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چکیده
هدف این پژوهش بررسی روابط بین سرمایه اجتماعی و گرایش کارآفرینانه با عملکرد شغلی بود .جامعه آماری شامل کلیه
کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی استان همدان به تعداد  635نفر بوده و حجم نمونه بر اساس جدول کرجسی و مورگان
به تعداد  242نفر تعیین شد که با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی طبقهای انتخاب شدند .دادههای پژوهش با استفاده
از پرسشنامههای استاندارد گردآوری گردید .روایی پرسشنامه توسط گروهی از متخصصان تأیید و پایایی آن نیز با استفاده از
ضریب آلفای کرونباخ تأیید شد که مقدار آن برای سنجش ابعاد گرایش کارآفرینانه ( ،)α=0/83سرمایه اجتماعي ( )α=0/85و
عملکرد شغلی ( )α=0/79تعیین شد .نتایج مدل یابی معادلههای ساختاری نشان داد که سرمایه اجتماعی و گرایش کارآفرینانه با
عملکرد شغلی رابطه مستقیم و معنیدار داشتند .نتایج  Bootstrappingهم نشان داد که گرایش کارآفرینانه رابطه بین سرمایه
اجتماعی و عملکرد شغلی را میانجیگری میکند .بر اساس یافتههای پژوهش میتوان نتیجه گرفت که سرمایه اجتماعی ارزش
سرمایهگذاری را دارد زیرا ایجاد و حفاظت از سرمایه اجتماعی در سازمان ،سطح گرایش کارآفرینانه و عملکرد کارکنان را بهبود
میبخشد.
واژههای کلیدی :سرمایه اجتماعی ،گرایش کارآفرینانه ،عملکرد شغلی ،سازمان جهاد کشاورزی.
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مقدمه
عملکرد شغلی ،یک رفتار سازمانی مهم است که نقش مؤثری
در موفقیت سازمان دارد .به همین دلیل است که سازمانهای
موفق تالش زیادی میکنند تا عوامل مؤثر بر عملکرد و رفتار
کارکنان را شناسایی و مدیریت کنند و به این توفیق دست
بیابند که با فراهم کردن این عوامل ،بر عملکرد کارکنان خود
(هم ازنظر کمیت و هم ازنظر کیفیت) بیفزایند (بابلی.)1394 ،
امروزه سرمایه اجتماعی بستر مناسبی براي بهرهوري سرمایه
انسانی و فیزیکی و راهی براي نیل به موفقیت قلمداد میشود.
مدیران و رهبرانی که بتوانند در سازمان سرمایه اجتماعی ایجاد
کنند ،راه کامیابی شغلی و سازمانی خود را هموار میسازند
(کریمی و همکاران)1392 ،؛ اما علیرغم توجه روزافزون
به سرمایه اجتماعی ،شناخت ما بهویژه از این مفهوم بسیار
اندک است ( .)Payne et al., 2011هرچند محققان مدعی
هستند که سرمایه اجتماعی عملکرد کارکنان را بهبود میدهد
و در بسیاری از تحقیقات ،سرمایه اجتماعی بهمثابه عامل اصلی
و مؤثر برافزایش بازدهی و عملکرد نیروی انسانی بررسیشده
است ()Nahapiet & Ghoshal, 1998؛ قنبری و همتی،
 )1395اما هنوز ارتباط بین این دو متغیر کام ً
ال بررسی و
روشن نشده است ( .)Ben Hador, 2016درواقع)1999( ،
 Leana & Van Burenبیان میکنند که سرمایه اجتماعی
ممکن است با عملکرد کارکنان بهطور غیرمستقیم و از طریق
مکانیسمهای انگیزشی هم در تعامل باشد .ازجمله مفاهیم
بسیار مهم در حوزه کارآفرینی که هم بر عملکرد شغلی تأثیر
دارد و هم میتواند بهعنوان یک متغیر میانجی بین سرمایه
اجتماعی و عملکرد نقش ایفا کند گرایش کارآفرینانه است
( .)Ben Hador, 2016گرایش کارآفرینی یک مفهوم
روانشناختی هست که بیانگر قصد و گرایش بازیگران کلیدی
و کارکنان سازمان نسبت به وظایف و رفتارهای کارآفرینانه
میباشد (.)Krauss et al., 2005
اگرچه گرایش کارآفرینانه میتواند نقش مهمی را در بهبود
عملکرد فردی ایفا نماید ( ،)Fellnhofer et al., 2016اما
شناخت و درک بهتر از شرایط و محیطی که در آن گرایش
کارآفرینانه عملکرد فرد را افزایش میدهد ،ضروری است.
همچنین تحقیقات بسیار اندکی درزمینة پیشایندهای گرایش
کارآفرینانه صورت گرفته است (.)De Clercq et al., 2013
یکی از عواملی که میتواند بر گرایش کارآفرینانه مؤثر باشد،
سرمایه اجتماعی است؛ اما رابطه این دو عامل بهخوبی بررسی
نشده و نیازمند تحقیقات بیشتر است) Stam & Elfring,
(. 2008الزم به ذکر است که اکثر مطالعات صورت پذیرفته
تنها رابطه بین سرمایه اجتماعی ،گرایش کارآفرینانه و عملکرد
را در سطح سازمان بررسی کردهاند و مطالعه این روابط در
سطح فردی بسیار اندک است.
ذکر این نکته ضروری است که بخش دولتي و نظام اداري
يك كشور از بسترهاي مهم رشد و توسعه و از ابزارهاي اصلي
اجراي فعاليتها و وظايف دولتي محسوب ميشود؛ ازاینرو،
ناكارآمدي اين بخش مشكالت متعددي را براي يك جامعه به
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همراه خواهد داشت .در اين ميان ،سازمانهاي دولتي فعال در
بخش كشاورزي بهویژه سازمان جهاد كشاورزي بنا به داليل
مختلف وضعيت مناسبي نداشته و عملكرد آنها پايينتر از
اهداف كمي مندرج در برنامه توسعه است .در چنين شرايطي
ضروري است تا براي بهبود عملكرد اين سازمانها به بررسي
وضعيت موجود و شناخت عوامل اصلي اثرگذار بر آن پرداخته
شود (رضایی و همکاران .)1393 ،یکی از عواملی که با عملکرد
سازمانی رابطهی مثبت و تنگاتنگی دارد ،عملکرد شغلی
کارکنان آن سازمان است ( ،)Carmeli et al., 2007به
همین دلیل بررسی و شناسایی عوامل مؤثر بر عملکرد شغلی
میتواند درنهایت به بهبود عملکرد سازمانی کمک شایانی
نماید.
درگذشته عمده تمرکز پژوهشگران و کارگزاران سازمانی بر
سرمایههای مادی و فیزیکی سازمانها بوده ،ولیکن در دهههای
اخیر سرمایههای غیرمادی نیز توجه اندیشمندان علوم سازمان
و مدیریت را به خود مشغول داشته است .یکی از مهمترین این
سرمایهها ،سرمایه اجتماعی است .واژه سرمایه اجتماعی اولین
بار توسط جامعهشناسان در سال  1916مورداستفاده قرار
گرفت ( )Lin, 2001اما بهعنوان یک حوزه تحقیقاتی در دهه
 1980مطرح شد ( .)Huang & Wang, 2011در حوزه
سازمانی اولین بار افرادی همچون ( )Fukuyama 1995و
( )Nahapiet & Ghoshal 1998سرمایه اجتماعی را مورد
تجزیهوتحلیل قراردادند ،اما تا به امروز تحقیقات بسیار زیادی در
این زمینه انجامشده است .سرمایه اجتماعی ازجمله داراییهای
نامحسوس سازمان است که مبتنی بر تعامالت بین افراد است
و میتواند باعث بهبود زندگی کاری کارکنان و عملکرد شغلی
آنان شود ( .)Ben Hador, 2016سرمایه اجتماعی عموماً
بیانگر ارزش موجود در روابط اجتماعی افراد یا گروهها است
(.)Adler & Kwon, 2002; Payne et al., 2011
بهعبارتیدیگر ،سرمایه اجتماعی ،دربرگیرنده اطالعات ،اعتماد
و هنجارهایی از روابط متقابل در شبکههای اجتماعی است
( .)Ferris et al., 2017بهطور ویژه و از دیدگاه سازمانی،
 )Adler & Kwon (2002سرمایه اجتماعی را مجموعهای
از ارزشها و هنجارهای غیررسمی و الزامات ذهنی میدانند که
اعضای گروه آن را به اشتراک گذاشته و در شکلدهی ارتباطاتی
سازمان بسیار سودمند میدانند Ben Hador (2017 ).بیان
میکند که سرمایه اجتماعی شامل شبکهها ،روابط اجتماعی،
هنجارها و ارزشهایی است که از طریق این شبکهها و روابط،
ایجاد ،توزیع و منتشر میشود .صاحبنظران بیان میکنند که
سرمایه اجتماعی نقش مهمی در توسعهی همکاری ،بهرهوری و
روابط پایدار در سازمانها ایفا نموده و به رشد و توسعه کارکنان
و سازمانها کمک مینماید.
عملکرد شغلی یک متغیر اصلی در رشته روانشناسی
صنعتی و سازمانی است .بسیاری از بررسیها و تحقیقات
روانشناسان صنعتی و سازمانی مربوط به شناسایی ،ارزیابی یا
ارتقای عملکرد شغلی بودهاند (محمدی و همکاران.)1395 ،
صاحبنظران معتقدند که بدون نیروی انسانی ماهر ،توانمند،
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متعهد و خشنود تحقق اهداف سازمانی غیرممکن است (رستمی
و همکاران)1394 ،؛ بنابراین توجه به عملکرد کارکنان در
سازمان یک امر ضروری است .روانشناسان ،عملکرد شغلی را
محصول رفتارهای انسانی میدانند و معتقدند انگیزهها و نیازها،
در عملکرد افراد و درنهایت رشد و توسعه اقتصادی ،تأثیر دارند
(احدی و همکاران .)1393 ،عملکرد شغلی ،یک سازه ترکیبی
است که بر پایه آن ،کارکنان موفق از کارکنان ناموفق از طریق
مجموعهای از مالکهای مشخص قابلشناسایی هستند.
درواقع عملکرد شغلی همان کار واقعی افراد با توجه به
شرح وظایفشان است (.)Ohme & Zacher, 2015
گرایش کارآفرینانه ازجمله مفاهیمی است که در حوزه
تحقیقات کارآفرینی از اهمیت باالیی برخوردار است
(;Covin & Lumpkin, 2011; Rauch et al., 2009
 .) Wales et al., 2011گرایش کارآفرینانه یک گرایش
راهبردی است که فرایندها و رفتارهای کارآفرینانه سازمان
را در برمیگیرد و مستلزم آن است که سازمان نوآور ،پویا و
ریسکپذیر باشد (Covin & Slevin, 1989; George
.)& Marino,2011; Gupta & Gupta, 2015
بهعبارتدیگر ،گرایش کارآفرینانه مفهومی روانشناختی است
که بیانگر قصد و گرایش بازیگران کلیدی و کارکنان سازمان
نسبت به وظایف و رفتارهای کارآفرینانه میباشد (Krauss
 .)et al., 2005بیشتر مطالعات انجامشده گرایش کارآفرینانه
را مفهومی چندبعدی ميدانند و ابعاد سه گانة كلیدي متمايز
نوآوری ،ریسکپذیری و پیشگامی را براي آن در نظر ميگیرند
(حسینی مقدم و حجازی .)1393 ،نوآوري شامل عالقه به
ايدهها ،تجربیات جديد و فرايندهاي خالق است كه ممكن
است نتیجه آن توسعه و ايجاد محصول ،خدمات جديد يا
فناوریهای نو باشد .ريسکپذيري به حمايت از پروژهها باوجود
احتمال شكست اشاره دارد .پیشگامي نیز به معناي پیشقدم
شدن براي مواجه با رويدادهاي احتمالي آينده و فائق آمدن بر
فعالیتهاي رقبا است.
روابط اجتماعی اعضای سازمان ،وجود اعتماد باال و دیدگاه
مشترک در بین آنها که اهداف راهبردی مشترکی را دنبال
میکنند میتواند به بهبود عملکرد کمک کند (Maurer et
 .)al., 2011سرمایه اجتماعی میتواند کسب و بهرهبرداری
از منابع را تسهیل نماید .بهویژه در محیطهای ناپایدار و با
سازماندهی ضعیف ،شبکههای غیررسمی نقش کلیدی در
کسب منابع و فائق آمدن بر موانع و محدودیتهای حاکم
بر ساختارهای بوروکراتیک بازی میکند (Manev et al.,
 .)2005مطالعههای متعددی درباره سرمایه اجتماعی و رابطه
آن با عملکرد شغلی انجامشده است .نتیجه این مطالعهها نشان
میدهد سازمانهایی که سرمایهگذاری بیشتری در سرمایه
اجتماعی میکنند ،شاهد بهبود عملکرد کارکنان خود و بهتبع
آن بهبود عملکرد سازمان هستند (.)Ellinger et al., 2013
در این راستا )Ben Hador (2016 ،در تحقیق خود گزارش
داد که رابطه مثبت و معناداری بین سرمایه اجتماعی و عملکرد
شغلی کارکنان وجود دارد .نعمتی و همکاران ( ،)1395گراوند

و همکاران ( )1395و آزادی و عیدی ( )1394هم در مطالعه
خود رابطه مثبت و معنیداری بین سرمایه اجتماعی و عملکرد
شغلی کارکنان گزارش دادند؛ بنابراین اولین فرضیه پژوهش
بیانگر رابطه مستقیم بین سرمایه اجتماعی سازمانی و عملکرد
کارکنان است.
همانطور که اشاره شد سرمایه اجتماعی یکی از
پیشایندهای مهم گرایش کارآفرینانه تلقی میگردد که کمتر
به آن پرداختهشده است (Rodrigo-Alarcon et al.,
 .)2017سرمايه اجتماعي بهعنوان يک پديده اجتماعي
باعث بروز خالقيت ،ایده پروری ،تسهيل رفتارهاي نوآورانه و
ريسکپذيري ميشود ( .)Coleman, 1988مطالعات تجربي
نشان ميدهد كه تعامالت اجتمـاعي نقـش مهمـي در تـسهيل
نـوآوري و خالقيت كه ازجمله شاخصهاي گرایش كارآفريني
به شمار ميرود ،ايفا ميكنـد .نظريـهپـردازان ارتباط بين
شبکههای اجتماعي و توسعه ايدههاي جديد و خالقيت را
موردبررسی قـرار دادهاند .همچنین مطالعات تجربي و نظری
درباره ارتبـاط بـين تعـامالت اجتمـاعي و ریسکپذیری كه
از ديگر ابعاد كارآفريني و گرایش کارآفرینانه به شمار ميرود
صورت گرفته است (.)Nahapiet & Ghoshal, 1998
ارتباطات اجتماعي از طريق شناسايي و كشف تهديدات
و فرصتهاي محيطي و با بهکارگیری اقداماتي براي خنثي
كردن عدم اطمينان محيطي منجر به بروز پيشگامي ميشـود.
ارتباطات اجتماعي همچنین موجب تسهيل انتقال دانـش شـده
و بهکارگیری تعـامالت اجتماعي نهتنها به مشارکتکنندگان
در اين ارتباطات سود ميرساند بلكه خود افراد نيز با كاهش
هزينه و زمان پاسخ به نيازها و تهديدات محيطي به مزايايي
دست مييابند .تحقيقات اخير نشانگر وجود ارتباط بين اندازه
شـبكه بـا نـوآوري ،خـود تجديـدي و كارآفريني است .نقش
شبكهها در تقويـت نـوآوري و توسـعه ايـدههـاي جديـد
موضـوع مطالعات سالهاي اخير بوده و يافتههاي تحقيقات از
اين نظريـه حمايـت مـيكنـد (.)Burt, 2000
بهطورکلی ،محققان مختلف نظریههای گوناگونی درباره
رابطه بین سرمایه اجتماعی و کارآفرینی مطرح کردهاند؛
اما در بیشتر این تحقیقات یک نکته مشترک وجود دارد:
سرمایه اجتماعی بهعنوان تعامالت اجتماعی در نظر گرفته
میشود که اطالعات ،منابع و حمایتهایی را برای افراد
فراهم میآورد .سرمایه اجتماعی زمینه خیلی مناسبی برای
توسعه فعالیتهای کارآفرینی فراهم میکند و دستیابی به
مزیت رقابتی را تسهیل میکند ;Huang & Wang, 2011
;Kaasa, 2009; Chisholm & Nielsen, 2009
 .Chen et al.,) (2008سرمایه اجتماعی دسترسی به منابع
و اطالعات دقیق را تسهیل میکند و باعث بهبود همکاری و
اعتماد میشود ،به همین دلیل احتمال شناسایی و بهرهبرداری
از فرصتهای کسبوکار را افزایش میدهد و درنتیجه میتواند
بر گرایش کارآفرینانه تأثیر مثبت داشته باشد (Manev et
.)al., 2005
افزون بر این ،افرادی که دارای روابط اجتماعی قوی
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هستند ،جایگاه مناسبی در شبکهها دارند و همین امر احتمال
شناسایی فرصتهای اقتصادی توسط این افراد را افزایش
میدهد .نتایج تحقیقات انجامشده در سطح سازمانی بیانگر
رابطه مثبت سرمایه اجتماعی و گرایش کارآفرینانه میباشد
( .)Rodrigo-Alarcon et al., 2017هرچند تاکنون
رابطه بین این دو متغیر در سطح فردی بررسی نشده است
ولیکن با توجه به پیشینه تحقیق بیانشده ،میتوان دومین
فرضیه را در خصوص رابطه مثبت سرمایه اجتماعی با گرایش
کارآفرینانه مطرح نمود.
رابطه بين گرايش كارآفرينانه و عملكرد سازمانی در
پـژوهشهـاي متعـددي بررسیشده اسـت .نتایج اکثر
مطالعات انجامشده ،رابطه مثبت بین گرایش کارآفرینانه و
عملکرد را تأیید میکند (.)Zainol & Ayadurai, 2011
در فرا تحلیلی که  )Rauch et al. (2009روی بیش از 50
مطالعه کاربردی از  14هزار سازمان انجام دادهاند ،مشخص
شد گرایش کارآفرینانه با عملکرد رابطه بسیار زیادی دارد.
ولیکن تحقیقات انجامشده درباره رابطه بین دو متغیر مذکور
در سطح فردی بسیار اندک است .یکی از معدود مطالعات در
این حوزه توسط  )Fellnhofer et al. (2016انجامشده که
بیانگر آن است گرایش کارآفرینانه باعث افزایش عملکرد شغلی
افراد میشود؛ بنابراین ،فرضیهی سوم رابطه مثبت گرایش
کارآفرینانه با عملکرد شغلی را بیان میکند.
در تحقیق آزادی و عیدی ( )1394هم تعهد سازمانی
بهعنوان میانجی در رابطه بین سرمایه اجتماعی و عملکرد
کارکنان وزارت ورزش و جوانان نقش ایفا میکند .اگرچه
تاکنون پژوهشی درزمینة نقش میانجیگری گرایش کارآفرینانه
در رابطه با سرمایه اجتماعی و عملکرد شغلی صورت نگرفته ،اما
با توجه به رابطه غیرمستقیم سرمایه اجتماعی و عملکرد شغلی
( )Ben Hador, 2016و همچنین در نظر گرفتن رابطه
مستقیم گرایش کارآفرینانه با عملکرد شغلی (Fellnhofer
 )et al., 2016و سرمایه اجتماعی (Rodrigo-Alarcon
 ( et al., 2017میتوان فرضیه چهارم را درباره نقش
میانجیگری گرایش کارآفرینانه در رابطه با سرمایه اجتماعی و
عملکرد شغلی مطرح نمود.
اهداف تحقیق
هدف کلی تحقیق ،بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و
گرایش کارآفرینانه با عملکرد شغلی کارشناسان سازمان جهاد
کشاورزی استان همدان است که در نگاره  1نشان دادهشده
است.
بر اساس هدف كلي اشارهشده ،اهداف اختصاصي اين
تحقيق عبارتاند از :بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی با
عملکرد شغلی ،بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی با گرایش
کارآفرینانه ،بررسی رابطه بین گرایش کارآفرینانه با عملکرد
شغلی و بررسی نقش میانجیگری گرایش کارآفرینانه در رابطه
با سرمایه اجتماعی و عملکرد شغلی کارشناسان سازمان جهاد
کشاورزی استان همدان.

56

فصلنامه پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی
سال دهم  /شماره  / 3پاییز  / 96پیاپی 39

نگاره  .1مدل مفهومی پژوهش

روش پژوهش
پژوهش حاضر از حیث هدف ،پژوهشی کاربردی است ،روش
تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی میباشد .تجزیهوتحلیل
دادههای پژوهش با استفاده از مدل یابی معادالت ساختاری
و با نرمافزار  AMOSانجامگرفته است .جامعه آماری این
تحقیق شامل کلیه کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی
استان همدان به تعداد  635نفر بودهاند .برای تعیین حجم
نمونه از جدول کرجسی و مورگان استفاده شد و به تعداد
 242نفر برآورد گردید ،اما بهمنظور احتمال عدم پاسخگویی
به برخی از پرسشنامهها و تعمیمپذیری بیشتر نتايج پژوهش،
تعداد  300پرسشنامه بین کارشناسان توزيع گرديد که از بین
پرسشنامههاي گردآوریشده ،تعداد  247پرسشنامه مبناي
تجزیهوتحلیلهای آماري قرار گرفتند .در این پژوهش روش
نمونهگیری تصادفی طبقهای نسبی انجام شد.
ابزار اصلی گردآوری دادهها در این پژوهش ،پرسشنامه
بود که از دو بخش مشخصههاي فردي و حرفهاي پاسخگويان
و پرسشهاي مرتبط با سنجش گرایش کارآفرینانه ،سرمایه
اجتماعی و عملکرد شغلی تشکیلشده بود .در این تحقیق،
ال موافق تا کام ً
مقیاس پنجدرجهای لیکرت ،در طیفی بین کام ً
ال
مخالف تعریفشده است .پرسشنامههای مورداستفاده در این
پژوهش به لحاظ تکرار در تحقیقات متعدد داخلی و خارجی
از روایی و پایایی الزم برخوردار بوده و جزء پرسشنامههاي
استاندارد محسوب میشوند .در این پژوهش از روایی ظاهری
(مراجعه به اساتید و خبرگان) استفاده و براي پایایی نیز از
ضریب آلفاي کرونباخ استفاده گردید.
برای سنجش ابعاد گرایش کارآفرینانه از پرسشنامه
استاندارد ( )Bolton & Lane 2012و ()Bolton 2012
استفاده شد .این پرسشنامه شامل  10گویه است که ابعاد
سهگانه گرایش کارآفرینانه را در سطح فردی ارزیابی میکند:
پیشگامی شامل  3گویه (مث ً
ال :من معموالً مشکالت ،نیازها
یا تغییرات و ابتکار عملهای آینده را پیشبینی میکنم)؛
ک و
ریسکپذیری شامل  3گویه (به نظر من باید از ریس 
خطرپذیری در یک شغل دوری نمود)؛ و نوآوری شامل  4گویه
(مث ً
ال :دوست دارم کار یکسان را به روشهای مختلف انجام
دهم) است .پایایی این پرسشنامه بر پایه ضریب آلفا کرونباخ
 α= 0/83تعیین شد.
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براي اندازهگيري سرمایه اجتماعي از مقياس پنج گویهای  )Carmeli et al. (2009استفاده شد .يك نمونه از گویههای
اين پرسشنامه عبارت است از :در محل کار چه میزان به همکاران خود احساس نزدیکی میکنید؟ پایایی این پرسشنامه بر پایه
ضریب آلفا کرونباخ  α= 0/85تعیین شد.
برای ارزیابی عملکرد شغلی از پرسشنامه استاندارد  )Staples et al. (1999و  )Ryan & Deci (2000که دارای 4
گویه است ،استفاده شد (مانند باور دارم که کارمند کارآمدی هستم) .پایایی این پرسشنامه بر پای ه ضریب آلفا کرونباخ α= 0/79
تعیین شد.
يافتهها
نتايج بهدستآمده از تحقيق نشان داد که ميانگين سن کارشناسان موردمطالعه  41سال و بيشينه و کمينه آن به ترتيب
 62و  22سال بود .ازنظر جنس 78/8 ،درصد از پاسخگويان مرد و  22/2درصد از آنها را زنان تشکيل دادند .در خصوص سطح
تحصيالت ،نتايج تحقيق حاکي از آن بود که بيشترين فراواني ( 61/9درصد) متعلق به کارشناساني بود که از مدرک تحصيلي
کارشناسي برخوردار بودند .همچنين 22/7 ،درصد از پاسخگويان داراي مدرک تحصيلي کارشناسي ارشد 0/8 ،درصد دکتري،
 14/6درصد فوقدیپلم و  6/1درصد نيز مدرک تحصيلي ديپلم داشتند .بر اساس نتايج تحقيق مشخص شد که ميانگين سابقه
کارشناسان  16/53سال و بيشينه و کمينه آن نيز به ترتيب  30و يک سال بود .با توجه به يافتههاي تحقيق 71/3 ،درصد از
کارشناسان موردمطالعه داراي مدرک تحصيلي در گرايشهاي مختلف کشاورزي و  28/7درصد در گرايشهاي غیر کشاورزی
بودند .همانگونه که در جدول  1آورده شده است میانگین نمره پاسخگویان درزمینة مؤلفههای گرایش کارآفرینانه ،یادگیری
فردی و عملکرد شغلی در حد متوسط است.
نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بین سرمایه اجتماعی با گرایش کارآفرینانه با ( p>0/01و  )r=0.31و
عملکرد شغلی ( p>0/01و  )r=0.33و بین گرایش کارآفرینانه و عملکرد شغلی ( p>0/01و  )r=0.27همبستگی مثبت و معناداری
وجود دارد.
جدول  .1میانگین ،انحراف معیار و ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش
2

ردیف

متغیر

میانگین

انحراف معیار

1

1

سرمایه اجتماعی

3/50

0/75

1

2

گرایش کارآفرینانه

3/78

0/54

*0/31

1

3

عملکرد شغلی

3/94

0/63

*0/33

*0/27

3

1

*p <001/

برای آزمون فرضیهها از روش مدل یابی معادالت ساختاری استفاده شد .در این روش ،در بخش مدلهاي اندازهگیري ،روایی
گویههای پژوهش (با حذف تعدادی از گویهها) بررسی و تائید شد .در ادامه مدل اصلی تحقیق که شامل بخش ساختاري است،
آزمون شد .شاخصهاي برازش که در جدول  2آمده است ،مناسب بودن مدل مفهومی را تائید میکند.
جدول  .2شاخصهای برازندگی برای مدل اندازهگیری
شاخص برازندگی

X2

P

X2/df

GFI

CFI

TLI

IFI

RMSEA

مقدار بهدستآمده

73.056

0.015

1.491

0.952

0.976

0.968

0.976

0.045

>0.05

<3

>0.8

>0.9

>0.9

>0.9

<0.07

مقدار پیشنهادشده

β
همانگونه که نتایج مذکور در نگاره  2نشان میدهند ،گرایش کارآفرینانه ( p>0/01و  )β=0.36و سرمایه اجتماعی (p>0/01
و  )β=0.21با عملکرد شغلی پاسخگویان رابطۀ مثبت و معنیداری دارند ،بنابراین فرضیههای  1و  3تائید میشوند .همچنین نتایج
نشان دادند که سرمایه اجتماعی ،رابطۀ مثبت و معنیداری با گرایش کارآفرینانه ( p>0/01و )β=0.36دارد؛ بنابراین فرضیه 2
هم تأیید میشود.
بهمنظور بررسی نقش میانجی گرایش کارآفرینانه در رابطه بین سرمایه اجتماعی و عملکرد شغلی از تکنیک بوت استراپ
استفاده شد .نتایج نشان داد که تأثیر غیرمستقیم سرمایه اجتماعی بر عملکرد شغلی برابر  0/13است (فاصله اطمینان صدکی
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0/95؛ حد پایین  0/05و حد باال  .)0/29قرار نگرفتن صفر در بین این دو حد ،نشاندهنده معنیدار بودن این مسیر غیرمستقیم
است ( .)p<0/01ولیکن معنیدار بودن رابطه مستقیم سرمایه اجتماعی و عملکرد شغلی ،بیانگر آن است که گرایش کارآفرینانه
بهطور ناقص رابطه بین سرمایه اجتماعی و عملکرد شغلی میانجیگری کرده است.
نگاره  .2مدل مفهومی پژوهش

بحث و نتيجهگيري
هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و گرایش کارآفرینانه با عملکرد شغلی کارشناسان سازمان جهاد
کشاورزی استان همدان است .بهعالوه ،گرایش کارآفرینانه نقش میانجی در رابطه بین سرمایه اجتماعی و عملکرد شغلی ایفا
میکند .نتایج تحقیق نشان داد که سرمایه اجتماعی رابطه مستقیم معنی اداری با عملکرد شغلی دارد ،بدين معني كه با افزايش
سرمایه اجتماعي كاركنان ،عملكرد شغلي آنان نيز افزايش مییابد .اين نتيجه با يافتههاي پژوهشي قنبری و همتی (،)1395
نعمتی و همکاران ( ،)1395گراوند و همکاران ( )1395و ( )Ben Hador 2016همخوانی دارد .اين نتايج نشان ميدهد كه
سرماي ه اجتماعي ازجمله متغيرهايي است كه با افزايش يا كاهش آن ،عملكرد شغلي كاركنان نيز دستخوش تغيير ميشود .مدیران
و رهبران سازمانها باید بدانند زمانی کارها و وظایف سازمانی خوب انجام خواهد شد که افراد همدیگر را خوب شناخته و به
یکدیگر اعتماد کنند .در غیاب سرمای ه اجتماعی ،سایر سرمایهها اثربخشی خود را از دست میدهند و بدون سرمایه اجتماعی،
پیمودن راههای توسعه و تکامل ،ناهموار و دشوار میشود (نوروزی و همکاران .)1395 ،سرماي ه اجتماعي کارکنان برخاسته از روابط
اجتماعي درونسازمانی است و از طريق جهتگيري به اهداف جمعي و اعتماد مشترك ،موجب تسهيل عملكرد شغلي ميگردد.
به نظر میرسد عملكرد موفق در سازمانها به همكاري و اعتماد متقابل ميان افراد بستگي دارد .اعتماد در درون سازمانها وقتي
شكل ميگيرد كه افراد هنجارها و ارزشهاي مشتركي را پذيرفته و به آن عمل نمایند .اين عمل به هنجارها و ارزشهاي مشترك،
خود زمين ه تسهيل و ارتقاي عملكرد شغلي را فراهم میسازد .شكلگيري سرمایه اجتماعي به دليل مبتني بودن بر اصول اخالقي،
اعتماد و فضيلت گروهي دشوار است ،ولي زماني كه ايجاد شود از بين بردن آن نيز مشكل است .ابوالقاسمي و همکاران ()1390
مطابق با نظر ( .Greve et al )2010نيز يكي از آثار سرمایه اجتماعي را افزايش بهرهوري نيروي انساني در سازمانها میدانند.
درواقع براي اینکه امور در سازمانها بهخوبی انجام گيرد ،الزم است افراد ،حمايت ديگران را فراتر از ساختار سلسله مراتبي داشته
باشند .به همين دليل گفته ميشود كه سرماي ه اجتماعي ناشي از ويژگيهاي اجتماعي درون سازمان دارايي محسوب ميگردد
كه هم براي سازمان و هم براي كاركنان ارزش ايجاد ميكند .در این رابطه آرمان و همکاران ( )1395نیز بیان میکنند سازمانها
تا زمانی که برای بقای خود تالش میکنند و خود را نیازمند حضور در عرصههای مختلف میدانند ،باید به بهبود عملکرد خود
بپردازند و این بهبود عملکرد حاصل نمیشود ،مگر اینکه زمینه دستیابی به ارتقای سرمایه اجتماعی ،امکانپذیر باشد.
نتایج تحقیق همچنین نشان داد که سرمایه اجتماعی رابطه مستقیم معناداری با گرایش کارآفرینانه دارد که با یافتههای
پیشین همراستاست ( .)Rodrigo-Alarcon et al., 2017این یافته نشان میدهد که سرمایه اجتماعی نهتنها موجب
بهبود عملکرد شغلی میشود بلکه یکی از پیشایندهای مهم گرایش کارآفرینانه هم است .همانطور که & )Liao (2005
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 Welschنیـز بیان کردنـد ،سرمایه اجتماعی توانایی فـرد
را بـراي خطرپـذیري و انجـام کارهـاي کارآفرینانـه افزایش
میدهد .همچنین سازمانی که داراي سرمایه اجتماعی خوبی
باشد ،میتواند موجب شکوفایی ایدههای جدید در افراد شود و
این ایدههاي جدید باعث خالقیت در افراد میگردد و درنهایت
این خالقیت موجب نوآوري و کارآفرینی در سازمان خواهد
شد .پس سازمانی که سرمایه اجتماعی خوبی دارد میتواند
بهصورت بالقوه سازمانی کارآفرین باشد؛ بنابراین ،اگر مدیران
سازمان جهاد کشاورزی بتوانند فضای کاری توأم با صمیمیت،
اعتماد و همدلی ایجاد نمایند و از این طریق سرمایه اجتماعی
را بهبود دهند ،میتوانند زمینهساز گرایش کارآفرینانه در
کارکنان و درنهایت در سازمان باشند .تأیید فرضیه سوم هم
بیانگر رابطه مستقیم گرایش کارآفرینانه با عملکرد شغلی است
که با نتایج مطالعات پیشین همخوانی دارد (Fellnhofer et
 .)al., 2016این نتیجه بدان معنا است که تشویق فعالیتها
و گرایشهای کارآفرینانه درون سازمان میتواند منتج به
بهبود عملکرد کاری شود .تائید فرضیه چهارم هم حاکی از آن
است که سرمایه اجتماعی نهتنها بهصورت مستقیم با عملکرد
شغلی رابطه دارد بلکه بهصورت غیرمستقیم هم با عملکرد
شغلی از طریق گرایش کارآفرینانه ارتباط دارد .درواقع گرایش
کارآفرینانه تسهیلکننده تأثیر غیرمستقیم سرمایه اجتماعی
بر عملکرد شغلی است .این نتیجه بهنوعی تأکید مجدد بر
اهمیت مضاعف سرمایه اجتماعی درون سازمان است؛ بنابراین،
مدیران بههیچعنوان نباید از بهبود و ارتقای سرمایه اجتماعی
در سازمان خود غافل شوند.
این پژوهش علیرغم نقاط قوت ،محدودیتهایی هم داشت.
نخست ،اگرچه درروش پژوهش بهکاررفته سعی شد تا خطای
روش مشترک به حداقل کاهش پیدا کند اما زمانی که تنها
از یک ابزار برای گردآوری اطالعات استفاده میشود ،بهویژه
وقتیکه دادهها مقطعی هستند ،احتمال خطا وجود دارد .برای
حل این مشکل ،پژوهشهای آینده باید با استفاده از ابزارهای
مختلف در طول زمان دادههای موردنیاز را گردآوری نمایند یا
آنکه از مشاهدات اولیه و ثانویه بهره بگیرند (Podsakoff
 .)et al., 2003دوم ،اگرچه سهم قابلتوجهی از واریانس
عملکرد شغلی توسط سرمایه اجتماعی و گرایش کارآفرینانه
تبیین میشود ( ،)R2=0/23ولی عوامل متعدد دیگری هم
میتوانند بر عملکرد شغلی کارکنان تأثیر بگذارند که در مدل
پژوهش ما لحاظ نشدهاند .برای مثال ویژگیهای شخصیتی
نظیر خودکارآمدی و انگیزه پیشرفت ازجمله این عوامل است.
توصیه میشود درباره تأثیر احتمالی این عوامل بر عملکرد
شغلی کارکنان تحقیقاتی انجام گیرد .درنهایت ،اینکه عملکرد
کارکنان توسط خودشان ارزیابی شد .کارکنان ممکن است
درباره عملکرد خود مبالغه کنند و آن را بیشتر از حد معمول
ارزیابی کنند اما مدیران یا سرپرستان احتماالً شناخت بهتری
از عملکرد افراد مجموعه خود دارند و ارزیابی آنها از عملکرد
کارکنان عینیتر و دقیقتر خواهد بود .توصیه میشود در
تحقیقات آتی روشهای مکمل مانند ارزیابی توسط سرپرستان

و همکاران به کار گرفته شود تا خطاهای ادراکی مربوط به
ارزیابی عملکرد تعدیل ،یا کاسته شود.
پيشنهادها
با توجه به نتایج بهدستآمده پیشنهادهای زیر ارایه
میشو د ؛
مدیران به توسعه سرمایه اجتماعی و گرایش
کارآفرینانه و بهتبع آن ارتقای عملکرد شغلی کارکنان سازمان
جهاد کشاورزی توجه کافی نمایند.
ارائه آموزشهای کارآفرینی و کارگاههای آموزشی
درزمینة ایده پردازی و خالقیت در سازمان میتواند باعث
بهبود نگرش ،گرایش و مهارتهای کارآفرینانه کارکنان شود.
 الزم است فرهنگ کارآفرینی و مخاطره پذیریمنطقی و معقول در بین کارکنان ترویج شود.
 مدیران سازمان باید پذیرای ایدههای نو و خالقانهیکارکنان باشند و فضای مناسب و حمایتی را برای ارائ ه چنین
ایدههایی فراهم کنند.
ارائه آموزش به کارکنان درزمینة مهارتهای
ارتباطی و نحوه تعامل سازنده با یکدیگر میتواند به بهبود
سرمایه اجتماعی در سازمان کمک کند.
مدیران بهتر است که از ایجاد گروهها و شبکههای
اجتماعی و غیررسمی در سازمان حمایت کنند زیرا این گروهها
میتوانند روابط بین کارکنان را توسعه داده و میزان مشارکت
و اعتماد اجتماعی افراد و درنتیجه سرمایه اجتماعی را افزایش
دهند.
 مدیران همچنین باید در انجام وظایف و برخورد باکارکنان ،به ارزشهای انسانی ،اصول اخالقی ،کرامت و احترام
متقابل توجه نمایند و فعالیتهای تیمی و گروهی را تقویت
کنند و با القای حس مسئولیت و اطمینان ،موجب تشویق
کارکنان در جهت ایجاد ارزش و احترام به یکدیگر شوند و به
ایجاد جو اطمینان و اعتماد در محیط کار کمک کنند.
پیشنهاد میشود که در سیستمهای ارزیابی عملکرد
کارکنان ،از شاخصهای سرمایه اجتماعی هم استفاده نمایند.
همچنین هنگام استخدام افراد به تواناییهای ارتباطی و میزان
سرمایه اجتماعی آنها هم در کنار سایر ویژگیها و مهارتهای
شخصیتی توجه شود و افرادی جذب شوند که از سرمایه
اجتماعی باالتری برخوردار هستند.
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