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چکیده
ایـن پژوهـش در پـی آن بود تا مشـخص کند سـرمایه فکری بـه چه میزان بـر عملکرد محققان معیـن مرکز تحقیقات 
و آمـوزش کشـاورزی مازنـدران در زمینـه آمـوزش مرکبـات کاران تأثیـر می گـذارد. هـدف از اجـرای پژوهـش، شناسـائی 
ابعـاد عملکـرد آموزشـی محققـان معیـن دراین زمینه و بررسـی تأثیر سـرمایه فکری بـر آن بود. این پژوهـش از نظر هدف 
کاربـردی و از نظـر دیدمـان از نـوع تحقیقـات توصیفی از نوع اکتشـافی به شـمار می آیـد. جامعه آماری نیز شـامل همه ی 
محققـان معیـن بـه شـمار 146 نفـر بـود که از این میـان، با اسـتفاده از فرمـول کوکران، 110 نفـر به عنـوان نمونه تعیین 
شدند و بــا فرمــول تخصیص متناســب، سـهم هر مرکز در هر شهرسـتان از حجـم نمونـه تعییـن و محاسـبه شـد. برای 
گـردآوری داده هـا از طریـق پرسشـنامه  اسـتاندارد سـرمایه فکـری بـر مبنای مـدل بونتیس و هالنـد و پرسشـنامه محقق 
سـاخته عملکـرد آموزشـی اسـتفاده  شـده  اسـت. برای تحلیـل داده هـا از ماتریـس همبسـتگی، تحلیل عاملی تشـخیصی، 
وایـازی )رگرسـیون( ترتیبـی و روش مدل یابـی  معادله هـای سـاختاری، با بهره گیری از نـرم افزار SMART-PLS  اسـتفاده 
شد. یافته ها نشــان دادند که، ســاختار عاملی و مــدل اندازه گیری طراحی شـده بــرای اندازه گیـری عامل هـا بـا داده هـا 
از برازندگــی خوبـی برخـوردار بودنـد. ضریـب مسـیر سـرمایه فکری بـر عملکرد محققـان معیـن، برابر بـا 0/245 و مقدار 
t برابـر بـا 2/637 بوده اسـت. تحلیل مســیر نشــان داد در ســطح خطــای P =0/05 سـرمایه فکری بـر عملکرد محققان 
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مقدمه 
در  فکـری  سـرمایه  نقـش  محـور،  دانـش  اقتصـاد  در 
ایجـاد ارزش بـرای سـازمان ها بیشـتر از نقشـی اسـت کـه 
سـرمایه فیزیکی ایفـا می کنـد. سـازمان ها برای کسـب مزیت 
رقابتـی پایدار، نیازمند شناسـایی، سـاختار سـرمایه های خود 
می باشـند. در ایـن میـان، سـرمایه فکری از مهـم دارایی های 
نامشـهود سـازمان بـه شـمار مـی رود )غفـوری و همـکاران، 
1399(. دارایی هـاي ملمـوس )سـرمایه، زمیـن، مـواد اولیـه 
و...( باعـث ایجـاد مزیت هـاي رقابتـی پایـدار بـراي سـازمان 
تفکرهـای  دانایـی و  از  رقابتـی،  مزیـت  بلکـه  نمی شـوند. 
بسـیار  نقـش  می توانـد  می گیـرد و  نشـأت  انسـانی  نیـروي 
مؤثـری را در راسـتای موفقیـت مسـتمر سـازمان ایفـا کنـد 
)امینـی و همـکاران، 1396(. بـه عبارتـی در اقتصـاد دانـش  
محـور، دارایی هـاي نامشـهود بـه عنـوان عامـل تولیـد ثروت 
در مقایسـه بـا دارایی هـاي مشـهود و فیزیکـی دیگـر اهمیت 
بیشـتري پیـدا می کنـد و موفقیـت بالقوه سـازمان ها بیشـتر 
در قابلیت هـای فکـری کارکنـان بویـژه محققان ریشـه دارد، 
تـا دارایی هـای مشـهود آنهـا )بونتیـس1، 2004(. عنصرهای 
سـرمایه فکری برای تشـکیل مزیت رقابتی، کارایی سازمانی و 
موفقیـت سـازمان دارای درجـه اهمیت باالیی می باشـند. در 
واقـع سـرمایه فکـری ذخیـره ای از دانش اسـت کـه در نقطه 
خاصـی از زمـان در یـک سـازمان یـا بنـگاه اقتصـادی وجود 
دارد )چانـگ2، 2007(. بـه بـاور ادوینسـون و مالون سـرمایه 
فکـری اطالعـات و دانـش مورد اسـتفاده بـرای کارکـردن، به 
منظـور ایجـاد ارزش اسـت کـه از طریـق تجربـه و یادگیـري 
دارایی هـاي  بـه  بـراي رسـیدن  آورد و  بـه دسـت  می تـوان 
 .)1390 همـکاران،  )همتـی و  کـرد  اسـتفاده  نامشـهود 
فرهنـگ،  دانـش،  قابلیت هـا،  شـامل  فکـری  سـرمایه  ویـا 
راهبرد)اسـتراتژی(، فرآیندهـا، دارایی هـای فکـری و شـبکه 
ارتباطـی می باشـند )هسـو و فنـگ3، 2010(. کـه از طریـق 
اجتمـاع همـه ی توانایـی کارکنان سـازمان فراهم می شـود و 
منجـر بـه مزیـت پایـدار رقابتـی سـازمان مـی شـود )هان و 

لـی4، 2015(.  نگاهـي مختصـر بـه تعــریف و توصیف هـای 
بـر  هنـوز  نویسـندگان  نشــان مي دهـد  فکــري  ســرمایه 
سـر یـک تعریـف واحـد توافـق نظـر ندارند. ولي بــا وجــود 
تنوعـي کـه در تعاریف سـرمایه فکـري وجود دارد، تــوافقي 
بــر روي رویکردهــاي اقتصــاد محـور و دانش محـور وجود 
دارد )دیمیتـروس و جرجیـوس5، 2011(.  اغلـب محققـان 
بـر سـه مؤلفه اصلی سـرمایه فکـری یعنی سـرمایه انسـانی، 
سـرمایه سـاختاری و سـرمایه ارتباطـی اتفـاق نظر داشـته اند 
)امینـی و همـکاران، 1396(. رهبـری بهینـه نیـروی انسـانی 
در جهـت دسـتیابی هدف هـای سـازمانی نیازمنـد آگاهـی 
از مؤلفه هـای تأثیرگـذار درکارآیـی و اثربخشـی سـازمان در 
جهـت بهـره وری بیشـینه از سـرمایه انسـانی اسـت )باقـی 
شـامل  سـاختاری  سـرمایه  همـکاران،1391(.  نصرآبـادی و 
سـازمان  یـک  در  غیرانسـانی  دانشـی  مخزن هـای  همـه ی 
ماننـد پایـگاه داده هـا، فرایندهـا، راهبردها و نمودار سـازمانی 
اسـت کـه بـه سـازمان ارزشـی فراتـر از دارایی هـای فیزیکی 
می بخشـد )مون و کیـم6، 2006(.  به باور ادوینسـون و مالون 
سـرمایه سـاختاري بـه عنوان سـخت افـزار، نرم افـزار، پایگاه 
داده هـا، سـاختار سـازمانی، حقـوق انحصـاري، نـام نماهـای 
تجـاري و همـه توانایی هـاي سـازمان کـه حامـی بهـره وري 
کارکنـان اسـت، تعریـف شـده اسـت و سـرمایه مشـتري که 
بـه عنـوان پلـی در فعالیت هـاي سـرمایه فکـري نیز به شـمار 
تبدیـل  کننـده  تعییـن  اصلـی و  ضرورت هـای  از  می آیـد، 
سـرمایه فکـري بـه ارزش بـازار و در نتیجـه عملکـرد تجاري 
شـرکت ها می باشـد )شـماخی و همـکاران، 1393(. عملکـرد 
نتیجـه نهایـی اسـتفاده از منبع هـای ملمـوس و ناملموس در 
سازمان ها سـت. هـر چنـد کـه منبع هـای ناملمـوس بـرای 
سـازمان ها اهمیـت بیشـتری داشـته امـا عملکـرد بـه مثابـه 
چتـري اسـت کـه همـه مفهوم هـای مرتبـط بـا موفقیـت و 
فعالیت هـاي کل سـازمان را در بـر می گیـرد )قربانـی زاده و 
همـکاران،1391( و یا عملکرد مجموعـه فعالیت های معطوف 
تنهـا  نـه  کـه  سازمانی اسـت  هدف هـای  بـر  دسـتیابی  بـه 
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هدف هـا و مأموریت هـای سـازمان بـا کارایـی مطلـوب تحقق 
می یابـد بلکـه سـودمندی های کارکنـان و جامعه نیـز تأمین 
می شـود )چـن7، 2005(.  محققـان از روش هـای گوناگونـی 
بـرای سـنجش عملکرد سـازمان بهـره جسـته و از معیارهای 
سـودآوری و  کیفیـت،  کارایـی،  اثربخشـی،  ماننـد  چنـدی 
بهـره وری در ایـن زمینـه اسـتفاده می کننـد کـه سـنجش 
بیشـتری  اعتبـار  از طریـق کارایـی، گسـتردگی و  عملکـرد 
نسـبت به دیگر روش هـا دارد )صفرزاده و همـکاران، 1391(. 
بیـن مؤلفه هـای سـرمایه فکـری بـا عملکـرد ارتبـاط وجـود 
داشـته و از بیـن مؤلفه های آن؛ سـرمایه سـاختاری، سـرمایه 
رابطه ای و سـرمایه انسـانی بـه ترتیب اولویت بیشـترین تأثیر 
را بـر عملکـرد دارد )احمدیـان، 1392 و تقـی زاده، 1393(. 
مهم تریـن  انسـانی  سـرمایه  فکـری،  سـرمایه های  بیـن  از 
اسـت بـه ایـن دلیل که منبـع نوآوری و بازسـازی )نوسـازی( 
راهبـردی اسـت کـه از طریـق بهبـود مهارت های شـخصی و 
غیـره حاصـل می شـود. بـا وجـود رابطه هـای متقابـل میـان 
اجـزای سـرمایه های فکـری، اگر یک سـازمان دارای سـرمایه 
انسـانی مناسـبی باشـد و لی یک سرمایه سـاختاری مناسبی 
نداشـته باشـد نمی توانـد از دانـش قرار گرفتـه در افـراد خود 
اسـتفاده کنـد و در نتیجـه نیز نمی تواند به سـرمایه مشـتری 
خود پاسـخ مناسـبی دهد )بونتیس،2004(. سـرمایه انسـانی 
مهم تریـن دارایـی یـک سـازمان و منبـع خالقیـت و نـوآوري 
اسـت و همـراه کارکنان از محل کار خارج می شـود و توسـط 
سـازمان یـا شـرکت قابل تملـک نیسـت )بونتیـس، 2004 و 
سـازمان ها  دیگـر،  سـوی  1393(.از  همـکاران،  شـماخی و 
بـه طـور پیوسـته ای نیازمنـد بهبـود عملکـرد بـوده و بایـد 
همـه  تـالش خـود را جهـت دسـتیابی بـه تعالـی عملکـرد 
بـه کار گیرنـد. توجـه بـه بهـره وری نیـروی انسـانی زمینـه 
هماهنگـی بیـن سـازمان و منبع های انسـانی بـرای پذیـرش 
هدف هـای مشـترك و تضمیـن نیل بـه هدف های سـازمان و 
منبع هـای انسـانی را بـه وجـود مـی آورد. تأثیـر اشـتراك 
دانـش بـر عملکـرد بـا میانجی گـری سـرمایه فکـری اسـت 

)باسـتین و همـکاران8، 2010(. بـه عبـارت دیگـر سـازمان ها 
بـرای اینکـه بتواننـد در محیـط رقابتـی و متغیـر امـروزی 
اثربخـش باشـند الزم اسـت سـطح سـرمایه فکـری خـود را 
شناسـایی، سـنجش و ارزش گـذاری کننـد. در محیط دانش 
محـور کنونـی سـرمایه فکـری نـه تنهـا مهم تریـن بخـش 
سـرمایه سـازمان به شـمار می آید، بلکـه فراهم کننـده مزیت 
رقابتـی پایـدار برای سـازمان اسـت، بنابراین مدیـران نه تنها 
می بایسـت دانـش خـود را در حـوزه سـرمایه فکـری افزایش 
دهنـد، بلکه از طریق تقویت مؤلفه های آن )سـرمایه انسـانی، 
سـرمایه سـاختاری و سـرمایه رابطه ای( به توسـعه و گسترش 
ایـن زمینـه در سـازمان بپردازند. سـرمایه انسـانی و سـرمایه 
ارتباطـی، تأثیـر مثبـت و معنـی داری بـر عملکـرد مرکزهای 
آمـوزش جهـاد کشـاورزی دارنـد. همچنیـن متغیـر سـرمایه 
ارتباطـی، اثر میانجی بـر رابطه بین سرمایه انسـانی و عملکرد 
را ایفـا می کنـد )تیمـورزاده و همـکاران، 1398(. مرکزهـای 
آمـوزش جهـاد کشـاورزی بر مبنـای رسـالت و تعهدهایی که 
نسـبت بـه جامعـه دارنـد، باید افـزون بر تـالش در راسـتای 
بقـا و اثربخشـی خـود، به گونـه ای بـه تربیت نیروی انسـانی 
بپردازنـد کـه آنـان بتواننـد فرصت هاي  محیطـي را در جهـت 
خلـق کسـب و کار جدیـد شناسـایي کرده و بـه کار گیرنـد 

)فـالح حقیقـی و همـکاران، 1399(. 
طـرح "معینـان تولیـد" نسـخه پیشـرفته طـرح نظـام 
نویـن ترویـج بـوده و بـا هـدف بهـره منـدی بیشـینه ای از 
مؤسسـه ها و  محققـان  علمـی و  هیـأت  اعضـای  ظرفیـت 
مرکزهـای تحقیقاتـی و آموزشـی برای آسـانگری تأثیر انتقال 
دانـش به عرصه هـای تولیـدی اجـرا می شـود. در ایـن طـرح 
مقـرر شـد50 درصـد ظرفیـت مرکزهـای تحقیقاتـی بـرای 
برنامه هـای کوتـاه مـدت در زمینه هـای مختلـف کشـاورزی 
بهره بـرداری  قابـل  کشـاورزان  بـرای  تـا  شـود  اسـتفاده 
باشـد. در واقـع ترویـج بایـد بـه دنبـال تحقیقـات باشـد تـا 
هـردو در عرصـه تولیـد حاضـر شـده و بـه رفـع مسـئله ها و 
)قنبـری   بپردازنـد  تولیدکننـدگان  تولیـد و  نارسـائی های 
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 شیرسـوار، 1399( بـرای اجـرای عملـی طـرح در مازنـدران، 
حضـور هدفمنـد اعضـای هیـأت علمـی و محققـان بـه ویـژه 
محققـان معیـن بـا تشـکیل گـروه پایـش و نظارت متشـکل 
از محققـان و کارشناسـان اجرایـی، بـر مبنـای برنامه هایـی 
کـه توسـط جهـاد کشـاورزی مازنـدران و با هماهنگـی مرکز 
تحقیقـات و آمـوزش کشـاورزی و منابـع طبیعـی، طراحـی و 
ابـالغ می شـود، چالش هـای عرصـه تولیـد بررسـی می شـود. 
هـم اکنـون 74 مرکز جهاد کشـاورزی دهسـتان در مازندران 
وجـود دارد و بـرای هـر کـدام از این مرکزها یکـی از محققان 
مرکـز تحقیقـات و آمـوزش کشـاورزی و منابـع طبیعـی بـه 
عنـوان محقـق معین تعیین شـده اسـت. نقطه اتصـال اصلی 
طـرح معینـان تولیـد، مرکزهـای جهـاد کشـاورزی واقـع در 
دهسـتان ها هسـتند، کشـاورزان به طور مسـتقیم با 74 مرکز 
جهاد کشـاورزی که خـط مقدم مأموریت های سـازمان جهاد 
کشـاورزی مازنـدران به شـمار می آینـد، در ارتبـاط هسـتند. 
ایـن مرکزهـا بیـش از هـزار کارشـناس کشـاورزی و مـروج 
دارنـد کـه آموزش های تخصصـی دیده انـد. این کارشناسـان 
هرکـدام رصـد یـک پهنـه کـه اغلـب بیـش از 15 روسـتا را 
تحت پوشـش مسـتقیم قـرار می دهد، بـر عهـده دارند و یک 
نفـر در مرکزهـای تحقیقاتـی بـه عنـوان محقـق معین)یاور(  
به شـمار می آیـد کـه در هـر مـاه دو بـار بـه مرکز مـورد نظر 
سرکشـی می کنـد و مسـئله ها و نارسـائی های موجـود در آن 
پهنـه را مرتفـع می کنـد و در پایـان هـر هفتـه از بازدیدهای 
بـه عمـل آمـده راهکارهـای عملـی برای رفـع ایـن چالش ها 
را ارائـه و توصیه هـای الزم را بـه مبـادی مربوطـه ارسـال و تا 
دسـتیابی بـه نتیجـه پیگیـری می کنـد )مدیریـت هماهنگی 
ترویج سـازمان جهاد کشـاورزی مازنـدران، 1399(. در طرح 
معینـان تولیـد، مشـارکت و حضـور فعاالنـه همـه بخش هـا 
از اداره هـای کل منابـع طبیعـی، شـیالت و دامپزشـکی تـا 
بخش هـای تخصصـی جهـاد کشـاورزی مـورد تأکیـد اسـت، 
در همیـن راسـتا؛ کمیته هـای  تخصصـی دام و طیور،زراعـت، 
باغبانـی، منابـع طبیعی و آبخیـزداری و آب و خـاك با حضور 

محققـان معین شـکل گرفته اسـت. محققان موظف هسـتند 
در عرصـه هـای تولیـد حضـور یافتـه و به صـورت گروهـی و 
هدفمند در راسـتای توسـعه فعالیت هـای تحقیقی و ترویجی 
در واحدهـای تولیـد گام بردارنـد )مرکـز تحقیقـات و آموزش 
کشـاورزی و منابـع طبیعـی مازنـدران، 1399(. کاهـش50 
درصـدی کاربرد سـم ها در شـالیزارها، توسـعه مکانیزاسـیون 
کشـاورزی، افزایـش 5 درصـدی ضریب تبدیل برنـج، افزایش 
حـدود20 درصـدی عملکـرد کمـی  برنـج، افزایـش راندمـان 
درصـدی   50 افزایـش  باغـی،  محصول هـای  درصـدی   20
کاربـرد مـواد آلـی، توسـعه آبیـاری تحـت فشـار، کاهـش بار 
میکروبـی شـیر، افزایش ضریـب تبدیل و افزایش تولید شـیر 
از نتایـج اجـرای طـرح نظام نویـن ترویـج )معینـان تولید( و 
حضـور محققـان معیـن در عرصـه هـای تولید به شـمار می 
رود )مدیریـت هماهنگـی ترویـج کشـاورزی سـازمان جهـاد 
کشـاورزی مازنـدران، 1399(. کنتـرل و مهـار مگـس میـوه، 
نشـاکاری90 هـزار هکتـار از شـالیزارها، مبـارزه بـا آفـات و 
بیماری هـا در 59 هـزار هکتـار از گندم زارهـا و افزایش تولید 
مرکبـات بـه 25 تـن در هکتـار از دسـتاوردهای همـکاری 
مشـترك تحقیقـات و اجـرا در مازنـدران بـود. و پیش بینـی 
می شـود بـا توجـه بـه ظرفیـت موجـود، در سـال های آتـی 
توسـعه یابـد )معاونت بهبود تولیـدات گیاهی سـازمان جهاد 
کشـاورزی مازنـدران،  1399(. اسـتان مازندران بـا 23هزار و 
756 کیلومتـر مسـاحت و بـا شـرایط آب و هوایـی معتـدل، 
متنـوع، اراضـی بسـیار حاصلخیـز و طبیعت گوناگـون، دارای 
سـطح شـایان توجهـی از باغ هـای پرتقـال )80018هکتار( و 
نارنگـی)23995 هکتـار( می باشـد. به طوری کـه بـا 38درصد 
میزان سـطح زیرکشت و42 درصد میزان تولید، مقام نخست 
تولیـد پرتقـال و نارنگـی را درکشـور بـه خود اختصـاص داده 
اسـت. تولیدهـای باغی به ویژه پرتقـال و نارنگـی در مازندران 
بـه روش سـنتی بـوده و به دلیل نبـود زمینه های اسـتفاده از 
روش هـای علمـی، در سـال های اخیـر 17 تن درهکتـار بوده 
اسـت. در حالـی که اکنـون میانگیـن تولید پرتقـال و نارنگی 
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در مازنـدران بـا همـکاری مشـترك محققـان و کارشناسـان 
بخـش اجـرا به 25 تـن در هکتـار افزایش یافتـه و پیش بینی 
می شـود در سـال های آتی به حدود 30 تن در هکتار برسـد 
)معاونـت بهبـود تولیـدات گیاهـی سـازمان جهاد کشـاورزی 
مازنـدران، 1399(.  یکـی از راهکارهـای مهـم در این زمینه، 
باغـداری  مختلـف  زمینه هـای  در  مرکبـات کاران  آمـوزش 
اسـت. مرکـز تحقیقـات و آموزش کشـاورزی و منابـع طبیعی 
مازنـدران بـا داشـتن محققـان معیـن در قالب طـرح معینان 
تولیـد بـه عنـوان سـرمایه فکـری؛ ارائـه خدمـات پژوهشـی، 
آموزشـی و ترویـج دانش نوین را در زمینه باغـداری و باغبانی 
ماننـد: شناسـایی و کالس بنـدی خـاك، تغذیه خـاك، اصالح 
خـاك، بهتریـن زمان کاشـت،  عامل های بیمـاری زا و بهترین 
باآفـات و کنتـرل بیماری هـا،  زمـان مناسـب بـرای مبـارزه 
آشـنایی بـا انـواع کودها و سـم ها، میـزان کاربرد کود، سـم و 
ترکیب هـای مورد اسـتفاده در مبارزه شـیمیائی، شناسـایی و 
کالس بنـدی خـاك، تغذیه خـاك، اصالح خـاك، پدافند غیر 
عامـل در مبـارزه بـا مگـس مدیترانـه ای، مدیریـت آبیـاری 
)تغییـر در سـامانه آبیاری به ویـژه اجـرای آبیـاری قطـره ای 
در باغ هـا( را بـر عهـده داشـته و نتایـج تحقیقـات علمـی را 
بـه صورت مسـتقیم در اختیـار بهره بـرداران قـرار می دهند. 
در ایـن زمینـه طی  سـال های 1395تا 1399در حـدود 135 
دوره آموزشـی و ترویجـی به صـورت کوتـاه مـدت راجـع بـه 
آمـوزش باغداران پرتقال و نارنگی در سـطح اسـتان مازندران 
باغبانـی  مدیریـت  ترویـج و  مدیریـت هماهنگـی  از طریـق 
سـازمان جهادکشـاورزی و اتحادیه باغداران مازنـدران برگزار 
شـده کـه بر مبنـای آنها  حـدود3240 نفـر آمـوزش دیده اند. 
از ایـن بیـن حـدود 65 درصـد دسـت کم در یـک و بیشـینه 
در6 دوره مربـوط بـه آمـوزش باغـداری شـرکت داشـته اند 
جهـاد  سـازمان  کشـاورزی  ترویـج  هماهنگـی  )مدیریـت 

کشـاورزی مازنـدران، 1399(.
محققـان  کارایـی  میـزان  عملکـرد و  نـوع  چگونگـی و 
معیـن در زمینـه آموزش  و ترویـج روش های نوین کشـاورزی 

همـواره از سـوی مسـئوالن و مدیـران اسـتانی و ملـی از یک 
سـو و بهـره بـرداران و کارآفرینـان کشـاورزی از سـوی دیگر، 
مـورد پرسـش می باشـد. مهمتریـن مؤلفه هـای مرتبـط بـا 
آمـوزش بهـره بـرداران توسـط کارآفرینان سـازمانی شـامل: 
محتـوی  مـدرس،  فنـی،  عامل هـای  مدیریتـی،  عامل هـای 
آمـوزش، رویکردهـای آموزشـی، مـواد و روش هـای آموزش و 
فرآیندهـای ارزیابـی می باشـد )شـاعری و رزقـی شیرسـوار، 
اجـزای  شـامل   سـرمایه فکری   پژوهـش،  ایـن  در   .)1398
بـه  سـرمایه ارتباطی(  سرمایه سـاختاری و  )سرمایه انسـانی، 
عنـوان متغیـر مسـتقل و عملکـرد آموزشـی به عنـوان متغیر 
وابسـته بـه کار رفته اسـت. هـدف این پژوهش بررسـی تأثیر 
سـرمایه فکـری بـر عملکرد آمـوزش مرکبات محققـان معین 
زمینـه  در  مازنـدران  آموزش کشـاورزی  تحقیقـات و  مرکـز 

تولیـد محصـوالت مرکبـات )پرتقـال و نارنگـی( می باشـد. 
در واقـع، در ایـن پژوهش بـر مبنای هدف ، پرسـش های 

تحقیق بـه قرار زیر می باشـد:
مرکـز  معیـن  محققـان  آموزشـی  عملکـرد  ابعـاد   -1
تحقیقـات و آمـوزش جهـاد کشـاورزی مازنـدران کدام انـد؟

2- ارتبـاط بیـن ابعاد سـرمایه فکری و عملکـرد محققان 
معیـن مرکـز تحقیقـات و آموزش جهـاد کشـاورزی مازندران 

چگونه اسـت؟ 
3- میـزان تأثیـر سـرمایه فکـری بـر عملکـرد محققـان 
معیـن مرکـز تحقیقـات و آمـوزش کشـاورزی مازنـدران در 

زمینـه آمـوزش مرکبـات کاران چقـدر اسـت؟
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شکل شماره1- چارچوب مفهومی پژوهش

می دهـد،  نشـان   1 شـماره  شـکل  کـه  گونـه  همـان   
چارچـوب پیشـنهادي ایـن پژوهـش داراي دو مفهـوم اصلی 
اسـت؛ مفهوم سـرمایه فکري داراي سـه جزء )سرمایه انسانی، 
سـاختاري و ارتباطـی( می باشـد و مفهـوم عملکـرد محققـان 
معیـن مرکز تحقیقـات و آموزش کشـاورزی مازنـدران داراي 
چهارجـزء )مهـارت و دانـش کشـاورزی، اجـرای فعالیت های 
شـاخص و کارا، روش و چگونگـی انجـام کار و عالقـه و ارزش 
دادن بـه کار می باشـد. بـر مبنـای مـرور ادبیـات پژوهـش 
فرض بــر ایــن اسـت که متغیر سـرمایه فکري روي عملکرد 

محققـان معیـن تأثیرگذار اسـت.

روش شناسی تحقیق 
روش پژوهـش از نظر هدف کاربـردی و از نظر دیدمان از 

نـوع تحقیقـات پیمایشـی بود. جامعـه آماری پژوهش شـامل 
همـه ی محققـان معین مرکـز تحقیقات و آموزش کشـاورزی 
مازنـدران به تفکیک مرکزهای تحقیقات و آموزش کشـاورزی 
در سـطح مازندران به شـمار146 نفر بـود ) مرکز تحقیقات و 
آموزش کشـاورزی و منابـع طبیعی مازنـدران، 1399(.  برای 
گزینـش نمونـه، بـا اسـتفاده از فرمـول کوکـران، 110 نفر بر 
مبنـای جدول شـماره 1 از طریـق روش نمونه گیری طبقه ای 
بـا گزینـش متناســب اســتفاده و بـه هـر یـک از مرکزهای 
آموزشـی و تحقیقاتـی در سـطح اسـتان مازنـدران اختصاص 
یافـت.  بـه منظور گـردآوری داده هـای تحقیق از پرسشـنامه 
اسـتاندارد سـرمایه فکـری برمبنـای مـدل بونتیـس و هالنـد 
)2002( و پرسشـنامه محقق سـاخته عملکرد محققان معین 
مرکـز تحقیقات و آموزش کشـاورزی مازندران اسـتفاده شـد.

 
جدول1- جامعه آماری موردارزیابی و نمونه های اختصاص یافته به تفکیک مرکز تحقیقات و آموزش جهاد کشاورزی 

                            نام واحد                                                       شمارکل محققان معین       شمار نمونه اختصاص یافته
مرکز تحقیقات و آموزش جهاد کشاورزی استان مازندران)ساری(                               45                                 32
واحد آموزش کشاورزی و باغبانی امام علی)ع( بابل                                                12                                 10 
واحد آموزش کشاورزی و باغبانی شهید حسن پور بابلسر                                         12                                 10
واحد آموزش کشاورزی و باغبانی سلمانشهر                                                         10                                   8
واحد تحقیقات و آموزش منابع طبیعی و آبخیزداری چمستان نور                               9                                    7
واحد تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی پاسند بهشهر                                6                                    4
واحد تحقیقات و آموزش زراعی و باغبانی بایع کال  نکا                                            12                                 10
واحد تحقیقات و آموزش زراعی و باغبانی دشت ناز ساری                                         5                                    4
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                            نام واحد                                                       شمارکل محققان معین       شمار نمونه اختصاص یافته
واحد تحقیقات و آموزش زراعی و باغبانی قائمشهر                                                10                                    8
واحد تحقیقات و آموزش کشاورزی قراخیل قائمشهر                                               7                                    6
واحد تحقیقات و آموزش زراعی و باغبانی پهناب جویبار                                           4                                    2 
واحد تحقیقات و آموزش زراعی و باغبانی خشکه داران تنکابن                                   7                                    5
واحد تحقیقات و آموزش باغبانی بهشهر                                                              4                                    2
واحد تحقیقات و آموزش زراعی و باغبانی خوشامیان                                               3                                    2
       جمع                                                                                               146                                110

پرسشـنامه  ایـن پژوهـش شـامل 86 پرسـش)گویه( بود 
کـه 8 سـؤال مربـوط بـه ویژگي هـاي فـردي پاسـخگویان 
گـروه  تأهـل،  نـوع  سـن،  جنسـیت،  مؤلفه هـای:  شـامل 
تحصیلـی، پیشـینه کار و مرتبـه علمـی و 26 پرسـش بـرای 
سـنجش ســرمایه فکـري و 52 پرسـش نیـز براي سـنجش 
عملکـرد محققان معیـن مرکز تحقیقات و آموزش کشـاورزی 
مازنـدران در زمینـه آمـوزش مرکبـات کاران در نظرگرفتـه 
شـد. پرسـش های مربـوط بـه سـرمایه فکـري بــر مبنای 3 
بعــد سـرمایه سـاختاری بـا 8 گویـه، سـرمایه انسـانی با 11 
گویـه و سـرمایه رابطـه ای بـا 8 گویـه طراحـی شـده بودنـد. 
همچنیـن پرسـش های مربـوط بـه عملکـرد محققـان معین 
مرکـز تحقیقـات و آمـوزش کشـاورزی مازندران بـر مبنای 4 
بعــد؛ مهارت  و دانش کشاورزی با 17 گویه، روش و چگونگی 
انجـام کار  بـا 11 گویـه، اجـرای فعالیت های  شـاخص و کارا  
بـا 11 گویه و عالقـه و ارزش به کار با 13 گویه طراحی شـده 
بـود. پرسـش ایـن گویه ها به شـکل بسـته و از طیـف لیکرت 
بـوده اسـت. بـراي تعییـن روایـی پرسشـنامه سـرمایه فکری 
بـه واسـطه اسـتاندارد بـودن و اعتبـار یابـی آن در تحقیقـات 
راسـتای  در  امـا  نبـوده  اعتبار   یابـی  بـه  نیـازی  پیشـین؛ 
مـورد  ابزارهـای  اعتبـار  دقیق تـر  شـناخت  بومی سـازی و 

اسـتفاده بـار دیگـر اقـدام بـه اعتبـار سـنجی کـرده و در این 
راسـتا بـراي تعییـن روایـی ابـزار تحقیـق، از روایی شـکلی و 

روایـی سـازه )شـامل روایـی همگـرا، تشـخیصی و منطقـی( 
اسـتفاده شـد. شـایان یـادآوری اسـت کـه پیـش از اجـرای 

اصلـی، بـرای بـرآورد اعتبـار ابزار پرسشـنامه محقق سـاخته 
معیـن،  محققـان  عملکـرد  بـر  مؤثـر  عامل هـای  سـنجش 
اعتبـار شـکلی ایـن ابـزار از طریـق ارزیابـی دیدگاه هـای 21 
تـن از محققـان معیـن عضـو هیأت علمـی مرکـز تحقیقات و 
آمـوزش جهـاد کشـاورزی  مازنـدران دارای مـدرك دکتـری 
بـا بیشـینه بیـش از 25 سـال فعالیـت آموزشـی و پژوهشـی 
مـورد تأییـد  گرفـت. در زمینـه روایـی سـازه، بـراي ارزیابـی 
روایـی همگـرا از سـه معیـار مختلف ، شـامل بارهـاي عاملی 
واریانـس  میانگیـن  0/5 و  از  بزرگتـر  یکسـان و  اسـتاندارد 

اسـتخراج  شـده یکسـان و بزرگتـر از 0/5 و پایایـی ترکیبـی 
بـراي  اسـتفاده شـد. همچنیـن،  از 0/7  بزرگتـر  مسـاوي و 
بررسـی روایـی تشـخیصی، دو شـاخص میانگیـن واریانـس 
اسـتخراج  شـده و همبسـتگی متغیرهـاي پنهـان بـا یکدیگر 
مدنظـر قرار گرفـت، به  گونه ای که بایسـتی مربع همبسـتگی 
بیـن دو متغیـر پنهـان از میانگیـن واریانس اسـتخراج  شـده 
هـر دو متغیر کوچکتر باشـد تـا ابزار دارای روایی تشـخیصی 
مناسـبی شـود. براي بررسـی روایـی منطقـی، از ضریب های 
همبسـتگی بیـن متغیرهـاي پنهـان در مـدل اندازه گیـري 
اسـتفاده می شـود، بـه گونه ای کـه ضریب هـا بایـد معنـی دار 
باشـند )پاسـوان9، 2009(. نتایج محاسـبه های ضریب پایایی 

ادامه جدول1- جامعه آماری موردارزیابی و نمونه های اختصاص یافته به تفکیک مرکز تحقیقات و آموزش جهاد کشاورزی 
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نشـان می دهـد کـه متغیرهـا ضریـب پایایـی بیـن 0/76تـا 
متغیرهـا و  برخـورداری  بیانگـر  امـر  ایـن  بـوده و  0/84دارا 
مفهوم هـای تحقیـق از پایایـی مناسـب در حـد زیـاد و قابـل 
قبـول می باشـد. شـاخص میانگین ضریـب پایایـی )میانگین 
0/79( گویـای مطلـوب بـودن مقـدار پایایی برای هـر یک از 
مفاهیـم و متغیرهـای تحقیـق اسـت. در مبحث هـای مرتبط 
بـا مـدل  سـازي معادله هـای سـاختاري، متغیرهـا برحسـب 
دو  بـه  نبـودن  پذیـر  یـا مشـاهده  بـودن و  پذیـر  مشـاهده 
دسـته متغیرهـای پنهـان یـا نهفتـه و متغیـر مشـاهده پذیر 
یـا آشـکار تقسـیم می شـوند. متغیرهـاي پنهـان متغیرهایی 
هسـتند کـه نمی تـوان آنهـا را بـه  طـور مسـتقیم مشـاهده 
یـا سـنجش شـد و بنابرایـن، از مجموعـه اي از متغیرهایـی 
اسـتنباط می شـوند کـه از طریـق آزمون هـا یـا پیمایش هـا و 
مانند آن سـنجش می شـوند )شـوماخر و لومکـس10، 2010(. 
بـر ایـن مبنا، در این تحقیـق این متغیرها؛ شـامل متغیرهاي 
فکـری و  در سـازه سـرمایه  ارتباطـی  انسـانی و  سـاختاري، 
متغیرهـاي مهـارت  و دانـش کشـاورزی، اجـرای فعالیت های 
شـاخص و کارا، روش و چگونگـی انجـام کار و عالقـه و ارزش 
بـه کار در سـازه عملکـرد محققـان معیـن بودنـد. برخـالف 
متغیرهـاي پنهـان، متغیرهـاي آشـکار به طور مسـتقیم قابل 
اندازه گیري هسـتند )داوري و رضـازاده، 1392(. در حقیقت، 
ایـن متغیرهـا همان پرسـش ها و یا شـاخص هاي پرسشـنامه 
هسـتند کـه به منظـور تعریف یا اسـتنباط متغیرهـاي پنهان 
بـه کار می رونـد )شـوماخر و لومکـس، 2010(. در نهایـت، 
افـزون بـر مـوارد اشـاره  شـده، یکـی دیگـر از اهـداف اصلـی 
مدل سـازي معادله های سـاختاري، بررسـی و آزمون درسـت 
بـودن مـدل و بـرازش آن بـا داده هـاي میدانـی بود کـه براي 
این منظور از شـاخص هاي برازندگی اسـتفاده می شـود. برای 
تحلیـل داده هـا از تحلیـل عاملـی اکتشـافی و تعییـن میزان 
بـار عاملـی اسـتفاده شـده اسـت، بـرای تأییـد مؤلفه هـای 
عملکـرد محققان معیـن مرکز تحقیقات و آموزش کشـاورزی 
بـا  معادله هـای سـاختاری  بـه روش مدل سـازی  مازنـدران 
رویکـرد حداقل مربعـات جزئی، در دو مرحله اصلی»بررسـی 

بـرازش مـدل« انجـام گرفتـه اسـت. بـرای طراحـي مـدل با 
در  سـاختاري،  معادله هـای  مدل سـازي  روش  از  اسـتفاده 
آغـاز بـه منظـور حـذف متغیرهاي کـم اهمیت یـا غیردقیق، 
بااسـتفاده از تحلیـل عاملـي اکتشـافي،گویه هاي کـم اهمیت 
حـذف، متغیرهاي باقي مانده وارد دسـتگاه مـدل معادله های 
سـاختاري شـده و در قالـب تحلیـل عاملي تأییدي بررسـي و 
معنـي داري متغیرها نسـبت به هم و نسـبت به گویه هایشـان 
ارزیابي شـده اسـت. ارزیابي مـدل معادله های سـاختاري نیز 
بـا اسـتفاده از شـاخص هاي مختلـف نسـبي و مطلـق انجـام 

است. شـده 

نتایج و بحث
هـدف اصلـی این پژوهـش بررسـی تأثیر سـرمایه فکری 
آمـوزش  تحقیقـات و  مرکـز  معیـن  محققـان  عملکـرد  بـر 
کشـاورزی مازنـدران در زمینـه آمـوزش مرکبـات کاران بـه 
منظـور بهره منـدی بیشـینه ای از ظرفیـت نیـروی انسـانی و 
فکـری بـرای آسـانگری انتقال دانـش به عرصه هـای تولیدی 
اسـت. برای انجـام این  پژوهش از یک  پرسشـنامه اسـتاندارد 
سـرمایه فکـری و یـک پرسشـنامه محقـق سـاخته عملکـرد 
آغـاز  در  بخـش  ایـن  در  شـد.  اسـتفاده  معیـن  محققـان 
مرحله هـای اسـتاندارد سـازی پرسشـنامه کیفـی در قالـب 

پرسـش ارائه می شـود.
ابعـاد عملکـرد محققـان معیـن مرکـز تحقیقـات و   -1

کدام انـد؟ مازنـدران  کشـاورزی  آمـوزش 
برای بررسـی  ابعاد عملکرد آموزشـی محققان معین مرکز 
تحقیقات و آموزش جهاد کشـاورزی مازندران، پرسشـنامه  ای  
در4 بعـد و 13 مؤلفـه بـا 52 پرسـش تهیه شـده و در اختیار 
جامعـه نمونـه قـرار   گرفـت. ابعاد عملکـرد آموزشـی محققان 
معیـن مرکـز تحقیقات و آموزش کشـاورزی مازندران شـامل: 
1- بعـد مهـارت  و دانش کشـاورزی 2- بعـد روش و چگونگی 
انجـام کار 3- بعـد انجـام فعالیت های شـاخص و کارا  4- بعد 

عالقـه و ارزش به کار  
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در آغاز با اسـتفاده از تحلیل عاملی اکتشـافی به بررسـی 
ایـن موضـوع پرداختـه شـد کـه آیـا سـازه ها ی مـورد نظـر 

توانایـی اندازه گیـری هـدف مـورد نظـر را دارد یـا خیر؟
به طورکلی هدف از تحلیل عاملی اکتشـافی، کشـف ابعاد 
اصلـی سـازه طراحی شـده بـرای سـنجش متغیر مـورد نظر 
می باشـد. بـرای تشـخیص ایـن مسـئله کـه شـمار داده های 
مـورد نظـر )انـدازه نمونه هـا و رابطـه بیـن متغیرهـا( بـرای 
تحلیـل عاملـی مناسـب هسـتند یا خیـر؟ از شـاخص آزمون 
تناسـب کایـزر- مایـر و آزمـون بارتلت اسـتفاده شـد. آزمون 
تناسـب کایـزر- مایـر شـاخصی از کفایت نمونه گیری اسـت 
کـه کوچـک بودن همبسـتگی جزئی بین متغیرها را بررسـی 
می کنـد. ایـن شـاخص در دامنـه صفر و یـک قـرار دارد. اگر 
مقـدار شـاخص نزدیـک بـه یـک باشـد، داده هـای موردنظـر 
)انـدازه نمونـه( برای تحلیل عاملی مناسـب هسـتند و در غیر 
ایـن صـورت )اغلـب کمتـر از 0/5( نتایج تحلیـل عاملی برای 

 
جدول2- برآورد و آزمون معنی داری ضریب های مسیر  در مدل عملکرد محققان معین  

ضریب مسیر                                                       
ضریب مقدار tمسیر               

معنی داری      
نتیجه 
آزمون

معنی دار0/86831/1780/0009عملکرد آموزشی محققان معین -< مهارت  و دانش کشاورزی               
معنی دار0/84323/9010/0009عملکرد آموزشی محققان معین -<  روش و چگونگی انجام کار             
معنی دار0/78818/8970/0009عملکرد آموزشی محققان معین -< اجرای فعالیت های شاخص            
معنی دار0/79819/9970/0009عملکرد آموزشی محققان معین -< عالقه و ارزش به کار                     

داده هـای مـورد نظر چندان مناسـب نمی باشـند و اگر مقدار 
آن بیـن 0/5 تـا 0/69 باشـد، داده ها متوسـط بـوده و داده ها 
باید با احتیاط بیشـتری اسـتخراج شـوند و مقدارهای بزرگتر 
از 0/70 نشـان دهنـده ی مناسـب بـودن حجم نمونه اسـت.

بـرای  نمونه بـرداري(  KMO)کفایـت  مقـدار   بررسـی 
سـازه مهـارت  و دانـش کشـاورزی برابـر 0/813، برای سـازه 
روش و چگونگـی انجـام کار برابـر 0/797، برای سـازه اجرای 
فعالیت هـای  شـاخص و کارا برابـر 0/785 و برای سـازه عالقه 
وارزش بـه کار برابـر 0/839 بـا سـطح معنـی داري آزمـون 
افـزون  بنابرایـن،  اسـت.   ،0/0009 برابـر  بارتلـت  کرویـت 
بـر کفایـت نمونـه بـرداري، اجـراي تحلیـل عاملـي بـر پایـه 
ماتریـس همبسـتگي مورد بررسـی نیز شـایان توجیه خواهد 
بـود. داده هـای به دسـت آمـده از تحقیق میدانی در نـرم افزار 

SMART-PLS اجـرا شـد و نتایـج ذیـر بـه دسـت آمد. 

ضریـب  می دهدکـه  نشـان   2 شـماره  جـدول  نتایـج   

مسـیر عملکـرد آموزشـی محققان معیـن بر مهـارت و دانش 

کشـاورزی برابـر با 0/868، مقدار t برابر بـا 31/178 و ضریب 

معنـی داری کمتـر از 0/05 بـوده در نتیجه، مهـارت و تجربه 

کاری بـه همراه دانش کشـاورزی بر تبییـن عملکرد محققان 

معیـن تأثیـر مثبت و معنـی دار دارد.

ضریـب مسـیر عملکـرد آموزشـی محققـان معیـن بـر 

روش و چگونگـی انجـام کار برابـر بـا 0/843، مقـدار t برابـر 

بـا 23/901 و ضریـب معنـی داری کمتـر از 0/05 بـوده در 

فعالیت هـای آموزشـی در  انجـام  نتیجـه، روش و چگونگـی 

تبییـن عملکـرد محققـان معیـن تأثیـر معنـی دار دارد. 

 ضریـب مسـیر عملکـرد آموزشـی محققـان معیـن بـر 

فعالیت هـای  شـاخص و کارا برابـر بـا 0/790، مقـدار t برابـر 

بـا 18/897 و ضریـب معنـی داری کمتـر از 0/05 بـوده در 

عملکـرد  تبییـن  بـر  کارا  شـاخص و  فعالیت هـای  نتیجـه، 

محققـان معیـن تأثیـر معنـی دار دارد.
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ضریـب مسـیر عملکـرد آموزشـی محققـان معیـن بـر 

عالقـه و ارزش بـه کار برابـر بـا 0/798، مقـدار t برابـر بـا 
19/997و ضریـب معنی داری کمتـر از 0/05 بوده در نتیجه، 

عالقـه و ارزش قائل شـدن بـه کار آموزش و ترویج کشـاورزی 
در تبییـن عملکـرد محققـان معیـن تأثیـر معنـی دار دارد.

 

شکل 2- مدل عملکرد آموزشی محققان معین مرکزتحقیقات و آموزش جهاد کشاورزی مازندران 

2- ارتبـاط بیـن ابعاد سـرمایه فکری و عملکرد آموزشـی 
محققـان معین مرکـز تحقیقات و آموزش کشـاورزی مازندران 
بـرای بررسـی سـازه ی سـرمایه فکـری، پرسشـنامه ای 
اسـتاندارد بـا 26 گویـه تهیـه و در اختیـار جامعـه نمونـه بـا 
شـمار 110 نفـر قـرار   گرفـت. بـا توجـه بـه اسـتاندارد بودن 

پرسشـنامه نیـازی بـه تحلیـل عاملـی اکتشـافی نمی باشـد. 
تنهـا بـرای تشـخیص این مسـئله که شـمار داده هـای مورد 
نظـر )انـدازه نمونه هـا و رابطـه بیـن متغیرهـا( بـرای تحلیل 
عاملـی مناسـب هسـتند یـا خیر؟ از شـاخص آزمون تناسـب 

کایـزر- مایـر و آزمـون بارتلت اسـتفاده شـد.

جدول3- نتایج شاخص KMO و آزمون بارتلت برای سازه سرمایه فکری

KMO  BarttlettDF       P-Valueنتیجه

مناسب بودن داده ها براي تحلیل عاملی0/92625/17283250/0009

 جـدول شـماره 3 نشـان مي دهـد، مقـدار KMO)کفایت 
آزمـون  معنـی داري  سـطح  0/926 و  برابـر  نمونه بـرداري( 
کرویـت بارتلـت برابـر 0/0009 اسـت. بنابرایـن، افـزون بـر 
کفایـت نمونه بـرداري، اجـراي تحلیـل عاملي بر پایـه ماتریس 
همبسـتگي مـورد بررسـی نیز شـایان توجیـه می باشـد. حال 
روش  بـه  سـرمایه فکری  سـازه ی  مؤلفه هـای  تأییـد  بـرای 

مدل سـازی معادله های سـاختاری با رویکـرد حداقل مربعات 
جزئـی  در دو مرحلـه اصلـی »بررسـی بـرازش مـدل« انجـام 
می گیـرد کـه در ادامـه بـه بررسـی آنهـا پرداختـه می شـود.

انـدازه  انـدازه گیـری: یـک مـدل  - بـرازش مدل هـای 
در  کـه  می شـود  مدل کلـی  از  بخشـی  بـه  مربـوط  گیـری 
برگیرنـده یـک متغیـر بـه همـراه پرسـش های )داده هـای( 
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مربـوط بـه آن می باشـد. بـا توجـه بـه وجود سـه متغیـر مکنـون در مدل مفهومـی پژوهـش، نیاز به بررسـی برازش سـه مدل 
اندازه گیـری موجـود می باشـد. برای بررسـی بـرازش مدل های اندازه گیری از سـه معیار؛  پایایـی، روایی همگـرا و روایی واگرا 

می شود. اسـتفاده 
PLS جدول 4- ضریب های بارهای عاملی در برازش مدل های اندازه گیری سرمایه فکری به روش 

         پرسش ها                                                                           سرمایه ارتباطی    سرمایه انسانی    سرمایه ساختاری
کارکنان درك درست از موقعیت شغلی و تسلط و مهارت الزم در انجام وظائف محوله را دارند.                                   0/78
مرکز با به روزرسانی مستمر مهارت و آموزش موردنیاز کارکنان از آنان پشتیبانی می کند.                                         0/75
مرکز از نظر و فناوري اطالعات جدید کارشناسان حمایت و عملیاتی می کند.                                                           0/69
به منظور حمایت از نوع آوری و تولیدهای شاخص، نام نماسازی انجام می گیرد.                                                      0/79
مالکیت فکري)معنوي( فناوري تولیدشده توسط کارکنان، ثبت و مورد استفاده می شود.                                           0/74
به کارگیری دانش و فناوري روز از طریق ارائه آموزش به کشاورزان و باغداران                                                       0/80
برنامه ریزي براي افزایش بهره وري منبع ها ی انسانی در ارائه خدمات به کشاورزان و باغداران                                    0/72
جایگزینی برای کارشناسان باتجربه و زبده پس از بازنشستگی                                                                           0/77

میزان توانایی کارکنان مرکز تحقیقات در به کارگیري دانش                                                         0/75
کارکنان تخصص و کارآیی الزم را به منظور پیشبردهدف ها و وظائف از پیش تعیین شده دارند.               0/76 
کارکنان مهارت و توانایی به منظور باالبردن تولیدها و افزایش درآمد تولیدکنندگان دارند.                       0/74
کارکنان دیدگاه  و طرح پیشنهادی خود را در نشست های استانی و وزارتخانه معرفی می کنند.                  0/72

کارکنان از نوع شغل و خدمت خودو شیوه جبران خدمات توسط سازمان رضایت دارند.                          0/66     
روحیه همکاری و مشارکت بین کارکنان در برنامه ریزی، سازماندهی و اجرا وجود دارد.                           0/67   

کارکنان مهارت هاي برقراري ارتباط با کشاورزان و باغداران را به خوبی می دانند.                                    0/72
شایسته ساالری و جانشین پروري کارکنان در مرکز وجود دارد.                                                        0/72
کارکنان در کارآفرینی در بخش کشاورزی و باغداری نقش موثری دارند.                                              0/64

دانش تولیدشده توسط کارکنان در اختیار دانشجویان و بهره برداران روستایی  قرار می گیرد.                     0/74   
ارتباط با بهره برداران کشاورزی و باغداری از طریق ایجاد مدیریت دانش رابطه اي      0/75  

 )انجام تحقیق و ارائه آموزش های موردنیاز( پیرامون مسئله های کشاورزی، ماموریت اصلی کارکنان است                                         
آموزش های مورد نیاز کشاورزان به طور پیوسته شناسائی و                                   0/86 

 بر مبنای آن آموزش داده می شود                                
باوجود نیروهای فکری و علمی در مرکز تا حدود زیادی مسئله                              0/85  

و ابهام های بهره برداران زراعی و باغی در استان کاهش یافته است.                                                                                                             
مرکز با خدمات رسانی علمی و پژوهشی به بهره برداران زراعی و باغی،                    0/78   

درجهت ارزش افزوده محصول های کشاورزی تالش و کوشش می نماید.                                                                       
  مرکز بر مبنای نیازها و خواسته های بهره برداران زراعی و                                 0/79

باغی سرمایه گذاری می کند.                                     
مرکز به دنبال یافته های تحقیقاتی جدید است تا آن را بین کشاورزان                    0/82

 و باغداران استان ترویج نماید.                           
 کشاورزان و باغداران در جهت رسیدن به تولید و سودمندی های                          0/85      

 اقتصادی به ارتباط خود با ما ادامه می دهند.       
مرکز پیوسته درجریان تولیدهای کشاورزان و باغداران است.                               0/80     
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- پایایی
پایایـی ترکیبـی بـر خالف آلفـای کرونبـاخ،  کـه به طور 
ضمنی فرض می کند هر شـاخص وزن یکسـانی دارد،  متکی 
بـر بارهـای عاملی حقیقی هر سـازه اسـت و معیـار بهتری را 

بـرای پایایـی ارائـه می دهـد. پایایـی ترکیبـی بایـد مقـداری 
بیـش از 0/7را به دسـت آورد تـا بیانگـر ثبـات درونـی سـازه 
باشـد )فورنـر و الرکـر11،1981(. در ادامـه نتایـج این بخش 
بـه همـراه نتایج روایـی همگرا در یـک جدول ارائه می شـود.

 
- روایی

جدول 5- روایی همگرا و پایایی ترکیبی در برازش مدل های اندازه گیری سرمایه فکری

   متغیرهای تحقیق             ضریب پایایی آلفای کرونباخ              ضریب پایایی ترکیبی             میانگین واریانس استخراجی 
سرمایه ارتباطی                        0/933                                    0/942                                                0/664                        
سرمایه انسانی                         0/896                                    0/914                                               0/569                        
سرمایه ساختاری                         0/894                                    0/917                                               0/571                                                                    

 همان طـور کـه مشـاهده می شـود، مـدل از لحـاظ هـر 
سـه معیار یادشـده در سـطح بسـیار خوبی قرار دارد. جدول 
شـماره 5 روایـی واگـرا سـازه ی سـرمایه فکـری را نشـان 

می دهـد. ایـن امر در مـورد همـه سـازه های  پژوهش صدق 
می کنـد و نشـان از تأییـد روایـی واگـرا دارد.

 

جدول 6- ماتریس همبستگی و بررسی روایی واگرا سرمایه فکری به روش فورنل و الرکر )1981(

سرمایه ساختاریسرمایه انسانیسرمایه ارتباطی                             

0/818سرمایه ارتباطی                                  

  0/3590/716                       سرمایه انسانی                                   

0/8430/759                                 0/417                 سرمایه ساختاری

 PLS  SMART نتایـج به دسـت آمده ازخروجی نرم افـزار 
در جدول هـای 5 و6 نشـان می دهـد مدل هـای اندازه گیـری 
بـرای متغیر سـرمایه فکـری دارای روایـی )همگـرا و واگرا( و 
ضریـب  ترکیبـی و  پایایـی  ضریـب  )بارعاملـی،   پایایـی 
آلفـای کرونبـاخ( مناسـب می باشـد. در بررسـی کلـی مـدل 
سـرمایه فکـری نیز مقـدار SRMR  ریشـه میانگیـن مربعات 
باقی مانده اسـتاندارد شـده کـه یک مقدار تقریبـی از نیکویی 
بـرازش مـدل اسـت برابر بـا 0/067 بوده که مقدار مناسـب و 

قابـل قبولی اسـت.

 - برازش مدل ساختاری
 بخـش مـدل سـاختاری بـر خـالف مـدل انـدازه گیری، 

تنهـا  نـدارد و  کاری  )متغیرهای آشـکار(  پرسـش های  بـه 
متغیرهـای پنهـان و رابطه هـای میـان آنها بررسـی می شـود.

- ضریب های معناداری
 بـرازش مـدل سـاختاری با اسـتفاده از ضریب هـای t به 
ایـن صـورت اسـت کـه ایـن ضریب هـا بایـد از 1/96 بیشـتر 
باشـد یـا ضریـب معنـی داری )p-value( مربوطه بـرای آن ها 
کمتر از 0/05 باشـد، تا در سـطح اطمینـان 0/095 معنی دار 

بـودن آنها را تأیید شـود. 
در ادامه، شـاخص های سـنجش عامل هـا و ضریب تعیین 

عامل ها بررسـی می شوند.
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شکل3- مدل سرمایه فکری در حالت ضریب های استاندارد

شکل4- مدل سرمایه فکری در حالت معنی داری ضرایب

جدول 7- ضریب مسیر و ضریب معنی داری مدل سرمایه فکری

                   t               p-value سازه                ابعاد                     ضریب های مسیر                      مقدار
سرمایه فکری         سرمایه انسانی                   0/789                   18/882              0/0009               معنی دار 
سرمایه فکری         سرمایه ارتباطی                0/787                 18/901               0/0009                 معنی دار 

سرمایه فکری        سرمایه ساختاری                0/761                      14/766             0/0009                 معنی دار 
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همان گونـه کـه شـکل 3 و 4 و جـدول شـماره 7 نشـان 
می دهـد؛، نتایـج گویـای از این اسـت کـه همه ابعاد سـرمایه 
فکـري مقدارهای t و ضریب مسـیر قابل قبولـی دارند. مقادیر 
ضریب مسـیر بین سـرمایه فکری و ابعاد آن )سرمایه انسـانی، 
سـرمایه ارتباطی و سـرمایه سـاختاری( گویـای ایـن مطلـب 
اسـت کـه در مرکـز تحقیقـات و آمـوزش جهـاد کشـاورزی 
مازنـدران ایـن ابعـاد، مناسـب بـرای سـنجش تأثیر سـرمایه 
فکـری بـر عملکرد محققـان معین می باشـند. ضریب مسـیر 
 t سـرمایه فکـري بر سـرمایه انسـانی برابـر بـا 0/789 و آماره
برابـر بـا  18/882، ضریب مسـیر سـرمایه فکری بر سـرمایه 
ارتباطـی برابـر با 0/787 و آمـاره t برابر بـا 18/901 و ضریب 

مسـیر سـرمایه فکری بر سـرمایه سـاختاری برابر با 0/761 و 
آمـاره t برابـر بـا 14/766 بـوده و مقـدار p-value  در همـه 
مسـیرها کمتر از 0/009 بوده در نتیجه، سرمایه های انسـانی، 
بـر عملکـرد محققـان معیـن مرکـز  ارتباطـی و سـاختاری 
زمینه هـای   در  مازنـدران  کشـاورزی  آمـوزش  تحقیقـات و 
آمـوزش مرکبـات کاران تأثیـر مثبـت و معنـی داری دارنـد. 
پـس از تأییـد  سـازه ی سـرمایه فکـری، متغیرهـای پژوهش 
بررسـی توصیفـی می شـود. جـدول شـماره 8 شـاخص های 
از معیـار،  انحـراف  توصیفـی ماننـد میانگیـن، میانـه، مـد، 
کمتریـن و بیشـترین مربوط بـه متغیرهای پژوهش را نشـان 

می دهـد.

جدول 8- شاخص های توصیفی متغیرهای مربوط به سرمایه فکری

متغیرهای تحقیق               تعداد           میانگین          میانه            مد          انحراف از معیار        كمترین       بیشترین
سرمایه ساختاری               110               3/03          3/00          2/88                  0/74           1/25                4/63          
سرمایه انسانی                  110               2/97           3/00         2/50                  0/71           1/50                4/60

سرمایه ارتباطی                110               3/06           3/13          3/13                  0/84          1/00                1/00                       
سرمایه فکری                 110               3/01           3/08           3/46                   0/59          1/73                4/54

3- میـزان تأثیـر سـرمایه فکـری بـر عملکـرد آموزشـی 
کشـاورزی  آمـوزش  تحقیقـات و  مرکـز  معیـن  محققـان 

اسـت؟  چقـدر  مازنـدران 
پـس از بررسـی هـر یـک از ابعـاد و مؤلفه هـای عملکرد 
محققان معین در زمینـه  آموزش مرکبات کاران و مؤلفه های 

سـرمایه فکـری، به تأثیر سـرمایه فکری بر عملکـرد محققان 
در  مازنـدران  آموزش کشـاورزی  تحقیقـات و  مرکـز  معیـن 
زمینـه آمـوزش مرکبـات کاران پرداختـه می شـود. داده های 
منتـج از تحقیـق میدانـی در نـرم افـزار SMART-PLS اجرا 

شـدو نتایج ذیـر به دسـت آمد.
 

جدول9- ضریب مسیر و ضریب معنی داری مدل اصلی

مسیر میان 
نتیجه  آزمونسطح معنی داریمقدار  tضریب مسیرمتغیرها

سرمایه فکری -< 
عملکرد محققان معین 

معنی دار0/0009          0/2452/637
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نتایـج جـدول شـماره 9 نشـان مـی دهد؛ ضریب مسـیر 
سـرمایه فکـری بر عملکرد محققـان معین مرکـز تحقیقات و 
آموزش کشـاورزی مازنـدران ، برابـر با 0/245 و مقـدار t برابر 
با 2/637 و سـطح معنی داری کمتـر از 0/05 بوده در نتیجه، 
بـا 95 درصـد  اطمینـان می تـوان اظهـار داشـت ایـن ضریب 
واقـع  مسـیر در سـطح خطـای 0/05 معنـی دار اسـت. در 
می تـوان گفـت سـرمایه فکـری بـر عملکـرد محققـان معین 
تأثیـر معنـی داری دارد. بـر مبنـای یافته های کمـی پژوهش؛ 
فکـری و  سـرمایه  بیـن  مسـیر  معنـی داری  ضریـب  نتایـج 
عملکـرد محققـان معیـن نشـان داد مدل هـای انـدازه گیری 
بـرای متغیر سـرمایه فکـری دارای روایـی )همگـرا و واگرا( و 
پایایـی ) بارعاملـی،  ضریـب پایایـی ترکیبی و ضریـب آلفای 
کرونبـاخ( مناسـب بـود. همچنین بـا توجه بـه کوچکتر بودن 
مقدارهـای مربـع ضریب هـای همبسـتگی بیـن متغیرهـاي 
پنهـان مـورد بررسـی از میانگیـن واریانـس اسـتخراج شـده 

بـراي همـه متغیرهـاي پنهـان، مدل هاي اشـاره شـده دارای 
اعتبـار تشـخیصی مناسـبی بودنـد. در بررسـی کلـی مـدل 
سـرمایه فکـری نیز مقدار ریشـه میانگین مربعـات باقی مانده 
اسـتاندارد شـده کـه یـک مقـدار تقریبـی از نیکویـی برازش 
مـدل اسـت برابـر بـا 67 درصـد بـوده کـه مقـدار مناسـب و 
قابـل قبولـی اسـت. نتایـج دریافتـی در رابطـه بـا مقدارهای 
عاملـی  تحلیـل  از  آمـده  دسـت  بـه   بـرازش  شـاخص هاي 
تأییـدي نشـان داد کـه مـدل اندازه گیـري سـرمایه فکـری و 
بـوده و  مناسـبی  بـرازش  دارای  معیـن  محققـان  عملکـرد 
سـاختار کلـی مـدل نیز تأییـد میشـود. بنابر نتایج مشـخص 
گفـت  می تـوان  شـده و  تأییـد  تحقیـق  پرسـش  کـه  شـد 
سـرمایه فکـری بر عملکرد محققـان معین مرکـز تحقیقات و 
آموزش کشـاورزی مازنـدران در زمینه هـای آمـوزش مرکبات 

کاران تأثیرگـذار اسـت. 
 

شکل5- مدل اصلی پژوهش در حالت معنی داری ضرایب
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شکل 6- مدل اصلی پژوهش با مقادیر ضرایب استانداردشده

بررسـی وجوه اشـتراك در زمینه تأثیر سـرمایه فکری بر 
عملکـرد آموزشـی محققـان معیـن در سـازمان های مختلف، 
بـا پیشـینه آن نشـان می دهـد نتیجـه به دسـت آمـده از این 
پژوهـش، بـا نتایـج پژوهـش دیگـر محققـان چـون؛ امینی و 
همـکاران )1396(، تقـی زاده  )1393(، احمدیـان )1392(، 
همـکاران  )باسـتین و  )1390( و  همـکاران  پـور و  حسـین 
2019( در یـک راسـتا بـوده که نشـان دادند سـرمایه فکری 
یک سـازمان، مجموع سـرمایه انسـانی، سـرمایه سـاختاری و 
سـرمایه رابطـه ای آن اسـت. داشـتن کنترل بر ایـن دارایی ها 
سـازمان را قـادر می سـازد از یـک سـو عملکـرد مؤثـری  در 
رابطه هـای  از سـوی دیگـر، دارای  درون سـازمان داشـته و 
بـرون سـازمانی موفـق  بـا دیگـر سـازمان ها، داشـته باشـد. 
امـا بـا یافتـه ی پژوهشـی قربانـی زاده و همـکاران )1391(، 
کـه نظـر متفـاوت در ایـن زمینـه داشـته اند، همسـو نبـود.  
همچنیـن  بنابـر یافته هـای پژوهش مشـخص شـد؛ سـرمایه 
فکـری دارای قابلیـت  و دارایی هـای مهـم سـازمانی اسـت که 
می توانـد بـه سـازمان ها در خلـق، بـه کارگیـری و تسـهیم 

دانـش و بهبـود عملکـرد کمـک زیـادی کند. سـطح شـایان 
توجهـی از انـرژی و انعطـاف پذیـری ذهنـی کارکنـان مرکـز 
تحقیقـات و آمـوزش جهـاد کشـاورزی مازنـدران در حیـن 
انجـام مأموریـت و فعالیـت، بـر کارآیـی و اثربخشـی آنـان در 
انجـام وظایـف محولـه ماننـد؛ آمـوزش و ترویـج یافته هـای 
جدیـد پیرامـون موضـوع و چالش هـای کشـاورزی، باغداری، 

دامـداری و دامپـروری و...( مربـوط می شـود. 
همچنیـن بنابـر نتایـج بـه دسـت آمـده، مشـخص شـد 
مؤلفه هـای سـرمایه فکـری )سـرمایه های ارتباطی، انسـانی و 
سـاختاری( بـر عملکـرد محققـان معیـن مرکـز تحقیقـات و 
آموزش کشـاورزی مازنـدران در زمینه هـای آمـوزش مرکبات 
کاران تأثیرگـذار می باشـند. بـر مبنـای یافته  هـای به دسـت 
سـرمایه های  فکـری؛  سـرمایه  مؤلفه هـای  بیـن  از  آمـده، 
انسـانی و ارتباطی بیشـترین تأثیر را در این زمینه داشـته اند. 
در ایـن مـورد می تـوان نتیجـه گرفـت سـازمانی کـه داراي 
سرمایه  هــاي انســاني و ارتبــاطي مناسبي می باشـد، میزان 
خلـق ایده هـاي جدیـد در آن  افزایـش مي یابــد. ایـن یافتـه 
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بـا یافته  هـای هسـو و فنـگ )2010(، تیمـورزاده و همـکاران 
)1398(، امینـی و همـکاران )1396(، شـماخی و همـکاران 
)1393( و باقـی نصرآبـادی و همـکاران )1391( همخوانـی 
توکلـی و  )1393( و  زاده  تقـی  یافتـه ی  بـا  امـا  داشـت.  
نتایـج  همـکاران )1393( متفـاوت بـوده اسـت. همچنیـن 
طریـق  از  سـاختاري  سـرمایه هاي  افــزایش  داد،  نشـان 
ارائـه شـیوه های  منظـور  بـه  تجهیـز سـازمان ها  حمایـت و 
بـه روز و یافته هـای نویـن، منجر بـه بهبود سـرمایه فکری در 
جهـت گسـترش و تعمیم نظـر و دیدگاه هـا در بیـن کارکنان 
مي شـود. ایـن نتایـج بـا یافته هـاي مـون و کیـم )2006( و 
شـماخی و همـکاران )1393( همسـو بود. در جهـت تکمیل 
مطالـب یادشـده می تـوان بیـان داشـت، سـازمان هایی موفق 
 هسـتند که از سـرمایه فکری به شـیوه درسـت و سـریع تری 
دانـش و  از  امـروزه   راهبـردی،  دیـدگاه  از  کننـد.  اسـتفاده 
سـرمایه فکـری بـه منظـور خلـق و افزایـش ارزش سـازمانی 
اسـتفاده می شـود و موفقیـت یک سـازمان به توانایـی  آن در 
مدیریـت ایـن منبـع بسـتگی دارد. انـدازه گیـری و مدیریت 
رقابتـی  مزیت هـای  آنهـا  بـرای  می توانـد  فکـری  سـرمایه 
فراهـم آورد. سـرمایه فکـری یـک سـازمان مجموع سـرمایه 
انسـانی، سـرمایه سـاختاری و سـرمایه رابطـه ای آن اسـت. 
داشـتن کنتـرل بـر ایـن دارایی هـا سـازمان را قادر می سـازد 
از یـک سـو حاکمیت درونی مؤثری داشـته و از سـوی دیگر، 
دارای رابطه هـای بیرونـی موفـق بـا اربـاب رجـوع و تأمیـن 
کننـدگان و دیگـر ذی نفعان باشـد. بنابراین، ایجـاب می کند 
کـه سـازمان بـرای مدیریـت، کنتـرل و گزارشـگری سـرمایه 
فکـری اقدام هایـی انجـام دهد و بـا نگاهی مبتنی بـر منبع ها 
بـه سـازمان نتیجـه گرفتـه می شـود منبع هـای انسـانی تنها 
هنگامـی ارزشـمند هسـتند کـه باعـث رشـد کارآیی شـده و 
امـکان سـرمایه گـذاری در فرصت هـا و رویارویی بـا تهدیدها 

کنند.  ایجـاد  را 

نتیجه گیری و پیشنهادها                                                                                 
ایـن پژوهـش بـه دنبال بررسـی تأثیـر سـرمایه فکری بر 
عملکـرد محققان معین مرکـز تحقیقات و آموزش کشـاورزی 
مازنـدران در زمینـه آمـوزش مرکبـات کاران  بـوده اسـت. 
بدیـن ترتیـب پرسـش های  بیـن سـرمایه فکـری و عملکـرد 
محققـان معیـن نشـان داد مدل هـای انـدازه گیـری بـرای 
واگـرا( و  )همگـرا و  روایـی   دارای  فکـری  سـرمایه  متغیـر 
پایایـی ) بارعاملـی،  ضریـب پایایـی ترکیبی و ضریـب آلفای 
کرونبـاخ( مناسـب بود. در بررسـی کلی مدل سـرمایه فکری 
نیز مقدار ریشـه میانگین مربعات باقی مانده اسـتاندارد شـده 
کـه یـک مقـدار تقریبـی از نیکویی بـرازش مدل اسـت برابر 
بـا 70 درصـد بـوده کـه مقـدار مناسـب و قابل قبولی اسـت. 
نتایـج دریافتـی در رابطـه بـا مقدارهای شـاخص هاي برازش 
بـه  دسـت آمـده از تحلیـل عاملـی تأییـدي نشـان داد کـه 
مـدل اندازه گیـري سـرمایه فکـری و عملکرد محققـان معین 
دارای بـرازش مناسـبی بـوده و سـاختار کلی مدل نیـز تأیید 
می شـود. بنابر نتایج مشـخص شـد که پرسـش تحقیق تأیید 
شـده و می تـوان گفـت سـرمایه فکـری بـر عملکـرد محققان 
معیـن تأثیـر دارد. در واقـع، مـدل تدویـن  شـده بـا واقعیـت 
سـازگاری داشـته اسـت بدین ترتیب، می تـوان نتیجه گرفت 
یکـی از پیش شـرط هاي مهـم و بنیـادی در راسـتاي بهبـود 
عملکـرد محققـان معیـن در زمینه آمـوزش مرکبـات، توجه 
بـه سـرمایه فکری و فراهـم کـردن شـرایط الزم بـراي تقویت 
مؤلفه هـاي آن اسـت، موضوعـی کـه ضـروري اسـت بـه طور 
جـدي از سـوي مدیـران مرکز تحقیقـات و آموزش کشـاورزی 

مازنـدران مدنظـر قـرار گیرد.
درمجمـوع با توجه بـه یافته های پژوهش، پیشـنهادهای 

ذیـر ارائه می شـود: 
1- یافته  های به دسـت آمده نشـان داد، از بین مؤلفه های 
سـرمایه فکری؛ سرمایه  انسـانی و سـرمایه  ارتباطی به ترتیب 
اوالویـت بیشـترین تأثیـر را بـر عملکـرد آموزشـی محققـان 
معیـن داشـته اند. از ایـن بیـن، بعـد ارتباطی سـرمایه فکری 
بـه عنـوان یکـی از عامل هـای مؤثـر بـر توسـعه و گسـترش 
هدف هـای آن به شـمار می آیـد. لـذا تأکیـد می شـود ضمـن 
ایجـاد ارتبـاط بـا دیگـر سـازمان ها و مرکزهـای آموزشـی و 
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از  کشـاورزی  دانش بنیـان  شـرکت های  ایجـاد  پژوهشـی، 
طریـق ارتقـاي سـرمایه ارتباطـی و انتقـال یافته هـای علمی 
توسـط محققـان معیـن در قالـب »طـرح معینـان تولیـد« با 
همراهـی کارشناسـان بخـش اجـرا و کشـاورزان و باغـداران 
بـه منظـور بهینه کـردن منبع هـای مـورد اسـتفاده در تولید 
محصول هـای موردنظـر منجـر به افزایـش بهـره وری و بهبود 
عملکـرد آمـوزش مرکبات محققـان معین مرکـز تحقیقات و 

آموزش کشـاورزی مازنـدران خواهدشـد. 
2- بـا توجـه بـه نتایـج کلی به دسـت آمـده از یافته های 
تحقیـق، ضرورت دارد بــه   محققان معیـن مرکز تحقیقات و 
آموزش کشـاورزی مازنـدران و مروجـان پهنـه طـرح معینـان 
تولیـد، مهارت هاي شـخصي و شــغلي الزم بـراي رویارویی با 
مسـئله های مبتالبه در جهت بــاال بــردن سطح بهــره وري 
یافته هـای تحقیقاتـی و آمــوزشی در بیـن کشـاورزان  داده 
شــود. هـم چنیـن بایسـتی اشـتراك گـذاری سـرمایه های 
دانشـی و فکـری و انسـانی )یافته های آموزشـی و پژوهشـی( 
مازنـدران  کارآفرینـان کشـاورزی  بـرداران و  بهـره  بیـن  در 
فراهـم شـود، چـرا کـه حضـور محققان معیـن و مروجـان به 
صـورت پیوسـته و به هنـگام در عرصه های تولیـدی و تبادل 
دانـش و اطالعـات در محیطـی با فرهنگ پشـتیبان در خلق، 
حفـظ و کاربـرد بهینـه دانـش، باعـث توانمندسـازی آنان در 
پاسـخگویی به سـؤال ها و مسـئله های مبتالبه تولیدکنندگان 

خواهدشـد.  مرکبات 

محدودیت ها در قلمرو پژوهش:
1- مسـئله های مربـوط بـه گـردآوری اطالعـات به دلیل 
پراکندگـی و گسـترده بودن قلمرو پژوهش در سـطح اسـتان 

مازندران از شهرسـتان تنکابن تا شهرسـتان بهشـهر
محدودیت های اجرایی:

1- آغـاز و انجـام عملیـات میدانی پژوهش در شـرایط 
سـخت کرونایـی، باعـث کنـدی قابـل محسـوس پژوهش 
تکمیـل  مصاحبـه و  طریـق  از  اطالعـات  گـردآوری  در 

شد.      پرسشـنامه 
بـه  توجـه  بـا  پژوهـش  هـای  هزینـه  بـودن  بـاال   -2
پراکندگی مرکزهای آموزشـی و تحقیقاتی در سـطح اسـتان.        

پی نوشت ها:

1- bontis
2- Chang
3- Hsu & Wang
4- Han & Li
5- Dimitrios & Georgios
6- Moon & Kym
7- Chen
8- Bas tian & Hanifah
9- Paswan
10- Schumacker & Lomax  

11- Fornel & Larcker
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The effect of intellectual capital on the educational performance of researchers assis ting 
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Abs tract

This s tudy sought to determine the extent to which intellectual capital affects the performance of citrus 

education of researchers at the Mazandaran Agricultural Research and Training Center This s tudy sought to 

determine the extent to which intellectual capital affects the performance of researchers in the Mazandaran Agri-

cultural Research and Training Center in the field of citrus training. This research is considered as an exploratory 

descriptive research in terms of applied purpose and as a descriptive research in terms of visibility. The s tatis tical 

population also included all helper researchers, numbering 146 people, of which, using Cochran's formula, 110 

people were selected as a sample, and with the proportional allocation formula, the share of each center in each 

city from the sample volume was determined and calculated. To formulate the theoretical framework of the 

research, the method of documentary s tudy and search through electronic sources and to collect data through 

interviews and s tandard intellectual capital ques tionnaire based on Bontis and Holland model and a research-

er-made ques tionnaire of educational performance has been used. For data analysis, correlation matrix, diag-

nos tic factor analysis, sequential regression and modeling of s tructural equations were used using SMART-PLS 

software. The results showed that the factor s tructure and measurement model designed to measure the factors 

with the data had a good fit. The coefficient of intellectual capital path on the performance of helper researchers 

was equal to 0.245 and the value of t was equal to 2.637. Path analysis showed that at the error level of P = 0.05, 

intellectual capital has a positive and significant effect on the performance of researchers in the Mazandaran 

Agricultural Research and Training Center in the field of citrus production.                                                                         

Index terms: Human capital, s tructural capital, communication capital, educational performance, helper 

researchers.
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