاي مشــاهدهشــدند، ســا

گیري بودند. به همین منوال، در مدل اندازه5/0از تربزرگ
پــذیر در بعــد نیــز دو متغیــر مشــاهدهســرمایه اجتمــاعی

از مـدل  5/0به دلیل داشتن بـار عـاملی کمتـر از    ارتباطی 
همچنین، نتایج مربـوط بـه مقـادیر میـانگین     حذف شدند. 

نشـان داد کـه مقـدار ایـن شـاخص      شدهجاستخراواریانس 
شـامل توانـایی،   موردمطالعـه براي تمامی متغیرهاي پنهان 

وضوح، کمک، حمایت، محیط، مشوق، ارزیابی و اعتبـار در  
گیـري عملکـرد سـازمانی و متغیرهـاي پنهـان      مدل انـدازه 

گیري سرمایه ساختاري، ارتباطی و شناختی در مدل اندازه
). افـزون بـر ایـن دو    4ود (جـدول  ب5/0اجتماعی بیشتر از 

شاخص، نتایج تحقیق حاکی از آن بود کـه مقـادیر پایـایی    
در شـده اشـاره براي متغیرهاي پنهان شدهمحاسبهترکیبی 

7/0از تـر بـزرگ ، موردمطالعـه گیـري  قالب دو مدل انـدازه 
آمدهدستبه، با توجه به نتایج مجموعدر). 4بودند (جدول 

توان بیان داشت ، میشدهاشارهگانهسهبر اساس معیارهاي 
از روایـی  شدهاشارهکه ابزار تحقیق پس از انجام اصالحات 

همگراي مناسبی برخوردار بود.     
در خصوص روایی تشخیصی، نتایج تحقیـق نشـان داد کـه    

موردمطالعــهمربــع ضــریب همبســتگی متغیرهــاي پنهــان 
دو بـــه دو کـــوچکتر از میـــانگین واریـــانس صـــورتبـــه

، رونیـ ازامتغیرهاي پنهان بـود؛  تکتکبراي شدهراجاستخ
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ابزار تحقیق از اعتبار تشخیصی مناسبی برخـوردار بـود. در   
مورد روایی منطقی نیز با توجه به نتایج مندرج در جـدول  

ــان   4 ــاي پنه ــامی متغیره ــین تم ــتگی ب ــرایب همبس ، ض
دار شده و گیري معنیهاي اندازهدر قالب مدلموردمطالعه

ابزار تحقیق داراي روایـی منطقـی بـود. در مـورد     جهیدرنت
مقـادیر پایـایی ترکیبـی    کـه ییازآنجاپایایی پرسشنامه نیز 

7/0براي متغیرهاي پنهـان مختلـف بـاالتر از    آمدهدستبه
بودند، بنابراین، ابزار تحقیق داراي پایایی مناسبی بود.

در 5از تحقیق در جدول شدهکسببر اساس نتایج 
هاي مختلف مون برازش مدل و شاخصخصوص آز

گیري در سطح قابل هاي اندازهبرازش مدل،برازندگی
.قبولی بود

مدل ساختاري تحقیق
از اجـراي مـدل سـاختاري تحقیـق در     آمـده دستبهنتایج 

ــداول  ــاره7و 6ج ــاس   2و نگ ــر اس ــت. ب ــده اس آورده ش

قبولقابلهاي تحقیق، مدل برآورد شده داراي برازش یافته
).6ساختار مناسب بود (جدولیجهدرنتو 

پیداست در قالـب مـدل   2که از نگاره طورهمانهمچنین، 
درصـد از  64ساختاري تحقیق، سرمایه اجتماعی در حدود 

واریانس عملکرد سازمانی سازمان جهاد کشـاورزي اسـتان   
کند.البرز را تبیین می

آمدهتدسبهدر باال، خالصه نتایج شدهاشارهافزون بر نتایج 
شـده ارائـه 7در جـدول  ،در رابطه با آزمون فرضیه تحقیق

که از نتایج پیداست فرضیه تحقیـق مـورد   طورهماناست. 
سرمایه اجتماعی از اثر مثبـت  کهينحوبه، قرارگرفتهتأیید 

.داري بر عملکرد سازمانی برخوردار استو معنی

ان یدگاه پاسخگویاز دو عملکرد سازمانی یه اجتماعیاسرمابعادک از یهر یع درصد فراوانیتوز- 3جدول 
موردمطالعه

هاي بخش
اصلی 

هاي (متغیرابعاد
پنهان)

	خیلی کم خیلی زیادزیادمتوسطکم	
درصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانی

سرمایه 
اجتماعی

178432/20806/37643092/4ساختاري
146/6393/18772/36733/34107/4ارتباطی
88/3388/17878/406430165/7شناختی

عملکرد 
سازمانی

112/5199/88138689/313416توانایی
68/2107/4859/39616/28519/23وضوح
146/6316/14825/38689/31185/8کمک
558/25675/31786/3688/353/2محیط
223/10621/29806/37471/2229/0مشوق
131/6563/26941/44485/2229/0ارزیابی
185/86631961/45316/1429/0اعتبار
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گیري تحقیقهاي اندازهاز مدلآمدهدستبهخالصه نتایج -4جدول 
هاي بخش

اصلی
تغیرهاي م

پنهان

میانگین 
واریانس 

شدهاستخراج

پایایی 
ترکیبی

متغیرهاي پنهانضرایب همبستگی بین 

اعتبارارزیابیمشوقمحیطحمایتوضوحتوانایی

عملکرد 
سازمانی

------------682/0894/01توانایی
----------562/01*544/0755/0وضوح
--------511/01*381/0*543/0826/0حمایت
------361/01*252/0*242/0*561/0714/0محیط
----697/01*632/0*332/0*252/0*504/0753/0مشوق
--451/01*491/0*571/0*221/0*291/0*525/0814/0ارزیابی
482/01*502/0*521/0*592/0*301/0*272/0*524/0766/0اعتبار

متغیرهاي پنهان ضرایب همبستگی بین 
یشناختیارتباطيساختار

ه یسرما
یاجتماع

----523/0827/01يساختار
--461/01*577/0905/0یارتباط
558/01*588/0*682/0927/0یشناخت

درصد1داري در سطح معنی: *
هاي برازندگیشاخصگیري بانتایج میزان انطباق مدل اندازه-5جدول 

نتایج در پژوهششنهادشدهیپمعیار شاخص برازش
یه اجتماعیسرماعملکرد سازمانی

869/1464/2≥3اسکویر نسبی) اسکویر/ درجه آزادي (کايکاي
90/0868/0878/0≥شاخص برازندگی تطبیقی
90/0924/0925/0≥شاخص برازندگی فزاینده 

077/0046/0≥08/0اندهاممیانگین مجذور پس
064/0077/0≥08/0ریشه دوم برآورد واریانس خطاي تقریبشاخص 

هاي برازندگینتایج میزان انطباق مدل ساختاري تحقیق با شاخص-6جدول 
نتایج در پژوهششنهادشدهیپمعیار شاخص برازش

635/2≥3اسکویر نسبی) اسکویر/درجه آزادي (کايکاي
90/0949/0≥ازندگی تطبیقیشاخص بر

90/0950/0≥شاخص برازندگی فزاینده 
036/0≥08/0ماندهامیانگین مجذور پس

078/0≥08/0ریشه دوم برآورد واریانس خطاي تقریبشاخص 

نتایج حاصل از آزمون فرضیه تحقیق- 7جدول 

مقادیر فرضیه تحقیق
غیراستاندارد

خطاي 
استاندارد

یونی ضرایب رگرس
استاندارد

نسبت 
بحرانی

سطح
نتیجه آزمونداريمعنی

تأیید فرضیه301/0102/0802/0961/2003/0عملکرد سازمانی--->سرمایه اجتماعی
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استانداردشدهمدل ساختاري تحقیق با مقادیر ضرایب -2نگاره 

گیري و پیشنهادها  نتیجه
گانـه  بر اسـاس معیارهـاي سـه   نشان داد کهنتایج این تحقیق 

، 5/0بارهــاي عــاملی اســتاندارد مســاوي و بزرگتــر از  شــامل 
و 5/0مسـاوي و بزرگتـر از   شـده اسـتخراج میانگین واریـانس  

گیـري  هـاي انـدازه  ، مـدل 7/0پایایی ترکیبی مساوي و بزرگتر 
و عملکرد سازمانی (پس از انجـام اصـالحات   یه اجتماعیسرما

مگراي مناسبی بودند. در خصوص اعتبـار  الزم) داراي اعتبار ه
تشخیصی نیز با توجه به کوچکتر بودن مقـادیر مربـع ضـرایب    

دو بـه  صـورت بهموردمطالعهمتغیرهاي پنهانهمبستگی بین 
متغیرهـاي  تـک تکبراي شدهاستخراجدو از میانگین واریانس 

از اعتبـار تشخیصـی مناسـبی    شـده اشـاره هـاي  ، مـدل پنهان
. در مورد اعتبار منطقی و پایایی ترکیبی، نتایج برخوردار بودند

گیـري  این تحقیق حـاکی از آن بـود کـه هـر دو مـدل انـدازه      
داراي اعتبار منطقی مناسبی بوده و مقادیر پایـایی  موردمطالعه

بزرگتـر از  متغیرهاي پنهـان  براي تمامی شدهمحاسبهترکیبی 
هـاي  صشـاخ مقـادیر  رابطه بادر شدهکسببودند. نتایج 7/0

ي مرتبـه اول نشـان   تأییداز تحلیل عاملی آمدهدستبهبرازش 
و عملکـرد  یه اجتمـاع یگیـري سـرما  داد که هر دو مدل اندازه

هاي پـژوهش  سازمانی از برازش مناسبی برخوردار بودند. یافته
در خصوص مدل ساختاري تحقیق حـاکی از آن بـود کـه بـر     

مـدل تحقیـق   هاي برازش، ساختار کلی اساس مقادیر شاخص
بر مبنـاي  شدهنیتدو، مدل گریدعبارتبهباشد. میتأییدمورد 

ادبیات نظري و پیشینه تجربی (مدل مفهومی تحقیق) با  

هـــاي میـــدانی واقعیـــت انطبـــاق داشـــته و از طریـــق داده
قرار گرفـت. همچنـین، بـر اسـاس     تیموردحماشدهيگردآور

و ارگرفتـه قرتأییـد نتایج مشخص شد که فرضیه تحقیق مورد 
داري بـر روي متغیـر   از اثـر مثبـت و معنـی   یه اجتماعیسرما

درصـد از  64درمجمـوع کـه ينحـو بـه وابسته برخوردار بـود،  
واریانس عملکرد سازمانی در سازمان جهـاد کشـاورزي اسـتان    

بـدین  متغیر وابسـته تحقیـق) را تبیـین نمـود.    عنوانبهالبرز (
عملکـرد ، در سـازمان عیاجتمـا هیسرماتغییر سطح باترتیب، 

این یافته با نتـایج  ؛ش خواهد یافتکاهیاافزایشسازمانی نیز 
، )1390مقیمــی و همکــاران ( هــاي مطالعــات و پــژوهش 

الینگر و همکـاران  ، )1390مامقلی (، ا)1390و آذر (پورنیحس
)Ellinger et al., Ofori(افـري و سـاکی  ، )2013 & Sackey,

Wambuguن (و همکـــاراو ومبگـــو) 2010 et al., 2010 (
ــوانی داشــت.  ــه، همخ ــن زمین ــاران در ای ابوالقاســمی و همک

Knack() به نقـل از نـاك و کیفـر    1390( & Keefer, 1997(
که افزایش سرمایه اجتمـاعی و اعتمـاد باعـث    دارنددیتأکنیز 

شـود.  هـا مـی  بهبود عملکرد شغلی و رشد اقتصادي در سازمان
زمانی که یک منبـع ناشـی از   سرمایه اجتماعی سادر حقیقت، 

هاي روابـط اجتمـاعی درون سـازمان بـوده و از طریـق      ویژگی
گیري اهداف جمعـی و اعتمـاد مشـترك میـان اعضـاي      جهت

آمیـز  شود، با تسهیل عمل جمعی موفقیتسازمان شناخته می
) و 1384منجر به ایجاد ارزش براي سازمان (فقیهی و فیضی، 

ــدرنها ــود عملکــرد ســازمانیتی ــیبهب و زادهمعمــارشــود. م
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بهبود سرمایه اجتمـاعی  نیز بر این باورند که ) 1388همکاران (
گیـري گروهـی و   تسـهیل تصـمیم  ازجملـه به انحاي مختلـف  

اي و ایجـاد روابـط شـبکه   واسـطه بـه کاهش زمان و هزینه آن 
هاي ارتبـاطی در سـازمان و تسـریع فراینـد گـردآوري و      کانال

پذیر کـردن قـوانین سـازمان    طافتسهیم اطالعات از طریق انع
فـراهم کـردن   (در قالب بعـد سـاختاري سـرمایه اجتمـاعی)،     

هـاي شرایط الزم براي تسـهیل ارتباطـات سـازمانی و جریـان    
ایجـاد و تقویـت همکـاري و    اطالعاتی در بین افـراد از طریـق   

(در تقابـل بـین کارکنـان سـازمان     همیاري گروهی و اعتماد م
اجتمـاعی) و افـزایش احسـاس    قالب بعـد شـناختی سـرمایه    

هنجارهـا  و رعایـت  انجام تکالیف و انتظارات تشویق به هویت، 
بهبود ماهیت و کیفیت روابط بـین اعضـاي سـازمان    واسطهبه

سـاز  (در قالب بعد ارتباطی سرمایه اجتماعی) در نهایت زمینـه 
به همین منـوال، مقیمـی و   شود. عملکرد سازمانی میافزایش 

کـه سـازمانی ر تحقیق خود نشان دادند، ) د1390همکاران (
بـر کـه ي تأثیرباتواندمیباشدخوبیاجتماعیسرمایهداراي
همکاريصریح،وضمنیدانشانتقالواطالعاتتبادلروي

د جدیهايایدهشکوفاییدارد، موجبغیرهومتقابلاعتمادو
دراعضاي سازمانمشارکتهاي کاري و، فعالیت تیمافراددر
ن سـازما عملکـرد بهبـود تیدرنهاوسازماناهدافبهیدنرس

کـه نتـایج ایـن    طـور همـان ، شدهاشارهبر اساس مطالب . شود
موفـق عملکردکه توان نتیجه گرفت میتحقیق نیز نشان داد، 

ويهمکـار سرمایه اجتماعی و بهتا حدود زیادي هاسازماندر
ــل ماعتمــاد قاســمی و داشــته (ابوالیبســتگافــرادانیــمتقاب

هـاي برخـوردار از سـطوح بـاالي     ) و سـازمان 1390همکاران، 
ــوده ســرمایه اجتمــاعی احتمــاالً از رقبــاي خــود موفــق  ــر ب ت

)Nahapiet & Ghoshal, نی بـاالتري  و از عملکرد سازما) 1998
Ellinger؛ 1390، مقیمـی و همکـاران  برخوردار خواهند بود (

et al., 2013; Wambugu et al., 2010;  .(

از پژوهش، پیشنهادهاي شدهکسببا در نظر گرفتن نتایج 
در سازمان جهاد یه اجتماعیسرماو تقویت ایجادزیر جهت 

ارائهکشاورزي و در نتیجه بهبود عملکرد سازمانی آن 
گردد: می

هاي آموزشی براي کارکنـان سـازمان در   فراهم کردن فرصت- 
بـا تأکیـد بـر    یـژه وبهها اي آنهاي حرفهراستاي توسعه قابلیت
هاي ارتباط فردي و گروهی افراد؛  ایجاد و تقویت مهارت

طریـق ایجـاد زمینـه    دلبسته کردن کارمندان به سـازمان از  - 
ض یسـازمان، تفـو  يهـا گیـري میرمنـدان در تصـم  مداخله کا

يط مناسب جهت همفکـر یجاد محیارات به کارمندان و ایاخت
؛ران سازمانیکارمندان و مد

سـازمان دریررسـم یغو یاجتماعيهاگروهتیتقوایجاد و- 
زانیـ مودادهتوسـعه راکارکنانن یبمتقابلط رواببتوانندکه

یاجتمـاع هیسرماجهیدرنتوافرادیاجتماعد اعتماومشارکت
یاجتمـاع هیسـرما شیافـزا مسلمطوربها ریزدهند؛ش یافزارا
انرجوعـ اباربـ بهیرسانخدمتدرعیباعث تسرا هسازمانر د
؛شودیمیبهبود عملکرد سازمانیجهدرنتو 
درسـازمان کارکنـان يهادگاهیدوهادهیاوافکاربهیستیبا- 

بـراي يزیـ ربرنامـه و سازماناهدافتنظیم و تدوین خصوص
سـازمان ي اعضـا رفاه،یسازمانمشکالتحلها، آنبهدنیرس

ضـمن دشـو تـالش و شدهدادهارجیشغلويکارشرفتیپو
مشـترك د اعتقـا خصـوص درهادگاهیدوافکارنمودنکینزد
کیـ ونظـر اتفاقافراد،يارتقاآنتبعبهوشرفت سازمانیپبه

؛ و  دجاد شویاسازمانکارکناندرمشتركتعهد
انجـام ويکاريهامیتلیتشکهسازي الزم، باز طریق زمینه- 

شـود،  هدادبهـا يفـرد يکارهـا ازتـر شیبـ یگروهـ يکارها
درراخـود وخـود خـدمت درراسـازمان افـراد، کـه يطوربه

.بدانندسازمانخدمت

منابع 
گیري مذهبی و سرمایه ). رابطه ابتکار شخصی، جهت1390، مرادي سروش، م.، نریمانی، م.، و زاهد، ع. (ابوالقاسمی، ع.

، سال شناسی کاربرديدانش و پژوهش در روانفصلنامه اجتماعی سازمانی با عملکرد شغلی کارکنان مراکز تولیدي. 
.86- 94، صص 1، شماره 12

. نقش سرمایه اجتماعی بر بهبود مدیریت استعدادها در )1391(و شهبازي، م. ،، ا.یدستچوباحمدي، ع.ا.، فراهانی، ا.، بهمنی 
.237-260، صص 13، شماره 4، سال فصلنامه مطالعات مدیریت ورزشی. یبدنتیتربسازمان 

هاي سرمایه اجتماعی بر بهبود عملکرد سازمان (نمونه موردي: سازمانء. بررسی ارتقا)1390(آبادي، ح. و فیض،ا.ع.احمدي،
.35- 54صص ،6، شماره 3سال ،مدیریت دولتیفصلنامه ستادي شهرداري تهران).



1394/ 2/ شماره 11علوم ترویج و آموزش کشاورزي ایران / جلد 

131

اعی و رفتار شهروندي سازمانی (مطالعه موردي: . بررسی ارتباط ابعاد سرمایه اجتم)1392(محمدي بلبان آباد، ا. و احمدي، ي.، 
، صص 2، شماره 7، سال فصلنامه تخصصی علوم اجتماعی دانشگاه آزاد شوشترکارکنان گمرکات استان کردستان). 

178-153.
کید بر توانمندي شغلی أهاي تخصصی با تبررسی تأثیر آموزش). 1393، ع.، و اشراقی سامانی، ر. (پورسعیدم.، ، یانپوریاسال

، صلنامه علوم ترویج و آموزش کشاورزيف. در سطح سازمان جهاد کشاورزي استان ایالم)موردمطالعهمنابع انسانی (
. 37-50، صص 1، شماره 10سال 

مدیریت شعب بانک تجـارت اسـتان قـزوین).    ي: ه اجتماعی در عملکرد سازمانی (مطالعه مورد. نقش سرمای)1390(امامقلی، ف. 
. 59-67صص ،7، شماره 3سال ،فصلنامه مدیریت توسعه و تحول

.131-140ص ، ص3، شماره 3، سال فصلنامه پیک نور. کاربرد مدیریت دانش در بهبود عملکرد سازمان.)1384(ح. ، ا.خانیامیر
دولتـی.  هايسازماندرعدالت سازمانیپرتودراجتماعیسرمایهتوسعهامکانبرملیأ. ت)1387(، ع.ا. پور عزتو ،ط.،خانیامیر

.9-32، صص 1، شماره 1سال ،فصلنامه مدیریت دولتی
فصلنامه رکنان.مدیران و کاازنظر. بررسی رابطه سرمایه فکري و اجتماعی با عملکرد سازمانی )1390(و آذر، م. ،، د.پورینحس

.19-29، صص 7، شماره 3سال ،مدیریت توسعه و تحول
در آدرس اینترنتی: یدسترسقابلهاي دولتی. ). موانع تغییر و تحول سازمان1391خراسانی طرقی، ح. (

<http://system.parsiblog.com/Posts/1102>

ان: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی. . تهرمباحث مدیریت دولتی). 1390و الوانی، م. (، ح.،فردیدانائ
. تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی. PLSافزار سازي معادالت ساختاري با نرممدل). 1392داوري، ع.، و رضازاده، آ. (
عملیاتچهارودوهاي مناطقکارکنان شرکتکاريزندگیکیفیت. مقایسه)1389(و ظهري، ب. ،رحیمیان، ح.، فیروزي، ع.

، 10، شماره 4، سال نفتصنعتدرانسانیمنابعومدیریتفصلنامهسازمانی. عملکردباآنرابطهبررسیوگازانتقال
. 71-89صص 

، فصلنامه علوم انسانی و اجتماعی مدیریتهاي بخش دولتی ایران. بر ارتقاي عملکرد سازمانمؤثر. عوامل )1387(رهنورد، ف. 
.77-100، صص 4، شماره 8سال 

ي مدیریت دانش بر نوآوري و عملکرد سازمانی هااستراتژيتأثیر. بررسی )1391(و حرمحمدي، م. ، ، ح.، تدین، ا.زادهصفر
، 11سال ،پژوهشی دانشکده بهداشت یزد- فصلنامه علمی(مطالعه موردي: مراکز آموزشی و درمانی شمال فارس). 

. 76- 86، صص 1شماره 
هاي شغلی اعضاي سرمایه اجتماعی بر فعالیتيهامؤلفهآموزش تأثیر). 1389ذاکري، ع. (، ح.، احمدي شریف، م.، وزادهصفر

.145- 152، صص 2، شماره 5، سال آوري آموزشفصلنامه علمی پژوهشی فنت علمی. أهی
واحدهايدراچیو) اساس مدلسازمانی (برعملکرداثربخش وارتباطاترابطه. بررسی)1389(و باروتیان، ه.،پور، ع.عباس

، 10، شماره 4، سال نفتصنعتدرانسانیمنابعومدیریتفصلنامه.1388سال درایرانگازشرکت ملیستادي
.7-37صص 

. 11-21، صص 3، شماره 3، سال فصلنامه پیک نور). سرمایه اجتماعی در سازمان. 1384فقیهی، ا.، و فیضی، ط. (
سرمایهبینرابطهدریادگیريفرایندکنندهلیتعد. نقش)1391(زاده، ح. و ابراهیم،، و.، حبیبی بدر آبادي، ح.زاده4یقربان

فصلنامه پژوهشسازمانی. و عملکردفکري .135-161، صص 16، شماره 5، سال هاي مدیریت عمومی
درهاآننقصوازمانیسراهبرديتفکربرمدیرانبهاعتماداثر. )1391(و افخمی روحانی، ح. ،، ف.یانیمرح، ع.، زادهکوشا

، 3سال ، آموزشیمدیریتدرنورهیافتیفصلنامهعالی. آموزشبستردرسازمانیتعهدراهازسازمانیبهبود عملکرد
.163-187صص ،4شماره 

، سال دوماهنامه توسعه انسانی پلیس). رابطه سرمایه اجتماعی با عملکرد پلیس. 1389مرادي، م.، جلیلیان؛ ح.، و کریمی، د. (
. 95- 108، صص 31، شماره 7



...بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر عملکرد سازمانی در سازمان جهاد کشاورزي

132

فصـلنامه مـدیریت   . بررسی نقش سرمایه اجتماعی بر بهبود عملکـرد کارکنـان.   )1388(، ا. يو اکبر،، م.ییر.، عطا، غ. زادهمعمار
.9-15، صص 3، شماره 1سال ،توسعه و تحول

آن بر عملکرد تأثیري سرمایه اجتماعی و هابندي شاخصه). ارزیابی و اولویت1390مقیمی، م.، امامی، ف.، و کاظمی، م. (
. 29- 60، صص 2، شماره 9، سال یسازمانفرهنگفصلنامه مدیریت سازمانی در نظام دانشگاهی. 

بران شبکه آبیاري و زهکشی: مورد دشت ). تحلیل نقش سرمایه اجتماعی در مشارکت آب1391، م.، و نوري، م. (پورينور
. 53- 70، صص 1، شماره 8، دوره آموزش کشاورزي ایرانفصلنامه علوم ترویج و لیشتر. 

Azizpour, M., Abdi, S., and Khoda Bakhshi, N. (2013). Personality traits and human resource productivity at
cultural organizations. International Journal of Management Research and Review, 3 (4), 2703-2706.

Ellinger, A., Findley Musgrove, C., Ellinger, A., Bachrach, D., Elmadağ Baş, A., and Wang, Y. (2013).
Influences of organizational investments in social capital on service employee commitment and
performance. Journal of Business Research, 66 (8), 1124-1133.

Hair, J., Black, C., Babin, J., and Anderson, E. (2010). Multivariate data analysis. United States: Prentice Hall
Publisher.

Hasanpour Ghavkadehi, F., Goodarzvand Chegini, M., Rezaee Dizgah, M., and Akhavan Khodashahri, A.
(2012). The relationship between job stress and employee performance of emergency medicine centers
(115) in Guilan province. Trend in Social Science, 4 (1), 43-50.

Hersey, P., and Goldsmith, M. (1980). A situational approach to performance planning. Training & Development
Journal, 34 (11), 38-44.

Hersey, P., Blanchard, K., and Johnson, D. (2008). Management of organizational behavior: Leading human
resources. United States: Pearson-Prentice Hall.

Kheradmand, E., Valilou, M., and Lotfi, A. (2010). The relation between quality of work life and job
performance. Middle-East Journal of Scientific Research, 6 (4), 317-323.

Krejcie, R.V., and Morgan, D.W. (1970). Determining sample size for research activities. Educational and
Psychological Measurement, 30, 607-610.

Nahapiet, J., and Ghoshal, S. (1998). Social capital, intellectual capital and the organizational advantage.
Academy of Management Review, 23 (2), 242-266.

Noruzy, A., Majazi Dalfard, V., Azhdari, B., Nazari, S., and Rezazadeh, A. (2013). Relations between
transformational leadership, organizational learning, knowledge management, organizational innovation,
and organizational performance: An empirical investigation of manufacturing firms. International
Journal of Advanced Manufacturing Technology, 64 (5), 1073-1085.

Ofori, D., and Sackey, J. (2010). Assessing social capital for organizational performance: Initial exploratory
insights from Ghana. Journal Organizations and Markets in Emerging Economies, 1 (2), 71- 91.

Paswan, A. (2009). Confirmatory factor analysis and structural equations modeling: An introduction. Research
Report, COB, University of North Texas, United States.

Perreault, C., Brenner, G., Menzies, T., Filion, L., and Ramangalahy, C. (2007). Social capital and business
performance: Ethnic enterprises in Canada. International Journal of Business and Globalization, 1 (2),
145-160.

Pigg, K. E., and Duffy Crank, L. (2004). Building community social capital: The potential and promise of
information and communications technologies. The Journal of Community Informatics, 1 (1), 58-73.

Sadeghi, M. R., Musavi, M. M., Samiie, S., and Behrooz, A.H. (2013). Developing human resource productivity
through organizational justice. Journal of Public Administration and Governance, 3 (2), 173-190.

Sarfarazi, M., Balaghi Inalo, A., and Rouhi Khalili, M. (2012). Investigating factors of the performance of the
Hormozgan Judiciary staff influencing client satisfaction using the ACHIVE model. Journal of American
Science, 8 (9), 864-872.

Schumacker, R., and Lomax, R. (2010). A beginner’s guide to structural equation modelling (3 Edition).
London: Routledge.

Torabi Shahidi, M. H., Shabankareh, N., and Momayez, A. (2013). Investigating the impact of performance
management on human resource performance across head offices of Agricultural bank branches in
Tehran. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 3 (8), 177-188.

Wambugu, S., Okello, J., and Nyikal, R. (2010). Effect of social capital on performance of smallholder farmer
organizations in Western Kenya. Journal of Agricultural Science and Technology, 4 (6), 10-19.

Williams, K., and Durrance, J.C. (2008). Social networks and social capital: Rethinking theory in community
informatics. The Journal of Community Informatics, 4 (3), 1-20.

Zarea, H. (2012). Organizational citizenship behaviors and their relationship to social capital in public
organizations of Qom province. Iranian Journal of Management Studies, 5 (1), 79-96.



Iran Agricultural Extension and Education Journal/ Vol. 11/ No.2/ 2016

133

Effect of Social Capital on Organizational Performance of the Agriculture
Jihad Organization in Alborz Province

R. Rezaei*, H. Shabanali Fami and N. Salahimoghadam1

(Received: Dec, 20. 2014; Accepted: Nov, 18. 2015)

Abstract
The main purpose of this descriptive- correlative research was to study the effect of social capital on
organizational performance of the Alborz Jihad-e-Agriculture organization. The study was a descriptive-
correlational survey research. The statistical population of the study consisted of 272 experts of the Alborz
Agriculture Jihad Organization. According to the Krejcie and Morgan table, a sample size of 213 was selected
using a stratified random sampling method. Standard questionnaires were used to collect the data. The content
validity of the questionnaire was confirmed by a panel of experts. The construct validity and the composite
reliability of the research instrument were tested by estimating the measurement model and they were satisfied
after making necessary corrections. Data were collected and analyzed using Structural Equation Modeling
(SEM) multivariate technique. The results verified the hypothesis of the research in a way that social capital had
positive and significant effect on dependent variable. All in all, social capital explained about 64 percent of the
variances of organizational performance of the Alborz Agriculture Jihad Organization. Based on the findings, it
could be concluded that reinforcing social capital directly results in improvement of organizational performance
of the Agriculture Jihad Organizations.
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