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چکیده

پـرورش خالقیت در بین دانشـجویان رکن اساسـی توسـعه دانـش بنیان و افزایش شایسـتگیهای آنان اسـت .صاحبنظران

حـوزهی خالقیـت بـر کنشهـای بیـن مـردم و ترکیـب دانـش ،ایدههـا و اطالعـات ،و بهطـور کلیتـر جنبـهی اجتماعـی خالقیت
بـرای پـرورش دانشـجویان تأکیـد دارنـد .بـر ایـن پایه ،هدف کلـی این پژوهش بررسـی تأثیـر سـرمایه اجتماعی و تسـهیم دانش

بـر خالقیـت دانشـجویان رشـتههای کشـاورزی بـود .جامعـهی آمـاری پژوهـش را  1400تـن دانشـجویان دانشـگاه کشـاورزی و

منابـع طبیعـی رامیـن خوزسـتان تشـکیل دادنـد .حجم نمونه با اسـتفاده از فرمـول کوکران و در نظـر گرفتن انحـراف معیار نمره
کل خالقیـت 91 ،تـن تعییـن شـد که بـا اسـتفاده از روش نمونهگیری تصادفی متناسـب با حجم انتخاب شـدند . .ابـزار گردآوری
دادههـا ،پرسشـنامه ای محقـق سـاخته بـود .بررسـی روایـی ،پایایـی ،بـرازش متغیرهای پنهـان و آزمـون فرضیههـای پژوهش

بـا اسـتفاده از روش مدلسـازی معادلههـای سـاختاری و بهکارگیـری نرمافـزار  LISREL8.8انجـام شـد .نتیجـهی تحلیل عاملی
تأییـدی روایـی ،پایایـی و بـرازش متغیرهـای پنهـان پژوهـش را تأیید کـرد .یافتههای به دسـت آمـده از مدل معادله سـاختاری

بیانگـر آن بـود کـه سـه سـازه سـرمایه اجتماعـی سـاختاری ،سـرمایه اجتماعی شـناختی و تسـهیم دانـش دارای تأثیر مسـتقیم

و معنـیداری بـر خالقیـت دانشـجویان هسـتند ،ایـن در حالی اسـت کـه سـرمایه اجتماعـی ارتباطی تأثیر مسـتقیم بـر خالقیت
نداشـت ولـی به واسـطهی سـازه تسـهیم دانـش و به صـورت غیر مسـتقیم بر خالقیـت دانشـجویان اثر میگذاشـت.

کلیـد واژههـا :سـرمایه اجتماعـی ،تسـهیم دانـش ،خالقیـت دانشـجو ،نظریـه اجتماعی-فرهنگـی ،سـرمایه اجتماعـی

سـاختاری

نویسندهی مسئول :فیض ا ...منوری فرد
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مقدمه

نیــاز بشــر بــه رشــد و توســعه در دهــه هــای اخیــر ســبب

حاکــم شــدن فرهنــگ رقابــت بــر فضــای اقتصــادی ،سیاســی
و اجتماعــی شــده و ایــن امــر در رابطــهی ملتهــا باعــث

ایــن باورســت کــه پژوهشهــای پــر شــماری در ارتبــاط بــا

راه هایــی کــه بــه خالقیــت دانشــجویان در نظــام آمــوزش
عالــی کمــک میکنــد ،صــورت گرفتــه اســت (چــان و نگــوک،
.)2011

اهتمــام خــاص بــه خالقیــت و نــوآوری شــده ،بــه شــکلی کــه

خالقیــت در ارتباطــی تنگاتنــگ بــا هنــر و تخیــل قــرار

پاییــن تــر در محیــط هــای ســازمانی نیــز شــده اســت .از ایــن

بــه منظــور اســتفاده در صنعــت ،توســعه میدهنــد .ایــن کار

جــزو جداناپذیــر بســتر حرکــت جامعههــا و در ســطحهای
روســت کــه دانشــمندان علــوم اجتماعــی برخــاف اندیشــه

دارد کــه در آن افــراد بــا اســتعداد ،یــک فنــاوری جدیــد را
دارای جنبههــای گستردهایســت ،و بــر خالقیــت بــه عنــوان

هــای اقتصاددانــان ،علــت پاییــن بــودن رشــد اقتصــادی را

موضوعــی کــه ارزش اقتصــادی ،گروه-بنیــان  ،مشــاهده پذیــر

بلکــه بــه طــور عمــده علــت آن را در ضعــف خالقیــت و

.)2007

نــه تنهــا در کمبــود ســرمایه و منبعهــای مالــی دانســته،

نــوآوری در برخــی از جامعههــا کــه دامــن ســازمان هــای
آنهــا را نیــز گرفتــه اســت ،مــی داننــد (بورقانــی فراهانــی و
همــکاران.)1392 ،

و دارای قابلیــت یادگیریســت ،تمرکــز دارد (مکویلیــام،
اگرچــه ،در پژوهشهــای خالقیــت یــک ســنت طوالنــی در

تأکیــد بــر ویژگیهــای شــناختی فــرد ،وجــود دارد (وســتلوند،

 .)2013امــا ،پژوهشهــای اخیــر در مــورد خالقیــت ،تأکیــد

موضـوع خالقیـت بـه بحثـی متـداول در بیـن پژوهشـگران

بــر کنشهــای بیــن مــردم و ترکیــب دانــش ،ایدههــا و

بـه موضـوع خالقیـت از منظرهـای مختلفـی نگریسـته شـده

دارنــد .در همیــن راســتا ،پژوهشــگران نشــان دادهانــد کــه

بـدل شـده و وارد گفتمـان آمـوزش عالـی نیـز شـده اسـت.
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 کشـور تبدیل شـده اسـت چرا
کـه خالقیـت ،تنهـا بـه موضـوع نـوآوری مربـوط نمـی شـود،

بلکـه همـهی فعالیـت هـا و افـکار را تحـت تاثیـر قرار مـی دهد
(داود و همـکاران.)2012 ،

اطالعــات ،و بهطورکلیتــر جنبــه اجتماعــی خالقیــت

کنشهــای بیــن فــردی ،عامــل بســیار مهمــی در خالقیــت
افــراد هســتند و از راه اثرگــذاری بــر تلفیــق دانــش ،خالقیــت

را تحــت تأثیــر قــرار میدهنــد (تایوانــا و مکلــن2003 ،؛
یانــگ و چنــگ.)2010 ،

رهیافتهـای روانشـناختی بـر ایـن باورنـد کـه توسـعهی

انسـانی شـامل توسـعهی خالقیـت مبتنی بر جامعـه و فرهنگ

غالـب اسـت (ژوسـف و والسـینر .)2007 ،این فرضیه ،توسـط
نظریـه پردازانـی چـون رگـورف ( ،)2003کـه بیـان میکـرد

بــر ایــن پایــه ،پــرورش خالقیــت در بیــن دانشــجویان

توسـعهی مـردم ناشـی از مشـارکت آنـان در جوامـع فرهنگـی

جامع ـهای ،بــه منظــور افزایــش صالحیــت هــای آنــان بســیار

میدانـد کـه از راه مشـارکت در عمـل اجتماعـی حاصـل

بــه عنــوان پایــهی اساســی توســعه دانــش بنیــان در هــر

ضــروری اســت (دیویــس .)2008 ،بــرای دســت یافتــن بــه
ایــن مهــم ،افزایــش خالقیــت دانشــجویان در آمــوزش عالــی
بــه عنــوان یکــی از هدفهــای اصلــی موسس ـههای آموزشــی

مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت (پیشــقدم و ذبیحــی.)2011 ،

چراکــه ایــن موسســهها در قبــال آمــوزش ،تربیــت و ایجــاد
دانــش در دانشــجویان مســولند (کلیــک .)2013 ،شــمار

زیــادی از مدیــران و دانشــمندان بــر ایــن باورنــد کــه نظــام

آمــوزش عالــی بایــد در جهــت پــرورش خالقیــت دانشــجویان
بیشــتر تشــویق شــود (وو و آلبانــس .)2010 ،بــر پایــه ی

اسـت و الو ( ،)1991کـه یادگیـری را یـک پدیـده اجتماعـی

میشـود ،فراهـم آمـد .افـزون بـر ایـن ،بـر پایـهی نظریـه

اجتماعی-فرهنگـی  ،تعاملهـای اجتماعـی نقشـی بنیادیـن
در توسـعه فـردی ایفـا مـی کننـد.

ویالنــو و جوســا ( ،)2003ســرمایه اجتماعــی را بــه عنــوان

پدیــدهای مدیریتــی تلقــی کــرده و بــرای آن ویژگیهــای
مختلفــی ماننــد؛ اعتمــاد (هنجارهــا) ،ارزشهــا و رفتارهــای
مشــترک ،ارتباطــات ،همــکاری ،تعهــد متقابــل ،شــناخت

متقابــل و شــبکه را عنــوان کردهانــد .آنــان بــاور دارنــد کــه

ســرمایهی اجتماعــی نمیتوانــد بــدون یکــی از ایــن ویژگیهــا
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وجــود داشــته باشــد و نمیتــوان تصــور کــرد کــه ســازمان،

(انــدروس.)2010 ،

اجتماعــی مفهومــی چنــد بعــدی بــا جنبههــای سیاســی،

ممکـن اسـت بـا کمیـت و کیفیت شـبکه هـای ارتباطـی فردی

بــدون بعضــی از ایــن ویژگیهــا بتوانــد کار کنــد .ســرمایه

مــادی و ارتباطــی اســت .از ای ـنرو ،نمیتــوان آن را تنهــا بــا
یــک شــاخص انــدازه گرفــت .ایــن پدیــده بــه منزلـهی عاملــی
انســجامبخش عمــل میکنــد و اعضــای جامعــه را در کنــار

هــم نگــه م ـیدارد .مفهــوم انســجام اجتماعــی گاهــی معــادل
بــا ســرمایه اجتماعــی در نظــر گرفتــه میشــود و اشــاره بــه

درجــه بــه هــم پیوســتگی و انســجام میــان گروههــا در جامعــه
دارد (امیرخانــی و آغــاز.)1390 ،

دسـتیابی بـه هدفهـای دانشـگاهی بـرای دانشـجویان

و اجتماعـی آنـان (سـرمایه اجتماعـی) تحـت تاثیـر قـرار گیرد
(اگگنـس و همـکاران .)2008 ،در تأییـد ایـن امر ،مـک ویلیام

( ،)2009بیـان مـی کنـد کـه منابع مختلـف سـرمایه اجتماعی
بـه افـراد اجـازه مـی دهنـد بـه دانـش دسـت یابنـد کـه ممکـن

اسـت میـزان نـوآوری و خالقیـت افـراد را از راه تسـهیم دانش

و منابـع تکمیلـی ارتقا دهـد .اتالپلتو و الهتی ( ،)2008نشـان

دادنـد کـه زمینـه هـای اجتماعی-فرهنگـی نقشـی بنیانـی

محققـان برای تشـریح سـرمایه اجتماعی تحلیـل متفاوتی

در توسـعه خالقیـت و بـه ویـژه خالقیـت دانشـجویان ایفـا

اجتماعـی را ویژگـی ملتهـا یـا نواحـی جغرافیایـی ،پوتنـام

تایوانـا و مـک لیـن ( ،)2003در پژوهشـی بـه ایـن نتیجـه

را بـه کار میبرنـد .بهطـور مثـال فوکویامـا ( )1995سـرمایه

( ،)1993آن را ویژگـی اجتماعـات ،بـرت ( ،)1997آن را
ن در
ویژگـی شـبکههای فـردی و بیکـر ،آن را ویژگـی سـازما 

تعامـل بـا دیگـر سـازمانها میداننـد .در یـک دسـتهبندی
کلـی سـرمایه اجتماعـی بـه سـه بعـد محـدود میشـود کـه

عبارتنـد از :سـاختاری (بیشـتر ناظر بر روابط موجـود و میزان

و شـکل ایـن روابـط اسـت کـه نمـود عینـی سـرمایه اجتماعـی
در جامعه اسـت) ،شـناختی (زبان مشـترک ناشـی از شـناخت

متقابـل شـامل ارزشهـا ،باورهـا ،نگرشهـا ،و پنداشـتهای

اجتماعـی) ،و ارتباطـی (متغیرهایـی کـه بـدون وجـود آنهـا
کنشـگران اجتماعـی بـا یکدیگـر ارتبـاط متقابـل برقـرار
نمیکننـد ماننـد اعتمـاد ،هنجـار ،تعهـد و روابـط متقابـل،

تعییـن هویـت مشـترک) (موسـوی.)1385 ،

میکننـد.

رسـیدند کـه کنشهـای بیـن فـردی (سـرمایه اجتماعـی

ارتباطـی) از راه اثرگـذاری بـر تسـهیم دانـش ،خالقیـت را
تحـت تأثیر قـرار میدهـد .هیهونگ پارک ( )2006و اسـتوان

( ،)2002در پژوهـش خـود بـه بررسـی نقـش اعتمـاد در خلـق
دانـش در یـک سـازمان مجـازی پرداختهانـد.

آنــان شــرایط اصلــی بــرای تولیــد ســرمایه اجتماعــی را

فرصــت و انگیــزش و توانایــی مــی داننــد و نتیجــه مــی گیرنــد
کــه اعتمــاد بــر خلــق دانــش از راه فرصــت ،انگیــزه و توانایــی

ترکیــب دانــش در یــک ســازمان مجــازی اثــر میگــذارد و
عاملهایــی ماننــد شــبکه غیــر رســمی ،هنجارهــا و ارزش

هــای مشــترک و اعتمــاد متقابــل در خلــق دانــش موثرنــد.
چنــگ ( ،)2012در پژوهشــی بــا عنــوان نقــش ســرمایهی

ســرمایهی اجتماعــی چکیــده فرهنــگ اجتماعــی یــا

اجتماعــی بــر خالقیــت در پروژههــای توســعه ســامانههای

پایهگــذاری شــده اســت (قنــادان و اندیشــمند.)1388 ،

ســرمایه اجتماعــی تأثیــری مســتقیم بــر افزایــش خالقیــت،

ســازمانی اســت کــه بــر پایــهی اعتمــاد و مشــارکت افــراد
بنابرایــن ،اگــر نظــام آمــوزش عالــی بــه عنــوان ســامانهای

کــه در آن تخصــص فــردی و تجربــهی اجتماعــی بــه عنــوان

وســیلهای بــرای ارایــه خدمــات بهتــر در نظــر گرفتــه

شــود ،آنگاه ارتبــاط بیــن اعضــای ایــن ســازمان (ســرمایه

اجتماعــی) بهطــور بالقــوه منبعــی بــا ارزش بــرای ادارهی
امــور خواهــد بــود (ناهاپیــت و گوشــال .)1998 ،جــان کالم

در ســرمایه اجتماعــی آن اســت کــه منابــع ارتباطــی درون
یــک جامعــه میتواننــد بــه وســیلهی کنشــگران ویــژه ای بــه

منظــور دســتیابی بــه نتایــج مطلــوب ،تحــت کنتــرل درآیــد
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اطالعــات؛ بــا نقــش میانجیگــری دانــش نشــان داد کــه
از راه اثرگــذاری بــر دانــش دارد .ایــن در حالــی بــود کــه

رابطــهی معنــیداری بیــن دانــش و ســرمایه اجتماعــی
مشــاهده نشــد.

بنـا بـر آنچـه عنـوان شـد ،میتـوان گفـت کـه جنبـهی

اجتماعـی خالقیـت بسـیار مهـم اسـت .بیشتـر ،کنشهـای

اجتماعـی نیازمند تسـهیم دانش و اطالعات جدیدی هسـتند
کـه کنشـگران بتواننـد آن اطالعـات و دانـش جدیـد را بـا

اطالعـات و دانـش موجود خـود ،ترکیب کنند .بر این اسـاس،

میتـوان نتیجـه گرفت کـه ویژگیهـای محیط فعالیـت مردم و

شماره  ،36بهار 1395

از جملـه دانشـجویان در محیـط دانشـگاه ممکـن اسـت نقـش

بخــش دوم ،ســنجش ســطح ســرمایه اجتماعــی (ســاختاری،

1997؛ فلوریـدا.)2002 ،

ســوم ،میــزان تســهیم دانــش 8 ،گویــه ،و بخــش چهــارم

بسـیار مهمـی در آمادگی بـرای خالقیـت ایفا کنند (اسـتورپر،

 10گویــه ،شــناختی 7 ،گویــه ،و ارتباطــی 5 ،گویــه) ،بخــش

تـا کنـون پژوهشـی کـه بـه طـور ویـژه بـه بررسـی و روشـن

ســنجش خالقیــت دانشــجویان بــا اســتفاده از پرسشــنامه

کشـاورزی بپـردازد ،انجـام نشـده و یـک شـکاف اطالعاتـی در

بعدهــای ســرمایه اجتماعــی و تســهیم دانــش در قالــب

کـردن نقـش سـرمایه اجتماعـی بـر خالقیـت دانشـجویان
ایـن زمینـه احسـاس میشـود .از ایـنرو ،هـدف ایـن پژوهش

بررسـی تأثیـر سـرمایه اجتماعـی و تسـهیم دانش بـر خالقیت

دانشـجویان کشـاورزی اسـت .برای دسـتیابی بـه این هدف،
بـر پایـه آنچـه عنوان شـد ،مـدل نظری پژوهـش مطابـق نگاره

 1شـکل گرفـت.

اســتاندارد خالقیــت تورنــس بــود .گویههــای مربــوط بــه

مقیــاس مجمــوع نمرههــا بــه منظــور ســنجش دقیقتــر

متغیرهــای پژوهــش بــا توجــه بــه جامعــه آمــاری مــورد
بررســی (ســلیمی و همــکاران )1387 ،از خیلــی کــم (امتیــاز
یــک) تــا خیلــی زیــاد (امتیــاز هفــت) تدویــن شــد.

پــس از گــردآوری پرسشــنامهها ،بــه منظــور تعییــن

مناســبترین گویههــا بــرای ورود بــه مــدل معادلههــای

سرمایه اجتماعی
ساختاری

خالقیت دانشجویان

تسهیم دانش

سرمایه اجتماعی
شناختی
سرمایه اجتماعی
ارتباطی

نگاره -1مدل نظری پژوهش
روششناسی

ایــن پژوهــش از نظــر ماهیــت از نــوع پژوهــش هــای کمــی،

از لحــاظ هــدف کاربــردی ،از نظــر روش گــردآوری داده هــا

میدانــی و از لحــاظ آمــاری علی-ارتباطــی و از گــروه تحلیــل
ماتریــس کواریانــس اســت .جامعــه ی آمــاری پژوهــش را

 1400تــن دانشــجویان دانشــگاه کشــاورزی و منابــع طبیعــی
رامیــن خوزســتان ،در ســال تحصیلــی (،)1393-1394

تشــکیل دادنــد.

ســاختاری از تحلیــل عاملــی اکتشــافی اســتفاده شــد .در
ایــن مرحلــه ،بــه کمــک نرمافــزار  SPSSWin20گویههایــی کــه

مقــدار ویــژه آنهــا بزرگتــر از یــک بــود ،بــرای ورود بــه مــدل

معادلــه ســاختاری انتخــاب شــدند (جــدول .)1

روشهــای آمــاری مــورد اســتفاده در ایــن پژوهــش

تحلیــل همبســتگی و تحلیــل عاملــی تشــخیصی بــا

اســتفاده از نــرم افــزار  SPSSWin20و  Rبــرای محاســبه
تتــای ترتیبــی و مدلســازی معادلههــای ســاختاری بــا

اســتفاده از نرمافــزار  LISREL8.8و  AMOSبودنــد.

مدلســازی معادلههــای ســاختاری روشــی اســت کــه

بــرای نشــان دادن ،بــرآورد و آزمــون فرضیههــا دربــارهی

رابطــه علــی بیــن متغیرهــای آشــکار و پنهــان بــهکار

م ـیرود (زامپتاکیــس و موســتاکیس .)2006 ،ایــن رویکــرد
دارای دو مرحلــهی مــدل اندازهگیــری و مــدل ســاختاری

اســت (اندرســون و گربینــگ.)1988 ،

روایــی و پایایــی متغیرهــای پنهــان تحقیــق بــا اســتفاده

از تحلیــل عاملــی تأییــدی ( )CFAانجــام شــد .در ایــن
مرحلــه از روایــی ســازه ( )AVEبــرای بررســی روایــی و از

پایایــی ترکیبــی ( )CRو همچنیــن ،ضریــب تتــای ترتیبــی

حجــم نمونــه بــا اســتفاده از فرمــول کوکــران و در نظــر

بــرای بررســی پایایــی ابــزار اندازهگیــری اســتفاده شــد.

شــد و بــا اســتفاده از روش نمونــه گیــری تصادفــی متناســب

 0/6و تتــای ترتیبــی باالتــر از  0/7باشــد ،روایــی و پایایــی

گرفتــن انحــراف معیــار نمــرهی کل خالقیــت 91 ،تــن تعییــن
بــا حجــم بــر پایــهی جنــس و مقطــع تحصیلــی انتخــاب

شــدند .ابــزار گــردآوری دادههــا ،پرسشــنامه ای در چهــار
بخــش شــامل بخــش اول ویژگیهــای فــردی دانشــجویان،

چنانچــه مقــدار  AVEباالتــر از  ،0/5مقــدار  CRباالتــر از

ابــزار تحقیــق مناســب و قابــل پذیــرش خواهــد بــود (منــوری

فــرد و همــکاران 1394 ،بــه نقــل از رایکــوف .)1998 ،ایــن

شــاخصها در جــدول  1آمدهانــد.
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تاثیر سرمایه اجتماعی و تسهیم...

جدول -1روایی و پایایی عنصرهای تحقیق
عامل
سرمایه اجتماعی ساختاری ()SSC

سرمایه اجتماعی شناختی ()COSC
سرمایه اجتماعی ارتباطی ()RSC
تسهیم دانش ()TAS

نماد
SSC1
SSC2
SSC3
SSC4
COSC1
COSC2
COSC3
RSC1
RSC2
RSC3
TAS1
TAS2
TAS3
TAS4

متغیر

روایی ()AVE

CR

Ө

0/61

0/82

0/87

0/47

0/68

0/73

0/58

0/76

0/79

0/60

0/83

0/81

توان ایجاد ارتباط کاری مناسب با همکالسیها
توان انجام کار گروهی
توجه به باورها و دیدگاه دیگران در دانشگاه
توان تبادل اطالعات علمی در محیط دانشگاه
صداقت نسبت به همکالسیها
پذیرش نگرش و دیدگاه همکالسیها
احترام به صالحیت و شایستگی دیگران
درخواست کمک از دوستان
پیشقدم شدن برای رفع کدورت و اختالفها
لذت بردن از تنوع فرهنگی در محیط دانشگاه
برقراری ارتباط علمی با دیگران
استفاده از فناوریهای الکترونیکی برای تسهیم دانش با دوستان
شرکت فعال در سخنرانی و سمینارهای دانشگاه
تبادل مقالههای کوتاه در جمع همکالسیها (ارایه مختصری از
آموزهها و روند اجرای پروژه)

یافته ها

بـر پایـهی نتیجـهی بـه دسـت آمـده از آمـار توصیفـی،

میانگیـن سـن پاسـخگویان  23/36سـال بـا انحـراف معیـار

 2/43سـال ،جوانتریـن دانشـجو  19و مسـنترین آنهـا 29

سـاله بـود .از نظـر میـزان تحصیلات اندکـی بیـش از نیمـی

از دانشـجویان( 50/5درصـد) در مقطـع کارشناسـی41/8 ،
درصـد در مقطـع کارشناسـی ارشـد و  7/7درصـد در مقطـع

دکتـری مشـغول بـه تحصیـل بودنـد .از نظـر جنـس نیـز 42/9

درصـد پسـر و  57/1درصـد دختـر بودنـد.

دانشـجویان از نظـر میـزان خالقیـت (بـر پایـه پرسشـنامه

سـنجش خالقیـت تورنـس) در پنـج گـروه بـا خالقیـت بسـیار
کـم ،کـم ،متوسـط ،زیـاد و بسـیار زیـاد دسـتهبندی شـدند.

طبـق ایـن پرسشـنامه دانشـجویان بـا امتیـاز

100-120

دارای خالقیـت بسـیار زیـاد 85-100 ،خالقیـت زیـاد75-85 ،

خالقیـت متوسـط 50-75 ،خالقیـت کـم و کمتـر از  50دارای
خالقیـت بسـیار کـم هسـتند .یافتههـا نشـان میدهنـد کـه
بیشـترین فراوانـی مربـوط به خالقیت بسـیار زیـاد  22درصد،

زیـاد  38/50درصـد ،متوسـط  23/10درصـد ،کـم 13/20

درصـد و بسـیار کـم  3/20میباشـد (جـدول .)2

جدول -2توزیع فراوانی دانشجویان بر پایه سطح خالقیت
سطح

نمره خالقیت

فراوانی

درصد انباشته

بسیار کم

کمتر از 50

3

3/2

کم

50-75

12

16/4

متوسط

75-85

21

39/5

زیاد

85-100

35

78

بسیار زیاد

100-120

20

100

91

100

کل

جدول -3ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش
متغیر

1

2

3

4

5

1
تسهیم دانش
1
1
 2سرمایه اجتماعی شناختی **0/456
1
 3سرمایه اجتماعی ارتباطی **0/523** 0/481
1
 4سرمایه اجتماعی ساختاری **0/498** 0/484** 0/652
**1 0/438** 0/259* 0/326** 0/526
خالقیت
5
*P= 0.01 ** P= 0.05

مدلهــای ع ّلــی اســت ،جــدول  3گویــای ارتبــاط مثبــت و

پیــش از اســتفاده از مدلســازی معادلههــای ســاختاری

معنـیداری بیــن متغیرهــا اســت .همخطــی بیــن متغیرهــای

دهنــدهی مــدل بــا یکدیگــر مشــخص شــدند .بــا توجــه

آزمــون قــرار گرفــت و یافتههــا گویــای نبــود همخطــی در

بــا نــرم افــزار لیــزرل ،رابطــه بیــن متغیرهــای تشــکیل
بــه اینکــه ماتریــس همبســتگی ،پایــه تجزیــه و تحلیــل
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پژوهــش بــا بهکارگیــری عامــل تــورم واریانــس ( )VIFمــورد
میــان متغیرهــا بــود.
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پـس از انجـام تحلیـل عاملـی اکتشـافی و شناسـایی

 1/96میباشـند و توجـه بـه اینکـه در جـدول  1شـاخصهای

ارزیابـی مـدل اندازهگیـری متغیرهـای پنهـان (سـازهها)

مناسـبی دارنـد؛ میتـوان بیـان کـرد کـه همـه نشـانگرهای

مناسـبترین گویههـای هـر متغیـر بـا سـاختار آن ،بـرای
از تحلیـل عاملـی تأییـدی ( )CFAاسـتفاده شـد .مـدل

اندازهگیـری متغیرهـای نهفتـه بـا بارهـای عاملـی اسـتاندارد

شـده در نـگارهی  2و شـاخصهای برازندگـی و مقـدار  tدر
جـدول  4نشـان داده شـدهاند.

 CR، θترتیبـی و  AVEبـرای همـه ایـن متغیرهـا مقـدار
گزینـش شـده بـرای سـنجش متغیرهـای نهفتـه پژوهـش بـه

درسـتی گزینـش شـدهاند و روایـی و پایایـی آنهـا نیـز مـورد
تأییـد اسـت.

ل اندازهگیـری متغیرهای
جدول -4خالصـهی اطالعات مـد 
پنهان پژوهش
متغیر نهفته

نماد

نوع متغیر

T

سرمایه اجتماعی ساختاری
()SSC

SSC1
SSC2
SSC3

مستقل

12/64
9/87
10/18

سرمایه اجتماعی شناختی
()COSC
سرمایه اجتماعی ارتباطی
()RSC
تسهیم دانش ()TAS

SSC4
COSC1
COSC2
COSC3
RSC1
RSC2
RSC3
TAS1
TAS2
TAS3
TAS4

8/93
7/18
مستقل
9/89
8/77
10/42
مستقل
7/89
12/19
مستقل /وابسته 10/12
9/98
15/04
9/25

دومیـن مرحلـه در بـرآورد مـدل ،پـس از آزمـون نتایـج

بـرازش یـا بـرآورد مـدل اندازهگیـری ،بـرآورد مدل سـاختاری
اسـت .مدل سـاختاری رابطه بیـن متغیرهای پنهـان پژوهش

بـا نمایـش بارهـای عاملـی اسـتاندارد شـده و شـاخصهای
Chi-Square= 96.36, df= 65, P-Value= 0.09698, RMSEA= 0.052

نگاره -2مدل اندازهگیری متغیرهای پنهان پژوهش با
نمایش بارهای عاملی استاندارد شده

بـا توجـه به مقـدار گـزارش شـده شـاخصهای برازندگی در

جـدول  4دیده میشـود کـه دادههـا از لحاظ آماری با سـاختار

عاملـی و متغیرهـای پنهـان پژوهـش سـازگاری دارنـد و ایـن
نمایانگـر همسـو بـودن نشـانگرها بـا سـازهای نظـری پژوهش
اسـت .بـا توجـه بـه جـدول  ،4مقـدار  tهمـهی ضریبهـای

مسـیر بیـن نشـانگرها و متغیرهـای پنهـان پژوهـش باالتـر از

برازندگـی در نـگاره  3و مقـدار  ،tسـطح معنـیداری و واریانس

تبییـن شـدهی متغیرهای وابسـته پژوهش در جدول  4نشـان
داده شـده اسـت.

همانگونـه کـه مشـاهده میشـود ،شـاخصهای برازندگـی

برای مدل سـاختاری شـایان پذیرش بوده و نمایانگر سازگاری

مناسـب مـدل سـاختاری هسـتند .شـاخصهای بـرازش بـه

ترتیـب نشـان میدهنـد کـه باقیمانـدهی شـایان توجهـی در
بافـت دادههـا بـه جـا نمانـده ،ضمـن اینکـه رابطههـای ع ّلـی
بـه درسـتی تبییـن شـده و نیـز خطـای اندازهگیـری در الگـو به

خوبـی کنترل شـده اسـت.

یافتههـای به دسـت آمـده از تحلیل مسـیر نشـان میدهند
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کـه سـه سـازهی سـرمایهی اجتماعـی سـاختاری (, t = 9/37

دانشجویان از راه دانش ،به صورت مستقیم نیز بر خالقیت

و تسـهیم دانـش در میـان دانشـجویان ()ɣ = 0/97 , t = 12/35

مواردی چون توان ایجاد ارتباط کاری مناسب با همکالسیها،

 ،)ɣ = 0/74سـرمایه اجتماعـی شـناختی ()ɣ = 0/67 , t = 7/09
دارای تأثیـر مسـتقیم و معنـیداری بـر خالقیـت دانشـجویان

هستند ،

دانشجویان تأثیرگذار هستند .این بدان معنی است که

توان انجام کار گروهی ،و صداقت داشتن نسبت به دیگران
بهطور مستقیم بر خالقیت دانشجویان اثرگذار هستند.

این در حالی است که سرمایهی اجتماعی ارتباطی دارای

همانگونـه کـه جـدول  4نشـان میدهـد  67/3درصـد از

بر خالقیت دانشجویان اثر میگذارد .بررسیهای پیشین

اثرهـای متغیرهـای پژوهـش تبییـن میشـود .افـزون برایـن،

تأثیر مستقیمی بر خالقیت نیست و از راه سازه تسهیم دانش
گویای اثرگذاری بعدهای سرمایه اجتماعی بر خالقیت از

راه تسهیم دانش بود ،این در حالی است که مدل ساختاری
این پژوهش (نگاره  )4نشان میدهد که سازههای سرمایه

اجتماعی ساختاری و شناختی افزون بر اثرگذاری بر خالقیت
خالقیت

0.74
0.67
0.53
0.69

تسهیم دانش

0.58

واریانـس متغیـر وابسـته خالقیـت دانشـجویان بـا مجمـوع

 53/4درصـد از متغیـر میـزان تسـهیم دانـش در میـان
دانشـجویان بـا سـه بعـد سـرمایه اجتماعـی (سـاختاری،

شـناختی و ارتباطـی) تبییـن میشـود و ایـن رابطـه در سـطح
یـک درصـد خطـا معنـیدار اسـت.

سرمایه اجتماعی
ساختاری

جـدول -4مقـدار  ،tسـطح معنـیداری و واریانـس تبییـن
شـدهی متغیرهـای پژوهـش

سرمایه اجتماعی
شناختی

مقدار  tسطح معنیداری

سرمایه اجتماعی
ارتباطی

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

نگاره -3تحلیل مسیر متغیرهای پژوهش همراه با
اثرگذاریهای مستقیم و غیر مستقیم آنها

بحث و نتیجه گیری

مسیر
سرمایه اجتماعی ساختاری

تسهیم دانش

82/4

0/00

سرمایه اجتماعی ساختاری

خالقیت

37/9

0/00

سرمایه اجتماعی شناختی

تسهیم دانش

62/8

0/00

سرمایه اجتماعی شناختی

خالقیت

09/7

0/00

سرمایه اجتماعی ارتباطی

تسهیم دانش

11/5

0/00

35/12

0/00

تسهیم دانش

خالقیت
R2CREA = 0.673

R2TAS = 0.534

تجـارب ،بنیانهـای دانش ،آمـوزش ،و خالقیـت در بین افراد

دانشـگاهها بـه عنـوان محیطـی اجتماعـی بـا کنشهـای

میشـود .در همیـن راسـتا ،یافتههـای تحلیـل همبسـتگی

اسـتعدادهای خلاق بـه شـمار میآینـد .در تأییـد ایـن گفتـار

مولفههـای تبییـن کننـده سـرمایه اجتماعـی (سـاختاری،

چندگانـه ،یکـی از مهمتریـن مکانهـا بـرای پـرورش
میتـوان چنیـن اسـتدالل کرد که بیشـتر کنشهـای اجتماعی

نیازمنـد مبادلـهی دانـش و اطالعـات جدیـدی هسـتند کـه
کنشـگران بتواننـد آنهـا را بـا اطالعـات و دانـش خـود ترکیب

کننـد .بـر ایـن پایـه ،میتـوان بیـان کـرد کـه سـرمایهی
اجتماعـی نقشـی انکارناپذیر در توسـعه خالقیت دانشـجویان
از راه تسـهیم دانـش ایفا میکنـد .ایدهی بنیادیـن در این بین

آن اسـت کـه سـرمایه اجتماعـی بـه عنـوان چکیـده فرهنـگ
اجتماعـی یـا سـازمانی ،منجـر بـه تفاوتهـای عمیقـی در
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و مـدل معادلـه سـاختاری ایـن پژوهـش نشـان دادنـد کـه
شـناختی و ارتباطـی) رابطـه مثبـت و تأثیـر معنـیداری بـر
میـزان خالقیـت دانشـجویان بـه صـورت مسـتقیم و از راه

تسـهیم دانـش دارنـد.

ایـن بـدان معنـی اسـت کـه بـا افزایـش میـزان سـرمایه

اجتماعـی دانشـجویان ،میـزان خالقیـت آنـان متناسـب بـا

آن ،افزایـش خواهـد یافـت .ایـن یافتههـا نتایـج پژوهشهای

پاسـکارال و ترنزینـی ( ،)2003مبنـی بـر وجود رابطه مسـتقیم
بیـن کنـش دانشـجویان بـا همدیگـر و بـا مدرسـان بـر ارتقـای

شماره  ،36بهار 1395

سـطح خالقیـت؛ سانچز-فامیسـیو و همـکاران (،)2014

مکلیـن ( ،)2005مبنـی بـر نقـش کنشهـای بیـن فـردی

اجتماعـی درونـی سـازمان بـا نـوآوری در سـازمان؛ چنـگ

خالقیـت را تأییـد میکنـد .در ادامـه ،بـا توجـه بـه یافتههـای

مبنـی بـر وجـود رابطـه مثبت و معنـیدار بیـن میزان سـرمایه
( ،)2012گویـای تأثیـر سـرمایه اجتماعی بر ایجـاد خالقیت از
راه اثرگـذاری بـر دانـش و یانـگ و چنـگ ( ،)2010بـرای نقش

کنشهـای بیـن فـردی در خالقیـت را تأییـد مینمایـد.

(سـرمایه اجتماعـی ارتباطـی) بـر تسـهیم و تلفیـق دانـش و

پژوهـش ،پیشـنهادهایی بـه قـرار زیـر ارایـه میشـوند:

 -برنامهریـزان دانشـگاه بـا همـکاری اعضـای هیـات علمـی

در جهـت آمـوزش و ارتقـای ویژگیهـای اعتمـاد بـه دیگـران،

یافتههـای بـه دسـت آمـده از مـدل معادلـه سـاختاری

احتـرام بـه باورهـای افـراد ،عضویـت در نهادهـای درون

دانـش (با ضریب مسـیر  ،)0/97سـرمایه اجتماعی سـاختاری

بـه دیگـران و صداقـت داشـتن در دانشـجویان ،بـا برگـزاری

نشـان داد کـه از بیـن متغیرهای بیرونـی مدل ،میزان تسـهیم

(بـا ضریـب مسـیر  )0/74و سـرمایه اجتماعـی شـناختی
(بـا ضریـب مسـیر  )0/67بـه ترتیـب دارای بیشـترین تأثیـر

مسـتقیم بـر میـزان خالقیـت دانشـجویان هسـتند .از سـوی
دیگـر ،سـرمایه اجتماعـی شـناختی (بـا ضریـب مسـیر )0/69

و سـرمایه اجتماعـی ارتباطـی (با ضریـب مسـیر  )0/58دارای

بیشـترین تأثیر مسـتقیم بر تسـهیم دانش و بیشـترین اثر غیر

مسـتقیم بـر خالقیـت دانشـجویان بودنـد.

دانشـگاهی ،دسترسـی بـه فناوریهـای ارتباطـی ،کمـک

دورههـا و کارگاههـای آموزشـی اقـدام کننـد.

 -دانشـگاه کشـاورزی و منابـع طبیعـی رامیـن خوزسـتان

بـا تصویـب کـردن طرحهـای پژوهشـی ،مؤثرتریـن منبعهـای

ارتباطـی دروندانشـگاهی خویـش را شناسـایی کنـد و
کنشـگران دانشـگاه از راه ایـن منابـع ارتباطـی ،در جهـت
پـرورش سـرمایه اجتماعـی سـاختاری و دیگـر ابعـاد سـرمایه
اجتماعـی و در پـی آن افزایـش سـطح تسـهیم دانـش در میان

ایـن یافتههـا ،مبانـی نظریـه اجتماعی-فرهنگـی را

دانشـجویان و خالقیـت آنـان ،گامهایـی بنیادیـن بردارنـد.

فـردی و خالقیـت؛ چـن و همـکاران ( ،)2008مبنـی بـر نقـش

پژوهشگران این تحقیق از معاونت پژوهشی دانشگاه

مبنـی بـر نقـش بنیادیـن تعاملهـای اجتماعـی در توسـعهی
کنشهـای اجتماعـی و شـبکه ارتباطـی بـر خالقیـت افـراد
در گروههـای تحقیـق ،هنسـی و آمابیـل ( ،)1989تایوانـا و

سپاسگزاری

کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان به پاس فراهم کردن

زمینههای اجرای این طرح پژوهشی ،قدردانی میکنند.
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Abstract
Nourishing creativity among students as an essential pillar of knowledge-based development, is essential 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 creativity 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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