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پژوهشینوع مقاله:

يکارکنان وزارت جهاد کشاورزبر خالقیت مؤثرعوامل شناسایی 

4و مهرداد تیموري3سید داود حاجی میررحیمی، *٢، امید جمشیدي١عبداهللا مخبر دزفولی

)30/06/99؛ پذیرش: 01/03/99(دریافت: 
چکیده

وري بـاال  هاي دولتی است. نیروي انسانی خالق، نوآور و با بهرهمانهاي بخش خصوصی و سازسرمایه شرکتنیترمهمامروزه نیروي انسانی 
بـر خالقیـت   مـؤثر عوامـل  راستا هدف این تحقیـق شناسـایی   نیدر هماي از موفقیت سازمانی را به خود اختصاص داده است. سهم عمده

305زي بود که با استفاده از فرمـول کـوکران   ي بود. جامعه آماري تحقیق حاضر کارکنان وزارت جهاد کشاورکارکنان وزارت جهاد کشاورز
با نظرسنجی از متخصصـان  محتوایی آناي انتخاب شدند. ابزار اصلی تحقیق پرسشنامه بود که روایی گیري خوشهو با روش نمونههاآننفر از 

در قالـب معـادالت سـاختاري از شـاخص     براي بررسی روایی سـازه نیـز   شد.تأییددر حوزه موضوع مورد پژوهش و پس از انجام اصالحات ضروري 
گیري پـژوهش از آزمـون ضـریب    منظور سنجش پایایی ابزار اندازهدر این مطالعه به) استفاده شد. همچنینAVEمیانگین واریانس استخراج شده (

سـاختاري نشـان داد   يسـاز مـدل ادالت ) استفاده شد که همگی از میزان قابل قبولی برخوردار بودند. نتایج معCR(یبیترکآلفاي کرونباخ و پایایی 
بر خالقیت کارکنان داشتند.راداريمعنیریتأثبیشترینکه به ترتیب سه عامل ساختار سازمانی، عوامل فردي و عوامل گروهی
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مقدمه
پـی و  نیـک داننـد ( یسازمان مـ يراهبردوکیاستراتژيهاهیسرمانیتراز مهمکییعنوان انسانی را بهيروینامروزه پژوهشگران 

از یکـ یعنـوان  بـه یمنابع انسـان . ها استو تحقق اهداف سازمانتیتداوم موفقیمؤثر عامل اصلیانسانرويین). 1397کریمی، 
و یانسانرويینۀهاي آن سازمان دارد. رشد و توسعستادهتیو کمتیفیکدریی هر سازمان، نقش بسزایعوامل و نهادهاي اصل

کیاسـتراتژ تیـ اولوکیـ الديیمـ 90از دهه رانیکار در تمام سطوح سازمان براي مدرويیو دانش نتیخالقمهارت،شیافزا
عه کارکنـان و درنهایـت   ). بسیاري از تحقیقات عوامـل مختلفـی را بـر توسـ    1396سرشت و همکاران، (رحمانشودیمحسوب م

,Ozbiliginخالقیت است. اوزبلیجین (هاآناند که یکی از برشمردههاآنیی کاراافزایش  نیتـر مهـم ) خالقیـت را یکـی از   2005
ـ باشـد یاز آن دشوار مـ قیدقفیاست مبهم و ارائه تعرايواژهتیخالق. داندیموري کارکنان عوامل مؤثر بر بهره کـه طـوري ه. ب

). در تعریفـی  1396سرشـت و همکـاران،   رحمـان (نـد ینمایممیافراد خالق را ترساتیآن خصوصفیتعريجااغلب بهمحققان
منجـر  دیـ منحصر بـه فـرد و جد  يهاهیو نظريهنراشکالها،يسازمفهومها،دهیها، احلذهنی که به راهيندهایفرآخالقیت را 

اسـت کـاري يهاهیبدیع و سودمند در مورد کاالها، خدمات، فرایندها و رويهادهیا. به عبارتی خالقیتاندتعریف کردهشودیم
شـده باشـند یـا    ممکن است کامالً جدید و براي اولین بار مطـرح هادهی). این ا1393،ییو رضای(عبدالهکنندیکه افراد خلق م

ت که افراد متفـاوت از دیگـران فکـر کننـد، عمیقـاً      خالقیت نیازمند آن اسد،مورد نظر جدید باشنسازماناینکه از نظر گروه یا 
که قبالً هیچ ارتبـاطی بـا هـم    ییهادهیدرگیر موضوع شوند، از زوایاي گوناگون به موضوعات توجه کنند و اطالعات، فرایندها و ا

Shinکنند (جادیها اارتباط منطقی بین آنونداشتند را باهم ترکیب کنند  et al., ورنس خالقیت را فراینـد  در تعریفی ت).2012
، حدس زدن و فرضیه ساختن در مورد این نواقص، ارزیابی و آزمـودن  شدهگمحس کردن مشکالت، شکاف در اطالعات و عناصر 

,Torranceدانـد ( و باالخره انتقال نتایج مـی هاآنو دوباره آزمودن کردندنظریتجدها، ها و فرضیهاین حدس پـی و  : نیـک 1974
O'Haraاهـارا و اشـتنبرگ (  .اسـت انسـان هشـ یانديهـا جلـوه نیتـر یو عـال نیتـر دهیـ چیتفکر خالق از پ. )1397کریمی،  &

Sternberg, يریپـذ انعطاف،ينوآوراز توانيازهیکه آمداندیمینو در سطح عاليهاشهیاندنشیآفرییرا تواناتیخالق) 2001
يهـا افتهیخردمندانه، به وی منطقۀشیکه همراه با انددهدیرا مییتوانانیو به فرد ااستموجوديدر برابر باورهاتیو حساس

کـه  )، خالقیت آن چیـزي اسـت   Fromm(فروم به عقیده داشته باشد.گرانیديبرايسودمندي تا دستاوردهاشدیندیبيگرید
آزادي و هدف داشـتن دسـت یابـد    شود انسان از ماهیت منفعل و تصادفی وجود فراتر رفته و بر این اساس به احساسباعث می

)Rhodes, ,Guilford(گیلفــورد".)1961 جهــت دســت یــافتن بــه )Divergent Thinking(تفکــر مبــدل)، خالقیــت را 1959
نـوع  )، خالقیت (وجود یک مسئلهو خاستگاهبعدر تعریف گیلفورد از خالقیت، بر من.داندیمجدید براي حل مسائليهاحلراه

نـوعی حـل   (ل مسـئله  ، حتفکر (خالقیت نوعی تفکر مبدل))، (تازگیهاي خروجی خالقیتیژگی)، وهاحلراهخروجی خالقیت (
شده است.دیتأک) مسئله

هاي شخصیتی افراد صـاحب قـدرت   هاي فردي خود تحت تأثیر ویژگیبه گمان پژوهشگران، افراد در محیط کار عالوه بر ویژگی
جدید، افراد باید از شرایط يهادهیبراي تقویت خالقیت و تولید اتیتقوي) و برا1390ان،یو سماواتیقگیرند (حقینیز قرار می

یکیتیخالقگریاز طرف د).1393،ییو رضایدر فرایند خالقیت برخوردار باشند (عبدالهنالزم براي درگیر شديهایژگیو و
عنوان یک عنصر حیاتی براي بهبود عملکرد و بقـاي  ارکنان بهبر عملکرد کارکنان است. خالقیت کرگذاریمهم تأثاریاز عوامل بس

Lopez-Cabralesشدت رقابتی امروزي مطرح اسـت ( در محیط بههاسازمان et al., دهـد یمـ شـان هـا ن پـژوهش جی). نتـا 2009
Shalley(گـذارد یمـ ریچشمگریها تأثخالقیت کارکنان بر نتایج کاري آن et al., هـا سـازمان مـروزه  ). بـه همـین دلیـل ا   2004

,Oldhamخالقیت کارکنان را بهبود بخشند (کنند تاشدت تالش میبه تیـ نشـان داده اسـت کـه خالق   قاتیتحقجی). نتا2003
Scottیـا بهبـود یابـد (   افتـه یاز طریق کسب تجربه و آموزش توسعهاندتوعنوان یک جزئی است که میبه et al., ). اگرچـه  2004

نیـز  یسازماننهیآید اما زمحساب میعنوان عوامل قابل توجه در خالقیت افراد بهگیزه و سبک حل مسئله بهمواضع افراد مانند ان
Amabileداراي پتانسیل زیادي براي پرورش خالقیت است ( et al., ). خالقیت یک موضوع مهم در بحث مـدیریت اسـت،   1996

انـد. خالقیـت   هـاي سـودمند تعریـف نمـوده    هـا، خـدمات و رویـه   یـت هاي جدید و تولیـدات، فعال محققان خالقیت را تولید ایده
براي تغییـر شـرایط محیطـی و بـه دسـت      سازمانی، اثربخشی و بقاء بلندمدت و تسهیل یک تعدیل سازمانیزمینه نوآوري پیش

,.Shalley & Gilsonباشد (آوردن فوایدي از فرصت به وجود آمده می را ناچـار بـه   هـا انسـازم تغییر و تحوالت محیطی ).2008
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که این خود منوط بـه  باشدیتولید و عرضه محصوالت و خدمات تازه نموده است. انجام این مهم مستلزم داشتن افرادي خالق م
واسـطه اینکـه   . البتـه بـه  کننـد یشناسایی و لحاظ کردن شرایط و عواملی است که موجبات بروز و تقویت را خالقیت فـراهم مـ  

وفور نیازمند خالقیت هستند. از طرف دیگـر بـا   ، بهباشندیمواجه با تغییرات و تحوالت فزاینده محیطی مدریدولتهايسازمان
گسـترش  یاز خدمات، آموزش و پـژوهش بخـش و بـه عبـارت    یعیسطح وسيتوجه به اینکه کارکرد اصلی وزارت جهاد کشاورز

دهـد یو شالوده ارائه خدمت و توسعه علم را خالقیت تشکیل ممنشأ رد،یگیدر بر مزیرا نيمرزهاي دانش و تولید علم کشاورز
به مطالب ذکر شده، هدف این تحقیق شناسایی عوامـل مـؤثر بـر خالقیـت     با توجهاست.تیکارکنان آن با اهميمفهوم برانیا

فـردي، گروهـی و   کارکنان مجموعه وزارت جهاد کشاورزي است. با مرور تحقیقات پیشین در حوزه خالقیت کارکنان سه عامـل  
یـابی و  یـابی، ایـده  داراي سـه شـاخص مسـأله   تیخالققیتحقعوامل مؤثر بر خالقیت شناسایی شدند. در این عنوانبهسازمانی 

پـذیري و نـوآور بـودن اسـت. عوامـل      هاست. عامل فردي متشکل از پنج شاخص توانمندي، شخصیت، پایگاه، ریسکاجراي ایده
ه، انسجام گروه و سیستم ارتباطات است و در نهایت عوامل وزارتی که شامل شـش شـاخص   گروهی شامل سه شاخص تنوع گرو

محیط یا جو وزارتی، فرهنگ وزارتی، ساختار کاري، سیستم پاداش، رهبري و پیچیدگی است.
روش پژوهش
هـا، میـدانی و در   گـردآوري داده شناختی، این تحقیق از نظر امکان کنترل متغیرها، غیرآزمایشی و توصیفی، از نظر روش به لحاظ روش

جامعه آماري ایـن پـژوهش، کلیـه کارکنـان سـتاد وزارت جهـاد       آید. ، از نوع پیمایشی به شمار میهاافتهیمیتعمنهایت به لحاظ قابلیت 
و نیـی تعفـر  ن305برابـر بـا   t=65/1و p=50/0مقدار ،05/0حاشیه خطاي وحجم نمونه با استفاده از فرمول کوکرانکه بوديکشاورز

هـاي مختلـف بـه شـرح     ابزار اصلی تحقیق پرسشنامه محقق ساخته بود که از بخششد.يآورجمعهاآناز 97- 96هاي طی سال داده
با نظرسـنجی از متخصصـان در حـوزه موضـوع مـورد پـژوهش و پـس از انجـام         پرسشنامه روایی محتوایی تشکیل یافته بود. 1جدول 

شـده اسـتخراج راي بررسی روایی سازه نیز در قالـب معـادالت سـاختاري از شـاخص میـانگین واریـانس       بشد.تأییداصالحات ضروري 
Average Variance Extracted) (گیـري پـژوهش از آزمـون    منظور سنجش پایایی ابـزار انـدازه  در این مطالعه بهاستفاده شد. همچنین

مگی از میزان قابل قبولی برخوردار بودند.که ه) استفاده شدCR(یبیترکضریب آلفاي کرونباخ و پایایی 

و ضریب آلفاي کرونباخدهندهلیتشکآن، تعداد شاخص یا گویه يهامؤلفه، متغیرهاي تحقیق- 1جدول 
آلفاي کرونباختعداد گویهمتغیريهامؤلفهمتغیرنوع متغیر

سن، جنسیت، تحصیالت، سابقه -ياحرفهمتغیرهاي فردي و 
ري، نوع استخدامکار، موقعیت ادا

--

خالقیتوابسته
1087/0ایده یابی

1077/0یابیمسئله
1080/0اجراي ایده

مستقل

عوامل سازمانی

678/0یسازمانفرهنگ
775/0باالردهحمایت مدیریت میزان

1081/0یساختار سازمان
368/0پاداشستمیس

876/0يرهبرسبک
472/0یوزشآمستمیس

370/0التیو تسهامکانات

عوامل گروهی

482/0انسجام گروه
787/0ارتباطات
369/0هاشنهادیپسیستم 

474/0تنوع گروه

780/0شخصیت فعاالنهعوامل فردي
577/0توانمندي
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انجام گرفـت. البتـه، اشـاره بـه ایـن نکتـه نیـز        LISRELو SPSSفزارهاي اها با استفاده از نرموتحلیل دادهتجزیهدر این تحقیق 
در سـطوح پـایین (نـامطلوب)، متوسـط     میزان خالقیـت برحسببندي پاسخگویان ضروري است که در بخش توصیفی، براي گروه

Interval of Standard Deviation(نسبتاً مطلـوب) و بـاال (مطلـوب)، از شـاخص تفـاوت انحـراف معیـار از میـانگین (         from the Mean

)ISDMصورت زیر استفاده شد ()) بهGangadharappa et al., 2007:(
-A :(A < meanپایین (-1 ½ Sd متوسط (- 2؛B :(mean- ½ Sd ≤ B ≤ mean+ ½ Sd باال (-3؛ وC :(C > mean+ ½ Sd.

و بحثهایافته
درصـد از پاسـخگویان را کارکنـان    60سال بود. حـدود  67/44نتایج مشخص شد که میانگین سنی افراد مورد مطالعهبر اساس

درصد از نمونـه داراي تحصـیالت   2/5از لحاظ میزان تحصیالت مشخص شد که درصد را کارکنان زن تشکیل دادند. 40مرد و 
دنـد و  درصد کارشناسی ارشـد و بـاالتر بو  1/34داراي مدرك کارشناسی و درصد2/49درصد کاردانی،9/8دیپلم و زیر دیپلم،

در خصـوص وضـعیت   سـال سـابقه کـار بودنـد و     21متوسط افراد نمونه داراي طوربهپاسخ ندادند. سؤالدرصد نیز به این 6/2
داراي وضعیت استخدامی رسمی و مابقی شرکتی، قراردادي و پیمانی بودند. همچنـین  درصد6/65مشخص شد کهاستخدامی

درصد را مدیران مجموعه وزارت جهاد کشاورزي تشکیل داد.10ارمندان و درصد از پاسخگویان را ک90نتایج بر اساس
دار در سـطح  رابطه منفـی معنـی  آنانو میزان خالقیتکارکنانمیزان سابقه کاربین نتایج تحلیل همبستگی نشان داد که 

.)2(جدول کندیمخالقیت مدیران کاهش پیدا سابقه کار، سطح درصد اطمینان وجود دارد و با افزایش میزان 95

پاسخگویاننیدر بمیزان همبستگی متغیرهاي تحقیق با متغیر خالقیت -2ل جدو
داريسطح معنی ضریب همبستگی نوع آزمون متغیر جامعه

077/0 104/0 - پیرسون سن
915/0کارکنان 007/0 اسپیرمن سطح تحصیالت

*049/0 145/0 - پیرسون سابقه کار
ر سطح پنج درصدديداریمعن*

در سطح یک درصديداریمعن**

ي معادالت ساختاري بهره گرفته سازمدلبررسی عوامل مؤثر بر توسعه خالقیت کارکنان از منظوربهدر این قسمت از تحقیق 
هاي در ادامه آمارهکه باشدیمگیري مدل مطرح بخش اندازهعنوانبهبه نوع مدل عوامل مؤثر بر خالقیت کارکنان با توجهشد. 

ذکر شده است5تا 3ي عوامل سازمانی، فردي و گروهی در جداول ریگاندازهمربوط به سه مدل 

هاي مرتبه اول در تشکیل سازه مرتبه دوم بر اساس بار عاملی در متغیر مستقل عوامل سازمانیاثر سازهيبندرتبه-3جدول 
)CR(یبیترکپایایی tمقدار بار عاملیحراف استانداردانسازه مرتبه اول بر سازه مرتبه دومرتبه

08/082/07/782/0یسازمانفرهنگ1
10/079/03/778/0حمایت مدیریت رده باالمیزان2
07/074/00/779/0یساختار سازمان3
09/071/078/664/0پاداشستمیس4
08/068/016/677/0يرهبرسبک5
10/061/025/576/0یشآموزستمیس6
11/055/044/469/0التیو تسهامکانات7

X2/df: 2.55    RMR: 0.048   GFI: 0.93   AGFI: 0.91   NFI: 0.94   NNFI: 0.96    IFI: 0.96  CFI:96    RMSEA: 0.075
)t<96/1درصد اطمینان یا یک درصد خطا (99در سطح يداریمعن**
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هاي مرتبه اول در تشکیل سازه مرتبه دوم بر اساس بار عاملی در متغیر مستقل عوامل فردياثر سازهيبندرتبه-4جدول 
)CR(یبیترکپایایی tمقدار بار عاملیانحراف استانداردسازه مرتبه اول بر سازه مرتبه دومرتبه

08/084/067/2788/0شخصیت فعاالنه1
07/091/057/3795/0توانمندي2

X2/df: 2.55    RMR: 0.048   GFI: 0.93   AGFI: 0.91   NFI: 0.94   NNFI: 0.96    IFI: 0.96  CFI:96    RMSEA: 0.075
)t<96/1(درصد اطمینان یا یک درصد خطا99در سطح يداریمعن**

هاي مرتبه اول در تشکیل سازه مرتبه دوم بر اساس بار عاملی در متغیر مستقل عوامل گروهیاثر سازهيبندرتبه-5جدول
)CR(یبیترکپایایی tمقدار بار عاملیانحراف استانداردسازه مرتبه اول بر سازه مرتبه دومرتبه

08/078/044/370/0انسجام گروه1
08/074/012/378/0ارتباطات2
09/059/056/273/0هاادشنهیپسیستم 3
07/055/032/274/0تنوع گروه4

X2/df: 2.61    RMR: 0.045   GFI: 0.93   AGFI: 0.91   NFI: 0.94   NNFI: 0.93    IFI: 0.90  CFI:92    RMSEA: 0.077
)t<96/1درصد اطمینان یا یک درصد خطا (99در سطح يداریمعن**

داري ضـرایب مسـیر فـرض    گیري، برآورد مدل ساختاري یا آزمون معنیبرآورد مدل، پس از برآورد مدل اندازهدومین مرحله در 
آزمونازگردد. در واقع پسهر مسیر برآورد مییلهوسبهشده در مدل تحقیق و واریانس تشریح شده یا ضریب تبیینی است که 

.شـود ارائـه اسـت، تحقیقمکنونمتغیرهايبینارتباطدهندهکه نشانساختاريمدلتااستالزماکنونگیرياندازههايمدل

شـرح راواریـانس تبیـین شـده   میزانوعلیاثراتومشخص کردهرانهانی یا مکنونمتغیرهايبینعلیروابطساختاري،مدل
هـا  بـراي هرکـدام از سـازه   کـه در بخـش قبـل    ییـدي تأگیري یا تحلیل عاملی هاي اندازهدر این قسمت بر اساس مدلدهد.می
هـاي  اقدام به آزمون فرضیات اصلی در رابطه با اثر هریک از متغیرهاي مستقل مدل بر متغیـر جداگانه ارائه شده است،صورتبه

).1و نگاره 6(جدول وابسته پرداخته شده است 

تحقیقيهاسازهتحلیل مسیر اثرات -6جدول
tضریب مسیربر متغیراثر متغیر

94/5**84/0خالقیت کارکنانتار سازمانیساخ
65/3**66/0خالقیت کارکنانعوامل فردي

68/4**57/0خالقیت کارکنانعوامل گروهی
16/1*11/0عوامل فرديساختار سازمانی
28/1*16/0عوامل گروهیساختار سازمانی

درصد1سطحدريداریمعن**
درصد5سطحدريداریمعن*
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مدل تجربی پژوهش-1نگاره 

هاو پیشنهاديریگجهینت
. اجـراي  شـوند یمـ خالقانـه آغـاز   يهادهیابا ها است. همه نوآوريجدید و بالقوه مفیديهادهیاخالقیت یک فرآیند تفکر تولید 

ص یـا تیمـی بـا یـک ایـده خـوب و       شـخ جدید، معرفی محصول جدید و یا خدمات جدید بسـتگی بـه  يهابرنامهزیآمتیموفق
عمومی، غیرانتفاعی و خصوصی مهـم اسـت   هاي . براي همه سازماناي فراتر از حالت عادي ارائه دهندایدهدارد کهتوسعهدرحال

از طریـق راهکارهـایی ماننـد    تواننـد یمـ خصوصی، کارکنـان خـالق  هايسازمانخود را پرورش دهند. در که خالقیت کارکنان
. رقـابتی بـاقی بمانـد   سـازمان کنند تا مشارکت در کسب و کار یا شروع یک کسب و کار جدید کمکبازار جدید،پیشنهاد یک

جدیـد بـراي   يهـا راهتواننـد یمـ هاآنسودمند باشند؛ توانندیمي دولتی و غیرانتفاعی کارکنان خالق هاسازمانهمچنین براي 
عهده برآیی در یـک اقتصـاد رو بـه    ها و چگونگی ازنگی مقابله با فشار رسانهکنند، چگوینیبشیپراهاسازمانهمکاري با دیگر 

نهفتـه  يهـا ییتوانامنجر به استفاده از تواندیمخالقیت بدون هزینه نیست، تحریک خالقیت . اگرچه کنندینیبشیپکاهش را 
و یـا بـا   کارمندانی خـالق اسـتخدام کنـد   انیسازمهر ضرورت داردکلی استدالل کرد که طوربهتوانیمبنابراین . کارکنان شود

هایی خالقیت کارکنان موجود خود را افزایش دهد. وزارت جهاد کشاورزي نیز از این امر مستثنی نیست چراکه ایـن  انجام برنامه
یت این . گستره وسیع فعالدهدیموزارت مجموعه وسیعی از خدمات تولیدي، آموزشی و حتی تحقیقی را به مخاطبان خود ارائه 

ریـزي نماینـد را ضـرورت    طراحی و برنامـه مؤثرتروزارت وجود کارکنانی خالق و نوآور که بتوانند فرایندهاي موجود را به شکل 
بر خالقیت کارکنان وزارت جهـاد کشـاورزي بـود. مـرور     مؤثربررسی عوامل حاضرراستا هدف پژوهشنیدر همبخشیده است. 

،یابیـ دهیـ امؤلفـه از سـه  تیـ خالقاي وزارت جهاد کشاورزي نشان داد که متغیـر یط زمینهمطالعات پیشین و تطبیق آن با شرا
یو سـازمان یگروهـ ،يدر سـه حـوزه فـرد   زیـ نتیـ بـر خالق مؤثرعوامل نیشده است. همچنلیتشکدهیايو اجرایابیمسئله
ي بر خالقیت کارکنـان دارد. در راسـتاي ایـن    دارعوامل سازمانی اثر مثبت و معنینتایج تحقیق نشان داد که ند. شديبندطبقه

,Pandyنتیجه پندي ( از ساختار سازمان، سبک رهبري و نظام پاداش شدتبه) در پژوهش خود نتیجه گرفت که خالقیت 2009
داري بین ساختار سازمان از نـوع  منفی و معنیرابطه) در پژوهش خود 1388(فیضی و اسمیدر سازمان متأثر است. همچنین 

,Grabner(گرابنرکانیکی و خالقیت سازمانی به دست آورد. م ) با انجام تحقیقی در این زمینه نتیجه گرفت کـه تشـویق و   2007

یابیایده

مساله یابی

اجراي ایده

عوامل فردي

عوامل 
گروهی

سازمانیعوامل 

توانمنديشخصیت

سیستمارتباطاتتنوعانسجام

ساختار

فرهنگ

پاداش

امکانات

آموزش

رهبري

حمایت

66/0

84/0

57/0

11/0

16/0

خالقیت
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شود که عقاید و رفتارهاي نو تشویق شود. وقتی رهبـران  سازي کم باعث میحمایت رهبر، آزادي، اختیار، منابع سازمان و رسمی
کند.گسترش پیدا میهاآنهاي خالق میت دهند، مهارتبه احساسات و نیازهاي کارمندان اه

,Sawyer. سـاویر ( داشـت داري بر خالقیـت کارکنـان   عوامل گروهی اثر مثبت و معنینتایج بر اساس ) معتقـد اسـت کـه    2006
,John-Steinerاي بـیش نیسـت. جـان اشـتاینر (    نابغه تنهاسـت، افسـانه  جملهخالقیت، توانایی همکاري است و  پـس از  ) 2000

کند که وابستگی متقابل سازنده بین افراد یک ها از این ادعا پشتیبانی میهمکاريمطالعهنویسد: هاي خالق میهمکاريمطالعه
منبع حیاتی براي پیشرفت افراد در سراسر طول عمر است.

محققان معتقدند که خالقیت یـک  . اکثرداشتداري بر خالقیت کارکنان آنان اثر مثبت و معنینیزعوامل فردينتایج بر اساس
داري بـر خالقیـت کارکنـان دارد.    ) بیان می کند که عوامل فردي اثر مثبت و معنی1987) به نقل از فلدمن (1387محمدنژاد (

اکثر محققان معتقدند که خالقیت یک توانایی ذهنی براي حل مسئله است. در واقع بیشترین نظرات محققان براي خالق بـودن  
باشد.عوامل فردي میمربوط به
؛گرددیمتوسعه خالقیت در بین کارکنان وزارت جهاد کشاورزي پیشنهادهاي زیر ارائه منظوربهدر نهایت 

سـمت بـه  از حالـت متمرکـز   يریـ گمیتصـم اختیار که شودیمبه اهمیت عوامل سازمانی در خالقیت کارکنان پیشنهاد با توجه
يهـا ردهدر تمرکز در باالي هرم سـازمانی  يجابهاطالعاتسیستم غیر متمرکز این است که هايتغییر یابد. از ویژگینامتمرکز 
پیشـنهاد  خـالق در درون سـازمان شـکل بگیـرد.     و دوایـر  هامیتکه شودیمهمچنین پیشنهاد .شودیمپخش یسازمانمختلف 

د بـا بکـار گیـري مـدیریت تغییـر پاسـخگوي       که بتوانـ ییهاستمیسو هابه نفع ساختارساختارهاي سازمانی خشککه شودیم
ارتبـاطی  يهـا شـبکه و سـازمانی درون و بـرون  يهامیتاز کار تشکیل توانیمدر این راستا شوند.حذف، نوآوري و تغییر گردد

.ساختریپذامکانهاپروژهکار روي منظوربهرا هامشارکتف و الاستفاده نموده و ائت
آنيهـا شـاخص وهـا مؤلفـه وخالقیـت بـا متناسـب رانیو مـد کارشناسان ارتقاييهانامهنییآوضوابطکه شودیمپیشنهاد 

نتایج عملکردشان ارزیابی شوندبر اساسکار، يهاروشيجابهافراد و مد نظر قرار گیردشدهییشناسا
مـدیران چراکـه شـود، دادهآموزشبه مدیرانیکهراهمیتوتبادلی)ونیآفرتحول(رهبرييهاسبکانواعشودیمپیشنهاد 

سـازمان توسـعه خالقیـت  بـه و نهایتـاً بودهاثرگذارکارکنانخالقیترشددرتوانندیمرهبرييهاسبکانواع باآشناییازپس
.کنندکمک

کارکنـان و  يسـاز آگـاه در حوزه خالقیت براي کلیـه کارکنـان،   آموزشی يهابرنامهبرگزاري،صاحب ایدهدردانی مدیر از افرادق
از يامنطقـه ملـی و  يهـا شیهمـا لسـات و  مدیران براي درك اهمیت خالقیت و نوآوري در وزارت جهاد کشاورزي با تشکیل ج

باشد.مؤثردر توسعه خالقیت کارکنان توانیمدیگري است که يهاشنهادیپجمله 

منابع
: مدارس متوسطه شهر يمطالعه موردیسازمانتیو خالقیرابطه ساختار سازمانیلیتحلیبررس.)1388(م.، اسمی، ك. ،یضیف

.1- 18آبان، صص 12تهران، ران،یاينوآورتیریو مدیو مهندسTRIZ،یشناستیخالقیکنفرانس ملنیدوم.رازیش
https://www.civilica.com/Paper-ICIC02-ICIC02_033.html><قابل دسترسی در آدرس اینترنتی: 

عملکردازآنانارزیابینحوبازیردستانوهمکارانشخصیتیيهایژگیورابطه. )1390(. حسماواتیان،و،.عحقیقی،
82- 90صص،4شمار،12سالروانشناسی کاربردي، درپژوهشودانشفصلنامه.مدیرانوسرپرستان

وري کارکنان با استفاده از . اثر سالمت سازمانی و خالقیت کارکنان بر بهره)1396(و شکري، ع. .،ح.، شاکري، اسرشت،رحمان
.37- 60، صص 42، شماره 11دوره ، وريمدیریت بهرهمجله سازي معادالت ساختاري. مدل
. فروشکارمندانخالقیتبریادگیريبهایشگروخودافزاییزیانگشناخت،بهنیازتأثیر.)1393(رضایی، س. و عبداللهی، ب.، 
.58- 68صص ،4، شماره 15، سال دانش و پژوهش در روانشناسی کاربرديمجله 
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). بازنگري در نظـام پیشـنهادات: راهکارهـاي مبتنـی بـر خالقیـت و بهسـازي سـازمانی بـا تقویـت تفکـر            1387محمدنژاد، ع. (
و 21ی. تهـران،  و مؤسسـات خـدمات  یدولتيهادر سازماننهادهاشینظام پیملشیهمانیدومروانشناختی کارکنان. 

.>/https://civilica.com/doc/56847<آبان. قابل دسترس در آدرس اینترنتی: 22

کارکنـان  تیـ خالقیانجیـ با نقش میسازمانیتفاوتیبر بنیآفرتحوليرهبرریتأثیبررس. )1397(و زندکریمی، م. ،.پی، انیک
، 2، شـماره  8دوره ،فصلنامه علمی، پژوهشی ابتکار و خالقیت در علوم انسانی. کارکنان دانشگاه لرستان)(مورد مطالعه:

.264-229صص 
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Abstract
Today, human resources is regarded as the most important asset of private sector companies as well as
governmental agencies. Creative, innovative, and highly productive human resources is a major contributor of
organizational success. In this regard, the aim of this study was to identify factors affecting the creativity of
employees of the Ministry of Jihad Agriculture. The statistical population of the current study was the staff of
the Ministry of Jihad Agriculture. Out of this population, 305 cases were selected using Cochran's formula and
cluster sampling. The main research tool was a questionnaire which its content validity was confirmed by a
panel of experts and construct validity was evaluated by average variance index (AVE). Also, Cronbach's alpha
coefficients and composite reliability (CR) indices were used to measure the reliability of the research tool in
this study. The results of reliability tests revealed that all of observations were at an acceptable level. The results
of structural equation modeling showed that the three factors of organizational structure, individual factors, and
group factors had the greatest significant effects on employee creativity, respectively.
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