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تأثیر خالقیت سازمانی در خالقیت فردی مروجان کشاورزی استان اصفهان با میانجی گری
پیوند شبکه اجتماعی
امیر علمبیگی ،7پروین حاجی آقا 2و سارا جلیلیان
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 -1استادیار ،گروه ترویج و آموزش کشاورزی ،دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی ،پردیس
کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران.
 -2کارشناسی ارشد ترویج کشاورزی ،گروه ترویج و آموزش کشاورزی ،دانشکده اقتصاد و
توسعه کشاورزی ،پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران.
 -3دانشجوی دکتری ترویج کشاورزی ،گروه ترویج و آموزش کشاورزی ،دانشکده اقتصاد و
توسعه کشاورزی ،پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران.

چکیده
بر پایه نظریه ی تبادل اجتماعی و نظریه انتظار-تایید میتوان نشان داد که خالقیت فردی در تعاملهای
سازمانی شکل میگیرد و تایید این امر به داوریهای شخصی ارتباط پیدا میکند .این پژوهش با هدف بررسی
تأثیر خالقیت سازمانی در توسعهی خالقیت فردی مروجان کشاورزی استان اصفهان با حضور متغیر میانجی
شبکه اجتماعی انجام شد .جامعة آماری این تحقیق مروجان کشاورزی استان اصفهان بهشمار  171تن
میباشد که به کمک فرمول دانیل  131تن به صورت تصادفی انتخاب شدند .ابزار گردآوری دادهها
پرسشنامهای استاندارد با طیف لیکرت پنج گزینهای بود که روایی آن به صورت تشخیصی و پایایی آن به
کمک ضریبهای پایایی ترکیبی ( )CRو تتای ترتیبی تایید شد .اطالعات گردآوری شده با مدلسازی معادله
ساختاری به روش حداقل مربعات جزیی ( )PLS-SEMو با استفاده از نرمافزار  Smart PLSتجزیه و تحلیل
شد .یافتههای این تحقیق نشان دادند که پیوند شبکه اجتماعی با ایفای نقش میانجیگری میتواند تأثیر
خالقیت سازمانی بر خالقیت فردی را توضیح دهد .همچنین مشخص شد که خالقیت پدیدهای قابل نشر است
که در شبکه اجتماعی سازمان شکل میگیرد و نقش میانجیگری متغیر شبکه اجتماعی در فرآیند تبدیل
خالقیت سازمانی و فردی ،قابل مشاهده است.
نمایه واژگان :شبکه اجتماعی ،خالقیت سازمانی و خالقیت فردی.
نویسنده مسئول :امیر علمبیگی
رایانامهalambaigi@ut.ac.ir :
پذیرش1337/11/10 :
دریافت1331/11/13 :
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مقدمه
در جهان رقابتی ،تفکرهای نو و دیدگاههای جدید
ابزار حیاتی سازمانها برای بقا به شمار میآیند ،به
گونهای که خالقیت چون موتور محرکی برای سازمان
عمل میکند و آن را از حالت سکون نجات میدهد
(سانگ و همکاران .)2112 ،سازمانهای نوآور از
دانش ،بهگونهای خالقانه استفاده میکنند .خالقیت
مؤلفهای است که باعث افزایش توانایی سازمانها
برای حفظ برتری رقابتی خود و همچنین پیشی
گرفتن از رقیبان خود میشود .دیدگاهها و بینش
کارکنان برای این نوع از سازمانها ،دارای اهمیت
حیاتی بسیاری است (اکستل و همکاران.)2111 ،
برای حفظ توان رقابتی ،سازمان باید کارکنان خود را
به طور فعال در کارشان درگیر کند و سعی داشته
باشد تا محصوالت ،فرآیندها ،و روشهای نو خلق
شود (شالی و گیلسون .)2112 ،با سطح باالیی از
رقابت و یک محیط اقتصادی نامشخص ،بسیاری از
سازمانها ،ساختارها و روشهایی را برای رقابت بهتر
فراهم کردهاند.
خالقیت به عنوان سنگ بنای تغییر سازمانی ،پایه
و شالوده نوآوری و عنصری برای اثربخشی سازمانی
میباشد (پرجانن .)2112 ،یک محیط خالق فضایی
است که در آن اعضا یکدیگر را تشویق به شرکت در
فعالیتهای خالق و بهکارگیری فرآیندهایی بر پایه
خالقیت میکنند .ظرفیت خالق میتواند از طریق
تعامل با دیگران ،ترکیب و تلفیق متقابل دیدگاهها و
در قالب شبکهها توسعه یابد (استوکلوس و همکاران،
2113؛ پری-اسمیت و شالی2113 ،؛ اسمیت و
شالی .)2112 ،باید توجه داشت که شبکههای
اجتماعی در یک سازمان بر پایه زمینههایی که افراد
رابطههای خود را با افراد دیگر در محل کار شکل
میدهند و یا منحل میکنند ،توسعه مییابد.
شبکههای اجتماعی را میتوان بهعنوان عامل واقعی
پیوند در میان افراد در محیط کار دانست .این
پیوندها میتواند شناخت ،تعهدهای گروه و رابطههای
قوی و ضعیف را برای دسترسی به اطالعات و
فرصتهای جدید خالقیت فراهم کرده و دسترسی
اعضای سازمان را به منبعها آسان کند (بالکوندی و
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هریسون .)2111 ،با توجه به این که خالقیت فردی و
سازمانی و در پی آن شبکه ی اجتماعی میتوانند در
دگرگونی و تحقق توسعه پایدار ،تربیت نیروهای
انسانی و بهکارگیری درست توانمندیهای بالقوهشان
در سازمانهایی ،چون ترویج کشاورزی ،نقش مؤثری
داشته باشد ،مدیران بایستی توجهی خاص به پرورش
کارکنان خالق ،پاسخگو و دارای شبکه اجتماعی
منسجم داشته باشند .چرا که داشتن نیروی انسانی
خالق ،انعطافپذیر و پاسخگو میتواند سودمندیهای
بسیار زیادی را برای سازمان به دنبال داشته باشد.
با در نظر داشتن اهمیت خالقیت در سازمان،
محققان به دنبال یافتن راهکارهایی هستند تا به
واسطهی آنها خالقیت در سازمان توسعه یابد (کیم
و همکاران .)2111 ،عاملهای سازمانی ،از جمله
ساختار و فرهنگ ،میتوانند نقش مهمی را در
پیشبینی گرایش کارکنان به دیدگاههای خالق و
نوآورانه بازی کنند (اکستل و همکاران.)2111 ،
تبادل اطالعات توسط کارکنان باتجربه و با
تخصصهای متنوع در سازمان ،زمینه را برای بروز
دیدگاههای نو فراهم میآورد (مادجار .)2110 ،به
باور میرون و همکاران ( ،)2112خالقیت نقش مهمی
را در فرآیند نوآوری ایفا میکند .افراد خالق به
احتمال زیاد یک رویکرد فعال در انجام امور داشته و
فراتر از آن چیزی که به طور رسمی در شغلشان
تعریف شده پیش رفته و پیوسته به دنبال
دیدگاههای خالقانه ی خود از راه اجرای آن هستند.
در این رابطه ،کریمی ( ،)1330به وجود رابطه بین
خالقیت و تمایل به کارآفرینی اشاره نموده است.
هان و همکاران ،)2112( ،تأثیر ساختار
شبکههای اجتماعی را در پروژههای منبع باز ،و به
طور خاص بر چگونگی جذب توسعهدهندگان جدید
نشان دادهاند .در واقع خالقیت فردی را میتوان به
عنوان یک فرآیند اجتماعی نهادینه شده در محیط
کار فرد درک کرد .در یک محیط کار ،پشتیبانی از
همکاران و تعاملهای اجتماعی میتواند روند کار و
در نتیجه خالقیت هر فرد را تحت تأثیر قرار دهد.
باور بر این است که ارتباط و تعامل بین کارکنان به
طور شایانتوجهی میتواند خالقیت فردی را بهبود
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بخشد (پینگ و همکاران2112 ،؛ لو و همکاران،
 .)2111بر پایه نظریه ی خالقیت سازمانی (امابیل،
 ،)1322عاملهای فردی شامل سه عنصر محوری:
تخصص (شامل دانش ،مهارت و استعدادهای خاص
در حوزه کاری) ،مهارتهای خالقیت (شامل تمایل
شناختی به اتخاذ دیدگاههای نوآورانه ،کشف
روشهای نوآورانه و جستجوی سبکهای کاری
نوآورانه) و انگیزة درونی (شامل احساس شخصی از
کنجکاوی ،لذت بردن و درگیری کاری) ،به توسعه
خالقیت فردی کمک میکنند (وانگ و تسای،
 .)2112نتایج بررسیهای تجربی نیز نشان میدهد
که جو سازمانی مناسب ،به واسطه ی ارایه ی
دیدگاههای نوآورانه ،منجر به سطح باالتری از
مشارکت شغلی و یادگیری گروهی منتج به نوآوری
میشود (بائر و فرس2113 ،؛ پارزفال و همکاران،
 .)2112از این رو ،بسیاری از تحقیق ها به بررسی
تعامل بین شبکههای اجتماعی و رفتارهای انسانی
پرداختهاند.
در نظریه ی شبکه اجتماعی و از نظر محتوای
قابل تبادل ،دو نوع مختلف از پیوندهای اجتماعی
شامل رابطههای آشکار و ابزاری ،از یکدیگر قابل
تمایز است (لین2117 ،؛ ژو و همکاران.)2111 ،
رابطههای ابزاری به گونه ی معمول در محل کار به
وجود آمده و بر پایه ی رابطههای رسمی سازمانی
ظاهر میشود .رابطههای ابزاری به عنوان گذرگاههای
مشاورهای مربوط به کار به رسمیت شناخته شده و
به طورمعمول برای سهولت انتقال منبعهای فیزیکی،
اطالعاتی و یا مالی در واحدهای سازمانی استفاده
میشود .اعضای گروهها به طور معمول در رابطههای
ابزاری درگیر هستند .به ویژه هنگامی که آنان
اطالعات ،مشاوره و تخصص را از دیگر اعضای گروه
به منظور انجام یک کار گردآوری میکنند .این نوع از
رابطهها سودگرا و در نتیجه ناپایدار و موقت هستند.
رابطههای ابزاری ضعیف هستند ،زیرا افرادی را که از
نظر ویژگیهای شخصیتی و تخصصی خود در بخش
عمودی و افقی کار باتوجه به دسترسی متفاوتشان
به منابع ،به هم پیوند میدهد (ژو و همکاران،
.)2111

اما ،در رابطههای آشکار شبکه اجتماعی ،افرادی
مورد توجه هستند که تبادل احساسات کرده و نیاز
خود را برای توجه ،حمایت اجتماعی و احساس تعلق
برآورده میکنند (ژانگ و همکاران.)2112 ،
رابطههای آشکار تا حد زیادی میتوانند اشتراک
دانش را به طور مستقیم یا از طریق نقش واسط
اعتمادسازی و آسان کنند (لین2117 ،؛ ژو و
همکاران2111 ،؛ کوتاالرسکی و اوشری.)2110 ،
به باور چن و پنگ ( ،)2112رابطههای شبکه
اجتماعی نزدیک بین همکاران ،ممکن است روند
هماهنگی و همکاری برای پایان کار را به منظور
افزایش عملکرد کارمندان و در نتیجه سازمان هموار
کند .شبکههای اجتماعی در محل کار و رابطههای
شبکه ،در سطح فردی و یا سازمانی ،میتواند به
توسعة شیوههای کسب و کار کارآمد ،مؤثر و ابتکاری
کمک کند .رابطههای شبکة اجتماعی در محل کار
میتواند به عنوان یک ناقل مورد استفاده برای انتقال
اطالعات مهم کار بر پایه دانش و اطالعات در سراسر
سازمان استفاده شود (کیم و همکاران.)2111 ،
اهمیت رابطه های اجتماعی برای رفتارهای خالق
باعث شده تا دانشمندان به بررسی نقشهای
اجتماعی در محیط کار بپردازند (پری-اسمیت و
شالی2113 ،؛ برس .)1322 ،از منظر نظریه ی
شبکههای اجتماعی ،افراد در سازمانها به یکدیگر
وابستهاند و درنتیجه ،تعاملهای اجتماعی بر سطح
خالقیتشان مؤثر است (گرانووتر .)1373 ،نتایج
بررسیهای چندی بیانگر اهمیت خالقیت گروهی و
سازمانی و همچنین ارتباط بین سطوح مختلف
خالقیت در سازمان میباشد .وودمن و همکاران
جایگاه عملکرد خالق گروه را در مدل خالقیت
سازمانی خود برجسته کردند (وودمن و همکاران،
 .)1333ژانگ و همکاران ( ،)2112به صورت تجربی
تأثیر مستقیم رابطههای شبکه اجتماعی بر عملکرد
گروه و نقش واسطهای به اشتراکگذاری دانش را
تائید کردهاند .پنگ و همکاران ( ،)2112نشان دادند
که تمرکز کارکنان در یک شبکه تأثیر مثبتی بر
خالقیت فردی دارد .کیم و همکاران ( ،)2111در
تحقیقی به بررسی رابطه بین شبکههای اجتماعی و
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خالقیت پرداختند ،نتایج تحقیق آنان نشان داد ،در
یک شبکه اجتماعی ،کنشگران و اقدامهای آنان به
هم وابسته هستند ،به این معنی که بازیگران این
اطالعات را از طریق پیوندهای رابطهای خود انتقال
میدهند و اطالعات بهدستآمده از تماسهای
اجتماعی یک منبع بالقوه از دیدگاههای خالق برای
همه کنشگران است .بنابراین ،فرد با مشارکت در
فعالیتهای اجتماعی بیشتر ،اطالعات قابل استفاده
دریافت میکند .یانگ ( ،)2112با تمرکز بر ارتباط
بین توان رابطهها و خالقیت به این نتیجه رسید که
رابطههای قوی با خالقیت فردی و گروهی ارتباط
دارد .هوشمندان و شمس ( ،)1330نیز نشان دادند
خالقیت نقش مهمی در پیشرفت تحصیلی دارد.
در تالش برای تبیین جمعی بودن مفهوم
خالقیت سازمانی ،درازین و همکاران ( ،)1333نشان
دادند ،برای حفظ ارتباط ،فرآیندهای تعامل مستمر
در خالقیت با هدف ایجاد الگوهای رایج و معانی
مشترک در اقدامهای جمعی الزم است .بهاراداج و
منون ( ،)2111در نتایج بررسیهای خود نشان
دادند ،سازوکار خالقیت سازمانی و سازوکار خالقیت
فردی میتواند به نوآوری در سازمان منجر شود.
نتایج این بررسی نشان میدهد ،سطوح باالیی از
سازوکار خالقیت سازمانی به طور شایانتوجهی منجر
به عملکرد نوآوری برتر نسبت به سطوح پایین
سازوکار خالقیت سازمانی و فردی میشود .هارگادون
و بکی ،)2111( ،با بررسی ارتباط بین فرآیندهایی که
منجر به نتایج خالق جمعی شایان توجه و ارزشمند
میشود را بررسی و نشان دادند ،چهار مجموعه شامل
جستجوی کمک ،کمک دادن ،تقویت و دستهبندی
دوباره انعکاسی از فعالیتهای وابسته خالقیت جمعی
را پرورش میدهد.
بیسوال و ایمپراتوری ( ،)2111در نتایج
بررسیهای خود نشان دادند ،خالقیت شامل یک
رویکرد پیچیده و یکپارچه است که بر پایه آن
مهارتهای خالق فردی ،پویایی گروه و راهحلهای
سازمانی به صورت متقابل با دیگران برای تولید یک
عملکرد خالق جمعی اثر میگذارد .بر این پایه ،هدف
کلی این تحقیق بررسی نقش خالقیت سازمانی در
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خالقیت فردی کارکنان ترویج کشاورزی بود که برای
توسعه مدل مربوطه ،متغیر پیوند شبکه اجتماعی به
عنوان متغیر میانجی مورد توجه قرار گرفت .زیرا که
بر اساس مرور ادبیات صورت گرفته به نظر می رسد
شبکه های اجتماعی درون سازمانی و پیوند کارکنان
با این شبکه ها می تواند در فرآیند تاثیرپذیری
خالقیت فردی کارکنان از خالقیت سازمانی ،از منظر
نظری موثر باشد.
روششناسی
این تحقیق از لحاظ هدف ،کاربردی و از لحاظ
گردآوری دادهها ،از نوع میدانی است ،که به بررسی
نقش خالقیت سازمانی در توسعة خالقیت فردی
کارکنان ترویج کشاورزی استان اصفهان با میانجی
گری متغیر پیوند شبکه ی اجتماعی میپردازد.
جامعه آماری تحقیق را کارشناسان ترویج کشاورزی
استان اصفهان تشکیل دادند .شمار جامعه آماری
موردنظر  171نفر بود که از بین آنان  131نفر بر
پایه فرمول دانیل ( ،)1333با خطای  0درصد و به
صورت تصادفی ساده به عنوان نمونه آماری انتخاب و
داده ها به صورت حضوری جمع آوری شدند .ابزار
اندازهگیری در این پژوهش پرسشنامهای استاندارد
بود که خالقیت سازمانی را با  22گویه ،و خالقیت
فردی را با  11گویه با استفاده از مقیاس ژو و جرج
( ،)2111و در بعد پیوند شبکههای اجتماعی با 1
گویه با استفاده از مقیاس مانو و استیونسون ()2111
میسنجد .ویژگیهای فردی نیز  1متغیر بودند .تمام
طیف های مورد استفاده در مقیاس  0گزینهای
لیکرت (از بسیار زیاد تا بسیار کم) ،قرار داشتند .در
این پژوهش برای تعیین روایی از روش روایی صوری
(شکلی) و روایی تشخیصی استفاده شد که نتایج
تایید کننده روایی ابزار بودند .به منظور اندازهگیری
پایایی ابزار اندازهگیری نیز از ضریبهای تتای ترتیبی
و پایایی ترکیبی استفاده شد که مقدار ضریبهای
پایایی برای هر سه متغیر باالتر از  1/7به دست آمد.
متغیرهایی که در این پژوهش بررسی شدند شامل
یک متغیر مستقل خالقیت سازمانی ،یک متغیر
میانجی پیوند شبکة اجتماعی و متغیر وابستة
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خالقیت فردی بود .روش غالب دادهپردازی حداقل
مربعات جزیی بود که با استفاده از  SmartPLSنسخه
 3تجزیه و تحلیل شد .برای بررسی نقش میانجی
متغیر پیوند شبکه اجتماعی از آزمون سوبل استفاده
شد .این آزمون با استفاده از رابطه زیر محاسبه می
شود که در آن  aبیانگر اثر متغیر مستقل بر متغیر
میانجی b ،بیانگر اثر متغیر میانجی بر متغیر وابسته و
 Sبه معنای خطای استاندارد مربوطه است.
)z-value = a*b/SQRT(b2*sa2 + a2*sb2

یافتهها
نتایج پژوهش نشان داد که میانگین سن
پاسخگویان  32/23سال با انحراف معیار  1/3بود.
مشارکت کنندگان در تحقیق در دامنه سنی  23تا
 03سال قرار داشته و بیشترین فراوانی مربوط به
طبقه  31تا  30سال با  31/3درصد از کل نمونه بود.
 73/2درصد از پاسخگویان را مردان و  21/2درصد را
زنان تشکیل دادند .همچنین  11درصد از
پاسخگویان در پست کارشناسی ترویج 13/1 ،درصد
در پست مهندس ناظر 10/2 ،درصد در پست
سرپرستی 3/2 ،درصد در پست معاونت و  7/7درصد
نیز در پست کارشناس زنان روستایی بودند .بیشترین
فراوانی مربوط به مدرک تحصیلی کارشناسی با 21/2
درصد و کمترین فراوانی مربوط به مدرک تحصیلی
دکترای تخصصی با  2/3درصد بود .نتایج پژوهش
نشان داد بیشترین تعداد پاسخگویان با  21/3درصد،
به صورت پیمانی در سازمان استخدام هستند.
به منظور دادهپردازی در دستگاه مدل سازی
معادالت ساختاری الزم است در آغاز از تحلیل عاملی
تائیدی برای بررسی وضعیت ساختارهای عاملی مورد
مطالعه استفاده شود .برای این منظور در قالب مدل
اندازه گیری ،سطح معنی داری نشانگر های انتخابی
با سازه مربوطه بررسی شد .نتیجه بررسی نشان داد

که نشانگر های انتخابی که دارای آماره  tباالتر از
مقدار  1/31بودند ،از سطح قابل قبولی برای اندازه
گیری سازه های مدل برخوردار هستند .دامنه بارهای
عاملی در جدول  1آمده است .برای بررسی پایایی
سازههای تحقیق از شاخص های تتای ترتیبی و
پایایی ترکیبی استفاده شد .مقادیر باالتر از  1/1برای
هر سازه نشان از پایایی مناسب آن دارد (جدول .)1
نتایج بررسی روایی تشخیصی بر پایه معیار فورنل و
الرکر نشان میدهد ،نشانگرهای انتخابی برای
اندازهگیری سازههای موجود دارای روایی تشخیصی
الزم هستند .زیرا که قطر ماتریس از همة
همبستگیهای دیگر عاملها با آن عامل باالتر است.
بررسی روایی تشخیصی به روش مقادیر ویژگی تک
خصیصهای به چند خصیصهای ( ،)HTMTنیز کمتراز
 1/3بوده و تایید کنندة نتایج معیار فورنل و الرکر
است (جدول .)2
با پایان مرحله پاالیش متغیر و اطمینان از دقت
شاخصها در اندازهگیری مفاهیم و متغیرهای مرتبط،
به آزمون فرضیههای تحقیق پرداخته شد (شکل.)1 ،
مقادیر شاخصهای مربع فاصله اقلیدسی ( )d-ULSو
فاصلة ژئودسیک ( )d-Gبه ترتیب دارای مقادیر t
برابر  11/23و  7/72که هر دو در سطح 1/11
معنیدار گزارش شدهاند و نشان میدهند برآورد مدل
به شکل کارا صورت گرفته است .مقدار شاخص
 SRMRبرابر  1/112بوده و نشان میدهد ،خطای
اندازهگیری در ماتریس همبستگی قابل پذیرش
میباشد.
بر پایه نتایج مدل ساختاری و جدول  ،3مشخص
میشود ،اثر سازة خالقیت سازمانی بر دو عامل
خالقیت فردی و پیوند شبکة اجتماعی با اطمینان
 33درصد معنیدار گزارش شده است.

جدول  -7نتیجه پایایی سنجی ابزار تحقیق
عامل

شمار متغیر

دامنه بار عاملی

پیوند شبکه اجتماعی
خالقیت فردی
خالقیت سازمانی

1
2
17

1/217 – 1/21
1/133 – 1/721
1/110 -1/720

آلفای

تتای ترتیبی

پایایی ترکیبی

کرونباخ

()θ

()CR

1/212
1/221
1/327

1/220
1/200
1/331

1/212
1/221
1/331
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جدول  -2نتیجه روایی سنجی عامل های تحقیق با دو رویکرد فورنل-الرکر و HTMT
فورنل و الرکر
عامل

خالقیت سازمانی
1/121
1/011
1/022

خالقیت سازمانی
خالقیت فردی
پیوند شبکه اجتماعی

HTMT

خالقیت
فردی
--1/132
1/003

پیوند شبکه اجتماعی

خالقیت سازمانی

----1/727

--1/022
1/123

خالقیت
فردی
----1/132

پیوند شبکه اجتماعی
-------

جدول  -9اثرهای خطی مستقیم مورد بررسی به همراه ضریبهای معنیداری
اثر مورد بررسی

بتا

t

STDE

Sig.

نتیجه

2

خالقیت سازمانی ← خالقیت فردی
پیوند شبکه اجتماعی ← خالقیت فردی

1/223
1/333

3/13
2/21

1/123
1/122

1/111
1/111

قبول
قبول

1/312
1/312

1/123
1/11

خالقیت سازمانی ← پیوند شبکه اجتماعی

1/023

3/11

1/111

1/111

قبول

1/321

1/011

R

f2

جدول  -4اثرهای خطی غیرمستقیم مورد بررسی به همراه ضریبهای معنیداری
رابطه دارای اثر غیرمستقیم

اثر غیر مستقیم

t

STDE

نتیجه

Sig.

اثر کل

خالقیت سازمانی ← خالقیت فردی

1/223

2/11

1/100

قبول

1/111

1/012

نگاره  -7مدل ساختاری خالقیت سازمانی ،فردی و پیوند شبکه اجتماعی

12

فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی

شماره  ،45تابستان 7931

اثر مستقیم سازة خالقیت سازمانی نیز بر پیوند
شبکه اجتماعی معنیدار گزارش شده است .یکی از
اهداف تحقیق بررسی نقش میانجی گری متغیر پیوند
شبکه اجتماعی در رابطه بین خالقیت سازمانی و
خالقیت فردی بود .برای بررسی آن در ابتدا الزم
است اثر غیر مستقیم خالقیت سازمانی بر خالقیت
فردی محاسبه شود .این مقدار برابر  1/223بود که
حاصلضرب  1/023در  1/333است .مقدار  tمربوط
به این ضریب برابر  2/11بوده و معنی دار است .با
توجه به این یافته می توان گفت خالقیت سازمانی
بر خالقیت فردی از طریق متغیر پیوند شبکه
اجتماعی نیز اثر معنی داری دارد (جدول  .)2مقدار
 Zآزمون سوبل نیز برابر  2/22به دست آمده که
دارای سطح معنیداری  1/111است .لذا نتیجه این
آزمون نیز تاییدکننده وجود نقش میانجیگری پیوند
شبکه اجتماعی در رابطه بین خالقیت سازمانی و
خالقیت فردی است.
بحث و نتیجهگیری
کارکنان یک سازمان به عنوان یک منبع حیاتی،
نقشی کلیدی در توسعه اقتصادی و دگرگونیهای
اجتماعی دارند .تمرکز بر عنصرهای خالقیت سازمانی
و پیوند شبکههای اجتماعی به عنوان بخشی از
شایستگیهای محوری ،میتوانند به مدلهایی برای
مدیریت هر چه بهتر این منبع سازمانی منجر شود.
نتایج تحقیق وجود رابطه بین پیوند شبکة اجتماعی
و خالقیت فردی همچنین رابطه بین پیوند شبکة
اجتماعی و خالقیت سازمانی را تایید کرد .در این
رابطه مشخص شد که پیوند شبکة اجتماعی بر
خالقیت فردی دارای تأثیر مثبت و معنیداری
میباشد .این یافته با نتایج بررسیهای سانگ کیون
کیم و همکاران ()2111؛ ژو و همکاران ( )2113و
یانگ ( )2112که نشان دادند ،رابطهها در شبکههای
اجتماعی منجر به افزایش سطح دانش و خالقیت
کارکنان میشود همخوانی و هماهنگی داشت .از
اینرو ضرورت دارد با توجه به نقش مهمی که پیوند
شبکة اجتماعی در ایجاد خالقیت فردی ایفا میکند،
سیاستگذاران زمینه را برای ایجاد دریچههای

سازمانی فراهم سازند تا شرایط ارتباطی مناسبی
برای فعالیتهای خالقیت گونه از طریق توسعه پیوند
شبکهای اجتماعی ایجاد شود.
هم چنین نتایج نشان داد ،خالقیت سازمانی
دارای اثر مستقیمی بر خالقیت فردی میباشد که با
نتایج پژوهشهای بهاراداج و منون ()2111؛ تاگر
( ،)2112همخوانی دارد .از این یافته تحقیق میتوان
استنباط کرد که خالقیت در سازمان یک پدیدة
سرایتی بوده و میتواند تحریک خالقیت فردی
کارکنان را به دنبال داشته باشد .به دیگر سخن،
هرگونه سازوکاری که با توسعة خالقیت سازمانی در
ارتباط باشد میتواند در بلندمدت سبب توسعة
خالقیت فردی شود .همچنین نتایج نشان داد ،پیوند
شبکة اجتماعی رابطه بین خالقیت سازمانی و
خالقیت فردی را میانجی گری میکند .به این معنا
که تأثیر خالقیت سازمانی بر خالقیت فردی ،تنها
یک اثر مستقیم نبوده و بخشی از این اثر از طریق
متغیر پیوند شبکه اجتماعی به دست میآید .در واقع
این فرضیه قوت میگیرد که وجود رابطههای قوی
بهواسطه ترکیب اطالعات به ارتقاء خالقیت کمک
میکند و در سطح فردی ،اطالعات دریافت شده از
رابطههای قوی برای ایجاد دیدگاههای نوآورانه ،تأثیر
بیشتری بر تفکر خالق میگذارد .زیرا هنگامی که
فردی با فرد دیگری با تخصص مشابه کار میکند،
بحث آزادانه درباره دیدگاهها موجب اشتراک و
ترکیب دانش ضمنی برای ایجاد دیدگاههای نوآورانه
میشود .از اینرو با داشتن این شواهد میتوان بیان
کرد ،رسیدن به سطح مطلوبی از خالقیت فردی
کارکنان و در نتیجه بهبود عملکرد سازمان ،نیازمند
توسعة خالقیت سازمانی و در کنار آن تقویت
پیوندهای شبکه اجتماعی سازمان است .لذا برای
مدیران آموزش کشاورزی در نظام ترویج میتوان
پیشنهاد کرد ،تا با ایجاد فضای مطلوب خالقیت
سازمانی و با تاکید بر دو شکل کلی رابطههای رسمی
و غیر رسمی ،برای توسعه خالقیت سازمانی تالش
کنند .میتوان انتظار داشت ،ارزشگذاری سازمانی بر
خالقیت فردی کارکنان سبب ارتقای مهارتهای
مروجان کشاورزی در مسئله یابی شود .به طور کلی
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پینوشتها
1- Song et al
2- Axtell et al
3- Shalley & Gilson
4- Parjanen
5- Stoklos
6- Perry- Smith & Shalley
7- Balkundi & Harrison
8- Kim et al
9- Madjar
10- Miron et al
11- Sobel Test
12-Heterotrait-Monotrait Ratio Of Correlations
13- Standardized Root Mean Square Residual

 درک،از یافتههای تحقیق میتوان نتیجه گرفت
کامل از خالقیت در شرایط پیچیده اجتماعی مستلزم
تمرکز بیشتری بر کنشگران فردی و بررسی
 به.موقعیتی است که در آن فرآیند خالق رخ میدهد
طور خالصه میتوان گفت که رابطهها در شبکههای
اجتماعی منجر به افزایش سطح دانش و خالقیت
.کارکنان خواهد شد
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Abstract
One of the most important educational roles of the agricultural Extension Agents is problem
solving, which requires the development of individual creativity. Based on the theory of social
exchange and the expectation – confirmation Theory, organizational exchanges foster individual
creativity, and confirmation of this will be related to personal judgments. Hence this study
aimed to investigate the effect of organizational creativity in the development of individual
creativity extension experts of the social network tie was attended by the mediator. The
statistical population of this research is the experts of agricultural extension of Isfahan province
is 170 which were selected randomly by Daniel Daniel formula. Research instrument was a
standard questionnaire with Likert's five-point scale. It’s Discriminant validity was confirmed
and Composite reliability and Ordinal Theta showed satisfied it’s reliability. Collected data was
analyzed by structural equation modeling with partial least squares method (PLS-SEM). The
findings of this study showed that social network tie by mediating role can better explain the
effect of organizational creativity on individual creativity. Also, creativity is a syndicate
phenomenon that forms through the establishment of a social network tie in the organization.
Finally, the results of the research showed that the mediation role of the social network tie
variable is visible in the process of transforming organizational and individual creativity.
Index Terms: individual creativity, organizational creativity and social network tie.
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