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چکیده

هدف این پژوهش ،تعیین رابطه بین سرمایه اجتماعی با رفتار کاری ابتکاری با نقش میانجی رفتار شهرروندی سهایيری
بوده است .این پژوهش از نظر هدف،کاربردی و روش گردآوری اطالعات ،میدانی و از نظر روش اجرا توصهیفی از
نوع هميستگی بوده است .جامعه آماری شامل کلیه کارکنان اداره کل آموزش و پهرورش اسهتان مازنهدران بهه تعهداد
 623نفر بودند که با استفاده از جدول کرجسی و مورگان و روش نمونهگیری تصادفی طيقهای (بهر سسهج جنسهیت)
نامههههای اسهتاندارد سهرمایه اجتمهاعی
 181نفر بهعنوان سجم نمونه انتخاب شهدند .ابهاار گهردآوری دادههها ،پرسهش 
اونیکس و بولن ( ،)2222رفتار کاری ابتکاری جانسن ( )2222و رفتار شرروندی سایيری یونسکو ( )2213بود .روایهی
این پرسشنامهها توسط متخصصان مورد تأیید قرار گرفت .پایایی از طریق ضریج آلفای کرونياخ (سهرمایه اجتمهاعی
برابر  ،2/83رفتار کاری ابتکاری برابر  2/82و رفتار شرروندی سایيری برابر 2/88درصد) محاسيه گردید .برای تجایهه
و تحلیل دادهها نیا از بخش توصیفی و استنياطی با استفاده از نرمافاارهای  Spssو  Lisrelاستفاده شد .نتایج نشهان داد
که بین سرمایه اجتماعی با رفتار کاری ابتکاری با نقش میانجی رفتار شرروندی سایيری کارکنهان رابطهه وجهود دارد.
همچنین مؤلفههای سرمایه اجتماعی و رفتار کاری ابتکاری با نقش میانجی رفتهار شهرروندی سهایيری رابطهه دارد کهه
استفاده از فرصتها بیشترین رابطه را با ترویج داشت.
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مقدمه

سههازمانههها بهها تکیههه بههر نههوآوری و تههرویج و تقویههت آن از طریههق پههرورش رفتههار نوآورانههه ههود،
میتوانند برتریهای بلند مهدت هود را در عرصهه فعالیهتهایشهان سفه کننهد.کميود رفتارههای
نوآورانه ،یکی از عوامل اصلی پایین بودن سطح رشد اقتصادی در کشورهای در سال توسعه اسهت
و تا زمانی که این کشورها نوآوری و روشهای استفاده از علهوم و دانهش و افهاایش مرهارتههای
سرفهای را ارتقاء ندهند بازدهی و کارآیی نیروی کار در سطح نازل باقی میماند (Azadehdel,

.)Farahbod,Ushk sarai & Salehi Kurdabad, 2013
رفتار کاری ابتکاری ،یکی از مرمترین مقولههایی است که با القیت در بافت سازمانی
مترادف است و به تازگی در بافتکاری به آن توجه شده و درباره آن پژوهش شده است .رفتار
کاری نوآورانه ،شامل بررسی و فرصتها و تولید ایدههای جدید است ( القیت مربوط به رفتار)
اما همچنین میتواند شامل رفتارهای معطوف بر اعمال تغییر ،بهکار بستن دانش جدید یا بريود
فرآیندهایی برای تقویت عملکرد شخصی و یا شغلی (اعمال مربوط به رفتار) باشد .نوآوری در
فرآیندها یا محصوالت جدید ،رفتار مفید است که در بافتکاری اصی توسعه داده و اعمال
میشود تا از این طریق ،مشکالت سازمان را سل کرده و وضعیت آن را بريود بيخشد .سرم
کارکنان در توسعه نوآوریهای سازمانی بر رفتار کاری نوآورانه اشاره دارد ( Moafagh,

 .)Delaware, Shafi'abadi, Daraj, 2014در جوامع امروزی ،عالوه بر سرمایههای فیایکی،
انسانی و اقتصادی ،نوع دیگری از سرمایه مورد بحث قرار میگیرد که سرمایه اجتماعی نامیده
میشودکه بستر مناسيی برای بررهوری سرمایه انسانی و فیایکی و راهی برای موفقیت
و بريود عملکرد سازمان ،قلمداد میشود .مدیران و کسانی که بتوانند در سازمان ،سرمایه اجتماعی
ایجاد کنند راه کامیابی شغلی و سازمانی ود را هموار میسازند ( Rahimi & Aghababai,

 .)2014سرمایه اجتماعی مجموعهای از مفاهیمی مانند اعتماد ،هنجارها و شيکههایی است که
موجج ایجاد ارتياط و مشارکت برینه اعضاء یک اجتماع شده و در نرایت منافع متقابل آنها را
تأمین میکند .بر این اساس ،سرمایه اجتماعی از یک منظر ،پدیدهای مدیریتی است و برای آن
ویژگیهای گوناگونی شامل اعتماد (هنجارها) ،ارزشها و رفتارهای مشترك ،ارتياطات،
همکاری ،تعرد متقابل ،شنا ت متقابل و شيکهها ،تعریف شده است ( Asadi & Moradi,
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 .)2013به نظرمیرسد سرمایه اجتماعی یکی از فاکتورهای تأثیرگذار بر رفتار ابتکاری و نوآورانه
در سازمان میباشد .با این وصف ،لق ایده و فرآیندهای جدید ،مسیری است که به واسطه
آن ،سازمانها میتوانند ود را با محیط ،منطيق کرده و به مایتی رقابتی دست یابند ( Namamin

.)& Feizalahi, 2015
بهها ایههن وصههف ،یکههی از متغیرهههایی کههه نقههش واسههطهای آن در رابطههه بهین سههرمایه اجتمههاعی
و رفتارهای کاری ابتکاری سازمانها ،قابل بررسهی اسهت رفتهار شهرروندی سهایيری اسهت .رفتهار
شرروندی سایيری سازمانی ،عيارت است از توانایی اقدام مناسج در محیط آنالین توسط کارکنهان
به طوری که از اینترنت به صورت قانونمند و اثربخش بهرای انجهام کارههای روزانهه هود اسهتفاده
نمایند( .)Mossberger, Tolbert & McNeal, 2007باید توجه داشت کهه همهه کارکنهان یهک
سازمان میتوانند با فن آوریهای مختلف از جمله :تلفنهای هوشمند ،لپ تها ،،تيلهت و کهاميیوتر
جرت استفاده از اینترنت برای مقاصد شخصی ،مرتکج تخلف سایيری در سازمان هود شهوند امها
استفاده شخصی از فنآوریهای سازمان به عنوان یک تخلف سهایيری تنرها بهه اسهتفاده از اینترنهت
محدود نمیشود .هر نوع فن آوری که در سازمان برای مقاصد شخصی به کارگرفته شهود از جملهه
پرینتر ،اسکنر ،تلفن ،کاميیوتر ،لپ تا ،و مواردی از این قيیل میتواند از مصادیق تخلفهات سهوزه
سایيری در زمینه اسهتفاده شخصهی از فهنآوریههای سهازمان محسهوب شهود ( Balda & Mora,

 .) 2011در این شرایط یکی از اولین الااماتی که باید افهراد سهازمان رعایهت نمهوده و مهدنظر قهرار
دهند کاربرد و استفاده اثربخش و برینه از فنآوریههای اطالعهاتی و ارتيهاطی اسهت .ایهن کهاربرد
اثههربخش نههه تنرهها در سههوزه کههاری بایههد باشههد بلکههه در جسههتجو و تسههریم اطالعههات ،ارتياطههات،
دسترسیها ،سقوق و مانند اینها نیا باید رعایت گردد ( .)Isman & Gungoren, 2014گسترش
مفروم “شرروندی سایيری” مشخصاً موجج افاایش سودآوری برای سهازمانهها از جملهه آمهوزش
و پرورش واهد شد .در عین سال ،شرروندان سهایيری ماننهد مها شهاهد رشهد مهوازی نهوآوریهها
و مشارکت مردمی واهند بود.
( )Heydari & Marzouki, 2018پژوهشی تحت عنهوان بررسهی تهأثیر مرهارتههای شهرروندی
سایيری بر استفاده برینه از فضای مجهازی و اشهتیاق تحصهیلی دانشهجویان پاشهکی دانشهگاه علهوم
پاشکی شیراز ،انجهام دادنهد .یافتهههها نشهان داد کهه مرهارتههای شهرروندی سهایيری تهأثیر مثيهت

 /51فصلنامه فنآوری اطالعات و ارتباطات در علوم

تربیتی /سال یازدهم /شماره دوم /زمستان 1933

و معناداری بر استفاده برینه از فضای مجازی و افاایش اشهتیاق تحصهیلی دارد .بهه عهالوه ،اسهتفاده
برینه دانشجویان از فضای مجازی تأثیر مثيت و معناداری بر اشتیاق تحصیلی آنان دارد.
( )Ghafoorian, Aibaghi Isfahani & Fattahi, 2018پژوهش هی تحههت عنههوان بريههود
رفتارهههای کههاری نوآورانههه کارکنههان بهها برههرهگیههری از انعطههافپههذیری منههابع انسههانی و سههرمایه
روانشنا تی سازمان مدیران و کارشناسان پارك علم و فنآوری استان سمنان انجام دادند .یافتهها
نشان داد که بین انعطافپذیری و رفتارهای کاری نوآورانه ،ارتياط مثيت و معنهادار ضهعیفی وجهود
داشته است .همچنین بین انعطافپذیری با سرمایه روانشهنا تی و ههمچنهین سهرمایه روانشهنا تی
بهها رفتارهههای کههاری نوآورانههه ارتيههاط مثيههت و معنههاداری مشههاهده شههد .افههاون بههر ایههن سههرمایه
روانشنا تی بین انعطافپذیری و رفتارهای کاری نوآورانه توانست نقش میانجیگری ایفا کند.
( )Movahedi, Samian & Mohammad Mehr, 2014پژوهشی تحت عنوان تأثیر سهرمایه
فکری بر رفتارهای نوآورانه کارکنان جراد کشاورزی استان کرمانشاه انجام دادند .یافتهها نشان داد
که سرمایه فکری بر رفتارهای نوآورانه تأثیر معناداری دارد .همچنین ،ابعاد سرمایه فکهری از جملهه
سرمایه انسانی ،سا تاری و رابطهای سيج افاایش رفتارهای نوآورانه از سهوی کارکنهان مهیشهوند.
از طرفی ،مؤلفه سرمایه رابطهای بیشترین تأثیر را بر ارتقای رفتارهای نوآورانه دارد.
( )Fatima & Asif Khan, 2017پژوهشی تحت عنوان تأثیر امید بر رفتار کهاری ابتکهاری بهه
واسطه تعامل کاری و به اشتراكگذاری دانش کارکنان ،انجام دادند .یافتههها نشهان داد کهه رابطهه
مثيت معناداری بین سرمایه روانشنا تی (یعنی امیدواری) ،رفتارهای سازمانی مثيت (رفتار اشتراك
دانش و رفتار نوآورانه کار) و تعامل کاری کارکنان (مشهارکت شهغلی و تعامهل سهازمانی) وجهود
دارد .همچنین تعامل کاری و به اشتراكگذاری دانهش ،نقهش واسهطهای در رابطهه بهین امیهدواری
و رفتار کهاری ابتکهاری دارنهد )Zhu & Mu, 2016( .پژوهشهی تحهت عنهوان رفتهار نوآورانهه در
سازمانها :نقش رهيری تحول گرا ،سرمایه روان شنا تی و به اشتراكگذاری دانش ،انجهام دادنهد.
یافتهها نشان داد که رابطه مثيت معنادار بین رهيری تحولگرا ،سرمایه روان شهنا تی و بهه اشهتراك
گذاری دانش با رفتهار کهاری نوآورانهه در سهازمان وجهود دارد )Al-Zahrani, 2015( .پژوهشهی
تحت عنوان به سوی شرروند دیجیتالی :بررسهی عوامهل مهؤثر بهر مشهارکت و درگیهری در جامعهه
اینترنتی در بین دانشجویان تحصیالت تکمیلی ،انجام دادند .یافتهها نشان داد که نگهرشههای افهراد
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نسيت به فنآوری و ارزشی که برای آن قائل اند ،پهیشبینهی کننهده رشهد مرهارتههای شهرروندی
سایيری است.
با توجه به ضرورت و اهمیت سرمایه اجتماعی ،رفتار کاری ابتکاری ،رفتهار شهرروندی سهایيری
در نرادهای آموزشی بخصوص آموزش و پرورش که پایه توسعه و آموزش هر کشهوری مهیباشهد
لاوم توجه به این متغیرها در جرت دستیابی به آن ،دارای اهمیت زیادی مهیباشهد .بهدین ترتیهج
با توجه به مطالج باال ،أل علمی کهه در مهورد متغیرههای فهوق بخصهوص در آمهوزش و پهرورش
وجود داشهت محقهق را بهر آن داشهت تها ضهمن پهر کهردن هأل تحقیقهات دا لهی در ایهن زمینهه،
چگونگی ارتياط سرمایه اجتماعی با رفتار کاری ابتکاری و نقش میانجی رفتار شهرروندی سهایيری
در آموزش و پرورش استان مازندران را مورد بررسی قرار دهد.
بنابراین از آنجا که کارگاار اصلی تعلیم و تربیت در هر جامعهای ،سازمان آمهوزش و پهرورش
آن میباشد و تحقق اهداف متعالی نظهام تعلهیم و تربیهت بها واسهطه کارکنهان آن بهه ویهژه معلمهان
صورت میگیرد پژوهش ساضر در صدد است تا به این سؤال اصلی پاسخ دهد که آیا بهین سهرمایه
اجتماعی با رفتار کاری ابتکاری با نقش میهانجی رفتهار شهرروندی سهایيری در کارکنهان اداره کهل
آموزش و پرورش استان مازندران رابطه وجود دارد؟
در این راستا فرضیههای پژوهش به شرح ذیل بوده است:
 .1بین سرمایه سها تاری بها رفتهار کهاری ابتکهاری بها نقهش میهانجی رفتهار شهرروندی سهایيری
در کارکنان رابطه وجود دارد.
 .2بهین سههرمایه ارتيههاطی بهها رفتهار کههاری ابتکههاری بهها نقهش میههانجی رفتههار شههرروندی سههایيری
در کارکنان رابطه وجود دارد.
 .6بهین سههرمایه شههنا تی بهها رفتهار کههاری ابتکههاری بهها نقهش میههانجی رفتههار شههرروندی سههایيری
در کارکنان رابطه وجود دارد.
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روش

پژوهش ساضر از نظر هدف ،کاربردی و روش گردآوری اطالعات ،میدانی و ماهیت توصیفی از
نوع هميستگی است ..در این پژوهش ،جامعه آماری شامل کارکنان اداره کل آموزش و پرورش
استان مازندران در سال  1638است که تعداد آنرا  623نفر میباشند .با توجه به سجم جامعه،
با استفاده از جدول کرجسی و مورگان و با روش نمونهگیری تصادفی طيقهای بر سسج وضعیت
استخدامی  181نفر از کارکنان به عنوان سجم نمونه انتخاب شدند .محقق جرت اباار پژوهش
از سه پرسشنامه استاندارد استفاده نمود .پرسشنامه اول سرمایه اجتماعی توسط اونیکس و بولن
( )2222معرفی شده است و دیدگاه ،نظر و نگرش پاسخدهندگان را در قالج  61گویه اندازهگیری
میکند .این پرسشنامه  6رده مقیاس سرمایه سا تاری ،سرمایه ارتياطی و سرمایه شنا تی
را سنجش میکند .نمرهگذاری این مقیاس بر اساس مقیاس اندازهگیری فاصلهای و طیف نگرش
 ،سنج لیکرت است بهطوریکه در پاسخ به هر سؤال ،هر گاینه امتیازی از  1تا  5دارد .آزمودنی با
انتخاب گاینه یلیکم  1امتیاز ،کم  2امتیاز ،متوسط  6امتیاز ،زیاد  4امتیاز و یلیزیاد  5امتیاز،
کسج مینماید .بر این اساس ،در این پرسشنامه نمره هر فرد بین  61تا  155قرار میگیرد .چنانچه
در هر یک از مؤلفهها ( رده مقیاسها) و کل سؤاالت پرسشنامه (سرمایه اجتماعی کل) نمرات
بر تعداد سؤاالت تقسیم گردد نمره هر پاسخدهنده بین  1تا  5قرار میگیرد .در پژوهش نوغانی
و همکاران ( ،)1683جرت اندازهگیری روایی از روش تحلیل سازه با استفاده از تحلیل عاملی ،سه
عامل سا تاری ،ارتياطی و شنا تی جمعا  2/88از تغییرات (واریانس) را تيیین نمودند .همچنین،
میاان پایایی به روش بازآزمایی برابر  2/84بود .پرسشنامه دوم رفتار کاری ابتکاری که توسط
جانسن ( )2222معرفی شده است و دیدگاه ،نظر و نگرش پاسخدهندهیان را در قالج  3گویه
اندازهگیری میکند .این پرسشنامه  6رده مقیاس تولید ایدههای نو ،ترویج ایدههای نو و اجرای
ایدههای نو را سنجش میکند .هر گویه دارای مقیاس نگرش سنج  5درجهای لیکرت است به
طوری که پاسخدهنده برای انتخاب گاینه یلی زیاد 5 ،امتیاز؛ زیاد 4 ،امتیاز؛ متوسط 6 ،امتیاز؛
کم 2 ،امتیازو یلی کم 1 ،امتیاز کسج میکند .بر این اساس ،در این پرسشنامه نمره هر فرد بین
 3تا  45قرار میگیرد .چنان چه در هر یک از مؤلفهها و کل سؤاالت (رفتار کاری ابتکاری کل)
نمرات بر تعداد سؤاالت تقسیم گردد نمره هر فرد بین  1تا  5قرار میگیرد .زاهد بابالن و سید
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کالن ( )1634روایی صوری و محتوایی این مقیاس را با نظر صاسجنظران و تأیید کردند.
همچنین ،مقدار پایایی را از طریق محاسيه ضریج آلفای کرونياخ برابر  2/82به دست آوردند

و پرسشنامه سوم رفتار شرروندی سایيری بر اساس مدل ( )UNESCO, 2016طراسی شده است
و دیدگاه ،نظر و نگرش پاسخدهندگان را در قالج  8گویه اندازهگیری میکند .این پرسشنامه
 2رده مقیاس استفاده از فرصتها و ایمنی و سفاظت در برابر طر را سنجش میکند .در این
اندازهگیری ،هر گویه دارای مقیاس نگرش سنج  5درجهای لیکرت است به طوری که

مقیاس
برای انتخاب گاینه یلیکم 1 ،امتیاز؛ کم 2 ،امتیاز؛ تاسدودی 6 ،امتیاز؛ زیاد 4 ،امتیاز و یلی
زیاد 5 ،امتیاز کسج میشود .بر این اساس ،در این پرسشنامه نمره هر فرد بین  8تا 42قرار
میگیرد .چنان چه در هر یک از مؤلفهها ( رده مقیاسها) و کل سؤاالت پرسشنامه (رفتار
شرروندی سایيری کل) نمرات بر تعداد سؤاالت تقسیم گردد نمره هر پاسخدهنده بین  1تا  5قرار
میگیرد )Heydari & Marzouki, 2018( .گاارش کردند که این پرسشنامه از روایی همگرای
مناسج و مطلوبی بر وردار است و میاان پایایی به روش همسانی درونی و ضریج آلفای کرونياخ
برابر  2/88است.
آمار توصیفی :در این روش ،برای توصیف ویژگیهای جمعیت شنا تی آزمودنیها
و متغیرهای پژوهش از شا صهای آمار توصیفی هم چون :فراوانی ،درصد فراوانی ،نمودار
ستونی ،میانگین و انحرافمعیار ،استفاده شد.
آمار استنياطی :در این روش جرت تعمیم اطالعات ساصل از نمونه به جامعه آماری،
از آزمونهای کولموگروف -اسمیرنوف ،ضریج هميستگی همه فرضیهها را بر اساس تحلیل
عاملی (برازش مدل در سالت استاندارد و در سالت معناداری) از طریق نرمافاارهایSPSS

و  Lisrelاستفاده شد.
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یافتهها
توصيف دادهها
جدول  :1جدول توزیع فراوانی

جنسيت

سن

تحصیالت

سابقه کاری
نوع استخدامی

متغیر

فراوانی

درصد

درصد تجمعی

مرد

118

3552

3552

زن

36

6458

12252

زیر  62سال

45

2453

24/3

 62تا63

53

6253

5558

42تا43

43

2554

8152

باالی 52سال

64

1858

12252

فوق دیيلم

41

2258

6258

لیسانس

34

5153

5153

فوق لیسانس

66

1852

1852

دکترا

16

852

12252

کمتر از  12سال

68

21

21

12-22

86

4553

4553

باالی  22سال

32

6651

6651

رسمی

41

2258

2258

پیمانی

51

2852

5258

قراردادی

83

4352

122

همانطور که در جدول شماره ( )1قابل مشاهده است بیشترین فراوانی مربهوط بهه کارشناسهی
با ( 51درصد) و کمترین فراوانی مروط به دکتری ( 852درصد) میباشد 3552 .درصهد از شهرکت
کننده مرد و  6458درصد نیا زن بودند .بیشترین فراوانی مربوط به بازه سنی  62-63سال مهیباشهد
که  6253درصد از کل میباشد .بهیشتهرین فراوانهی مربهوط بهه سهابقه کهاری  12-22سهال (4553
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درصد) و کمترین ،کمتر از  12سال ( 21درصد) میباشد .بیشترین فراوانهی مربهوط بهه بهازه نهوع
قرراداد کاری قراردادی  83نفر میباشد که  24352درصد از کل میباشد.
نرمال بودن دادهها
جدول  :7آزمون کولموگروف-اسمیرنوف جهت بررسی نرمال بودن متغیرهای پژوهش

متغیر

آماره کولموگروف

سطح معنی داری

سرمایه اجتماعی

2/264

2522

رفتار کاری ابتکاری

2/282

25136

رفتار شرروندی سایيری

2/236

25148

جرت بررسی نرمال بودن متغیرههای موجهود در پهژوهش از کولمهوگروف اسهمیرنوف اسهتفاده
گردید که در جدول ( )2قابل مشاهده است .نتهایج نشهان داده اسهت کهه سهطح معنهاداری سهرمایه
اجتماعی ،رفتار کاری ابتکاری و رفتار شهرروندی سهایيری بهیشتهر از  2/25محاسهيه شهده و طيهق
فرضهیات آزمههون کولمههوگروف ،فقههط توزیههع دادههههای سههرمایه اجتمههاعی ،رفتههار کههاری و رفتههار
شرروندی سایيری از توزیع آماری نرمال پیروی میکند.
تحليل عاملی

در انجام تحلیل عاملی ،ابتدا باید از این مسأله اطمینان ساصل شهود کهه آیها مهیتهوان دادهههای
موجود را برای تحلیل مورد استفاده قرار داد یا نه؟ بنابراین در ابتدا به بررسی مناسهج بهودن دادههها
برای تحلیل عاملی میپردازیم .روشههای مختلفهی بهرای ایهن کهار وجهود دارد کهه از جملهه آنرها
میتوان به محاسيه مقدار  KMOاشهاره کهرد کهه مقهدار آن همهواره بهین  2تها  1در نوسهان اسهت.
در صورتی که مقدار  KMOکمتر از  2552باشد دادهها برای تحلیل عهاملی مناسهج نخواههد بهود
و اگر مقدار آن بین  2552تا  2533باشد میتوان با استیاط بیشتر بهه تحلیهل عهاملی پردا هت ولهی
در صورتی که مقدار آن بارگتر از  258باشد هميستگیهای موجود در بهین دادههها بهرای تحلیهل
عاملی مناسج واهد بود.
از سوی دیگر برای اطمینان از مناسج بودن دادهها مينی بر اینکه مهاتریس هميسهتگیههایی کهه
پایه تحلیل قرار میگیهرد در جامعهه برابهر بها صهفر نیسهت از آزمهون بارتلهت اسهتفاده شهده اسهت.
به عيارت دیگر با استفاده از آزمون بارتلت ،میتوان از کفایت نمونهگیری اطمینهان ساصهل کهرد.
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نتایج ساصل که در جدول شماره  2نشان داده شده ،نشانگر مناسهج بهودن هميسهتگیههای موجهود
بین دادهها برای تحلیل عاملی و کفایت نمونهگیری است .از این رو میتوان به تحلیل عاملی ،اقهدام
کرد.
جدول  :9آزمون تحلیل عاملی و بارتلت

8/068
.10.3816

كایزر -مير -اوكلين اندازه گيري كافی نمونه گيري.
تقریبا .مناسب بودن

181
83888

تست كروي بارتلت درجه آزادي
سطح معنیداري

با توجه به عدد تحلیل عاملی (بارگتر از  )2/8و عهدد معنهاداری آزمهون بارتلهت ()sig<2/25
میتوان گفت که دادهها برای اجرای تحلیل عاملی مناسج است و از شرایط مهورد نیهاز بر هوردار
است.
مدل اندازهگيري متغيرهاي تحقيق

نمودارهههایی کههه در بخههش زیههر آوردهایههم مههدل ابعههاد هههر یههک از عوامههل در سالههت اسههتاندارد
و معناداری را نشان میدهد .همان طور کهه ایهن نمودارهها نشهان مهیدههد عضهویت کلیهه عوامهل
بررسی شده در این متغیر تأیید شده است.

شکل  :1مدل اندازهگیری ابعاد هر یک از مؤلفهها با استفاده از تحلیل عاملی در حالت استاندارد
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شکل  ،1مدل معادالت سا تاری تحقیق را در سالت تخمهین اسهتاندارد نشهان مهیدههد .مقهدار بهه
دست آمده برای هر یک از مؤلفه های رفتار کاری و رفتهار شهرروندی سهایيری بهه ترتیهج برابهر بها
 -2/48و  2/81میباشند کهه ایهن مقهدار در مؤلفههههای رفتهار کهاری و رفتهار شهرروندی سهایيری
بارگتراز  2/25میباشد و بیانگر این مطلج است که مدل معهادالت سها تاری ،مؤلفههههای مهورد
نظر را در سالت تخمین استاندارد تيیین میکند.

شکل  :7مدل اندازهگیری ابعاد هر یک از مؤلفهها با استفاده از تحلیل عاملی در حالت معناداری

شکل  ،2مدل معادالت سا تاری تحقیق در اندازهگیهری ابعهاد ههر یهک از مؤلفهههها در سالهت
معناداری را نشان میدهد .مقدار به دست آمده برای هر یک از ابعاد رفتار کاری و رفتار شرروندی
سایيری به ترتیج برابر  - 4524و  12/62میباشند که این مقدار از  2525بیشتهر مهیباشهد و بیهانگر
این مطلج است که مدل معادالت سا تاری مؤلفهههای مهورد نظهر را در سالهت معنهاداری (سهطح
معناداری) تيیین میکند.
آزمون فرضيهها با استفاده از روابط ساختاریافته خطی

پس از تعیین مدلهای اندازهگیری به منظور ارزیابی مدل مفرومی تحقیهق و ههمچنهین اطمینهان
یافتن از وجود یا عدم وجود رابطه علی میان متغیرهای تحقیق و بررسهی تناسهج دادهههای مشهاهده
شده با مدل مفرومی تحقیق ،فرضیههای تحقیق با اسهتفاده از مهدل معهادالت سها تاری نیها آزمهون
شدند .نتایج آزمون فرضیهها در نمودار منعکس شدهاند.
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شکل  : 9اندازه گیری مدل کلی و نتایج فرضیه ها در حالت معنیدار

شههکل  ،6مههدل معههادالت سهها تاری تحقیههق را در سالههت معن ها داری(سههطح معن هاداری) نشههان
میدهد .مقدار بهدست آمده برای هر یک از مؤلفههای رفتار کاری و رفتار شهرروندی سهایيری بهه
ترتیج برابر  4/24و  12/62میباشند که این مقدار از  1/33بهیشتهر مهیباشهد و بیهانگر ایهن مطلهج
است که مدل معادالت سا تاری ،مؤلفههای مورد نظهر را در سالهت معنهاداری (سهطح معنهاداری)
تيیین میکند.
فرضيه اصلی :بین سرمایه اجتماعی با رفتار کاری ابتکاری با نقش میهانجی رفتهار شهرروندی سهایيری
در کارکنان رابطه وجود دارد.
جدول  :0نتایج حاصل از مسیرهای مستقیم

ضریب مسیر
- 4/24

فرضیه
سرمایه اجتماعی _ رفتار کاری

t-value
22/336

نتیجه آزمون
رابطه منفی

جدول  :6نتایج حاصل از مسیر غیرمستقیم

فرضیه
سرمایه اجتماعی _ رفتار کاری

نقش میانجی
رفتار شرروند سایيری

ضریب مسیر
3/13

نتیجه آزمون
رابطه مثيت

بر اساس جدول شماره ( )4همانطور که قابل مشاهده است مقدار سطح معناداری براساس
رابطه یا اثر مستقیم سرمایه اجتماعی بر رفتار کاری ابتکاری برابر  -0/40میباشد که بیانگر
تأثیر منفی سرمایه اجتماعی بر رفتار کاری ابتکاری دارد .همچنین بر اساس جدول شماره ()5
مقدار سطح معناداری براساس رابطه یا اثر غیرمستقیم سرمایه اجتماعی بر رفتار کاری با نقش
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میانجی رفتار شهروند سایبری ،برابر  6/91میباشد که از  9916بزرگتر است .در نتیجه
با احتمال  %19میتوان اذعان نمود که فرضیه  H1تأیید میشود .پس بین سرمایه اجتماعی
با رفتار کاری ابتکاری با نقش میانجی رفتار شرروندی سایيری در کارکنان رابطه وجود دارد.
فرضيه اول :بین سرمایه سا تاری با رفتار کاری ابتکاری با نقش میانجی رفتهار شهرروندی سهایيری
در کارکنان اداره کل آموزش و پرورش رابطه وجود دارد.

شکل  :6اندازهگیری مدل کلی و نتایج فرضیه در حالت معنادار
جدول  :5نتایج حاصل از مسیرهای مستقیم

فرضیه
سرمایه سا تاری _ رفتار کاری

ضریج مسیر
- 6/22

t-value
22/212

نتیجه آزمون
رابطه منفی

جدول  :2نتایج حاصل از مسیر غیرمستقیم

فرضیه
سرمایه سا تاری _ رفتار کاری

نقش میانجی
رفتار شرروند
سایيری

ضریج مسیر
12/83

نتیجه آزمون
رابطه مثيت

بر اساس جدول شماره ( )3همانطور که قابل مشاهده است مقدار سطح معناداری براساس
رابطه یا اثر مستقیم سرمایه ساختاری بر رفتار کاری ابتکاری برابر  -3/04میباشد که بیانگر
رابطه منفی سرمایه ساختاری بر رفتار کاری ابتکاری میباشد .همچنین بر اساس جدول شماره
( )8مقدار سطح معناداری براساس رابطه یا اثر غیرمستقیم سرمایه ساختاری بر رفتار کاری
با نقش میانجی رفتار شهروند سایبری ،برابر  90/66میباشد که از  9916بزرگتر است.
در نتیجه با احتمال  %19میتوان اذعان نمود که فرضیه  H1تأیید میشود .پس بین سرمایه
سا تاری با رفتار کاری ابتکاری با نقش میانجی رفتار شرروندی سایيری در کارکنان رابطه وجود
دارد.
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فرضیه دوم :بین سرمایه ارتياطی با رفتار کاری ابتکاری با نقهش میهانجی رفتهار شهرروندی سهایيری
در کارکنان اداره کل آموزش و پرورش رابطه وجود دارد.

شکل  :5اندازهگیری مدل کلی و نتایج فرضیه در حالت معنیدار
جدول  :1نتایج حاصل از مسیرهای مستقیم

فرضیه
سرمایه ارتياطی _ رفتار کاری

t-value

ضریب مسیر
- 2/41

18/286

نتیجه آزمون
رابطه منفی

جدول  :3نتایج حاصل از مسیر غیرمستقیم

فرضیه
سرمایه ارتياطی _ رفتار کاری

نقش میانجی
رفتار شرروند
سایيری

ضریب مسیر
13/18

نتیجه آزمون
رابطه مثيت

بر اساس جدول شماره ( )8همانطور که قابل مشاهده است مقدار سطح معناداری براساس
رابطه یا اثر مستقیم سرمایه ساختاری بر رفتار کاری ابتکاری برابر  -0/09میباشد که بیانگر
رابطه منفی سرمایه ارتباطی بر رفتار کاری ابتکاری میباشد .همچنین بر اساس جدول شماره
( )3مقدار سطح معنا داری براساس رابطه یا اثر غیرمستقیم سرمایه ارتباطی بر رفتار کاری
با نقش میانجی رفتار شهروند سایبری ،برابر  96996میباشد که از  9916بزرگتر است .در
نتیجه با احتمال  %19میتوان اذعان نمود که فرضیه  H1تأیید میشود .پس بین سرمایه ارتياطی
با رفتار کاری ابتکاری با نقش میانجی رفتار شرروندی سایيری در کارکنان رابطه وجود دارد.
فرضيه سوم :بین سرمایه شنا تی با رفتار کاری ابتکاری با نقش میهانجی رفتهار شهرروندی سهایيری
در کارکنان اداره کل آموزش و پرورش رابطه وجود دارد.

رابطه بین سرمایه اجتماعی با رفتار کاری ابتکاری با نقش میانجی …23/

شکل  :2اندازه گیری مدل کلی و نتایج فرضیه در حالت معنیدار
جدول  :14نتایج حاصل از مسیرهای مستقیم

فرضیه
سرمایه شنا تی _ رفتار کاری

ضریب مسیر
- 2/34

t-value
18/188

نتیجه آزمون
رابطه منفی

جدول  :11نتایج حاصل از مسیر غیرمستقیم

فرضیه
سرمایه شنا تی _ رفتار کاری

نقش میانجی
رفتار شرروند
سایيری

ضریب مسیر
13/34

نتیجه آزمون
رابطه مثيت

بر اساس جدول شماره ( )12همانطور که قابل مشاهده است مقدار سطح معناداری براساس
رابطه یا اثر مستقیم سرمایه ساختاری بر رفتار کاری ابتکاری برابر  -0/10میباشد که بیانگر
رابطه منفی سرمایه شناختی بر رفتار کاری ابتکاری میباشد .همچنین بر اساس جدول شماره
( )11مقدار سطح معناداری براساس رابطه یا اثر غیرمستقیم سرمایه ارتباطی بر رفتار کاری
با نقش میانجی رفتار شهروند سایبری ،برابر  96960میباشد که از  9916بزرگتر است .در
نتیجه با احتمال  %19میتوان اذعان نمود که فرضیه  H1تأیید میشود .پس بین سرمایه شنا تی
با رفتار کاری ابتکاری با نقش میانجی رفتار شرروندی سایيری در کارکنان رابطه وجود دارد.
بحث و نتیجهگیری

در بررسی فرضیه اصلی ،دادهها نشان داد بین سرمایه اجتماعی با رفتار کاری ابتکاری با نقش رفتار
شرروندی سایيری در کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران رابطه وجود دارد.
با توجه به مقدار ضریج هميستگی پیرسون ،بین دو متغیر سرمایه اجتماعی با رفتار کاری ابتکاری
با نقش رفتار شرروندی سایيری میتوان نتیجه گرفت که هميستگی معناداری وجود دارد.
این یافته با نتایج پژوهشهای ()(Ghafoorian, Aibaghi ،Heydari & Marzouki, 2018
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)(Zhu ،(Movahedi, Samian, Mohammad Mehr, 2018) ،Isfahani & Fattahi, 2018

 )& Mu, 2016و ( )Al-Zahrani, 2015که معتقد بودند سرمایه اجتماعی با رفتار کاری ابتکاری
با نقش رفتار شرروندی سایيری در کارکنان رابطه وجود دارد ،همسو میباشد .در تيیین نتیجه به
دست آمده باید اشاره داشت که سرمایه اجتماعی و رفتار کاری ابتکاری از جمله مرمترین عوامل
مؤثر بر بريود عملکرد سازمانها به شمار میروند زیرا رفتار کاری ابتکاری به معنای انجام چیای
جدید است و بر ی کارها ممکن است به نتیجه نرسند .اگر کارکنان از شرکت هراس داشته باشند
به افرادی الق ميدل نخواهند شد.
در بررسی فرضیه  ،1دادهها نشان داد بین سرمایه سا تاری با رفتار کاری ابتکاری با نقش
میانجی رفتار شرروندی سایيری در کارکنان اداره کل آموزش و پرورش رابطه وجود دارد .متغیر
رفتار شرروندی سایيری ،نقش واسطهای را در تأثیرگذاری سرمایه سا تاری با رفتار کاری
ابتکاری ایفاء مینماید .این یافته با نتایج پژوهشهای ()،Heydari & Marzouki, 2018
 )(Fatima & Asif Khan, 2017و ( )Al-Zahrani, 2015که معتقد بودند سرمایه سا تاری
با رفتار کاری ابتکاری با نقش میانجی رفتار شرروندی سایيری در کارکنان رابطه وجود دارد
همسو میباشد .در تيیین نتیجه به دست آمده ،باید اشاره داشت که وجود عناصر سرمایه سا تاری
در سازمان هم سيج ایجاد و افاایش وجدان کاری در میان کارکنان شده و باعث میشود
که رضایت قليی ،تعرد و التاام عملی نسيت به وظیفههایی است که قرار است انسان ،آنها را انجام
دهد افاایش یافته و افراد با پشتکار ،سختکوشی و انگیاش ،سازمان را در دستیابی به اهداف
ود یاری رسانند.
در بررسی فرضیه  ،2داده ها نشان داد بین سرمایه ارتياطی با رفتار کاری ابتکاری با نقش میانجی
رفت ار شرروندی سایيری در کارکنان اداره کل آموزش و پرورش رابطه وجود دارد .نتیجه به دست
آمده با نتایج پژوهشهای()(Fatima & ،Movahedi, Samian, Mohammad Mehr, 2018
 )Asif Khan, 2017و ( )Zhu & Mu, 2016که معتقد بودند بین سرمایه ارتياطی با رفتار کاری
ابتکاری با نقش میانجی رفتار شرروندی سایيری در کارکنان رابطه وجود دارد همسو میباشد.
در تيیین نتیجه به دست آمده ،باید اشاره داشت که هرچه سرمایه ارتياطی در ناد فرد بیشتر باشد
به لق ایدههای نوین و القانه بیشتر ميادرت کرده و سازمان را به سوی موفقیت ،کارایی
و عملکردی مناسج سوق میدهد و میتواند سطح عملکرد و کارایی را افاایش دهد
زیرا کارایی و عملکرد باال در سازمان ،برگفته از سرمایه ذهن و فکر کلیه کارکنان است.
در بررسی فرضیه  ،6داده ها نشان داد بین سرمایه شنا تی با رفتار کاری ابتکاری با نقش
میانجی رفتار شرروندی سایيری در کارکنان اداره کل آموزش و پرورش رابطه وجود دارد .مقدار

رابطه بین سرمایه اجتماعی با رفتار کاری ابتکاری با نقش میانجی …11/

ضریج هميستگی پیرسون بین دو متغیر ذکر شده (سرمایه شنا تی و رفتار کاری ابتکاری) برابر
با مقدار 35841و معنادار می باشد و بار دیگر وجود ارتياط بین سرمایه شنا تی و رفتار کاری
ابتکاری را نشان میدهد .این یافته با نتایج پژوهشهای ( & Ghafoorian, Aibaghi Isfahani
)(Zhu & Mu, ،(Movahedi, Samian, Mohammad Mehr, 2018) ،Fattahi, 2018

 )2016و ( )Al-Zahrani, 2015که معتقد بودند بین سرمایه شنا تی با رفتار کاری ابتکاری
با نقش میانجی رفتار شرروندی سایيری در کارکنان رابطه وجود دارد همسو میباشد .در تيیین
نتیجه به دست آمده ،باید اشاره داشت که سرمایه شنا تی کارکنان بر میاان رفتارهای نوآورانه
آنان مؤثر است .در سقیقت ،سرمایه انسانی سيج افاایش رفتارهای نوآورانه میشود .به عيارتی،
توجه به عامل سرمایه شنا تی از جمله الق و باهوش فرض کردن کارکنان ،توجه به آمو تن
از یکدیگر ،تشویق به اظرار نظر و شرکت در بحث و در کل اهمیت قایل شدن برای کارکنان
منجر به بروز رفتارهای نوآورانه واهد شد.
در پایان نتیجه میگیریم که بین سرمایه اجتماعی و مؤلفههای آن با رفتار کاری ابتکاری با نقش
میانجی رف تار شرروندی سایيری در اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران رابطه وجود دارد
که مؤلفه شنا تی ،بیشترین رابطه با رفتار کاری ابتکاری با توجه به نقش رفتار شرروندی سایيری
دارد اما مؤلفه ارتياطی بعد از مؤلفه شنا تی بیشترین رابطه را دارد.
پيشنهادها

با توجه به فرضیه اصلی پیشنراد میشود :از آموزش فنآوریهای جدید مانند رفتار شرروندی
سایيری در کلیه سطوح به منظور آشنایی بیشتر آنان با تکنیکها و تجریاات فنآوری و توسعه
سرفهای کارکنان سمایت کنند و در سازمان به کسج و فراگیری دانش جدید اهمیت بدهند.
با توجه به فرضیه  1پیشنراد میشود :از رفتارهای شرروندی سایيری به منظور افاایش رفتارهای
نوآورانه کارکنان در سازمان فراهم شود .افاایش سرمایه سا تاری جرت سرعت بخشیدن
رفتارهای نوآورانه کارکنان با به کارگیری رفتارهای سایيری در سازمان صورت گیرد.
با توجه به فرضیه  2پیشنراد میشود :در سازمان ،گروههای کاری تشکیل گردد و بر نیازهای
آموزشی کارکنان و همچنین بر سرمایه ارتياطی اهمیت زیادی بدهند و از رفتارهای شرروندی
سایيری در راستاى بريود رفتارهای نوآورانه کارکنان استفاده نمایند.
با توجه به فرضیه  6پیشنراد میشود :به تقویت دانش و پرورش سرمایه شنا تی مورد نیاز
یطهی رفتار کاری ابتکاری توجه
کارکنان با هدف تقویت رفتار شرروندی سایيری کارکنان در س 
جدی شود.

1933  زمستان/ شماره دوم/ سال یازدهم/تربیتی
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