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 .1استادیار ،گروه مدیریت آموزشی ،دانشکدة مدیریت ،دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) ،نوشهر ،ایران
 .2دکتری مدیریت آموزشی ،باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان ،واحد رودهن ،دانشگاه آزاد اسالمی ،رودهن ،ایران
 .3استادیار ،گروه مدیریت آموزشی ،دانشکدة مدیریت ،دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) ،نوشهر ،ایران

(تاریخ دریافت7901/90/90 :؛ تاریخ پذیرش)7901/90/71 :

چکیده
هدف پژوهش حاضر ترسیم مدل ساختاری برای تبیین تأثیر سرمایة اجتماعی بر خالقیت کارکنان با توجه به ش هش میهاشدی مهدیریت
داشش بود .پژوهش بر مبنای هدف از شوع کاربردی و از شظر روش ،توصیفی -همبستگی است .جامعة آماری پهژوهش اهام  199شفهر از
کارکنان داششگاه الزهرا بود ک  741شفر ب عنوان شموش در شظر گرفت اد .برای گردآوری دادهها س پرسشنامة استاشدارد سرمایة اجتماعی
چنگ و چاشگ ( ،)1977مدیریت داشش داروچ ( )1999و خالقیت تورشس ( )7000ب کار گرفت اهد .تدزیه وتحلیه دادههها بها شهر افهزار
 Amos20اشدا گرفت .یافت ها ششان داد سرمایة اجتماعی بر خالقیت و مدیریت داشش کارکنان داششگاه الزهرا تأثیر مثبت مهیگهذارد ،و
مدیریت داشش شیز بر خالقیت تأثیر مثبت میگذارد؛ همچنین ،در تأثیر سرمایة اجتماعی بهر خالقیهت کارکنهان داششهگاه الزههرا مهدیریت
داشش ش ش میاشدی دارد .با توج ب یافت های پژوهش ،میتوان گفت با افزایش اعتماد و روابط بینفهردی ،همچنهین ،تسهییم داشهش در
داششگاه الزهرا میتوان بر خالقیت کارکنان افزود .در پایان ،مدل ساختاری تأثیر سرمایة اجتماعی بر خالقیت کارکنان بها ش هش میهاشدی
مدیریت داشش ارائ اده است.

كلیدواژگان
خالقیت ،سرمایة اجتماعی ،مدیریت داشش.

 نویسندة مسئول ،رایانامهabu.m5656@yahoo.com :
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مقدمه
امروزه ،در کنار سرمایههای انسانی ،مالی و اقتصادی ،سرمایة دیگری به نام سرمایة اجتماعی موورد
توجه قرار گرفته است .این مفهوم به پیوندها و ارتباطات میان اعضای یک شبکه بهعنووان منبوب بوا
ارزش اشاره میکند که با خلق هنجارها و اعتماد متقابل ،موجب تحقق اهداف اعضا میشود (امینی
و همکاران .)6931 ،بهطور سنتی ،وجود سه نوع سرمایة طبیعی ،فیزیکی و انسانی در کنار یکدیگر،
مبنایی برای توسعه و عملکرد اقتصادی فرض شده است؛ ولی امروزه به این مهم پی بوردهانود کوه
توسعة هر جامعه در گرو افزایش سطح سرمایة اجتماعی سازمانها و نهادهوای فعوال در آن اسوت
( .)Zhang & Hung, 2006ارزش سرمایة اجتماعی برای کارکنان بهویژه کارکنان دانشوی ،برگرفتوه از
این حقیقت است که سرمایة اجتماعی منبب اصلی قدرت برای فرد و دانشگاههوا اسوت و از ویژگوی
انتقالناپذیری برخوردار است .یعنی نمیتوان سرمایة اجتماعی فرد را بهطور مستقیم به دیگری انتقال
داد .یک فرد نمیتواند شبکة روابط توسعهیافتة خود را به دیگری بفروشد یا انتقال دهد زیورا امکوان
دارد طرفهای مقابل در ارتباطات ،این انتقال را رد کنند .فرد میتواند به ایجاد شبکة ارتباطات فردی
کمک کند ،ولی انتقال مستقیم ارتباطات فردی غیرممکن است .کارکنان دانشی دریافتهانود کوه ایجواد
شبکههای ارتباطات متنوع و وسیب ،نقشی مهم در توانایی و قابلیت آنها در زایش دانش در کمک به
موفقیت سازمانی دارد (عالیپور و مطلبی ،6931 ،ص.)082
بهدلیل تغییرات روزافزون و پرشتاب جوامب بشری و نقوش کلیودی آمووزش در تربیوت نسول
خالق بهمنظور توان روبهروشدن با این تغییرات ،اهمیت و ضرورت خالقیت و عوامل مؤثر بور آن
در محیطهای آموزشی بیش از هر زمان دیگری در جهان امروزی آشکار شوده اسوت .خالقیوت و
نوآوری از مهمترین اهداف نظام آموزشی و جزء مهمترین رسالت سازمانهای آموزشی اسوت ،در
توسعه و تقویت خالقیت در سازمانهای آموزشی ،بیش از همه ،عامل مدیریت خالق و نووآور یوا
اعضای مدیریتی خالق و نوآور ،مؤثر و اثرگذار است؛ زیرا نگرش و اعتقواد مودیران آموزشوی بوه
خالقیت و نوجویی در خود و سازمان میتواند محیط آموزشوی را بوه کوانون تغییورات و نووآوری
مبدل کند ،بنابراین ،اگر اعضای مدیریتی دانشگاهها در کنوار مهوارتهوای مودیریتی از خالقیوت و
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(Sam, 2017

.)Khani
افزایش رقابت جهانی ،که با تغییرات سریب فناوری و کوتاهشدن چرخوة عمور محصوول پیونود
خورده است ،سازمانها را نسبت به زمان گذشته آسیبپذیرتر کرده است .بنوابراین ،ایون تغییورات
باعث شده است سازمانها توجهی بیشتری به مسئلة خالقیوت داشوته باشوند (مبینوی و همکواران،
 .)6932چالشهای جهانی رو به افزایش است ،بنابراین ،اهمیت تفکر باز ،تفکر «خارج از جعبه» و
توانایی را برجسته میکند؛ برای مشاهدة یک وضعیت از دیدگاههای مختلف .ادغام انوواع مختلوف
دانش و کاربرد خالق روشها در یک دامنوه حرفوهای در حوال تبودیلشودن بوه مهوارتی مهوم در
سالهای اخیر شده است

(2015

 .)Leisian & Tatiana,کارکنان آموزشدیده و تحصیلکرده نیازمند

محیطیاند که به آنها انگیزة رشد و توسعه ،و انگیزهای کوه بوه آنهوا فرصوت دهود توا بوه دنبوال
ایدههای جدید و خالقانه بروند .چنین محیطی تنها از راه سورمایهگوذاری روی سورمایة اجتمواعی
محقق خواهد شد ( .)Brooks & Nafukho, 2006فلوریدا 6و همکاران ( )0220بیان میکنند« :زمانی
که افراد به جامعهای تعلق داشته باشند که از سطح باالی سرمایة اجتماعی برخوردار باشوند ،افوراد
تمایل زیادی به کار با یکدیگر دارند و ریسکپذیرتر میشوند و این سرمایة اجتماعی غنوی باعوث
میشود فعالیتهای نوآورانه در بین افراد گسترش یابد» .با متالطمترشدن شورایط رقابوت ،اهمیوت
ایجاد و حفظ مزیتهای رقابتی پایدار بهطور بالقوه افزایش مییابود .در ایون راسوتا ،سورمایههوای
ذهنی شرکتها یکی از منابب حقیقی رقابتپذیری آینده هستند .از طرفی ،جنبههای رشد اقتصوادی
در یک منطقه نیازمند کالسهای خالق است؛ بهعبارتی اعضای خالق سورمایة خالقانوه هسوتند و
کالسهای خالق بخش بزرگی از فعالیتهای اقتصادی را انجام میدهنود (

Amitrajeet & Hamid,

.)2018
پژوهشهای پیشین عموماً تأکید کردند خالقیت به افوراد خاصوی تعلوق دارد و نمویتووان بور
1. Florida
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خصوصیاتی که افراد خالق را از بقیه متمایز میکند ،تأثیر گذاشت .اما با گذشت زمان پژوهشگران
پی بردند ویژگیهایی که باعث بروز خالقیت میشود در همة افراد به چشم میخوورد (

Grabner,

 .)2018پژوهشها ذاتیبودن این ویژگیها را تأیید نکرده است؛ پس میتوان با شناخت ،پرورش و
تقویت آنها زمینة بروز خالقیت را فراهم کرد .رانکو ( ،)0262بیان میکند خالق ایجاد ارتباط بین
ایدههای نو و دانش جدید است ،آنچه امروزه دانش نامیده میشود ،تجارب ،مهارتها و اطالعوات
است؛ اما در آینده فرایندهای خالق دانش نامیده میشوند و خالقیوت افوراد بوه وسویلة چگوونگی
بهکارگیری دانش اندازهگیری میشود.
خالقیت در جهت تولید یک اندیشه و فکر جدید است ،به عبارت دیگر ،خالقیوت بوه قودرت
ایجاد اندیشههای نو اشاره میکند (آقائی فیشانی .)6931 ،از آنجا که خالقیت هر فرد را مهومتورین
سالح او در برابر فشارهای روحی ناشی از زندگی و کار روزانه و اموور فووقالعواده دانسوتهانود و
حس وفاداری ،وظیفه شناسی و تعهد نسبت به سازمان را در مسیر شغلی ایجاد و تقویت میکنود و
کارکنان را به کار و کوشش بیشتر برمیانگیزد و اشتیاق بیشتر فرد را بوهعنووان یوک همکوار بورای
پاسخگویی به خواستهها که از شغل او دارند ،ایجاد میکنند .بوهطوور کلوی ،برناموهریوزی در هموة
سطوح مدیریت دانشگاه ،مستلزم داشتن اندیشة خالق ،ارائة ابتکارات جدید ،ورزیودگی و مهوارت
در بهکارگرفتن منابب و عوامل متعدد است (قائدی و قورچیوان .)6930 ،بنوابراین ،مودیریت دانوش
بهعنوان یک واسطه یا میانجی میتواند نقش مؤثری در تبدیل سرمایة اجتماعی به خالقیوت داشوته
باشد.
جستوجوی سازمانها در مناطق اقتصادی برای دانش جدیود ،مویتوانود بوهعنووان بخشوی از
فرا یند تطابق سوازمان بوا محویط خوارجی در نظور گرفتوه شوود کوه ایون تطوابق بوهمنظوور بقوا و
رقابتیترشدن سازمان صورت میگیرد و مدیریت صحیح سورمایة اجتمواعی کسوبشوده در قالوب
مدیریت دانش میتواند بوه خالقیوت بیشوتر در بوین کارکنوان منجور شوود (.)Fugate et al., 2009
بسیاری از خبرگان معتقدند که سرمایة اجتماعی برای همکاری خالقانه بین کارکنان ارتبواط ایجواد
میکند .خالقیت و قابلیت اطمینان مخالف یکدیگرند؛ با این حال ،هر دو برای حفوظ رقابوت یوک
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سازمان ضروریاند .فیکرت ( )0268در مطالعهای تعامل سرمایة اجتماعی بوا خالقیوت سوازمانی و
قابلیت اطمینان را بررسی میکنند .در این مطالعة تجربی ،یافتههوا نشوان داد سورمایة اجتمواعی بور
خالقیت سازمانی و قابلیتهای سازمانی تأثیر میگذارد

(2018

 .)Fikret,در جامعة آماری پوژوهش

حاضر که شامل کارکنان دانشگاه الزهرا است ،بررسی روابط و تأثیر بین متغیرها با اهمیوت اسوت،
زیرا دانشگاه الزهرا بنا بر نوع پذیرش دانشجو و اینکه تنها دانشجویان دختور را پوذیرش مویکنود،
تفاوتهای عمدهای با سایر دانشگاههای کشور دارد که منجر میشود سازوکار ارتباطی بین متغیرها
بنا بر نوع جامعة آماری که همگی زن میباشند ،متفاوت باشد .اگر چه تاکنون تحقیقات زیوادی در
زمینة سرمایة اجتماعی و خالقیت انجام گرفته است ،اما تحقیقی که به ترسیم مدل ساختاری بورای
تبیین تأثیر سرمایة اجتماعی بر خالقیت کارکنان باتوجه به نقش مدیریت دانش در دانشوگاه الزهورا
بپردازد ،انجام نگرفته است و این پرسش در مقالة حاضر مطرح است که تأثیر سرمایة اجتماعی بور
خالقیت کارکنان با توجه به نقش مدیریت دانش چگونه است؟ و مدل ساختاری برای تبیین توأثیر
سرمایة اجتماعی بر خالقیت کارکنان کدام است؟
مبانی نظری و پیشینة پژوهش
سوورمایة اجتموواعی عبووارت اسووت از ویژگوویهووای حیووات اجتموواعی ،هنجارهووا و اعتموواد؛ کووه
مشارکتکنندگان را قادر میکند تا با یکدیگر همکاری کنند و به صورت مؤثرتر و کواراتر اهوداف
مشترکشان را محقق کنند

(2006

 .)Chou,دربارة ابعاد سرمایة اجتماعی پوژوهشهوای بویشوماری

انجام گرفته است که جنبههای سرمایة اجتماعی را شوامل سواختاری ،شوناختی و ارتبواطی معرفوی
کرده است و هر یک از این ابعاد را در زیرگروههایی جای دادهاند:
 .1بعد ساختاري :الف) پیوندهای موجود در شبکه :شامل وسعت و شدت ارتباطوات موجوود
در شبکه؛ ب) شکل و ترکیب شبکه :شامل سلسلهمراتب شبکه ،میزان ارتباطپذیری و تراکم شبکه؛
ج) تناسب سازمانی :تا چه اندازه شبکة ایجادشده برای یک هدف خاص ممکن است برای اهداف
دیگر استفاده شود (.)Carey et al., 2011
 .2بعد شناختي :الف) زبان و عالئم مشترک؛ ب) روایتهای مشترک.
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 .3بعد ارتباطي :الف) اعتماد؛ ب) هنجارها؛ ج) تعهودات و روابوط متقابول؛ د) تعیوین هویوت
مشترک (جوانپور و همکاران.)6931 ،
برخی صاحبنظران معتقدند سرمایة اجتماعی در ارتباط با اشوتراکگوذاری دانوش و مودیریت
دانش است .نتایج نظرسنجیها نشان داده است میزان اشتراک دانش و سورمایة اجتمواعی در حوال
افزایش است و ابعاد ساختاری ،شناختی و ارتباطی سرمایة اجتماعی باعث تقویت اشوتراکگوذاری
دانش میشوود و از مودیریت دانوش حمایوت مویکنود ( .)Angelika et al., 2018از طورف دیگور،
استرنبرگ و لوبارت )6333( 6خالقیت را توانایی در ایجاد کارهایی که هم جدیود (مثول ابتکواری،
غیرمنتظره) ،و هم مناسب (مثل سودمندی ،وفقپذیری دربوارة محودودیتهوای وظیفوهای) باشود،
تعریف میکنند .کلماتی که با این تعریف مورتبطانود ،شوامل ایوده ،اختوراع و پیشورفت اسوت .در
تعریفی دیگر ،خالقیت ،تعامل میان استعداد ،فرایند و محیط است که به وسویلة آن فورد یوا گوروه،
محصولی را که هم جدید و هم مفیود باشود ،تولیود مویکننود ( .)Makel & Plucker, 2008عوامول
گوناگونی در ایجاد محصوالت خالق ،در هر دو سطح فوردی و سوازمانی نقوش دارنود .در سوطح
فردی معموالً سه مؤلفة کلیدی از تولید خالق حمایت میکنود :مهوارتهوا ،فراینودهای مورتبط بوا
خالقیت و انگیزش کار .مهارتها به دانش و مهارت اشاره میکند .فرایندهای مورتبط بوا خالقیوت
شامل سبکهای شناختی ،راهبردهای شناختی ،همچنین ،متغیرهای شخصیتی و انگیوزة کوار شوامل
نگرشها و انگیزش است .در سطح سازمانی نیز ویژگیهای محویط کوار مود نظور قورار مویگیورد
( .)Reiter et al., 2004سبک رهبری ،سیستم پواداش ،منوابب سوازمانی (پورطهماسوبی و همکواران،
 ،)6983سرمایة اجتماعی سوازمانی ( ،)Chen et al., 2008و جوو سوازمانی ( ،)Shin, 2009سواختار
سازمانی ( )Pandey, 2009از عوامل تأثیرگذار سازمانی مؤثر بور خالقیوت هسوتند .رفتوار خالقانوه،
تولید ایدههای جدید و مفید برای هر سازمانی است و میتواند رفتارهای نوآورانوهای را بوهوجوود
آورد .از طرفی ،سرمایة اجتماعی شامل شبکة اعتماد و همکاری اسوت؛ ایون همکواری و اشوتراک
اطالعات برای خالقیت و نوآوری یک ضروری است (.)Maria, 2018
1. Sternberg & Lubart
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از طرفی ،امروزه سازمانها به این نتیجه رسیدهاند که باید به آنچه مویداننود (سورمایة فکوری)
بیش از آنچه دارند (سرمایة مادی) اهمیت دهند

(2005

 .)Walczak,دانش سورمایههوای انسوانی از

مهمترین قابلیتها و شایستگیهای سازمانی است و شاید بتوان گفت پایه و ریشة همة مزیتهوای
رقابتی بهشومار مویرود ( .)Hitt et al., 2005; Daud & Yusoff, 2010دانوش یکوی از دارایویهوای
کلیدی است که باید بهدرستی مدیریت شود .بسیاری محققان و نظریهپوردازان بور ارزش مودیریت
دانش تأکید دارنود ( )Joanna, 2017مودیریت دانوش بوه فراینود شناسوایی ،انتخواب ،سوازماندهی،
تلخیص و دستهبندی اطالعات ضروری برای کسبوکار شورکت اشواره دارد؛ بوهطووری عملکورد
کارکنان و مزیت رقابتی شرکت را بهبود بخشد ( .)Dilek & Ars, 2008شاید مناسبتورین تعریوف
که مشترکات سایر تعریفها نیز باشد ،تعریف سازمان ناسا 6است که مدیریت دانش را در دسترس
قراردادن دانش مرتبط در زمان مقتضی برای نیازمندان به آن دانش تعریوف کورده اسوت
2007

( Jafari et

 .)al.,سوورمایة اجتموواعی مفهووومی اساسووی و بنیووادی در درک خالقیووت ،نوووآوری و ایجوواد

رفتارهای کارآفرینانه و همچنین ،پویاییهای سوازمانی بوه شومار مویآیود ،زیورا فراینود خالقیوت،
نوآوری ،یادگیری تیمی را تحت تأثیر قرار میدهد و آنها را تسهیل میکنود (

Goyal & Akhilesh,

 .)2007سرمایة اجتماعی بهعنوان پدیدهای اجتماعی ،باعث بوروز خالقیوت ،ایودهپوروری ،تسوهیل
رفتارهای نوآورانه و ریسکپذیری میشود (.)Coleman, 1998
پیشینة پژوهش
نوروزی و همکاران ( ،)6932در پژوهشی با عنوان «ارتبواط بوین رهبوری تحوولآفورین ،خالقیوت
سازمانی ،مدیریت دانش و عملکرد سازمانی» دریافتند رهبران تحولآفرین میتوانند توأثیر بسوزایی
در نوآوری سازمانی داشته باشند .همچنین ،این رهبران میتوانند از طریق دانش و افزایش سطح آن
در سطح سازمان بر عملکرد سازمانی نیز تأثیر گذارند و آن را افزایش دهند.

1. NASA

 214

مدیریت سرمایة اجتماعی ،دورة  ،5شمارة  ،3پاییز 9317

ایمان و همکاران ( ،)6931در پژوهشی با عنوان «بررسی و تبیین رابطة بین خالقیت و سرمایة
اجتماعی در بین جوانان شهر شیراز» دریافتند هر اندازه افراد خالقیت بیشتری داشته باشند ،سرمایة
اجتماعی در بین آنان بیشتر خواهد بود .البته شایان ذکر است نمرة سرمایة اجتماعی در این
پژوهش ،بیشتر مربوط به ارتباطات و روابط خویشاوندی است که این مسئله مؤید ریشههای سنتی
سرمایة اجتماعی در بین جوانان است.
سپهوند و همکاران ( ،)6939در پژوهشی با عنوان «کشف رابطة بین مدیریت دانش و خالقیت
سازمانی» دریافتند کوه همبسوتگی بواالی بوین خالقیوت سوازمانی و مودیریت دانوش وجوود دارد.
همچنین ،در میان عناصر مدیریت دانش ،گزارش دانش باالترین اهمیت و در میان عناصر خالقیوت
سازمانی حمایت مدیران باالترین اهمیت را در این رابطه دارد.
پژوهش عباسزاده و مقتدایی ( )6930با موضوع بررسی جامعهشناسی تأثیر سورمایة اجتمواعی
بر دانشآفرینی با روش پژوهش پیمایشی و جامعة آماری کل اعضای هیئت علمی دانشگاه اصفهان
انجام گرفت .نتایج پژوهش آنان نشان داد بین دانشآفرینوی و سورمایة اجتمواعی رابطوة معنواداری
وجود داشته است.
امانی ( ،)6932طی پژوهشی با عنوان «بررسی رابطة مودیریت دانوش و یوادگیری سوازمانی بوا
خالقیت و نوآوری سازمانی مدیران مدارس مناطق  1و  3شهر تهران» دریافوت مودیریت دانوش و
ابعاد آن و یادگیری سازمانی و ابعاد آن ،رابطة مثبت و معنادار در سطح  2/26با متغیرهای خالقیوت
و نوآوری سازمانی دارند.
سوز بیلیر ( ،)0268پژوهشی با عنووان «رابطوة بوین سورمایة اجتمواعی ،خالقیوت و اثربخشوی
سازمانی» انجام داد .این پژوهش از نوع توصیفی -همبسوتگی بووده و نتوایج آن نشوان داد سورمایة
اجتماعی با خالقیت کارکنان رابطه دارد .همچنین ،سرمایة اجتماعی با اثربخشی سازمانی نیز رابطوة
معناداری دارد.
لیو ( ،)0268پژوهشی با عنوان «توسعة خالقیت در بین دانشجویان رشتة گردشوگری از طریوق
سرمایة اجتماعی» انجام داد .این پژوهش از نوع توصویفی -همبسوتگی بوود و نتوایج آن نشوان داد
سرمایة اجتماعی بر توسعة خالقیت دانشجویان رشتة گردشگری تأثیر معناداری دارد.
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لیانگ و همکاران ( ،)0262پژوهشی با عنووان «ویژگویهوای شخصویتی ،سورمایة اجتمواعی و
خالقیت» انجام دادند .این پژوهش از نوع توصیفی -پیمایشی بود و نتوایج آن نشوان داد توجوه بوه
ویژگیهای شخصیتی میتواند بر خالقیت کارکنان توأثیر گوذارد .همچنوین ،سورمایة اجتمواعی بور
خالقیت کارکنان تأثیر معناداری دارد.
مرلو و همکاران ( )0221در پژوهش خود با عنووان سورمایة اجتمواعی ،گورایش بوه خودمات
مشتری و خالقیت در آنها ،بیان کردهاند ابعواد شوناختی ،ارتبواطی ،سواختاری سورمایة اجتمواعی؛
بینشی در خالقیت مشتریان آنها ایجاد میکند که این ابعاد باعوث افوزایش تسوهیم دانوش ،ایجواد
کانالهای ارتبواطی ،و تسوهیل رفتوار مشوارکتی در بوین آنهوا شوده و در نتیجوه باعوث مویشوود
خالقیتهای آنها افزایش یابد .عوامل متعدد و بیشماری در موفقیت استقرار مودیریت دانوش در
سازمان نقش دارند ،یکی از این عوامل سرمایة اجتماعی است.
تحقیقات کوهن و پروساک ( )0226نشان میدهد سرمایة اجتماعی باعث به اشوتراک گذاشوتن
بهتر دانش ،ابقای دانش سازمانی ،ایجاد روابط مبتنی بر اعتماد ،ایجواد روح تعواون (درون سوازمان،
بین سازمان و مشتریان و شرکا) ،کمک به آموزش افزایش فعالیتهای مورتبط بوا ثبوات سوازمان و
درک مشترک میشود.
با توجه به موارد یادشده در مبانی نظری و پیشینة پژوهش ،فرضیهها و مدل مفهوومی پوژوهش
به شرح زیر تدوین شد:
فرضیة  :6سرمایة اجتماعی بر خالقیت افراد درون سازمان تأثیر مثبت میگذارد.
فرضیة  :0سرمایة اجتماعی بر مدیریت دانش درون سازمان تأثیر مثبت میگذارد.
فرضیة  :9مدیریت دانش بر خالقیت افراد درون سازمان تأثیر مثبت میگذارد.
خالقیت

مدیریت

سرمایة

دانش

اجتماعی

شکل  .1مدل مفهومی پژوهش
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روش پژوهش
با توجه به اینکه پژوهش حاضر به دنبال طراحی مدل ساختاری برای تبیین تأثیر سرمایة اجتمواعی
بر خالقیت کارکنان با توجه به نقش میانجی مدیریت دانش بوده اسوت ،روش پوژوهش برحسوب
زمان وقوع پدیده ،گذشته نگر؛ برحسب نتیجه ،تصمیمگرا؛ بر حسوب هودف ،کواربردی؛ برحسوب
زمان اجرای پژوهش ،مقطعی ،برحسب نوع داده ،کمی ،برحسب روش گردآوری دادهها یا ماهیوت
و روش پژوهش از نوع توصیفی -همبستگی است.
جامعة آماری پژوهش شامل  099نفر از کارکنان شاغل در دانشگاه الزهرا بود .از ایون میوان ،بوا
بهکارگیری فرمول کوکران و روش نمونهگیری تصادفی طبقهای (طبقات شامل واحودهای مختلوف
دانشگاه الزهرا شامل اعضای هیئت علمی ،کارکنان بخش اداری ،آموزشی و خدماتی) ،تعوداد 611
نفر بهعنوان نمونه در نظر گرفته شد.
برای گردآوری اطالعات روش کتابخانهای و میدانی به کار گرفته شد .پرسشنامههوای پوژوهش
شامل سه پرسشنامة استاندارد سرمایة اجتماعی چنوگ و چانوگ )0266( 6بوا  63گویوه ،مودیریت
دانش داروچ )0229( 0با  13گویه و پرسشنامة خالقیت تورنس )6313( 9بوا  12گویوه بوا مقیواس
پنجدرجهای لیکرت (خیلی کم=  ،6کم=  ،0تا حدودی=  ،9زیاد=  1و خیلی زیاد=  )1بود .بهمنظور
تعیین روایی پرسشنامه روایی ظاهری ،1محتوایی 1و سازه 1بررسی شد .روایی ظاهری پرسشنامههوا
قبل از توزیب ،توسط برخی خبرگان دانشگاهی و سوازمانی (مسوئوالن دانشوگاه الزهورا) بوه دور از
اشکاالت ویرایشی ،شکلی ،امالیی و  ....بررسی شد .در روایی محتوایی در قالب یوک روش دلفوی
و با کمک فرمهای  CVRو  CVIو به کمک ده نفور از خبرگوان شوامل اعضوای مصواحبهشوونده،
خبرگان دانشگاهی و سازمانی ،دانشجویان دکتری متخصص در این حوزه ،چند نفر از آزموودنیهوا
1. Chang & Chuang
2. Newman & Conrad
3. Torrance
4. Faced Validity
5. Content Validity
6. Construct Validity
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و  ..محتوای پرسشنامه از نظر پرسشهای اضافی یا اصالح پرسشها بررسی شد .فورم  CVIنشوان
داد همة پرسشهوای متغیرهوای رهبوری سورمایة اجتمواعی ،مودیریت دانوش و خالقیوت از نظور
سادهبودن ،واضحبودن و مربوطبودن از وضعیت مناسبی برخوردارند (میزان این ضریب بورای هور
یک از پرسشها باالتر از  2/23بود)؛ همچنین ،با توجه به اینکه مقدار  CVRبرای هموة پرسوشهوا
بیش از  2/10بهدست آمد ،هیچ پرسشی نیاز به حذفشدن نداشت .دربارة روایوی سوازه نیوز از دو
نوع روایی همگرا و واگرا بررسی شد .بررسی روایی همگرا ،یافتهها نشوان داد ضورایب معنواداری
همة بارهای عاملی بزرگتر از  0/18بود (آمارة تی) یعنی همة بارهای عاملی بوا اطمینوان  33درصود
معنادار بود؛ مقادیر همة بارهای عاملی نیز باالی  2/1بود .میوانگین واریوانس اسوتخراجشودة 6هموة
مؤلفهها بیشتر از  2/1بود و همینطور پایایی ترکیبی هموة مؤلفوههوا بزرگتور از میوانگین واریوانس
استخراجشدة آن بود؛ بنابراین ،میتوان گفت روایی همگرای سازههای مدل تأیید شود .در بررسوی
روایی واگرا نیز آزمون فورنل و الرکر و آزمون بار عرضی 0بهکار گرفتوه شود .در آزموون فارنول و
الرکر یافتهها نشان داد ،جذر میانگین واریانس استخراجشوده هور متغیور پنهوان بیشوتر از حوداکثر
همبستگی آن متغیر با دیگر متغیرهای پنهان مدل بود؛ همچنین ،نتایج آزمون بار عرضوی نشوان داد،
بارهای عاملی هر یک از متغیرهای پژوهش بیشتر از بارهای عاملی مشاهدهپذیرهای دیگر مدلهای
اندازهگیری موجود در مدل بود و از طرف دیگر ،بار عاملی هر متغیر مشاهدهپوذیر بور روی متغیور
پنهان متناظرش حداقل  2/6بیشتر از بارهای عاملی همان متغیر مشاهدهپوذیر بور متغیرهوای پنهوان
دیگر بود .بنابراین ،نتایج این دو آزمون بیانگر روایی واگرا بود.
پایایی پرسشنامهها از طریق ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی محاسبه شد .مقادیر ایون دو
ضریب برای هر سه سازة پژوهش باالی  2/2بهدست آمد که نشاندهندة پایابودن ابزار اندازهگیوری
بود .البته شایان ذکر است پایایی و روایی هر سه ابزار توسط پژوهشهای پیشین تأیید شده اسوت.
اطالعات پرسشنامه ،ضرایب پایایی و روایی در جدول  6مشاهده است.
1. Average Variance Extracted
2. Cross Loadings
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جدول  .1اطالعات پرسشنامه و محاسبة ویژگیهای روانسنجی ابزار

تعداد

بعد

منبع

سرمایة

باس و آولیو

اجتماعی

()0222

خالقیت

گویهها کرونباخ

دنیسون
()0222

مدیریت براون و گرین
دانش

آلفاي

()0221

CR

AVE

MSV

ASV

سرمایة
اجتماعي

خالقیت

02

2/261. 2/902 2/111 2/16 2/891 2/860

19

2/260 2/613 2/10 2/889 2/810

2/106

2/289

11

2/018 2/111 2/10 2/880 2/818

2/180

2/986

با توجه به جدول  ،6پایایی سازهها ،روایی واگرا و روایی همگرا تأیید

---

مدیریت
دانش

---

2/213

شد.

یافتههای پژوهش
برای تجزیهوتحلیل دادههای پژوهش در بخش توصیفی از میوانگین ،انحوراف معیوار ،جودولهوا و
نمودار با نرمافوزار  SPSS21و در بخوش اسوتنباطی آزموونهوای همبسوتگی ،توی توکنمونوهای و
مدلسازی معادالت ساختاری با نرمافزار  Amos20انجام گرفت.
در جدول  0اطالعات جمعیتشوناختی و هموینطوور توصویف متغیرهوای پوژوهش از منظور
شاخصهای گرایش به مرکز ،شاخصهای پراکندگی و شاخصهای شکل توزیب بیان شده است.
متغیر

طبقه

فراواني

درصد

متغیر

تحصیالت

دیپلم و فوقدیپلم
لیسانس
فوقلیسانس و باالتر

62
82
13

66/1
11/8
99/1

سابقة کار

جدول  .2اطالعات جمعیتشناختی و متغیرهای پژوهش

خالقیت

9/16

2/138

-2/820

2/186

جنسیت

سرمایة اجتماعی
مدیریت دانش

9/11
9/22

2/286
2/202

-2/28
-6/29

2/116
0/16

سن

متغیر

میانگین انحراف معیار چولگي کشیدگي

طبقه
کمتر از  1سال
 1تا  62سال
 66تا  61سال
بیش از  61سال
کمتر از 91
 91تا 11
بیش از 11
مرد
زن

فراواني درصد
90
02
91
10
12
11
16
661
90

06/3
68/1
01
91/1
02/1
92/8
16/8
28
00
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یافتههای جدول  0نشان میدهد ،کشیدگی در همة مؤلفهها بوین  1و  -1اسوت؛ یعنوی توزیوب
دادهها از این جنبه نرمال بوده و شکل توزیب خیلی تخت یا بلند نمیباشد؛ همینطوور چوولگی در
همة مؤلفهها بین  9و  ،-9حتی بین  0و  -0قرار دارد ،یعنی توزیب دادهها از این جنبه نرمال اسوت
و میتوان گفت شکل توزیب چولگی مثبت یا منفی ندارد .در نهایت ،میتوان نتیجوه گرفوت شوکل
توزیب دادهها برای همة مؤلفهها نرمال است و مویتووان آزموونهوای پارامتریوک نظیور همبسوتگی
پیرسون ،آزمون تی تکنمونهای و  ...برای بررسی فرضیهها بهکار گرفت.
با توجه به اینکه توزیب دادهها نرمال و مقیاس فاصلهای بوود ،بورای بررسوی وضوعیت موجوود
متغیرها از آزمون تی تکنمونهای و همچنین ،برای بررسی روابط بوین متغیرهوا آزموون همبسوتگی
پیرسون بهکار گرفته شد .در جدول  9وضعیت موجود متغیرها و همبستگی بوین آنهوا بیوان شوده
است.
جدول  .3وضعیت موجود متغیرها و همبستگی بین آنها

عدد معناداري حد پایین

حد باال

وضعیت

1

2

3

بعد
 .6سرمایة اجتماعی

2/226

2/6039

2/1811

مناسب

----

2/11

2/18

 .0مدیریت دانش

2/226

2/1221

2/8000

مناسب

2/11

-----

2/12

 .9خالقیت

2/226

2/6003

2/0921

مناسب

2/18

2/12

----

همانطور که در جدول  9مشاهده میشود نتایج تحلیل همبستگی نشان داد هر سه متغیر رابطوة
مثبت و معناداری با یکدیگر دارند ( .)P>2/26از طرف دیگر ،نتایج جدول  9نشان میدهد هر سوه
بعد در وضعیت مناسبی قرار دارند.
قبل از آزمون فرضیهها و مدلهای مفهومی پژوهش باید صوحت مودلهوای انودازهگیوری متغیور
مستقل (سرمایة اجتماعی) ،متغیر میانجی (مودیریت دانوش) و متغیور وابسوته (خالقیوت) اطمینوان
حاصل شود .نتایج تحلیل عاملی تأییدی ابعاد سرمایة اجتماعی ،مدیریت دانش و خالقیت نشوان داد
همة مدلهای اندازهگیری مناسب و همة اعداد و پارامترهای مدل معنادار است (بارهای عاملی هموة
شاخصها باالتر از  2/1و ضرایب معناداری تی برای همة شاخصها باالتر از  0/18بود) .همچنوین،
شاخصهای تناسب مدل اندازهگیری نشاندهندة مناسببودن همة مدلهای اندازهگیری است.
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بررسی مدلهای ساختاری پژوهش
پس از آزمون مدلهای اندازهگیری اکنون باید مدل ساختاری که نشاندهندة ارتباط بوین متغیرهوای
مکنون پژوهش است ،ترسیم شود .با مدل ساختاری میتوان فرضیههای پوژوهش را بررسوی کورد.
در شکل  0مدل پژوهش در حالت ضرایب استاندارد بهمنظور تأثیر سرمایة اجتمواعی بور خالقیوت
با نقش میانجی مدیریت دانش بیان شده است:

شکل  .2مدل ساختاری پژوهش در حالت تخمین ضرایب استاندارد
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براساس نتایج ،رابطة بین سورمایة اجتمواعی هموراه بوا ابعواد آن و خالقیوت کارکنوان معنوادار
(ضرایب معناداری بزرگتر از  )0/18و مستقیم است؛ بدین معنا که سورمایة اجتمواعی بور خالقیوت
کارکنان تأثیر مثبت و معناداری دارد .همچنین ،تأثیر سرمایة اجتماعی بر مدیریت دانش و مودیریت
دانش بر خالقیت نیز مثبت و معنادار است .تأیید این مطالوب ،نقوش میوانجی مودیریت دانوش در
رابطة بین سرمایة اجتماعی و خالقیت کارکنان را تأیید میکند.
جدول  .4نتایج آزمون مدل پژوهش

فرضیه

ردیف

ضرایب استانداردشده

نتیجه

آمارة تي ضریب تعیین

6

تأثیر سرمایة اجتماعی بر خالقیت

2/19

9/13

2/09

پذیرش

0

تأثیر سرمایة اجتماعی بر مدیریت دانش

2/98

8/12

2/03

پذیرش

9

تأثیر مدیریت دانش بر خالقیت

2/91

9/11

2/01

پذیرش

براساس جدول  ،1میتوان نوع و میزان اثر هر یک از متغیرهای پژوهش را در کارکنان دانشگاه
الزهرا مشاهده کرد که بر این اساس ،همة فرضیههای پژوهش در سطح اطمینان  33درصد معنوادار
هستند .همچنین ،نتایج نشان داد  16درصد از تغییرات متغیر خالقیت براساس واریانس مشترک بوا
مدیریت دانش و سرمایة اجتماعی تبیین میشود.
برای بررسی میزان تأثیر مستقیم و غیرمستقیم متغیرهای مستقل بر وابسته باید آثار کل ،مسوتقیم
و غیرمستقیم برای متغیر درونزای مدل بیان شود که این اثرات در جدول  1بیان شده است.
جدول  .5تفکیک اثرات ،مستقیم ،غیرمستقیم و کل در مدل پژوهش

اثر

متغیر وابسته

متغیر مستقل

مدیریت دانش

سرمایة اجتماعی

2/98

خالقیت

مدیریت دانش

2/91

-----

خالقیت

سرمایة اجتماعی

2/19

2/69 =2/98*2/91

مستقیم

غیرمستقیم

کل

----

2/98
2/91
2/21 =2/69+2/19

همانطور که در جدول  1مشاهده میشود ،تأثیر سرمایة اجتماعی بر خالقیوت از طریوق متغیور
میانجی مدیریت دانش به میزان  2/21است.
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جدول  .6نتایج آزمون مدلسازی معادالت ساختاری برای برازش مدل مفهومی پژوهش

شاخص

اختصار

مقدار

برازش قابلقبول

سطح تحت پوشش کایدو

2

χ

002/11

-

شاخص برازش تطبیقی

CFI

2/31

بزرگتر از  32درصد

نیکویی برازش

GFI

2/31

بزرگتر از  82درصد

شاخص برازش افزایشی

IFI

2/31

بزرگتر از  32درصد

میانگین مربعات خطای برآورد

RMSEA

2/218

کمتر از  8درصد

کای اسکوئر بهنجارشده

CMIN/df

0/68

بین  6تا 1

نیکویی برازش تعدیلیافته

AGFI

2/86

بزرگتر از  82درصد

شاخص نرمشدة برازندگی

NFI

2/30

بزرگتر از  32درصد

بحث و نتیجهگیری
دانشگاه بهعنوان محیطی اجتماعی با کنشهای چندگانه ،یکی از مهمتورین مکوانهوا بورای پورورش
استعدادهای خالق به شمار میآیند .در تأیید ایون گفتوار مویتووان چنوین اسوتدالل کورد کوه بیشوتر
کنشهای اجتماعی نیازمند مبادلة دانش و اطالعات جدیدیاند کوه کونشگوران بتواننود آنهوا را بوا
اطالعات و دانش خود ترکیب کنند .بر این پایه ،میتوان بیان کرد سرمایة اجتماعی نقشی انکارناپذیر
در توسعة خالقیت کارکنان از راه مدیریت دانش ایفا میکند .ایدة بنیادین در ایون بوین آن اسوت کوه
سرمایة اجتماعی بهعنوان چکیدة فرهنگ اجتماعی یا سازمانی ،به تفاوتهوای عمیقوی در تجوارب،
بنیانهای دانش ،آموزش و خالقیت در بین افراد منجر میشود .در هموین راسوتا ،یافتوههوای تحلیول
همبستگی و مدل معادله ساختاری این پژوهش نشان داد مؤلفههوای تبیوینکننودة سورمایة اجتمواعی
(ساختاری ،شناختی و ارتباطی) رابطة مثبت و تأثیر معناداری بر خالقیت کارکنان بهطوور مسوتقیم و
از طریق مدیریت دانش بهطور غیرمستقیم دارند .این بدان معنا است که بوا افوزایش میوزان سورمایة
اجتماعی کارکنان ،میزان خالقیت آنان متناسب با مودیریت دانوش ،افوزایش خواهود یافوت .کسوب
سرمایة اجتماعی به منزلة ایجاد ارتباطات باز و مؤثر بوا افوراد دیگوری اسوت کوه در سوازمان کوار
میکنند .این توانایی ارتباط ،میتواند موجب شود کارکنان از تجارب دیگران یواد بگیرنود .معمووالً
کارکنانی که ارتباطات بازی را در سازمان خود تجربه میکننود ،توانوایی ربوطدادن موضووعات بوه
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یکدیگر و کشف روابط علی و معلولیاند که یکی از مؤلفههای آغازین خالقیت اسوت .همچنوین،
این کارکنان به دلیل داشتن سرمایة اجتماعی و بازگوکردن اندیشههای خود برای دیگران ،بهراحتوی
میتوانند بین آنچه در ذهنشان اتفاق میافتد و بیان موضوع ارتبواط برقورار کننود .از طورف دیگور،
کارکنانی که از سرمایة اجتماعی مطلوبی برخوردارنود ،معمووالً هنجارهوا را خووب مویشناسوند و
توانایی تفکر به شیوههای متداول را دارند و همچنین با توجه به جزئیات پیرامون خوود ،مسوائل را
بهخوبی تحلیل و تبیین میکنند .یافتههای آزمون این فرضیه با یافتههوای سووز بیلیور ( ،)0268لیوو
( ،)0268و لیانگ و همکاران ( )0262همخوان است.
دربارة فرضیه دوم پژوهش که حاکی از تأثیر سرمایة اجتماعی بر مدیریت دانش بود ،باید اذعان
کرد سرمایة اجتماعی موجب شناخت بهتر محیط پیرامون مویشوود .هموین امور زمینوة الزم بورای
کارکنان یک سازمان برای بهکارگیری دانش ضمنی بوهمنظوور پیشوبرد اهوداف سوازمانی را فوراهم
میکند .کارکنانی که از سرمایة اجتماعی مطلوبی برخوردارند ،باهم و با دیگور سوازمانهوا (دربوارة
کارکنان دانشگاه ،با دیگر سازمانهوای آموزشوی) درارتباطنود و دانوش تولیدشوده توسوط آنهوا را
ارزیابی میکنند و دانش سازمانی خود را میسنجند توا بتواننود بورای کسوب مزیوت رقوابتی از آن
استفاده کنند .همچنین ،ارتباطات باز در بین این قبیل کارکنان موجوب مویشوود در تسوهیم دانوش
درون سازمان خود به صورت فعاالنه عمل کنند و از هیچ کوششی دریغ نکنند.
دانشی که در اختیار افراد قرار میگیرد ،زمینه را مهیا میکند تا مهارتهای افراد افزایش یافتوه و
این مهارتها بین اعضا تسری یابد که در این میان با توجه به همکاری افراد با هوم ،ممکون اسوت
ایدههای خالقانه و نوآورانه در بین آنها شکل گیرد و فرصتهای کارآفرینانهای را برای کشوف و
در نهایت بهرهبرداری از آن ایجاد کند که در نهایت ،به رشد و سودآوری در سازمان منجر میشود.
یافتههای این فرضیه با یافتههوای پوژوهش کووهن و پروسواک ( ،)0226و عبواسزاده و مقتودایی
( )6930همسو است.
دربارة فرضیة سوم ،میتوان به این نکته اشاره کرد که مدیریت دانش مرکب از خلوق ،کسوب و
نگهداری دانش است .بهطور اساسی ،خلق دانش به تعامل بوین دانوش ضومنی و آشوکار بوهجوای
فعالیت جداگانه دانش ضمنی و آشکار اشواره دارد .بوه واسوطة ایون تعامول ،نووآوریهوا و دانوش
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سازمانی ایجاد می شود .به وسیلة کشف ایدههوا و راهحولهوای مفیود و جدیود ،سوازمان مضوامین
جدیدی را توسعه می دهد یوا مضوامین قودیمی درون پایگواه دانوش ضومنی و آشوکار سوازمان را
جایگزین می کند .سازمانها همچنین دانش را از طریق یوادگیری فوردی ،کواوش محویط داخلوی و
بیرونی و بهکارگیری کارکنان جدید یا خرید سازمانهوایی بوا دانوش موورد نیواز از منوابب بیرونوی
بهدست میآورند یا اینکه دل به خالقیت کارکنان خوود مویبندنود ،بنوابراین ،مویتووان بیوان کورد
مدیریت دانش میتواند به ایجاد خالقیت در بین کارکنان منجر میشود .مدیریت دانش در سوازمان
با ایجاد سازوکارهایی بهمنظور رفتار آزادانه کارکنان بورای ارائوة دانوش ضومنی و ایوده ،مویتوانود
موجب شود آنها به روشهای غیرمتداول برای حل مسوائل سوازمانی روی بیاورنود و هموین امور
موجبات نوآوری را فراهم کند .از طرف دیگر ،مدیریت دانش در سازمان مویتوانود موجوب شوود
افراد سازمان بیشتر به جزئیات توجه کنند و هر چیزی را بهراحتی و بدون پژوهش قبول نکنند کوه
این امر پیشزمینهای برای بالندگی سازمانی دانشگاه است .یافتة حاصل از آزمون فرضویة نهوایی بوا
یافتة امانی ( ،)6932و سپهوند و همکاران ( )6939همسو است.
پیشنهادها
بر مبنای نتایج پژوهش ،پیشنهادهای زیر مطرح میشود.
 بهکارگیری مدل ساختاری ترسیم شده در پژوهش توسوط اعضوای مودیریتی دانشوگاه بورایتوسعة خالقیت با تأکید بر سرمایههای اجتماعی موجود در دانشگاه.
 تالش برای افزایش میزان سرمایة اجتماعی کارکنان که متناسب با آن میزان خالقیت کارکنوانافزایش خواهد یافت.
 بسترسازی مناسب برای کارکنان بهمنظور بهکارگیری دانش ضمنی بهمنظوور پیشوبرد اهودافسازمانی.
 تالش مدیران برای توسعه و پرورش استعدادهای خالق. ایجاد زمینة مناسب برای توجه ویژه به مودیریت دانوش بورای گسوترش خالقیوت کارکنوان،استادان و دانشجویان.
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منابع و مآخذ
 .6آقایی فیشانی ،تیمور ( .)6931خالقیت و نوآوری در انسانها و سازمانها .چاپ اول ،تهران:
انتشارات ترمه.

 .0امانی ،مرتضی ( .)6932بررسی رابطة مدیریت دانش و یادگیری سازمانی با خالقیت و نوآوری
سازمانی مدیران مدارس مناطق  1و  3شهر تهران .پایاننامة کارشناسیارشد رشتة مدیریت
آموزشی دانشگاه شهید بهشتی.
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