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چکیده
پـرورش خالقیت در بین دانشـجویان ركن اساسـی توسـعه دانـش بنیان و افزایش شایسـتگی های آنان اسـت. صاحب نظران 
حـوزه ی خالقیـت بـر كنش هـای بیـن مـردم و تركیـب دانـش، ایده هـا و اطالعـات، و به طـور كلی تـر جنبـه ی اجتماعـی خالقیت 
بـرای پـرورش دانشـجویان تأكیـد دارنـد. بـر ایـن پایه، هدف كلـی این پژوهش بررسـی تأثیـر سـرمایه اجتماعی و تسـهیم دانش 
بـر خالقیـت دانشـجویان رشـته های كشـاورزی بـود. جامعـه ی آمـاری پژوهـش را 1400 تـن دانشـجویان دانشـگاه كشـاورزی و 
منابـع طبیعـی رامیـن خوزسـتان تشـكیل  دادنـد. حجم نمونه با اسـتفاده از فرمـول كوكران و در نظـر گرفتن انحـراف معیار نمره 
كل خالقیـت، 91 تـن تعییـن شـد كه بـا اسـتفاده از روش نمونه گیری تصادفی متناسـب با حجم انتخاب شـدند. . ابـزار گردآوری 
داده هـا، پرسشـنامه ای محقـق سـاخته بـود. بررسـی روایـی، پایایـی، بـرازش متغیرهای پنهـان و آزمـون فرضیه هـای پژوهش 
بـا اسـتفاده از روش مدل سـازی معادله هـای سـاختاری و به كارگیـری نرم افـزار LISREL8.8 انجـام شـد. نتیجـه ی تحلیل عاملی 
تأییـدی روایـی، پایایـی و بـرازش متغیرهـای پنهـان پژوهـش را تأیید كـرد. یافته های به دسـت آمـده از مدل معادله سـاختاری 
بیانگـر آن بـود كـه سـه سـازه سـرمایه اجتماعـی سـاختاری، سـرمایه اجتماعی شـناختی و تسـهیم دانـش دارای تأثیر مسـتقیم 
و معنـی داری بـر خالقیـت دانشـجویان هسـتند، ایـن در حالی اسـت كـه سـرمایه اجتماعـی ارتباطی تأثیر مسـتقیم بـر خالقیت 
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شماره 36، بهار 1395

مقدمه
ــه رشــد و توســعه در دهــه هــای اخیــر ســبب  نیــاز بشــر ب
حاكــم شــدن فرهنــگ رقابــت بــر فضــای اقتصــادی، سیاســی 
و اجتماعــی شــده و ایــن امــر در رابطــه ی ملت هــا باعــث 
اهتمــام خــاص بــه خالقیــت و نــوآوری شــده، بــه شــكلی كــه 
جــزو جداناپذیــر بســتر حركــت جامعه هــا و در ســطح های 
پاییــن تــر در محیــط هــای ســازمانی نیــز شــده اســت. از ایــن 
ــه  ــالف اندیش ــی برخ ــوم اجتماع ــمندان عل ــه دانش ــت ك روس
ــادی را  ــد اقتص ــودن رش ــن ب ــت پایی ــان، عل ــای اقتصاددان ه
نــه تنهــا در كم بــود ســرمایه و منبع هــای مالــی دانســته، 
و  را در ضعــف خالقیــت  علــت آن  بــه طــور عمــده  بلكــه 
نــوآوری در برخــی از جامعه هــا كــه دامــن ســازمان هــای 
ــی و  ــی فراهان ــد )بورقان ــی دانن ــت، م ــه اس ــز گرفت ــا را نی آنه

همــكاران، 1392(. 
موضـوع خالقیـت بـه بحثـی متـداول در بیـن پژوهشـگران 
اسـت.  شـده  نیـز  عالـی  آمـوزش  گفتمـان  وارد  و  شـده  بـدل 
بـه موضـوع خالقیـت از منظرهـای مختلفـی نگریسـته شـده 
اسـت. خالقیـت بـه عنـوان یـک موضـوع آموزشـی، بـه ماننـد 
موضـوع انگیزشـی و به عنوان شـرط بقـا در دوران فرا صنعت، 
مـورد توجـه و عنایـت برنامـه ریـزان جامعـه قـرار گرفته اسـت 
)منطقـی، 1391(. امـروزه خالقیـت به یک ضـرورت و پایه ای 
بـرای موفقیـت فـرد، سـازمان و كشـور تبدیل شـده اسـت چرا 
كـه  خالقیـت، تنهـا بـه موضـوع نـوآوری مربـوط نمـی شـود، 
بلكـه همـه ی فعالیـت هـا و افـكار را تحـت تاثیـر قرار مـی دهد 

و همـكاران، 2012(.  )داود 
بــر ایــن پایــه، پــرورش خالقیــت در بیــن دانشــجویان 
بــه عنــوان پایــه ی اساســی توســعه دانــش بنیــان در هــر 
جامعــه ای، بــه منظــور افزایــش صالحیــت هــای آنــان بســیار 
ــه  ــن ب ــت یافت ــرای دس ــس، 2008(. ب ــت )دیوی ــروری اس ض
ایــن مهــم، افزایــش خالقیــت دانشــجویان در آمــوزش عالــی 
ــه عنــوان یكــی از هدف هــای اصلــی موسســه های آموزشــی  ب
مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت )پیشــقدم و ذبیحــی، 2011(. 
ــاد  ــت و ایج ــوزش، تربی ــال آم ــه ها در قب ــن موسس ــه ای چراك
دانــش در دانشــجویان مســولند )كلیــک، 2013(.  شــمار 
ــام  ــه نظ ــد ك ــن باورن ــر ای ــمندان ب ــران و دانش ــادی از مدی زی
آمــوزش عالــی بایــد در جهــت پــرورش خالقیــت دانشــجویان 
بیشــتر تشــویق شــود )وو و آلبانــس، 2010(. بــر پایــه ی 

ــا  ــاط ب ــماری در ارتب ــر ش ــای پ ــه پژوهش ه ــت ك ــن باورس ای
راه هایــی كــه بــه خالقیــت دانشــجویان در نظــام آمــوزش 
عالــی كمــک می كنــد، صــورت گرفتــه اســت )چــان و نگــوک، 

 .)2011
خالقیــت در ارتباطــی تنگاتنــگ بــا هنــر و تخیــل قــرار 
ــد را  ــاوری جدی ــک فن ــتعداد، ی ــا اس ــراد ب ــه در آن اف دارد ك
ــه منظــور اســتفاده در صنعــت، توســعه می دهنــد. ایــن كار  ب
ــوان  ــه عن ــت ب ــر خالقی ــت، و ب ــای گسترده ایس دارای جنبه ه
موضوعــی كــه ارزش اقتصــادی، گروه-بنیــان ، مشــاهده پذیــر 
)مک ویلیــام،  دارد  تمركــز  یادگیریســت،  قابلیــت  دارای  و 

.)2007
 اگرچــه، در پژوهش هــای خالقیــت یــک ســنت طوالنــی در 
تأكیــد بــر ویژگی هــای شــناختی فــرد، وجــود دارد )وســتلوند، 
ــد  ــت، تأكی ــورد خالقی ــر در م ــای اخی ــا، پژوهش ه 2013(. ام
و  ایده هــا  دانــش،  تركیــب  و  مــردم  بیــن  كنش هــای  بــر 
خالقیــت  اجتماعــی  جنبــه  به طوركلی تــر  و  اطالعــات، 
ــه  ــد ك ــان داده ان ــگران نش ــتا، پژوهش ــن راس ــد. در همی دارن
ــت  ــی در خالقی ــیار مهم ــل بس ــردی، عام ــن ف ــای بی كنش ه
افــراد هســتند و از راه اثرگــذاری بــر تلفیــق دانــش، خالقیــت 
را تحــت تأثیــر قــرار می دهنــد )تایوانــا و مک لــن، 2003؛ 

یانــگ و چنــگ، 2010(. 
توسـعه ی  كـه  باورنـد  ایـن  بـر  روانشـناختی  رهیافت هـای 
انسـانی شـامل توسـعه ی خالقیـت مبتنی بر جامعـه و فرهنگ 
غالـب اسـت )ژوسـف و والسـینر، 2007(. این فرضیه، توسـط 
می كـرد  بیـان  كـه   ،)2003( رگـورف  چـون  پردازانـی  نظریـه 
توسـعه ی مـردم ناشـی از مشـاركت آنـان در جوامـع فرهنگـی 
را یـک پدیـده اجتماعـی  یادگیـری  كـه  اسـت و الو )1991(، 
حاصـل  اجتماعـی   عمـل  در  مشـاركت  راه  از  كـه  می دانـد 
نظریـه  پایـه ی  بـر  ایـن،  بـر  افـزون  آمـد.  فراهـم  می شـود، 
اجتماعی-فرهنگـی ، تعامل هـای اجتماعـی نقشـی بنیادیـن 

در توسـعه فـردی ایفـا مـی كننـد. 
ویالنــو و جوســا )2003(، ســرمایه اجتماعــی را بــه عنــوان 
بــرای آن ویژگی هــای  و  كــرده  تلقــی  پدیــده ای مدیریتــی 
مختلفــی ماننــد؛ اعتمــاد )هنجارهــا(، ارزش هــا و رفتارهــای 
ــناخت  ــل، ش ــد متقاب ــكاری، تعه ــات، هم ــترک، ارتباط مش
ــه  ــد ك ــاور دارن ــان ب ــد. آن ــوان كرده ان ــبكه را عن ــل و ش متقاب
ســرمایه ی اجتماعــی نمی توانــد بــدون یكــی از ایــن ویژگی هــا 
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ــازمان،  ــه س ــرد ك ــور ك ــوان تص ــد و نمی ت ــته باش ــود داش وج
بــدون بعضــی از ایــن ویژگی هــا بتوانــد كار كنــد. ســرمایه 
اجتماعــی مفهومــی چنــد بعــدی بــا جنبه هــای سیاســی، 
ــا  ــوان آن را تنهــا ب مــادی و ارتباطــی اســت. از ایــن رو، نمی ت
یــک شــاخص انــدازه گرفــت. ایــن پدیــده بــه منزلــه ی عاملــی 
انســجام بخش عمــل می كنــد و اعضــای جامعــه را در كنــار 
هــم نگــه مــی دارد. مفهــوم انســجام اجتماعــی گاهــی معــادل 
ــه  ــاره ب ــود و اش ــه می ش ــر گرفت ــی در نظ ــرمایه اجتماع ــا س ب
درجــه بــه هــم پیوســتگی و انســجام میــان گروه هــا در جامعــه 

دارد )امیرخانــی و آغــاز، 1390(. 
محققـان برای تشـریح سـرمایه اجتماعی تحلیـل متفاوتی 
سـرمایه   )1995( فوكویامـا  مثـال  به طـور  می برنـد.  كار  بـه  را 
پوتنـام  نواحـی جغرافیایـی،  یـا  را ویژگـی ملت هـا  اجتماعـی 
را  آن   ،)1997( بـرت  اجتماعـات،  ویژگـی  را  آن   ،)1993(
ویژگـی شـبكه های فـردی و بیكـر، آن را ویژگـی سـازمان  در 
دسـته بندی  یـک  در  می داننـد.  سـازمان ها  دیگـر  بـا  تعامـل 
كـه  می شـود  محـدود  بعـد  سـه  بـه  اجتماعـی  سـرمایه  كلـی 
عبارتنـد از: سـاختاری )بیشـتر ناظر بر روابط موجـود و میزان 
و شـكل ایـن روابـط اسـت كـه نمـود عینـی سـرمایه اجتماعـی 
در جامعه اسـت(، شـناختی )زبان مشـترک ناشـی از شـناخت 
متقابـل شـامل ارزش هـا، باورهـا، نگرش هـا، و پنداشـت های 
آنهـا  وجـود  بـدون  كـه  )متغیرهایـی  ارتباطـی  و  اجتماعـی(، 
برقـرار  متقابـل  ارتبـاط  یكدیگـر  بـا  اجتماعـی  كنشـگران 
متقابـل،  روابـط  و  تعهـد  هنجـار،  اعتمـاد،  ماننـد  نمی كننـد 

 .)1385 )موسـوی،  مشـترک(  هویـت  تعییـن 
یــا   ســرمایه ی اجتماعــی چكیــده فرهنــگ اجتماعــی 
ســازمانی اســت كــه بــر پایــه ی اعتمــاد و مشــاركت افــراد 
  .)1388 اندیشــمند،  و  )قنــادان  اســت  شــده  پایه گــذاری 
ــامانه ای  ــوان س ــه عن ــی ب ــوزش عال ــام آم ــر نظ ــن، اگ بنابرای
ــوان  ــه عن ــی ب ــه ی اجتماع ــردی و تجرب ــص ف ــه در آن تخص ك
گرفتــه  نظــر  در  بهتــر  خدمــات  ارایــه  بــرای  وســیله ای 
ــرمایه  ــازمان )س ــن س ــای ای ــن اعض ــاط بی ــود، آن گاه ارتب ش
اجتماعــی( به طــور بالقــوه منبعــی بــا ارزش بــرای اداره ی 
ــان كالم  ــال، 1998(. ج ــت و گوش ــود )ناهاپی ــد ب ــور خواه ام
در ســرمایه اجتماعــی آن اســت كــه منابــع ارتباطــی درون 
ــه  ــژه ای ب ــگران وی ــیله ی كنش ــه وس ــد ب ــه می توانن یــک جامع
ــد  ــرل درآی ــت كنت ــوب، تح ــج مطل ــه نتای ــتیابی ب ــور دس منظ

 .)2010 )انــدروس، 
دانشـجویان  بـرای  دانشـگاهی  هدف هـای  بـه  دسـت یابی 
ممكـن اسـت بـا كمیـت و كیفیت شـبكه هـای ارتباطـی فردی 
و اجتماعـی آنـان )سـرمایه اجتماعـی( تحـت تاثیـر قـرار گیرد 
)اگگنـس و همـكاران، 2008(. در تأییـد ایـن امر، مـک ویلیام 
)2009(، بیـان مـی كنـد كـه منابع مختلـف سـرمایه اجتماعی 
بـه افـراد اجـازه مـی دهنـد بـه دانـش دسـت یابنـد كـه ممكـن 
اسـت میـزان نـوآوری و خالقیـت افـراد را از راه تسـهیم دانش 
و منابـع تكمیلـی ارتقا دهـد. اتالپلتو و الهتی )2008(، نشـان 
بنیانـی  نقشـی  اجتماعی-فرهنگـی  هـای  زمینـه  كـه  دادنـد 
ایفـا  دانشـجویان  خالقیـت  ویـژه  بـه  و  خالقیـت  توسـعه  در 

می كننـد.
 تایوانـا و مـک لیـن )2003(، در پژوهشـی بـه ایـن نتیجـه 
اجتماعـی  )سـرمایه  فـردی  بیـن  كنش هـای  كـه   رسـیدند 
را  خالقیـت  دانـش،  تسـهیم  بـر  اثرگـذاری  راه  از  ارتباطـی( 
تحـت تأثیر قـرار می دهـد. هی هونگ پارک )2006( و اسـتوان 
)2002(، در پژوهـش خـود بـه بررسـی نقـش اعتمـاد در خلـق 

پرداخته انـد.  یـک سـازمان مجـازی  دانـش در 
ــی را  ــرمایه اجتماع ــد س ــرای تولی ــی ب ــرایط اصل ــان ش آن
فرصــت و انگیــزش و توانایــی مــی داننــد و نتیجــه مــی گیرنــد 
كــه اعتمــاد بــر خلــق دانــش از راه فرصــت، انگیــزه و توانایــی 
تركیــب دانــش در یــک ســازمان مجــازی اثــر می گــذارد و 
ــا و ارزش  ــمی، هنجاره ــر رس ــبكه غی ــد ش ــی مانن عامل های
ــد.  ــش موثرن ــق دان ــل در خل ــاد متقاب ــترک و اعتم ــای مش ه
چنــگ )2012(، در پژوهشــی بــا عنــوان نقــش ســرمایه ی 
ــامانه های  ــعه س ــای توس ــت در پروژه ه ــر خالقی ــی ب اجتماع
كــه  نشــان داد  نقــش میانجیگــری دانــش  بــا  اطالعــات؛ 
ســرمایه اجتماعــی تأثیــری مســتقیم بــر افزایــش خالقیــت، 
از راه اثرگــذاری بــر دانــش دارد. ایــن در حالــی بــود كــه 
اجتماعــی  ســرمایه  و  دانــش  بیــن  معنــی داری  رابطــه ی 

ــد. ــاهده نش مش
جنبـه ی  كـه  گفـت  می تـوان  شـد،  عنـوان  آنچـه  بـر  بنـا 
اجتماعـی خالقیـت بسـیار مهـم اسـت. بیش تـر، كنش هـای 
اجتماعـی نیازمند تسـهیم دانش و اطالعات جدیدی هسـتند 
بـا  را  جدیـد  دانـش  و  اطالعـات  آن  بتواننـد  كنشـگران  كـه 
اطالعـات و دانـش موجود خـود، تركیب كنند. بر این اسـاس، 
می تـوان نتیجـه گرفت كـه ویژگی هـای محیط فعالیـت مردم و 

تاثیر سرمایه اجتماعی و تسهیم...
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شماره 36، بهار 1395

از جملـه دانشـجویان در محیـط دانشـگاه ممكـن اسـت نقـش 
بسـیار مهمـی در آمادگی بـرای خالقیـت ایفا كنند )اسـتورپر، 

 .)2002 فلوریـدا،  1997؛ 
تـا كنـون پژوهشـی كـه بـه طـور ویـژه بـه بررسـی و روشـن 
دانشـجویان  خالقیـت  بـر  اجتماعـی  سـرمایه  نقـش  كـردن 
كشـاورزی بپـردازد، انجـام نشـده و یـک شـكاف اطالعاتـی در 
ایـن زمینـه احسـاس می شـود. از ایـن رو، هـدف ایـن پژوهش 
بررسـی تأثیـر سـرمایه اجتماعـی و تسـهیم دانش بـر خالقیت 
دانشـجویان كشـاورزی اسـت. برای دسـت یابی بـه این هدف، 
بـر پایـه آنچـه عنوان شـد، مـدل نظری پژوهـش مطابـق نگاره 

1 شـكل گرفـت.

روش شناسی
ایــن پژوهــش از نظــر ماهیــت از نــوع پژوهــش هــای كمــی، 
ــا  ــردآوری داده ه ــر روش گ ــردی، از نظ ــدف كارب ــاظ ه از لح
ــل  ــروه تحلی ــی و از گ ــاری علی-ارتباط ــاظ آم ــی و از لح میدان
ماتریــس كواریانــس اســت. جامعــه ی آمــاری پژوهــش را 
1400 تــن دانشــجویان دانشــگاه كشــاورزی و منابــع طبیعــی 
 ،)1393-1394( تحصیلــی  ســال  در  خوزســتان،  رامیــن 

ــد.  ــكیل  دادن تش
حجــم نمونــه بــا اســتفاده از فرمــول كوكــران و در نظــر 
گرفتــن انحــراف معیــار نمــره ی كل خالقیــت، 91 تــن تعییــن 
ــب  ــی متناس ــری تصادف ــه گی ــتفاده از روش نمون ــا اس ــد و ب ش
بــا حجــم  بــر پایــه ی جنــس و مقطــع تحصیلــی انتخــاب 
شــدند. ابــزار گــردآوری داده هــا، پرسشــنامه ای در چهــار 
ــجویان،  ــردی دانش ــای ف ــش اول ویژگی ه ــامل بخ ــش ش بخ

بخــش دوم، ســنجش ســطح ســرمایه اجتماعــی )ســاختاری، 
ــش  ــه(، بخ ــی، 5 گوی ــه، و ارتباط ــناختی، 7 گوی ــه، ش 10 گوی
ســوم، میــزان تســهیم دانــش، 8 گویــه، و بخــش چهــارم 
ســنجش خالقیــت دانشــجویان بــا اســتفاده از پرسشــنامه 
اســتاندارد خالقیــت تورنــس بــود. گویه هــای مربــوط بــه 
قالــب  در  دانــش  تســهیم  و  اجتماعــی  ســرمایه  بعدهــای 
دقیق تــر  ســنجش  منظــور  بــه  نمره هــا  مجمــوع  مقیــاس 
متغیرهــای پژوهــش بــا توجــه بــه جامعــه آمــاری مــورد 
ــاز  ــم )امتی ــی ك ــكاران، 1387( از خیل ــلیمی و هم ــی )س بررس

ــد. ــن ش ــت( تدوی ــاز هف ــاد )امتی ــی زی ــا خیل ــک( ت ی
تعییــن  منظــور  بــه  پرسشــنامه ها،  گــردآوری  از  پــس   
معادله هــای  مــدل  بــه  ورود  بــرای  گویه هــا  مناســب ترین 
ســاختاری از تحلیــل عاملــی اكتشــافی اســتفاده شــد. در 
ایــن مرحلــه، بــه كمــک نرم افــزار SPSSWin20  گویه هایــی كــه 
ــدل  ــه م ــرای ورود ب ــود، ب ــک ب ــر از ی ــا بزرگت ــژه آنه ــدار وی مق

معادلــه ســاختاری انتخــاب شــدند )جــدول 1(. 
پژوهــش  ایــن  در  اســتفاده  مــورد  آمــاری  روش هــای 
بــا  تشــخیصی  عاملــی  تحلیــل  و  همبســتگی  تحلیــل 
محاســبه  بــرای   R و    SPSSWin20 افــزار  نــرم  از  اســتفاده 
بــا  معادله هــای ســاختاری  و مدل ســازی  ترتیبــی  تتــای 
بودنــد.    AMOS و   LISREL8.8 نرم افــزار  از  اســتفاده 
كــه  اســت  روشــی  ســاختاری  معادله هــای  مدل ســازی 
ــاره ی  ــا درب ــون فرضیه ه ــرآورد و آزم ــان دادن، ب ــرای نش ب
بــه كار  پنهــان  و  آشــكار  متغیرهــای  بیــن  علــی  رابطــه 
مــی رود )زامپتاكیــس و موســتاكیس، 2006(. ایــن رویكــرد 
ــاختاری  ــدل س ــری و م ــدل اندازه گی ــه ی م دارای دو مرحل

.)1988 گربینــگ،  و  )اندرســون  اســت 
ــتفاده  ــا اس ــق ب ــان تحقی ــای پنه ــی متغیره ــی و پایای روای
ایــن  در  شــد.  انجــام   )CFA( تأییــدی  عاملــی  تحلیــل  از 
مرحلــه از روایــی ســازه )AVE( بــرای بررســی روایــی و از 
ــی  ــای ترتیب ــب تت ــن، ضری ــی )CR( و همچنی ــی تركیب پایای
شــد.   اســتفاده  اندازه گیــری  ابــزار  پایایــی  بررســی  بــرای 
چنانچــه مقــدار AVE باالتــر از 0/5، مقــدار CR باالتــر از 
0/6 و تتــای ترتیبــی باالتــر از 0/7 باشــد، روایــی و پایایــی 
ابــزار تحقیــق مناســب و قابــل پذیــرش خواهــد بــود )منــوری 
ــن  ــوف، 1998(. ای ــل از رایك ــه نق ــكاران، 1394 ب ــرد و هم ف

آمده انــد.   1 جــدول  در  شــاخص ها 

تسهیم دانش

سرمایه اجتماعی
ساختاری

سرمایه اجتماعی
شناختی

سرمایه اجتماعی
ارتباطی

خالقیت دانشجویان

نگاره1-  مدل نظری پژوهش
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جدول1- روایی و پایایی عنصرهای تحقیق

عامل

)SSC( سرمایه اجتماعی ساختاری

)COSC( سرمایه اجتماعی شناختی

)RSC( سرمایه اجتماعی ارتباطی

)TAS( تسهیم دانش

نماد

SSC1
SSC2
SSC3
SSC4

COSC1
COSC2
COSC3
RSC1
RSC2
RSC3
TAS1
TAS2
TAS3
TAS4

متغیر

توان ایجاد ارتباط كاری مناسب با همكالسی ها
توان انجام كار گروهی

توجه به باورها و دیدگاه دیگران در دانشگاه
توان تبادل اطالعات علمی در محیط دانشگاه

صداقت نسبت به همكالسی ها
 پذیرش نگرش و دیدگاه همكالسی ها

احترام به صالحیت و شایستگی دیگران
درخواست كمک از دوستان

پیشقدم شدن برای رفع كدورت و اختالف ها
لذت بردن از تنوع فرهنگی در محیط دانشگاه

برقراری ارتباط علمی با دیگران 
استفاده از فناوری های الكترونیكی برای تسهیم دانش با دوستان

شركت فعال در سخنرانی و سمینارهای دانشگاه
تبادل مقاله های كوتاه در جمع همكالسی ها )ارایه مختصری از 

آموزه ها و روند اجرای پروژه(

(AVE) روایی

0/61

0/47

0/58

0/60

CR

0/82

0/68

0/76

0/83

Ө

0/87

0/73

0/79

0/81

 یافته ها
توصیفـی،  آمـار  از  آمـده  دسـت  بـه  نتیجـه ی  پایـه ی  بـر 
معیـار  انحـراف  بـا  سـال   23/36 پاسـخگویان  سـن  میانگیـن 
2/43 سـال، جوان تریـن دانشـجو 19 و مسـن ترین آن هـا 29 
سـاله بـود. از نظـر میـزان تحصیـالت اندكـی بیـش از نیمـی 
 41/8 كارشناسـی،  مقطـع  در  درصـد(  دانشـجویان)50/5  از 
درصـد در مقطـع كارشناسـی ارشـد و 7/7 درصـد در مقطـع 
دكتـری مشـغول بـه تحصیـل بودنـد. از نظـر جنـس نیـز 42/9 

درصـد پسـر و 57/1 درصـد دختـر بودنـد. 
دانشـجویان از نظـر میـزان خالقیـت )بـر پایـه پرسشـنامه 
سـنجش خالقیـت تورنـس( در  پنـج گـروه بـا خالقیـت بسـیار 
كـم، كـم، متوسـط، زیـاد و بسـیار زیـاد دسـته بندی شـدند. 
 100-120 امتیـاز    بـا  دانشـجویان  پرسشـنامه  ایـن  طبـق 
دارای خالقیـت بسـیار زیـاد، 100-85 خالقیـت زیـاد، 75-85 
خالقیـت متوسـط، 75-50 خالقیـت كـم و كمتـر از 50 دارای 
كـه  می دهنـد  نشـان  یافته هـا  هسـتند.  كـم  بسـیار  خالقیـت 
بیشـترین فراوانـی مربـوط به خالقیت بسـیار زیـاد 22 درصد، 
 13/20 كـم  درصـد،   23/10 متوسـط  درصـد،   38/50 زیـاد 

درصـد و بسـیار كـم 3/20 می باشـد )جـدول 2(. 
ــاختاری  ــای س ــازی معادله ه ــتفاده از مدل س ــش از اس پی
تشــكیل  متغیرهــای  بیــن  رابطــه  لیــزرل،  افــزار  نــرم  بــا 
بــا توجــه  بــا یكدیگــر مشــخص شــدند.  دهنــده ی مــدل 
پایــه تجزیــه و تحلیــل  بــه این كــه ماتریــس همبســتگی، 

مدل هــای عّلــی اســت، جــدول 3 گویــای ارتبــاط مثبــت و 
معنــی داری بیــن متغیرهــا اســت. هم خطــی بیــن متغیرهــای 
ــورد  ــس )VIF( م ــورم واریان ــل ت ــری عام ــا به كارگی ــش ب پژوه
آزمــون قــرار گرفــت و یافته هــا گویــای نبــود هم خطــی در 

ــود. ــا ب ــان متغیره می

نمره خالقیت

كمتر از 50
50-75
75-85

85-100
100-120

فراوانی

3
12
21
35
20
91

جدول2- توزیع فراوانی دانشجویان بر پایه سطح خالقیت

سطح

بسیار كم
كم

متوسط
زیاد

بسیار زیاد
كل

درصد انباشته

3/2
16/4
39/5

78
100
100

1

1
0/456**
0/481**
0/652**
0/526**

2

1
0/523**
0/484**
0/326**

جدول3- ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش

متغیر

تسهیم دانش 
سرمایه اجتماعی شناختی
سرمایه اجتماعی ارتباطی

سرمایه اجتماعی ساختاری 
خالقیت

3

1
0/498**
0/259*

4

1
0/438**

5

1

*P= 0.01 ** P= 0.05 

1
2
3
4
5
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شناسـایی  و  اكتشـافی  عاملـی  تحلیـل  انجـام  از  پـس 
بـرای  آن،  سـاختار  بـا  متغیـر  هـر  گویه هـای  مناسـب ترین 
)سـازه ها(  پنهـان  متغیرهـای  اندازه گیـری  مـدل  ارزیابـی 
مـدل  شـد.  اسـتفاده   )CFA( تأییـدی  عاملـی  تحلیـل  از 
اندازه گیـری متغیرهـای نهفتـه بـا بارهـای عاملـی اسـتاندارد 
در   t مقـدار  و  برازندگـی   و شـاخص های   2 نـگاره ی  در  شـده 

شـده اند. داده  نشـان   4 جـدول 

بـا توجـه به مقـدار گـزارش شـده شـاخص های برازندگی در 
جـدول 4 دیده می شـود كـه داده هـا از لحاظ آماری با سـاختار 
عاملـی و متغیرهـای پنهـان پژوهـش سـازگاری دارنـد و ایـن 
نمایانگـر هم سـو بـودن نشـانگرها بـا سـازهای نظـری پژوهش 
t همـه ی ضریب هـای  بـه جـدول 4، مقـدار  بـا توجـه  اسـت. 
مسـیر بیـن نشـانگرها و متغیرهـای پنهـان پژوهـش باالتـر از 

1/96 می باشـند و توجـه بـه این كـه در جـدول 1 شـاخص های 
مقـدار  متغیرهـا  ایـن  همـه  بـرای   AVE و  ترتیبـی   CR، θ
نشـانگرهای  همـه  كـه  كـرد  بیـان  می تـوان  دارنـد؛  مناسـبی 
گزینـش شـده بـرای سـنجش متغیرهـای نهفتـه پژوهـش بـه 
نیـز مـورد  آنهـا  پایایـی  و  درسـتی گزینـش شـده اند و روایـی 

تأییـد اسـت.

نتایـج  آزمـون  از  پـس  مـدل،  بـرآورد  در  مرحلـه  دومیـن 
بـرازش یـا بـرآورد مـدل اندازه گیـری، بـرآورد مدل سـاختاری 
اسـت. مدل سـاختاری رابطه بیـن متغیرهای پنهـان پژوهش 
شـاخص های  و  شـده  اسـتاندارد  عاملـی  بارهـای  نمایـش  بـا 
برازندگـی در نـگاره 3 و مقـدار t، سـطح معنـی داری و واریانس 
تبییـن شـده ی متغیرهای وابسـته پژوهش در جدول 4 نشـان 

داده شـده اسـت. 
همان گونـه كـه مشـاهده می شـود، شـاخص های برازندگـی 
برای مدل سـاختاری شـایان پذیرش بوده و نمایانگر سازگاری 
بـه  بـرازش  مناسـب مـدل سـاختاری هسـتند. شـاخص های 
ترتیـب نشـان می دهنـد كـه باقی مانـده ی شـایان توجهـی در 
بافـت داده هـا بـه جـا نمانـده، ضمـن این كـه رابطه هـای عّلـی 
بـه درسـتی تبییـن شـده و نیـز خطـای اندازه گیـری در الگـو به 

خوبـی كنترل شـده اسـت.
یافته هـای به دسـت آمـده از تحلیل مسـیر نشـان می دهند 

نگاره2-  مدل اندازه گیری متغیرهای پنهان پژوهش با 
نمایش بارهای عاملی استاندارد شده

Chi-Square= 96.36, df= 65, P-Value= 0.09698, RMSEA= 0.052

نماد

SSC1
SSC2
SSC3
SSC4

COSC1
COSC2
COSC3
RSC1
RSC2
RSC3
TAS1
TAS2
TAS3
TAS4

نوع متغیر

مستقل

مستقل

مستقل

مستقل/ وابسته

جدول4- خالصـه ی اطالعات مـدل  اندازه گیـری متغیرهای 
پژوهش پنهان 

متغیر نهفته

سرمایه اجتماعی ساختاری  
)SSC(

سرمایه اجتماعی شناختی  
)COSC(

سرمایه اجتماعی ارتباطی  
)RSC(

)TAS(  تسهیم دانش

T

12/64
9/87

10/18
8/93
7/18
9/89
8/77

10/42
7/89

12/19
10/12
9/98

15/04
9/25
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نگاره3-  تحلیل مسیر متغیرهای پژوهش همراه با 
اثرگذاری های مستقیم و غیر مستقیم آنها

سرمایه اجتماعی
ساختاری

سرمایه اجتماعی
شناختی

سرمایه اجتماعی
ارتباطی

خالقیت

تسهیم دانش

0.74

0.67

0.53

0.69

0.58

 X^2/df=1.63,  GFI= 0.90,  NFI = 0.94, NNFI = 96, IFI = 0.97,
CFI = 0.97, RMSEA = 0.061

 t مقدار

82/4

37/9

62/8

09/7

11/5

35/12

سطح معنی داری

0/00
0/00
0/00
0/00
0/00
0/00

مقـدار t، سـطح معنـی داری و واریانـس تبییـن  جـدول4- 
پژوهـش متغیرهـای  شـده ی 

مسیر

سرمایه اجتماعی ساختاری تسهیم دانش
 سرمایه اجتماعی ساختاری خالقیت

سرمایه اجتماعی شناختی تسهیم دانش
سرمایه اجتماعی شناختی خالقیت

سرمایه اجتماعی ارتباطی تسهیم دانش
تسهیم دانش خالقیت

   R2TAS = 0.534         R2CREA =  0.673

 ,  t = 9/37( كـه سـه سـازه ی سـرمایه ی اجتماعـی سـاختاری
 )ɣ = 0/67 ,  t =  7/09( سـرمایه اجتماعـی شـناختی ،)ɣ = 0/74
 )ɣ = 0/97 ,  t = 12/35( و تسـهیم دانـش در میـان دانشـجویان
دارای تأثیـر مسـتقیم و معنـی داری بـر خالقیـت دانشـجویان 

، هستند
 این در حالی است كه سرمایه ی اجتماعی ارتباطی دارای 
تأثیر مستقیمی بر خالقیت نیست و از راه سازه تسهیم دانش 
پیشین  بررسی های  می گذارد.  اثر  دانشجویان  خالقیت  بر 
از  خالقیت  بر  اجتماعی  سرمایه  بعدهای  اثرگذاری  گویای 
راه تسهیم دانش بود، این در حالی است كه مدل ساختاری 
سرمایه  سازه های  كه  می دهد  نشان   )4 )نگاره  پژوهش  این 
اجتماعی ساختاری و شناختی افزون بر اثرگذاری بر خالقیت 

خالقیت  بر  نیز  مستقیم  صورت  به  دانش،  راه  از  دانشجویان 
كه  است  معنی  بدان  این  هستند.  تأثیرگذار  دانشجویان 
مواردی چون توان ایجاد ارتباط كاری مناسب با هم كالسی ها، 
دیگران  به  نسبت  داشتن  صداقت  و  گروهی،  كار  انجام  توان 

به طور مستقیم بر خالقیت دانشجویان اثرگذار هستند. 
از  درصـد   67/3 می دهـد  نشـان   4 جـدول  كـه  همان گونـه 
مجمـوع  بـا  دانشـجویان  خالقیـت  وابسـته  متغیـر  واریانـس 
اثرهـای متغیرهـای پژوهـش تبییـن می شـود. افـزون برایـن، 
میـان  در  دانـش  تسـهیم  میـزان  متغیـر  از  درصـد   53/4
)سـاختاری،  اجتماعـی  سـرمایه  بعـد  سـه  بـا  دانشـجویان 
شـناختی و ارتباطـی( تبییـن می شـود و ایـن رابطـه در سـطح 

اسـت.  معنـی دار  خطـا  درصـد  یـک 

بحث و نتیجه گیری
كنش هـای  بـا  اجتماعـی  محیطـی  عنـوان  بـه  دانشـگاه ها 
پـرورش  بـرای  مكان هـا  مهم تریـن  از  یكـی  چندگانـه، 
اسـتعدادهای خـالق بـه شـمار می آینـد. در تأییـد ایـن گفتـار 
می تـوان چنیـن اسـتدالل كرد كه بیشـتر كنش هـای اجتماعی 
كـه  هسـتند  جدیـدی  اطالعـات  و  دانـش  مبادلـه ی  نیازمنـد 
كنشـگران بتواننـد آن هـا را بـا اطالعـات و دانـش خـود تركیب 
سـرمایه ی  كـه  كـرد  بیـان  می تـوان  پایـه،  ایـن  بـر  كننـد. 
اجتماعـی نقشـی انكارناپذیر در توسـعه خالقیت دانشـجویان 
از راه تسـهیم دانـش ایفا می كنـد. ایده ی بنیادیـن در این بین 
آن اسـت كـه سـرمایه اجتماعـی بـه عنـوان چكیـده فرهنـگ 
در  عمیقـی  تفاوت هـای  بـه  منجـر  سـازمانی،  یـا  اجتماعـی 

تجـارب، بنیان هـای دانش، آمـوزش، و خالقیـت در بین افراد 
همبسـتگی  تحلیـل  یافته هـای  راسـتا،  همیـن  در  می شـود. 
كـه  دادنـد  نشـان  پژوهـش  ایـن  سـاختاری  معادلـه  مـدل  و 
)سـاختاری،  اجتماعـی  سـرمایه  كننـده  تبییـن  مولفه هـای 
بـر  تأثیـر معنـی داری  و  مثبـت  رابطـه  ارتباطـی(  و  شـناختی 
راه  از  و  مسـتقیم  صـورت  بـه  دانشـجویان  خالقیـت  میـزان 

تسـهیم دانـش دارنـد. 
سـرمایه  میـزان  افزایـش  بـا  كـه  اسـت  معنـی  بـدان  ایـن 
بـا  متناسـب  آنـان  خالقیـت  میـزان  دانشـجویان،  اجتماعـی 
آن، افزایـش خواهـد یافـت. ایـن یافته هـا نتایـج پژوهش های 
پاسـكارال و ترنزینـی )2003(، مبنـی بـر وجود رابطه مسـتقیم 
بیـن كنـش دانشـجویان بـا همدیگـر و بـا مدرسـان بـر ارتقـای 

تاثیر سرمایه اجتماعی و تسهیم...
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 ،)2014( همـكاران  و  سانچز-فامیسـیو  خالقیـت؛   سـطح 
مبنـی بـر وجـود رابطـه مثبت و معنـی دار بیـن میزان سـرمایه 
چنـگ  سـازمان؛  در  نـوآوری  بـا  سـازمان  درونـی  اجتماعـی 
)2012(، گویـای تأثیـر سـرمایه اجتماعی بر ایجـاد خالقیت از 
راه اثرگـذاری بـر دانـش و یانـگ و چنـگ )2010(، بـرای نقش 

كنش هـای بیـن فـردی در خالقیـت را تأییـد می نمایـد. 
سـاختاری  معادلـه  مـدل  از  آمـده  دسـت  بـه  یافته هـای 
نشـان داد كـه از بیـن متغیرهای بیرونـی مدل، میزان تسـهیم 
دانـش )با ضریب مسـیر 0/97(، سـرمایه اجتماعی سـاختاری 
شـناختی  اجتماعـی  سـرمایه  و    )0/74 مسـیر  ضریـب  )بـا 
تأثیـر  بیشـترین  دارای  ترتیـب  بـه   )0/67 مسـیر  ضریـب  )بـا 
مسـتقیم بـر میـزان خالقیـت دانشـجویان هسـتند. از سـوی 
دیگـر، سـرمایه اجتماعـی شـناختی )بـا ضریـب مسـیر 0/69( 
و سـرمایه اجتماعـی ارتباطـی )با ضریـب مسـیر 0/58( دارای 
بیشـترین تأثیر مسـتقیم بر تسـهیم دانش و بیشـترین اثر غیر 

مسـتقیم بـر خالقیـت دانشـجویان بودنـد.
را  اجتماعی-فرهنگـی  نظریـه  مبانـی  یافته هـا،  ایـن   
مبنـی بـر نقـش بنیادیـن تعامل هـای اجتماعـی در توسـعه ی 
فـردی و خالقیـت؛ چـن و همـكاران )2008(، مبنـی بـر نقـش 
افـراد  خالقیـت  بـر  ارتباطـی  شـبكه  و  اجتماعـی  كنش هـای 
و  تایوانـا   ،)1989( آمابیـل  و  هنسـی  تحقیـق،  گروه هـای  در 

فـردی  بیـن  كنش هـای  نقـش  بـر  مبنـی   ،)2005( مک لیـن 
بـر تسـهیم و تلفیـق دانـش و  ارتباطـی(  )سـرمایه اجتماعـی 
خالقیـت را تأییـد می كنـد. در ادامـه، بـا توجـه بـه یافته هـای 

می شـوند: ارایـه  زیـر  قـرار  بـه  پیشـنهادهایی  پژوهـش، 
- برنامه ریـزان دانشـگاه بـا همـكاری اعضـای هیـات علمـی 
در جهـت آمـوزش و ارتقـای ویژگی هـای اعتمـاد بـه دیگـران، 
درون  نهادهـای  در  عضویـت  افـراد،  باورهـای  بـه  احتـرام 
كمـک  ارتباطـی،  فناوری هـای  بـه  دسترسـی  دانشـگاهی، 
برگـزاری  بـا  بـه دیگـران و صداقـت داشـتن در دانشـجویان، 

كننـد.  اقـدام  آموزشـی  كارگاه هـای  و  دوره هـا 
- دانشـگاه كشـاورزی و منابـع طبیعـی رامیـن خوزسـتان 
بـا تصویـب كـردن طرح هـای پژوهشـی، مؤثرتریـن منبع هـای 
و  كنـد  شناسـایی  را  خویـش  درون دانشـگاهی  ارتباطـی 
جهـت  در  ارتباطـی،  منابـع  ایـن  راه  از  دانشـگاه  كنشـگران 
پـرورش سـرمایه اجتماعـی سـاختاری و دیگـر ابعـاد سـرمایه 
اجتماعـی و در پـی آن افزایـش سـطح تسـهیم دانـش در میان 
بردارنـد.  بنیادیـن  گام هایـی  آنـان،  خالقیـت  و  دانشـجویان 

سپاسگزاری
دانشگاه  پژوهشی  معاونت  از  تحقیق  این  پژوهشگران 
كشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان به پاس فراهم كردن 

زمینه های اجرای این طرح پژوهشی، قدردانی می كنند.



فصل نامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی 52

Andrews, R. (2010). Organizational social capital, structure and performance. Human Relations.
Burt, R. (1997). The contingent value of social capital. Administrative Science Quaterly, 42, 

339365. Coleman, J.(1988). Social capital in the creation of human capital. American Journal of Soci-
ology, 94.

Celik, K. (2013). The Contribution of supervisors to doctoral students in doctoral education: A 
qualitative study. Creative Education, 4(01), 9.

Chan, W. K., & Ngok, K. (2011). Accumulating human capital while increasing educational ine-
quality: a study on higher education policy in China. Asia Pacific Journal of Education, 31(3), 293-310.

Cheng, H. H. (2012). The Effect of Social Capital on Creativity in Information Systems Develop-
ment Projects: The Mediating Effect of Knowledge Integration. In Proceedings of World Academy of 
Science, Engineering and Technology (No. 64). World Academy of Science, Engineering and Technol-
ogy.

Daud, A. M., Omar, J., Turiman, P., & Osman, K. (2012). Creativity in science education. Proce-
dia-Social and Behavioral Sciences, 59, 467-474.

Davis, K. M. (2008). Teaching a course in creative approaches in counseling with children and 
adolescents. Journal of Creativity in Mental Health, 3(3), 220-232.

Eggens, L., Van der Werf, M. P. C., & Bosker, R. J. (2008). The influence of personal networks 
and social support on study attainment of students in university education. Higher Education, 55(5), 
553-573.

Eteläpelto, A., & Lahti, J. (2008). The resources and obstacles of creative collaboration in a long-
term learning community. Thinking skills and creativity, 3(3), 226-240.

Florida, R. L. (2002). The rise of the creative class: and how it's transforming work, leisure, com-
munity and everyday life. Basic books.

Fukuyama, F. (1995). Trust: The social virtues and the creation of prosperity (No. D10 301 c. 1/c. 
2). New York: Free press.

Gangadharappa, H., Pramod, K., & Shiva, K. H. (2007). Gastric floating drug delivery systems: A 
review. Indian Journal of Pharmaceutical Education and Research, 41(4), 295-305. 

Glăveanu, V. P. (2010). Creativity in context: The ecology of creativity evaluations and practices in 
an artistic craft. Psychological Studies, 55(4), 339-350.

Gu, J., Zhang, Y., & Liu, H. (2014). Importance of social capital to student creativity within higher 
education in China. Thinking Skills and Creativity, 12, 14-25.

Josephs, I. E., & Valsiner, J. (2007). Developmental science meets culture: Cultural developmental 
psychology in the making. International Journal of Developmental Science, 1(1), 47-64.

Lave, J. (1991). Situating learning in communities of practice. Perspectives on socially shared 
cognition, 2, 63-82.

Lave, J. (1991). Situating learning in communities of practice. Perspectives on socially shared 
cognition, 2, 63-82.

McWilliam, E. (2009). Teaching for creativity: from sage to guide to meddler. Asia Pacific Journal 
of Education, 29(3), 281-293.

McWilliam, E. (2009). Teaching for creativity: from sage to guide to meddler. Asia Pacific Journal 

تاثیر سرمایه اجتماعی و تسهیم...



53فصل نامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی

شماره 36، بهار 1395

of Education, 29(3), 281-293.
Nahapiet, J., & Ghoshal, S. (1998). Social capital, intellectual capital, and the organizational ad-

vantage. Academy of management review, 23(2), 242-266.
Pishghadam, R., & Zabihi, R. (2011). Social and cultural capital in creativity. Canadian Social 

Science, 7(2), 32-38.
Putnam, R. D. (1993). The prosperous community. The american prospect, 4(13), 35-42.
Reagans, R., & McEvily, B. (2003). Network structure and knowledge transfer: The effects of co-

hesion and range. Administrative science quarterly, 48(2), 240-267.
Rogoff, B. (2003). The cultural nature of human development. Oxford University Press.
Storper, M. (1997). The regional world: territorial development in a global economy. Guilford 

Press.
Tiwana, A., & Mclean, E. R. (2003). Expertise integration and creativity in information systems 

development. Journal of Management Information Systems, 22(1), 13-43.
Vilanova, P. T., & Josa, R. T. (2003). Social capital as a managerial phenomenon. Department of 

Industrial Engineering & Management, Tampere university of Technology.
Wu, J.-J.,&Albanese,D.(2010). Asian creativity, chapterone: Creativity across three Chinese soci-

eties. Thinking Skills and Creativity, 5, 150–154.
Yang, H. L., & Cheng, H. H. (2010). Creativity of student information system projects: From the 

perspective of network embeddedness. Computers & Education, 54(1), 209-221.
Zampetakis, L. A., & Moustakis, V. (2006). Linking creativity with entrepreneurial intentions: A 

structural approach. The International Entrepreneurship and Management Journal, 2(3), 413-428.



The Effect of Students’ Social Capital on their Creativity in Khouzestan 
Ramin Agriculture and Natural Resources University

M. Baradaran1; F. Monavvarifard2

1. Associate Professor,  Department of Agricultural Extension and Education, Ramin  
Agricultural and Natural Resources University, Ahvaz, Iran

2. Post Graduate Student of Agricultural Education, Ramin Agricultural and Natural 
Resources University, Ahvaz, Iran

 

Abstract
Nourishing creativity among students as an essential pillar of knowledge-based development, is es-

sential to enhance their professional competences. Creativity domain emphases on the action between 
people and combination of knowledge, idea and information and more generally experts to nourish cre-
ativity among students. This study aims to investigate the effect of social capital and knowledge sharing 
in agricultural students’ creativity. Statistical population of this research consisted of 1400 students in 
Khouzestan Ramin Agricultural and Natural Recourses University, from those 91 students were selected 
as sample using stratified random sampling technique. The main tool to collect data was questionnaire.  
Structural Equation Modeling (SEM) via LISREL8.8 was used to evaluate validity and reliability of the 
research questionnaire, and also to examine goodness of the latent variables. Findings of SEM analysis 
indicated that structural social capital, cognitive social capital and knowledge sharing among students 
had a direct and significant effect on students’ creativity. While, analysis showed that Communicational 
social capital did not have a direct effect on students’ creativity and it effected on student’s creativity 
within mediation of knowledge sharing variable. 

Index Terms: Social capital, knowledge sharing, Student creativity, social-cultural theory, Structural 
social capital
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