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چکیده
امروزه با رقابتی شددددن سدددازمانها و افزایش پیچیدگی ،خالقیت یک عامل مهم
برای کسب مزیت رقابتی در عرصه جهانی است و توجه به افراد خالق برای رسیدن به
راهحلهای خالقانه از اهمیت ویژهای برخوردار اسدددت و در شدددرایطی که بحرانهای
اقتصددادی گریبان گیر هر سددازمانی خواهد شددد وجود کارکنان خالق به عنوان قطب
اصدلی سدازمان بوده و می توانند شرایط را در جهتی مناسب هدایت نمایند لذا بررسی
آن حائز اهمیت اسدددت هدف از این پژوهش تحلیل تأثیر تنهایی برخالقیت در محل
کار با میانجیگری التزام کارکنان میباشدددد این پژوهش از نهر هدف ،کاربردی و از
نهر جمعآوری دادههدا ،پیمایشدددی -توصدددیفی اسدددت جامعه آماری این پژوهش را
کارکنان سدددتاد مرکزی بیمه ایران اسدددتان اصدددفهان تشدددریل داده و در آن از رو
نمونهگیری تصدددادفی سددداده اسدددتفاده شدددده اسدددت برای تجزیه و تحلیل دادههای
جمعآوری شدددده و انجدام آزمون فر دددیههای پژوهش ،نرم افزار PLS 2.0به کار
رفت نتایج حاکی از آن است ،متغیر تنهایی عاطفی و تنهایی اجتماعی بر خالقیت در
محل کار تأثیر منفی و معناداری داشددته و همچنین تنهایی در محل کار بر خالقیت از
طریق عامل میانجی التزام کارکنان تأثیر منفی و معناداری دارد
واژه هاا کلید  :تنهایی در محل کار ،تنهایی اجتماعی ،تنهایی عاطفی ،خالقیت،
التزام کارکنان
 1دانشیار ،گروه مدیریت ،دانشرده علوم اداری و اقتصاد ،دانشگاه اصفهان،اصفهان ،ایران (نویسنده مسئول)
h.teimouri@ase.ui.ac.ir
 2کارشناسی ارشد ،گروه مدیریت ،دانشرده علوم اداری و اقتصاد ،دانشگاه اصفهان،اصفهان ،ایران
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مقدمه
امروزه با سرعت سرسامآور علم و فناوری و رقابتی شدن محیط کاری سازمانها به دنبال
جذب افرادی بوده که با خالقیت و نوآوری تصمیم میگیرند و با انرژی و با اعتماد به نفس به
کار خود ادامه میدهند چرا که احساس تنهایی در محل کار برای کارکنان ممرن است باعث
بروز مشرالتی برای اعضا شود و سازمان را نیز تحت الشعاع قرار دهد برخی بر این باور هستند
که تنهایی به معنی نبودن در جمع همراران است این در حالی است که بسیاری از افراد عالقمند
به برقراری ارتباط هستند اما توانایی آن را ندارند که با دیگر اعضا ارتباط برقرار کنند در این
لحهات افراد احساس تنهایی ،پوچی پیدا میکنند و از اینره شور و اشتیاق آنان را نسبت به شغل
و سازمان گرفته احساس اندوه میکنند و حتی ممرن است محل کار خوشان را محیطی ببینند
که در آن احساس غربت و تنهایی میکنند همچنین این احتمال وجود دارد که همراران وی
این گونه افراد را جدی و بی میل به برقراری ارتباط در نهر بگیرند که چنین چیزی ادامه مسیر
شغلی در سازمان را برای این گونه افراد مشرلتر میسازد به طوری که استرس محیط کاری
در آنها افزایش و از لحاظ جسمی و روحی آسیبپذیر میشوند و از آنجایی که بدون انرژی
و روحیه مناسب نمیتوان به راهحلهای خالقانه دست پیدا کرد و افراد خالق با چنین احساسی
سرشار از استرس میشوند به مرور زمان چنین چیزی میتواند بر بهروری و کارایی سازمان تأثیر
منفی داشته باشد حال این سوال مطرح میشود که آیا تنهایی در محیط کار بر خالقیت کارکنان
تأثیر می گذارد؟ آیا التزام کارکنان در رابطه بین تنهایی در محیط کار و خالقیت نقش میانجی
ایفا میکند؟ این پژوهش در راستای پاسخگویی به این سؤاالت محوری مورد اشاره شرل
گرفته و هدف آن بررسی تأثیر تنهایی در محیط کار بر خالقیت با میانجیگری التزام کارکنان
میباشد
مبانی نظر و مرور بر مطالعات گذشته
خالقیت
در پنجاه سال گذشته تا به امروز تحقیقات زیادی در رابطه با خالقیت صورت پذیرفته
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است(رانرو و آلبرت ،)2212 ،1خالقیت از ویژگی های اساسی و سازنده انسان به شمار میآید
که در رشد و ترامل فرد و تمدن بشری نقش مؤثری داشته و زیربنای اختراعات و دستاوردهای
علمی و هنری است از خالقیت تعاریف گوناگونی شده است که هر یک بیانگر دیدگاه ویژهای
است نمونه ای از تعاریف عبارت است از خالقیت به معنای توانایی دستیابی به چیزی به شرل
بدیع ،فرآیند ذهنی که در برگیرنده عناصر انگیزشی و عاطفی است(سلیمانی و همراران)1986،
همچنین زمانی که یک فرد توانایی ساخت ایدههای متنوع را داشته باشد فرد خالقی است ،براین
اساس این افراد منعطف و مبترر میباشند(ویساجن و کمپ )2219،2
در سده بیست و یرم سازمانها به شرل متفاوتی اداره شده و از رو های سنتی تا حدودی
فاصله گرفتهاند ،و برای کسب مزیت رقابتی نیازمند افرادی خالق و نوآور بوده به نحوی که
بتوانند با ابترارعمل پیش رفته و باعث رشد و بهبود سازمان گردند بنابراین یری از وظایف
اصلی سازمان ها حرکت به سمت افزایش توانمندسازی ،شناسایی نیروی انسانی خالق و کوشا
میباشد(ندوشن و همراران)1986،
خالقیت شامل چهار جزء اشخاص ،فرآیند ،محصول ،تاکتیک میباشد ،اشخاص به افرادی
اطالق میشود که عمل خالقانه را انجام میدهند فرآیند اشاره دارد به مراحلی که یک فرد در
طول اندیشیدن به عمل خالقانه خود طی میکند که مشمول یادگیری ،فررکردن ،ارتباط با
ایدهای که فرد به آن دست یافته است ،میباشد؛ محصول هم به مفهوم دسترسی فیزیری به ایده
می باشد و در نهایت تاکتیک اشاره دارد به محیط و جوی که فرد در آن به ایده جدید دست
می یابد به طوری که گاهی به جای استفاده از تاکتیک ،محیط را نیز به کار می برند(ریچاردسون
و میشرا)2212،9
افراد در ارتباط یردیگر میتوا نند با خالقیت تصیم بگیرند چرا که وقتی کارمندان در باب
مسئله ای با یردیگر همراری و مشارکت کرده ،سه مرحله را افراد خالق طی میکنند ،ابتدا
درباره مسئله مورد نهر می اندیشند ،سپس عملی شدن مسئله را تصور میکنند و در نهایت به
یک ایده جدید دست مییابند(والش و همراران)2212 ،4
1 . Runco & Albert
2 . Withagen & camp
3 . Richardson & Mishra
4 . Walsh & et al.
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هر سازمانی برای تحقق اهداف خود نیازمند آن است که در مسیر خود از استراتژی،
محصوالت و فرآیندهای بدیع استفاده نماید و سعی در شناسایی و حفظ کارکنان خالق نماید
چرا که کارکنان خالق افرادی هستند که از راه و رو های خالقانه و جدید در حرفه خود
استفاده می نمایند دید این افراد نسبت به مسائل مختلف متفاوت است ،همواره در پی یافتن
فرصتهای جدید بوده و قصد و هدف را مدنهر قرار میدهند ،با فراست و بینش خاصی برای
تحقق اهداف گروهی و سازمانی تال

میکنند از طرفی غالبا برخی افراد خالقیت درونی

دارند یعنی به خوبی میتوانند مسائل را تجزیه و تحلیل کرده و با اشتیاق و عالقه شدیدی در راه
رسیدن به آن گام بر دارند(نیسوال و کیانتو)2212 ،1
تنهایی در محل کار

2

تنهایی در محیط کار مبتنی بر یک حس اندوه براثر روابط اجتماعی بین کارمندان
است(آیازاالر و گزیل ،)2214 ،9از آنجایی که احساسات منفی به افرار منفی میانجامد
کارمندانی که تنهایی در محل کارشان را حس کردهاند بر این باورند که افراد ناتوانی هستند
(پنگ و همراران ) 2212،4تنهایی یک تجربه کلی و مشترک از احساسات ،انگیزه کارکنان و
ابعاد رفتاری آنان میباشد(آیازاالر و گزیل)2214 ،
پژوهشگران بر این باورند که تنهایی بر افراد و فرهنگشان و بر عواملی چون شخصیت و
روابط اجتماعی تأثیرگذار است(إردیل و إرتوسان )2211 6،از طرفی افراد به عواطف و
احساساتشان به عنوان یک منبع اطالعاتی متری بوده به طوری که بعد از تجزیه و تحلیل آن
قادرند موقعیت و اهدافشان را مورد ارزیابی قرار دهند(پنگ و همراران)2212،
تنهایی در محل کار این مو وع را مدنهر قرار میدهد که افراد به ارتباطات ،ائتالفات
اجتماعی نیازمند هستند زمانی این مو وع مورد توجه همگان واقع شد که ساختار کار در
سازمانها بر روابط اجتماعی نفوذ پیدا کرد و آن را تحت تأثیر قرار داد ،چرا که تنها بودن
کارمندان در محیط کاریشان بازتابی از کاهش تعهد عاطفی اعضا میباشد و این به خودی خود
1 . Nisula & Kianto
2 . Workplace loneliness
3 . Ayazlar & Güzel
4. Peng & et al.
5 . Erdil & Ertosun
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میتواند بر عملررد سازمانی تأثیرگذار باشد(آیازاالر و گزیل )2214 ،همچنین تنهایی در محیط
کار بر زندگی کاری و شخصی کارمندان تأثیر منفی میگذارد و ازآنجایی که تنهایی در محیط
کار به ناتوانی اعضا برای برقراری ارتباط اشاره دارد میتواند علتی برای ترک خدمت اعضا نیز
باشد(إردیل و إرتوسان)2211،
فرضیه اصلی اول  :تنهایی در محیط کار بر خالقیت تأثیر دارد.
تنهایی در محل کار شامل ابعادی از جمله تنهایی عاطفی و تنهایی اجتماعی است
تنهایی عاطفی :تنهایی عاطفی به احساسات اعضا مرتبط است و از روابط بین افراد نشأت
می گیرد و احساسات منفی افراد را مبتنی بر روابط سردی که بین اعضا وجود دارد را نشان
میدهد و حالتی از عواطف کارمندان را معرفی میکند که آنان خود را بیگانه در سازمان ،پوچ
و بیهدف ،منزوی و نارا ی میبینند و در روابط خود را به عقب میرانند و از برقراری ارتباط
خودداری میکنند
فرضیه فرعی اول :تنهایی عاطفی بر خالقیت تأثیرگذار است.
تنهایی اجتماعی :تنهایی اجتماعی هم فقدان ارتباطات بین کارمندان در محیط کاری را نشان
می دهد به طوری که اعضا حتی قادر به برقراری ارتباط کالمی با دیگر افراد نیستند(اووگه و
همراران)2219 ،1
فرضیه فرعی دوم :تنهایی اجتماعی بر خالقیت تأثیرگذار است
2

التزام کارکنان
التزام کارکنان حالت مثبت ذهنی کارکنان در کاری که انجام میدهند را نشان میدهد به
طوری که اعضا با انرژی ،اشتیاق و قدرت خود را غرق کار میکنند(لی و همراران)2212 ،9
التزام کارکنان درای سه بعد شور وشوق در کار ،جذب شدن به کار و وقف کار شدن
میباشد(پریرا و همراران)2219 ،4
1 . Öge & et al.
2 . Job engagement
3 . Li & et al.
4 . Perera & et al.
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التزام کارکنان به نگر آنان نسبت به کارشان مرتبط است در حقیقت پژوهشگران بر این باور
بوده کاری که کارمندان انجام میدهند یک احساس و معنای خاصی را برایشان به همراه میآورد
که باعث عملررد بهتر اعضا و انجام وظایف با یک دید مثبت بوده که در نهایت به یک تجربه خوب
در زمینه شغلیشان منتهی میشود و همچنین ر ایت شغلی اعضا را به همراه دارد (اورگام بیدز و
آلمیدا )2212 ،1این در حالی است که با مواردی همچون فرسودگی شغلی ،خستگی ،تحلیلرفتگی
در کار ،شک و تردید درباره شغل مورد نهر در تضاد است(اؤگبانیا و چاکویدو)2212 ،2
افرادی که در آنها التزام کاری وجود دارد به صورت فعاالنه وظایفشان را انجام میدهند به
طوری که از نهر احساسی ،عاطفی و رفتاری افرد را درگیر میکند التزام رفتاری باعث میشود
اعضا با تال

بیشتری به کارشان ادامه دهند ،به طوری که به اهداف سازمانی نائل شوند التزام

حالتی را نشان میدهد که اعضا توجه زیادی را به وظایشان میکنند و التزام عاطفی حالت مثبت
از احساسات و عواطف را در افراد شرل می دهد به عنوان مثال کارمندان احساس غرور نسبت
کارشان پیدا میکنند( ماسیلدیلی و اردیل)2215 ،9
منابع شغلی کارکنان تأثیر خاصی بر التزام کارکنان زمانی که تقا ا برای کار باال باشد،
میگذارد برای مثال وقتی از ترنولوژی مناسبی برای انجام وظایف استفاده میشود تقا ا برای
آن شغل در سطح باالیی قرار میگیرد و میتواند کارمندان را ملزم به انجام وظایف کند(اؤگبانیا
و همراران)2212 ،
به طور کلی التزام کارکنان تأثیر زیادی براعضا میگذارد به طوری که باعث بهبود ارائه
خدمات به مشتریان شده ،نوآوری و بهرهوری اعضا را افزایش داده و میزان ترک خدمت
کارکنان را کاهش داده به نحوی که افراد عالقه زیادی به ا افه کاری در شغلشان پیدا میکنند
در واقع این التزام بین کارمندان به تدریج تبدیل به فرهنگ کاری میشود همچنین مزایای
زیادی را نیز برای سازمان به همراه دارد که شامل افزایش سود سازمان ،بهبود ر ایت و وفاداری
مشتریان و تحریک ذوق و ابترار عمل کارکنان در شغل ،انجام کار با باالترین استاندارد ممرن،
کارایی باالتر و غیره میباشد(گیچوهی )2214،4و همچنین به وسیله عواملی چون رهبران ،تیمها،
1 . Orgambídez & Almeida
2 . Ogbuanya & Chukwuedo
3 . Müceldili & Erdil
4 . Gichohi
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روابط کاری ،آموز  ،توسعه شغلی و پادا ها تعیین میشود(آنتیسا)2214،1
فرضیه اصلی دوم :التزام کارکنان در رابطه تنهایی در محل کار و خالقیت نقش
میانجی دارد.
مطالعات پیشین
مطابق پژوهش پنگ و همراران( )2219افرادی که تنهایی در محل کار را حس کردهاند بر
این باورند که افرادی ناتوان و بی هدف هستند به طوری که همواره خود را به طور نامطلوب
ارزیابی میکنند چنین افرادی با این نگر

نمیتوانند ایدههای خالقانه بدهند ،بنابر دریو و

همراران( ) 2229افرادی که خالق نبوده در مواجهه با مشرالت قادر نیستند از راه حلهای
خالق انه برای حل مسائل استفاده کنند بنابراین افرادی که در محل کار احساس تنهایی دارند را
شناسایی و مورد بررسی قرار داد تنهایی درمحل کار دارای ابعادی ازجمله تنهایی عاطفی و
تنهایی اجتماعی (اردیل و همراران )2211،میباشد و بنا پژوهش پنگ و همراران()2212
تنهایی در مح ل کار بر خالقیت تأثیر منفی و معناداری دارد همچنین طبق پژوهش اگه و
همراران( ) 2219رابطه منفی بین التزام کارکنان و تنهایی در محل کار وجود دارد لذا با توجه
به پژوهشهای پیشین نویسندگان به مدل مفهومی زیر دست پیدا کردند
التزام کارکنان
تنهایی
عاطفی
خالقیت

تنهایی در محل کار
تنهایی
اجتماع
شکل : 1چارچوب مفهومی

ی
1 . Antisa
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روش پژوهش
از آن جا که هدف پژوهش تعیین روابط علی تنهایی در محیط کار بر خالقیت با میانجی
گری التزام کارکنان (در قالب شرل شماره یک) میباشد ،این پژوهش از نهر هدف کاربردی
و از نهر نحوه گردآوری اطالعات ،پیماشی و از نوع همبستگی است جامعه آماری دراین
پژوهش ستاد بیمه ایران استان اصفهان میباشد که تعداد آنها  222نفر میباشد طبق جدول
کرجسی و مورگان حجم نمونه مورد مطالعه  122نفر تعیین شد برای اطمینان از جمع آوری
حداقل نمونه تعداد  142پرسشنامه بین کارشناسان و کارمندان ستادمرکزی بیمه ایران استان
اصفهان توزیع شد و در نهایت تعداد  192پرسشنامه جمع آوری و تجزیه و تحلیل شد ابزار
گردآوری اطالعات پرسشنامه محقق ساخته با روایی و پایایی قابل قبول استفاده شد برای
سنجش تنهایی در محل کار از پرسشنامه با 9گویه(رایت و همراران )2225 ،1و برای التزام
کارکنان( سشافیل و همراران ) 2225،با  2گویه و برای سنجش خالقیت از پرسشنامه (رگو و
همراران )2228،با  6گویه استفاده شده است ،مقیاس در نهر گرفته شده برای تمامی متغیرها از
طیف  6درجه ای لیررت است برای پایایی پرسشنامه ریب آلفای کرونباخ استفاده شد به
این منهور نمونه ای شامل 92پرسشنامه آزمون شد که

ریب آلفای کرونباخ کل

پرسشنامه2/214برآورد شد و ازآنجا که آلفای به دست آمده باالتر از 2/2است ابزار جمع آوری
اطالعات از پایایی مناسبی برخوردار است برای تعیین روایی از رو

روایی واگرا و همگرا

استفاده گردید همگرا میباشد جهت سنجش روایی همگرا از شاخص متوسط واریانس
استخراج شده با استفاده از نرمافزار  SmartPLS2.0استفاده شد که شاخص متوسط واریانس
استخراجشده باال  2/4بوده که این نشان از تأیید روایی همگرا سازه ها میباشد همچنین روایی
واگرا به دلیل اینره مقدار  AVEبرای هر سازه بیشتر از همبستگی آن سازه با سایر سازههای
موجود در مدل بوده ،روایی واگرای مدل تأیید میشود
برازش مدلها اندازهگیر
جهت سنجش براز مدل اندازهگیری از پایایی شاخص ،روایی واگرا و همگرا استفاده
گردید پایایی شاخص برای سنجش پایایی درونی ،شامل سه معیار رایب بارهای عاملی،
1 . Wright
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آلفای کرونباخ و پایایی مرکب است روایی همگرا میزان همبستگی یک سازه با شاخصهای
خود را نشان داده و روایی واگرا نیز میزان رابطهی یک سازه با شاخصهایش در مقایسه با رابطه
آن سازه با سایر سازه ها است که برآوردی را برای پایایی بر اساس همبستگی درونی معرفها
ارائه میدهد مقدار مناسب برای آن ،مساوی و بزرگتر از  2/5میباشد (داوری و ر ازاده،
 )1986پایایی ترکیبی ( ) CRمعیار دیگری برای محاسبه پایایی است برای پایایی مرکب میزان
مساوی و باالی  2/2مناسب ذکرشده است (نونالی )1829 ،1این معیار نیز در جدول شماره 1
نمایش داده شده است
جدول  :1گزارشهای آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی مدل
متغیرهای پنهان

نام متغیر در شرل

تنهایی در محل کار
تنهایی عاطفی

T.mahl kar
T.atefi

ریب آلفای کرونباخ
)(AlPh ≥ 0/7
2/829
2/826

ریب پایایی ترکیبی
)(CR ≥ 0/7
2/892
2/891

تنهایی اجتماعی

T.ejtemaee

2/822

2/892

التزام کارکنان
خالقیت

Eltezam
Creativity

2/869
2/852

2/852
2/841

با توجه به مقادیر آلفای کرونباخ و پایایی مرکب گزار شده در جدول شماره  1همانگونه
که مشاهده میشود تمامی متغیرهای پنهان دارای مقدار آلفای کرونباخ و ریب پایایی ترکیبی
باالی  2/2میباشند که نشاندهنده این است که مدل دارای پایایی (چه از نهر آلفای کرونباخ
و چه از لحاظ پایایی ترکیبی) مناسبی میباشد بارهای عاملی از طریق محاسبه مقدار همبستگی
شاخصهای یک سازه با آن سازه ،محاسبه و مقدار مناسب آن برابر و یا بیشتر از  2/4میباشد
(هالوند )1888 ،بارهای عاملی در شرل شماره  2نشان دادهشده است با توجه به اینره همه
بارهای عاملی سنجهها در سازه مربوطه باالی  2/4میباشد ،نشان از مناسب بودن این معیار دارد

1 .Nunnally
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شکل  :2بارهای عاملی مربوط به دادههای پژوهش

روایی همگرا معیار دیگری است که برای براز

مدلهای اندازهگیری در رو

مدلسازی

معادالت ساختاری بهکار برده میشود فورنل و الرکر )1881( 1استفاده از متوسط واریانس
استخراج شده ) (AVEرا بهعنوان معیاری برای اعتبار همگرا پیشنهاد کردهاند مگنز و همراران
( )1885معیاری که برای مطلوب بودن

AVE

نمایش داده میشود ،مساوی و باالتر از 2/4

دانستهاند در جدول شماره  2نتایج خروجی از مدل برای  AVEنمایش داده شده است همان-
گونه که مالحهه میشود ،نتایج نماینگر مناسب بودن روایی همگرا ( )AVEمیباشد
جدول  :2روایی همگرا متغیرهای پژوهش
متغیرهای پنهان

عنوان در مدل

تنهایی در محل کار
تنهایی عاطفی
تنهایی اجتماعی

T.mahl kar
T.atefi

التزام کارکنان
خالقیت

T.ejtemaee
Eltezam
Creativity

میانگین واریانس استخراجی
)AVE (≥ 0/4
2/829
2/892
2/824
2/294
2/259
1 . Fornell & Larcker
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جهت بررسی روایی واگرای مدل اندازهگیری ،از معیار فورنلالرکر استفاده گردیده است
بر اساس این معیار ،روایی واگرای قابل قبول یک مدل حاکی از آن است که یک سازه در
مدل ،نسبت به سازههای دیگر تعامل بیشتری با شاخصهایش دارد فورنل و الرکر ( )1891بیان
میکنند که روایی واگرا وقتی در سطح قابل قبولی است که میزان  AVEبرای هر سازه بیشتر از
واریانس اشتراکی بین آن سازه و سازههای دیگر در مدل باشد در  PLSبررسی این امر بهوسیله
ماتریسی حاصل میشود جدول شماره  2که خانههای این ماتریس حاوی مقادیر رایب
همبستگی بین سازهها و جذر مقادیر  AVEمربوط به هر سازه است
جدول  :3محاسبه فارنرالرکر
تنهایی
عاطفی

تنهایی
اجتماعی

تنهایی
درمحل کار

2/854

2/851
2/868

2/862
2/848
2/849

خالقیت

التزام کارکنان

2/929
-2/525
-2/521
-2/552

2/996
2/992
-2/524
-2/554
-2/522

التزام کارکنان
خالقیت
تنهایی در محل کار
تنهایی اجتماعی
تنهایی عاطفی

بر اساس نتایج بهدستآمده از همبستگیها و جذر  AVEکه بر روی قطر جدول شماره 9
قرار داده شده میتوان روایی واگرای مدل در سطح سازه را از نهر معیار فورنلالرکر نتیجه
گرفت
ارزیابی مدل ساختار
پس از سنجش روایی و پایایی مدل اندازهگیری ،مدل ساختاری از طریق روابط بین
متغیرهای مرنون ،مورد ارزیابی قرار گرفت در پژوهش حا ر از پرکاربردترین معیارها برای
براز

مدل ساختاری استفاده شده است این معیارها شامل؛ ریب تعیین ( ، )R2ریب قدرت

پیشبینی ( )Q2و ریب معناداری ( ،)t-valuesاست
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شکل  :3ضرایب معناداری مربوط به دادههای پژوهش

نتایج به دستآمده از تحلیل مدل ساختاری در جدول ،معیار  ( R Squares( R2را برای
متغیر درونزای مدل پژوهش نشان میدهد نتایج این معیار نشان میدهد که مطابق بررسی چین

1

()1889سه معیار  2/99 ، 2/18و  2/52بهعنوان مقدار مالک برای مقادیر عیف ،متوسط و قوی
میباشد که در براز
نشان از براز

مدل ساختاری مشاهده شد متغیر درونزا بزرگتر از  /52می باشد و این

قوی مدل ساختاری است

من آنره به منهور بررسی قدرت پیشبینی مدل از

معیاری تحت عنوان  )Stone-Geisser criterion(Q2استفاده شده است بر اساس پژوهشهای
هنسلر و همراران)2228( 2در مورد شدت قدرت پیشبینی مدل در مورد سازههای درونزا سه
مقدار  2/16 ، 2/22و  2/96برای قدرت پیشبینی عیف ،متوسط و قوی مدل مطرح شده است
و با مالحهه نتایج این معیار در جدول شماره  4و با توجه به اینره میزان  Q2متغیر درونزا 2/222
می باشد میتوان نتیجه گرفت که مدل از قدرت پیشبینی قوی برخوردار است

1 .Chin
2.Hensler et al.
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جدول  :4ضریب تعیین ) (R2و ضریب قدرت پیشبینی ()Q2
خالقیت

التزام کارکنان

تنهایی در محل کار

2/295
2/222

2/965
2/946

2/222
2/826

2

R
Q2

آزمون و تحلیل فرضیهها پژوهش
با توجه به مدل آزمون شده الگوی شماره سه t- Value ،همه متغیرها باالتر از  1/85است که
نشان از معناداری روابط دارد آمارتی( )Tاگر کمتر از 1/85باشد نشان دهنده رد آزمون و باالی
 1/85نشان دهنده معناداری رابطه متغیرها است

ریب مسیر بین متغیرها نیز در الگوی شماره

دو آورده شده است در ادامه مطابق با جدول شماره  6رایب مسیر ،آمار تی فر یهها آورده
شده است
جدول :5آزمون فرضیههای مدل پژوهش
فر یه ها
فر یه اصلی اول
فر یه فرعی اول
فر یه فرعی دوم
فر یه اصلی دوم

تنهایی در محل کار بر خالقیت تأثیر دارد
تنهایی عاطفی برخالقیت تأثیر دارد
تنهایی اجتماعی بر خالقیت تأثیر دارد
التزام کارکنان در رابطه تنهایی در محل
کار و خالقیت نقش میانجی دارد

ریب
مسیر

آمارتی

نتیجه فر یه

-2/16
-/52
-2/52

9/894
19/816
14/258

*
**
**

شدت میانجی

-2/51

)(ns = no significant, *p < .05, **p < .01, ***p < .001

نتایج فوق نشان داد که تنهایی در محل کار بر خالقیت با آمارتی 9/894و

ریب

مسیر -2/16تأثیر داشته است و این نشان دهنده آن است که کارکنانی که دچار تنهایی در محل
کار شدهاند ،خالقیت کمتری در کارها دارند همچنین تنهایی عاطفی و اجتماعی به ترتیب با
آمارتی  19/816و  14/258بر خالقیت به میزان  -2/52و  -2/52تأثیر منفی و معناداری داشته و
تأثیر غیرمستقیم تنهایی در محل کار بر خالقیت از طریق حاصل رب ریب تنهایی در محل
کار در خالقیت( ) 2/-2/16 * 2/29حاصل میشود این امر بیانگر این است که متغیر تنهایی
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در محل کار به طور غیرمستقیم از طریق میانجی التزام کارکنان به میزان  - 2/51بر خالقیت تأثیر
منفی و معناداری داشته است
نتیجهگیر و پیشنهادات
یافتههای پژوهش نشان میدهد که در سطح جامعه ی مورد بررسی ،تنهایی عاطفی و تنهایی
اجتماعی به صورت مستقیم توانسته است تأثیر منفی و معناداری بر خالقیت داشته با مقایسه این
پژوهش با پژوهشهای پیشین پنگ و همراران ( )2212میتوان دریافت که با این پژوهشها
هم راستا بوده و تنهایی عاطفی و تنهایی اجتماعی به صورت مستقیم توانسته است تأثیر منفی و
معناداری بر التزام کارکنان داشته باشد که با پژوهشهای اگه و همراران( )2219هم راستا بوده
و همچنین التزام کارکنان بر خالقیت تأثیر مثبت و معناداری داشته ،از طرفی تنهایی در محل
کار به صورت غیر مستقیم بر خالقیت از طریق عامل میانجی التزام کارکنان تأثیر منفی و
معناداری داشته است و در نهایت تأثیر منفی و معنادار تنهایی اجتماعی و تنهایی عاطفی بر التزام
کارکنان و تأثیر غیرمستقیم تنهایی در محل کار بر خالقیت از طریق عامل میانجی التزامکارکنان
ثابت شد با توجه به پژوهش انجام گرفته میتوان نتیجه گرفت که اگرافراد با همراران خود
روابط درستی برقرار نماید و خود واقعیشان را نشان ندهند شاید نتوانند یک شبره حرفهای قوی
را ایجاد نمایند و در گذر زمان به خود و سازمان ربهای جبران ناپذیر وارد نمایند احساسات
و عواطف هر انسانی بر هر نتیجهای میتواند تأثیر مثبت یا منفی وارد نماید احساس تنهایی در
محل کار نیز از جمله احساساتی از که از نهر روانشناختی قادر است بر ذهنیات کارکنان تأثیر
گذاشته و آینده شغلی آنان را تحت الشعاع قرار دهد ،لذا برای حل چنین مشرالتی پیشنهاداتی
ارائه میشود:
-

شاید به دلیل شرایط اقتصادی که وجود دارد افراد به این باور برسند که مدت زیادی

در پست خود نخواهند ماند و از برقراری ارتباط خودداری مینمایند لذا توصیه میشود با
برگزاری جلسات در این راستا به آنها اطمینان دهند که سازمان به آنها احتیاج دارد
-

سازمان میتواند با تشریل گروههای کاری افراد را درکنار هم قرار دهند که یردیگر

را تشویق نمایند چرا که در این گروهها افراد عالوه بر این که رابطه صمیمانه با یردیگر برقرار
مینمایند و به تبادل و اشتراک اطالعات پرداخته ،راحتتر میتوانند به نتایج خالقانهای هم

تأثیر تنهایی در محل کار بر خالقیت
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دست پیدا کنند
-

توصیه میشود زمانی که مشرلی برای سازمان پیش میآید برای حل آن جلسات

طوفان فرری برگزار نمایند تا افراد من بیان نهراتشان خود را مهم دانسته و اعتماد به نفس
پیدا کرده که در این صورت به راهحلهای مثبت و خالقانهای هم دست پیدا میکنند
-

توصیه میشود سازمان با شناسایی افرادی که احساس تنهایی در محل کار میکنند

پرداخته و این افراد را در محلی با افرادی قرار دهند که انرژی باالیی در کار داشته تا در این
صورت با تأثیرپذیری از همرارانشان روحیه خود را بهبود ببخشند
-

سازمان میتواند با برگزاری دورههای مشاوره برای کارکنان به صورت غیرمستقیم

راهکارهایی را برای بهبود این گونه افراد ارائه دهد
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