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گری  با میانجی استان اصفهان یمروجان کشاورز یفرد تیخالق در یسازمان تیخالقتأثیر 
 پیوند شبکه اجتماعی 

 9انیلیسارا جل و 2آقا یحاج نیپرو، 7یگیبعلم ریام

 سیپرد، یدانشکده اقتصاد و توسعه کشاورز، یو آموزش کشاورز جیگروه ترو، اریاستاد -1
 .هرانته دانشگا  یعیو منابع طب یکشاورز

دانشکده اقتصاد و ، یو آموزش کشاورز جیگروه ترو، یکشاورز جیتروکارشناسی ارشد  -2
 .هرانتدانشگاه   یعیو منابع طب یکشاورز سیپرد، یتوسعه کشاورز

دانشکده اقتصاد و ، یو آموزش کشاورز جیگروه ترو، یکشاورز جیترو دانشجوی دکتری -3
 .هرانتدانشگاه   یعیبع طبو منا یکشاورز سیپرد، یتوسعه کشاورز

 

 چکیده

 یهادر تعامل یفرد تیخالق که نشان داد توانیم دییتا-انتظار هیو نظر یتبادل اجتماع ی هینظر هیبر پا
 یپژوهش با هدف بررس نیا کند.می دایارتباط پ یشخص یهایامر به داور نیا دییو تا ردگیمی شکل یسازمان
 یانجیم ریاستان اصفهان با حضور متغ یمروجان کشاورز یفرد تیخالق یهدر توسع یسازمان تیخالق تأثیر

تن  171شمار استان اصفهان به یمروجان کشاورز قیتحق نیا یانجام شد. جامعة آمار یشبکه اجتماع
ها داده یگردآور ابزار. تن به صورت تصادفی انتخاب شدند 131که به کمک فرمول دانیل  باشدیم

آن به  ییایپاروایی آن به صورت تشخیصی و بود که  یانهیپنج گز کرتیل فیدارد با طاستان یانامهپرسش
 معادله یسازشده با مدل یشد. اطالعات گردآور دییتا یبیترت یو تتا( CR) یبیترک ییایپا یهابیکمک ضر

 لیو تحل هیتجز Smart PLS رافزاو با استفاده از نرم( PLS-SEM) ییبه روش حداقل مربعات جز یساختار
 تأثیر تواندیم یگریانجینقش م یفایبا ا یشبکه اجتماع وندیپ دند کهنشان دا قیتحق نیا یهاافتهیشد. 
است  قابل نشر یادهیپد تیخالق همچنین مشخص شد کهدهد.  حیرا توض یفرد تیبر خالق یسازمان تیخالق
 لیتبد ندیدر فرآ یشبکه اجتماع ریمتغ یگریانجینقش م و ردیگیسازمان شکل م یاعشبکه اجتم درکه 
  .قابل مشاهده است ،یو فرد یسازمان تیخالق

 
 .یفرد تیخالقو  یسازمان تیخالق، یشبکه اجتماعواژگان:  هینما

 
 یگیبعلم ریام نویسنده مسئول:

 alambaigi@ut.ac.irرایانامه: 
 10/11/1337 پذیرش:  13/11/1331 دریافت:
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 قدمهم
 جدید یهادگاهینو و د یرهاتفک، یدر جهان رقابت

 به، ندیآیشمار مبقا به  یها براسازمان یاتیابزار ح
سازمان  یبرا یموتور محرک چون تیکه خالق یاگونه

 دهدیو آن را از حالت سکون نجات م کندیعمل م
نوآور از  یهاسازمان (.2112، سانگ و همکاران)

 تیالق. خکنندیخالقانه استفاده م یاگونهبه ،دانش
ها سازمان ییتوانا شیاست که باعث افزا یامؤلفه

 یشیپچنین هم خود و یرقابت یحفظ برتر یبرا
 نشیو ب هادگاهی. دشودیخود م بانیگرفتن از رق

 تیاهم یداراها، نوع از سازمان نیا یبراکارکنان 
 (.2111، اکستل و همکاران) است یاریبس یاتیح
کارکنان خود را  دیباسازمان ، یحفظ توان رقابت یبرا

داشته  یکند و سع ریبه طور فعال در کارشان درگ
نو خلق  یهاو روش، ندهایفرآ، باشد تا محصوالت

از  ییباال حبا سط (.2112، لسونیو گ یشال) شود
از  یاریبس، نامشخص یاقتصاد طیمح کیرقابت و 

رقابت بهتر  یبرارا  ییهاساختارها و روش، هاسازمان
 ند. افراهم کرده

 هیپا، یسازمان رییتغ یعنوان سنگ بنا به تیخالق
 یسازمان یاثربخش یبرا یو عنصر یو شالوده نوآور

 ییخالق فضا طیمح کی (.2112، پرجانن) باشدیم
به شرکت در  قیرا تشو گریکدیاست که در آن اعضا 

 هیبر پا ییندهایفرآ یریکارگخالق و به یهاتیفعال
 قیاز طر تواندیق مخال تی. ظرفکنندیم تیخالق

و  هادگاهیمتقابل د قیو تلف بیترک، گرانیتعامل با د
، استوکلوس و همکاران) ابدیها توسعه در قالب شبکه

و  تی؛ اسم2113، یو شال تیاسم-ی؛ پر2113
 یهاتوجه داشت که شبکه دیبا (.2112، یشال

که افراد  ییهانهیزم هیسازمان بر پا کیدر  یاجتماع
در محل کار شکل  گریافراد د باود را خ هایرابطه

. ابدییم توسعه، کنندیمنحل م ایو  دهندیم
 یواقع عاملعنوان به توانیرا م یاجتماع یهاشبکه

 نیکار دانست. ا طیافراد در مح انیدر م وندیپ
 یهارابطهگروه و  یتعهدها، شناخت تواندیم وندهایپ

 به اطالعات و یدسترس یرا برا فیو ضع یقو
 یفراهم کرده و دسترس تیخالق دیجد یهافرصت

و  یبالکوند) ها آسان کندسازمان را به منبع یاعضا

و  یفرد تیخالقاین که  با توجه به (.2111، سونیهر
در  توانندیم یاجتماع ی هآن شبک یو در پ یسازمان

 یروهاین تیترب، داریو تحقق توسعه پا یدگرگون
شان بالقوه یهایمندتوان تدرس یریکارگو به یانسان

 ینقش مؤثر ،یکشاورز ترویجچون  ،ییهادر سازمان
خاص به پرورش  یتوجه یستیبا رانیمد، داشته باشد

 یشبکه اجتماع یو دارا گو، پاسخکارکنان خالق
 یانسان یرویمنسجم داشته باشند. چرا که داشتن ن

 یهایسودمند تواندیم گوپاسخو  ریپذانعطاف، خالق
 سازمان به دنبال داشته باشد.  یرا برا یدایز اریبس

، در سازمان تیخالق در نظر داشتن اهمیتبا 
هستند تا به  ییکارهاراه افتنیمحققان به دنبال 

 میک) ابدیدر سازمان توسعه  تیخالقها آن یواسطه
از جمله  ،یسازمان یهاعامل (.2111، و همکاران

ر را د ینقش مهم توانندمی ،ساختار و فرهنگ
و  قخال یهادگاهیکارکنان به د شیگرا بینیپیش

 (.2111، اکستل و همکاران) کنند ینوآورانه باز
تبادل اطالعات توسط کارکنان باتجربه و با 

بروز  یرا برا نهیزم، متنوع در سازمانهای تخصص
به  (.2110، مادجار) آوردمی فراهم نوهای دگاهید

 ینقش مهم تیخالق(، 2112) و همکاران رونیباور م
افراد خالق به  .کندیم فایا ینوآور ندیآرا در فر
فعال در انجام امور داشته و  کردیرو کی ادیاحتمال ز

شان در شغل یکه به طور رسم یزیفراتر از آن چ
به دنبال  وستهیرفته و پ شیشده پ فیتعر

آن هستند.  یاجرا راهخود از  ی هخالقان یهادگاهید
(، به وجود رابطه بین 1330در این رابطه، کریمی )

 خالقیت و تمایل به کارآفرینی اشاره نموده است.
ساختار  (، تأثیر2112، )و همکاران هان

و به ، منبع باز یهارا در پروژه یاجتماع یهاشبکه
 دیدهندگان جدجذب توسعه یطور خاص بر چگونگ

به  توانیرا م یفرد تخالقی واقع در اند.نشان داده
 طیشده در مح نهینهاد یاجتماع ندیفرآ کیعنوان 

از  یبانیپشت، کار طیمح کیکار فرد درک کرد. در 
روند کار و  تواندیم یاجتماع یهاهمکاران و تعامل

قرار دهد.  تأثیرهر فرد را تحت  تیخالق جهیدر نت
کارکنان به  نیاست که ارتباط و تعامل ب نیباور بر ا
را بهبود  یفرد تیخالق تواندیم یتوجهانیطور شا
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، ؛ لو و همکاران2112، و همکاران نگیپ) بخشد
، لیاماب) یسازمان تیخالق ی هینظر هیبر پا (.2111
 :یشامل سه عنصر محور یفرد یهاعامل(، 1322

خاص  یمهارت و استعدادها، شامل دانش) تخصص
 لیشامل تما) تیخالق یهامهارت(، یدر حوزه کار

کشف ، انهنوآور یهادگاهیبه اتخاذ د یشناخت
 یکار یهاسبک ینوآورانه و جستجو یهاروش

از  یشامل احساس شخص) یدرون زةیانگ و( نوآورانه
به توسعه (، یکار یریلذت بردن و درگ، یکنجکاو

، یوانگ و تسا) کنندیکمک م یفرد تیخالق
 دهدینشان م زین یتجرب یهایبررس جینتا (.2112

 ی هیارا ی هبه واسط، مناسب یکه جو سازمان
از  یمنجر به سطح باالتر، نوآورانه یهادگاهید

 یمنتج به نوآور یگروه یریادگیو  یمشارکت شغل
، ؛ پارزفال و همکاران2113، بائر و فرس) شودیم

 یبه بررس ها قیاز تحق یاریبس ،رو نیاز ا (.2112
 یانسان یو رفتارها یاجتماع یهاشبکه نیتعامل ب
 اند.پرداخته

 یو از نظر محتوا یجتماعشبکه ا ی هینظر در
 یاجتماع یوندهایدو نوع مختلف از پ، قابل تبادل

قابل  گریکدیاز ، یآشکار و ابزار هایرابطهشامل 
 (.2111، ؛ ژو و همکاران2117، نیل) است زیتما

معمول در محل کار به  ی گونهبه  یابزار هایرابطه
 یسازمان یرسم هایرابطه ی هیوجود آمده و بر پا

 یهابه عنوان گذرگاه یابزار هایرابطهشود. یظاهر م
شناخته شده و  تیمربوط به کار به رسم یامشاوره

، یکیزیف یهاانتقال منبع سهولت یبه طورمعمول برا
استفاده  یسازمان یدر واحدها یمال ایو  یاطالعات

 هایرابطهها به طور معمول در گروه ی. اعضاشودیم
که آنان  یهنگام ژهیهستند. به و ریدرگ یابزار

گروه  یاعضا گریمشاوره و تخصص را از د، اطالعات
نوع از  نی. اکنندیم یآورکار گرد کیبه منظور انجام 

و موقت هستند.  داریناپا جهینت سودگرا و در هارابطه
را که از  یافراد رایز، هستند فیضع یابزار هایرابطه
خود در بخش  یو تخصص یتیشخص یهایژگینظر و
شان متفاوت یبه دسترس اتوجهکار ب یو افق یعمود

ژو و همکاران، ) دهدیم وندیبه هم پ، به منابع
2111.) 

 یافراد، یآشکار شبکه اجتماع هایرابطهدر  ،اما
 ازیمورد توجه هستند که تبادل احساسات کرده و ن

و احساس تعلق  یاجتماع تیحما، توجه یخود را برا
 (.2112، انژانگ و همکار) کنندیبرآورده م

اشتراک  توانندیم یادیآشکار تا حد ز هایرابطه
نقش واسط  قیاز طر ای میدانش را به طور مستق

؛ ژو و 2117، نیل) آسان کنند و یاعتمادساز
 (.2110، یو اوشر ی؛ کوتاالرسک2111، همکاران

شبکه  هایرابطه(، 2112) باور چن و پنگ به
روند ممکن است ، همکاران نیب کینزد یاجتماع
کار را به منظور  انیپا یبرا یو همکار یهماهنگ

سازمان هموار  جهیعملکرد کارمندان و در نت شیافزا
 هایرابطهدر محل کار و  یاجتماع یهاکند. شبکه

به  تواندیم، یسازمان ایو  یدر سطح فرد، شبکه
 یمؤثر و ابتکار، کسب و کار کارآمد یهاوهیش سعةتو

در محل کار  یاجتماع شبکة هایرابطهکمک کند. 
انتقال  یناقل مورد استفاده برا کیبه عنوان  تواندیم

دانش و اطالعات در سراسر  هیاطالعات مهم کار بر پا
 (.2111، و همکاران میک) سازمان استفاده شود

خالق  یتارهارف یبرا یاجتماع های رابطه تیاهم
 یهانقش یباعث شده تا دانشمندان به بررس

و  تیاسم-یپر) کار بپردازند طیدر مح یاجتماع
ی  نظریهاز منظر  (.1322، ؛ برس2113، یشال

 گریکدیها به افراد در سازمان، یاجتماع یهاشبکه
بر سطح  یاجتماع یهاتعامل، جهیاند و درنتوابسته

 جینتا (.1373، گرانووتر) است مؤثر شانتیخالق
و  یگروه تیخالق تیاهم گربیان یچند یهایبررس
سطوح مختلف  نیارتباط بچنین هم و ینسازما
 . وودمن و همکارانباشدیدر سازمان م تیخالق

 تیعملکرد خالق گروه را در مدل خالق گاهیجا
، وودمن و همکاران) خود برجسته کردند یسازمان
 یتجرب تبه صور(، 2112) ژانگ و همکاران (.1333

بر عملکرد  یشبکه اجتماع هایرابطه میمستق تأثیر
دانش را  یگذاربه اشتراک یاو نقش واسطهگروه 

، نشان دادند (2112) اند. پنگ و همکارانکرده دیتائ
بر  یمثبت تأثیرشبکه  کیتمرکز کارکنان در  که

در (، 2111) و همکاران میک دارد. یفرد تیخالق
و  یاجتماع یهاشبکه نیرابطه ب یبه بررس یقیتحق
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در ، ن دادآنان نشا قیتحق جینتا، پرداختند تیخالق
آنان به  یهاو اقدام گرانکنش، یشبکه اجتماع کی

 نیا گرانیکه باز یمعن نیبه ا، هم وابسته هستند
خود انتقال  یارابطه یوندهایپ قیاطالعات را از طر

 یهااسآمده از تمدستو اطالعات به دهندیم
 یخالق برا یهادگاهیمنبع بالقوه از د کی یاجتماع
فرد با مشارکت در ، نیبنابرااست.  گرانکنشهمه 

اطالعات قابل استفاده ، شتریب یاجتماع یهاتیفعال
با تمرکز بر ارتباط (، 2112) انگی. کندیم افتیدر

که  دیرس جهینت نیبه ا تیو خالق هارابطهتوان  نیب
ارتباط  یو گروه یفرد تیبا خالق یقو هایرابطه
 (، نیز نشان دادند1330هوشمندان و شمس ) دارد.

 ش مهمی در پیشرفت تحصیلی دارد.قخالقیت ن
بودن مفهوم  یجمع تبیین یتالش برا در
نشان (، 1333) و همکاران نیدراز، یسازمان تیخالق
تعامل مستمر  یندهایفرآ، حفظ ارتباط یبرا، دادند

 یو معان جیرا یالگوها جادیبا هدف ا تیدر خالق
الزم است. بهاراداج و  یجمع یهامشترک در اقدام

خود نشان  یهایبررس جیدر نتا(، 2111) منون
 تیو سازوکار خالق یسازمان تیسازوکار خالق، دادند

. شود منجر در سازمان یبه نوآور تواندیم یفرد
از  ییسطوح باال، دهدینشان م یبررس نیا جنتای

منجر  یتوجهانیبه طور شا یسازمان تیسازوکار خالق
 نییح پابرتر نسبت به سطو یبه عملکرد نوآور

. هارگادون شودیم یو فرد یسازمان تیسازوکار خالق
که  ییندهایفرآ نیارتباط ب یبا بررس(، 2111، )یو بک

توجه و ارزشمند  انیشا یخالق جمع جیمنجر به نتا
چهار مجموعه شامل ، و نشان دادند یرا بررس شودیم

 یبندو دسته تیتقو، کمک دادن، کمک یجستجو
 یجمع تیوابسته خالق یهاتیالاز فع یدوباره انعکاس

 . دهدیم پرورشرا 
 جیدر نتا(، 2111) یمپراتوریو ا سوالیب
 کیشامل  تیخالق، خود نشان دادند یهایبررس

آن  هیاست که بر پا کپارچهیو  دهیچیپ کردیرو
 یهاحلگروه و راه ییایپو، یخالق فرد یهامهارت
 کی دیتول یبرا گرانیبه صورت متقابل با د یسازمان

هدف  بر این پایه،. گذاردیاثر م یعملکرد خالق جمع
بررسی نقش خالقیت سازمانی در  قیتحق نیاکلی 

خالقیت فردی کارکنان ترویج کشاورزی بود که برای 
توسعه مدل مربوطه، متغیر پیوند شبکه اجتماعی به 

زیرا که  .عنوان متغیر میانجی مورد توجه قرار گرفت
رسد  ت گرفته به نظر میبر اساس مرور ادبیات صور

های اجتماعی درون سازمانی و پیوند کارکنان  شبکه
پذیری فرآیند تاثیرها می تواند در  با این شبکه

، از منظر کارکنان از خالقیت سازمانی فردی خالقیت
 موثر باشد. نظری

 شناسیروش
و از لحاظ  یکاربرد، از لحاظ هدف قیتحق نیا

 یکه به بررس، است یمیداناز نوع ، هاداده یگردآور
 یفرد تیدر توسعة خالق یسازمان تینقش خالق

 یانجیاستان اصفهان با م یکشاورز جیکارکنان ترو
. پردازدیم یاجتماع ی هشبک وندیپ متغیر یگر

 یکشاورز جیرا کارشناسان ترو قیتحق یجامعه آمار
 یشمار جامعه آمار دادند. لیاصفهان تشک استان

نفر بر  131آنان  نیاز ب نفر بود که 171موردنظر 
درصد و به  0 یبا خطا (،1333) لیفرمول دان هیپا

انتخاب و  یساده به عنوان نمونه آمار یصورت تصادف
ابزار  آوری شدند. جمع یبه صورت حضور ها داده

 ستانداردا یاپژوهش پرسشنامه نیدر ا یریگاندازه
 تیو خالق، هیگو 22را با  یسازمان تیبود که خالق

 ژو و جرج مقیاسبا استفاده از  هیگو 11را با  یفرد
 1با  یاجتماع یهاشبکه وندیو در بعد پ(، 2111)

( 2111) ونسونیمانو و است مقیاسبا استفاده از  هیگو
تمام بودند.  متغیر 1 زین یفرد یهایژگی. وسنجدیم

 یانهیگز 0 های مورد استفاده در مقیاس طیف
در کم(، قرار داشتند.  )از بسیار زیاد تا بسیار کرتیل
 یصور ییاز روش روا ییروا نییتع یپژوهش برا نیا
نتایج  که استفاده شد یصیتشخ ییو روا( یشکل)

 یریگ. به منظور اندازهتایید کننده روایی ابزار بودند
 یبیترت یتتا یهابیاز ضر زین یریگابزار اندازه ییایپا
 یاهبیاستفاده شد که مقدار ضر یبیترک ییایپا و
به دست آمد.  7/1باالتر از  ریهر سه متغ یبرا ییایپا

شدند شامل  یپژوهش بررس نیکه در ا ییرهایمتغ
 ریمتغ کی، یسازمان تیمستقل خالق ریمتغ کی
وابستة  ریو متغ یشبکة اجتماع وندیپ یانجیم
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حداقل  یپردازبود. روش غالب داده یفرد تیخالق
نسخه  SmartPLSاز  ستفادهبود که با ا ییمربعات جز

  برای بررسی نقش میانجی شد. لیو تحل هیتجز 3
متغیر پیوند شبکه اجتماعی از آزمون سوبل استفاده 

 این آزمون با استفاده از رابطه زیر محاسبه می شد.
بیانگر اثر متغیر مستقل بر متغیر  aشود که در آن 

بیانگر اثر متغیر میانجی بر متغیر وابسته و  bمیانجی، 
S است. مربوطه ای خطای استانداردبه معن 

z-value = a*b/SQRT(b2*sa
2 + a2*sb

2) 

 هایافته
سن  نیانگیپژوهش نشان داد که م جینتا

 بود. 3/1 اریسال با انحراف مع 23/32 انیپاسخگو
تا  23 یدر دامنه سن مشارکت کنندگان در تحقیق

مربوط به  یفراوان نیترشیب شته وسال قرار دا 03
. بود از کل نمونهدرصد  3/31سال با  30تا  31طبقه 

درصد را  2/21و  انرا مرد انیدرصد از پاسخگو 2/73
درصد از  11 همچنینند. داد لیکزنان تش

درصد  1/13 ج،یترو یپست کارشناس در پاسخگویان
پست  ردرصد د 2/10پست مهندس ناظر،  رد

درصد  7/7پست معاونت و  ردرصد د 2/3 ،یسرپرست
 نیشتریبودند. ب ییزنان روستا ناسرشپست کا رد زین

 2/21با  یکارشناس یلیمربوط به مدرک تحص یفراوان
 یلیمربوط به مدرک تحص یفراوان نیدرصد و کمتر

پژوهش  جیدرصد بود. نتا 3/2با  ی تخصصیدکترا
 ،درصد 3/21 با پاسخگویانتعداد  نیشترینشان داد ب
 در سازمان استخدام هستند. یمانیبه صورت پ
سازی  در دستگاه مدل یپردازور دادهبه منظ

 یعامل لیاز تحل در آغاز الزم است معادالت ساختاری
مورد  یعامل یساختارها تیوضعبرای بررسی  یدیتائ

مدل برای این منظور در قالب  مطالعه استفاده شود.
های انتخابی  داری نشانگر گیری، سطح معنی اندازه

نشان داد  . نتیجه بررسیبا سازه مربوطه بررسی شد

باالتر از  tآماره  های انتخابی که دارای نشانگر که 
 ند، از سطح قابل قبولی برای اندازهبود 31/1مقدار 

دامنه بارهای  .های مدل برخوردار هستند گیری سازه
 ییایپا یبررس یبراآمده است.  1عاملی در جدول 

 های تتای ترتیبی و از شاخص قیتحقهای سازه
 یبرا 1/1باالتر از  ریتفاده شد. مقاداس یبیترک ییایپا

 (.1 )جدول مناسب آن دارد ییایهر سازه نشان از پا
فورنل و  اریمع هیبر پا یصیتشخ ییروا یبررس جینتا

 یبرا یانتخاب یگرهانشان ،دهدیالرکر نشان م
 یصیتشخ ییارو یموجود دارا یهاهساز یریگاندازه

 از همة سیکه قطر ماتر رایز .الزم هستند
ها با آن عامل باالتر است. عامل گرید یهایهمبستگ

تک  یژگیو ریبه روش مقاد یصیتشخ ییروا یبررس
کمتراز  زی(، نHTMT) یاصهیبه چند خص یاصهیخص

فورنل و الرکر  اریمع جیکنندة نتا دییبوده و تا 3/1
 (.2 است )جدول

از دقت  نانیو اطم ریمتغ شیمرحله پاال انیبا پا
  ،مرتبط یرهایو متغ میمفاه یریگدازهها در انشاخص

 (.1، شکل) ه شدپرداخت قیتحق یهاهیبه آزمون فرض
و ( d-ULS) یدسیمربع فاصله اقل یهاشاخص ریمقاد

 t ریمقاد یدارا بیبه ترت( d-G) کیفاصلة ژئودس
 11/1در سطح  دوکه هر  72/7و  23/11برابر 

برآورد مدل  دهندیاند و نشان مگزارش شده داریمعن
به شکل کارا صورت گرفته است. مقدار شاخص 

SRMR  یخطا، دهدیبوده و نشان م 112/1برابر 
 رشیپذقابل  بستگیهم سیدر ماتر یریگاندازه

 . باشدیم
، مشخص 3 جدولنتایج مدل ساختاری و  هیبر پا

 عاملبر دو  یسازمان تیاثر سازة خالقشود، یم
 نانیبا اطم یجتماعشبکة ا وندیو پ یفرد تیخالق
 گزارش شده است.  داریدرصد معن 33

 نتیجه پایایی سنجی ابزار تحقیق -7جدول 

 دامنه بار عاملی متغیرشمار  عامل
آلفای 

 کرونباخ

 تتای ترتیبی

(θ ) 

 پایایی ترکیبی

(CR ) 

 212/1 220/1 212/1 217/1 – 21/1 1 پیوند شبکه اجتماعی

 221/1 200/1 221/1 133/1 – 721/1 2 فردی خالقیت

 331/1 331/1 327/1 110/1 -720/1 17 خالقیت سازمانی
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 HTMTالرکر و -های تحقیق با دو رویکرد فورنل نتیجه روایی سنجی عامل -2 جدول

 عامل

 HTMT فورنل و الرکر

 خالقیت سازمانی
خالقیت 

 فردی
 خالقیت سازمانی یپیوند شبکه اجتماع

خالقیت 

 فردی
 پیوند شبکه اجتماعی

 --- --- --- --- --- 121/1 خالقیت سازمانی

 --- --- 022/1 --- 132/1 011/1 خالقیت فردی

 --- 132/1 123/1 727/1 003/1 022/1 پیوند شبکه اجتماعی

 
 دارییمعن هاییبه ضربه همرا بررسیخطی مستقیم مورد  هایاثر -9 جدول
 2R 2f نتیجه .t STDE Sig بتا بررسیاثر مورد 

 123/1 312/1 قبول 111/1 123/1 13/3 223/1 خالقیت فردی ←سازمانی  خالقیت

 11/1 312/1 قبول 111/1 122/1 21/2 333/1 خالقیت فردی ←پیوند شبکه اجتماعی 

 011/1 321/1 قبول 111/1 111/1 11/3 023/1 پیوند شبکه اجتماعی ← خالقیت سازمانی

 
 یداریمعن یهابیبه همراه ضر یمورد بررس میرمستقیغ یخط یاثرها -4 جدول

 اثر کل .Sig نتیجه t STDE اثر غیر مستقیم رابطه دارای اثر غیرمستقیم

 012/1 111/1 قبول 100/1 11/2 223/1 خالقیت فردی ← خالقیت سازمانی

 

 
 خالقیت سازمانی، فردی و پیوند شبکه اجتماعی یمدل ساختار -7گاره ن
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 وندیبر پ زین یسازمان تیسازة خالق میاثر مستق
یکی از  .گزارش شده است داریمعن یشبکه اجتماع

گری متغیر پیوند  اهداف تحقیق بررسی نقش میانجی
نی و شبکه اجتماعی در رابطه بین خالقیت سازما

خالقیت فردی بود. برای بررسی آن در ابتدا الزم 
است اثر غیر مستقیم خالقیت سازمانی بر خالقیت 

بود که  223/1فردی محاسبه شود. این مقدار برابر 
مربوط  tاست. مقدار  333/1در  023/1حاصلضرب 

بوده و معنی دار است. با  11/2به این ضریب برابر 
 یسازمان تیخالقفت توجه به این یافته می توان گ

شبکه  وندیپ ریمتغ قیاز طر یفرد تیبر خالق
 مقدار (.2)جدول داری دارد  ی نیز اثر معنیاجتماع

Z به دست آمده که  22/2برابر  زیآزمون سوبل ن
 نیا جهیاست. لذا نت 111/1داری سطح معنی یدارا

 وندیپ گرییانجینقش موجود کننده دییتا زیآزمون ن
و  یسازمان تیخالق نیرابطه ب در یشبکه اجتماع

 است. یفرد تیخالق

 گیریبحث و نتیجه
، یاتیمنبع ح کیبه عنوان  سازمان کیکارکنان 

 یهایو دگرگون یدر توسعه اقتصاد یدیکل ینقش
 یسازمان تیخالق یدارند. تمرکز بر عنصرها یاجتماع

از  یبه عنوان بخش یاجتماع یهاشبکه وندیو پ
 یبرا هاییمدل به توانند، مییمحورهای یستگیشا
شود.  جرمن یمنبع سازمان نیچه بهتر ا هر تیریمد
 یشبکة اجتماع وندیپ نیوجود رابطه ب قیتحق جینتا

شبکة  وندیپ نیرابطه بچنین هم یفرد تیو خالق
 نیکرد. در ا دییرا تا یسازمان تیو خالق یاجتماع

بر  یشبکة اجتماع وندیرابطه مشخص شد که پ
داری معنی مثبت و تأثیر یدارا یفرد تیخالق
 ونیسانگ ک یهایبررس جیبا نتا افتهی نی. اباشدمی

و ( 2113) ژو و همکاران (؛2111) و همکاران میک
 یهادر شبکه هارابطه، که نشان دادند( 2112) انگی

 تیسطح دانش و خالق شیمنجر به افزا یاجتماع
داشت. از  یو هماهنگ خوانیهم شودیکارکنان م

 وندیکه پ یضرورت دارد با توجه به نقش مهم رونیا
، کندیم فایا یفرد تیقخال جادیدر ا یشبکة اجتماع

های چهیدر جادیا یرا برا نهیزم گذارانسیاست

 یمناسب یارتباط طیفراهم سازند تا شرا یسازمان
 وندیپ توسعه قیگونه از طر تیخالق یهاتیفعال یبرا

 شود.  جادیا یاجتماع یاشبکه
 یسازمان تیخالق، نشان داد جینتا نیچن هم

که با  باشدمی یفرد تیبر خالق یمیاثر مستق یدارا
 تاگر (؛2111) بهاراداج و منونهای پژوهش جینتا
 توانیم قیتحق افتهی نیدارد. از ا خوانی(، هم2112)

 دةیپد کیدر سازمان  تیاستنباط کرد که خالق
 یدفر تیخالق کیتحر تواندیبوده و م یتیسرا

، سخن گریکارکنان را به دنبال داشته باشد. به د
در  یسازمان تیکه با توسعة خالق یهرگونه سازوکار
در بلندمدت سبب توسعة  تواندیارتباط باشد م

 وندیپ، نشان داد جینتاچنین هم شود. یفرد تیخالق
و  یسازمان تیخالق نیرابطه ب یشبکة اجتماع

معنا  نیا به. دکنیم گری یانجیرا م یفرد تیخالق
تنها ، یفرد تیبر خالق یسازمان تیخالق تأثیرکه 

 قیاثر از طر نیاز ا ینبوده و بخش میاثر مستق کی
. در واقع دیآیبه دست م یشبکه اجتماع وندیپ ریمتغ

 یقو هایرابطهکه وجود  ردیگیقوت م هیفرض نیا
کمک  تیاطالعات به ارتقاء خالق بیواسطه ترکبه
شده از  افتیاطالعات در، یح فردو در سط کندیم

 ، تأثیرنوآورانه یهادگاهید جادیا یبرا یقو هایرابطه
که  یهنگام رای. زگذاردیبر تفکر خالق م تریبیش
، کندیبا تخصص مشابه کار م یگریبا فرد د یفرد

موجب اشتراک و  هادگاهیبحث آزادانه درباره د
ورانه نوآ یهادگاهید جادیا یبرا یدانش ضمن بیترک

 انیب توانیشواهد م نیبا داشتن ا رونی. از اشودیم
 یفرد تیاز خالق یبه سطح مطلوب دنیرس، کرد

 ازمندین، بهبود عملکرد سازمان جهیکارکنان و در نت
 تیو در کنار آن تقو یسازمان تیتوسعة خالق

 یسازمان است. لذا برا یشبکه اجتماع یهاوندیپ
 وانتمی جیترو در نظام یآموزش کشاورز رانیمد

 تیمطلوب خالق یفضا جادیتا با ا، کرد شنهادیپ
 یرسم هایرابطه یبر دو شکل کل دیو با تاک یسازمان

تالش  یسازمان تیتوسعه خالق یبرا، یرسم ریو غ
بر  یسازمان یگذارارزش، انتظار داشت توانمی کنند.
های مهارت یکارکنان سبب ارتقا یفرد تیخالق

 یشود. به طور کل یابیمسئله  در یمروجان کشاورز
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درک ، گرفت جهیتوان نتمی قیتحقهای افتهیاز 
مستلزم  یاجتماع دهیچیپ طیدر شرا تیکامل از خالق

 یو بررس یفرد گرانکنشبر  تریبیشتمرکز 
. به دهدیخالق رخ م ندیاست که در آن فرآ یتیموقع

 یهادر شبکه هارابطهتوان گفت که می طور خالصه
 تیسطح دانش و خالق شیمنجر به افزا یاجتماع

 کارکنان خواهد شد.
 
 
 

 هانوشتپی
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 

 
 

 هابعمن
پژوهش  .ی دانشجویان کشاورزی غرب ایران(. نقش خالقیت در توسعه قصد کارآفرینانه1330سعید. ) ،کریمی

 .16-3 ,(36)8.مدیریت آموزش کشاورزی
تحصیلی  یادگیری با پیشرفت (. رابطه خالقیت و سبک1330علی. ) ،شمس ،زهرا ،هوشمندان مقدم فرد

 .43-30 ,(36)8 .پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی. دانشجویان کارشناسی کشاورزی دانشگاه زنجان
 

Amabile TM. (1988). A model of creativity and innovation in organizations. In: Staw BM, 

Cummings LL. Research in organizational behavior, 10:123–16. 

Axtell, C., Holman, D., Unsworth, K., Will, T., Waterson, P., & Harrington, E. (2000). 

Shopfloor innovation: facilitating the suggestion and implementation of ideas. Journal of 

Occupational and Organizational Psychology, 39: 599-617. 

Baer, M., & Frese, M. (2003). Innovation is not enough: Climates for initiative and 

psychological safety, process innovations, and firm performance. Journal of Organizational 

Behavior, 24 (1): 45–69.  

Balkundi, P., & Harrison, D. (2006). Ties, leaders, and time in teams: Strong inference about 

network structure’s effects on team viability and performance. Academy of Management 

Journal, 49 (1): 49–68. 

Bharadwaj, S., & Menon, A. (2000). Making innovation happen in organizations: Individual 

creativity mechanism, organizational creativity mechanism or both?.Journal of Product 

Innovation Management, 17: 424-434. 

Bissola, R., & Imperatori, B. (2011). Organizing individual and collective creativity: Flying in 

the face of creativity clichés. Creativity and Innovation Management, 20 (2): 77-89. 

Brass, D.J. (1984). Being in the right place: A structural analysis of individual influence in an 

organization. Administrative Science Quarterly, 29: 518–539. 

Chen, X. P., & Peng, S. (2008). Guanxi dynamics: Shifts in the closeness of ties between 

Chinese coworkers. Management and Organization Review, 4 (1): 63–80.  

Daniel, W. W. (1999). Biostatistics; a foundation for analysis in the health sciences (No. 

574.0182 D3). 



 7931 ، تابستان45شماره  

نامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزیفصل 15   

Drazin, R., Glynn, M., & Kazanjian, R. (1999). Multilevel theorizing about creativity in 

organizations: A sensemaking perspective. Academy of Management Review, 24 (2): 286-

307. 
Granovetter, M. (1973). The strength of weak ties. American Journal of Sociology, 78: 1360–

1380. 

Hahn J, Moon JY, Zhang C (2008). Emergence of new project teams from open source software 

developer networks: impact of prior collaboration ties. Inf Syst Res, 19 (3):369–391.  

Hargadon, A., & Bechky, B. (2006). When collections of creatives become creative collectives: 

A field study of problem solving at work. Organization Science, 17 (4): 484-500.  

Kim S., Shung J.S., Jiseon S., & Miller D. (2016). Social Networks and Individual Creativity: 

The Role of Individual Differences. The Journal of Creative Behavior, 1:1–17. 

Kotlarsky, J., & Oshri, I. (2005). Social ties, knowledge sharing and successful collaboration in 

globally distributed system development projects. European Journal of Information Systems, 

14 (1): 37–48. 

Lin, C. (2007). To share or not to share: Modeling tacit knowledge sharing, its mediators and 

antecedents. Journal of Business Ethics, 70 (4), 411–428. 

Lou, C. X. J., Davison, R. M., Zhong, X. P., & Liang, Y. (2010). Empowering employees 

through instant messaging. Information Technology & People, 23 (2): 193–211. 

Madjar, N. (2005). The contributions of different groups of individuals to employees’ creativity. 

Advances in Developing Human Resources, 7 (2): 182-206. 

Manev, I. M. and W. B. Stevenson. (2001). Nationality, Cultural Distance, and Expatriate 

Status: Effects on the Managerial Network in a Multinational Enterprise. Journal of 

International Business Studies. 32 (2): 285–303. 

Miron, E., Erez, M., & Naveh, E. (2004). Do personal characteristics and cultural values that 

promote in-novation, quality, and efficiency compete or complement each other?. Journal of 

Organizational Be-havior, 25 (2): 175–199.  

Oldham G., & Cummings, A. (1996). Employee creativity: Personal and contextual factors at 

work. Academy of Management Journal. 39: 607–634. 

Parjanen, S. (2012). Experiencing Creativity in the Organization: From Individual Creativity to 

Collective Creativity. Interdisciplinary Journal of Information, Knowledge, and 

Management, 7: 110-128. 

Parzefall, M.-R., Seeck, H., & Leppänen, A. (2008). Employee innovativeness in organizations: 

A review on the antecedents. Finnish Journal of Business Economics, 2: 165–182. 

Patterson, M., West, M., Shackleton, V., Dawson, J., Lawthom, R., Maitlis, S. Wallace, A. 

(2005). Val-idating the organizational climate measure: Links to managerial practices, 

productivity and innovation. Journal of Organizational Behavior, 26 (4): 379–408. 

Peng J, Zhang G, Chen R, Tan. (2014). An empirical investigation on organizational innovation 

and individual creativity. Inf Syst E-Bus Manage, 12:465–489.  

Perry-Smith, J. E., and Shalley, C. E. (2003).The Social Side of Creativity: A Static and 

Dynamic Social Network Perspective. Academy of Management Review, 28, 89-106. 

 



 No 45, Fall 2018 

 76 JOURNAL OF AGRICULTURAL EDUCATION ADMINISTRATION RESEARCH 

 

 

Organizational Creativity and Individual Creativity of the Agricultural Extension 

Staff in Isfahan Province: Mediation of Social Network Ties  

A. Alambeigi1, P. Hagiagha2, and S. Jalilian3 

1- Assistant Professor Department of Agricultural Extension & 

Education, Faculty of Agricultural Economics & Development, 

College of Agriculture & Natural Resources, University of Tehran, 

Iran. 

2- Agricultural Extension M.Sc. Department of Agricultural Extension 

& Education, Faculty of Agricultural Economics & Development, 

College of Agriculture & Natural Resources, University of Tehran, 

Iran. 

3- Ph.D. Candidate, Department of Agricultural Extension & 

Education, Faculty of Agricultural Economics & Development, 

College of Agriculture & Natural Resources, University of Tehran, 

Iran. 

 

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. 
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