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خالقیت کارکنان سازمان جهاد کشاورزي استان ایالمعاملیتحلیل 

3امیر نعیمیو 2عنایت عباسی،1نوروزيعلیرضا

چکیده
تحقیق از نوع . بودخالقیت کارکنان سازمان جهاد کشاورزي ایالم عاملی هدف این تحقیق تحلیل 

جامعه آماري تحقیق کارکنان سازمان .به روش پیمایشی انجام شدبود کههمبستگی- مطالعات توصیفی
نفر با استفاده از جدول بارتلت به روش 169که از این تعداد ) =300N(جهاد کشاورزي استان ایالم بودند 

ابزار تحقیق پرسشنامه بود که روایی ظاهري و . عنوان نمونه آماري انتخاب شدنداي تناسبی بهطبقه
یید قرار أرویج و آموزش کشاورزي مورد بررسی، اصالح و تاز متخصصان تگروهیمحتوایی آن توسط 

79/0تا 76/0بین زمونآپیشاز طریق محاسبه ضریب آلفاي کرونباخ در مرحله پرسشنامه پایایی. گرفت
در سطح متوسط قرار 31/3نتایج آمار توصیفی نشان داد که خالقیت کارکنان با میانگین . دست آمدهب

و توان در قالب درا میعوامل خالقیت کارکنان که حلیل عاملی اکتشافی نشان داداز تنتایج حاصل .دارد
خالقیت را در بین درصد از واریانس69این عوامل حدود .خالصه کردساززمینهعامل مدیریتی وعامل

شود هاي تحقیق، پیشنهاد میبر اساس یافته. کنندجهاد کشاورزي استان ایالم تبیین میسازمان کارکنان 
هاي خالقانه منظور شناسایی و استفاده از ایدهبهواحد مدیریت ایده در سازمان جهاد کشاورزي استان ایالم

.اندازي شودکارکنان راه

کشاورزيسازمان جهاد ،تحلیل عاملی اکتشافی،ايعامل زمینه، کارآفرینی، خالقیت:کلیديهايواژه
المایاستان 

مقدمه
ها را در زمینه تحوالت قرن اخیر، سازمان

رو اي روبهعدیدهمشکالت با رشد و تعالی 
ریزان، نامهبرعنوان ساخته و مدیران را به

بشریت با دهندگان و رهبران قافله سازمان
در ).21(رده استـکرو هاي فراوان روبهچالش

هاي بدیع دنیاي رقابتی امروز، تفکرات نو و ایده

ها براي بقاء محسوب ابزار حیاتی سازمان
همچون موتور خالقیتاي که گونهبه،گردندمی

کند و آن را از میمحرکی براي سازمان عمل
از خالقیت، ).24(دهدمیسکون و فنا نجات 

خالقیت، . تعاریف متعددي به عمل آمده است
هاي ذهنی براي ارائه فکر یاکارگیري تواناییهب

در تعریفی دیگر، ). 22(طرح نوین است 

دانشگاه تربیت مدرس،دانشجوي کارشناسی ارشد-1
)enayat.abbasi@modares.ac.ir:نویسنده مسوول(، دانشگاه تربیت مدرس،استادیار-2

زنجاندانشگاه استادیار،-3
8/6/93: تاریخ پذیرش20/1/93: تاریخ دریافت

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري
کارآفرینی و کشاورزي
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کخالقیت توانایی نگاه جدید و متفاوت به ی
و دوباره ساختن ستن کموضوع یا فرآیند ش

ي موضوع و به دست آوردن دانش خود درباره
شده یمعنبینش جدید نسبت به ماهیت آن

خالقیت در کارکنان و سازمان به ). 9(است 
روي عوامل تواندحدي اهمیت دارد که می

پیدایش، بقاء و توسعه : مختلفی از جمله
هاي نوین ارائه سازمان، تولیدات جدید و شیوه

ها، خدمات و افزایش کیفیت آنها، کاهش هزینه
افزایش انگیزش کاري و رضایت شغلی کارکنان 

براي آنکه بتوان در .)2(تأثیر داشته باشد
دنیاي متالطم و متغیر امروز به حیات ادامه 

اد، بایست از خالقیت و نوآوري، به عنوان د
ها نام برد، زیرا مدیران کلید بقاي سازمان

ها براي سازگاري با تحوالت محیط سازمان
از .ن کنندناگزیرند راهکارهاي بدیع را امتحا

رو شدن با بهسوي دیگر مشتري به دلیل رو
هاي بیشتري در کنندگان متعدد، گزینهعرضه

نتیجه خواست و سلیقه اختیار دارد، در 
دهد که متفاوت و متغیري از خود نشان می

ها ها، سازمانبراي برآورده ساختن این خواسته
. )12(پذیري زیادي داشته باشندباید انعطاف

رفت از این نوع راهکارهاي زیادي براي برون
ها از سوي بحران به وجود آمده براي سازمان

ولی موردي ،نویسندگان و محققان ارائه شده
که نقطه مشترك آنها است، خالقیت کارکنان 

.)18،16،10،1(باشدمیهاسازمان
ها هاي سازماناز جمله مسائل و دغدغه

این است که افراد به اندازه کافی وظایف خود 
مسأله مهم . دهندرا به طور خالق انجام نمی

این است که هر کس با توانایی ویژه خود 
ق باشد، اما اینکه چرا افراد در واند خالتمی

شوند، مربوط به برخورد با مسائل درمانده می
عدم یادگیري آنها در زمینه خالقیت شغلی و 

کسانی که به نیروي . هاي سازمانی استمهارت
اند و با خودآموزي شگرف ذهنی خود پی برده

اند، استعدادهاي خالق خویش را پرورش داده
توان اطمینان ند که میاشواهدي را ارائه کرده

داشت اگر تفکر خالق پرورش داده شود، از 
مرحله رؤیاهاي بیداري گذشته به مرحله تخیل 

تر تحلیل شده و گاه مشکالت دقیقرسیده، آن
تر نیز هاي اثربخشحلراي این مشکالت راهب

تواند خالقیت و نوآوري می.یافت خواهد شد
ن اتفاق به وسیله هر کسی و در هر جاي سازما

).25(بیفتد
ها عوامل زیادي را در رشد و پژوهش

-کارآفرینیبناي اساسی رزی-توسعه خالقیت
در عواملاین . اندشناسایی کردههادر سازمان

شخصیت، دانش فنی، انگیزه (سطح فردي سه
هاي شغلی، ویژگی(گروهی،)و سبک رهبري

نیسازماو )يانواع ارتباطات و استقالل کار
راهبرد، ساختار سازمانی، فرهنگ، محیط و (

فصیح).14(بندي شدندتقسیم)منابع موجود
ساز عوامل فرهنگی را زمینه،طی تحقیقی)8(

خالقیت و نوآوري در کارکنان سازمان دانسته 
و معتقد است که فقدان آنها باعث از خود 
بیگانگی افراد و سرکوبی توان خالقیت و 

، يدر مطالعه دیگر. واهد شدخنهانوآوري در آ
هاي پشتیبانی، استراتژي، ساختار، مکانیسم

عنوان هاي انگیزشی و ارتباطات باز بهمحرك
فرهنگ سازمانی که هايهکنندبرخی از تعیین

ثرند، ؤها مروي خالقیت و نوآوري در سازمان
، بر اساس نتایج این مطالعه. شناسایی شدند

بهتر ،تمرکز دارندمهایی که ساختار غیرسازمان
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خالقیت کارکنان را شکوفا کنندتوانندمی
رابطه بین خالقیت ) 15(خضري .)19(

کارکنان با جو سازمانی در شرکت صنایع مس 
شهید باهنر کرمان را بررسی کرد و نتیجه 
گرفت که بین خالقیت کارکنان و جو سازمانی 

با بررسی ) 6(فخریان .رابطه مثبت وجود دارد
امل رابطه خالقیت کارشناسان ستادي با عو

دار بین سبک سازمانی، به وجود ارتباط معنی
رهبري، فرهنگ سازمان، ساختار سازمان، 

نترل و سیستم پاداش با سیستم ارزیابی، ک
ساختار نامناسب، سیستم ازبرد و خالقیت پی

ارزیابی و کنترل نامناسب و همچنین سبک 
بروز ترین موانع عنوان مهمبهرهبري نامناسب 

ا در پژوهشی ب)23(سعیدي . دبرخالقیت نام 
ي عوامل بررسی دیدگاه مدیران دربارههدف

القیت، ثر بر خؤفردي، گروهی و سازمانی م
یر روي خالقیت ثرترین متغؤنشان داد که م

عوامل سازمانی است و عوامل فردي و ،مدیران
-یافته.هاي بعدي قرار دارندگروهی در اولویت

ه منظور ب) 3(هاي تحقیق اردکانی و همکاران 
سنجش خالقیت کارکنان شرکت برق 

اي استان یزد، نشان داد که بین میزان منطقه
خالقیت کارکنان با توجه به جنسیت و سابقه 

اما . وجود نداردداري یآنان تفاوت معنخدمت 
رابطه بین خالقیت کارکنان و سطح تحصیالت 

تحقیقات متعددي . دار بوده استیمثبت و معن
که وجود سرمایه اجتماعی غنی ند ادهدانشان

د بر خالقیت آنها در سازمان در میان افرا
تأثیرات باعث این).27،4(باشدگذار میتأثیر
شود که عملکرد سازمان در نتیجه افزایش می

).20،17(افزایش یابد،خالقیت در بین افراد

بخش کشاورزي ایران با عنایت به سهم 
22اخلی، درصدي از تولید ناخالص د12

درصد صادرات غیر نفتی و 15درصد اشتغال و 
درصد از مواد اولیه صنایع کشاورزي 90تأمین 

اي در اقتصاد و غذایی کشور، از جایگاه ویژه
جهاد يهاناسازم.)13(ملی برخوردار است

هاي فعال و عنوان یکی از سازمانکشاورزي به
سطوح متولی توسعه بخش کشاورزي در 

با توجه به اهمیت . ندنکاي نقش میایفاستانی 
ها سازماناین روزافزون نیروي انسانی در 

ي ارزشمند و لزوم کسب عنوان یک سرمایهبه
انجام خالقانه هاي الزم براي توانمندي

رایط شدر سازمان، الزم است که هافعالیت
و بروز استعدادهاي پنهان کارکنانزم براي ال

وري ع و با بهرههاي نو و بدیشیوهآفرینش
، مسائل امروز رگاز سوي دی.فراهم شودبیشتر 
شدنی هاي دیروز حلحلبا راههاسازمان
.نیست

پیچیده، امروزه شرایط محیطی به حدي 
دیگر ها پویا و نامطمئن گردیده که سازمان

توانند با تغییرات سطحی و ظاهري در نمی
يبقا... ها وها، سیستمساختارها، روش

کنند، ضمن اینکه با مدت خود را تضمین بلند
نوع شدن کارها توسعه فناوري و ماشینی

ل داده و کر شیانسانی در سازمان تغیفعالیت 
ه این پارادایم کآید ري در میکار فکبه صورت 

ر خالق و ارتقاي سطح کنیازمندي به تف
خالقیت در میان افراد سازمانی را بیش از 

نظر به اهمیت مسأله .سازدپیش نمایان می
عنوان سازه نان بهکارکتوسعه خالقیت 

كها، این مطالعه با درتأثیرگذار بر بقاء سازمان
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این ضرورت به دنبال شناسایی و پاسخگویی به 
مؤثر بر توسعه خالقیت ه، عوامل کال ؤساین 

دامند؟ کشاورزي ایالم کنان سازمان جهاد کارک
، سؤالبه این پاسخجهت . ام شده استنجا

:باشنداهداف اختصاصی زیر مورد نظر می
جمعیت شناختی هايتوصیف ویژگی

نان وـبررسی وضعیت خالقیت کارک،کارکنان
.تحلیل عاملی خالقیت کارکنان

هامواد و روش
همبستگی -تحقیق حاضر از نوع توصیفی

نیاز از موردهايدادهآوري است و براي جمع
جامعه . تکنیک پیمایش استفاده شده است

آماري تحقیق را کارکنان سازمان جهاد 
راي ب). =300N(کشاورزي ایالم تشکیل دادند

تعیین حجم نمونه از جدول بارتلت استفاده 
روش با هاي مورد مطالعهنمونه). =169n(شد 

. انتخاب شدنداي تناسبی گیري طبقهنمونه
در .اي در سه بخش بودامهابزار تحقیق پرسشن

،گویه12بخش اول میزان خالقیت کارکنان با 
خالقیت با برثرؤمعواملشناسایی بخش دوم 

و در بخش سوم، ویژگی گویه 18
سؤال باز 7شناختی کارکنان در قالب جمعیت

براي سنجش .و بسته مورد سنجش قرار گرفت
5از طیف لیکرت اولهاي دو بخشگویه

: 3مخالفم، : 2کامالً مخالفم، : 1(قسمتی 
استفاده ) کامالً موافقم: 5موافقم و : 4نظرم، بی
جهت توصیف پراکنش فراوانی میزان .شد

خالقیت کارکنان از فرمول فاصله انحراف معیار 
:استفاده شدبه شرح ذیل ISDM1از میانگین 

A =کمخالقیت: A< Mean-Sd

B =قیت متوسطخال: Mean-Sd≤ B< Mean

C =خوبخالقیت : Mean ≤ C<Mean+Sd

D =خالقیت عالی: Mean+Sd≤ D

روایی ظاهري و محتویی ابزار تحقیق با 
استفاده از نظرات جمعی از متخصصان ترویج و 

پس از چند مرحله اصالح و ،آموزش کشاورزي
یین براي تع. بازنگري مورد تأیید قرار گرفت

شد انجاممطالعه راهنماپایایی پرسشنامه نیز
ه ب79/0تا 76/0بین مقدار آلفاي کرونباخ و 

اجعه ها از طریق مرپرسشنامه. دست آمد
توزیع شد و در حضوري محقق بین افراد نمونه

96پرسشنامه با نرخ بازگشت 163نهایت 
.آوري شدصد جمعرد

هاي منظور پردازش آماري دادهبه
میانگین، (از آمار توصیفی آوري شده جمع

همچنین و ) معیار، کمینه و بیشینهانحراف
تحلیل عاملی اکتشافی به روش تحلیل 

شایان ذکر است . هاي اصلی استفاده شدمؤلفه
انتخاب مدل به هدف ،که در تحلیل عاملی
به طوریکه مدل تحلیل . محقق بستگی دارد

فاده قرار هاي اصلی زمانی مورد استمؤلفه
گیرد که هدف محقق تلخیص متغیرها و می

دستیابی به تعداد محدودي عامل براي اهداف 
بر این اساس در این پژوهش . بینی باشدپیش

خالقیت کارکنان تحلیل عاملی منظور به
سازمان جهاد کشاورزي از این مدل استفاده 

ها از براي تجزیه و تحلیل داده. شد
.استفاده شد18نسخهSPSSافزار نرم

1- Interval of Standard Deviation from the Mean
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تایج و بحثن
اختی ـشنمعیتـاي جـهیـوصیف ویژگـت

پاسخگویان
میانگین سنی تحقیقهاي یافتهبا توجه به 

سال بوده که جوانترین 38پاسخگویان حدود 
سال 62و 23به ترتیب آنهاترین و مسن
) نفر93(کارکنان بیش از نیمی از . داشتند

که سال و کمتر بودند40داراي سن 
ده جوان بودن جامعه آماري مورد دهننشان

ابقه اشتغال متوسط س. مطالعه است
باشد که کمترین و سال می15پاسخگویان 

از .باشدسال می31و 1رین مقدار آن بیشت
دست آمده ه ین بنظر سابقه مدیریتی، میانگ

دهد که اکثر کارکنان نشان می) سال32/2(
147کهبه طوري،سابقه مدیریتی اندکی دارند
ز ده سال سابقه نفر از پاسخگویان کمتر ا

و صفرکمینه و بیشینه آن مدیریتی داشتند و
،به لحاظ جنسیت. دست آمدهسال ب28

) نفر118(سه چهارم پاسخگویان نزدیک به
از لحاظ فراوانی . مرد و مابقی زن بودند

8/60(نفر 96تحصیلی،رشتهپاسخگویان در 
شاورزي و داراي رشته تحصیلی ک) درصد

کشاورزي هاي غیرمابقی پاسخگویان در رشته
بیش از میزان تحصیالت.اندتحصیل کرده

32کارشناسی، ) نفر93(از پاسخگویان نیمی 
ارشد و مابقی کاردانی و دیپلم نفر کارشناسی

. )1جدول (بودند
بررسی وضعیت موجود خالقیت کارکنان 

سازمان جهاد کشاورزي 

براي سنجش ات بر اساس مرور ادبی
پرسشنامه محقق ساخته خالقیت کارکنان از

با توجه به . گویه استفاده شد12متشکل از
ارائه "، گویه 2نتایج ارائه شده در جدول 

هاي جدید و کاربردي باعث بهبود عملکرد ایده
معیار و انحراف26/4با میانگین "شودمی
من براي دستیابی "در رتبه اول و گویه 86/0
هاي جدید را هاي سازمان راهاهداف و برنامهبه 

و 86/3با میانگین "کنمپیشنهاد می
در رتبه دوم قرار گرفته 94/0معیار انحراف

در سازمان "هاياز سوي دیگر گویه. است
ها، فرآیندها، کارکنان به دنبال تکنولوژي

، "هاي تولیدي جدید هستندها و ایدهروش
هاي جدید رائه ایدهدر سازمان کارکنان با ا"
منظور حل مشکالت مورد تشویق قرار به

افراد هاي جدید براي ایده"و "گیرندمی
هاي مناسب اختصاص بنديها و زمانبرنامه

در 3با میانگین کمتر از "استداده شده
براي ،همچنین. هاي آخر قرار دارندرتبه

توصیف پراکندگی میزان خالقیت کارکنان از 
طوري که همان. استفاده شدISDMروش 

دهد خالقیت نشان می3نتایج جدول 
در سطح اندك، ) نفر22(درصد کارکنان 5/13

در سطح ) نفر53(کمتر از یک سوم کارکنان 
در سطح ) نفر64(متوسط، بیش از یک سوم 

کارمند 24خوبی قرار دارد و فقط خالقیت 
باشد در سطح عالی می) درصد7/14(

میانگین خالقیت کارکنان در طورکلی، به
. سطح متوسطی قرار دارد
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شناختی پاسخگویانهاي جمعیتویژگی-1جدول 
معیارانحرافمیانگیندرصدفراوانیسطوح متغیرمتغیر

معیار معیار
معیار

بیشینهکمینه

)سال(سن 

491/30سال و کمتر30

81/3719/92362
40-314427
50-41564/34

146/8باالترل و سا51
163100جمع

سابقه اشتغال
643/39سال و کمتر10

26/1509/10131 20-11361/22
637/38سال و بیشتر21

163100جمع

سابقه مدیریتی

1472/90سال و کمتر10

32/248/5280 20-11101/6
67/3سال و بیشتر21

163100جمع
1188/72مردجنسیت

442/27زن
162100جمع

رشته تحصیلی
968/60کشاورزي

622/39غیرکشاورزي
158100جمع

تحصیالت

169/9دیپلم
204/12کاردانی
938/57یکارشناس

329/19کارشناسی ارشد
161100جمع

خالقیتهنسبت بایالمکارکنان سازمان جهاد کشاورزيدیدگاهبنديرتبه- 2جدول 
رتبهانحراف معیار*میانگینگویه

26/486/01.شودهاي جدید و کاربردي باعث بهبود عملکرد میارائه ایده-
86/394/02.کنمهاي جدید را پیشنهاد میهاي سازمان راهیابی به اهداف و برنامهمن براي دست-

61/302/13.هاي خالقانه براي حل مشکالت دارمحلاغلب مواقع راه-
47/300/14.هاي نوآورانه و جدید براي انجام وظایف شغلی دارماغلب مواقع من ایده-
25/379/06.پذیر هستممن یک فرد ریسک-
23/312/17.دهنددر هنگام به وجود آمدن فرصت، کارکنان در شغل خود خالقیت نشان می-
10/316/18.دهندهاي جدید ارائه میدر سازمان کارکنان براي اجراي وظایف شغلی ایده-
06/308/19.کنندهاي جدیدي را براي افزایش کیفیت سازمان ارائه میحلکارکنان راه-
84/211/110.هاي تولیدي جدید هستندها و ایدهها، فرآیندها، روشدر سازمان کارکنان به دنبال تکنولوژي-
82/219/111.گیرندهاي جدید به منظور حل مشکالت مورد تشویق قرار میدر سازمان کارکنان با ارائه ایده-
72/216/112.استهاي مناسب اختصاص داده شدهنديبها و زمانبرنامهافراد هاي جدید براي ایده-

31/358/0کل
.موافقمکامالً: 5موافقم و : 4بی نظرم، : 3مخالفم، : 2کامالً مخالفم، : 1*
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ISDMتوزیع فراوانی میزان خالقیت کارکنان بر اساس روش - 3جدول 

ددرصفراوانیمیزان خالقیت
225/13اندك

535/32متوسط
643/39خوب
247/14عالی

کارکنان سازمان جهاد خالقیتعاملیتحلیل 
کشاورزي

عوامل شناسایی منظور یق، بهدر این تحق
تحلیل عاملی ازخالقیت کارکنان موثر بر 
2هاي اصلیبه روش تحلیل مؤلفه1اکتشافی

ن تکنیک در ذیل مراحل انجام ای. استفاده شد
.شرح داده شده است

یل عاملی لتعیین امکان انجام تح: مرحله اول
هاروي داده

ها براي انجام منظور تعیین تناسب دادهبه
گیري تحلیل عاملی از شاخص کفایت نمونه

و آزمون بارتلت بهره 3اولکین-میر-کیزر
دست آمده از این ه نتایج ب. گرفته شد

ها براي از مناسب بودن دادهها حاکیشاخص
استفاده از تکنیک تحلیل عاملی است زیرا 

و در سطح قابل 70/0باالتر از KMOمقدار 
قبول بوده و آزمون بارتلت نیز در سطح خطاي 

که حاکی از این ،باشددار مییک درصد معنی
ها است که ماتریس همبستگی بین گویه

رف یعنی از یک ط،باشدهمانی و واحد نمی
هاي داخل هر عامل همبستگی بین گویه

باالیی وجود دارد و از طرف دیگر بین 
هاي عامل دیگر هاي یک عامل با گویهگویه
،بنابراین. گونه همبستگی وجود نداردهیچ

ها را کشف نمود توان ساختار جدید از دادهمی
).4جدول (

ها در تعیین سهم مجموعه عامل: مرحله دوم
نس هر گویهتبیین واریا

بهره4بدین منظور از جدول اشتراکات
بر اساس دست آمدههنتایج ب. گرفته شد

نشان داد که مقدار چرخش واریماکس
5/0واریانس استخراج فقط یک متغیر کمتر از 

،بنابراین.بود که از بین متغیرها حذف شد
اند هاي استخراج شده توانستهمجموعه عامل

در حد قابل قبولی را یرات هر گویه یتغ
و 94/0بیشینه و کمینه این مقدار . کنندتبیین

.دست آمده ب58/0
تعیین سهم هر عامل در تبیین : مرحله سوم

هامجموع واریانس تمامی گویه
ها از روش منظور باال بردن تفسیر عاملبه

چرخش واریماکس استفاده شد و به منظور 
مقدار ویژه(ر کیزر ها از معیاتعیین تعداد عامل

بر این اساس تعداد. استفاده شد) بیشتر از یک
عامل با مقدار ویژه باالتر از یک استخراج دو 

اریانس درصد از و72/68گردید که این عوامل 
اند که سهم هرکل متغیرها را تبیین کرده

کدام از این عوامل نیز قبل و پس از چرخش 
نشاندست آمده ه نتیجه ب. مشخص شده است

1- Exploratory Factor Analysis (EFA) 2- Principle Components Analysis (PCA)
3- Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy (KMO) 4- Communalities
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بر مؤثر عواملدهد که در این مطالعهمی
بندي مؤلفه دستهاین دو در قالب خالقیت 

لفه با توجه به ماهیت مفهومی ؤو هر ماند شده
. گذاري شدهاي تحت پوشش خود نامگویه

و 13/37مؤلفه اول با درصد تبیین که طوريبه

به ترتیب 59/31مؤلفه دوم با درصد تبیین 
رین سهم را در تبیین واریانس بیشترین و کمت

هاي توسعه خالقیت بر عهده داشتند عامل
). 5جدول (

داري، ضریب بارتلت و سطح معنیKMOمقدار - 4جدول 
KMOداريسطح معنیضریب بارتلت
951/037/2099001/0

ه با مقادیر ویژه و واریانس تبیین شده پس از چرخشعوامل استخراج شده همرا-5جدول 

واریانس تبیین درصدمقدار ویژهعوامل
شده

درصد تجمعی واریانس
تبیین شده

31/613/3713/37اول
37/559/3172/68دوم

ها در بین بندي گویهدسته: مرحله چهارم
ها بر اساس ماتریس همبستگی پس از عامل

1چرخش

براي گویه مورد بررسی، 18موع از مج
ارائه شده در قالب دو گویه17بندي دسته

از مقدار بار عاملی هر ،عامل استخراج شده
جدول ماتریس همبستگی پس از گویه در

که در این جدولطوريبه. چرخش استفاده شد
ها بر اساس بزرگترین بار عاملی تک گویهتک

ن همبستگی و با توجه به میزا) 5/0بیشتر از (
دست ه نتایج ب. بندي شدندبا هم دستهآنها

آمده از ماتریس همبستگی پس از چرخش 
ها باالتر از نشان داد که بار عاملی کلیه گویه

هاي مربوط به هر عامل با باشد و گویهمی5/0

عاملی و دارا بودن همبستگی با همتوجه به بار 
بندي شدند تحت عنوان همان عامل دسته

).6جدول(
گویه تشکیل شده است 7عامل اول که از 

ها تحت ي این مؤلفهابا توجه به ماهیت و محتو
این . گذاري شدنام"عامل مدیریتی"عنوان 

درصد بیشترین 13/37عامل با مقدار تبیین 
سهم را در تبیین واریانس توسعه خالقیت بر 

تشکیل گویه 10از عامل دوم . عهده داشت
تحت هامؤلفهجه به ماهیتبا توکه شده است

مقدار . گذاري شدنام"ساززمینهعامل"عنوان 
59/31واریانس تبیین شده توسط این عامل 

.باشددرصد می

ترویج و اطالع رساني

1- Rotated Component Matrix
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پس از چرخشآنهاتوسعه خالقیت همراه با بار عاملی ثر برؤعوامل مبنديدسته- 6جدول 
بار عاملیگویهعوامل

مدیریتی

83/0وري سازمانخالقیت و نوآوري بر افزایش بهرهه تأثیر اعتقاد مدیریت ب-
81/0ایجاد بستر الزم براي رشد و توسعه خالقیت کارکنان در سازمان-
79/0هاي خالقانه در انجام وظایف شغلیها و روشایجاد انگیزه توسط مدیریت در کارکنان از فعالیت-
77/0هاي خالق و نوآور پیشنهادي کارکنانها و فعالیتتخصیص منابع در زمینه اجراي برنامه-
براي افزایش هاي مرتبط با خالقیتاندازي و توسعه برنامهر راهت مستقیم مدیریت ارشد دکمشار-

76/0خالقیت در سازمان

66/0هاي خالقانهجهت بروز فعالیتهاي مورد نیاز کارکنانبهبود مهارتسعی در -
56/0یت سازمان از خالقیت کارکنانحمایت مدیر-

ساززمینه

82/0سازي و کارگروهیانجام کار از طریق تیم-
74/0هاي محوله به کارکنان سازمانولیتؤتناسب بین اختیارات و مس-
69/0کید بر وظایف و تحقق اهداف سازمانی به جاي رعایت قوانین و مقرراتأت-
68/0رسی پیشنهادها و فراگیر بودن آنهااستقرار نظام پذیرش و بر-
63/0گیري مدیرانکارکنان در تصمیممشارکت -
62/0نانکارکاري مثبت براي کسازي فضاي فراهم-
61/0تفویض اختیار از سوي مدیران به کارکنان-
60/0پذیري با محیط در حال تغییرپذیري و تطبیقباال بردن انعطاف-
58/0ري از طوفان اندیشه در حل مشکالت توسط مدیرگیبهره-
57/0گیري و ارزشیابی عملکرد مستمر در سازماناندازه-

نتایج و بحث
ها براي رقابت در دنیاي پرتالطم سازمان

کنونی و حفظ موجودیت و امید به پیشرفت در 
آینده، نیازمند کارکنانی خالق هستند و با 

توانند با ارزش است که میاشتن این گنجینهد
و همگام با دادهخود را با شرایط جدید وفق 

به بایستها میسازمان.ها پیش رونددگرگونی
هاي در محیطمنظور تشویق بروز خالقیت

کارکنان، کاري، ضمن آگاهی از میزان خالقیت 
.را شناسایی کنندثیرگذار بر آنعوامل تأ

قیت بر اساس نتایج تحقیق، میزان خال
در کارکنان سازمان جهاد کشاورزي ایالم 

این نتیجه، با . قرار داردمتوسطیسطح 
زاده و نظیر فتحیهاي محققان دیگر یافته

که به )11(و حیدري و همکاران)7(همکاران

هاي جهاد بررسی میزان خالقیت در سازمان
.اند، همسو استکشاورزي پرداخته

سازمان رسد که کارکناننظر میهرچند به
خالقیت در بهبود و نقش نسبت به اهمیت 

پذیري امکان ریسکاما ، آگاه هستندعملکرد 
نوین هاي حلجهت پیاده ساختن راهآنان 

سازمان گرددپیشنهاد می،بنابراین.پایین است
هاي ها و ایدههاي مالی از طرححمایتضمن
هاي آموزشی مدون و برگزاري دورهبا ،جدید

و اعتماد به نفس پذیري ریسکمستمر قدرت 
هاي نو ایدهکارگیري در بهبه را کارکنان 

.افزایش دهند
هاي تحقیق بر اساس بخش دیگري از یافته

دو ، خالقیت کارکنانتحلیل عاملیدر خصوص 
. شناسایی شدندساز مدیریتی و زمینهعامل
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متعددي است،متأثر از عواملهرچند خالقیت
توسعه خالقیتدیریتی در معاملاما نقش 

خواه و مطالعه وطن. کننده استکارکنان تعیین
هاي نشان داد که عوامل مشوق)26(همکاران

مدیریتی، سازمانی و وجود منابع کافی با 
توسعه خالقیت کارکنان رابطه مثبت و 

.داري وجود داردیمعن
گذاران سازمان، هرگاه مدیران و سیاست

هاي عنوان فعالیتنوآوري بهخود به خالقیت و
ضروري و حیاتی باور نداشته باشند، هیچ 

.زمینه دوام نخواهد یافتفعالیتی در این 
شود که مدیران با پیشنهاد می،بنابراین

"و فکریریت ایدهمد"به نامواحدياندازي راه
از تمام کارکنان و کارشناسان در سازمان، 

ود در زمینه خنوینهايدعوت نمایند تا ایده
به این دفتر ارائه بهبود عملکرد سازمان را

مدیریت سازمان موظف است ،در عوض.نمایند
بر اساس معیارهاي نو و جدید بودن و 

ده براي سازمان همچنین میزان کارآیی آن ای
پاداش و امتیازات مادي و معنوي براي فرد 

تا موجب ایجاد دارائه کننده ایده در نظر بگیر
در تمام کارکنان براي خالقیت و نوآوري انگیزه 
بر اساس بخش دیگري از همچنین .گردد
عنوان ساز بهعامل زمینه،هاي پژوهشیافته

خالقیت کارکنان یکی دیگر از عوامل تأثیرگذار 
پژوهش دهقان و همکاران. شناسایی گردید

اي و ساختاري نشان داد که عوامل زمینه)5(
هاي نان دانشگاهبر نوآوري و خالقیت کارک

.علوم پزشکی مؤثر هستند
و استفاده از رویکرد تمرکززداییبنابراین 

گیري از نظرات و و بهرهافزایش تفویض اختیار 
به منظور، گیريمشارکت کارکنان در تصمیم

و افزایش احساس تعلق کارکنان به سازمان
یهاي سازماندر تمام الیهباوررسوخ این 

بروز خالقیت در ساز بسترنه و زمیعنوان به
.دشوکارکنان توصیه می
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Creativity Factor Analysis of Jihad-e-Keshavarzi Organization Staffs
of Ilam Province

Alireza Norouzi1, Enayat Abbasi2 and Amir Naeimi3

Abstract
The purpose of this study was creativity factor analysis of Jihad-e-Keshavarzi

organization staffs of Ilam province. Research method was descriptive – correlation
which used survey method. Statistical population of the study was staffs of Jihad-e-
Keshavarzi in Ilam province (N=300). Using Bartlett table, and stratified random
sampling technique, 169 staffs were selected as sample. Research instrument was
questionnaire. Face and content validity of the questionnaire revised and verified by a
panel of experts of agricultural extension and education. Reliability of the questionnaire
confirmed by calculating Cronbach’s alpha between 0.76 - 0.79 in pilot test. Descriptive
statistics results showed that creativity level of staffs was moderate (Mean= 3.31).
Explanatory factor analysis results showed that effective factors of creativity consisted
of 2 components, managerial factor and contextual factor. These factors explain 69
percent of variance of creativity among staffs of Jihad-e-Keshavarzi organization. Base
on the findings of the research, establishing idea management center in the Jihad-e
Keshavarzi organization of Ilam province for recognition and applying of staffs’
creative ideas is suggested.

Keywords: Creativity, Entrepreneurship, Contextual Factor, Explanatory Factor
Analysis, Jihad-e-Keshavarzi Organization of Ilam Province
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