DOI: 10.22059/ijaedr.2018.246382.668522

مجله تحقيقات اقتصاد و توسعه کشاورزي ايران
)703-717( 1397 ،4  شماره,49-2 دوره

Studying The Mediating Role of Organizational Commitment in The
Relationships Among Social Capital, Job Motivation and Job Performance in
Agriculture Jihad Organization of Hamedan Province
SAEID KARIMI1* AND MARYAM SHAHDOUSTI2
1, Assistant Professor, Department of Agricultural Extension and
Education, Faculty of Agriculture, Bu-Ali Sina University,
Hamedan, Iran
2, MSc. Graduate of Department of Agricultural Extension and Education
Faculty of Agriculture, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran
(Received: Dec. 6, 2017- Accepted: Oct. 3, 2018)
ABSTRACT
Identifying the factors affecting job performance has always been one of the
concerns of researchers. Accordingly, the main purpose of this study was to
investigate the relationships among social capital, job motivation, and job
performance with the mediating role of organizational commitment. The
statistical population of this research consisted of 635 agricultural experts of the
Jihad-e- Agriculture organization in Hamedan Province (N=365). According to
Cochran's formula, a sample of 242 experts was chosen through random
stratified sampling method. Data was collected using four standardized selfadministered scales including social capital scale (Carmeli et al., 2009), job
motivation scale (Amabile et al., 1994), organizational commitment scale
(Allen & Meyer, 1990) and job performance scale (Patterson, 1992). The
reliability of the questionnaire was confirmed using Cronbach’s alpha
coefficient (0.94≥α≥0.64). Data were then analyzed using partial least squares
structural equation modelling by the help of SmartPLS 3 software. Results
indicated that organizational commitment was significantly related to job
performance and it also mediated the social capital-job performance and job
motivation-job performance relationships. Drawing on the findings, it can be
stated that the improvement of employees’ commitment through factors such as
social capital and job motivation, can improve their job performance.
Keywords: Social capital, job motivation, organizational commitment, job
performance
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بررسی نقش میانجی تعهد سازمانی در رابطه میان سرمایه اجتماعی و انگیزش شغلی با
عملکرد شغلی در سازمان جهاد کشاورزی استان همدان
2
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چکیده

شناخت عوامل مؤثر بر عملکرد شغلی همواره یکی از دغدغههای پژوهشگران بوده است.
بر این اساس ،این پژوهش به بررسی رابطه سرمایه اجتماعی ،انگیزش شغلی و عملکرد شغلی
با نقش میانجی تعهد سازمانی میپردازد .جامعه آماری شامل کلیه کارشناسان سازمان جهاد
کشاورزی استان همدان به تعداد  635تن بوده و حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران به تعداد
 242تن تعیین شد که با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی طبقهای انتخاب شدند .ابزار
گردآوری دادهها ،چهار مقیاس استاندارد سرمایه اجتماعی کارملی و همکاران (،)2009
انگیزش شغلی آمابیل و همکاران ( ،)1994تعهد سازمانی آلن و میر ( )1990و عملکرد شغلی
پاترسون ( )1992بود که پایایی آنها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ تایید شد

( .)α≥94/0≥0/64دادهها با استفاده از روش مدلیابی معادالت ساختاری با رویکرد حداقل
مربعات جزئی و با کمک نرم افزار  SmartPLS 3.0تجزیه و تحلیل شدند .نتایج نشان داد که
تعهد سازمانی نقش میانجی در رابطه بین سرمایه اجتماعی و انگیزش شغلی با عملکرد شغلی

کارکنان در سازمان جهاد کشاورزی استان همدان ایفا میکند .در نتیجه میتوان گفت با بهبود
تعهد کارکنان از طریق عواملی چون سرمایه اجتماعی و انگیزش شغلی ،میتوان عملکرد
شغلی آنان را بهبود داد.
واژههای کلیدی :سرمایه اجتماعی ،انگیزش شغلی ،تعهد سازمانی ،عملکرد شغلی

مقدمه
بدون ترديد تحقق اهداف سازمانها تنها به عوامل
فنی و مادي بستگی ندارد بلکه منابع انسانی در تحقق
اهداف بنیادين سازمانی نقش بسیار مهمی ايفا میکنند
و هیچ سازمانی بدون وجود آن نخواهد توانست به تمامی
اهداف مورد نظر خود دست يابد .ظهور و حاکمیت اين
ديدگاه که موفقیت و اثربخشی سازمانها در گرو هدايت
صحیح منابع به ويژه منابع انسانی است ،موجب شده تا

در سالهاي اخیر به بررسی و مطالعه رفتارهاي کارکنان،
از جمله عملکرد شغلی آنان توجه قابل مالحظهاي
معطوف شود & (Azadi & Eydi, 2015; Karimi
) .Shahdousti, 2017عملکرد شغلی يک متغیر اصلی در
رشته روانشناسی صنعتی و سازمانی است که عموما به
نتیجه عمل و موفقیت در دستیابی به نتايج تعبیر
میشود ) .(Campbell et al., 1993عوامل متعددي بر
عملکرد شغلی کارکنان تاثیر دارد که از جمله میتوان به
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مفاهیمی مانند سرمايه اجتماعی ،1انگیزش شغلی ،2و
تعهد سازمانی 3که در دهه اخیر از فراوانی کاربرد در
پژوهشهاي سازمانی برخوردار بوده ،اشاره کرد (Sharifi
) .& Shahtalebi, 2016سرمايه اجتماعی از جمله
دارايیهاي نامحسوس سازمان است که مبتنی بر
تعامالت بین افراد میباشد و میتواند باعث بهبود زندگی
کاري کارکنان و عملکرد شغلی آنان شود ( Ben Hador,
 .)2016بارون و همکاران در اين رابطه بیان میکنند که
سرمايه اجتماعی ،يک دارايی است و برخالف ديگر منابع
و دارايیها در صورت عدم استفاده مناسب از آن ،نه تنها
از بین خواهد رفت؛ بلکه تولید نیز نخواهد شد .بنابراين
هر جامعهاي که به دنبال نظم و توسعه مطلوب است،
همواره بايد نسبت به تولید ،حفظ ،ترمیم و تقويت اين
سرمايه بکوشد ( .)Barron et al., 2016انگیزش شغلی
يکی ديگر از عوامل مهم است که در سطح فردي مورد
بررسی قرار میگیرد و به معناي يک فشار روانی در
درون شخص میباشد که به رفتار فرد در سازمان جهت
میدهد و سطح تالش و سطح پايداري او در مقابل موانع
را مشخص میکند ) .(Whisenand & Rush, 1988از
سوي ديگر ،تعهد سازمانی که مفهومی در سطح فرد و
منشا يافته از روانشناسی صنعتی و سازمانی و رفتار
سازمانی است به معناي نگرش درباره وفاداري کارکنان
به سازمان و فرايند مستمري است که از طريق آن
اعضاي سازمان عالقه خود را به سازمان ،موفقیت و
کارايی پیوسته آن نشان می دهند (Meyer & Allen,
) .2007وجود کارکنانی که داراي تعهد سازمانی بااليی
هستند براي موفقیت يک سازمان بسیار حیاتی هستند
(.)Bakker & Schaufeli, 2008
در گذشته عمده تمرکز پژوهشگران و کارگزاران
سازمانی بر سرمايههاي مادي و فیزيکی سازمانها بود،
ولیکن در دهههاي اخیر سرمايههاي غیرمادي نیز توجه
انديشمندان علوم سازمان و مديريت را به خود مشغول
داشته است .يکی از مهمترين اين سرمايهها ،سرمايه
اجتماعی است .واژه سرمايه اجتماعی اولین بار توسط
جامعهشناسان در سال  1916مورد استفاده قرار گرفت
1. Social capital
2. Job motivation
3. Organizational commitment
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) (Lin, 2001اما به عنوان يک حوزه پژوهشی در دهه
 1980مطرح شد ) .(Huang & Wang, 2013در حوزه
سازمانی اولین بار افرادي همچون فوکوياما (Fukuyama,
) 1995و ناهاپیت و گوشال (Nahapiet & Ghoshal,
) 1998سرمايه اجتماعی را مورد تجزيه و تحلیل قرار
دادند ،اما تا به امروز پژوهشهاي بسیار زيادي در اين
زمینه انجام شده است .در خصوص ارائه تعريفی از
سرمايه اجتماعی بايد به اين نکته توجه داشت که هیچ
گونه تعريف پذيرفته شده و کلی از مفهوم سرمايه
اجتماعی وجود ندارد .سرمايه اجتماعی عموما بیانگر
ارزش موجود در روابط اجتماعی افراد يا گروهها میباشد
( .)Adler & Kwon, 2002; Payne et al., 2011به
عبارتی ديگر ،سرمايه اجتماعی ،دربرگیرنده اطالعات،
اعتماد و هنجارهايی از روابط متقابل در شبکههاي
اجتماعی است ) .(Ferris et al., 2017به طور ويژه و از
ديدگاه سازمانی ،آدلر و وون )(Adler & Kwon, 2002
سرمايه اجتماعی را مجموعهاي از ارزشها و هنجارهاي
غیر رسمی و الزامات ذهنی میدانند که اعضاي گروه آن
را به اشتراک گذاشته و در شکلدهی ارتباطاتی که باعث
میشود سازمان به طور مؤثر کار کند ،سودمند است.
وستالند و گاول ) (Westlund & Gawell, 2012به نقل
از محققان مختلف بیان میدارند که سرمايه اجتماعی
شامل شبکهها ،روابط اجتماعی ،هنجارها و ارزشهايی
است که از طريق اين شبکهها و روابط ،ايجاد ،توزيع و
منتشر میشود .صاحبنظران بیان میکنند که سرمايه
اجتماعی نقش مهمی در توسعهي همکاري ،بهرهوري و
روابط پايداتر در سازمانها ايفا میکند و به رشد و
توسعه کارکنان و سازمانها کمک میکند (Ben Hador,
).2017
يکى از وظايف مهم مديران در سازمانها انجام دادن
کارها از طريق کارکنان آن سازمان است و براى اين
منظور مدير بايد قادر باشد به کارکنان خود انگیزه
بخشد .امروزه سازمانها گامهاي بلندي در به کارگیري
يافتههاي روانشناسی مديريت در استخدام ،گزينش و
آموزش کارکنان و مديريت کارآمد برداشتهاند .اما هیچ
کدام از اين اقدامات نمیتواند کیفیت عملکرد کارکنان را
آنچنان که بايد بهبود بخشد مگر آنکه کارکنان به
بهترين نحو براي انجام کارشان برانگیخته شوند .در
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واقع ،اين که چگونه کارکنان را براي کار و بهرهوري
بیشتر برانگیخته نمايیم و احساس خشنودي از شغل
آنها را افزايش دهیم از چالشهاي اصلی فراروي مديران
تمام سازمانها ست ).(Entesar Foomanai, 2015
انگیزش شغلی يکی از عوامل بسیار مهم در موفقیت
شغلی است ،عاملی که باعث افزايش کارآيی و باور افراد به
کارآمدي شان در شغل و نیز احساس رضايتمندي
میشود .محققان معتقدند اگر شغل لذت مطلوب را براي
فرد تامین کند در اين حالت فرد از شغلش راضی است
) .(Rahim Dashti, 2012ترکیبی از عوامل گوناگون چه
درونی مانند احساس لذت از انجام کار و چه بیرونی
مانند حقوق و مزايا و روابط محیط کاري ،سبب میشود
فرد از شغلش راضی باشد .براي کارآيی يک سازمان،
انگیزش کارکنان ،رضايتی که از شغل خود حاصل
میکنند و دامنه تعهد آنها به سازمان بسیار مهم است
).(Darabi, 2011
تعهد سازمانی نوعی نگرش است که میزان عالقه و
دلبستگی و وفاداري کارکنان نسبت به سازمان و تمايل
آنان به ماندن در سازمان را نشان میدهد که براساس
اين رابطه ،نوعی ثبات روانشناختی و حس همکاري و
کمک به سازمان در کارمند ايجاد میشود و در نتیجه،
کارمند را به اجراي اقداماتی ،ملتزم و متعهد میکند که
به تحقق اهداف سازمان ،منجر می گردد (Bentein et
) .al., 2005تعهد سازمانی میتواند پاسخ هیجانی به
ارزيابی مثبت از محیط کار در نظر گرفته شود .اين پاسخ
احساسی ممکن است به صورت دلبستگی باشد ،به ويژه
هنگامی که افراد ،به شدت ارزشها و اهداف سازمان را
باور دارند و يا اين که تمايل قوي به حفظ عضويت خود
در سازمان را دارند ) .(Haghighi et al., 2010در تعهد
سازمانی ،فرد سازمان را معرف خود میداند و آرزو
میکند که در عضويت آن باشد (Beyginia et al.,
) .2013آلِن و مِیر ( ،)1990سه نوع تعهد را شناسايی
کردهاند که منجر به تعهد سازمانی کل میشود و مدل
سه بخشی تعهد سازمانی را تشکیل میدهد :تعهد
عاطفی ،تعهد هنجاري و تعهد مستمر .تعهد عاطفی
مهمترين عنصر تعهد سازمانی است که به عنوان
وابستگی يا دلبستگی فرد به سازمان تعريف شده است.
به عبارت ديگر ،اين تعهد با هويتگیري از سازمان،

اشتغال با امور آن ،لذت از عضويت در سازمان و احساس
جاذبهي هیجانی مربوط است و منجر به خواست فرد
براي تداوم کار در سازمان میشود .تعهد هنجاري
دومین مفهوم و عنصري است که تعهد سازمانی را ايجاد
میکند .تعهد هنجاري به عنوان نوعی تعهد و التزام
تعريف شده است که کارکنان را به اين احساس هدايت
میکند که با سازمان بمانند .تعهد مستمر نوع سوم تعهد
سازمانی است که به عنوان نیاز به ماندن با يک سازمان
به دلیل هزينه باالي ترک آن تعريف شده است .البته
سود و بهرهمندي تداوم همکاري با سازمان نیز بر اين
تعهد مؤثر است ) .(Thomsen et al., 2016به طور
خالصه ،اين سه نوع تعهد شامل تمايل ،احتیاج و
احساس وظیفه براي ماندن در سازمان است (Bergman,
) .2006هر چند پژوهشها نشان میدهند که اين سه
مولفه تعهد سازمانی با عملکرد شغلی کارکنان ارتباط
دارند اما رابطه مثبت مولفه تعهد عاطفی با رفتار و
عملکرد کارکنان بیشترين حمايت را در مطالعات تجربی
دريافت کرده است (Douglas, 1997; Meyer & Allen,
) .1997همچنان که فراتحلیل میر و همکاران (Meyer
) et al., 2002نشان داد تعهد عاطفی به طور قوي با
پیامدهاي رفتاري مانند عملکرد شغلی همبستگی دارد و
اين همبستگی بزرگتر از همبستگی دو بعد ديگر تعهد
سازمانی با پیامدهاي رفتاري است .نتايج مطالعه
رمزگويان و حسنپور & Hassanpour, (Ramzgooyan
) 2013هم نشان داد که تعهد عاطفی بیش از تعهد
مستمر و هنجاري با عملکرد شغلی کارکنان رابطه دارد.
بنابراين در پژوهش حاضر بر روي اين بعد از تعهد
سازمانی تمرکز شده است.
تعهد و تعلق میتواند پیامدهاي مثبت و متعددي
داشته باشند .کارکنانی که داراي تعهد و پايبندي
هستند ،نظم بیشتري در کار خود دارند؛ مدت زمان
بیشتري در سازمان میمانند و بیشتر کار میکنند.
کارکنانی که به سازمانشان متعهد هستند براي دستیابی
به اهداف سازمان و انجام وظايف در سطوح باالتر تالش
بیشتري میکنند ) .(Dehghan et al., 2012نبود تعهد
سازمانی در میان کارکنان از جمله معضالت و مسايل
مهم سازمانی در اکثر سازمان هاي امروز است .تعهد
سازمانی می تواند منجر به يافتن و ارائه راهکارهاي
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مؤثري شود که مديران سازمان ها با توسل به آنها،
عملکرد کارکنان خود را بهبود میبخشند و به پیشبرد
اهداف سازمان و موفقیت آن کمک میشود .با بهبود
عملکرد کارکنان ،مزيت رقابتی سازمان ،سودآوري و
بقاي سازمان در جهان رقابتی امروزي حفظ میشود و
همچنین اهداف فرد با اهداف سازمان هم راستا میگردد
) .(Perry et al., 2016بنابراين بررسی تأثیر تعهد
سازمانی بر عملکرد کارکنان و شناخت مؤلفههاي
شکلگیري تعهد سازمانی میتواند به يافتن و ارائه
راهکارهاي مؤثري بیانجامد که مديران سازمانها با
توسل به آن ،به بهبود عملکرد کارکنان خود و نهايتا به
پیشبرد اهداف سازمان توفیق يابند (Haghighat
).Monfared et al., 2010
پيشينه پژوهش

درباره رابطه اين چهار مقوله (سرمايه اجتماعی،
انگیزش شغلی ،تعهد سازمانی و عملکرد شغلی) تعدادي
پژوهش انجام شده است .اما بیشتر اين پژوهشها روابط
بین اين مفاهیم را به صورت مجزا بررسی کردهاند .وجه
تمايز پژوهش حاضر با ساير پژوهشهاي قبلی آن است
که اين پژوهش همهي چهار مفهوم مذکور را در قالب
يک مدل به طور همزمان بررسی میکند و مهمتر آن که
در اين مدل هم رابطه مستقیم سرمايه اجتماعی و
انگیزش شغلی و هم رابطهي غیرمستقیم آنها از طريق
تعهد سازمانی با عملکرد شغلی بررسی میشود .به
عبارت ديگر ،نقش میانجی تعهد سازمانی در رابطه بین
سرمايه اجتماعی و انگیزش شغلی با عملکرد شغلی
مطالعه میشود .همچنین تاکنون مطالعهاي رابطه بین
اين مفاهیم در سازمانهاي جهاد کشاورزي را بررسی
نکرده است.
نعمتی و همکاران ) (Nemati et al., 2016در مطالعه
خود با عنوان "نقش سرمايه اجتماعی ،تعهد و رفتار
شهروندي سازمانی در بهبود عملکرد شغلی (مورد
مطالعه :شهرداري شهرستان خوي)" به اين نتیجه دست
يافتند که سرمايه اجتماعی با تعهد کارکنان و عملکرد
شغلی آنان رابطهي مثبت دارد .آنها همچنین دريافتند
که تعهد کارکنان با عملکرد شغلی آنها رابطهي مثبت
دارد .آزادي و عیدي ) (Azadi & Eydi, 2015هم در
پژوهشی دريافتند که سرمايه اجتماعی از طريق تعهد
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سازمانی با عملکرد کارکنان وزارت ورزش و جوانان
رابطه مثبت و معنی داري دارد .نوروزي و امیريان زاده
) (Noroozi & Amirian Zdeh, 2106هم در پژوهش
خود گزارش کردند که رابطه مستقیم و معناداري بین
انگیزش شغلی و عملکرد حرفهاي معلمان وجود دارد.
& (Kazemzadeh
کاظم زاده و قاسم زاده
) Ghasemzadeh, 2013در پژوهشی به تبیین نقش و
میزان تاثیر سرمايه اجتماعی بر تعهد سازمانی و آموزش
اثربخش پرداختند که نتايج نشان داد که بین متغیرهاي
سرمايه اجتماعی و ابعاد آن با تعهد سازمانی همبستگی
مثبت معنیداري وجود دارد .نتايج پژوهش رمزگويان
وحسنپور ) (Ramzgooyan & Hassanpour, 2013با
عنوان بررسی رابطه بین تعهد و عملکرد کارکنان در
وزارت امور اقتصادي و دارايی نشان داد که بین تعهد
سازمانی و عملکـرد کارکنـان رابطـه معنـاداري وجـود
دارد .پژوهش احتشامی نسب (Ehteshami Nasab,
) 2012با عنوان بررسی رابطه بین تعهد سازمانی و
عملکرد کارکنان معاونت طرح و توسعه نشان داد که بین
تعهد سازمانی و عملکرد کارکنان رابطه مثبت و
معناداري وجود دارد .نتايج مطالعه حقیقت منفرد و
همکاران ) (Haghighat Mofared et al., 2010نشان داد
که ابعاد سه گانه تعهد سازمانی با عملکرد کارکنان رابطه
مثبت و معناداري دارد .سجادي و امیدي & (Sajadi
) Omidi, 2008در پژوهشی با عنوان "بررسی عوامل
مؤثر بر عملکرد شغلی کارشناسان کارشناسان ستادي
سازمان تربیت بدنی" دريافتند که انگیزش شغلی با
عملکرد کارکنان رابطه مثبتی دارد .در همین راستا،
آجیلچی و همکاران ) ،(Ajilchi et al., 2014کارسلی و
اسکندر ) (Karsli & Iskendar, 2009و لینز ( Linz,
 )2006بین انگیزش شغلی و تعهد سازمانی رابطۀ مثبت
به دست آوردند .رحمان و همکاران (Rahman et al.,
) 2015در بررسی ارتباط بین مولفههاي تعهد سازمانی و
عملکرد شغلی در کشور بنگالدش ،دريافتند که ابعاد
عاطفی و هنجاري تعهد سازمانی رابطه مثبت و
معناداري با عملکرد شغلی کارکنان دارند .الینگر و
همکاران ) (Ellinger et al., 2013نقش سرمايه اجتماعی
بر نگرشها و هنجارهاي کاري کارکنان خدماتی و نیز
عملکرد شغلی آنها را مورد ارزيابی قرار دادند .نتايج
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نشان دادند که سرمايه گذاري سازمان بر سرمايه
اجتماعی میتواند منجر به تعهد بیشتر کارکنان فعال در
بخش خدمات و نیز بهبود عملکرد آنها شود .همچنین
مطالعه ريکتا ) (Riketta, 2002و رايت و بونت (Wright
) & Bonett, 2002مبین اين موضوع هستند که تعهد
سازمانی رابطه قابل توجهی با عملکرد شغلی دارد.
با مرور پیشینه پژوهشها مشخص میشود که تعهد
سازمانی نقش مهمی در بهبود عملکرد شغلی ايفا
میکند که اين تعهد به میزان زيادي از طريق ايجاد
انگیزش در کارکنان و توسعه سرمايه اجتماعی در
سازمان تقويت میشود .همچنین مرور پژوهشهاي
پیشین نشان داد که هر يک از متغیرها ،با يک يا دو
متغیر ديگر سنجیده شدهاند اما پژوهشهاي بسیار
اندکی اثر متغیرهاي ياد شده را با هم مورد سنجش قرار
داده است .به همین خاطر در اين پژوهش سعی شده
است تا با ارايه مدلی جامع ،به بررسی رابطه بین سرمايه
اجتماعی ،انگیزش شغلی و تعهد سازمانی با عملکرد
کارکنان پرداخته شود .در اين مدل فرض شده است که
ابعاد انگیزش شغلی و سرمايه اجتماعی (متغیرهاي
مستقل) به واسطه تعهد سازمانی (متغیر میانجی) با
عملکرد کارکنان (متغیر وابسته) رابطه دارند (شکل .)1
بر اساس بررسیهاي انجام شده سازمانهاي دولتی
در ايران (از جمله جهاد کشاورزي) از سطح عملکـرد
چنـدان مطلوبی برخوردار نیستند (دانائیفـرد و الـوانی،
 .)1390در اين زمینه ،رضايی و همکاران (Rezaei et
) al., 2015به نقل از رهنورد ) (Rahnavard, 2008با
تأکید بر پايین بودن عملکرد سازمانهاي دولتی بیان
میدارند اگر اين سازمانها در زيربخشهاي مختلف از
جمله کشاورزي عملکرد بهتري از خود نشان میدادند،
شکاف موجود بین عملکرد سازمانهاي بخش دولتی
ايران و سازمانهاي دولتی موفق در ساير کشورها به اين

اندازه نبود .در اين میان ،سازمانهاي دولتی فعال در
بخش کشاورزي به ويژه سازمان جهاد کشاورزي نیز بنا
به داليل مختلف وضعیت مناسبی نداشته و عملکرد آنها
پايینتر از اهداف کمی مندرج در برنامه توسعه میباشد
) .(Rezaei et al., 2015با توجه به اين که جهاد
کشاورزي متولی اصلی توسعه کشاورزي و روستايی
کشور محسوب میشود و بهبود عمل اين سازمان باعث
پیشرفت هر چه بیشتر بخش کشاورزي و توسعه
روستايی در کشور میشود ،ضرورت دارد که اين مقوله
در اين سازمان مورد کنکاش و بررسی قرار گیرد .چراکه
به نظر میرسد انجام پژوهشهاي بیشتر در خصوص
شناسايی عوامل مؤثر بر عملکرد کارکنان ،میتواند
گامهاي اساسی را در جهت شناخت و آگاهی بیشتر
مديران و مسئولین نسبت به کنترل عوامل مخل و
تقويت عوامل مثبت مؤثر در موفقیت ،اثربخشی و بهبود
عملکرد سازمان فراهم آورد .علیرغـم اهمیـت موضـوع،
تـاکنون مطالعـات اندکی در ايـن زمینـه پیرامـون
بررسـی نحـوه ارتبـاط و مکانیسم تأثیرگذاري سرمايه
اجتماعی ،انگیزش شغلی و تعهد سازمانی بر عملکرد
شغلی کارکنان در سازمان جهاد کشاورزي استان همدان
انجام گرفته است؛ ازاينرو ،هدف کلی اين پژوهش
بررسی روابط بین مفاهیم مذکور در سازمان جهاد
کشاورزي استان همدان است که در شکل  1نشان داده
شده است .است .بر اساس اين هدف کلی ،اهداف
اختصاصی اين پژوهش عبارتاند از :بررسی رابطه بین
انگیزش شغلی با عملکرد شغلی ،بررسی رابطه بین
سرمايه جتماعی با عملکرد شغلی ،بررسی رابطه بین
تعهد سازمانی با عملکرد شغلی و بررسی نقش
میانجیگري تعهد سازمانی در رابطه بین انگیزش شغلی
و سرمايه اجتماعی با عملکرد شغلی کارشناسان سازمان
جهاد کشاورزي استان همدان.
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شغلی 

انگيزش
شغلی

شکل  -1چارچوب مفهومی پژوهش

روش پژوهش
پژوهش حاضر از نظر هدف ،پژوهشی کاربردي و از
نظر شیوة گردآوري دادهها از نوع توصیفی -همبستگی
است .جامعه آماري اين پژوهش شامل کلیه کارشناسان
سازمان جهاد کشاورزي استان همدان به تعداد  635نفر
بوده است .براي تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران
استفاده شد و به تعداد  242تن برآورد شد ،اما به منظور
جلوگیري از افت پرسشنامهها و تعمیمپذيري بیشتر
نتايج پژوهش ،تعداد  300پرسشنامه بین کارشناسان
توزيع گرديد که از بین پرسشنامههاي گردآوري شده،
تعداد  247پرسشنامه مبناي تجزيه و تحلیلهاي آماري
قرار گرفتند .روش نمونهگیري اين پژوهش با استفاده از
روش نمونه گیري طبقهاي متناسب با حجم انجام شد.
پس از محاسبه ،تعداد نمونههاي مورد نیاز به تعداد به
هر يک از ادرات شهرستانها ( 82تن از همدان 44 ،تن
از مالير 23 ،تن از تويسرکان 31 ،تن از نهاوند 24 ،تن
از اسدآباد 26 ،تن از بهار 25 ،تن از کبودرآهنگ27 ،
تن از رزن 18 ،نفر از فامنین) اختصاص يافت .سپس ،با
مراجعه به چهارچوب نمونه ،تعداد کارشناسان مورد نظر
در هر يک از طبقات به صورت تصادفی انتخاب شدند.
در اين پژوهش به منظور گردآوري اطالعات از ابزار
پرسشنامه استفاده شد .براي اندازهگیري سرمايۀ
اجتماعی از مقیاس پنجگويهاي کارملی و همکاران
( )Carmeli et al., 2009استفاده شد .يک نمونه از
گويههاي اين پرسشنامه عبارت است از :در محل کار چه

میزان به همکاران خود احساس نزديکی میکنید؟ شیوه
پاسخدهی به اين پرسشنامه به صورت پنج گزينهاي
(خیلی زياد= 5تا خیلی کم= )1بود .پايايی اين
پرسشنامه بر پايهي ضريب آلفا کرونباخ  0/85تعیین
شد.
براي سنجش ابعاد انگیزش شغلی (درونی و بیرونی)
از هشت گويه از پرسشنامه آمابیل و همکاران (Amabile
) et al., 1994استفاده شد (انگیزش درونی مانند :براي
من لذتبخش ترين چیز ،لذت بردن از کاري است که
انجام میدهم .انگیزش بیرونی مانند :من از طريق
پاداشهايی که به دست میآورم ،تشويق میشوم).
پايايی اين پرسشنامه بر پايهي ضريب آلفا کرونباخ 0/64
تعیین شد.
براي سنجش تعهد سازمانی عاطفی از پرسشنامه
تعهد سازمانی آلن و میر )(Allen & Meyer, 1990
استفاده شد که شامل  8گويه بود (مانند :من احساس
تعلق به اين سازمان دارم) .پايايی اين پرسشنامه بر
پايهي ضريب آلفا کرونباخ  0/94تعیین شد.
براي ارزيابی عملکرد شغلی از پرسشنامه استاندارد
پاترسون ) (Patterson, 1992که داراي  15گويه است،
استفاده شد (مانند :سعی میکنم تا جاي ممکن به
بهترين وجه کارم را انجام دهم) .گويهها در طیف چهار
درجهاي (همیشه ،اغلب ،گاهی ،به ندرت) سنجیده شد.
پايايی اين پرسشنامه بر پايهي ضريب آلفا کرونباخ 0/88
تعیین شد.
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آورده شده است میانگین نمره پاسخگويان در زمینه
مولفههاي سرمايه اجتماعی ،انگیزش شغلی ،تعهد
سازمانی و عملکرد شغلی در حد متوسط میباشد.
نتايج آزمون ضريب همبستگی پیرسون نشان داد که
بین سرمايه اجتماعی با ( )r=0/31، p>0/01و عملکرد
شغلی ( )r=0/33، p>0/01و بین گرايش کارآفرينانه و
عملکرد شغلی ( )r=0/27، p>0/01همبستگی مثبت و
معناداري وجود دارد.
جهت برازش مدل اندازه گیري ،از معیارهاي پايايی،
روايی همگرا ،و روايی واگرا استفاده شد .براي تعیین
پايايی ،از معیارهاي ضرايب بار عاملی به همراه ضرايب ،t
آلفاي کرونباخ و پايايی ترکیبی ،جهت سنجش روايی
همگرا از معیار  ، AVEو به منظور سنجش روايی واگرا
از ماتريس فورنل و الرکر ( )1981استفاده شد .براي
برازش مدل ساختاري نیز معیارهاي  R2و  Q2مورد
استفاده قرار گرفت .ضريب  R2نشانگر میزان تاثیر يک
متغیر برونزا بر يک متغیر درون زا است و هر چه مقدار
آن بیشتر باشد ،نشان از برازش بهتر مدل دارد .کوهن
( )1988سه مقدار  0/15 ،0/02و  0/35را به عنوان
مقدار مالک براي مقادير ضعیف ،متوسط و قوي  R2بیان
کرده است .معیار  Q2بیانگر قدرت پیش بینی مدل است.
هر چه مقادير  Q2مربوط به سازههاي درونزاي الگويی
بیشتر باشد ،نشان از قدرت پیشبینی بهتر الگو دارد.
هیر و همکاران ) (Hair et al., 2017بیان میکند اگر
مقادير  Q2مربوط به سازههاي درونزاي الگويی بزرگتر
از صفر باشد ،نشان از قدرت پیشبینی بهتر الگو دارد.

براي تجزيه و تحلیل دادههاي پژوهش و آزمون
فرضیهها از مـدليابی معادالت سـاختاري به روش
حداقل مربعات جزئی ) (PLSاستفاده شد .مـدليابی
معادالت سـاختاري يکی از قويترين روشهاي تجزيه و
تحلیل چند متغیره است که کاربرد اصلی اين روش در
تجزيه و تحلیلهاي چند متغیره دادهها در شرايطی
است که همزمان چند متغیر مستقل با چند متغیر
وابسته و همچنین متغیرهاي میانجی مورد تجزيه و
تحلیل قرار می گیرند و نمیتوان آنها را به شیوه دو
متغیري تحلیل نمود ) .(Byrne, 2013همچنین ،روش
 PLSيکی از فنهاي چند متغیره آماري است که
برخالف وجود محدوديتهايی مانند ناشناخته بودن نوع
توزيع متغیرها ،کم بودن حجم نمونه و وجود هم بستگی
میان متغیرهاي مستقل که در روشهاي رگرسیونی و
معادالت ساختاري الزم به رعايت بودند ،میتواند
مدلهايی را با چند متغیر مستقل و وابسته برازش کند
) .(Diamantopoulos et al., 2012بنابراين ،در اين
پژوهش از روش حداقل مربعات جزئی توسط نرمافزار
 SmartPLS 3.0به منظور بررسی مدلهاي اندازهگیري،
ساختاري و آزمون فرضیات استفاده شده است.
يافتهها

نتايج به دست آمده از پژوهش نشان داد که میانگین
سن کارشناسان مورد مطالعه  41/4سال و کمینه و
بیشینه آن به ترتیب  62و  22سال بود .از نظر جنسیت،
 78/8درصد از پاسخگويان ،مرد و  22/2درصد از آنها را
زنان تشکیل دادند .در خصوص سطح تحصیالت ،نتايج
پژوهش نشان داد که بیشترين فراوانی ( 61/9درصد)
متعلق به کارشناسانی بود که از مدرک تحصیلی
کارشناسی برخوردار بودند .همچنین 22/7 ،درصد از
پاسخگويان داراي مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد0/8 ،
درصد دکتري 14/6 ،درصد فوق ديپلم و  6/1درصد نیز
مدرک تحصیلی ديپلم داشتند .بر اساس نتايج پژوهش
مشخص شد که میانگین سابقه کارشناسان  16/53سال
و کمینه و بیشینه آن نیز به ترتیب يک سال و  30سال
بود .با توجه به يافتههاي پژوهش 71/3 ،درصد از
کارشناسان مورد مطالعه داراي مدرک تحصیلی در
گرايشهاي مختلف کشاورزي و  28/7درصد در گرايش-
هاي غیرکشاورزي بودند .همانگونه که در جدول 1

جدول  -1میانگین ،انحراف معیار و ماتريس سنجش روايی
واگرا متغیرهاي پژوهش به روش فورنل و الرکر
رديف

متغیر

میانگین

انحراف
معیار

1

1

سرمايه
اجتماعی
انگیزش
شغلی
تعهد
سازمانی
عملکرد
شغلی

3/5

0/75

0/79

4/19

0/47

0/38

0/64

3/95

0/75

0/37

0/38

0/84

3/94

0/63

0/33

0/33

0/36

2
3
4

p<0.01

2

3

4

0/64
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جدول  -2مقادير آلفاي کرونباخ ،پايايی ترکیبی R2 ،AVE ،و

 Q2متغیرهاي پنهان پژوهش
سازه

آلفاي
کرونباخ

پايايی
ترکیبی

AVE

R2

Q2

سرمايه
اجتماعی
انگیزش
شغلی
تعهد
سازمانی
عملکرد
شغلی

0/85

0/89

0/63

-

-

0/64

0/78

0/41

-

-

0/94

0/95

0/71

0/23

0/16

0/88

0/90

0/41

0/18

0/06

مطابق با شکل ( )2تمامی بارهاي عاملی گويهها از
 0/4بیشتر است .از اين رو ،به حذف هیچ يک از آنها
نیازي نیست .شايان ذکر است نخست مدل با  37گويه
(متغیر آشکار) اجرا شد ،چهار گويه شامل يک گويه
مربوط به انگیزش درونی ،يک گويه مربوط به انگیزش
بیرونی و دو گويه مربوط به عملکرد شغلی به دلیل
پايین بودن بار عاملی حذف شدند .با حذف گويههاي
مذکور ،مدل دوباره اجرا شد که نتايج آن در شکل ()1
آمده است .مطابق جدول ( ،)1مقدار میانگین واريانس
استخراج شده ) (AVEتمام سازهها (مقاديري که به
صورت پررنگ در قطر جدول آورده شده است) از مقدار
همبستگی میان آن سازه و سازههاي ديگر بیشتر است
که اين امر نشانگر روايی واگراي مناسب مدل میباشد.
به عالوه ،همانگونه که جدول ( )2نشان میدهد ضريب
 AVEبراي همه متغیرها بیشتر از  0/4میباشد که
بیانگر روايی همگراي مناسب مدل میباشد .همچنین

711

مطابق جدول ( ،)2مقادير آلفاي کرونباخ و پايايی
ترکیبی تمامی متغیرها نزديک به  0/7يا باالتر از آن
است است .بنابراين ،میتوان بیان کرد که مدل
اندازهگیري از پايايی خوبی برخوردار است.
2
با توجه به شکل ( )1و جدول ( ،)2مقادير  Rمربوط
به متغیرهاي درونزاي مدل يعنی تعهد سازمانی و
عملکرد شغلی به ترتیب  0/23و 0/18است که بیشتر از
میزان سطح متوسط پیشنهاد شده میباشد و نشانگر
برازش نسبتا مناسب مدل ساختاري است .همچنین
معیار  Q2براي هر دو متغیر درونزا بزرگتر از صفر است
که بیانگر قدرت پیشبینی باالي مدل ساختاري است.
پس از بررسی برازش مدلهاي اندازهگیري و مدل
ساختاري و داشتن بـرازش مناسـب مـدلهـا،
فرضیههاي پژوهش بررسی و آزمـون شـد .ضرايب
معنیداري و ضرايب استاندارد شده مسیرهاي مربوط بـه
فرضیههاي مدل در شکل ( )2آمده است .همچنین نتايج
آزمون فرضیهها در جدول ( )3آمده است .هنگامی که
مقادير ضريب مسیر ) (tدر بازه بیشتر از  + 1/96باشد،
بیانگر معنیدار بـودن پـارامتر مربوطه و نیز تأيید
فرضیههاي پژوهش است .با توجه به مقدار ضريب معنی
داري به دست آمده براي مسیرهاي بین متغیرها،
فرضیهي رابطهي تعهد سازمانی و عملکرد شغلی تأيید
میشود .ولیکن فرضیهي رابطهي مستقیم انگیزش شغلی
و سرمايه اجتماعی با عملکرد شغلی تايید نمیشود.
همچنین مقدار ضريب معنی داري نشان داد که انگیزش
شغلی و سرمايه اجتماعی با تعهد سازمانی رابطه مثبت و
معنیداري دارند.

جدول  -3خالصه نتايج به دست آمده از مدل ساختاري پژوهش
فرضیههاي پژوهش

سرمايه اجتماعی

ضريب مسیر )(β

مقدار t

نتیجه آزمون

عملکرد شغلی

0/12

1/67

رد

تعهد سازمانی



عملکرد شغلی

0/47

انگیزش شغلی



عملکرد شغلی

0/04

سرمايه اجتماعی



تعهد سازمانی

0/29

انگیزش شغلی



تعهد سازمانی

تعهد



عملکرد شغلی

سرمايه اجتماعی تعهد
سازمانی



عملکرد شغلی

اثرات
مستقیم

غیرمستقیم

انگیزش
سازمانی

شغلی

** p <0/01

0/30

**

7/54

0/64
**

4/71

**

4/46

0/14

**3/89

0/13

**3/42

تايید
رد
تايید
تايید
تايید
تايید
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شکل  -2خروجی نرم افزار  PLS Smartبراي بررسی فرضیههاي اصلی پژوهش (ضرايب مسیر و بارهاي عامل)
نقش ميانجی تعهد سازمانی

يکی از فرضیههاي اصلی پژوهش بیان میکند که
تعهد سازمانی رابطهي بین انگیزش شغلی و سرمايه
اجتماعی با عملکرد شغلی را میانجیگري میکند .براي
تحلیل نقش میانجی ،نخست تمام اثرات مستقیم،
غیرمستقیم و کلی سنجیده شدند .همان گونه که در
جدول ( )3نشان داده شده است اثرات غیرمستقیم
انگیزش شغلی و سرمايه اجتماعی به ترتیب برابر با
 0/14و  0/13میباشد و معنیدار میباشند ،بنابراين
فرضیهي میانجی هم تايید میشود .همچنین براي
تعیین شدت تاثیر متغیر میانجی پژوهش از آماره
واريانس محاسبه شده ) 1 (VAFاستفاده شد که مقدار
بین صفر و يک را اختیار میکند و هرچه به يک
نزديکتر باشد نشاندهنده قويتر بودن تاثیر متغیر
میانجی است .نتايج به دست آمده نشان داد که مقدار
واريانس محاسبه شده به ترتیب براي انگیزش شغلی و
سرمايه اجتماعی برابر  0/76و  0/53میباشد .مقدار
 0/76براي  VAFبدين معنی است که بیش از سه
چهارم از اثر انگیزش شغلی بر عملکرد شغلی از طريق
غیرمستقیم و متغیّر میانجی تعهد اجتماعی تبیین
میشود .همچنین مقدار  0/53براي  VAFبدين معنی
است که بیش از نیمی از اثر سرمايه اجتماعی بر عملکرد
1. Variance Accounted For

شغلی از طريق غیرمستقیم و متغیّر میانجی تعهد
اجتماعی تبیین میشود.
بحث و نتیجه گیری
با توجه به نقش نیروي انسانی در بهرهوري هر
سازمان ،بررسی و تعیین وضعیت عملکرد شغلی آنها و
شناخت عوامل تأثیرگذار بر آن نقش مهمی در شناسايی
چالشهاي پیشرو و ارتقاي عملکرد سازمان دارد (Karimi
) .Goghari et al., 2013در همین راستا ،صاحبنظران
معتقدند که تالش براي بهبود انگیزه و توسعه تعهد در
کارکنان يکی از الزامات سازمانها است که مديران بايد
به آن توجه داشته باشند .افراد با انگیزه و تعهد باال به
ارزشها و اهداف سازمان پايبندترند و فعاالنهتر در
سازمان نقش آفرينی خواهند کرد و کمتر به ترک
سازمان و يافتن فرصتهاي شغلی جديد اقدام میکنند
) .(Soleimannejad, 2014پژوهش حاضر ،با هدف
بررسی ارتباط بین سرمايه اجتماعی ،انگیزش شغلی و
تعهد سازمانی با عملکرد کارکنان سازمان جهاد
کشاورزي استان همدان انجام شد.
نتايج آزمون فرضیهها نشان داد که رابطه مثبت و
معناداري بین تعهد سازمانی و عملکرد شغلی کارکنان
وجود دارد ،بنابراين چنانچه کارکنان ،با سازمان خود
ارتباط عاطفی و احساس تعلق شديدي داشته باشند با
انگیزه و عالقه بیشتري در سازمان مشغول به کار
خواهند شد ،بنابراين چنین کارکنانی عملکرد بسیار
بهتري از کارکنانی که به سازمان خود وابستگی ندارند و
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به اجبار شرايط وارد سازمان شدهاند خواهند داشت .اين
يافته با يافتههاي پژوهش آزادي و عیدي & (Azadi
) ،Eydi, 2015رمزگويان و حسن پور & (Ramzgooyan
) Hassanpour, 2013و احتشامی نسب (Ehteshami
) NAsab et al., 2012همسو است .همچنین با نتايج
پژوهش رحمان و همکاران ) (Rahman et al., 2015و
ريکتا ) (Riketta, 2002و رايت و بونت & (Wright
) Bonett, 2002در يک راستا می باشد .با توجه به اين
نتايج پیشنهاد میشود که مديران سازمان جهاد
کشاورزي با بررسی دورهاي ،وضعیت تعهد سازمانی را در
کارکنان خود ارزيابی کنند و با شناخت عوامل مؤثر بر
تعهد سازمانی کارکنان (مانند انگیزش شغلی و سرمايه
اجتماعی که در پژوهش حاضر بررسی شدند) ،در جهت
بهبود تعهد سازمانی کارکنان اقدام نمايند .همچنین
پیشنهاد میشود جهت افزايش تعهد سازمانی کارکنان و
به تبع آن افزايش عملکردشان ،تأمین نیازهاي مالی،
روانی و عاطفی کارکنان ،رعايت عدالت و به عبارتی رفع
تبعیض در پرداختها و مزايا و ايجاد سیستم پاداشدهی
مناسب ،دريافت شکايات و توجه به نقطه نظرات
کارکنان در سازمان و مشارکت دادن آنها در
تصمیمگیريها مد نظر قرار گیرد و به ايجاد حس
جمعی ،برقراري روابط دو جانبه ،تقويت و شفافسازي
کانالهاي برقراري ارتباط ،نظرخواهی و تبادل اطالعات،
ايجاد انگیزه و احساس مسئولیت در افراد و برقراري
ارتباط نزديک و مستقیم بین مسئوالن و کارکنان،
نزديک کردن اهداف فردي با اهداف سازمانی ،ايجاد
محیطی آرام و امن در سازمان و ايجاد جو همکاري و
همدلی میان کارمندان و مديران توجه جدي شود
) .(Azadi & Eydi, 2015همچنین همۀ کارکنان از
امتیازات مادي و معنوي سازمانی (مانند استفاده از
منازل سازمانی ،خودرو ،اعزام به مأموريتهاي خارجی و
داخلی ،اضافهکاري و پرداخت مساعده و وام) به صورت
عدالنه بهرهمند شوند (Karimi Goghari & Rezvanfar,
).2014
همچنین نتايج نشان داد که سرمايه اجتماعی رابطه
مثبت و معناداري با تعهد سازمانی کارکنان دارد .اين
نتیجه همسو با پژوهشهاي آزادي و عیدي & (Azadi
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) ، Eydi, 2015کاظمزاده و قاسم زاده
) ،Ghasemzadeh, 2014علیخانی و همکاران (Alikhani
) et al., 2014و الینگر و همکاران ( Elinger et al.,
) 2013میباشد .اين نتیجه بیانگر آن است که کارکنانی
که در سازمانهاي داراي وضعیت سرمايه اجتماعی
مطلوب ،مشغول به خدمت هستند ،داراي ارتباطات
شغلی قوي بوده و در تعامل با ساير همکاران به طور
مطلوبی رفتار مینمايند ،در نتیجه اين تعامالت و
ارتباطات مناسب کارکنان با يکديگر و همچنین با
مديران و ساير افراد باعث میشود که کارکنان از کار در
سازمان لذت برده و احساس آرامش ،امنیت و تعلق
خاطر بیشتري نسبت به شغل و سازمان خود داشته
باشند .با توجه به اين نتايج کارکنان و مديران سازمان
جهاد کشاورزي میتوانند با به کارگیري روشهاي
مناسب مانند اعتمادسازي بین اعضاي گروهها و
واحدهاي سازمانی ،القاي حس مسئولیت و اعتماد از
طرف مديريت به کارکنان ،مشخص کردن انتظارات
شغلی از کارکنان ،بهبود و تقويت احساس هويت
سازمانی ،و احساس تعلق خاطر و دلبستگی روانی
کارکنان به سازمان ،از طريق شیوههاى اجتماعی کردن،
تشويق و تشکیل گروههاي و انجمنهاي حرفهاي و
تخصصی ،برگزاري مراسمهاي مختلف ،با ايجاد و تقويت
شبکهها و گروههاي اجتماعی و غیررسـمی و پیوندهاي
دوستی در سـازمان و حمايت از فعالیتهاي گروهی و
دسته جمعی در محیط کار ،در جهت افزايش سرمايه
اجتماعی کارکنان اقدام کرده و در نهايت به تحقق تعهد
و پايبندي کارکنان متخصص که سرمايههاي اصلی
سازمان هستند ،دست يابند ).(Azadi & Eydi, 2015
در نهايت مشخص شد که انگیزش شغلی نیز رابطه
مثبت و معناداري با تعهد سازمانی کارکنان دارد که
بیانگر اين مطلب است که هر چه انگیزش کارکنان
افزايش يابد ،میزان تعهد سازمانی آنها نیز افزايش می
يابد .اين يافته با پژوهشهاي آجیلچی و همکاران
) ،(Ajilchi et al., 2010کارسلی و اسکندر & (Karsli
) Iskendar, 2009و لینز ( )Linz, 2006همخوانی دارد.
بر اين اساس پیشنهاد میشود مديران سازمان
راهکارهاي مناسبی جهت بهبود انگیزش درونی و بیرونی
کارکنان به کار گیرند تا بدين طريق زمینه مناسبی براي
& (Kazemzadeh
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افزايش تعهد سازمانی فراهم شود .شايسته ساالري،
توسعۀ مهارتها و توانمنديهاي شغلی و روانشناختی
کارکنان ،پرداخت مناسب ،پاداش ،قدردانی و تشويق
کارکنان ،و مشارکت آنان در تصمیم گیري ابزارهاي
مؤثري هستند که مديريت با استفاده از آنها میتواند به
ايجاد انگیزه درونی و بیرونی در جهت بهبود تعهد
سازمانی و عملکرد شغلی آنها کمک نمايد .همچنین
انجام فعالیتهاي فوق برنامه و ايجاد تسهیالت مناسب
به منظور بهرهمندي کارکنان از تفريحات و سرگرمیهاي
سالم و نشاطآور باعث ايجاد انگیزش در کارکنان
میشود .در اين حالت کارکنان به اين باور میرسند که
سازمان به آنها تنها به چشم يک وسیله براي رسیدن به
اهداف خود نمینگرد بلکه به ساير ابعاد و مسئولیتهاي
اجتماعی زندگی کارکان (مانند رفاه ،سالمتی ،امیال و
آرزوهاي آنان) نیز توجه دارد و براي رفع نیازها و
خواستههاي آنها نیز سعی میکند .در اين حالت است
که بین کار و زندگی شخصی آنان تعادل برقرار میشود.
به طور کلی ،با پاسخگويی به نیازهاي کارمندان میتوان
در آنان انگیزه ايجاد کرد و در پی آن شاهد وفاداري آنان
به سازمان و متعهد بودن به کارشان بود (Karimi
).Goghari & Rezvanfar, 2014

با توجه به تايید فرضیه رابطهي غیرمستقیم انگیزش
شغلی و تعهد سازمانی با عملکرد شغلی ،به کارگیري
روشها و راهبردهاي مناسب براي بهبود اين دو مفهوم
که در باال به بعضی از آنها اشاره شد ،در نهايت میتوانند
باعث بهبود عملکرد شغلی کارکنان و در نتیجه بهبود
عملکرد سازمان شوند .اين يافته نیز با نتايج الینگر
) ،(Elinger et al., 2013آزادي و عیدي & (Azadi
) Eydi, 2015همخوانی دارد.
به عنوان نتیجه کلی میتوان گفت که سازمانها
زمانی میتوانند عملکرد مناسبی داشته باشند و نقش

خود را به درستی ايفا کنند که از منابع انسانی خود به
نحو مناسبی استفاده نمايند .سازمان جهاد کشاورزي و
ادارات تابعه میتوانند در صورت داشتن مديران و
کارکنان متعهد ،با اطمینان در راستاي اهداف واقعی
خود گام بردارند و از اتالف سرمايههاي مادي و معنوي
ناشی از عدم تعهد و وفاداري کارکنان جلوگیري کنند.
بنابراين شناسايی عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی و افزايش
میزان آن در بین کارکنان ،باعث افزايش کارايی و
اثربخشی نیروي انسانی میشود و متعاقبا اين امر
بهرهوري سازمان را افزايش میدهد .براي دست يافتن به
اين مهم ،با توجه به يافتههاي پژوهش حاضر ،پیشنهاد
می شود با بهبود وضعیت سرمايه اجتماعی در سازمان و
افزايش انگیزش شغلی کارکنان ،تعهد آنها را نسبت به
سازمان خود باال برده که اين امر در نهايت عملکرد
کارکنان را بهبود میبخشد؛ در حالی که عدم توجه به
اين روابط باعث تضعیف سازمان مربوطه شده و سازمان
را از اهداف خود دور میکند.
پژوهش حاضر نیز همانند ساير پژوهشها داراي
محدوديتهايی است که پژوهشهاي آينده میبايست به
آنها توجه کنند .نتايج حاصل از اين مطالعه لزوما تعمیم
پذير به تمامی سازمانها با ويژگیهاي متفاوت نیستند.
کاربرد الگويابی معادالت ساختاري در اين مطالعه علیت
را به اثبات نمیرساند .اثبات روابط علّی نیازمند استفاده
از مطالعات طولی میباشد که پیشنهاد میشود
پژوهشهاي آتی آن را به کار ببرند .همچنین پیشنهاد
میشود که پژوهشهاي آتی رابطه متغیرهاي ديگر نظیر
ابعاد شخصیت و رضايت شغلی با عملکرد شغلی کارکنان
را بررسی کنند و همچنین نقش ديگر متغیرهاي
تعديلگر و میانجی مانند درگیري شغلی و ويژگیهاي
فردي را مورد بررسی قرار دهند.
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