
 
 
 

 

اجتماعی بر خالقیت  ةسرمای ثیرأتمدل ساختاری برای تبیین  ترسیم

 نقش مدیریت دانش ا تأکید برکارکنان ب

 3پور ، علیرضا عالی2، ساناز مظاهری1ابوطالب مطلبی ورکانی

 ، نوشهر، ایران(ره)علوم دریایی امام خمینی دانشگاه ، مدیریت ةدانشکد، گروه مدیریت آموزشی، استادیار. 1

 رودهن، ایران اسالمی، آزاد رودهن، دانشگاه نخبگان، واحد و جوان پژوهشگران باشگاه آموزشی، مدیریت دکتری. 2

 ، نوشهر، ایران(ره)علوم دریایی امام خمینی دانشگاه ت، مدیری ةدانشکد ، گروه مدیریت آموزشی،استادیار. 3

 (71/90/7901: ؛ تاریخ پذیرش90/90/7901: تاریخ دریافت)

 

 دهچکی
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 قدمهم

 دموور  جتماعییة اسرما میگری به ناد ةی، سرمایدهای انسانی، مالی و اقتصاکنار سرمایه در، هامروز

 عنووان منبوب بوا    ه بهبکش کاعضای ی یانم تندها و ارتباطایوبه پ ماین مفهو. ته استفتوجه قرار گر

امینی ) ودشاعضا می فب تحقق اهداموج ،لمتقاب دامها و اعتجارکند که با خلق هنمی هارزش اشار

یکدیگر،  کنار در انسانی و فیزیکی طبیعی، ةسرمای نوع سه وجود ،سنتی طور به(. 6931 ،و همکاران

 کوه  انود پی بورده  مهم این به امروزه ولی؛ است شده فرض اقتصادی عملکرد و توسعه برای مبنایی

اسوت   آن در نهادهوای فعوال   و هاازمانس اجتماعی ةسرمای سطح افزایش گرو در جامعه هر ةتوسع

(Zhang & Hung, 2006.) از برگرفتوه  ،دانشوی  کارکنان ویژه هب کارکنان برای اجتماعی سرمایة ارزش 

 ویژگوی  از واسوت  هوا  فرد و دانشگاه برای قدرت اصلی منبب اجتماعی سرمایة است که حقیقت این

 انتقال دیگری به مستقیم طور به را فرد اجتماعی ةسرمای تواننمی یعنی .است پذیری برخوردارنا انتقال

 امکوان  زیورا  دهد انتقال بفروشد یا دیگری به را خود یافتة توسعه روابط شبکة تواندفرد نمی یک. داد

 فردی ارتباطات شبکة ایجاد به تواندفرد می .دکنن رد را انتقال این ارتباطات، در مقابل هایطرف دارد

 ایجواد  کوه  انود فتهریاد دانشیکارکنان  .است غیرممکن فردی ارتباطات مستقیم انتقال ولی کند، کمک

 به در زایش دانش در کمک ها آن و قابلیت توانایی در مهم ینقش وسیب، و متنوع ارتباطات هایشبکه

 (.082، ص6931پور و مطلبی،  عالی)دارد  سازمانی موفقیت

و نقوش کلیودی آمووزش در تربیوت نسول       دلیل تغییرات روزافزون و پرشتاب جوامب بشری به

ثر بور آن  ؤروشدن با این تغییرات، اهمیت و ضرورت خالقیت و عوامل م به منظور توان رو خالق به

خالقیوت و  . های آموزشی بیش از هر زمان دیگری در جهان امروزی آشکار شوده اسوت   در محیط

های آموزشی اسوت، در   سازمانترین رسالت  ترین اهداف نظام آموزشی و جزء مهم نوآوری از مهم

عامل مدیریت خالق و نووآور یوا    ،های آموزشی، بیش از همه توسعه و تقویت خالقیت در سازمان

ثر و اثرگذار است؛ زیرا نگرش و اعتقواد مودیران آموزشوی بوه     ؤمدیریتی خالق و نوآور، م اعضای

ن تغییورات و نووآوری   تواند محیط آموزشوی را بوه کوانو    خالقیت و نوجویی در خود و سازمان می

هوای مودیریتی از خالقیوت و     ها در کنوار مهوارت   مدیریتی دانشگاهاعضای اگر  ،د، بنابراینکنمبدل 
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 Sam, 2017)شوود   های ایجواد و رشود در دانشوگاه فوراهم موی      زمینه ،نوآوری نیز برخوردار باشند

Khani.)  

عمور محصوول پیونود     ةچرخو  شدن افزایش رقابت جهانی، که با تغییرات سریب فناوری و کوتاه

بنوابراین، ایون تغییورات    . ه استکردپذیرتر  ها را نسبت به زمان گذشته آسیبخورده است، سازمان

مبینوی و همکواران،   )خالقیوت داشوته باشوند     ةلئها توجهی بیشتری به مسباعث شده است سازمان

و  «خارج از جعبه»تفکر  تفکر باز، یتاهم است، بنابراین،یش رو به افزا یجهان یهاالشچ(. 6932

ادغام انوواع مختلوف   . مختلف یها یدگاهاز د یتوضع یک ةمشاهد ؛ برایکند یرا برجسته م ییتوانا

مهوم در   یمهوارت  شودن بوه   یلدر حوال تبود  ای حرفوه دامنوه   یکها در روش دانش و کاربرد خالق

کرده نیازمند  و تحصیل دیده کارکنان آموزش (.Leisian & Tatiana, 2015) های اخیر شده است سال

هوا فرصوت دهود توا بوه دنبوال       ای کوه بوه آن  و انگیزه ،رشد و توسعه ةها انگیز ه به آنک اند محیطی

سورمایة اجتمواعی   گوذاری روی   چنین محیطی تنها از راه سورمایه . های جدید و خالقانه بروند ایده

زمانی »: کنندبیان می( 0220) و همکاران 6فلوریدا(. Brooks & Nafukho, 2006) محقق خواهد شد

برخوردار باشوند، افوراد   سرمایة اجتماعی ای تعلق داشته باشند که از سطح باالی که افراد به جامعه

غنوی باعوث   سرمایة اجتماعی شوند و این پذیرتر میتمایل زیادی به کار با یکدیگر دارند و ریسک

ترشدن شورایط رقابوت، اهمیوت     با متالطم .«های نوآورانه در بین افراد گسترش یابدشود فعالیتمی

هوای   سورمایه  در ایون راسوتا،  . یابود  طور بالقوه افزایش می های رقابتی پایدار به ایجاد و حفظ مزیت

 یرشد اقتصواد  یهاجنبه، از طرفی .پذیری آینده هستند ها یکی از منابب حقیقی رقابت ذهنی شرکت

خالقانوه هسوتند و    ةیرماسو خالق  یاعضا بارتیع ؛ بهاستهای خالق نیازمند کالسمنطقه  یکدر 

 ,Amitrajeet & Hamid) دهنود یرا انجام م یاقتصاد یها یتاز فعال یبخش بزرگ خالق یهاکالس

2018.)  

تووان بور    و نموی  ردخالقیت به افوراد خاصوی تعلوق دا    کردند کیدأت های پیشین عموماً پژوهش

                                                           
1. Florida  



212                                                                     9317، پاییز 3ة شمار، 5ة دور، سرمایة اجتماعیمدیریت 
 

اما با گذشت زمان پژوهشگران . ثیر گذاشتأکند، ت خصوصیاتی که افراد خالق را از بقیه متمایز می

 ,Grabner) خوورد  افراد به چشم می ةشود در هم هایی که باعث بروز خالقیت می پی بردند ویژگی

توان با شناخت، پرورش و  پس می ؛یید نکرده استأها را ت بودن این ویژگی ها ذاتی پژوهش (.2018

کند خالق ایجاد ارتباط بین  می بیان، (0262) رانکو. کرد بروز خالقیت را فراهم ةها زمین تقویت آن

ها و اطالعوات   تجارب، مهارت ،شود آنچه امروزه دانش نامیده می ،های نو و دانش جدید است ایده

چگوونگی    ةشوند و خالقیوت افوراد بوه وسویل     است؛ اما در آینده فرایندهای خالق دانش نامیده می

 . شود گیری می دانش اندازه کارگیری به

خالقیوت بوه قودرت     ،به عبارت دیگر ،خالقیت در جهت تولید یک اندیشه و فکر جدید است

تورین   خالقیت هر فرد را مهوم  از آنجا که(. 6931آقائی فیشانی، )کند  های نو اشاره می اندیشهایجاد 

و  انود  العواده دانسوته   سالح او در برابر فشارهای روحی ناشی از زندگی و کار روزانه و اموور فووق  

کنود و   شناسی و تعهد نسبت به سازمان را در مسیر شغلی ایجاد و تقویت می وظیفه ،حس وفاداری

عنووان یوک همکوار بورای      انگیزد و اشتیاق بیشتر فرد را بوه  کارکنان را به کار و کوشش بیشتر برمی

 هموة ریوزی در   کلوی، برناموه   طوور  بوه  .کنند ، ایجاد میها که از شغل او دارند پاسخگویی به خواسته

ابتکارات جدید، ورزیودگی و مهوارت    ةخالق، ارائ ةسطوح مدیریت دانشگاه، مستلزم داشتن اندیش

مودیریت دانوش    ،بنوابراین (. 6930قائدی و قورچیوان،  ) کارگرفتن منابب و عوامل متعدد است به در

خالقیوت داشوته   به سرمایة اجتماعی ثری در تبدیل ؤتواند نقش م عنوان یک واسطه یا میانجی می به

  .باشد

عنووان بخشوی از    توانود بوه   موی  ،برای دانش جدیود  در مناطق اقتصادی ها سازمانجوی و جست

منظوور بقوا و    کوه ایون تطوابق بوه    یند تطابق سوازمان بوا محویط خوارجی در نظور گرفتوه شوود        افر

شوده در قالوب    کسوب سورمایة اجتمواعی   و مدیریت صحیح  گیرد ترشدن سازمان صورت می رقابتی

(. Fugate et al., 2009) شوود منجور  تواند بوه خالقیوت بیشوتر در بوین کارکنوان       دیریت دانش میم

 یجواد ا ارتبواط کارکنان  ینخالقانه ب یهمکار یبراسرمایة اجتماعی که  بسیاری از خبرگان معتقدند

 یوک حفوظ رقابوت    یهر دو برا ،حال ین؛ با اندیکدیگرمخالف  یناناطم یتو قابل یتخالق. کند یم
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و  یسوازمان  یوت بوا خالق سرمایة اجتماعی تعامل ای مطالعهدر ( 0268) فیکرت .اند یازمان ضرورس

بور  سورمایة اجتمواعی   هوا نشوان داد    یافته ی،تجرب ةمطالع یندر ا. کنند را بررسی می یناناطم یتقابل

پوژوهش  آماری  ةدر جامع (.Fikret, 2018) گذارد یم یرتأث یسازمان یها یتو قابل یسازمان یتخالق

اسوت،  اهمیوت   باثیر بین متغیرها أبررسی روابط و ت است،حاضر که شامل کارکنان دانشگاه الزهرا 

کنود،   ینوع پذیرش دانشجو و اینکه تنها دانشجویان دختور را پوذیرش مو    ردانشگاه الزهرا بنا ب زیرا

تباطی بین متغیرها شود سازوکار ار های کشور دارد که منجر می ای با سایر دانشگاه های عمده  تفاوت

اگر چه تاکنون تحقیقات زیوادی در  . متفاوت باشد ،باشند آماری که همگی زن می ةنوع جامع بربنا 

مدل ساختاری بورای   به ترسیمتحقیقی که  ، امااست گرفتهو خالقیت انجام سرمایة اجتماعی  زمینة

یت دانش در دانشوگاه الزهورا   نقش مدیر بر خالقیت کارکنان باتوجه بهسرمایة اجتماعی ثیر أتبیین ت

بور  سرمایة اجتماعی ثیر أکه ت در مقالة حاضر مطرح استنگرفته است و این پرسش  ، انجامبپردازد

ثیر أ؟ و مدل ساختاری برای تبیین تو چگونه استنقش مدیریت دانش  توجه به خالقیت کارکنان با

 ؟کدام استبر خالقیت کارکنان سرمایة اجتماعی 

 پژوهش ةینمبانی نظری و پیش

 هووای حیووات اجتموواعی، هنجارهووا و اعتموواد؛ کووه  عبووارت اسووت از ویژگووی سوورمایة اجتموواعی 

ثرتر و کواراتر اهوداف   ؤو به صورت م کنندتا با یکدیگر همکاری  کندکنندگان را قادر می مشارکت

شوماری   بوی  هوای  پوژوهش سرمایة اجتماعی ابعاد  ةدربار(. Chou, 2006) کنندمشترکشان را محقق 

اجتماعی را شوامل سواختاری، شوناختی و ارتبواطی معرفوی       ةهای سرمایجنبه ام گرفته است کهانج

  :اندهایی جای دادهیک از این ابعاد را در زیرگروه و هرکرده است 

شامل وسعت و شدت ارتباطوات موجوود   : شبکه پیوندهای موجود در (الف :بعد ساختاري. 1

 ؛پذیری و تراکم شبکه مراتب شبکه، میزان ارتباط لسلهشامل س: شکل و ترکیب شبکه (ب ؛در شبکه

ایجادشده برای یک هدف خاص ممکن است برای اهداف  ةتا چه اندازه شبک: تناسب سازمانی (ج

 (.Carey et al., 2011) دیگر استفاده شود

 .های مشترک روایت (ب ؛زبان و عالئم مشترک (الف :بعد شناختي. 2
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تعیوین هویوت    (د ؛تعهودات و روابوط متقابول    (ج ؛هنجارها (ب ؛اداعتم (الف :بعد ارتباطي. 3

 (.6931پور و همکاران،  جوان) مشترک

و مودیریت  دانوش  گوذاری   اشوتراک در ارتباط با سرمایة اجتماعی نظران معتقدند  برخی صاحب

در حوال  سورمایة اجتمواعی   اشتراک دانش و  یزانم داده استنشان  هاینظرسنج یجنتا. استدانش 

گوذاری   تقویت اشوتراک باعث سرمایة اجتماعی  و ارتباطی یشناختی، ساختارابعاد است و  یشافزا

 ،از طورف دیگور   (.Angelika et al., 2018) کنود  و از مودیریت دانوش حمایوت موی     شوود  میدانش 

مثول ابتکواری،   ) خالقیت را توانایی در ایجاد کارهایی که هم جدیود ( 6333) 6استرنبرگ و لوبارت

، باشود ( ای هوای وظیفوه   محودودیت  بوارة پذیری در مثل سودمندی، وفق)و هم مناسب  ،(غیرمنتظره

در . اسوت شوامل ایوده، اختوراع و پیشورفت      ،انود  کلماتی که با این تعریف مورتبط . کنندتعریف می

آن فورد یوا گوروه،     ةخالقیت، تعامل میان استعداد، فرایند و محیط است که به وسویل تعریفی دیگر، 

عوامول  (. Makel & Plucker, 2008) کننود تولیود موی   ،باشود هم جدید و هم مفیود  که را ی محصول

در سوطح  . نقوش دارنود   در هر دو سطح فوردی و سوازمانی   ،ایجاد محصوالت خالق در یگوناگون

هوا، فراینودهای مورتبط بوا     مهوارت : کنود کلیدی از تولید خالق حمایت می ةلفؤسه ممعموالً  فردی

فرایندهای مورتبط بوا خالقیوت    . کندها به دانش و مهارت اشاره میرتمها. خالقیت و انگیزش کار

کوار شوامل    ةمتغیرهای شخصیتی و انگیوز  ،های شناختی، راهبردهای شناختی، همچنینشامل سبک

گیورد  نظور قورار موی    های محویط کوار مود   در سطح سازمانی نیز ویژگی. استها و انگیزش نگرش

(Reiter et al., 2004.) ،پورطهماسوبی و همکواران،   )سیستم پواداش، منوابب سوازمانی     سبک رهبری

، سواختار  (Shin, 2009)جوو سوازمانی   و  ،(Chen et al., 2008)سوازمانی  سرمایة اجتماعی ، (6983

رفتوار خالقانوه،    .ثر بور خالقیوت هسوتند   ؤثیرگذار سازمانی مأعوامل تاز  (Pandey, 2009)سازمانی 

وجوود   را بوه  یا نوآورانوه  یتواند رفتارها یاست و م یسازمانر ه یبرا یدو مف یدجد یهایدها یدتول

و اشوتراک   یهمکوار  یون ا ؛اسوت  همکاریاعتماد و  ةشامل شبکسرمایة اجتماعی  ،از طرفی .آورد

 (. Maria, 2018) است یضروریک  خالقیت و نوآوری یاطالعات برا

                                                           
1. Sternberg & Lubart 
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( فکوری  ةسورمای )داننود  آنچه موی اند که باید به ها به این نتیجه رسیدهامروزه سازماناز طرفی، 

هوای انسوانی از   دانش سورمایه  (.Walczak, 2005)اهمیت دهند ( مادی ةسرمای)بیش از آنچه دارند 

هوای   مزیت همة ةو شاید بتوان گفت پایه و ریش استهای سازمانی ها و شایستگیترین قابلیت مهم

 یهوا یوی دارا از یکو ی دانوش  (.Hitt et al., 2005; Daud & Yusoff, 2010)رود شومار موی   هرقابتی ب

 تیریمود  ارزش بور  پوردازان  نظریه و محققان یاریبس. شود تیریمد یدرست به دیبا که است یدیکل

ینود شناسوایی، انتخواب، سوازماندهی،     امودیریت دانوش بوه فر    (Joanna, 2017) دارنود  دیتأک دانش

عملکورد   طووری  دارد؛ بوه وکار شورکت اشواره    بندی اطالعات ضروری برای کسب تلخیص و دسته

تورین تعریوف    شاید مناسب (.Dilek & Ars, 2008)کارکنان و مزیت رقابتی شرکت را بهبود بخشد 

در دسترس است که مدیریت دانش را  6تعریف سازمان ناسا ،نیز باشد ها که مشترکات سایر تعریف

 Jafari et) کورده اسوت  قراردادن دانش مرتبط در زمان مقتضی برای نیازمندان به آن دانش تعریوف  

al., 2007 .) مفهووومی اساسووی و بنیووادی در درک خالقیووت، نوووآوری و ایجوواد سوورمایة اجتموواعی

ینود خالقیوت،   افر زیورا آیود،  های سوازمانی بوه شومار موی    پویایی ،رفتارهای کارآفرینانه و همچنین

 ,Goyal & Akhilesh)کنود  ها را تسهیل میو آن دهد میثیر قرار أنوآوری، یادگیری تیمی را تحت ت

پوروری، تسوهیل    اجتماعی، باعث بوروز خالقیوت، ایوده    ای عنوان پدیده بهسرمایة اجتماعی (. 2007

 (. Coleman, 1998)شود پذیری میرفتارهای نوآورانه و ریسک

 پژوهش ةپیشین

آفورین، خالقیوت    ارتبواط بوین رهبوری تحوول    »، در پژوهشی با عنوان (6932)نوروزی و همکاران 

ثیر بسوزایی  أتوانند تو  آفرین می دریافتند رهبران تحول« مانی، مدیریت دانش و عملکرد سازمانیساز

توانند از طریق دانش و افزایش سطح آن  این رهبران می ،همچنین. در نوآوری سازمانی داشته باشند

 .د و آن را افزایش دهندنگذار ثیرأدر سطح سازمان بر عملکرد سازمانی نیز ت

                                                           
1. NASA  
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سرمایة  و خالقیت بین ةرابط تبیین و بررسی» عنوان با در پژوهشی ،(6931) ارانهمک و ایمان

سرمایة  بیشتری داشته باشند، خالقیت افراد اندازه هر دریافتند «شیراز شهر جوانان بین دراجتماعی 

 این درسرمایة اجتماعی  ةنمر است ذکر شایان البته. بود خواهد بیشتر در بین آنان اجتماعی

 سنتی هایریشه یدؤم لهئمس این که است خویشاوندی روابط و ارتباطات به مربوط بیشتر پژوهش،

 .است جوانان بین درسرمایة اجتماعی 

بین مدیریت دانش و خالقیت  ةرابط کشف»عنوان  با، در پژوهشی (6939)سپهوند و همکاران 

. وجوود دارد  انوش د تیریو مود  یسوازمان  خالقیوت  نیبو  یبواال  یهمبسوتگ  دریافتند کوه  «سازمانی

 خالقیوت عناصر  انیو در م تیاهم نیدانش، گزارش دانش باالتر تیریعناصر مد انیدر م ن،یهمچن

 .را در این رابطه دارد تیاهم نیباالتری حمایت مدیران سازمان

 اجتمواعی  سورمایة  تأثیر شناسیجامعه بررسی موضوع با (6930) مقتدایی و زادهپژوهش عباس

 اصفهان دانشگاه علمی تئهی اعضای کل آماری جامعة و پیمایشی پژوهش روش با آفرینیدانش بر

 داریامعنو  ةرابطو  اجتمواعی  سورمایة  و آفرینوی  دانش بینآنان نشان داد  پژوهش نتایج. انجام گرفت

 .است داشته وجود

مودیریت دانوش و یوادگیری سوازمانی بوا       ةبررسی رابط»، طی پژوهشی با عنوان (6932) امانی

دریافوت مودیریت دانوش و    « شهر تهران 3و  1نوآوری سازمانی مدیران مدارس مناطق خالقیت و 

با متغیرهای خالقیوت   26/2مثبت و معنادار در سطح  رابطةابعاد آن و یادگیری سازمانی و ابعاد آن، 

 .دارند و نوآوری سازمانی

اثربخشوی   اجتمواعی، خالقیوت و   ةبوین سورمای   ةرابطو »پژوهشی با عنووان   ،(0268)سوز بیلیر 

سورمایة  همبسوتگی بووده و نتوایج آن نشوان داد      -نوع توصیفی این پژوهش از. انجام داد «سازمانی

 ةبا اثربخشی سازمانی نیز رابطو سرمایة اجتماعی همچنین، . با خالقیت کارکنان رابطه دارداجتماعی 

 . معناداری دارد

طریوق   ان رشتة گردشوگری از دانشجویبین  خالقیت در ةتوسع»، پژوهشی با عنوان (0268)لیو 

همبسوتگی بوود و نتوایج آن نشوان داد      -توصویفی  این پژوهش از نوع. انجام داد «اجتماعی ةسرمای

 . ثیر معناداری داردأگردشگری ت ةخالقیت دانشجویان رشت ةبر توسعسرمایة اجتماعی 
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و ی سورمایة اجتمواع  هوای شخصویتی،    ویژگوی »، پژوهشی با عنووان  (0262)لیانگ و همکاران 

پیمایشی بود و نتوایج آن نشوان داد توجوه بوه      -نوع توصیفی این پژوهش از. انجام دادند «خالقیت

بور  سورمایة اجتمواعی    ،همچنوین . ثیر گوذارد أتواند بر خالقیت کارکنان تو  های شخصیتی می ویژگی

 . ثیر معناداری داردأخالقیت کارکنان ت

اجتمواعی، گورایش بوه خودمات      ةمایدر پژوهش خود با عنووان سور  ( 0221)مرلو و همکاران 

اجتمواعی؛   ةاند ابعواد شوناختی، ارتبواطی، سواختاری سورمای     ها، بیان کردهمشتری و خالقیت در آن

کند که این ابعاد باعوث افوزایش تسوهیم دانوش، ایجواد      ها ایجاد میبینشی در خالقیت مشتریان آن

شوود  جوه باعوث موی   ده و در نتیهوا شو  های ارتبواطی، و تسوهیل رفتوار مشوارکتی در بوین آن     کانال

در  شماری در موفقیت استقرار مودیریت دانوش   عوامل متعدد و بی. یابدها افزایش های آن خالقیت

 .استسرمایة اجتماعی نقش دارند، یکی از این عوامل  سازمان

اجتماعی باعث به اشوتراک گذاشوتن    ةدهد سرمایمی نشان( 0226)تحقیقات کوهن و پروساک 

درون سوازمان،  )ایجواد روح تعواون    ایجاد روابط مبتنی بر اعتماد، دانش سازمانی، یابقا بهتر دانش،

های مورتبط بوا ثبوات سوازمان و     فعالیت کمک به آموزش افزایش ،(بین سازمان و مشتریان و شرکا

  .شوددرک مشترک می

ی پوژوهش  ها و مدل مفهووم پژوهش، فرضیه ةشده در مبانی نظری و پیشینیاد با توجه به موارد

 :به شرح زیر تدوین شد

 .دگذار میثیر مثبت أبر خالقیت افراد درون سازمان تسرمایة اجتماعی : 6 ةفرضی

 .دگذار میثیر مثبت أبر مدیریت دانش درون سازمان تسرمایة اجتماعی : 0 ةفرضی

 .دگذار میثیر مثبت تأمدیریت دانش بر خالقیت افراد درون سازمان : 9 ةفرضی

 

 

 

 
 مدل مفهومی پژوهش . 1شکل 

سرمایة 

 اجتماعی

مدیریت 

 دانش
 خالقیت
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 پژوهش روش

سرمایة اجتمواعی   ین تأثیریساختاری برای تبمدل طراحی با توجه به اینکه پژوهش حاضر به دنبال 

توجه به نقش میانجی مدیریت دانش بوده اسوت، روش پوژوهش برحسوب     بر خالقیت کارکنان با

کواربردی؛ برحسوب    حسوب هودف،   گرا؛ برنگر؛ برحسب نتیجه، تصمیم زمان وقوع پدیده، گذشته

ها یا ماهیوت  وری دادهآبرحسب روش گرد ،برحسب نوع داده، کمی ،زمان اجرای پژوهش، مقطعی

 .استهمبستگی  -و روش پژوهش از نوع توصیفی

بوا   ،از ایون میوان  . نفر از کارکنان شاغل در دانشگاه الزهرا بود 099آماری پژوهش شامل  ةجامع

طبقات شامل واحودهای مختلوف   )ای گیری تصادفی طبقهنهفرمول کوکران و روش نمو کارگیری به

 611، تعوداد  (دانشگاه الزهرا شامل اعضای هیئت علمی، کارکنان بخش اداری، آموزشی و خدماتی

 .نظر گرفته شد نمونه درعنوان  نفر به

هوای پوژوهش    پرسشنامه. کار گرفته شد بهو میدانی  ایکتابخانه روشبرای گردآوری اطالعات 

گویوه، مودیریت    63بوا  ( 0266) 6چنوگ و چانوگ  سرمایة اجتماعی استاندارد  ةسه پرسشنام شامل

 اسیو بوا مق گویوه   12 بوا  (6313) 9خالقیت تورنسپرسشنامة  گویه و 13با ( 0229) 0دانش داروچ

منظور به .بود( 1= خیلی زیادو  1= زیاد، 9= حدودی تا، 0= کم، 6= خیلی کم) کرتیل یا درجه پنج

هوا  روایی ظاهری پرسشنامه. شد بررسی 1و سازه 1، محتوایی1روایی ظاهری یی پرسشنامهتعیین روا

بوه دور از  ( ن دانشوگاه الزهورا  مسوئوال )توسط برخی خبرگان دانشگاهی و سوازمانی   ،قبل از توزیب

در روایی محتوایی در قالب یوک روش دلفوی    .شدبررسی .... اشکاالت ویرایشی، شکلی، امالیی و 

شوونده،   و به کمک ده نفور از خبرگوان شوامل اعضوای مصواحبه      CVIو  CVRهای فرمو با کمک 

هوا  خبرگان دانشگاهی و سازمانی، دانشجویان دکتری متخصص در این حوزه، چند نفر از آزموودنی 
                                                           
1. Chang & Chuang 

2. Newman & Conrad 

3. Torrance 

4. Faced Validity 

5. Content Validity 

6. Construct Validity 
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نشوان   CVIفورم  . شدبررسی ها  پرسشاضافی یا اصالح  های پرسشمحتوای پرسشنامه از نظر  ..و 

اجتمواعی، مودیریت دانوش و خالقیوت از نظور       ةیرهوای رهبوری سورمای   متغ هوای  پرسش ةداد هم

میزان این ضریب بورای هور   )بودن از وضعیت مناسبی برخوردارند  بودن و مربوط بودن، واضح ساده

هوا   ة پرسوش برای همو  CVRبا توجه به اینکه مقدار  ،؛ همچنین(بود 23/2باالتر از  ها  پرسشیک از 

روایوی سوازه نیوز از دو     بارةدر. شدن نداشت نیاز به حذف پرسشی هیچ ،آمددست  به 10/2بیش از 

ها نشوان داد ضورایب معنواداری    یافته ،بررسی روایی همگرا. بررسی شدنوع روایی همگرا و واگرا 

درصود   33بارهای عاملی بوا اطمینوان    همةیعنی ( تی ةآمار)بود  18/0بارهای عاملی بزرگتر از  همة

 ةهمو  6ةشود  میوانگین واریوانس اسوتخراج   . بود 1/2بارهای عاملی نیز باالی  همةمعنادار بود؛ مقادیر 

هوا بزرگتور از میوانگین واریوانس     مؤلفوه  ةطور پایایی ترکیبی همو بود و همین 1/2 یشتر ازها بمؤلفه

در بررسوی  . شود ید أیهای مدل ت روایی همگرای سازهتوان گفت میبنابراین، آن بود؛  ةشد استخراج

رنول و  افدر آزموون  . شود کار گرفتوه   به 0آزمون بار عرضیو  آزمون فورنل و الرکرز روایی واگرا نی

شوده هور متغیور پنهوان بیشوتر از حوداکثر        جذر میانگین واریانس استخراجها نشان داد، یافته الرکر

آزمون بار عرضوی نشوان داد،   نتایج  ،همبستگی آن متغیر با دیگر متغیرهای پنهان مدل بود؛ همچنین

های پذیرهای دیگر مدل از متغیرهای پژوهش بیشتر از بارهای عاملی مشاهده یک عاملی هر بارهای

 پوذیر بور روی متغیور    بار عاملی هر متغیر مشاهده ،گیری موجود در مدل بود و از طرف دیگر اندازه

پوذیر بور متغیرهوای پنهوان      بیشتر از بارهای عاملی همان متغیر مشاهده 6/2 پنهان متناظرش حداقل

 .بیانگر روایی واگرا بودنتایج این دو آزمون  ،بنابراین .دیگر بود

مقادیر ایون دو  . ها از طریق ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی محاسبه شد پایایی پرسشنامه

یوری  گ اندازهپایابودن ابزار  ةدهند نشاندست آمد که  به 2/2پژوهش باالی  ةضریب برای هر سه ساز

 .ید شده اسوت أیهای پیشین تذکر است پایایی و روایی هر سه ابزار توسط پژوهش  یانشاالبته . بود

 .مشاهده است 6اطالعات پرسشنامه، ضرایب پایایی و روایی در جدول 

                                                           
1. Average Variance Extracted 

2. Cross Loadings 
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 سنجی ابزار های روانویژگی ةمحاسباطالعات پرسشنامه و . 1 جدول

 منبع بعد
تعداد 

 هاگویه
آلفاي 
 کرونباخ

CR AVE MSV ASV 
سرمایة 

 اعياجتم
 خالقیت

مدیریت 
 دانش

سرمایة 
 اجتماعی

یو باس و آول
(0222) 

02 860/2 891/2 16/2 111/2 902/2 .261/2 --- --- 

 خالقیت
دنیسون 

(0222) 
19 810/2 889/2 10/2 613/2 260/2 106/2 289/2  

مدیریت 
 دانش

براون و گرین 
(0221) 

11 818/2 880/2 10/2 111/2 018/2 180/2 986/2 213/2 

 .، روایی واگرا و روایی همگرا تأیید شدهاسازهپایایی  ،6 با توجه به جدول

 ی پژوهشها افتهی

و هوا   ولهای پژوهش در بخش توصیفی از میوانگین، انحوراف معیوار، جود    وتحلیل داده برای تجزیه

ای و نمونوه  هوای همبسوتگی، توی توک    و در بخوش اسوتنباطی آزموون     SPSS21افوزار نمودار با نرم

 .انجام گرفت Amos20افزار  ازی معادالت ساختاری با نرمس مدل

طوور توصویف متغیرهوای پوژوهش از منظور      شوناختی و هموین   اطالعات جمعیت 0در جدول 

 .بیان شده است های شکل توزیبهای پراکندگی و شاخصهای گرایش به مرکز، شاخصشاخص
 

 شناختی و متغیرهای پژوهش اطالعات جمعیت. 2جدول 

 درصد فراواني طبقه متغیر درصد فراواني قهطب متغیر

 تحصیالت
سابقة کار 1/66 62 دیپلم دیپلم و فوق

 3/06 90 سال 1کمتر از  
 1/68 02 سال 62تا  1 8/11 82 لیسانس

 01 91 سال 61تا  66 1/99 13 لیسانس و باالتر فوق

 کشیدگي چولگي انحراف معیار میانگین متغیر
 1/91 10 سال 61بیش از 

سن
 1/02 12 91کمتر از  

 8/92 11 11تا  91 116/2 -28/2 286/2 11/9 سرمایة اجتماعی
 8/16 16 11بیش از  16/0 -29/6 202/2 22/9 مدیریت دانش

 186/2 -820/2 138/2 16/9 خالقیت

ت
جنسی

 

 28 661 مرد
 00 90 زن
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؛ یعنوی توزیوب   اسوت   -1 و 1ها بوین   همؤلف همة ، کشیدگی دردهد مینشان  0های جدول یافته

طوور چوولگی در   باشد؛ همینها از این جنبه نرمال بوده و شکل توزیب خیلی تخت یا بلند نمیداده

 اسوت ها از این جنبه نرمال قرار دارد، یعنی توزیب داده -0 و 0حتی بین ، -9 و 9ها بین  مؤلفه همة

توان نتیجوه گرفوت شوکل    می ،نهایت در. داردنتوان گفت شکل توزیب چولگی مثبت یا منفی و می

هوای پارامتریوک نظیور همبسوتگی     تووان آزموون  و موی  استها نرمال  مؤلفه همةها برای توزیب داده

 .کار گرفت بهها برای بررسی فرضیه... ای و نمونه پیرسون، آزمون تی تک

بررسوی وضوعیت موجوود     ای بوود، بورای  ها نرمال و مقیاس فاصلهبا توجه به اینکه توزیب داده

برای بررسی روابط بوین متغیرهوا آزموون همبسوتگی      ،ای و همچنیننمونه متغیرها از آزمون تی تک

شوده  بیوان  هوا   وضعیت موجود متغیرها و همبستگی بوین آن  9در جدول . شد کار گرفته بهپیرسون 

 .است
 ها وضعیت موجود متغیرها و همبستگی بین آن. 3جدول 

 3 2 1 وضعیت حد باال حد پایین عدد معناداري بعد

 18/2 11/2 ---- مناسب 1811/2 6039/2 226/2 سرمایة اجتماعی. 6

 12/2 ----- 11/2 مناسب 8000/2 1221/2 226/2 مدیریت دانش. 0

 ---- 12/2 18/2 مناسب 0921/2 6003/2 226/2 خالقیت. 9

 ةنشان داد هر سه متغیر رابطو  نتایج تحلیل همبستگی شود مشاهده می 9طور که در جدول همان

هر سوه   دهد مینشان  9 نتایج جدول ،از طرف دیگر(. P<26/2)مثبت و معناداری با یکدیگر دارند 

 .دنبعد در وضعیت مناسبی قرار دار

 متغیور  گیوری انودازه  هوای صوحت مودل   باید پژوهش مفهومی هایمدل و ها یهفرض آزمون از قبل

 اطمینوان ( خالقیوت ) وابسوته  متغیور  و (مودیریت دانوش  )میانجی ، متغیر (اجتماعی ةسرمای)مستقل 

 داد اجتماعی، مدیریت دانش و خالقیت نشوان  ةتأییدی ابعاد سرمای عاملی تحلیل نتایج .شود حاصل

 ةبارهای عاملی همو )است  معنادار مدل پارامترهای و اعداد همة و مناسب گیریاندازه هایمدلهمة 

 ،همچنوین  (.بود 18/0ها باالتر از شاخص ةیب معناداری تی برای همو ضرا 1/2ها باالتر از شاخص

 .است گیریاندازه هایمدل همة بودن مناسبدهندة  نشان گیری اندازه تناسب مدل هایشاخص
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 های ساختاری پژوهشبررسی مدل

هوای  ارتباط بوین متغیر  دهندة که نشانمدل ساختاری  بایدگیری اکنون های اندازهپس از آزمون مدل

. را بررسوی کورد   های پوژوهش توان فرضیهبا مدل ساختاری می. شود ترسیممکنون پژوهش است، 

بور خالقیوت   سرمایة اجتمواعی  منظور تأثیر  مدل پژوهش در حالت ضرایب استاندارد به 0در شکل 

 :شده است بیانبا نقش میانجی مدیریت دانش 

 
 ستانداردپژوهش در حالت تخمین ضرایب امدل ساختاری . 2 شکل
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دار اهموراه بوا ابعواد آن و خالقیوت کارکنوان معنو      سورمایة اجتمواعی   بین  ةرابط براساس نتایج،

بور خالقیوت   سورمایة اجتمواعی   که  او مستقیم است؛ بدین معن (18/0ضرایب معناداری بزرگتر از )

و مودیریت  بر مدیریت دانش سرمایة اجتماعی تأثیر  ،همچنین. داری دارداکارکنان تأثیر مثبت و معن

تأیید این مطالوب، نقوش میوانجی مودیریت دانوش در      . دار استادانش بر خالقیت نیز مثبت و معن

 . کندو خالقیت کارکنان را تأیید میسرمایة اجتماعی بین  ةرابط
 

 نتایج آزمون مدل پژوهش. 4جدول 

 نتیجه یینعتضریب  آمارة تي ضرایب استانداردشده فرضیه ردیف

 پذیرش 09/2 13/9 19/2 بر خالقیتجتماعی سرمایة اتأثیر  6

 پذیرش 03/2 12/8 98/2 بر مدیریت دانشسرمایة اجتماعی  تأثیر 0

 پذیرش 01/2 11/9 91/2 مدیریت دانش بر خالقیت تأثیر 9

یک از متغیرهای پژوهش را در کارکنان دانشگاه  توان نوع و میزان اثر هرمی ،1براساس جدول 

درصد معنوادار   33های پژوهش در سطح اطمینان فرضیه ، همةبر این اساس الزهرا مشاهده کرد که

درصد از تغییرات متغیر خالقیت براساس واریانس مشترک بوا   16 نتایج نشان داد ،همچنین. هستند

 . شود تبیین میسرمایة اجتماعی مدیریت دانش و 

کل، مسوتقیم   باید آثارابسته برای بررسی میزان تأثیر مستقیم و غیرمستقیم متغیرهای مستقل بر و

 .است بیان شده 1در جدول  اثرات شود که این بیانزای مدل و غیرمستقیم برای متغیر درون
 

 تفکیک اثرات، مستقیم، غیرمستقیم و کل در مدل پژوهش. 5جدول 

 متغیر مستقل متغیر وابسته
 اثر

 کل غیرمستقیم مستقیم

 98/2 ---- 98/2 سرمایة اجتماعی مدیریت دانش

 91/2 ----- 91/2 مدیریت دانش خالقیت

69/2= 98/2*91/2 19/2 سرمایة اجتماعی خالقیت  19/2+69/2 =21/2 

بر خالقیوت از طریوق متغیور    سرمایة اجتماعی ، تأثیر شود مشاهده می 1 طور که در جدولهمان

 .است 21/2میانجی مدیریت دانش به میزان 
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 الت ساختاری برای برازش مدل مفهومی پژوهشسازی معادنتایج آزمون مدل. 6جدول 

 قبول برازش قابل مقدار اختصار شاخص

 دو سطح تحت پوشش کای
χ

2
 

11/002 - 

 درصد 32بزرگتر از  CFI 31/2 شاخص برازش تطبیقی

 درصد 82بزرگتر از  GFI 31/2 نیکویی برازش

 درصد 32بزرگتر از  IFI 31/2 شاخص برازش افزایشی

 درصد 8کمتر از  RMSEA 218/2 عات خطای برآوردمیانگین مرب

 1تا  6 بین CMIN/df 68/0 ر بهنجارشدهئکای اسکو

 درصد 82بزرگتر از  AGFI 86/2 یافته تعدیل برازش نیکویی

 درصد 32بزرگتر از  NFI 30/2 برازندگی ةشد منر شاخص

 گیریبحث و نتیجه

پورورش   بورای  هوا مکوان  تورین  مهم از یکی دگانه،های چنکنش با اجتماعی محیطی عنوان به دانشگاه

 بیشوتر  کوه  کورد  اسوتدالل  چنوین  تووان  موی گفتوار   ایون  تأیید در .آیندمی شمار به خالق استعدادهای

 بوا  را هوا  آن بتواننود  گوران کوه کونش   دان جدیدی اطالعات و دانش ةمبادل اجتماعی نیازمند های  کنش

 انکارناپذیر نقشی اجتماعی ةسرمای کرد بیان توان می ایه،پ این بر .ترکیب کنند خود دانش و اطالعات

 کوه  اسوت  بوین آن  ایون  در بنیادین ةاید .کندمی ایفا دانش مدیریت راه کارکنان از خالقیت ةتوسع در

 تجوارب،  در عمیقوی  هوای تفاوت به سازمانی، یا فرهنگ اجتماعیة چکید عنوان بهسرمایة اجتماعی 

 تحلیول  هوای یافتوه  راسوتا،  هموین  در. شودمیمنجر  افراد بین در قیتخال و آموزش دانش، هایبنیان

سورمایة اجتمواعی    ةکننود  تبیوین  هوای  داد مؤلفه نشان پژوهش این ساختاری معادله مدل همبستگی و

طوور مسوتقیم و    بر خالقیت کارکنان به داریامعن تأثیر و مثبت ةرابط (ارتباطی و ساختاری، شناختی)

سورمایة   میوزان  افوزایش  بوا  که است امعن بدان این. طور غیرمستقیم دارند بهاز طریق مدیریت دانش 

کسوب   .یافوت  خواهود  افوزایش  با مودیریت دانوش،   متناسب آنان خالقیت میزان کارکنان،اجتماعی 

کوار  ثر بوا افوراد دیگوری اسوت کوه در سوازمان       ؤایجاد ارتباطات باز و م لةبه منزسرمایة اجتماعی 

معمووالً  . د کارکنان از تجارب دیگران یواد بگیرنود  وتواند موجب ش ارتباط، میاین توانایی . کنند می

دادن موضووعات بوه    کننود، توانوایی ربوط    کارکنانی که ارتباطات بازی را در سازمان خود تجربه می
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 ن،همچنوی . های آغازین خالقیت اسوت  لفهؤکه یکی از م اند یکدیگر و کشف روابط علی و معلولی

راحتوی   ههای خود برای دیگران، ب و بازگوکردن اندیشهسرمایة اجتماعی یل داشتن این کارکنان به دل

از طورف دیگور،   . افتد و بیان موضوع ارتبواط برقورار کننود    توانند بین آنچه در ذهنشان اتفاق میمی

شناسوند و   هنجارهوا را خووب موی    مطلوبی برخوردارنود، معمووالً  سرمایة اجتماعی کارکنانی که از 

ل را ئو همچنین با توجه به جزئیات پیرامون خوود، مسوا   دارندهای متداول را  کر به شیوهتوانایی تف

لیوو  ، (0268)سووز بیلیور   هوای   های آزمون این فرضیه با یافته یافته. کنند خوبی تحلیل و تبیین می به

 . همخوان است (0262)لیانگ و همکاران و ، (0268)

بر مدیریت دانش بود، باید اذعان سرمایة اجتماعی ر ثیأفرضیه دوم پژوهش که حاکی از ت دربارة

الزم بورای   ةهموین امور زمینو   . شوود  موجب شناخت بهتر محیط پیرامون موی سرمایة اجتماعی کرد 

منظوور پیشوبرد اهوداف سوازمانی را فوراهم       دانش ضمنی بوه  کارگیری برای به کارکنان یک سازمان

بوارة  در)هوا   برخوردارند، باهم و با دیگور سوازمان   مطلوبیسرمایة اجتماعی کارکنانی که از . کند می

هوا را   درارتباطنود و دانوش تولیدشوده توسوط آن    ( هوای آموزشوی   کارکنان دانشگاه، با دیگر سازمان

سنجند توا بتواننود بورای کسوب مزیوت رقوابتی از آن        و دانش سازمانی خود را می کنند میارزیابی 

شوود در تسوهیم دانوش     ن این قبیل کارکنان موجوب موی  ارتباطات باز در بی ،همچنین. استفاده کنند

 . نکننددرون سازمان خود به صورت فعاالنه عمل کنند و از هیچ کوششی دریغ 

های افراد افزایش یافتوه و  کند تا مهارتزمینه را مهیا می ،گیرددانشی که در اختیار افراد قرار می

ا توجه به همکاری افراد با هوم، ممکون اسوت    ها بین اعضا تسری یابد که در این میان باین مهارت

ای را برای کشوف و  های کارآفرینانهو فرصت گیردها شکل های خالقانه و نوآورانه در بین آنایده

. شودمیمنجر به رشد و سودآوری در سازمان  ،که در نهایتند برداری از آن ایجاد کدر نهایت بهره

 مقتودایی  و زادهعبواس و ، (0226)کووهن و پروسواک   ش هوای پوژوه   یافتههای این فرضیه با یافته

 .همسو است (6930)

 و کسوب  از خلوق،  مرکب دانش که مدیریت کردتوان به این نکته اشاره  میسوم،  ةفرضی بارةدر

 جوای  بوه  آشوکار  و دانوش ضومنی   بوین  تعامل به دانش خلق اساسی، طور به. است دانش نگهداری

 دانوش  و هوا  نووآوری  تعامول،  ایون  ةواسوط  بوه . دارد اشواره  آشکار و دانش ضمنی جداگانه فعالیت
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مضوامین   سوازمان  جدیود،  و مفیود  هوای  حول  راه و هوا  ایده کشف ةبه وسیل. شود می ایجاد سازمانی

 را آشوکار سوازمان   و ضومنی  دانوش  پایگواه  درون مضوامین قودیمی   یوا  دهد می توسعه را جدیدی

 و داخلوی  محویط  کواوش  فوردی،  ریق یوادگیری ط از را دانش همچنین ها سازمان. کند می جایگزین

 بیرونوی  منوابب  نیواز از  موورد  دانوش  بوا  هوایی  خرید سازمان یا جدید کارکنان کارگیری به و بیرونی

کورد   تووان بیوان   موی  ،بندنود، بنوابراین   یا اینکه دل به خالقیت کارکنان خوود موی   آورند دست می هب

مدیریت دانش در سوازمان  . شود منجر میرکنان تواند به ایجاد خالقیت در بین کا مدیریت دانش می

توانود   دانوش ضومنی و ایوده، موی     ةمنظور رفتار آزادانه کارکنان بورای ارائو   با ایجاد سازوکارهایی به

ل سوازمانی روی بیاورنود و هموین امور     ئهای غیرمتداول برای حل مسوا  ها به روش موجب شود آن

توانود موجوب شوود     ریت دانش در سازمان موی از طرف دیگر، مدی. موجبات نوآوری را فراهم کند

راحتی و بدون پژوهش قبول نکنند کوه   ههر چیزی را ب افراد سازمان بیشتر به جزئیات توجه کنند و

نهوایی بوا    ةحاصل از آزمون فرضوی  ةیافت .است ای برای بالندگی سازمانی دانشگاه زمینه این امر پیش

 .همسو است (6939)سپهوند و همکاران و ، (6932)امانی ة یافت

 پیشنهادها

 .شود بر مبنای نتایج پژوهش، پیشنهادهای زیر مطرح می

بورای  مودیریتی دانشوگاه   اعضوای  توسوط   شده در پژوهش ترسیمکارگیری مدل ساختاری  به -

  .های اجتماعی موجود در دانشگاه کید بر سرمایهأخالقیت با ت ةتوسع

کارکنوان   خالقیت میزان رکنان که متناسب با آنسرمایة اجتماعی کا میزان افزایش تالش برای -

 .افزایش خواهد یافت

منظوور پیشوبرد اهوداف     دانش ضمنی به کارگیری منظور به بهبرای کارکنان بسترسازی مناسب  -

  .سازمانی

  .توسعه و پرورش استعدادهای خالق برایتالش مدیران  -

گسوترش خالقیوت کارکنوان،     رایبو توجه ویژه به مودیریت دانوش    برای مناسب ةایجاد زمین -

 .و دانشجویان تاداناس
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