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 چکیده

ظرفیت نهادهای متولی مدیریت کشاورزی و آبخیزداری در زمینه سازگاری با خشکسالی و بررسی اثربخشی عملکرد ها سنجش  با افزایش خشکسالی
رسد. در این پژوهش ابتدا  این نهادها برای فهم نقاط قوت و ضعف سازمانی و ارائه راهکارهایی برای کاستن از مشکالت در این زمینه ضروری به نظر می

به کار رفته در مدل چرخ ظرفیت سازگاری گوپتا و با انجام یک پیمایش با همکاری کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی استان  های با استفاده از شاخص
مختلف در خصوص سازگاری با خشکسالی سنجیده شد. همچنین برای بررسیی اربایاط    های چهارمحال و بختیاری، ظرفیت نهادی این سازمان در حوزه

بخشی عملکرد سازمانی، نظرات کارشناسان سازمان با استفاده از پرسشنامه در خصوص میزان اثربخشی اقدامات سازمان کسی   بین ظرفیت نهادی و اثر
این سازمان از نظر نیمی از کارکنان، ضعیف است. همچنین رابطه بین ظرفییت نهیادی و اثربخشیی     اثربخشی عملکردشد. بحلیل داده ها نشان داد که 

یون چند متغیره نیز نشان داد که رابطه معناداری بین ظرفیت نهیادی و اثربخشیی عملکیرد سیازمانی در خصیوص سیازگاری بیا        سازمان از طریق رگرس
درصد از بغییرات اثربخشی نهادی  89خشکسالی مشاهده می شود و سه بعد از ظرفیت نهادی شامل بعد حکمروایی خوب، بعد منابع و بعد رهاری، حدود 

 کنند. را بایین می
 

 نهادی، کشاورزی ظرفیت خشکسالی، با سازگاری عملکرد، اثربخشی های کلیدی: اژهو

 

  3 2 1 مقدمه

های اخیر خسیارات فراوانیی را بیه کشیاورزان      خشکسالی در دهه
استان چهارمحال و بختیاری وارد کرده است )سازمان جهاد کشاورزی 

ها باعث پایین رفیتن   (. خشکسالی1396استان چهارمحال و بختیاری، 
دشیت موجیود،    11ن شیده و از  های زیرزمینی در این اسیتا  سطح آب

هیای زیرزمینیی، ممنوعیه و بحرانیی      هشت دشت از نظر برداشت آب
(. 1396است )شرکت آب منطقه ای چهارمحال و بختیاری،  اعالم شده

ها و مشکالت ایجاد شده برای کشیاورزان،   با شدت گرفتن خشکسالی
سازمان جهاد کشاورزی به عنیوان یکیی از نهادهیای دسیت انیدرکار      

ها و اقدامابی عمدباً مقطعیی   ریت و بوسعه کشاورزی پایدار، برنامهمدی
پیگیری نموده که پاسیخگوی  برای مواجهه با خشکسالی و پراکنده را 

شرایط ایجاد شده ناوده است. لذا سنجش بوانایی و ظرفیت این نهیاد  
در راستای سازگار نمودن کشاورزان با خشکسالی و بررسی اثربخشیی  
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فهم نقاط قوت و ضعف سازمانی و ارائه راهکارهایی  عملکرد آن برای
 برای کاستن از مشکالت یاد شده ضروری به نظر می رسد.

عکی  العمیل کشیاورزان در    دهد که هرچنید   مطالعات نشان می
منیابع   به آنها دسترسی بابعی از عنوان به عمدباً خشکسالیمواجهه با 

، (Pelling and high, 2005)شیود   میی  بعییین  آب و منیابع میادی،  
ظرفیت سازگاری با خشکسالی در سطح جامعه کشاورزان بیه بوانیایی   

، رییزی  برنامیه نهادهای مسئول مدیریت کشاورزی و آبخیزداری برای 
رهاری و هماهنگی اقدامات در راستای سازگاری با خشکسالی بستگی 

ظرفیت سازگاری بیا خشکسیالی     (Smit and Wandel, 2006).دارد
عنای بوان آن سازمان در میدیریت مخیاطرات ناشیی از    یک نهاد به م

های مناس  در این حوزه  خشکسالی از طریق ارائه راهاردها و سیاست
  (Gurran et al., 2008).است

های انجام شده در ایین زمینیه حکاییت از     مرور برخی از پژوهش
نقش موثر نهادها در فرایند سازگاری با خشکسالی در بخش کشاورزی 

راون و کروفییورد در مطالعییه خییود در زمینییه خشکسییالی در   بییدارد. 
خاورمیانه به این نتیجه رسیدند که اثرات خشکسالی بنها ناشی از خود 

 نهادهای است که های خشکسالی نیست بلکه متاثر از راهاردها و گزینه
 Brown and). برای پاسی  و بهایود آن مخیاطره ارائیه میی نمایید.      
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Crewford, 2009)ای در  وئرا و همکییاران بییا مطالعییه پز موسییکلییو
در اربقای سازگاری با خشکسالی، نشیان دادنید    نهادها نقش خصوص

 هیای  که نهادها با اربقیای سیطح دانیش کشیاورزان و اجیرای برنامیه      
-López)آموزشییی مییی بواننیید فراینیید سییازگاری را بسییهیل کننیید  

Mosquera et al, 2014).  

 کشیاورزان  کیافی  آموزش دمخود، ع پژوهش های یافته زیاایی در

عیدم پیذیرش    در میثثر  عوامیل  جملیه  از را ذییربط  کارشناسان بوسط
 کیرده اسیت   معرفیی  اقدامات پیشنهادی برای سازگاری با خشکسالی،

که  می دهدنشان نیز گوران و همکاران  های پژوهش .(1382)زیاایی، 
ظرفیت سازگاری کشاورزان با خشکسالی بحت باثیر بیوان نهادهیا در   
مدیریت مخیاطرات ناشیی از خشکسیالی از طرییق ارائیه راهاردهیا و       

در  (Gurran et al., 2008)مناس  در ایین حیوزه اسیت    های سیاست
این زمینه همچنین می بوان به مطالعات آگیراوال در خصیوص نقیش    

، مطالعیات   (Agrawal, 2008)اقلیمیرات نهادها در سازگاری با بغیی
در خصیوص نقیش نهادهیا در سیازگاری بخیش       چهتری و همکاران

، (Chhetri et al, 2012)کشاورزی با بغییرات اقلیمی در کشیور نایال  
مطالعات  مارچیلدون و همکاران در خصوص نقش نهادها در سازگاری 

 Marchildon)آلاربا و ساسیکاچوان در آمریکیا    های کشاورزان دشت

et al, 2008)   در خصیوص نقیش    و مطالعات اسیترینگر و همکیاران
زایییی در آفریقییای   نهادهییا در مواجهییه بییا خشکسییالی و بیابییان    

 اشاره نمود.  (Stringer et al., 2009)جنوبی
کیه نهادهیای مسیئول میدیریت کشیاورزی، بنهیا        پر واضح است

صیورت موفقییت   بوانند فرآیند سازگاری با خشکسالی را بیه    زمانی می
آمیز پیگیری نماینید کیه اوً  سیازگاری بیا خشکسیالی جیزو اهیدا         

هیایی بیرای سینجش مییزان      سازمان باشد، و ثانیاً معیارها و شیاخص 
اثربخش بودن عملکرد سازمان موجود باشد. لذا سوا ت اساسیی ایین   

 پژوهش به شرح زیر است: 
مدیریت چگونه می بوان اثربخش بودن عملکرد نهادهای مسئول 
 کشاورزی را در سازگار نمودن جامعه با خشکسالی ارزیابی نمود؟

راهکارهای اربقاء اثربخشی عملکیرد نهادهیای مسیئول میدیریت     
 کشاورزی برای بهاود سطح سازگاری کشاورزان با خشکسالی کدامند؟

اثربخشی سازمانی مفهومی است که به کارامد بودن یک سازمان 
سییازمان بییه دناییال آن اسییت، مییی   در نیییل بییه دسییتاوردهایی کییه 

همسیو بیودن    با بوجه بیه مییزان   اثربخشی .(Etzioni, 1964)پردازد
 Robinson and)شیود  سینجیده میی   سیازمان هید    با فعالیت فعلی

Robinon, 2005)های  . افزایش اثربخشی به این معناست که فعالیت
 ,Ivancevich)اسیت  همسو آنهای  ، بیش از گذشته با هد سازمان

عایارت  نییز  . پنج راهارد اصلی برای بهاود اثر بخشی سازمان (2007
است از استفاده بهینه از منابع انسانی، بمرکز بر آموزش و رشد، بوجیه  
 به مخاطاین سیازمان، اربقیای خیدمات و بهیره گییری از فین آوری      

Richard et al., 2009)(.     برخیورداری نهادهیا از ظرفییت  زم

دام، شرط  زم برای اثربخشی عملکرد آنهیا  برای سیاست گذاری و اق
های مختلفی برای سنجش ظرفیت نهادها در  مدلمحسوب می شود. 

وجود دارد. در مدل برمیر و همکیاران از   زمینه سازگاری با خشکسالی
شش بعد شامل بنوع، آموزش، امکان بغییرات مستقل، رهاری، منیابع  

 (Termeer et al., 2012).و حکمرانیی خیوب اسیتفاده شیده اسیت     
بازبابیدهی   خیود  بینی، پیش پترسون و پلینگ از پنج بعد شامل بهاود

حماییت از   بیرای  منیابع  و بجارب از حمایت سازمانی، ساختار انتقادی،
وادنیی و   (Paterson and Pelling , 2017).بهیره گرفتنید   بهاودهیا 

همکارانش نیز سنجش ظرفیت سازگاری نهادها را بر مانای چهار بعد 
ل منییابع مییالی، همکییاری بییین ذی نفعییان، در دسییتر  بییودن شییام

اطالعات در خصوص آسی  پذیری و سازگاری و نهایتیاً سیطح در    
در  (Va Dany et al., 2015) آسی  پذیری و سازگاری انجام دادنید 

چرخ ظرفیت سازگاری گوپتا، ظرفیت نهادها بر مانای شیش بعید    مدل
یرات مستقل، رهاری، منابع و شامل بنوع، ظرفیت یادگیری، امکان بغی

ابعاد شش (Gupta et al, 2010).  شود  حکمروایی خوب، سنجش می
و جیداول  ( 1) ورد استفاده در مدل در شکلگانه م22گانه و معیارهای 

از ایین پیژوهش آن اسیت کیه بیا       هد  نشان داده شده است. 2و  1
عملکیرد   گیری از ابعاد مطرح شده در مدل گوپتا، میزان اثربخشی بهره

سازمان جهاد کشاورزی اسیتان چهارمحیال و بختییاری در خصیوص     
سازگار نمودن کشاورزان این استان با خشکسالی میورد بررسیی قیرار    

 گیرد. 
 

 ها مواد و روش

 محدوده پژوهش
کیلیومتر مربیع    16532بختیاری بیا مسیاحت    محال واستان چهار

، بروجن، شهرکردها عااربند از  شهرستان است. این شهرستان 9دارای 
مییانگین  (. 2سامان، بن، چلگرد، فارسان، کییار، اردل، لردگان)شیکل   

 لییکن  اسیت میلیی متیر    700در حیدود   در ایین اسیتان  بارش سا نه 
میزان بارندگی  ت وپراکنش مکانی منابع آب استان بسیار نامناس  اس

منیییاطق  درمتیییر  میلیییی 300کمتیییر از از  (3)شیییکل  سیییا نه آن
میلیی متیر در منیاطق     1400بیروجن( بیا بیشیتر از     شهرستانشرقی)
)سییازمان مییدیریت و کوهرنییگ( بغییییر مییی کنیید  شهرسییتان غربی)
 (.1396استان چهارمحال و بختیاری،  ریزی برنامه
 

 75را  خشکسیالی آستانه بعییین شیده بیه عنیوان شیروع       چنانچه
این اسیتان در سیی   در سی ساله در نظر بگیریم، بارش متوسط  درصد
وجیود داشیته    نه سال خشکسیالی  اًمجموع 1396تهی به سال سال من

)شیرکت  سیال اخییر رخ داده است   10ها در  که سه مورد از خشکسالی
 (.1396ای چهارمحال و بختیاری،  آب منطقه
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 (Gupta et al., 2010) ماخذ: -گانه چرخ ارزیابی ظرفیت سازگاری نهادها 22ابعاد شش گانه و معیارهای  -1شکل 

 

 (Gupta et al., 2010)  ماخذ: -سازگاری نهادها تشریح ابعاد چرخ ظرفیت -1جدول 
 معیار ارزیابی تعریف بعد

 مرباط بازیگران فراگیر مشارکت های متنوع گیری از چشم اندازها و راه حل یق مشارکت بازیگران مختلف و بهرهبوانایی نهاد برای بشو بنوع

 ظرفیت
 یادگیری

 یادگیری پیوسته و مداوم برای بازیگران اجتماعی ظرفیت نهاد در زمینه بوانمندسازی
هایی که مستلزم یادگیری باشد نظیر  فعالیت

گیری، نظارت،  بصمیم ها، برگزاری نشست
 اجرا و.. 

اصالح بوانایی 
 مستقالنه

 بوانایی بازیگران اجتماعی برای بازبینی و اصالح مستقالنه نهاد خود در پاس  به بغییرات محیطی
سازی و اجرای بصمیمات و  بوانایی بصمیم
ری از سایر نهادها از منظر عدم باثیرپذی

 گیری بصمیم

 این کار بوانایی نهاد در بغییر دادن جهت مسیر خود و بشویق دیگران برای رهاری
 انگیزه ایجاد و هدایت برای بازیگران بوانایی

 همراهی برای دیگران

 منابع
 حیابی جمعی اقدام و گیری بصمیم در شرکت برای بازیگران یها هزینه کاهش وها  انگیزه ایجاد در منابع
 برای( فنی و مالی انسان،) منابع بسیج به قادر موسسابی که قابلیت سازگاری دارند بنابراین،. هستند
 .باشند می سازگاری اقدامات اجرای و گیری بصمیم

 انسانی -
 مالی -
 فنی -

حکمروایی 
 خوب

شود   حکمروایی خوب شامل نهادهایی است که بوسط اعضا و متعاملین با آن نهاد پذیرفته شده و حمایت می
 و از نظر آنها عادل)منصف(، پاسخگو و مشروع هستند.

 مشروعیت -
 پاسخگویی -
 حسابدهی -
 انصا  -

 

 روش پژوهش
هماسییتگی اسییت و بییه روش  -اییین مطالعییه از نییوع بوصیییفی 

نظرسنجی اجرا شد. جامعیه آمیاری بحقییق شیامل کلییه کارکنیان و       
کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری بیود  

اند بعداد کل  در این سازمان مشغول به فعالیت بوده 1396که در سال 

نفیر   412نفر بوده است که  580کارکنان این سازمان در سطح استان 
 رییزی  برنامیه از آنها کارشنا  محسوب می شدند)سازمان میدیریت و  

هیا از روش   (. برای انتخاب نمونیه 1396استان چهارمحال و بختیاری، 
 ای استفاده شد.  خوشهنمونه گیری 
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 (Gupta et al., 2010)ماخذ:  -تشریح معیارها در چرخ ظرفیت سازگاری -2جدول 

 معیارهای بعد تنوع

 های مختلف و بعاریف مختلف از مسئله بنوع چارچوب بندی مسائل: امکان بهره گیری منابع اطالعابی مختلف، دیدگاه
 سطح بودن: مشارکت بازیگران مختلف در حکمروایی عامل، چند بخش،
 های مختلف سیاستی برای مواجهه با مشکل ها: وجود گستره وسیعی از گزینه حلبنوع راه 

 پشتیاان سیستم و هماوشان اقدامات افزونگی: وجود

 معیارهای بعد ظرفیت یادگیری 

 شود.  اعتماد: وجود الگوهای نهادی که موج  احترام دو طرفه و اعتماد می
 زمینه یادگیری از بجارب گذشته و بهاود دادن به امور روزمرهیادگیری یک حلقه ای: بوانایی نهاد در 

 های حاکم بر الگوهای نهاد  فرآیند یادگیری)یادگیری دو حلقه ای(: امکان بغییر در انگاشت
 ها بحث در مورد شاهات: باز بودن نهاد در خصوص عدم قطعیت

 گذاری زمینه سیاست ارزیابی بجارب درحافظه نهادی: مقررات نهادی در خصوص نظارت و 

 معیارهای بعد اصالح مستقالنه

 های اخطار زود هنگام دسترسی مستمر به اطالعات: دسترسی افراد به حافظه نهادی و سیستم
 اقدام بر مانای برنامه: افزایش بوانایی افراد برای اقدام، به واسطه بهیه برنامه برای اقدام، مخصوصا در زمینه بالیا

 افزایش ظرفیت افراد برای خودسازماندهی و نوآوری و اربقای سرمایه اجتماعی ظرفیت نوآوری:

 معیارهای بعد رهاری

 ماتنی بر چشم انداز بودن: فضا دادن به چشم اندازهای بلند مدت و رهاران اصالح طل 
 هستندکارآفرینانه بودن: اهمیت دادن به رهارانی که به دناال اقدام و بر عهده گرفتن بعهدات 

 کنند ه رهارانی که مشارکت را بشویق میاهمیت دادن ب مشارکتی بودن:

 معیارهای بعد منابع

 نه یا هستند دخیل حکومتی قوانین در نهادی قوانین بررسی اینکه آیا قدرت؛ قانونی یا شده پذیرفته اشکال کردن قدرت: فراهم
 منابع انسانی: فراهم بودن بجارب، دانش و نیروی کار

 های مالی ها و محر  منابع مالی: فراهم بودن منابع مالی برای حمایت از سیاست

 معیارهای بعد حکمروایی خوب

 مشروعیت: اینکه یک نهاد حمایت عمومی را با خود داشته باشد.
 عدالت: اینکه قوانین نهاد عاد نه باشند.

 پاسخگویی: اینکه الگوهای نهادی به جامعه پاسخگو باشند.
 حسابدهی: اینکه آیا عملکرد سازمان قابل سنجش هست؟

 

 
 محدوده مورد مطالعه و تقسیمات سیاسی آن -2شکل

 دریای خزر

 خلیج فارس

 دریای عمان



 1398دي  -آذر ، 13، جلد 5، شماره نشریه آبياري و زهكشي ایران      1356

  
 (1396ماخذ: شرکت آب منطقه ای چهارمحال و بختیاری ) -نقشه میزان بارندگی در محدوده مورد مطالعه -3شکل

 

 جیدول کرجسیی و مورگیان    کمک جدولدر ابتدا حجم نمونه به 
نفر محاساه شد. سا  این بعداد بر اسا  نسات جمعیت  199معادل 

ها به شیوه بصیادفی   کارشناسان هر شهرستان بقسیم شد و پرسشنامه
ن در در اختیار کارشناسان قرار گرفت. در این پژوهش نظر پاسیخگویا 

خصوص ظرفیت نهادی سازمان جهاد کشاورزی و سنجش اثربخشیی  
عملکرد این سازمان در قال  سوا ت یک پرسشنامه مورد بررسی قرار 

هیای فیردی کارشناسیان     گرفت. بخش اول پرسشنامه شامل ویژگیی 
)شامل سن، جن ، سطح بحصیالت، رشته بحصیلی، سمت سیازمانی  

نامه، ظرفیت نهیادی بیه روش   و محل بولد( بود. در بخش دوم پرسش
گوپتا و اثربخشی عملکرد سازمانی با بهره گیری از طیف پنج سطحی 

 گویه مورد سنجش قرار گرفت. 71لیکرت و با کمک 
برای اندازه گیری روایی چند نسخه از پرسشنامه در اختیار اسیابید  
دانشییکده کشییاورزی دانشییگاه شییهرکرد قییرار گرفییت و بییر حسیی    

شده، اصالحات  زم اعمال گردید. سا  یک مطالعه پیشنهادات ارائه 
کارشینا  خیارا از جامعیه آماری)کارشناسیان      20پایلوت بیا حضیور   

سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان( انجیام شید و ضیری  آلفیای     
(، 851/0کرونااخ برای ابعاد شش گانه ظرفییت نهیادی شیامل بنیوع)    

(، 884/0(، رهایری) 925/0(، بوانایی اصیالح ) 768/0ظرفیت یادگیری)
( و برای سیوا ت مربیوط بیه    929/0(، حکمروایی خوب)851/0منابع)

 .(محاساه شد892/0دستیابی به اثربخشی )
بحلیل شد. در این  SPSSهای به دست آمده بوسط نرم افزار  داده

ها و بحلییل وارییان ، بیه     ها، مقایسه میانگین مرحله، بوصیف فراوانی
مون بعقیای شفه انجام شد و آزمون و آز ANOVAهای  کمک آزمون

بحلیلی رگرسیون چند متغیره برای بررسی اثر ابعاد ظرفیت نهادی بیر  
اثربخشی عملکرد سازمانی استفاده شد. برای بررسی میزان اثربخشیی  

معادلیه  عملکرد سازمان نیز از روش انحرا  معیار از میانگین به شرح 
  استفاده شد.  (1)

 (1معادله )
A< (Mean- Sd)                                         = ضعیفA 

             Mean >B> (Mean- Sd)                =متوسطB 
          Mean <C< (Mean+ Sd)                    =خوبC 
          D> (Mean+ Sd)                                 =عالیD 

 

 و بحث ها یافته

درصد از پاسیخگویان میرد بودنید و     58درصد بود.  88نرخ پاس  
سییال بییود. میییانگین سییابقه کییار   36میییانگین سیینی پاسییخگویان  

درصید از   12سیال بیود.    6/5سال با انحیرا  معییار    11پاسخگویان 
درصد بیه عنیوان کارشینا      88پاسخگویان دارای سمت مدیریتی و 

ر  درصیید از پاسییخگویان دارای میید  49مشییغول بییه کییار بودنیید.  
 3درصید دارای میدر  کارشناسیی و     47کارشناسی ارشید و بیا بر،   

درصیید از  51درصیید دارای فییوپ دیییالم و دیییالم بودنیید. همچنییین  
 .(3)جدول پاسخگویان، بومی منطقه فعالیت خود بودند

 
 توصیف آماری متغیرهای مرتبط با ظرفیت نهادی

( وضعیت نظرات کارشناسان در خصیوص ابعیاد مخلیف    4جدول )
ظرفیت سازگاری سازمان جهاد کشاورزی استان را نشیان میی دهید.    
اولویت بندی نظرات کارشناسان نشان می دهد که در حال حاضیر بیه   
عملکرد گروهی و بیمی در سازمان جهاد کشاورزی اهمیت کافی داده 

 شود و باید نسات به بقویت همکاری بیمی اقدام شود.  نمی
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 های نه گانه منطقه مورد مطالعه نسبت و تعداد پاسخگویان در شهرستان -3جدول 

دهندگان تعداد پاسخ پرسشنامه توزیع شده نسبت)درصد( جمعیت کارشناسان شهرستان  

 13 14 7 30 اردل
 20 23 12 48 بروجن

 4 4 2 9 بن
 5 6 3 13 سامان
 21 24 12 50 شهرکرد
 12 14 7 29 فارسان
 10 14 7 28 کوهرنگ

 9 11 6 23 کیار
 26 27 13 55 لردگان

 55 62 31 127 مرکز استان
 175 199 100 412 کل

 
همچنین پ  از هر اقدام یا برنامه باید به اثرگذاری بازخوردهیای  

بیشتری معطو  شود. بنا بر نظر های کلیدی بوجه  اطالعات بر ارزش
کارشناسان، سطح آشنایی با فرآیند ییادگیری سیازمانی در ایین نهیاد     

هیای   شود از طریق برگیزاری دوره   مناس  نیست و نتیجتاً پیشنهاد می
آموزشی، کارکنان با فرآیند یادگیری سیازمانی بیشیتر آشینا شیوند. در     

شناسان سازمان باید خصوص بعد بوانایی اصالح مستقالنه، از نظر کار
های نو فراهم کنید و اقیدامات    فضای مناس  برای ارائه و اعمال ایده

سازمان بیش از آنکه بحت باثیر مسائل روزمره قرار گیرد باید هدفمند 
هیا انجیام شیود. از منظیر رهایری سیازمانی نییز         و منطاق بر برنامیه 

هیا و   کارشناسان بر این باور هسیتند کیه امکیان مشیارکت در برنامیه     
های سازمان کم است و باید شرایطی فراهم شود که کارکنیان   فعالیت

هیا،   ها با سهولت بیشتری بتوانند در بصمیم سازی و دیگر افراد و گروه
ها و اقدامات سازمان شرکت کنند. نکته دیگیری کیه از بحلییل     برنامه

شود آن است که اقدامات سازمان بایید    نظرات کارشناسان استنتاا می
ش از پیش بر مانای چشم انداز بیوده و از اقیدامات کوبیاه میدت و     بی

پراکنده جلوگیری شود. کارشناسان همچنین بر ضعف در حیوزه منیابع   
اند و در مرحله بعد به لیزوم اربقیای منیابع میالی      سازمانی باکید نموده

اند. از لحاظ بعد حکمرانی خوب، کارشناسان به  سازمان نیز اشاره کرده
زه پاسخگو بودن سازمان در مقابل جامعه اشیاره کیرده و   ضعف در حو

ها با شرایط محییط را بیه عنیوان     لزوم انعطا  پذیری و انطااپ برنامه
انید. در خصیوص بعید     یکی از نیازهای اساسی سازمان بشیخیص داده 

بنوع نیز بر لزوم افزایش امکان بهره گیری از منابع اطالعابی مختلف، 
ان پذیر نمیودن بعیاریف مختلیف از مسیئله     های مختلف و امک دیدگاه

پشیتیاان نییز از    سیسیتم  و هماوشیان  باکید شده و اربقیای اقیدامات  
 مواردی بود که از نظر کارشناسان باید بقویت شود. 

( نیز وضعیت نظرات کارشناسیان در خصیوص اثیربخش    5جدول)
ای بودن عملکرد سازمان بر مانای اهدا  مید نظیر سیازمان در راسیت    

شود. هشت   دهد. چنانکه مشاهده می با خشکسالی را نشان میمواجهه 
هد  در این زمینه مد نظیر سیازمان بیوده کیه عااربنید از شناسیایی       

های آسی  پذیر نسات به خشکسالی، اربقای دانش کشاورزان در  پهنه
های نوین آبیاری،  زمینه سازگاری با خشکسالی، آموزش و برویج روش

گییری و بوسیعه    پایدار، مشارکت در شکلی کشاورزی ها بوسعه شیوه
مشیارکت در   دمات فنی و برویجیی بیه کشیاورزان و   بازار آب، ارائه خ

جاران خسارات ناشی از خشکسالی و ارائه برنامه جایگزین کشیاورزی  
 زم به ذکیر اسیت کیه بیا وجیود       .برای آسی  دیدگان از خشکسالی

مطالعه، به علیت   گیری از روش های نوین آبیاری در منطقه مورد بهره
افزایش سطح زییر کشیت، مییزان مصیر  آب در بخیش کشیاورزی       

ای اسییتان چهارمحییال و  کییاهش نداشییته اسییت )شییرکت آب منطقییه
 (.1396بختیاری، 

برای سنجش میزان اثربخش بیودن عملکیرد سیازمان، مییانگین     
امتیازات ارائه شده بیه هیر ییک از اهیدا  سیازمانی محاسیاه شید و        

به عنوان میانگین کل امتیازات ارائه شیده در نظیر   اثربخشی سازمانی 
گییری   و بهره (. بر اسا  نتایج حاصل از محاساات6گرفته شد)جدول 

از روش میزان انحرا  از میانگین، هفت نفیر اثیر بخشیی سیازمان را     
 نفر ضعیف ارزیابی کردند. 89نفر متوسط و  66نفر خوب،  13عالی، 
 

 آمار استنباطی
بین متغیرهای مستقل)ابعاد ششگانه ظرفییت  برای سنجش رابطه 

نهییادی( بییا متغیییر وابسییته )اثربخشییی عملکییرد سییازمان( از ضییری  
( بیین متغیرهیای   7هماستگی پیرسون استفاده شد. بر مانای جیدول ) 

( و = 93/0r(، حکمرواییی خیوب)  = 81/0r(، رهایری) = 57/0rمنیابع) 
سیازمان در سیطح    ( با اثر بخشی عملکیرد = 49/0rظرفیت یادگیری)

 رابطه مثات و معنادار وجود دارد.  01/0
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 توصیف آماری متغیرهای ظرفیت نهادی موثر بر اثربخشی سازمان جهاد کشاورزی در مواجهه با خشکسالی -4جدول

 اولویت اقدام انحراف معیار میانگین متغیرهای ظرفیت نهادی
    دگیری نهادیوضعیت ظرفیت یا

 5 17/2 92/3 یادگیری یک حلقه ای
 4 68/1 72/3 حافظه نهادی

 2 89/0 45/3 اعتماد
 1 19/1 37/3 بحث در مورد شاهات

 3 21/1 73/3 فرآیند یادگیری)یادگیری دو حلقه ای(
    وضعیت بوانایی اصالح مستقالنه

 3 98/1 56/3 دسترسی مستمر به اطالعات
 2 48/1 28/2 ها برنامه اقدام بر مانای
 1 76/0 78/1 ظرفیت نوآوری

    وضعیت رهاری سازمانی
 2 24/1 76/2 انجام اقدامات بر مانای چشم انداز
 1 05/1 16/2 ها و اقدامات اهمیت داشتن کارآفرینی در برنامه

 3 37/1 81/3 های سازمان ها و فعالیت امکان مشارکت در برنامه
    وضعیت منابع

 1 06/1 56/2 وضعیت منابع مالی سازمان
 3 57/1 42/3 وضعیت نیروی انسانی سازمان

 2 24/1 69/2 ها قدرت سازمان در اعمال مقررات و محدودیت
    وضعیت حکمرانی خوب

 4 38/1 98/3 عاد نه بودن بصمیمات در خصوص کشاورزان مناطق مختلف
 3 48/1 72/3 محیطها با شرایط  انعطا  پذیری و انطااپ برنامه
 1 39/1 37/3 های مختلف سازمان امکان سنجش عملکرد بخش

 2 26/1 65/3 پاسخگو بودن سازمان در مقابل جامعه
    وضعیت بنوع

 2 39/1 34/3 بنوع چارچوب بندی مسائل
 1 08/1 72/2 افزونگی

 3 23/1 52/3 ها بنوع راه حل
 4 56/1 78/3 چند بخش،عامل،سطح بودن

 
 با خشکسالیسازگاری توصیف آماری متغیر اثر بخشی عملکرد سازمان جهادکشاورزی در زمینه  -5جدول

 انحراف معیار میانگین دسترسبی به هدف
 56/1 49/3 های آسی  پذیر نسات به خشکسالی شناسایی پهنه

 63/1 84/3 اربقای دانش کشاورزان در زمینه سازگاری با خشکسالی
 84/1 04/4 های آبیاری نوین  آموزش و برویج روش

 55/1 49/3 های کشاورزی پایدار بوسعه شیوه
 45/0 14/1 مشارکت در شکل گیری و بوسعه بازار آب
 86/1 21/4 ارائه خدمات فنی و برویجی به کشاورزان

 58/1 97/3 مشارکت در جاران خسارات ناشی از خشکسالی
 13/1 68/2 کشاورزی برای آسی  دیدگان از خشکسالیارائه برنامه جایگزین 
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 میزان اثربخشی عملکرد سازمان جهاد کشاورزی استان -6جدول

 اثربخشی
تعداد 

 پاسخگو

درصد 

 فراوانی

درصد فراوانی 

 تجمعی

 8/50 8/50      89 ضعیف
 5/88 7/37 66 متوسط
 96 5/7 13 خوب
 100 4 7 عالی

 26/4انحرا  معیار :       03/16میانگین:        34حداکثر:      8حداقل: 

 
رابطه بین متغیر وابسته اثربخشی عملکرد سازمان و  -7جدول

 متغیرهای مستقل

 سطح معناداری ضریب همبستگی متغیر مستقل

 000/0 935/0** حکمروایی خوب
 243/0 08/0 بنوع

 000/0 49/0** ظرفیت یادگیری
 918/0 008/0 بوانایی اصالح 

 000/0 818/0** رهاری
 000/0 579/0** منابع

P≤0/01 : ** 

 
برای بررسی باثیر علی و اثر جمعی این عوامل بر متغیر وابسته از 
روش رگرسیون چند متغیره گام به گام استفاده شید. مطیابق بیا روش    
رگرسیون چند متغیره گام به گام، ابتدا مهمتیرین متغییر مسیتقل وارد    

شود و این فرآیند با زمانی ادامه می یابد که دیگیر متغییری     معادله می
، (8)جیدول  در رد شدن به معادله رگرسیون را نداشیته باشید.   امکان وا

مجیذور ضیری  هماسیتگی     ضری  هماسیتگی چندگانیه میدل هیا،    
هیا ارائیه    جذور بعدیل شده ضری  هماستگی مدلها و م چندگانه مدل

شده است. مطابق با نتایج این جدول، با وارد نمودن متغیر حکمرواییی  
Rخوب، 

بیه   با وارد شدن متغیر رهایری بوده است که  874/0معادل  2
Rبیه میدل، مییزان     منیابع و با وارد شدن متغییر   889/0

 892/0بیه   2
 افزایش یافته است.

 Sig. F Change   بیود و نتیجتیاً،    05/0در هر سه مدل کمتیر از
 89دار هستند. به عاارت دیگر، این سه متغیر حدود  این بغییرات معنی
 کنند. را بایین می تغیر اثربخشی عملکرددرصد بغییرات م

 
 میزان تاثیر متغیرهای مستقل بر اثربخشی عملکرد سازمان -8جدول

 R R2 مراحل ورود متغیر
Adj.R2 

1 935/0 874/0 873/0 
2 943/0 889/0 888/0 
3 944/0 892/0 890/0 

 
در ( نشان دهنده نتیایج رگرسییون چنید متغییره اسیت.      9جدول )

ره به روش گام به گام، بتا نشیان دهنیده   معاد ت رگرسیون چند متغی

در  مقدار استاندارد شده و نشیانگر درجیه اهمییت متغیرهیای مسیتقل     
شیود، متغییر     بینیی متغییر مسیتقل اسیت. چنانکیه مشیاهده میی        پیش

حکمروایی خوب موثربرین عامل در بشیریح بغیییرات متغییر مسیتقل     
هایری و  پژوهش است. به عاارت دیگر، به بربی  حکمروایی خوب، ر

ین عوامل در بشریح بغییرات اثربخشی عملکیرد سیازمان   رمنابع موثرب
 جهاد کشاورزی در این استان است.

 
 ضریب تعیین متغیرهای موثر بر اثربخشی عملکرد سازمان -9جدول

 B SE Beta t p متغیرهای پیش بین
 888/0- 074/0 - 182/1- 239/0 (b)ضری  ثابت
 773/0 046/0 740/0 829/16 000/0 (X1)حکمروایی خوب

 201/0 041/0 201/0 863/4 000/0 (X2)رهاری
 060/0 030/0 062/0 011/2 046/0 (X3)منابع

 
با بوجه به نتایج حاصله، معادله رگرسیون را می بوان بیه صیورت   

 ( نشان داد.2) معادله
Y=  088/0- + 773/0 X1+ 201/0 X2+ 06/0 X3  (2)            

 

 بحث و نتیجه گیری  

عامیل هیدایت کننیده مسییر      نهادهای متولی مدیریت کشیاورزی 
شیوند. سینجش    در هیر جامعیه محسیوب میی     سازگاری با خشکسالی

ها و نهادهایی کیه نقیش اساسیی در سیازگار نمیودن       عملکرد سازمان
بواند به شناخت نقاط قوت و ضیعف و   کشاورزان با خشکسالی دارد می

دهد  نشان می ها کند. پژوهشگذار بر اثربخشی آنها کمک  عوامل باثیر
، بیدوین  رییزی  برنامیه که چنانچه این نهادها از ظرفیت کیافی بیرای   

هیا و بعییین اقیدامات مناسی  بیرای مواجهیه بیا         راهاردها و سیاست
ای  خشکسالی برخوردار باشند، منابع انسانی، مادی و طایعی را به گونه

یت نسیات  کنند که از میزان در معرض بودن و حساسی  سازماندهی می
های مختلف یک منطقه کاسته شده و بر میزان  به خشکسالی در پهنه

 ;Fu and Tang, 2013). ظرفیت سازگاری کشاورزان افیزوده شیود  

Agrawal, 2008)    لیکن با زمانی که ابزار مناسای بیرای سینجش و
ارزیابی اثربخشی عملکرد این نهادها در زمینه مواجهه با خشکسالی در 

نمی بوان نسات به بهاود شرایط ناشی از خشکسیالی  دستر  نااشد، 
 امید داشت. 

نتایج این مطالعه نشان داد که از نظر حدود نیمی از پاسیخگویان،  
اثربخشی سازمان جهاد کشاورزی در فرآیند سازگار نمودن کشیاورزان  

درصید از پاسیخگویان عملکیرد     20با خشکسالی ضعیف است. و بنها 
این سازمان را خوب و عالی ارزیابی نمودند. در خصوص بحقق اهدا  

، سازمان جهادکشاورزی در زمینه ارائه خیدمات  نیز از نظر پاسخگویان
هیای نیوین    فنی و برویجی بیه کشیاورزان و آمیوزش و بیرویج روش    

آبیاری نساتاً موفق عمل کرده است. نتایج همچنین نشان داد که بین 
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برخی از معیارهای ظرفیت نهادی شامل منابع سازمان، نحوه رهایری  
یییادگیری و  سییازمان، اعمییال ماحییث حکمروایییی خییوب و ظرفیییت 

های این پژوهش،  اثربخشی سازمان هماستگی مثاتی وجود دارد. یافته
هییا را در خصییوص هماسییتگی بییین   دسییتاوردهای دیگییر پییژوهش 

 ,Heracleous)حکمروایییی خییوب و اثربخشییی عملکییرد سییازمانی 

و   (Byremo, 2015)، منابع سیازمان و اثربخشیی عملکیرد    ((2001
بایید  (Kanwal et al., 2017)د ظرفیت یادگیری و اثربخشی عملکر

 کند.   می
 

 پیشنهادها 

های انجام  های پژوهش و مقایسه با سایر پژوهش با بوجه به یافته
شده در این زمینه پیشنهادات زییر بیرای اربقیای اثربخشیی عملکیرد      

سییتای مواجهییه بییا خشکسییالی ارائییه سییازمان جهییاد کشییاورزی در را
 گردد. می

وب یکیی از عوامیل میوثر بیر مییزان      از آنجا که حکمروایی خی  -
معیارهیای   شود اثربخشی سازمان جهادکشاورزی است، لذا پیشنهاد می

حکمروایی خوب در سازمان جهاد کشاورزی اربقا یابد. این موضوع بیه  
ها با شرایط  معنای لزوم افزایش میزان انعطا  پذیری و انطااپ برنامه

غیر متمرکز و مشیارکتی   یریز برنامههر منطقه از طریق استقرار نظام 
شیود بیه منظیور اربقیای نظیام سینجش         است. همچنین پیشنهاد می

گرهای جدیدی  عملکرد که مداخله های نوین ارزیابی عملکرد، از شیوه
هیای اقلیمیی و زیسیت محیطیی را در کنیار       نظیر خشکسالی و آسی 

 دهند استفاده شود. و اقتصادی مناطق مد نظر قرار می عوامل اجتماعی
افزایش ساز و کارهایی که موجی  پاسیخگو بیودن سیازمان در برابیر      

شییود نیییز از دیگییر پیشیینهادهایی اسییت کییه بییر مانییای    جامعییه مییی
دستاوردهای پژوهش ارائه می گردد. این امر از طرییق شیفا  شیدن    

 عملکرد و اربااط بیشتر با جامعه کشاورزان امکان پذیر است.

ازمانی بر اثربخشیی سیازمان   با بوجه به باثیر ماحث رهاری س -
شود، اقدامات سیازمان بییش از پییش بیر       جهاد کشاورزی پیشنهاد می

مانای چشم انداز صورت پذیرد. این موضوع ضرورت شناخت بهدیدها 
های محیط و دوری از اقدامات لحظه ای و خارا از چارچوب  و فرصت

کلییه  شیود در    شیود. همچنیین پیشینهاد میی      چشم انداز را یادآور میی 
ها و اقدامات سازمان، بحث کارآفرینی و اشتغالزایی مد نظر قرار  برنامه

هیای   هیا و فعالییت   کشاورزان در برنامهگیرد. افزایش امکان مشارکت 
سازمان جهاد کشاورزی نیز از مواردی است که می بوانید بیه اربقیای    

بسییاری از کشیاورزان بیه علیت عیدم      اثربخشی سازمان کمک کنید.  
دسترسی به فضای مجازی و اطالع رسانی ناکافی اصیالً در   آشنایی یا

گیرنید و در   هیای سیازمان جهیاد کشیاورزی قیرار نمیی       جریان برنامه
مصاحاه هایی که با کارکنان سازمان انجام شد نیز مشکالبی از جمله 

برین موانع بیرای   کماود منابع مالی و کماود کارشنا  به عنوان اصلی

در نقاط روستایی عنوان شد. بر ایین مانیا    برگزاری دوره های مختلف
شود هسته های محلیی بیرای ارائیه خیدمات آموزشیی و       پیشنهاد می

بوانید شیامل    اطالع رسانی بشکیل شود. این هسته های آموزشی میی 
هیا را مسیتقیما از    کشاورزان جوان و بحصیلکرده ای باشد که آمیوزش 

برخی خدمات از  کنند و سا  در ازای دریافت کارشناسان دریافت می
سازمان، نسیات بیه برگیزاری دوره هیای آموزشیی در منطقیه محیل        

 کنند. سکونت خود برای دیگر کشاورزان اقدام می

نهایتاً از آنجا که باثیرگذاری منابع سازمان بر اثربخشی آن مورد  -
شود راهکارهایی مد نظر قرار گییرد کیه     بایید قرار گرفت، پیشنهاد می

رزی بوانییایی بیشییتری در اعمییال قییوانین و   سییازمان جهییاد کشییاو 
ها داشته باشد. بخش بزرگی از موانع در این راستا به ضعف  محدودیت

هیای اطالعیات مربیوط بیه مالکییت       در به روز نمودن و ابصال پایگاه
ن منیابع  اراضی و بغییرات کاربری زمین با سایر نهادهیا نظییر سیازما   

ی که سازمان جهاد کشیاورزی  گردد. با زمان طایعی و آبخیزداری بر می
اطالعات صحیحی در مورد حجم، نوع و مکان دست اندازی افراد بیه  

هیای کشیاورزی پاییدار     منابع طایعی و عدم رعایت شییوه های  عرصه
نداشته باشد، اثرگذاری سازمان در راسیتای سیازگاری بیا خشکسیالی،     

  ود. قابل بوجه نخواهد ب
 

 منابع

 نصی   زمینیه  در گیذاری  سیرمایه  بیازده  . بعیین1392 منصور. زیاایی،

مقیا ت   مجموعه فار ، استان در فشار بحت آبیاری های سیستم
هیا، بهیران    در  و هیا  بجربیه  کشیاورزی،  میالی  بیممین  همیایش 
 .مدر  بربیت دانشگاه اقتصاد پژوهشکده

گیزارش   .1396حال و بختیاری. سازمان جهاد کشاورزی استان چهارم
 خسارات وارده به کشاورزان بر اثر خشکسالی، شهرکرد.

 .1396ریزی استان چهارمحیال و بختییاری .   برنامهسازمان مدیریت و 
 آمارنامه استان چهارمحال و بختیاری، شهرکرد.

گیزارش   .1396قه ای استان چهارمحیال و بختییاری.   شرکت آب منط
 رکرد.پایش خشکسالی استان چهارمحال و بختیاری ، شه

Agrawal, Arun. 2008. The role of local institutions in 
adaptation to climate change. Paper prepared for the 
Social Dimensions of Climate Change, Social 
Development Department, The World Bank, 
Washington DC, March 5-6, 2008. 

Brown, Oli and Alec Crewford. 2009. Rising 
Temperatures, Rising Tensions, Climate change and 
the risk of violent conflict in the Middle East, 
International Institute for Sustainable Development, 
Winnipeg. 

Byremo, C. S. 2015. Human Resource Management and 
Organisational Performance: Does HRM lead to 



 1361      سنجش اثربخشي عملكرد سازماني براي سازگاري با خشكسالي

better organisational performance? (Master's thesis). 

Chhetri, N., Chaudhary, P., Tiwari, P. R., & Yadaw, R. 
B. (2012). Institutional and technological 
innovation: Understanding agricultural adaptation to 
climate change in Nepal. Applied Geography, 33, 
142-150. 

 Etzioni, Amitia. 1964. Modern Organizations. 
Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall. 

Fu, X., & Tang, Z. 2013. Planning for drought-resilient 
communities: an evaluation of local comprehensive 
plans in the fastest growing counties in the 
US. Cities, 32, 60-69. 

Grothmann, T., Grecksch, K., Winges, M., & 
Siebenhüner, B. 2013. Assessing institutional 
capacities to adapt to climate change: integrating 
psychological dimensions in the Adaptive Capacity 
Wheel. Natural Hazards and Earth System 
Sciences, 13(12), 3369. 

Gupta, J., Termeer, K., Klostermann, J., Meijerink, S., 
van den Brink, M., Jong, P., Noote boom, S., and 
Bergsmaa, E. 2010. The Adaptive Capacity Wheel: a 
method to assess the inherent characteristics of 
institutions to enable the adaptive capacity of 
society, Environ. Sci. Policy, 13, 459–471. 

Gurran, N., Hamin, E. and Norman B. 2008. Planning 
for climate change: Leading Practice Principles and 
Models for Sea Change Communities in Coastal 
Australia., Report no 3 for the National Sea Change 
Taskforce July 2008. 

Heracleous, L. 2001. What is the impact of corporate 
governance on organisational 
performance?. Corporate governance: an 
international review, 9(3), 165-173. 

Ivancevich, J. M. 2007. Human Resource Management. 
New York: Mc GrawHill. 

Kanwal, E., Nawaz, W., Nisar, Q., & Azeem, M. 2017. 
Does Organization Learning Capacity influence the 
Organization Effectiveness? Moderating Role of 
Absorptive Capacity. International Journal of 
Engineering and Information Systems (IJEAIS), 1, 
28-35. 

López-Mosquera, N., García, T., & Barrena, R. 2014. 

An extension of the Theory of Planned Behavior to 
predict willingness to pay for the conservation of an 
urban park. Journal of environmental 
management, 135, 91-99.Paterson ,Shona and 
Pelling, Mark. 2017. adaptive capacity 
methodological working paper , paper 75, King;s 
college London. 

Marchildon, G. P., Kulshreshtha, S., Wheaton, E., & 
Sauchyn, D. (2008). Drought and institutional 
adaptation in the Great Plains of Alberta and 
Saskatchewan, 1914–1939. Natural Hazards, 45(3), 
391-411. 

Pelling, M., High, C. 2005. Understanding adaptation: 
what social capital offer assessments of adaptive 
capacity. Global Environmental Change 15, 308–
319. 

 Richard et al. 2009. Measuring Organizational 
Performance: Towards Methodological Best 
Practice. Journal of Management. 

Robinson, D. G., and Robinson, J. C. 2005. Moving 
from training to performance: A practical 
guidebook: American Society for Training & 
Development (ASTD) and Berrett- San Francisco, 
Kohler Publishers. 

Smit, B., & Wandel, J. 2006. Adaptation, adaptive 
capacity and vulnerability. Global environmental 
change, 16(3), 282-292. 

Stringer, L. C., Dyer, J. C., Reed, M. S., Dougill, A. J., 
Twyman, C., & Mkwambisi, D. (2009). Adaptations 
to climate change, drought and desertification: local 
insights to enhance policy in southern 
Africa. Environmental Science & Policy, 12(7), 748-
765. 

Termeer, C., Biesbroek, R., & Van den Brink, M. 2012. 
Institutions for adaptation to climate change: 
comparing national adaptation strategies in 
Europe. European Political Science, 11(1), 41-53. 

Va Dany, Kathryn J. Bowen & Fiona 
Miller. 2015. Assessing the institutional capacity to 
adapt to climate change: a case study in the 
Cambodian health and water sectors, Climate 
Policy, 15:3, 388-
409, DOI: 10.1080/14693062.2014.937385 

  

https://doi.org/10.1080/14693062.2014.937385


 1398دي  -آذر ، 13، جلد 5، شماره نشریه آبياري و زهكشي ایران      1362

 

Assessing the Effectiveness of Organizational Performance for Drought 

Adaptation 

Case study: Agricultural Jihad Organization of Chaharmahal and Bakhtiari 

Province 
 

V. Yeganegi Dastgerdi
1*

, M. Hossein Sharifzadegan
2
, N. Mobarghei Dinan

3 
Recived: Jan.15, 2019             Accepted: Apr.06, 2019

 

 
Abstract 

Considering the increase in droughts, measuring the capacity of agricultural management institutions to adapt 
farmers to drought seems necessary. Assessing the performance effectiveness of these organizations to 
understand the strengths and weaknesses of the organizations and providing solutions to reduce these problems 
would also be helpfull. This research was conducted in cooperation with the staffs of Agricultural Jihad 
Organization of Chaharmahal and Bakhtiari province. In this research the dimensions and criteria used in the so 
called Gupta adaptive capacity wheel were used to conduct a questionnaire survey to measure the organizational 
capacity regarding drought adaptation. Organizational performance effectiveness was also measured through a 
parallel survey. Our aim was to investigate the relationship between institutional capacity and the organizational 
performance effectiveness. Data analysis indicates that more than half of the employees believe that the 
organization's institutional performance is weak. Analysis of the relationship between institutional capacity and 
organizational effectiveness through multivariate regression shows that there is a significant relationship 
between institutional capacity and organizational performance. Finally according to findings, three dimensions 
of institutional capacity including good governance, leadership and resources explain about 89% of the changes 
in institutional effectiveness. 
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