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چكيده
زمینه :به دنبال پیچیدگي تغییرات جوامع ،بالتبع سازمانها در آیندهای نهچندان دور تنها زماني
قادر به ادامه حیات خود خواهند بود که قادر باشند از قابلیتها ،تعهد و ظرفیت نیروی انساني خود
در تمامي سطوح سازمان بهره الزم را ببرند.
هدف :تحقیق حاضر با هدف ارائه مدلي برای توسعه خالقیت فردی و سازماني بر مبنای نقش
پیوند شبکه اجتماعي و تعهد سازماني کارشناسان ترویج کشاورزی استان اصفهان انجام شد.
روش :تحقیق حاضر از لحاظ هدف ،کاربردی و از لحاظ گردآوری دادهها ،از نوع پیمایشي
است .جامعه آماری تحقیق حاضر را  170تن از کارشناسان میداني ترویج کشاورزی استان اصفهان
تشکیل ميدهند که از بین آنها  130تن به صورت تصادفي ساده و با استفاده از فرمول کوکران
انتخاب شدند .ابزار تحقیق پرسشنامهای بود که روایي آن به روش صوری و تشخیصي و پایایي آن به
کمک ضریب تتای ترتیبي تأیید شد .روش غالب آماری مدلسازی معادالت ساختاری به روش
حداقل مربعات جزیي است.
یافتهها :یافتههای این تحقیق نشان ميدهد تأثیر پیوند شبکه اجتماعي و تعهد سازماني بر خالقیت
فردی و سازماني مثبت و معنادار هستند .همچنین مشخص شد ارائه مدلي برای توسعه خالقیت فردی
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و سازماني بر اساس تأثیر پیوند شبکه اجتماعي بر متغیر میانجي تعهد سازماني با ضریب مسیر 0/153
بر خالقیت فردی و ضریب  0/236نیز بر خالقیت سازماني دارای تأثیر غیرمستقیم در جامعه
موردبررسي است .بنابراین ميتوان گفت که پیوند شبکه اجتماعي با تعهد سازماني دارای رابطه مثبت
و معنادار است و بهواسطه تعهد سازماني نتیجه مثبتي بر بروز رفتار خالقانه در جامعه موردمطالعه
دارد.
کليدواژه ها :خالقیت فردی ،خالقیت سازماني ،پیوند شبکه اجتماعي ،تعهد سازماني ،کارشناسان
ترویج کشاورزی.

پيشگفتار
امروزه با بررسي تاریخي روند به وجودآمدن شرکتها و سازمانهای بزرگ در دهه-
های گذشته ،درميیابیم که این شرکتها و سازمانها به علت عدمتطابق خود با روند

بررس

تحوالت جهاني ،محکوم به فنا شدند و دیگر کارآیي الزم را در عرصه رقابتهای

ی

اقتصادی ندارند(خانلری و سبزهعلي .)1393 ،با توسعه دانش ،فناوری و گسترش حیطههای

تأثیر

کسب وکار(از جمله سازمانهای مجازی یا سازمانهای تحت شبکه) بنگاههای اقتصادی

عوام
ل
فرد

گسترش یافته و به محیطي رقابتي و پرچالش تبدیل شدهاند و در این راستا ،پارادایمهای
جدیدی ظاهر شده است که بقا را برای بسیاری از بنگاهها ،شرکتها و سازمانها مشکل

یو

ساختهاند بهطوریکه رقابت شدید در کسب و کار امروز ،خالقیت کارکنان را به یک

سازم

فاکتور اساسي در افزایش رقابت و عملکرد سازمان تبدیل کرده است .در این میان خالقیت

انی

سازماني نیز بهعنوان یکي از دغدغههای اصلي در سازمان محسوب ميشود و در واقع تنها

بر

چیزی که در آینده موجب تمایز سازمانها از یکدیگر ميشود خالقیت است(صادقي مال

خالقی
ت
مدیرا
ن
….

امیری .)1394 ،با توجه به اینکه خالقیت ،نیاز به یک سطح معیني از نیروی دروني دارد که
فرد را برای استقامت در مواجهه با چالشهای موجود در کار خالق به پیش ببرد(شالي و

پیوند

همچنین خالقیت سازماني با ایجاد یک ارزش ،محصول جدید ،خدمات ،ایده ،روش و یا
یک فرآیند است که توسط افرادی که با هم در یک سیستم اجتماعي پیچیده کار ميکنند؛
ایجاد ميشود .بنابراین خالقیت ميتواند بهعنوان یک قابلیت مهم سازماني ،منبع ممکن
اثربخشي سازماني (وودمن ،ساویر و گریفن ،)1993 ،2و یک منبع مزیت رقابتي (لونارد و
سنسیپر )1998 ،3دیده شود.
با توجه به این که یکي از عوامل پنهان ولي تأثیرگذار در رفتار شغلي کارکنان ،میزان
تعهد آنها به سازمان و شغلشان است توجه به تعهد نیروی انساني ،چه در بخش دولتي چه
در بخش خصوصي اهمیت زیادی دارد .تجزیه و تحلیلها نشان ميدهد تعهد سازماني
کارکنان موجب کاهش بروز رفتارهایي مانند غیبت ،ترك کردن و جابه جایي ميشود و
در مقابل بروندادهایي مانند رضایت شغلي ،رفتار شهروندی سازماني و درگیری شغلي

ارائه مدلی برای توسعه خالقیت فردی و سازمانی بر مبنای نقش...

گیلسون ،)2004 ،1تعیینکننده آن چیزی است که یک فرد در واقع انجام خواهد داد.

115
بررس

افزایش ميیابد(مرتضوی و همکاران.)1395 ،

طبق نظر بهاراداج و منون ،)2000( 4هم فرد و هم مکانیزم خالقیت سازماني ميتواند به ی
تأثیر

نوآوری در سازمان منجر شود .بهگونهای که ميتوان گفت خالقیت یکي از اجزای بسیار

عوام

حیاتي در سازمانهای خدماتي مدرن است .سازمان از طریق کارکنان بااستعدادی که ایده-

ل

های خالقانه دارند ميتواند برنامههای جدید ،معرفي محصوالت جدید ،ارائه خدمات جدید

فرد

و ایجاد ارزش افزوده برای سهامداران را با موفقیت اجرا کند .بر این اساس ،خالقیت جمعي

یو

اهمیت خالقیت فردی را کاهش نميدهد .همچنین بدون خالقیت فردی ،هیچ زمینهای برای سازم
خالقیت جمعي و بالعکس وجود ندارد .همانگونه که چارباغي و کریپس )2007( 5اشاره انی
بر

خالقی
1. Shalley & Gilson
2. Woodman, Sawyer, J., & Griffin
3. Leo-nard & Sensiper
4. Bharadwaj & Menon
5. Chaharbaghi & Cripps

ت
مدیرا
ن
….
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کردهاند درواقع تعادل بین فرد و جامعه ،خالقیت جمعي معناداری را ایجاد ميکند .از طرفي
با توجه به اینکه ارتباطات بهعنوان ستون فقرات برای موجودیت هر سازماني مطرح است.
با توجه به اهمیت روزافزون نیروی انساني در سازمان به عنوان یک سرمایه باارزش
سازماني و لزوم کسب توانمندیهای الزم برای بهتر انجام دادن شیوههای عملکرد در
سازمان ،الزم است که در جهت بروز استعدادهای بالقوه آنها در سازمان شرایطي را فراهم
کرد تا شیوههای نو و بدیع بیافرینند و روشهای کاراتر و با بهرهوری بیشتر ایجاد کنند
(مرتضوی و همکاران .)1395 ،در این میان ،محققان سعي در اثبات این مطلب دارند که
پیوند میان ارتباطات و سازمانها ميتواند بر هم تأثیرگذار باشد .به عبارتدیگر اینکه
چگونه ارتباطات ،سازمانها را تحت تأثیر خود قرار ميدهد(لیبرمن2008 ،؛ به نقل از
وصال.)1391 ،

116
بررس
ی
تأثیر
عوام

بنابراین اهمیت پیوندهای اجتماعي برای رفتارهای خالق باعث شده تا دانشمندان به
بررسي نقشهای اجتماعي در محیط کار بپردازند(براس1984 ،1؛ پری اسمیت2006 ،2؛ پری
اسمیت و شالي .)2014 ،3از اینرو به طور کلي از منظر شبکههای اجتماعي اذعان شده است
که افراد در سازمانها به یکد یگر وابسته هستند و در نتیجه ،تعامالت اجتماعي ممکن است بر
4

سطح خالقیتشان اثر بگذارد (کیم ،شانگ ،جیسون و میلر .)2016 ،

ل

یکي از اشکال شبکههای ارتباطي ،شبکههای اجتماعي هستند که تعداد و تنوع آنها در

فرد

این عصر؛ یعني عصر شبکهها گسترش پیدا کرده است .شبکه اجتماعي یک ساختار

یو
سازم
انی

اجتماعي است که از گرههایي(که عموماً فردی یا سازماني هستند) تشکیل شده است که
توسط یک یا چند نوع خاص از وابستگي به هم متصل شدهاند .سازمانها را ميتوان

بر
خالقی
ت
مدیرا
ن
….

1. Brass
2. Perry-smith
3. Perry-smith & Shelly
4. Kim, Shung Jiseon & Miller

پیوند

هستند و اطالعات خود را با یکدیگر مبادله ميکنند(وصال.)1391 ،
بنابراین در جامعه پساصنعتي امروز ،سازمانهای مدرن بر خالقیت در توسعه بلندمدت
سازمان تأکید دارند .بهطوری که کارکنان با دلبستگي رواني قوی برای سازمانها ميتوانند به
تناسب اهداف خود با هدف سازمان عملکرد خالق بهتری را نشان دهند(هو ،جاو ،ونگ ،لي
و یو.)2011 ،1
تاکنون پژوهشهای بسیاری برای توصیف ،مقایسه و عوامل مؤثر بر خالقیت افراد و
گروههای مختلف انجامشده است و یا مباحث نظری در این زمینه پرداختهاند(گنجي ،تقوی
و عظیمي)1394 ،؛ در این راستا غفلت از مقوالتي همچون خالقیت فردی ،خالقیت سازماني
و پیوند شبکه اجتماعي سازماني ميتواند در عدم تحول و تحقق توسعه پایدار و تربیت
نیروهای انساني و بهکارگیری صحیح توانمندیهای بالقوه آنها در سازمانهای مختلف،

ارائه مدلی برای توسعه خالقیت فردی و سازمانی بر مبنای نقش...

متشکل از افرادی دانست که همانند اعضای شبکههای اجتماعي با یکدیگر در تعامل

117

بویژه ادارات جهاد کشاورزی نقش مؤثری داشته باشد .بدین سبب مدیران باید توجه بررس
خاصي به پروش کارکنان خالق ،پاسخگو و دارای شبکه اجتماعي منسجم باشند چرا که ی

داشتن نیروی انساني کارآمد ،انعطافپذیر و پاسخگو ميتواند منافع بسیار زیادی را برای

تأثیر

عوام

سازمان به دنبال داشته باشد .با توجه به مسأله طرحشده ،این پژوهش با هدف ارائه مدلي برای

ل

بررسي نقش پیوند شبکه اجتماعي و تعهد سازماني بر توسعه خالقیت فردی و سازماني در

فرد

بین کارشناسان ترویج کشاورزی استان اصفهان انجام شده است.

یو

یکي از چالش های سازمان های امروز ،ایجاد یک فرهنگ سازماني است که خالقیت سازم
کارکنان را ارتقاء بخشد (اوزرالي .)2015 ،2از سوی دیگر خالقیت و ایجاد تغییر و انی

دگرگوني و تحول در سازمانها یک امر مهم و ضروری است؛ چرا که جامعه ،رقبا و
سازمانها همه در حال تغییر و تحول هستند و هر سازماني که نخواهد از این تغییر و تحول

بر

خالقی
ت
مدیرا

1. Hou, Gao, Wang, Li & Yu
2. Ozaralli

ن
….
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تبعیت کند محکوم به فناست .خالقیت برای بقای هر سازماني الزم است .در طي زمان،
سازمانهای غیرخالق از صحنه محو ميشوند واگرچه چنین سازماني ممکن است در
مقطعي از عمر خود موفق باشد ولي سرانجام مجبور به تعطیل یا تغییر سیستم
ميشود(رحمانزاده .)1395 ،تردیدی وجود ندارد که عملکرد خالقانه افراد ،تنها بهعنوان
پیامد تعامل پیچیده میان افراد و زمینه اجتماعي فرهنگي آنها قابل درك است (کاظمي،
نادری ،هاشمي ،میکایليمنیع.)1396 ،
طبق تعریف خالقیت ،خالقیت شامل نظر یا نظرهای جدید است که سبب بهبود
محصول ،خدمت ،رویهها ،فرآیندها یا وظایف است و اگر قابلیت کاربرد نداشته باشد یا
سبب ایجاد تغییر مثبت نشود نميتوان آن را خالقیت نامید(رنگریز و رضایي.)1394 ،
خالقیت به معنای به کارگیری توانایيهای ذهني برای ایجاد فکر یا مفهومي جدید ،توانایي

118
بررس
ی

ترکیب نظرها ،روشي منحصربه فرد ،یا ایجاد پیوستگي بین نظرهاست .خالقیت عبارت
است از ترکیب مجدد عقاید ،اندیشهها ،تصورها و مفاهیمي که برای فرد شناخته شدهاند اما
به طور مداوم به شیوهای جدید و متفاوت از قبل آرایش ميیابند(سید جوادین.)207 ،1390،

تأثیر

به اعتقاد مقیمي و رمضان ،خالقیت عبارت است از توانایي تلفیق نظرها به شیوهای منحصر به

عوام

فرد برای برقراری ارتباط غیرمعمول بین نظرات مختلف؛ به عبارت دیگر خالقیت بر توانایي،

ل

نه فعالیت تأکید ميکند (مقیمي و رمضان، 1390 ،الف) .خالقیت بهعنوان توانایي فرد برای

فرد

پاسخ به شیوه ای بدیع و مناسب ،مفید ،صحیح و یا برای کار با ارزش تعریف شده است .در

یو
سازم
انی

محیط کار ،خالقیت اغلب به تعامالت و روابط اجتماعي بستگي دارد(پرجانن.)2012 ،1
خالقیت فردی ،بذری برای نوآوری است و نوآوری سازماني موفق بستگي به تحقق ایدههای
2

بر

جدید تولید شده توسط افراد دارد(شالي ،ژو و اولدهام  .)2004 ،عالوه بر این ،سازمانها با

خالقی

منابع کافي و تعامل با یک محیط است که نوآوری سازماني را که ميتواند سطح خالقیت

ت
مدیرا
ن
….

1. Parjanen
2. Shalley, Zhou & Oldham

پیوند

اساس ساختارهای تیمي و رقابت داخلي بین این تیمها ایجاد ميکنند(دوران و رایان،2
 .)2017همچنین با حمایت از فعالیتهای خالقانه در سازمان و ترکیب افراد خالق در
گروههای سازماني مطابق با استراتژی های خالقانه منجربه کارآمد شدن افراد و دستیابي به
موفقیتهای سازماني ميشوند (سوسا.)2018 ،
خالقیت بهعنوان وسیلهای برای حصول اطمینان از انعطافپذیر ماندن سازمان و توانایي
اداره رقابت درحال تغییر بازارها و نیازهای تکنولوژیکي خود است(وودمن ،ساویر و گریفن،
 .)1993یک فرآیند کار خالق ،تعامل در رفتار و فعالیتهایي است که توسعه راهحلهای
جدیدی را که ممکن است برای کارهای مختلف کاربرد داشته باشد هدایت
ميکند(درازین ،گلین ،کازانجیان .)1999 ،3خالقیت ميتواند بهعنوان وسیلهای برای
شناسایي مشکالت ،با استفاده از حدس و گمان ،توسعه فرضیه ،برقراری تبادل ایده با
دیگران ،و مغایرت با آنچه به طور معمول مورد انتظار است مشاهده شود(تورنس.)1969 ،4

ارائه مدلی برای توسعه خالقیت فردی و سازمانی بر مبنای نقش...

کارکنان را در محل کار افزایش دهد تشویق کند(امابیل .)1997 ،1سازمانها خالقیت را بر

119
بررس

در واقع شبیهسازی یک محیط کار که خالقیت را تشویق ميکند الزم است ،اما شرایط ی
تأثیر

برای وقوع نتایج خالق کافي نیست(درازین ،گلین ،کازانجیان .)1999 ،پری اسمیت و شالي

عوام

معتقدند که یک محیط خالق جایي است که در آن ،اعضا یکدیگر را تشویق به شرکت در

ل

فعالیتهای خالق و به کارگیری فرآیندهای خالقیت ميکنند .همچنین استدالل ميکنند که

فرد

پتانسیل خالق ميتواند از طریق تعامل با دیگران و ترکیب متقابل ایدهها افزایش یابد(پری

یو

اسمیت و شالي .)2003 ،محیطهای خالق باید تعامل اعضا را در فرآیندهای خالق تسهیل سازم
کند(گیلسون ،متیو ،شالي و رادی .)2006 ،5بنابراین محیطهای خالقي که دنبال کردن انی

رویکردها و روشهای نوین مختلف را تشویق و حمایت ميکنند عملکرد باالتری دارند.
1. Amabile
3. Doran & Ryan
4. Drazin, Glynn & Kazanjian
5. Torrance
6. Gilson, Mathiew, Shalley & Ruddy

بر

خالقی
ت
مدیرا
ن
….
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سازمانهایي که راههای جایگزین را برای به انجام رساندن کار خود کشف ميکنند استدالل
شده است که قادر به پاسخگویي بهتر به نیازهای مشتریان خود خواهند بود (استوکولس،1
.)2002
به عبارتي ،خالقیت یک موضوع کانوني در مطالعات سازماني است؛ زیرا برای سازمان
ایجاد ارزش کرده و ایدههای مفید در مورد توسعه محصول ،روشهای خدماتي و شیوههای
داخلي فراهم مي کند ،از طرفي منجربه افزایش عملکرد سازماني ،افزایش رضایت شغلي و
کاهش گردش مالي ميشود(اکگندوز ،آلکان و آدان گوك.)2018 ،2
خالقیت همچنین ميتواند راهحلهایي برای مشکالت فعلي و بینشهایي برای مسائل
آینده در محیطهایي که به سرعت در حال تغییر هستند ارائه نماید .با توجه به مزایای بسیار
خالقیت ،دانشمندان تالش کردهاند روشهایي که خالقیت در سازمان را ميتواند افزایش

120
بررس
ی
تأثیر
عوام

دهد توضیح دهند(کیم ،شانگ ،جیسون ،میلر .)2016 ،با توجه به نظریه خالقیت سازماني
(امابیل ،)1988 ،خالقیت بهعنوان توانایي تولید ایدههای مفید و بدیع تعریف شده است که
مبتني بر منابع ،شیوههای مدیریت ،انگیزه سازماني ،تخصص ،مهارتهای خالقیت و انگیزش
دروني است(وانگ و تسای.)2014 ،3
بنابراین خالقیت جمعي به سادگي از مجموع خالقیتهای فردی به وجود نميآید بلکه

ل

آن را در مواجهه با یک چالش و دغدغه مشترك تشدید و تکثیر ميکند(پرجانن.)2012 ،

فرد

همچنین مطالعات ،اهمیت خالقیت گروهي و سازماني و همچنین ارتباط بین سطوح مختلف

یو
سازم
انی
بر

خالقیت در سازمان را مشخص کردهاند .بهعنوان مثال وودمن ،ساویر و گریفن ( )1993یک
جایگاه مرکزی به عملکرد خالق گروه در مدل خالقیت سازماني خود دادهاند .اولدهام و
4

کامینگز ( )1996معتقدند چارچوب سازماني که باعث افزایش دستاوردهای خالقانه ميشود

خالقی
ت
مدیرا
ن
….

1. Stokols, Clitheroe & Zmundzinas
2. Akgunduz, Alkan & Adan Gok
3. Wang & Tsai
4. Oldham & Cummings

پیوند

عوامل شخصي و زمینه ای را به منظور افزایش خالقیت در نظر بگیرد .همچنین ،مطالعات در
زمینه خالقیت سازماني ميتواند به طور کلي به دو دسته تقسیم شود :ویژگيهای اعضای
سازمان و ویژگي های سازمان است که خالقیت کارکنان را تسهیل کرده و پرورش ميدهد.
تعامل یک کارمند در رفتار کار نوآورانه نیاز به کارمندی دارد که هم قادر و هم مایل به
نوآوری باشد .کارمندان ممکن است خالقیت را با توسعه دانش جدید ،پیشرفت فنآوری ،و
یا با بهبود فرآیندی که به نوآوری منجر خواهد شد نشان دهند(پرجانن.)2012 ،
در این راستا نیز ،با توجه به پژوهش نایاك ،)2008(1یک محدودیت عمده از تحقیقات
خالقیت فردی ،وابستگي آن به مطالعات روانشناسي فرد خالق است .محققان به صورت
غیرانتقادی در مطالعات ،خالقیتهای مبتني بر هنرمندان ،شاعران و کودکان را به منظور
مطالعه تأثیر سازمان بر روی خالقیت مطرح کردهاند .با طرح مسألهای در این روش ،محققان

ارائه مدلی برای توسعه خالقیت فردی و سازمانی بر مبنای نقش...

را برجسته کرده اند .آنان نتیجه گرفتند که برای ترویج خالقیت سازماني ،مدیریت باید
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به صورت بدیهي شرایط سازماني را بهعنوان مهار خالقیت عنوان کردهاند .به عبارت دیگر ،بررس
آنها فرض کردهاند که محیط بیروني سازمان ،خالقیت را رونق ميدهد .همچنین نایاك ی

نشان ميدهد که در یک سازمان خالق ،مدیران به ارزشها و اعتقادات خود تکیه
ميکنند(پرجانن.)2012 ،

تأثیر

عوام
ل

امابیل ( )1997بیان ميکند که تخصص ،مهارتهای تفکر خالق و انگیزش ،هنگامي که
با هم مخلوط شوند سطح خالقیت در یک فرد را شناسایي ميکنند .مؤلفه تخصص شامل

فرد
یو

حافظه برای دانش حقیقي ،مهارت فني و استعدادهای ویژه در حوزه هدف است .تفکر سازم
خالق نیز بدان معني است که یک فرد قادر به دیدن همه چیز فراتر از یک چشمانداز باشد و انی

بتواند پیرامون مدلهای موجود تحقیق کند .اگر مشکالت به شیوهای که همیشه حل شدهاند
حل شوند ،ميتواند راه خالقیت را مسدود کرده و مانع از نفوذ ایدههای جدید خواهد شد.

بر

خالقی
ت
مدیرا

1. Nayak

ن
….
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در این بین نظریه شبکه اجتماعي فرض ميکند که کنشگران و اقداماتشان به هم وابسته
هستند؛ به این معني که کنشگران این اطالعات را از طریق پیوندهای رابطه خود انتقال
ميدهند که یک محیط شبکههای اجتماعي فرصتها و محدودیت را در رفتار فردی ارائه
ميدهد .الگوهای روابط پایدار میان کنشگران ممکن است پایه و اساس مفهوم مدل شبکه
اجتماعي را تشکیل دهند؛ زیرا این فرضیات ،مانند زمینههای اجتماعي بهعنوان مثال حفرههای
ساختاری(بیزی2013 ،1؛ برت 2004 ،2و ماهوني ،)1998 ،3مرکزیت شبکه(رینهالت ،پدرسن،
و فاس ،)2011 ،4روابط اجتماعي(بهعنوان مثال :بائر 2010 ،5؛ فلمینگ ،مینگو و چن2007 ،6؛
گرانوتر1983 ،7؛ لوین و کروس )2004 ،8و شبکههای اجتماعي(ابستفلد2005 ،9؛ اوه و
کیلدوف2008 ،10؛ سوسا2011 ،11؛ ژو ،شین ،برس چوی و ژانگ ،)2009 ،12به طور کلي
برای تعیین هر گونه نفوذ مستقیم یا غیرمستقیم در رفتار نوآورانه فرد بررسي شده است(کیم،

122
بررس
ی

شانگ ،جیسون و میلر .)2016 ،همانگونه که ارزش تبادل دانش از طریق شبکههای سازماني
مورد توجه قرار گرفته است محققان شروع به شناسایي پارامترهای شبکه اجتماعي که منجربه
شکلگیری خالقیت در محیط کار ميشود کردهاند .در مطالعات اخیر ،فرض اساسي این

تأثیر

است که تعامالت اجتماعي خالقیت را به شیوهای یکسان در تمام افراد تحت تأثیر قرار

عوام

ميدهد(بائر.)2010 ،

ل

از طرفي اندازه یا قدرت یک شبکه اجتماعي ممکن است بهترین پیشبینيکننده خالقیت

فرد

نباشد؛ زیرا چنین ویژگيهایي ممکن است پیچیدگي فرآیند خالق را نادیده بگیرد .حتي

یو
سازم
انی
بر
خالقی
ت
مدیرا
ن
….

1 .Bizzi
2. Burt
3. Mahoney
4. Reinholt, Pedersen & Foss
5. Baer
6. Fleming, Mingo & Chen
5. Granovetter
8. Levin & Cross
7. Obstfeld
10. Oh & kilduff
9. Sosa
10. Zhou, Shin, Brass, Choi & Zhang

پیوند

روابط اجتماعي خود ممکن است از نظر دانش ،شخصیت ،انگیزه و نقش متفاوت باشد و در
شبکه های اجتماعي خود مانند گیرنده در برابر ارائه دهنده اطالعات متراکم شوند .از لحاظ
نقش یک کنشگر در شبکه ،محققان بر این باورند که اثرات روابط اجتماعي به تمایل ارائه-
دهنده اطالعات و انگیزه بستگي دارد(کیم ،شانگ ،جیسون و میلر.)2016 ،
در حاليکه چشمانداز ارائهدهنده کیفیت اطالعات را درنظر ميگیرد شیوههایي که افراد
از اطالعات در دسترس شبکههای اجتماعي خود برای تولید ایدههای خالق استفاده ميکنند
به حساب نميآید .علت این است که ارائهدهندگان به احتمال زیاد دانش جدید را با
راهحلهای خالقانه ترکیب نميکنند و نميتواند امکان بهرهمندی بیشتر از فعالیتهای
اجتماعي را پیشبینيکند .به طورضمني اعتقاد بر این است که کنشگران اطالعات خاصي را
ترجیح نميدهند بلکه تمام اطالعات به دست آمده از تماسهای اجتماعي یک منبع بالقوه از

ارائه مدلی برای توسعه خالقیت فردی و سازمانی بر مبنای نقش...

زماني که فرصتهایي برای تعامالت اجتماعي جدید وجود دارد اندازه استفاده افراد از
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ایدههای خالق است .بنابراین ،فرد با مشارکت در فعالیتهای اجتماعي بیشتر ،اطالعاتي را بررس
دریافت ميکند که از لحاظ تئوری زمینهای مفهومي از خالقیت است (کیم ،شانگ ،جیسون ی

و میلر.)2016 ،

تأثیر

عوام

شبکههای اجتماعي نسل جدیدی از فضای روابط اجتماعي هستند که با اینکه عمر

ل

خیلي زیادی ندارند توانستهاند به خوبي در زندگي افراد وارد شوند .بهطوری که افراد در

فرد

سنین مختلف و از گروههای اجتماعي متفاوت در شبکههای اجتماعي کنار هم آمدهاند و

یو

از فاصلههای بسیار دور در دنیای واقعي ،از طریق شبکههای اجتماعي با هم ارتباط برقرار

سازم

ميکنند .از سوی دیگر بسیاری از نیازها و خواستههای مردم از طریق سازمانهایي تأمین
ميشود که در درون خود با این شبکهها در ارتباط هستند .در واقع شبکههای اجتماعي

انی
بر
خالقی

ساختاری اجتماعي است که افراد یا سازمانها آن را تشکیل ميدهند و یک یا چند نوع

ت

خاص از وابستگي میان آنها مانند دوستي ،منافع مشترك و  ...وجود دارد(مرادی،

مدیرا

رضوی.)1393 ،

ن
….
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در این راستا ،در سالهای اخیر بهمنظور تعیین سرمایه اجتماعي جامعه یا گروه در تئوری
تحلیل شبکههای اجتماعي شکل گرفته است .بارت نیز این مبحث را در سال  1990با
معرفي تئوری ساختار شبکه بیان کرده است .منظور از ساختار شبکه توجه به دو موضوع
خالء ساختاری (نبود و یا کمي ارتباطات بین فردی در درون سازمان و بین سازماني) و
میزان تمرکزگرایي (ارتباطات در تعامالت سازماني و بین سازماني) است(کاملي ،الواني،
جاوید ،بهربر.)1389 ،
در عصر رقابتي فزاینده امروز و با توجه به محدویت منابع ،تالش ها برای افزایش تعهد
نیروی کار به سازمان یکي از چالشهای کلیدی است که مدیریت یک سازمان باید به آن
توجه کند (استینگیاس و دارمانتو .)2018 ،1بنابراین یکي از مسائل مهمي که همواره
سازمانهای دولتي بر آن تاکید دارند میزان تعهد کارکنان در قبال سازمان و مسئولیتهای

124
بررس
ی
تأثیر
عوام

کاریشان است .تعهد سازماني کارکنان سازمانهای دولتي به لحاظ ویژگيهای منحصر به
فرد این سازمان ،از عوامل استراتژیک در عملکرد و خدمترساني آنها به شمار ميآید.
تعهد سازماني به عنوان یک بعد مهم نگرش شغلي ،هویتي روانشناختي است که هر فرد نسبت
به سازمان متبوع خود احساس ميکند ،لذا در نمود عیني ،تعهد سازماني ،روابط کارکنان را
با سازمان منعکس ميکند و بر تصمیم به ماندن اعضا در آن سازمان داللت دارد(آلن و مي-

ل

یر .)1997 ،2افراد با نیازها ،مهارتها و انتظاراتي وارد سازمان ميشوند و مایلند در محیطي

فرد

کار کنند که بتوانند از توانایيهایشان استفاده و نیازهایشان را ارضاء کنند .چنانچه سازمانها

یو
سازم
انی
بر

این فرصتها را برای کارکنان ایجاد کنند سطح تعهد سازماني افزایش ميیابد(وکوال و
نیکوالئو .)2005 ،3در حقیقت ميتوان پیوندی بین تعهد سازماني و فعالیتهای اجتماعي
4

سازمان انتظار داشت که مستقیماً به ارضاء نیازهای کارکنان ميپردازد(پیترسون .)2004 ،

خالقی
ت
مدیرا
ن
….

1. Estiningtyas& Darmanto
2. Allen & Meyer
3. Vakola & Nikolaou
4. Peterson

پیوند

را معرف خود بداند و آرزو کند در عضویت آن سازمان باقي بماند .به عبارت دیگر تعهد
سازماني نوعي نگرش درباره وفاداری کارکنان به سازمان و موفقیت و رفاه سازمان را مي-
رساند .آلن و میر( )1990برای تعهد سازماني سه بعد در نظر گرفتهاند :تعهد عاطفي عبارت
است از وابستگي عاطفي کارکنان به سازمان و تعیین هویت با آن و درگیر شدن در
فعالیتهای سازمان .تعهد مستمر بر اساس هزینههایي که بر اثر ترك یک سازمان به فرد
وارد ميشود شکل گرفته است .بر این اساس ،هرقدر فرد تصورکند در صورت ترك
خدمت ،هزینههای زیادی متوجه او خواهد شد تمایل به ماندن در سازمان و احساس تعهد
در او بیشتر خواهد شد .تعهد هنجاری بر احساس الزام به ماندن در سازمان تأکید دارد و
کارکناني که تعهد هنجاری قوی دارند احساس ميکنند باید بمانند و در واقع احساس دین
به ماندن در سازمان دارند(کاو،آن ،لین و کویي .)2010 ،1به عبارت دیگر تعهد سازماني،

ارائه مدلی برای توسعه خالقیت فردی و سازمانی بر مبنای نقش...

قنبری و حجازی ( )1390بیان ميکنند که تعهد سازماني حالتي است که فرد ،سازماني
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نوعي نگرش درباره وفاداری کارکنان به سازمان و موفقیت و رفاه سازمان را ميرساند .بررس
وستگست )2011(2نیز معتقد است که تعهد کارکنان به سازمان احراز هویت خود با ی
تأثیر

سازمان و مشغولیت در آن و درباره میل کارکنان به بودن بهعنوان عنصری از سازمان

عوام

است .در واقع تعهد سازماني ،تعلق رواني کارکنان به سازمان است .در یک مفهوم کلي،

ل

نشاندهنده مسئولیت و انتظار یک شخص مشروط به اولویتها و اهداف سازماني است

فرد

(جانسون ،چانگ و یانگ .)2010 ،3مطالعات پیشین نشان دادهاند تعهد سازماني سابقه مثبتي

یو

از انواع رفتار سازماني دارد که تعهد سازماني باالتر ،عملکرد شغلي بهتر و میزان گردش مالي سازم
انی
پایینتری را به دنبال خواهد داشت.

زماني که کارکنان درجه باالیي از چالش ،مشارکت و خالقیت را در محل کار درك
کنند با انگیزه و متعهد به سازمان ميشوند .در مقابل زماني که کارکنان احساس کنند
1. Kuo, An, Lin, & Kuei
2. Westgeest
3. Johnson, Chang and Yang

بر

خالقی
ت
مدیرا
ن
….
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محیط نامطمئن است و آزادی کمي در دادن ایده برای کار دارند انگیزه کمتری پیدا مي-
کنند و تعهدشان نسبت به سازمان کمتر ميشود(ایساکسن و دیگران2010 ،؛ به نقل از
مرتضوی  ،ناظم ،پریشانيفروشاني .)1395 ،جرج و ژو )2001(1اذعان داشتند کارکناني که
رضایت شغلي باالیي داشتند خالقیت و تعهد سازمان باالیي نیز برخوردار بودند .حاجلو،
صبحيقرامکي و امامي ( )1391در پژوهشي تأیید کردند که پرستاراني که خالقترند تعهد
سازماني بیشتری دارند .هو ،جاو ،ونگ ،لي و یو ( )2011در مطالعهای با عنوان تعهد سازماني
و خالقیت و اثر سبکهای تفکر در بین کارمندان چیني ،رابطه مثبت میان تعهد سازماني و
خالقیت را با تعدیلگری عوامل سازماني نشان دادند .نتایج این پژوهش حاکي از آن بود
که تعهد سازماني در رابطه بین سبک تفکر و خالقیت نقش واسط اجرا ميکند.
چن ،شین ،هسیانگ و تانگ فان  )2009(2نیز در پژوهشي به بررسي رابطه خالقیت و

126
بررس
ی

تعهد سازماني پرداختند که نتایج این پژوهش حاکياز آن بود که خالقیت رابطه معناداری
با تعهد سازماني دارد .پرجانن( )2012نیز در مطالعهای با عنوان تجربه خالقیت در سازمان؛ به
بررسي خالقیت فردی و جمعي در یک شرکت مخابراتي فنالندی پرداخت .نتایج تحقیق

تأثیر

بیانگر این بود که همیشه دانش و مهارتهای فردی کارکنان برای تولید راهحلهای خالقانه

عوام

مستقل کافي نیست بلکه خالقیت جمعي نیز برای تولید نتایج خالق به نفع سازمان الزم است.

ل

همچنین کیم ،شانگ ،جیسون و میلر ( )2016در تحقیقي به بررسي رابطه بین شبکههای

فرد

اجتماعي و خالقیت پرداختند .نتایج تحقیق آنها نشان داد که در یک شبکه اجتماعي،

یو
سازم
انی

کنشگران و اقدامات خود به هم وابسته هستند ،به این معني که کنشگران این اطالعات را از
طریق پیوندهای رابطهای خود انتقال مي دهند و اطالعات به دست آمده از تماسهای

بر

اجتماعي یک منبع بالقوه از ایدههای خالق برای همه کنشگران است .بنابراین فرد با

خالقی

مشارکت در فعالیتهای اجتماعي بیشتر ،اطالعات قابل استفاده دریافت ميکند .همچنین

ت
مدیرا
ن
….

1. George & Zhou
2. Chen, Shin, Hsiang & Tang Fan

پیوند

ميگذارند .در مطالعه سوایلس ،)2000(1رابطه میان تعهد کارمند و خالقیت سازماني از طریق
هر دو روش کمي و کیفي مورد بررسي قرار گرفت .مصاحبه با برخي ناظران در سازمان
تکنولوژی محور نشان داد یک فرد متعهد در سازمان خود کسي است که به دنبال نوآوری،
برآوردن نیازهای مشتری و به دنبال بهبود راههای عملیات کسب و کار است که از مهمترین
جنبههای تالقي اهداف یک سازمان ،به ویژه در شرکتهای دانشمحور است.
بر اساس یافتههای پژوهش کاظمي ،نادری ،هاشمي و میکاییليمنیع( ،)1396توجه به
عوامل اجتماعي در کنار عوامل فردی اثرگذار بر خالقیت ،درك شفاف و گستردهتری از
خالقیت دانشجویان بدست ميدهد .ژو ،شین ،برس ،چوی و ژانگ ( )2009در مطالعهای
تأثیر شبکههای اجتماعي کارکنان را بر دانش و خالقیت بررسي کردند و بیان نمودند که
روابط در شبکههای اجتماعي منجر به افزایش سطح دانش و خالقیت کارکنان ميشود.

ارائه مدلی برای توسعه خالقیت فردی و سازمانی بر مبنای نقش...

افراد با شخصیت خالق و روابط اجتماعي باال سطح باالیي از خالقیت را به نمایش
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سکمسلیگو ) 2006( 2نیز در مطالعه خود با عنوان اثرات رضایت شغلي و تعهد سازماني بر بررس
خالقیت کارکنان ،به این نتیجه دست یافت که تعهد سازماني بر سطح خالقیت کارمندان ی

تأثیر

دارای تأثیر مثبتي است.

عوام

یانگ ،)2008(3در پژوهش خود در زمینه شبکههای اجتماعي ،با تمرکز بر ارتباط بین

ل

قدرت روابط و خالقیت به این نتیجه دستیافت که روابط قوی بین پیوند شبکه اجتماعي با

فرد

خالقیت فردی و گروهي وجود دارد .پیوندهای شبکهای قوی با ترکیب اطالعات الزم به

یو

ارتقاء خالقیت کمک ميکند و در سطح فردی نیز اطالعات دریافت شده از پیوندهای قوی سازم
برای ایجاد ایدههای جدید تأثیر بیشتری بر تفکر خالق ميگذارد؛ زیرا زماني که فردی با فرد انی

دیگری با تخصص مشابه کار ميکند بحث آزادانه درباره ایدهها موجب اشتراك و ترکیب
دانش ضمني برای ایجاد ایدههای جدید ميشود و در سطح گروهي نیز هنجارهای اعتماد و
1. Swailes
2. Cekmecelioglu
3. Yong

بر

خالقی
ت
مدیرا
ن
….
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همکاری میان پیوند و پردازش خالق گروهي متمرکز ميشوند .در این تحقیق ،با توجه به
ادبیات موضوع و روابط ذکر شده ،مدل زیر که مبنای پژوهش قرارگرفته است و بر مبنای
چهارچوب مفهومي ارائه شده ،فرضیههای پژوهشي زیر مطرح شدهاند:

-1

سازماني و خالقیت فردی رابطه معناداری وجود دارد -2 .بین تعهد سازماني و خالقیت
سازماني رابطه معناداری وجود دارد -3 .بین پیوند شبکه اجتماعي و خالقیت فردی رابطه
معناداری وجود دارد -4 .بین پیوند شبکه اجتماعي و خالقیت سازماني رابطه معناداری وجود
دارد.

پیوند شبکه
اجتماعي
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شبکه
اجتماعي

بررس
ی

خالقیت

تأثیر

سازماني

خالقیت
فردی

عوام
ل
فرد

تعهد

یو

سازماني

سازم
انی
بر
خالقی
ت
مدیرا
ن
….

بین تعهد

شكل  .1چهارچوب مفهومي پژوهش

پیوند

پژوهش حاضر از لحاظ هدف ،کاربردی و از لحاظ گردآوری دادهها ،از نوع توصیفي
است .در این تحقیق به بررسي توسعه خالقیت فردی و سازماني بر مبنای نقش پیوند شبکه
اجتماعي و تعهد سازماني پرداخته شد .جامعه آماری تحقیق را کارشناسان ترویج کشاورزی
استان اصفهان تشکیل دادند که تعداد کل جامعه آماری موردنظر 170تن است .از بین آنها
 130تن به صورت تصادفي ساده بهعنوان نمونه آماری انتخاب شدند .ابزار اندازهگیری
پژوهش پرسشنامهای بود که خالقیت سازماني ( 24گویه) ،و خالقیت فردی را (با  16گویه)
با استفاده از تحقیق ژو و جرج( ،)2001تعهد سازماني را نیز (با  5گویه) با استفاده از تحقیق
ییلماز و هانت ،)2001( 1و در بعد پیوند شبکههای اجتماعي (با  6گویه) با استفاده از تحقیق
مانو و استیونسون )2001( 2ميسنجد .ویژگيهای فردی نیز با  6گویه موردسنجش قرار
گرفت .دیدگاه افراد نیز در قالب طیف  5گزینهای لیکرت (بسیارزیاد ،زیاد ،تاحدی،کم و

ارائه مدلی برای توسعه خالقیت فردی و سازمانی بر مبنای نقش...

روش پژوهش
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بسیار کم) جمع آوری شد .در این پژوهش برای تعیین روایي از روش روایي صوری(شکلي) بررس
و با کسب نظر استاد راهنما و همچنین روایي سازهای استفاده شد .به منظور اندازهگیری ی

پایایي ابزار تحقیق از روش پایایي ترکیبي ( )CRو نیز از روش آلفای کرونباخ استفاده شد

تأثیر

عوام

که مقدار ضریب آلفای کرونباخ برای بعد خالقیت فردی  ،0/827خالقیت سازماني ،0/937

ل

تعهد سازماني  0/719و پیوند شبکه اجتماعي  0/871محاسبه شد .دادهها در دو بخش

فرد

توصیفي و استنباطي با استفاده از نرمافزار  SPSS22و  SMART PLSمورد تجزیه و تحلیل

یو

قرار گرفت.

سازم
انی
بر
خالقی
ت
مدیرا
1. Yilmaz & Hunt,
2. Manev & Stevenson

ن
….
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یافتههای پژوهش
بعد از ارائه یک نیمرخ کلي از ویژگيهای مشارکتکنندگان در پژوهش ،در این مرحله
از پژوهش اعتبار سنجي مدل تحقیق مورد توجه قرار گرفت .در ابتدا الزم است وضعیت
ساختارهای عاملي برای بررسي اندازهگیری متغیرهای پنهان مدل ارزیابي شود .در قالب
روایي سازه این موضوع بررسي ميشود که آیا نشانگرهای انتخاب شده برای اندازهگیری
سازههای موردنظر خود از دقت الزم برخوردار هستند یا خیر؟ برای این منظور از تحلیل
عاملي تأییدی استفاده ميشود .به این شکل که بار عاملي هر نشانگر با سازه خود دارای
مقدار  tباالتر از  1/96باشد .در این صورت این نشانگر از دقت الزم برای اندازهگیری آن
سازه یا صفت مکنون برخوردار است .نتایج در مورد بارهای عاملي نشان ميدهد که تمام
نشانگرها معنيدار هستند(جدول.)1 ،
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جدول  .1نتایج تحلیل عاملي تأییدی به همراه شاخصهای معناداری ضرایب

سازه

عالمت در مدل
Q39

ميدانم که ارزشهای من و ارزشهای سازمان باهم مشابهاند

یو
سازم

تعهد سازماني

فرد

Q38

واقعا به آینده سازمان اهمیت ميدهم

Q40

انی
بر

Q41

مدیرا
ن
….

اجتماعي

ت

پیوند شبکه

خالقی

Q42
Q43

افتخار ميکنم که به دیگران بگویم بخشي از این سازمان
هستم
بسیار خوشحالم که این سازمان را برای محل خدمت انتخاب
کردم
تماسهای من با همکاران برای ارائه خدمات ترویجي به
اربابرجوعان ترویج خیلي مهم است
روابط من با همکاران به شکلي است که از تمام ظرفیتها و

بار عاملي

ل

Q37

سازمان داشته باشم

مقدار t

عوام

مایلم تا تالشي فراتر از حد انتظار برای کمک به موفقیت این

0/63

11/16

0/83

29/13

0/86

28/81

0/89

42/34

0/83

تتای ترتیبي()θ

تأثیر

0/879

آلفای کرونباخ

ی

محتوا

0/87

پایایي ترکیبي()CR

بررس

0/909

28/62

0/71

15/29

0/48

4/66

0/845

0/81

0/868

Q45

Q46
Q47

کاری نیز بحث ميکنیم
من و همکارانم یک تیم خدماتي ترویجي خوب را تشکیل
دادهایم
برای من این بهترین سازمان نسبت به همه سازمانهای دیگر
برای کار کردن است
من و همکارانم به همدیگر کمک ميکنیم

پیوند

Q44

من با همکارانم درمورد چیزهایي فراتر از مسائل سازمان

0/81

19/35

0/84

25/12

0/72

15/10

0/73

13/10

0/72

8/06

باور دارم که ویژگيهای شخصیتيام (عزت نفس ،احترام به
Q72

افکار دیگران ، ،برونگرایي  /درونگرایي و غیره) من را در
محل کار خالقتر ميکند

Q73
Q74

خالقیت فردی

Q80

Q81

Q82

Q83
Q86
Q50

خالقیت سازماني

Q51

Q53
Q54
Q55

عالقه مند به کارم هستم و آن را با ارزش ميدانم(من عالقه
شخصي و اهداف در شرایط از آنچه من برای کار من)
نظر دیگر همکاران اثر مثبت بر روی خالقیت فردی من دارد
راههای جدیدی را برای رسیدن به اهداف و مقاصد نشان
خواهم داد
ایدههای جدید و عملي را برای بهبود عملکرد سازمان ترویج
مطرح ميکنم
فنآوریها  ،فرآیندها ،روشها ،و یا ایدههای جدید را
جستجو خواهم کرد
راههای جدیدی را برای افزایش کیفیت خدمات ترویج نشان
ميدهم
اغلب یک رویکرد تازه برای مشکالت ترویج دارم
در سازمان،اهداف را برای نوآوری تعیین ميکنیم (ایدههای
جدید برای محصوالت ،خدمات ،فرآیندها)
سازمان از مشارکت کارکنان در تصمیمگیری حمایت
ميکند
سازمان به خاطر نوآوری و برخي از ریسکپذیریها معروف
است
سازمان من از بوروکراسيهای غیرضروری اجتناب ميکند
سازمان من یک سیستم مدیریت عملکرد موثر ایجاد کرده
است

0/76

10/12

0/65

8/16

ارائه مدلی برای توسعه خالقیت فردی و سازمانی بر مبنای نقش...

توانایيهای آنان اطالع دارم
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0/71

8/89

0/64

11/10

0/61

8/46

0/72

15/88

ل

0/70

12/07

فرد

0/66

14/05

0/70

13/77

0/68

13/76

0/63

9/20

0/74

14/03

0/859

0/84

0/881

بررس
ی
تأثیر
عوام

یو
سازم
انی
0/929

0/92

0/936

بر
خالقی
ت
مدیرا
ن
….
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0/67

10/55

Q59

سازمان من از آزادی برای بیان ایدهها حمایت ميکند

0/73

16/50

Q60

سازمان من به تنوع منحصر به فرد احترام ميگذارد

0/74

16/95

0/70

14/62

0/67

10/69

0/61

6/43

0/69

13/62

0/64

11/21

0/68

13/87

0/63

12/20

Q56

Q58

Q61

Q62

Q64

Q66
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Q69

ی
تأثیر
عوام
ل
فرد
یو
سازم
انی

سهم خود را برای اهداف سطح باالی شرکت به طور کامل

0/64

12/84

Q70

Q71

درك ميکنم
در سازمان من رویکرد عملي و منطقي برای حل مشکل
وجود دارد

سازمان من یک سطح رضایتبخش از استقالل به کارمندان
ميدهد
سازمان تمام منابع الزم را برای کارمندانش برای پیادهسازی
راهحلها فراهم ميکند
سازمان من ارتباطات آزاد (تبادل مکرر ایدهها ،و غیره) در
میان کارمندانش حمایت ميکند
شبکه (داخلي و خارجي) سازمان من باعث راهاندازی
خالقیت در محل کار ميشود
برای حل یک مشکل در یک بخش ما اغلب یکسری ایدهها
را جستجو ميکنیم و از سایر بخشها کمک ميگیریم
در سازمان ما به جای تفکربیش از حد در مورد مسائل امروز،
در مورد آینده تفکر ميکنیم
شرایط کارم(آرامش بخش ،آرام ،تمیز ،و غیره) از خالقیت
در محل کار حمایت ميکند
سازمان ترویج رویدادهایي مانند تیم سازی ،آموزش به
منظور افزایش عملکرد تیم و خالقیت را سازماندهي ميکند

0/68

13/11

برای بررسي پایایي سازه از شاخص پایایي ترکیبي استفاده شد .مقادیر باالتر از  0/6برای
هر سازه نشان از پایایي مناسب آن دارد (نانالي و برنشتاین .)1994،بر اساس نتایج جدول 2
مشخص ميشود که نشانگرهای هر سازه به دلیل معناداری در سطح یک درصد از اهمیت
1

بر

الزم برای اندازهگیری برخوردار هستند و لذا روایي سازه که برای بررسي دقت و اهمیت

خالقی

نشانگرهای انتخابشده برای اندازهگیری سازهها انجام شد نشان ميدهد که نشانگرها،

ت
مدیرا
ن
….

ساختارهای عاملي مناسبي را جهت اندازهگیری ابعاد مورد مطالعه در مدل تحقیق فراهم
1. Construct Validity

پیوند

اندازهگیری سازهها به کار ميرود ،روایي تشخیصي  1نیز در تحقیق حاضر موردنظر بود .به
این معنا که نشانگرهای هر سازه در نهایت تفکیک مناسبي را به لحاظ اندازهگیری نسبت به
سازههای دیگر مدل فراهم آورند .نتایج بررسي روایي تشخیصي بر اساس معیار فورنل و
الرکر 2نشان ميدهد که نشانگرهای انتخابي جهت اندازهگیری سازههای موجود از روایي
تشخیصي الزم برخوردار هستند؛ زیرا که قطر ماتریس از تمام همبستگيهای سایر عاملها با
آن عامل باالتر است(جدول.)2 ،
جدول  .2نتایج بررسي روایي تشخیصي
رویکرد HTMT

رویکرد فورنل و الرکر
سازههای مورد مطالعه

تعهد

خالقیت

خالقیت

پیوند شبکه

تعهد

خالقیت

خالقیت

پیوند شبکه

سازماني

سازماني

فردی

اجتماعي

سازماني

سازماني

فردی

اجتماعي

تعهد سازماني

0/818

---

---

خالقیت سازماني

0/610

0/681

---

---

خالقیت فردی

0/499

0/500

0/694

---

پیوند شبکه اجتماعي

0/572

0/582

0/559

0/727

---

---

---

---

---

-----

0/661

---

---

0/526

0/542

---

---

0/638

0/629

0/634

ارائه مدلی برای توسعه خالقیت فردی و سازمانی بر مبنای نقش...

ميآوردند .عالوه بر روایي سازه که برای بررسي اهمیت نشانگرهای انتخابشده برای
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بررس
ی
تأثیر

با اتمام فاز پاالیش متغیر و اطمینان از دقت شاخصها در اندازهگیری مفاهیم و متغیرهای عوام
ل

مرتبط ميتوان به آزمون فرضیات تحقیق پرداخت .به عبارت دیگر ،کارآیي مدل
اندازهگیری پژوهش تأمین شده است .روش حداقل مربعات جزئي از فرآیندی پیچیده و دو

فرد
یو

مرحلهای برای برآورد و تعیین ضرایب استفاده ميکند .عالوه بر این ،با استفاده از روش سازم
اطالعات محدود در حداقل مربعات جزئي ،هیچ فرضیهای برای جامعه و یا مقیاس انی
اندازهگیری وجود ندارد .بدون اینکه فرضهایي مانند فرضهای توزیع و یا مقیاسهای بر
اسمي ،ترتیبي و فاصلهای برای متغیرها وجود داشته باشند نتایج کار قابلاستفاده است (شکل ،خالقی
ت

.)2

مدیرا
1. Discriminant Validity
2. Fornell and Larcker

ن
….
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عوام
ل

شكل  . 2مدل ساختاری  -مسیری تحقیق

مقادیر شاخصهای مربع فاصله اقلیدسي( )d-ULSو فاصله ژئودسیک( )d-Gبه ترتیب

فرد

دارای مقادیر  tبرابر  9/22و  7/74هستند که هر دو در سطح  0/01معنادار گزارش شدهاند و

یو

نشان ميدهند تخمین مدل به شکل کارآیي صورت گرفته است .مقدار شاخص  SRMRنیز

سازم

برابر  0/081بوده و نشان ميدهد خطای اندازهگیری در ماتریس همبستگي قابل قبول است.

انی

بعد از مشخص شدن وضعیت برازندگي مدل تحقیق و قابل قبول بودن آن به لحاظ آماری ،با

بر
خالقی
ت
مدیرا
ن
….

در نظر گرفتن نتایج بررسي روابط بین سازه مستقل و وابسته با استفاده از ضریب مربوطه
ميتوان به بررسي معنادار اثرات بین سازههای تحقیق پرداخت .به منظور بررسي معناداری
ضریب مسیر از روش ازسرگیری بوت استراپینگ استفاده شد.

پیوند

اثر مورد مطالعه

Beta

T

STDE

Sig.

تعهد سازماني ← خالقیت فردی

0/266

3/68

0/072

0/001

پیوند شبکه اجتماعي ← خالقیت فردی

0/407

5/07

0/080

0/001

تعهد سازماني ← خالقیت سازماني

0/412

4/81

0/086

0/001

پیوند شبکه اجتماعي ← خالقیت سازماني

0/347

3/60

0/096

0/001

پیوند شبکه اجتماعي ← تعهد سازماني

0/572

10/84

0/053

0/001

R2

R2adj

0/36

0/35

0/45

0/44

0/32

0/32

(منبع :یافتههای پژوهش)1395 ،

بر اساس جدول فوق مشخص ميشود دو بعد (سازه) تعهد سازماني و پیوند شبکه
اجتماعي بر توسعه خالقیت فردی و سازماني مؤثر است .بعد تعهد سازماني با ضریب مسیر
 0/266است که سطح معناداری مقدار  tبرای این پارامتر  0/01گزارش شده است و ميتوان
گفت مقدار آماره  tبرای این ضریب با اطمینان  99درصد معنادار است ( ،)t=3/68لذا دلیل
کافي برای رد فرض صفر وجود دارد و با توجه به معناداری این ضریب ميتوان بیان نمود
بعد تعهد سازماني نقش قابل توجهي در توسعه خالقیت فردی دارد .همچنین بعد تعهد

ارائه مدلی برای توسعه خالقیت فردی و سازمانی بر مبنای نقش...

جدول  -3اثرات خطي مستقیم مورد مطالعه به همراه ضرایب معناداری
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سازماني با ضریب مسیر  0/412که سطح معناداری مقدار  tبرای این ضریب نیز کمتر از

تأثیر

ضریب مسیر  0/407است که سطح معناداری مقدار  tبرای این پارامتر  0/01گزارش شده

ل

است و ميتوان گفت مقدار آماره  tبرای این ضریب با اطمینان  99درصد معنادار است

فرد

 0/05بوده و به لحاظ آماری معنادار است ( .)t=4/81همچنین بعد پیوند شبکه اجتماعي با عوام

( ،) t=5/07بنابراین دلیل کافي برای رد فرض صفر وجود دارد و با توجه به معناداری این
ضریب مي توان بیان نمود بعد پیوند شبکه اجتماعي نیز نقش قابل توجهي در توسعه خالقیت

یو
سازم
انی

فردی دارد .همچنین بعد پیوند شبکه اجتماعي با ضریب مسیر  0/347که سطح معناداری

بر

مقدار  tبرای این ضریب نیز کمتر از  0/05بوده و به لحاظ آماری معنادار است ()t=3/60

خالقی

(جدول.)3 ،

ت
مدیرا
ن
….
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جدول  .4اثرات خطي غیرمستقیم مورد مطالعه به همراه ضرایب معناداری
رابطه دارای اثر غیر مستقیم

اثر غیر مستقیم

T

 STDEمعناداری

اثر کل

پیوند شبکه اجتماعي ← خالقیت فردی

0/152

3/19

0/048

0/001

0/559

پیوند شبکه اجتماعي ← خالقیت سازماني

0/236

3/99

0/059

0/001

0/582

با توجه به اطالعات جدول  ،5ميتوان اذعان کرد که در خصوص اثرات خطي
غیرمستقیم ابعاد با در نظر گرفتن اینکه مقدار  tآنها بیشتر از  1/96است پیوند شبکه
اجتماعي بر خالقیت فردی با ضریب مسیر  0/152است که سطح معناداری آن  3/19است
که ميتوان گفت با اطمینان  99درصد در سطح یک درصد معنادار است .همچنین اثر
غیرمستقیم پیوند شبکه اجتماعي بر خالقیت سازماني با ضریب مسیر  0/236و مقدار  tبرابر با
 3/99دارای رابطه معناداری در سطح یک درصد است به طوری که ميتوان گفت به لحاظ
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بررس
ی
تأثیر
عوام

بحث و نتيجهگيری
سازمانها امروزه در محیطي کامال رقابتي ،که همراه با تحوالت شگفتانگیز است ،باید

ل

اداره شوند .در چنین شرایطي مدیران فرصت چنداني برای کنترل کارکنان در اختیار ندارند

فرد

و باید عمده وظایف روزمره را به عهده کارکنان بگذارند .کارکنان زماني ميتوانند به خوبي

یو
سازم
انی

از عهده وظایف محوله برآیند که از تعهد و رضایت باالیي برخوردار باشند .از طرفي ایجاد
پیوند شبکه اجتماعي در بین کارکنان و سازمان با دیگر سازمانها از خالقیت و نوآوری

بر

حمایت ميکند چرا که منجر به خلق دانش و ایدههای جدید ميشود و توانایي درك و به

خالقی

کارگیری آنها را افزایش ميدهد .به عبارتي قرارگرفتن افراد در چنین سازمانهایي با

ت

فرهنگ نوآوری موجب ميشود کارکنان خود را در ارائه ایدههای جدید توانمند بیابند و

مدیرا
ن
….

از توانایيهای بالقوه خود به این منظور استفاده کنند .به بیاني دیگر ميتوان اذعان داشت

پیوند

که امکان یادگیری و افزایش معلومات در سازمانها را فراهم ميآورد و این مسأله منجر به
افزایش سود سازمان ميشود.
نکته حائز اهمیت این است که شرکت از طریق ایجاد پیوند شبکه اجتماعي بین کارکنان
و سازمان از پتانسیل دسترسي و کسب دانش یا تخصص شرکای خود برخوردار ميشود و
شرکت به نوعي سازمان یادگیرنده مبدل ميشود و به طور مداوم قادر است دانش را به
محصوالت و فرآیندها و خدمات جدید تبدیل کند که متعاقبا برای بازارهای جدید و
نیازهای مشتریان به کار مي رود .در این راستا پژوهش حاضر نیز با هدف تعیین نقش
واسط تعهد سازماني در ارتباط بین پیوند شبکه اجتماعي در توسعه خالقیت فردی و
سازماني کارکنان انجام گرفت .با توجه به اهمیت روز افزون تعهد سازماني که نهایتا باعث
افزایش عملکرد و کاهش ترك خدمت و غیبت کارکنان ميشود .همانطور که آزمون

ارائه مدلی برای توسعه خالقیت فردی و سازمانی بر مبنای نقش...

که وجود شبکههای اجتماعي بین اعضای سازمان اشاره به مکانیسمها و فرآیندهایي دارد

137

فرضیه اول و دوم نشان داد تعهد سازماني دارای اثر مثبت و معناداری بر خالقیت فردی و بررس
سازماني است .نتایج حاصل از تأیید این فرضیهها با نتایج تحقیقات مرتضوی و همکاران ،ی

 ،)1395ژو و جرج ( ،)2001حاجلو و دیگران( ،)1391هو و دیگران( ،)2011چن و

تأثیر

عوام

همکاران( ،)2009پرجانن( ،)2012ژو و جرج( ،)2001هوو و همکاران( )2011و سوایلس

ل

( )2000نیز نشان دهنده تأثیر و رابطه تعهد سازماني با افزایش خالقیتشان بود مطابقت

فرد

داشت .نتایج این فرضیات بیانگر این است که یک فرد متعهد در سازمان خود کسي است که

یو

به دنبال نوآوری ،برآوردن نیازهای مشتری و به دنبال راههای بهبود عملیات کار است که از سازم
مهمترین اهداف یک سازمان است .نتایج این فرضیهها حکایت از آن دارد که در نظر انی

گرفتن میزان خالقیت کارکنان و بهبود آن ميتواند موجب تعهد و وابستگي افراد به

بر

خالقی

سازمان شود .بنابراین مدیران و مسئوالن با در نظر گرفتن این تأثیر معنادار و مثبت مي-

ت

توانند با فراهم کردن زمینههایي برای افزایش و بروز خالقیت کارکنان خود ،تعهد سازماني

مدیرا

آنان را افزایش دهند .در این راستا به مدیران این سازمان پیشنهاد ميشود که زمان بیشتری

ن
….
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را به فرآیند شایستهساالری اختصاص دهند و نیروهای خالق را از طریق برگزاری
آزمونهای خالقیت برگزینند تا از این طریق ابزار قوی برای پیشبرد اهداف سازمان در
اختیار داشته باشند .به منظور افزایش تعهد کارکنان نیز پیشنهاد ميشود که سازمان باید با
شناخت مسائل و مشکالت آنان ،این احساس را در آنان ایجاد کند که سازمان نیز به
اهمیت نقش آنها افتخار ميکند.
در بررسي فرضیه سوم و چهارم به لحاظ آماری مشخص گردید که پیوند شبکه
اجتماعي دارای اثر مثبت و معناداری بر خالقیت فردی و سازماني کارکنان است .نتایج
حاصل از این فرضیهها با تحقیقات کیم و همکاران( ،)2016ژو و همکاران (،)2009
سکمسلیگو( )2006و یانگ ( ،)2008هو و دیگران( ،)2011چن و همکاران (،)2009
حاجلو و دیگران( )1391مطابقت دارد .همچنین بر اساس این فرضیات ميتوان پیشنهاد کرد
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که سازمان باید با ایجاد مشوقهای محیطي و روابط شبکهای قوی ،اعتماد و تعهد کارکنان
خالق به سازمان را افزایش دهد.
از جمله یافتههای مهم دیگر پژوهش حاضر ،نقش میانجي تعهد سازماني بر رابطه بین

تأثیر

پیوند شبکه اجتماعي و خالقیت فردی و سازماني است .هرچند که این عامل در مطالعات

عوام

تجربي قبلي بررسي نشده اما پیشنهاد ميشود که محیط شبکهای قوی سازمان ميتواند بر

ل

روابط خالق بین افراد و سازمان تأثیرگذار باشد .بنابراین توصیه ميشود که در این سازمان-

فرد

ها توجه به تعهد سازماني در توسعه خالقیت کارکنان بهعنوان محركهای افزایش پیوند
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شبکه اجتماعي باید در راس اقدامات منابع انساني قرار گرفته و تصمیمات الزم در این
زمینه اتخاذ شود.
به پژوهشگران آتي پیشنهاد ميشود نقش پیوند شبکه اجتماعي را در خالقیتهای فردی

خالقی

و سازماني کشف کنند و آن دسته از رفتارهای خاص مدیران و کارکنان را که احتمال
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ميرود به ارتقای رفتارهای نوآورانه کارکنان و بهبود عملکرد سازمانها منجر شود مطالعه

مدیرا
ن
….

و بررسيکنند .از آنجاکه افزایش خالقیت فردی و سازماني در عملکرد هر سازمان ،برای

پیوند

که درصدد بررسي دیگر عوامل مؤثر بر افزایش خالقیت فردی و سازماني سازمانها ،از
جمله اندازه سازمان ،جذب استعدادهای جدید از خارج از سازمان ،اتصال به شبکههای
اینترنتي و  ...باشند و تأثیر مستقیم آنها بر خالقیت فردی و سازماني را بسنجند.
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