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تأثیر سرمایه ارتباطی و انسانی در عملکرد مرکزهای آموزش عالی جهاد کشاورزی از دیدگاه مدرسان
ماه منیر تیمورزاده نمینی 9و ارسالن ایرجی راد

2

 -1دانشآموخته کارشناسیارشد آموزش و بهسازی منابع انسانی ،مؤسسه آموزش عالی
غیردولتی-غیرانتفاعی سمنگان ،آمل ،ایران
 -2استادیار مرکز آموزش عالی امام خمینی ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی،
کرج ،ایران

چکیده
دانشگاهها نقش مهمی در توسعه اقتصادی و اجتماعی مبتنی بر اقتصاد دانش محور ایفا میکنند و برای
دستیابی به این منظور ،استفاده از همه ظرفیتها از جمله سرمایههای فکری به عنوان داراییهای نامشهود،
دارای اهمیت است .هدف از این تحقیق ،بررسی رابطه بین سرمایه انسانی و اندازهگیری عملکرد مرکزهای
آموزش عالی جهاد کشاورزی با تأکید بر اثر میانجی سرمایه ارتباطی میباشد .این تحقیق ،از نظر هدف از نوع
کاربردی و از نظر روش گردآوری اطالعات از نوع میدانی است .جامعه آماری این تحقیق را  222تن از اعضای
هیئت علمی و مدرسان مرکزهای آموزش عالی جهاد کشاورزی در سال تحصیلی  1971-79تشکیل دادند که
با توجه به جدول بارتلت  102تن از آنان با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی طبقهای نسبی انتخاب شدند.
برای گردآوری دادهها از پرسشنامه استاندارد نیتی و راوی ،استفاده شد .روایی محتوایی ،همگرا و واگرا و
پایایی ترکیبی  2/191و تتای ترتیبی  2/992ابزار تحقیق تأمین شد .مدلسازی معادلههای ساختاری تعاملی
در نرمافزار  SMART-PLS3نشان داد که هر دو متغیر سرمایه انسانی و سرمایه ارتباطی ،تأثیر مثبت و
معناداری بر عملکرد این مرکزها دارند .افزون بر این ،متغیر سرمایه ارتباطی ،اثر میانجی بر رابطه بین سرمایه
انسانی و عملکرد ایفا میکند.
نمایه واژگان :سرمایه انسانی ،سرمایه ارتباطی ،اندازهگیری عملکرد ،اعضای هیئت علمی ،مرکزهای
آموزش عالی جهاد کشاورزی.
نویسنده مسئول :ارسالن ایرجی راد
رایانامهairajirad28@gmail.com :
دریافت1979/12/21 :

پذیرش1971/29/29 :
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مقدمه
سازمانها در عرصهی اقتصاد جهانی با روندهای
نوین جهانی شدن و بازار آزاد روبه رو هستند که در
آن رقابتی بودن ،رکن محوری و اساسی موفقیت
اقتصادی به شمار میآید .به منظور داشتن سازمانی
کارآمد و شایسته که بتواند این هدف را محقق سازد،
باید به طور پیوسته عملکرد خود را با کاهش
هزینهها ،افزایش محصوالت و خدمات نوآورانه ،بهبود
کیفیت و ارتقای بهرهوری در بازار بهبود بخشند
(بونیتس و سرانکو.)2227 ،
با ورود به اقتصاد مبتنی بر دانش ،دانش در
مقایسه با دیگر عاملهای تولید مانند زمین ،سرمایه
و ماشینهای کشاورزی ،از ارجحیت بیشتری
برخوردار شده است به طوری که در این اقتصاد،
دانش به عنوان مهمترین عامل تولید به شمار میآید
و از آن به عنوان مهمترین مزیت رقابتی سازمانها
یاد میشود (ساماران ،سوریا و ساراوانان.)2212 ،
یکی از ویژگیهای دانش ،نامشهود بودن آن است
یعنی غیر قابل لمس و نامحسوس است و
ارزشگذاری و اندازهگیری آن خیلی دشوار است در
صورتی که در گذشته سازمانها با استفاده از
روشهای حسابداری میتوانستند ارزش و اندازه
عاملهای تولید خود را به طور کامل محاسبه کنند،
ولی امروزه دیگر این روشهای حسابداری دارای
کارایی الزم نیستند (سالیوان .)2222 ،در اقتصاد
دانشی ،موفقیت سازمانها به توانایی مدیریت این
داراییهای نامشهود ،بستگی دارد و برای این که
بتوانیم این داراییها را مدیریت کنیم در آغاز باید
آنها را شناسایی و اندازهگیری کرده و در نهایت
میتوان آنها را مدیریت کرد (مهرفر و همکاران،
.)1971
ضرورت توجه به تفکر دانایی محور و توسعهی
دانایی در سازمانها و پذیرش نقش مدیران منابع
انسانی به عنوان مدیران دانایی در این عرصه ،به
شعار سازمانهایی که به حفظ مزیت رقابتی خود
عالقه مند هستند مبدل شده است (ابیلی و موفقی،
 .)1911بر همین پایه ،سرمایهگذاری در منبعهای
انسانی و سرمایههای ارتباطی و اعتالی کیفیت
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نیروی کار یکی از زمینهها و راههای کلیدی و بنیادی
در رابطه با عملکرد موفق است (رحیمی.)1972 ،
در اقتصاد دانایی محور ،توانایی خلق داراییهای
نامشهود چون سرمایههای انسانی و ارتباطی و
استفاده از ارزش این داراییها ،منجر به ایجاد یك
نوع شایستگی اساسی برای سازمانها میشود (کنن
و البار.)2210 ،
در حقیقت ،اگر آغاز سده بیستم را سرآغاز تمرکز
بر توسعه اقتصادی مبتنی بر سرمایههای فیزیکی و
مشهود بدانیم ،امروزه این سرمایه فکری است که در
کانون توجه بسیاری قرار دارد .این رویکرد تغییر در
بحث توسعه اقتصادی ،علت اصلی ظهور مفهوم
اقتصاد دانش محور است که در صف اول آن
دانشگاهها قرار دارند (نیتی و راوی.)2219 ،
دانشگاهها به طور عمده مؤسسههایی هستند که
در آنها خلق و انتشار دانش انجام میشود .از این رو
میتوان انتظار داشت که دانشگاهها نقش مهمی را در
توسعه اقتصادی و اجتماعی مبتنی بر اقتصاد دانش
محور ایفا کنند (نیتی و راوی.)2219 ،
در این بین دانشگاهها و دیگر عرضه کنندگان
آموزش عالی نقش مهمی در توسعه جامعه دانایی
محور ایفا میکنند و به عنوان مکانهای کارآفرینی
نیز شناخته میشوند که موتور محرک توسعه فناوری
و رشد اقتصادی پایدار هستند (داوری و رضازاده،
 .)1972نظام آموزش عالی با تولید دانش ،کسب
دانش ،به اشتراک گذاشتن دانش و در نهایت به
کارگیری آن ،به نوآوری کمك میکند (جونز،
.)2212
مدیریت سرمایه فکری در آغاز در شرکتها و
مؤسسههای تولیدی مطرح شد و با گذشت زمان با
توجه به تشابههای وجوه اشتراکی که بین سازمانها
و شرکتهای تولیدی با آموزش عالی مطرح شد،
سنجش و مدیریت سرمایههای فکری به موسسههای
آموزش عالی نیز وارد شد (شرفی و عباسپور)2219 ،
از جمله مهمترین شکل اشتراک بین موسسههای
آموزش عالی و دیگر سازمانها این است که
شرکتها ،دانشگاهها و مؤسسههای آموزش عالی در
محیط رقابتی فعالیت کنند و برای پاسخگویی به
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نیازهای مشتریان و بقای خود باید کیفیت خدمات و
فرآیندهای خود را بهبود بخشند و برای این منظور
نیاز به ایجاد ارزش دارند و این که هردوی این
سازمانها (آموزش عالی و شرکت ها) باید به
تقاضاهای اجتماعی پاسخ دهند .همچنین دانشگاهها،
مؤسسههای آموزش عالی و شرکتها نیازمند ایجاد
شبکه و بهرهگیری از تجربههای دیگر سازمانها و
شرکتهای مشابه برای بهبود عملیات و عملکرد خود
هستند (جونز.)2212 ،
از جمله سودمندیهای ناشی از مدیریت
سرمایههای فکری در آموزش عالی را میتوان به
بهبود درک سرمایههای فکری در این مؤسسهها،
شناخت عنصرهای سرمایههای فکری و ارتباط آنها
با هدفها ،استفاده از ابزارها و مدلهای مناسب برای
مدیریت با سنجش سرمایههای فکری و توجه ویژه
مدیریت به توسعه سرمایههای فکری در مؤسسههای
آموزش عالی برشمرد (لونکوئیست ،کیانتا و سیالنپا،
.)2227
اندازهگیری و مدیریت سرمایههای فکری به
دانشگاهها این اجازه را میدهد تا نسبت به بهبود
کیفیت فعالیتهای آموزشی و پژوهشی خود اقدام
کنند و در برابر تغییرپذیریها ،انعطافپذیری و
واکنشهای سریع داشته باشند (سانچز)2211 ،
دانشگاهها ،در سراسر جهان و در پی آن در کشور
ما نیز با الگووارههای مختلفی روبه رو هستند .کاهش
بودجه و حمایتهای دولتی به ویژه برای دانشگاههای
غیردولتی ،تغییر الگوهای آموزشی ،گرایش به شیوه
دانشجو محوری به جای استاد محوری و فشارهای
جامعه و بازار کار از این موردها است .این امر نیازمند
اصالحات اساسی در هدفها و راهبردهای کلی
دانشگاهها به منظور بهبود عملکرد خویش با
مشارکت در زمینههای اقتصاد دانش بنیان است .این
مسئله یك دیدگاه قوی برای بررسی پیش رو فراهم
میآورد و همچنین پرسش اصلی پژوهش را مطرح
میکند که سرمایه انسانی چه تأثیری بر عملکرد
مرکزهای آموزش عالی کشاورزی دارد و نقش سرمایه
ارتباطی در این رابطه چگونه است؟

روششناسی
این تحقیق ،از نظر هدف از نوع کاربردی است و
از نظر روش گردآوری اطالعات از نوع میدانی است.
جامعه آماری 222 ،تن اعضای هیئت علمی و
مدرسان همهی مرکزهای آموزش عالی جهاد
کشاورزی در سال  1979میباشند و با استفاده از
فرمول کوکران  102تن از آنان با روش تصادفی
طبقهای نسبی ،انتخاب شدند (به علت نبود تجانس
تعداد حجم جامعه از روش تصادفی طبقهای نسبی
استفاده شده است) .به منظور گردآوری دادهها از
پرسشنامه استاندارد  61پرسشی نیتی و راوی
( )2219به شرح جدول  1استفاده شده است.
مقیاس اندازهگیری نظرها بر مبنای طیف پنج
گزینهای الیکرت بوده است که از «کامال مخالفم»
آغاز و به «کامال موافقم» پایان یافته است.
برای آزمون مدل مفهومی پژوهش ،از الگوریتم
تحلیل مدلها در نرمافزار  SMART-PLSاستفاده
شد و تحلیلهای الزم در سه بخش برازش مدل
اندازهگیری ،مدل ساختاری و مدل نهایی انجام شد.
برای تأیید روایی ابزار اندازه گیرى از سه نوع
روایى ارزیابی با عنوان روایى محتوى ،روایى همگرا و
روایى واگرا استفاده شد .روایى محتوى با وسیله
اطمینان از سازگاری بین شاخص هاى اندازه گیرى و
ادبیات موجود ایجاد شده و این روایى توسط
نظرسنجى از استادان رشته مدیریت مؤسسه آموزش
عالی سمنگان آمل به دست آمد .روایى همگرا به این
اصل بر میگردد که شاخص هاى هر سازه با یکدیگر
همبستگی میانه اى داشته باشند .بنا به گفته فورنل و
الرکر ( ،)1711معیار روایى همگرا بودن این است که
میانگین واریانس هاى خروجی بیشتر از  2/6باشد.
روایى واگرا نیز از راه مقایسه جذر  AVEبا
همبستگی بین متغیرهای مکنون (جدول  )2سنجیده
شده و برای سازه ى انعکاسی جذر  AVEباید
بیشتر از همبستگی آن سازه با دیگر سازهها در مدل
باشد (چائو و چن.)2227 ،
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جدول  -9اجزای پرسشنامهی نیتی و راوی ()2219
متغیر

سرمایه انسانی

سرمایه ارتباطی

عملکرد دانشگاه

مؤلفه

گویه

فرصت استخدام برابر

 1تا 9

تعهد اعضای هیئت علمی

 0تا 9

انگیزه ابقا کارکنان

 1تا 11

کیفیت زندگی کاری

 12تا 11

تسهیل تحقیق

 19تا 29

دسترسی به اطالعات

 20تا 99

توانایی نفوذ شبکه

 90تا 91

درجه تعامل

 97تا 01

مالی

 02تا 00

مشتری

 06تا 07

یادگیری

 62تا 69

فرآیند

 60تا 61

جدول  -2ماتریس همبستگی و بررسی روایی واگرا
متغیرها
1
2
9

تسهیل تحقیق

جذر
AVE
2/996

کیفیت زندگی کاری 2/910

تعهد اعضای علمی

2/911

 0انگیزههای ابقای کارکنان 2/910

9

2

3

8

7

7

5

4

1

91

99

92

1
**1 2/161
**1 2/011** 2/602
**1 2/021** 2/006** 2/912

6

دسترسی به اطالعات 2/999

**1 2/921** 2/021** 2/991** 2/011

1

فرصت استخدام برابر 2/109

**1 2/927** 2/011** 2/021** 2/692** 2/097

9

توانایی نفوذ شبکه

2/191

**1 2/619** 2/021** 2/061** 2/021** 2/996** 2/621

1

درجه تعامل

2/927

**1 2/176** 2/122** 2/622** 2/901** 2/021** 2/601** 2/091

7

مالی

2/911

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

12

مشتری

2/911

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

11

یادگیری

2/199

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

12

فرایند

2/976

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

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

همچنین در این پژوهش برای تعیین پایایى وسیله
تحقیق از سه معیار بارهای عاملی ،ضریب تتای
ترتیبی و ضریب پایایى مرکب بنا بر نظر فورنل و
الرکر ( ،)1711استفاده شد .پایایی هریك از گویهها
به مقدار بارهای عاملی هر یك از متغیرهای مشاهده
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شده ،اشاره دارد و برای مشخص کردن این که
شاخصهای اندازهگیری (متغیرهای مشاهده شده) تا
چه اندازه برای سنجش متغیرهای پنهان قابل قبول
هستند ،استفاده شد .کمینهی مقدار قابل قبول 2/9
و بارهای عاملی  2/0سطح معناداری متوسط را نشان
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نگاره  -9بررسی خطی بودن رابطههای متغیرهای اصلی پژوهش
میدهد .در تحلیلهای عاملی تأییدی ،بارهای عاملی
باالتر از  2/6نشانگر سطح معناداری قوی و
همبستگی قوی بین متغیرهای مشاهده شده و عامل
بوده ،نیز بیانگر آن است که سازه خوب تعریف شده
است .تتای ترتیبی ،معیار کالسیك برای سنجش
پایایی و شاخص ارزیابی پایداری درونی به شمار
آیند .پایداری درونی نشانگر میزان همبستگی یك
سازه و شاخصهای مربوط به آن است .ضریبهای
تتای ترتیبی همهی متغیرها در این پژوهش از
کمینه مقدار  2/9بیشتر بوده است .پایایى مرکب،
متکى بر بارهاى عاملى حقیقى هر سازه است.
بنابراین معیار بهترى را براى پایایى ارایه میدهد.
پایایى مرکب باید مقدارى بیش از  2/9را به دست
آورد تا بیانگر ثبات درونى سازه باشد (فورنل و الرکر،
 .)1711برای تحلیل و سنجش مدل این پژوهش از
تحلیل دادهها به وسیله مدل ساختاری استفاده شد.
مدل ساختاری ،مدلی آماری برای بررسی رابطههای
خطی بین متغیرهای مکنون (مشاهده نشده) و
متغیرهای آشکار (مشاهده شده) است .نرمافزار مورد
استفاده در این پژوهش  SMART-PLSبود .این
نرمافزار مدل ساختاری را که دارای چندین متغیر
بوده و اثرهای مستقیم ،غیرمستقیم و تعاملی را
شامل مى شود ،مورد تحلیل قرار میدهد .این

نرمافزار براى آزمودن تأثیر تعدیل کنندگى ،نرمافزار
مناسبی است (باغزی و فورنل .)1712 ،در نگاره ،1
پیش فرض خطی بودن رابطههای بین متغیرهای
اصلی پژوهش با نمودار پراکنش آنها بررسی شده
است که وجود رابطه خطی بین آنها را تایید
میکند .این حالت در مورد رابطه بین دیگر متغیرها
نیز برقرار است.
نتایج به دست آمده از تحلیل عاملی تأییدی و بررسی
ضریبهای بارهای نشان میدهد که  16پرسش از
 69پرسش ،به شرح پرسشهای ( P1مربوط به متغیر
فرصت استخدام برابر)( P5 ،مربوط به متغیر تعهد
اعضای هیئت علمی) P8 ،و ( P11مربوط به متغیر
انگیزه ابقاء کارکنان) P14 ،و ( P16مربوط به متغیر
کیفیت زندگی کاری) P17 ،و  P20و ( P21مربوط به
متغیر تسهیل تحقیق)( S2 ،مربوط به متغیر
دسترسی به اطالعات) Q7 ،و( Q8مربوط به متغیر
مشتری) Q10 ،و( Q11مربوط به متغیر یادگیری) و
( Q14مربوط به متغیر فرآیند) ،دارای بار عاملی
نامناسب هستند .بنابراین از مدل حذف شده و بار
دیگر نسبت به تعیین ضریبهای بارهای عاملی مدل
جدید اقدام شد که با توجه به نگاره  9میتوان دید
که ،شرط تأیید عاملی تأییدی برای همهی متغیرها
برقرار است.
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جدول  -3روایى همگرا و پایایى ابزار اندازه گیرى
متغیرهای پژوهش

ضریب میانگین واریانس استخراج شده ()AVE

بارهای عاملی ضریب پایایی مرکب ()CR

ضریب تتای ترتیبی

فرصت استخدام برابر

2/911

---

2/110

2/97

تعهد اعضای هیئت علمی

2/117

---

2/121

2/92

انگیزه ابقا کارکنان

2/611

---

2/111

2/916

کیفیت زندگی کاری

2/610

---

2/199

2/121

تسهیل تحقیق

2/122

---

2/199

2/119

دسترسی به اطالعات

2/677

---

2/902

2/92

توانایی نفوذ شبکه

2/172

---

2/100

2/112

درجه تعامل

2/620

---

2/129

2/961

مالی

2/111

---

2/111

2/971

مشتری

2/610

---

2/192

2/972

یادگیری

2/922

---

2/111

2/111

فرآیند

2/199

---

2/977

2/990

برابر با الگوریتم تحلیل دادهها در روش  ،PLSپس از
برازش مدل اندازهگیری ،برازش مدل ساختاری
بررسی میشود .بر خالف مدلهای اندازهگیری که در
آن رابطههای بین متغیرهای پنهان و آشکار مورد
توجه است ،در بررسی مدل ساختاری ،رابطههای بین
متغیرهای پنهان با همدیگر تجزیه و تحلیل شده و
معیارهای ضریب معناداری ( ،)t-Valueمعیار  R2و
معیار استون – گیزر ( )Q2لحاظ میگردد.
ارزش  ،tمعنیدار بودن اثر متغیرها را بر هم نشان
میدهد .اگر مقدار  ،tبیشتر از  1/71باشد ،یعنی اثر
مثبت وجود دارد و معنیدار است .اگر بین  +1/71و
 -1/71باشد ،اثر معنیداری وجود ندارد و اگر
کوچكتر از  -1/71باشد .یعنی اثر منفی و معنیدار
دارد .همچنین ضریبهای مسیر اگر باالی  2/1باشد،
بدین معنى است که ارتباطی قوی میان دو متغیر
وجود دارد ،اگر بین  2/9تا  2/1باشند ،ارتباط
متوسط و اگر زیر  2/9باشند ،ارتباط ضعیفی وجود
دارد (چین.)2229 ،
بر این مبنا با توجه به نگارههای شمارهی  2و 9
میتوان دید که سرمایه انسانی تأثیر متوسط و
معناداری بر سرمایه ارتباطی (ضریب مسیر  2/92و t
برابر با  )12/12و همچنین تأثیر معنادار و متوسطی
بر عملکرد (ضریب مسیر  2/91و  tبرابر با )12/10
دارد .همچنین ،متغیر سرمایه ارتباطی نیز تأثیر قوی
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و معناداری بر عملکرد (ضریب مسیر  2/91و  tبرابر
با  )17/12دارد .از این رو میتوان گفت که وجود
همهی رابطههای مستقیم تأیید میشود .همچنین به
دلیل مشابه و توجه به ارزش  tو ضریب مسیرهای
مرتبط (نگارههای  1و  ،)2میتوان مشاهده کرد که
بین همهی متغیرها و مؤلفههای مربوطه به آنها نیز
رابطههای مثبت و معناداری برقرار است.
دومین معیار ضروری برای بررسی برازش مدل
ساختاری ،بررسی ضریبهای تعیین ( )R2مربوط به
متغیرهای پنهان درونزای مدل است .این معیار برای
متصل کردن بخش اندازهگیری و بخش ساختاری
مدلسازی معادلههای ساختاری به کار میرود و
بیانگر تأثیر متغیر برونزا بر متغیر درونزا است.
محققان سه مقدار  2/99 ،2/17و  2/19را به عنوان
مالکی برای ضعیف ،متوسط و قوی بودن  R2معرفی
میکنند و زیاد بودن آن را نشان از برازش مناسب
مدل معرفی میکنند (داوری و رضازاده 1972 ،به
نقل از چین .)1771 ،با توجه به این که مقدار  R2در
همهی موارد در محدوده خوبی قرار دارد ،بنابراین با
توجه به سه مالک یاد شده ،مناسب بودن برازش
مدل ساختاری تأیید میشود.
سرانجام معیار  Q2توان پیشبینی مدل را
مشخص میسازد و مدلهایی که برازش بخش
ساختاری قابل قبولی دارند ،باید قابلیت پیشبینی

شماره  ،84بهار 9314

نگاره  -2ضریبهای ساختاری مدل
شاخصهای مربوط به سازههای درونزای مدل را
داشته باشند .بدین معنا که اگر در یك مدل،
رابطههای بین سازهها به درستی تعریف شده باشد،
سازهها میتوانند به قدر کافی بر شاخصهای یکدیگر
تأثیر گذاشته و از این راه ،فرضیهها به درستی تأیید
شوند (عباسی اسفنجانی .)1976 ،داوری و رضازاده
( ،1972به نقل از هنسلر و همکاران)2227 ،
( ،)2227درباره شدت توان پیشبینی مدل در مورد
سازههای درونزا ،سه مقدار  2/16 ،2/22و  2/96را به
ترتیب قدرت پیشبینی ضعیف ،متوسط و قوی
تعیین نمودهاند .بر این مبنا مقدار  Q2در مورد
سازههای درونزای مدل پژوهش به ترتیب 2/622
برای عملکرد و  2/911برای سرمایه ارتباطی به
دست آمده است که در همهی موارد در آستانه
مطلوب قرار دارد و مؤید برازش ساختاری مناسب
مدل است.
برای بررسی برازش مدل کلی که در هر دو بخش
مدلهای اندازهگیری و ساختاری را کنترل میکند،
معیار  GOFبه ترتیب زیر محاسبه شده است:

با عنایت به رابطه باال ،مقدار این معیار برابر با
 2/09محاسبه میشود که با توجه به مالکهای
 2/26 ،2/21و  2/91به عنوان مقدارهای ضعیف،
متوسط و قوی ،نشان از برازش کلی قوی مدل دارد.
برابر با الگوریتم تحلیل دادهها در روش ،PLS
پس از بررسی برازش مدلهای اندازهگیری ،ساختاری
و مدل کلی ،با بررسی ضریبهای معناداری
(مقادیر ،)tهر یك از مسیرها و نیز ضریبهای آنها،
فرضیههای مربوطه آزموده میشوند .بنا بر مدل
مفهومی آزمون شده ،مطابق با نگاره شماره ،2
عددهای واقع روی خطوط ،ضریب مسیر و ارتباط
بین متغیرهای پنهان را نشان میدهند .ضمن این که
برای بررسی معنادار بودن مسیر ،الزم است تا مقدار t
مسیر نیز مورد توجه قرار گیرد که با توجه به نگاره
شماره  ،2میتوان معنادار بودن همهی مسیرها را با
توجه به بزرگتر بودن مقدار  ،tهمهی آنها از آستانه
 ،1/71مشاهده کرد .بر این مبنا ،جدول  ،0نتایج
آزمون رابطههای مورد نظر را نشان میدهد.
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نگاره  -9نتایج آزمون t

جدول  -8خالصه نتایج به دست آمده از آزمون مسیرها
مسیرها

ضریب

ارزش آزمونt

سطح معناداری

میزان تأثیر

سرمایه انسانی تسهیل تحقیق

2/991

27/199

معنادار

قوی

سرمایه انسانی کیفیت زندگی کاری

2/127

1/717

معنادار

ضعیف

سرمایه انسانی انگیزه ابقا کارکنان

2/116

2/229

معنادار

ضعیف

سرمایه انسانی تعهد اعضای هیئت مدیره

2/212

9/202

معنادار

ضعیف

سرمایه انسانی فرصت استخدام برابر

2/129

16/01

معنادار

قوی

سرمایه انسانی سرمایه ارتباطی

2/021

12/12

معنادار

متوسط

سرمایه انسانی عملکرد

2/010

12/10

معنادار

متوسط

سرمایه ارتباطی دسترسی به اطالعات

2/702

17/76

معنادار

قوی

سرمایه ارتباطی توانایی نفوذ شبکه

2/112

61/96

معنادار

قوی

سرمایه ارتباطی درجه تعامل

2/916

26/11

معنادار

قوی

سرمایه ارتباطی عملکرد

2/927

17/12

معنادار

قوی

عملکرد مالی

2/191

60/70

معنادار

قوی

عملکرد مشتری

2/711

11/62

معنادار

قوی

عملکرد یادگیری

2/117

2/912

معنادار

ضعیف

عملکرد فرآیند

2/107

2/061

معنادار

ضعیف
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شماره  ،84بهار 9314

جدول  -7اثر متغییرهای تحقیق بر عمل کرد مرکزهای آموزش عالی جهاد کشاورزی
مسیرها

اثرات مستقیم

اثرات غیر مستقیم

اثرات کل

سرمایه انسانی سرمایه ارتباطی

2/02

----

2/02

سرمایه ارتباطی عملکرد

2/91

----

2/91

سرمایه انسانی عملکرد

2/01

2/92

2/91

در ادامه پژوهش به بررسی اثر میانجی متغیر
سرمایه ارتباطی بر رابطه بین سرمایه انسانی و
عملکرد پرداخته شده است .برای بررسی میزان تأثیر
مستقیم و غیر مستقیم متغیرهای مستقل بر وابسته
الزم است تا اثرهای کل ،مستقیم و غیرمستقیم برای
متغیرهای درون زای مدل ارایه شود .همانگونه که
در نگاره شمارهی  2و  9بیان شد ،رابطه سرمایه
انسانی با سرمایه ارتباطی و در ادامه سرمایه ارتباطی
با عملکرد ،معنادار است .از این رو میتوان بیان کرد
که سرمایه ارتباطی ،اثر میانجی بر رابطه بین سرمایه
انسانی و عملکرد دارد .این نتیجه را درجدول  6نیز
میتوان دید.
بحث و نتیجهگیری
هدف از این تحقیق شناسایی عاملهای سرمایه
انسانی و سرمایه ارتباطی یك دانشگاه است که منجر
به ارتقای کیفیت آن میشود .مدل سنجش بیان کرد
که تسهیل تحقیق ،کیفیت زندگی کاری ،اقدامهای
حفظ کارکنان ،تعهد هیئت علمی و فرصت استخدام
برابر ،پیشبینیکنندههای قابل توجهی از سرمایه
انسانی هستند .اهمیت تسهیل تحقیق و خروجی
تحقیق در خلق دانشگاههای کالس جهانی با ارتقای
عملکرد در بررسیهای پیشین بررسی شده است
(هوانگ 2216؛ پوستیگلیون 2216 ،2219؛ شین و
لی .)2216
با افزایش سیاستهای نئو لیبرال در آموزش
عالی ،تغییرپذیریها در شکلهای نظارت و تأکید
روی سرمایه داری علمی ،کیفیت زندگی کاری و
هشدارهای فراهم شده برای هیئت علمی به سرعت
درحال تبدیل شدن به یك راهی برای حفظ و
اشتغال افراد مستعد در دانشگاهها میباشد .اهمیت
این عاملها و اقدامها در دانشگاهها به روشنی با

بررسیهای پیشین اثبات شده است (فرر و موریس
2219؛ پیك و همکاران 2212؛ تیلور  .)2219اگرچه
افراد دیگری مانند نادولنی و ریان ( )2216وجود
دارند که با این دیدگاه موافق نیستند و دقت و
درستی به کارگیری نظریه مك دونالدی را برای
آموزش عالی زیر پرسش میبرند.
تعهد سازمانی هیئت علمی به صورت گستردهای
توسط الورنس و همکاران ( )2212بررسی شده است
که سعی کردهاند که عاملهایی را که منجر به تعهد
هیئت علمی میشوند با خروجی رفتاری مرتبط
کنند .این بررسی این تفکرها و پیشنهادها را که
تبادل اجتماعی ،پذیرش مسئولیتهای علمی و
اجرایی و آگاهی و درک بینش سازمانها میتواند به
تحریك تعهد در بین اعضای هیئت علمی کمك کند
دوباره تصریح میکند.
دسترسی به اطالعات ،ظرفیت اهرمبندی شبکهای
و درجه تعامل به عنوان پیشبینی -کنندههای قابل
توجه سرمایه ارتباطی پدیدار شدند .بررسیهای
بسیاری روی گزارشدهی اطالعات در نظام
حسابداری دانشگاهی و با وب سایتها با هدف
انعطاف پذیرتر ،شفاف تر ،رقابتی تر ،قابل مقایسهتر و
مسئولیت پذیرتر کردن دانشگاهها انجام شده است
(کاسترو و همکاران 2211؛ سانچز و همکاران 2219؛
و ژنگ و اوهالوران .)2219این بررسیها اعتبارسنجی
میکنند که آیا فراهم کردن اطالعات برای ذی نفعان
دانشگاه میتواند یك راه همیشگی در خلق حُسن
نیت و یك پایه قوی برای سرمایه ارتباطی باشد یا
خیر .همچنین ظرفیت اهرمبندی شبکهای و درجه
تعامل به صورت گستردهای ارزیابی شدهاند (گیبس و
دین 2210؛ نیلسن و کاپلن 2210؛ سورینس و
همکاران  .)2216تا به امروز همه این ارزیابیها
درباره شبکه قوی و تبادل اجتماعی برای ارتقای
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عملکرد بوده است .همین ارزیابیها برای
دانشگاههایی که باید سیاستهای مناسبی برای
بینالمللی شدن ،برنامههای به اشتراکگذاری دانش،
رابطههای سازگار بین دانش آموختگان و
همکاریهای پیوسته دانشگاه با صنعت داشته باشند
نیز به کار میروند .همچنین دانشگاهها باید خودشان
را به عنوان یك تأمینکننده خدمات تلقی کنند و و
با دانشجویان دانشگاه ،صنعت و اعضای هیئت علمی
به عنوان ذی نفع رفتار کنند .عامل قابل توجه
دیگری که به عنوان اصل پایهای سرمایه انسانی
پدیدار شد سطح تعهد اعضای هیئت علمی درقبال
دانشگاههای خود میباشد .مهمترین شاخصهایی که
از این بررسی پدیدار شدند و در تعهد اعضای علمی
سهیم هستند عبارت بودند از تمایل بخش هیئت
علمی برای به عهده گرفتن مسئولیت اجرایی و علمی
و باور آنان به بینش و مأموریتی که آنان به خاطر آن
در دانشگاه کار میکنند .در نهایت کثرت گرا بودن
در انتخاب راههای کار کردن نیز به عنوان یك
شاخص مهم در سرمایه انسانی دانشگاه آشکار شد.
با مقایسه اجمالی نتایج به دست آمده آنچه بیش
از همه به چشم میخورد نقش قابل توجه سرمایه
انسانی بر عملکرد دانشگاه و سرمایه ارتباطی است.
یافتههای پژوهش نشان میدهد که بین سرمایه
انسانی و سرمایه ارتباطی با عملکرد دانشگاه رابطه
مستقیم و معناداری برقرار است .در این راستا
میتوان گفت که مدیریت دانش بر سه موضوع افراد،
فناوری و فرآیندها تاکید دارد و تالش میکند با
تعامل بین این عاملها و ایجاد محیطی مبتنی بر
مشارکت ،همکاری و اعتماد متقابل ،زمینه اشتراک،
تبادل و انتقال دانش در سازمان را به منظور
دستیابی به هدفها آماده کند .انتقال اطالعات و
دانش در سطح کالن و خرد بین افراد سازمان به
افرادی بستگی دارد که این انتقال را تسهیل و تسریع
میکنند .سرمایه انسانی با فراهم آوری شرایط الزم از
جمله ایجاد اعتماد و تعامل بین اعضای سازمان،
گسترش رابطههای بیرونی و درونی سازمان ،زمینه
گسترش و اشتراک دانش و افزایش خالقیت در
سازمان را فراهم میسازد و باعث توسعه مدیریت
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دانش در سازمان میشود و در ادامه مشارکت بهتری
در تسهیم دانش به علت ایجاد رابطههای بر پایه
اعتماد در چارچوبهای مرجع مشترک و هدفهای
مشترک ایجاد میشود .به علت سطح باالی اعتماد و
روحیه همکاری ،هزینههای اجرایی کمتری پرداخت
میشود و باعث کاهش میزان ترک خدمت کارکنان،
کاهش هزینههای جدایی و هزینههای به کارگیری و
آموزشی شده و در مجموع باعث بهبود عملکرد
میشود.
این بررسی دیدگاه خاصی را درباره رابطههای
بین سرمایه انسانی و ارتباطی ،سرمایه انسانی و
عملکرد دانشگاه و سرمایه ارتباطی و عملکرد دانشگاه
آشکار میکند .سرمایه انسانی و سرمایه ارتباطی به
صورت توأمان بر عملکرد دانشگاه اثر میگذارند.
همچنین ،نتایج نشان میدهند که سرمایه ارتباطی
به صورت جزئی تأثیرهایی را که سرمایه انسانی روی
عملکرد دانشگاهها دارد ،وساطت میکند .در واقع،
برخالف دیگر بررسیها ،این بررسی بیانگر یك
وساطت جزئی است که میتواند یك شاخص جالب
توجه باشد که نشان میدهد به همان اندازه که
سازمانهای دانش -محور سنتی مانند دانشگاهها به
این شاخص مربوط میشوند ،مهارت انسانی ،دانش،
تعهد و سیاستهای رفاه کارکنان نیز اگر با یك پایه
سرمایه ارتباطی قوی ضمیمه شده باشند ،میتوانند
تأثیر بهتری بر عملکرد داشته باشند .دیدگاه مشابهی
نیز توسط بورنی – بانرجی و همکاران ( )2211تأیید
شده است که تأثیرگذاریهای روشهای ارتباطی
کارکنان و تأثیر غیر مستقیم آن روی نوآوری را با
تأثیرگذاریهای وساطتی سرمایه ارتباطی بررسی
کردهاند.
با توجه به نتایج به دست آمده از این پژوهش ،به
متولیان مرکزهای آموزشی وزارت جهاد کشاورزی
پیشنهاد میشود تا به منظور بهبود عملکرد خویش،
زمینههای الزم را برای شکوفایی سرمایه انسانی به
عنوان یك دارایی نامشهود در دانشگاهها فراهم
سازند .همچنین ضرورت دارد متولیان و برنامهریزان
دانشگاهها و مؤسسههای آموزش عالی ،به ایجاد
شبکههای ارتباطی برای بهرهگیری از تجربههای
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.به سرمایه ارتباطی بیش از پیش توجه کنند
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Abstract
Universities play an important role in the economic and social development of a knowledgebased 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 SMARTPLS3 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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