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   مقدمه
حجـر  (شده اسـت   ياد از صفات خداوند متعالاز صفت خالق به عنوان يكي قرآن مجيد در 
خداوند عالم اولين خالق و نوآور جهان خلقت است و خالقيت او تنوع  .)81، يس آيه 86آيه 

اشـرف مخلوقـات و خليفـه    انسان نيز به عنوان . و زيبايي شگرفي را در عالم بنا نهاده است
در بـدون شـك   . شـود  ر خالق اين جهان در بين همه مخلوقات محسوب مـي تنها متفكّاهللا، 

ن، علـم و  توان بـه سـاختن فرهنـگ و تمـد     خالقيت و نوآوري مي ةجهان كنوني به مدد قو
ود انسـان بـه   به عبارتي خالقيت، ميلي ذاتي است كه در وج ؛و صنعت دست يافت فناوري

هـاي   خالقيت براي تمامي عرصـه . وديعه نهاده شده است و انسان مظهر خالقيت الهي است
به طـوري كـه اگـر افـراد گرفتـار نظمـي       . زندگي و سالمت فكر و روح انسان حياتي است

هـا نـه بـه خـاطر      هـا و سـازمان   نبيشـتر تمـد  . تكراري و مكانيكي شوند، نابود خواهند شد
تكرار مكررات و افول خالقيت و نوآوري از بـين   ةبلكه عمدتاً به واسط تهديدهاي خارجي،

در راسـتاي تأكيـد   ) مـد ظلـه العـالي   (اي  حضرت امام خامنـه ). 1386صادقي مال اميري، ( اند رفته
چهـارم انقـالب    ةافزاري در كشور و تحقـق شـعار دهـ    هرچه بيشتر بر جنبش و نهضت نرم

و در  را سال نوآوري و شـكوفايي ناميـد   1387سال  ،اسالمي ايران يعني عدالت و پيشرفت
خالقيت ( اين حركت و انگيزه« :فرمودند ها در ديدار با دانشجويان و استادان دانشگاهفرازي 

، امـري  اي عـام  و مراكز علمي و تحقيقاتي ما به صورت انگيزه ها بايد در دانشگاه) و نوآوري
ي علـوم  هـا  در علوم انساني و همه رشـته ، ها در همه بخش .مقدس و يك عبادت تلقي شود

تـوانيم   مـي اين جرأت را داشـته باشـيم كـه فكـر كنـيم       دما باي. بيايد بايد به اين صورت در
  . »كنيمنوآوري 

هاي ارتش جمهوري اسالمي ايران به عنوان مراكز آموزشي پرورش افسران  دانشگاه
سازي  ور موجود و نيز فراهمتوانند با شناسايي نيروهاي خالق و نوآ ميمتعهد و متخصص 
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درخشان و توسعه آنها، نه تنها گامي بزرگ براي ظهور و بروز استعدادهاي ي الزم ها زمينه
دفاعي كشور بردارند، بلكه به رشد و توسعه همه  ةدر جهت اعتالي نام ارتش در عرص

از اين رو تحقيق حاضر با هدف كمك به سياستگذاران . كنندجانبه كشور نيز كمك 
 شكوفاسازي و موزشي ارتش جمهوري اسالمي ايران به دنبال مدل بومي و مناسبآ

هاي افسري ارتش جمهوري اسالمي ايران بر  سازي خالقيت و نوآوري دانشگاه نهادينه
  .است )مد ظله العالي(اي  اساس فرمايشات حضرت امام خامنه

   لهاتشريح و بيان مس
مد ظلـه  (اي  د علم با فرمان حضرت امام خامنهيافزاري و تول سالي است كه جنبش نرم چند
ادان و فرزانگـان علمـى و   ديـدار اسـت  له در  معظم. ه استكردحركت خود را شروع ) العالي

ى علمـى را هـدف اصـلى ايجـاد جنـبش      ها توليد علم و نوآوري، 1382در سال  دانشگاهى
ى اكتفـا نكنيـد و در   در علم و تحقيق بـه ترجمـه و فراگيـر   «: افزارى خواندند و افزودند نرم

ايشـان تـالش دارنـدگان دانـش      ».دمراكز علمى، توليد دانش را هدف اساسى خود قرار دهي
بايد ايران «: جهانى را براى انحصارى كردن علوم و فنون پيشرفته، يادآورى كردند و افزودند

ا بـه  اند خارج كنـيم و خـود ر   اى كه كشورهاى جهان سوم در آن گرفتار آمده را از محاصره
آمـوختگى   در مراسـم مشـترك دانـش   همچنـين  . »كاروان پيشـرفت علـم و دانـش برسـانيم    

هـاى ملـى    يياستعداد ايرانـى و توانـا  «: فرمايند مي 1386در سال  هاى افسرى ارتش دانشگاه
هـا در بخـش نيروهـاى مسـلح مـا از جملـه در ارتـش         كند كـه نـوآوري   ميايرانيان اقتضاء 

پـژوهش، نـوآورى،   . روز بيشـتر شـود   آن، روزبهة گان وهاى سهجمهورى اسالمى ايران و نير
ف شـما  يهاى فهرست وظـا  در اولين قلم دى است كه باييكارآزمودگى، انضباط كامل، چيزها

و نظـرات رهبركبيـر انقـالب     هـا  بر مبناي تعاليم مكتب انديشهاز طرفي . »وجود داشته باشد
مـد ظلـه   (اي  خامنه و تدابير حضرت امام اه رهنمود و) ره(اسالمي ايران حضرت امام خميني 
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در راستاي دكتـرين   و نيروهاي مسلحو فرماندهي كل قوا و با تكيه بر اصول آموزش ) العالي
: چنـين آمـده اسـت    نيروهـاي مسـلح  دكترين آموزشـي   »پ«در بند  نظامي نيروهاي مسلّح،

ه فراتـر از دانـش   توليد علوم و فنون دفـاعي و امنيتـي پيشـرفت    برايشكستن مرزهاي دانش 
گيـري از   خلّاقيت و نـوآوري، اسـتفاده بهينـه از دانـش بشـري، بهـره       ةموجود جهاني بر پاي

هـاي   عنوان محوري اساسي در آموزشه ي تعليم و تربيت بها بين و كار كشتهتجربيات مجرّ
 در راستاي ايجاد سازماني يادگيرنده كه توانمندي و اعتماد به نفس كاركنـان  نيروهاي مسلح
 نيروهـاي مسـلح  همچنين يكي از اهداف آموزش . همواره مورد تأكيد است ،را توسعه دهد

شايان ذكـر اسـت   . است كاركنان نيروهاي مسلح يها و شكوفايي استعدادهاخلّاقيت ةتوسع
هـاي افسـري ارتـش جمهـوري اسـالمي ايـران و        در برخي دانشـگاه  كه تجربه پژوهشگران

 ها رغم تالش ها، حاكي از آن است كه علي اين دانشگاه ادانمصاحبه اكتشافي با برخي از است
ــتگي  ــود گذش ــا و از خ ــئوال ه ــتگذاران، مس ــراوان سياس ــان در  ي ف ــدهان و كاركن ن، فرمان

اي  خامنـه  تحقـق انتظـارات حضـرت امـام     بـراي ران هاي ارتش جمهوري اسالمي اي دانشگاه
خالقيت و نوآوري  ةاست به مقول طور كه شايسته آن و دكترين نيروهاي مسلح،) اليالع ظلهمد(

دروس بـا همــان   و همچنـان برخـي از  اسـت  در فرآينـد آمـوزش اهميـت الزم داده نشـده     
دهد در  مياز سويي مطالعات علمي نشان . شود مي، آموزش داده ي سنتي و كالسيكها شيوه

ختلف ي مها ها، متغيرها و مؤلفه سازي خالقيت و نوآوري در سازمان حركت به سوي نهادينه
) مـد ظلـه العـالي   (اي مـام خامنـه  ؛ كه در اين بين بيانات و فرمايشات حضـرت ا است گذار ثيرات

  . گشا باشد تواند گره ميفرماندهي كل قوا 
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   اهميت و ضرورت تحقيق
  : توان اهميت تحقيق حاضر را به صورت زير برشمرد ميطور كلي  به

فرماندهي كل قوا در جلسـات و  ) العاليمد ظله (اي  رمايشات و اوامر حضرت امام خامنهف -1
سـازي خالقيـت و نـوآوري و     له بر توسـعه و پيـاده   طوري كه معظم ي متعدد؛ بهها سخنراني

براي مثال برخي از  .اند تحقيقاتي همواره تأكيد فرموده -افزاري در مراكز آموزشي جنبش نرم
 :است زيربه شرح  باره له در اين ي معظمها سخنراني
 هـا در بخـش    كند كه نـوآوري  هاى ملى ايرانيان اقتضاء مي ييرانى و توانااستعداد اي

ـ  نيروهاى مسلح ما از جمله در ارتش جمهورى اسالمى ايران و نيروهـاى سـه   ة گان
ى يكارآزمودگى، انضباط كامل، چيزها پژوهش، نوآورى،. روز بيشتر شود آن، روزبه

بيانـات  (  ود داشـته باشـد  ف شما وجـ يهاى فهرست وظا در اولين قلم داست كه باي
آمـوختگى   در مراسـم مشـترك دانـش     اسـالمى ) مـد ظلـه العـالي   (اي  حضرت امام خامنه

  .)11:51 - 1386/08/02هاى افسرى ارتش  دانشگاه
 در ديدار فرمانده كل و جمعـي از فرمانـدهان   ) مد ظله العالي(اي  حضرت امام خامنه

آينده را شرط پيشرفت و موفقيـت  ارتش جمهوري اسالمي ايران، انگيزه و اميد به 
ديـدار جمعـي   ( شود اين روحيه موجب نوآوري و ابتكار مي: كيد كردندادانستند و ت

 - 1385/01/30انگيزه و اميد به آينده، شـرط پيشـرفت و موفقيـت     -از فرماندهان ارتش 
13:55(.  

     د ما كه مسلمان و انقالبى هستيم، ما كه پيشاهنگ حركت نـوين عـالم هسـتيم، بايـ
انـد،   ند، ديگران عقب افتـاده ا ديگران مرتجع. بهتر از ديگران اين دانش را بلد باشيم

ديگـران اسـير   . وبرقشان نگاه نكنيـد  ديگران رو به گذشته دارند؛ به ظاهر و به زرق
قراول شماييد،  ترين انگيزهاى بشريند؛ پيشرو شماييد، پيش ند، اسير كوچكا شهوت

هر دانشى كه بشـود و   ةشما براى دنيا داريد، در عرص نوآور شماييد، پيام جديد را
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هاى نـوين سـازماندهى    گرى و روش از جمله، دانش نظامى و فنون نظامي -بتوان 
  بـزرگ   مجمـع   ينچهـارم   در پايان  سخنراني(شما بايد بهترين را داشته باشيد  -نظامى 

  ).1370/06/27 : در سپاه  فقيه ولي  دفاتر نمايندگي  والنئو مس  فرماندهان
كه پايه و اسـاس موفقيـت در    شور و توجه ويژه به نبرد ناهمگونتغيير دكترين دفاعي ك -2

دهقـان و مـرادي،   ( .اسـت  ي غيرمتعارفها اين نوع نبرد به كارگيري خالقيت، نوآوري و شيوه
1388(  

، بلكـه  خالقيت و نوآوري نه تنها رمز و راز بقاي سازماني در مواقع بحران و خطر است -3
 )1386صادقي مال اميري، ( .گردد ميموجب نشاط، شادابي و افزايش روحيه كاركنان نيز 

اسـاس   انداز كه بر هاي دولتي در راستاي سند چشم لزوم حركت تمامي نهادها و سازمان -4
 .موتور توسعه دانايي، خالقيت و نوآوري اسـت . دانش و دانايي تدوين گرديده است ةتوسع

 )1391دهقان، آقامحمدي و (
خالقيـت و نـوآوري در    مناسب تواند با معرفي الگوي بومي و ميهمچنين انجام تحقيق  -5

هاي افسري ارتش جمهوري اسـالمي ايـران بـر اسـاس فرمايشـات حضـرت امـام         دانشگاه
هـاي افسـري    به تدوين سند جامع خالقيـت و نـوآوري در دانشـگاه   ) مد ظله العالي(اي  خامنه

گـذاران آموزشـي و پژوهشـي ارتـش جمهـوري       مي ايران به سياسـت ارتش جمهوري اسال
  .كنداسالمي ايران كمك 
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  اهداف تحقيق
هاي شكوفايي خالقيت و نوآوري از ديدگاه حضـرت   و شاخص ها لفهؤاستخراج م -1

 ) مد ظله العالي(اي  امام خامنه
هـاي افسـري ارتـش جمهـوري      دستيابي به مدل خالقيت و نـوآوري در دانشـگاه   -2

 )مد ظله العالي(اي  ي ايران بر اساس فرمايشات حضرت امام خامنهاسالم
  االت تحقيقوس

ـ    و شاخص ها مؤلفه .1 وآوري از ديـدگاه حضـرت امـام    هاي شـكوفايي خالقيـت و ن
 كدام است؟) مد ظله العالي(اي  خامنه

هاي افسري ارتش جمهـوري اسـالمي    مدل مناسب خالقيت و نوآوري در دانشگاه .2
كـدام  ) مد ظله العالي(اي  هاي حضرت امام خامنه يشات و ديدگاهايران بر اساس فرما

  است؟
 

  ادبيات تحقيق

 يادصفات خداوند متعال  صفت خالق به عنوان يكي ازدر قرآن مجيد از : خالقيت در قرآن
اشاره به ) ان ربك هو الخالق العليم(سوره حجر  86آيه  .)81يس آيه  و 86حجر آيه (ت شده اس

داند كه  خداوند مي. است است كه مربوط به تفاوت تفكر و استعدادها تربيتي يك دستور
او از اسرار درون و طبايع و ميزان رشد فكري و احساسات . مردم يكسان نيستند همه

روي دو صفت بزرگ  81آيه  ،قرآن مجيد در سوره يس. ها با خبر است انسان مختلف
ند كه در حقيقت دليلي است بر گفتار ك پايان او تكيه مي خالقيت و علم بي خداوند يعني
قدرت او بر خلقت است او خالق است و اگر جمع و  ةترديد شما از ناحي پيشين كه اگر

بلي و هو (...از هر نظر عالم و آگاه است  نياز به علم و دانش دارد او جور كردن اين ذرات
  ) العليم الخالق
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يكديگر آمده و  و علم در كناربنابراين از اين كه در آيات قرآن دو صفت خالقيت 
كه اوالً كردتوان استنباط  م شده است، ميخالقيت بر علم مقد :خالق بر عليم« متقد «

مبتني بر علم و دانش است و  خالقيت،: اهميت خالقيت و نوآوري است و ثانياً  دهنده نشان
ر تفسير نمونه، د. كند ايفا مي علم و آگاهي در ظهور و بروز خالقيت نقش بسيار مهمي را

بدون شك انسان اعجوبه عالم : آمده است) تبصرون و في انفسكم افال(سوره ذاريات  21آيه 
در  هايي شگفتيعالم صغير نيز وجود دارد بلكه  در ،هستي است و آنچه در عالم كبير است
كه اين انسان با آن هوش و عقل و علم  عجب اين. آن است كه در هيچ جاي جهان نيست

كوچك و  ةنخست به صورت نطف همه خالقيت و ابتكارات و صنايع شگرف، روز و اين
سرعت عجيبي رو به تكامل  گيرد با ارزشي بوده و اما همين كه در عالم رحم قرار مي بي
ناچيز  ةشود و آن نطف مي كند و لحظه به لحظه دگرگون رود، روز به روز شكل عوض مي مي

هاي فردي بين  نكته ديگر توجه به تفاوت. شود مييل در مدت كوتاهي به انسان كاملي تبد
هاي  يعني خداوند شما را به گونه» و قد خلقكم اطواراً«: فرمايد مي هاست كه خداوند انسان

ترين موجود هستي است كه لحظه به  انسان پيچيده ،مطابق اين آيه) 14/نوح( مختلف آفريد
همه » .كس به مانند من نيست هيچ«. استهر انساني يك استثناء . تغيير است لحظه در حال

لذا زيربناي خالقيت و نوآوري همين سخن است كه  ،اين سخن را بگويند توانند مي
  .مانند تو نيست كس ذهن هيچ ةكارخان
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  مباني نظري خالقيت و نوآوري 
 :ازاسـت  دارد خالقيت عبـارت   ميبيان ) 1999(توني پروكتور  :تعاريف خالقيت و نوآوري

ي نگاه جديد و متفاوت به يك موضوع و به عبارتي فرآيند شكستن و دوبـاره سـاختن   يتوانا
از . دانش خود درباره يك موضوع و به دسـت آوردن بيـنش جديـد نسـبت بـه ماهيـت آن      

وي . ي ذهنـي هـا  از خـارج شـدن از قالـب   اسـت  ، خالقيت عبارت )1997(ديدگاه ريكاردز 
نوآوري نيز . دار ز كشف چيزهاي جديد و معنيااست دارد خالقيت عبارت  ميهمچنين بيان 

اعم از سيستم، خط مشي، برنامه، ابزار، فرآيند يـا  (عبارت است از پذيرش يك ايده يا رفتار 
و  فناورانـه ي هـا  بـه دو دسـته نـوآوري    هـا  نـوآوري . جديد باشد كه براي سازمان) محصول
 بـه  خـالق  ايده فرآيند تبديل نوآوري،). 2008نگوين، ( شوند ميهاي سازماني تقسيم  ينوآور

تبـديل   نـوآوري،  ). 1991 رابينـز، ( اسـت  عمليـات  جديـد  هـاي  روش و خدمات محصوالت،
تـوان گفـت    مـي بنـابراين  ). 1380فتـاح،  (اسـت   )سـود (نتيجه  يا و عمل به )نو ايده( خالقيت

خالقيت پيدايي و توليد يك انديشه و فكر جديد است در حالي كه نوآوري عملي سـاختن  
ي نـو دارد و  هـا  به عبارت ديگر خالقيت اشاره به ايجاد انديشـه  ؛ن انديشه و فكر آن استآ

  )1381الواني،( .نوآوري به معناي كاربردي ساختن آن افكار نو و تازه است

سازي خالقيت و نوآوري در  توسعه و نهادينه: عوامل مؤثر بر خالقيت كاركنان در سازمان
كننـده نـوآوري در    كننـده و ترغيـب   اني است كه تشـويق سازمان مستلزم وجود محيط سازم

 مـؤثر د عوامـل  بايـ  براي ايجاد چنين محيط سازماني ). 2008سريواسلتوا و گوپتا، ( سازمان باشد
فرهنگ كارآفريني، آگـاهي از   در يك تحقيق. شناخت ها را در سازمان بر خالقيت و نوآوري

گيـري نـامتمركز و    سبك رهبري و تصـميم  رقبا و مشتريان، ارزش قائل بودن براي نوآوري،
ي كشور شيلي بر شمرده ها بر خالقيت و نوآوري در سازمان مؤثرحمايت سازمان از عوامل 
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طوركلي تحقيقات متعددي كه در حوزه خالقيت و نـوآوري   به). 2006اسپژو و ويلينا، ( اند شده
قيـت و نـوآوري در   سـازي خال  انجام شده است، عوامـل متعـددي را در توسـعه و نهادينـه    

دانـش و انگيـزه درونـي نيـروي انسـاني كـه نـاظر بـه مفهـوم          : انـد  هكـرد ها معرفي  سازمان
 ،)1385كـارگر،  (، عوامـل مـديريتي   )1384حضوري و حسـيني ( شناختي است توانمندسازي روان
ن اسـپاكاپا (ي، فرهنگ سـازمان )1386؛ صادقي، 2004؛ الم،  2006تاشمن و همكاران، (ساختار سازماني

  ).2008ه و تويجا، ؛ آن2006و همكاران، 

  شناسي تحقيق روش
به طور كلي اين تحقيق برمبناي اهداف از نوع اكتشافي بوده و بر مبناي نتايج از : نوع تحقيق

  . است نوع كاربردي و بر مبناي رويكرد تحقيق، از نوع كيفي

قيت و نوآوري از هاي خال و شاخص ها مؤلفهاستخراج  برايدر اين تحقيق : روش تحقيق
بررسي ميزان ارتباط  براي، از روش اسنادي و )العالي مد ظله(اي  ديدگاه حضرت امام خامنه

با ) العالي مدظله(اي  هاي استخراج شده از ديدگاه حضرت امام خامنه و شاخص ها مؤلفه
هاي افسري آجا و ارائه مدل مناسب، از روش پيمايشي  خالقيت و نوآوري در دانشگاه

  . خواهي از خبرگان استفاده گرديدنظر

   يند انجام تحقيقفرا
 ؛و منابع مرتبط) مد ظله العالي(اي  شناسايي و گردآوري فرمايشات حضرت امام خامنه -1

 ؛مطالعه و انتخاب برخي از منابع مرتبط با هدف تحقيق -2

كلمـات كليـدي    بررسي و مطالعه دقيق منـابع منتخـب و انتخـاب جمـالت، مفـاهيم،      -3
 ؛سخنراني
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هـاي خالقيـت و    بررسي و مطالعه مجدد فرمايشات انتخاب شده و استخراج شاخص -4
 ؛نوآوري در هر سخنراني

 ؛نظرخواهي از خبرگان در خصوص ميزان ارتباط هر شاخص با خالقيت و نوآوري -5

  ؛ي خالقيت و نوآوريها مؤلفهدر قالب  ها بندي شاخص بندي و دسته گروه  -6

ــين و دســته -7 ــدي  تعي ــهبن ــا مؤلف ــا ه ــاي خالق خصو ش ــدگاه  ه ــوآوري از دي ــت و ن ي
 .در قالب يك مدل مناسب) مد ظله العالي(اي  خامنه امام حضرت

گــام نخســت در ايــن تحقيــق تعيــين و اســتخراج  :گيــري جامعــه، نمونــه و روش نمونــه
كـه   بـود ) مـد ظلـه العـالي   (اي  خالقيت و نوآوري از ديدگاه حضرت امام خامنـه هاي  شاخص

هـاي   ي منتشـر شـده از سـال   ها مجموعه سخنراني: شاملاين مرحله  جامعه مورد مطالعه در
گيري هدفمند،  كه با استفاده از روش نمونه تبط بودو نيز برخي از منابع مر 1388الي  1368

گام بعـد،   .ري مرتبط بودند، انتخاب گرديدنديي كه با خالقيت و نوآوها تعدادي از سخنراني
بـود كـه    هاي افسري آجـا  قيت و نوآوري در دانشگاهتعيين ميزان ارتباط هر شاخص با خال

هاي افسري  پژوهش دانشگاه ن آموزش ونافرماندهان و معاو :جامعه آماري اين مرحله شامل
ن آموزشي نيروهاي زمينـي،  ، معاونا)نفر 16(ري اسالمي ايران و دانشكده فارابي ارتش جمهو

سـاي اداره  ، رو)نفر 5(اسالمي ايران جمهوري  پدافند هوايي، هوايي، دريايي و ساحفا ارتش
ت علمـي  ا، اعضاي هيـ )نفـر  4(كل آموزش و پژوهش ارتش جمهوري اسالمي ايران و ستاد 

هاي افسري و دانشكده فارابي ارتش جمهوري اسـالمي ايـران بـه عنـوان خبرگـان       دانشگاه
معه جم جاآشنايي داشتند؛ بود كه ح) نفر 80حدود (آموزشي كه با مباحث خالقيت و نوآوري 

با توجه به محدود بودن حجم جامعـه آمـاري بـا اسـتفاده از      .نفر برآورد گرديد 105آماري 
  . به عنوان نمونه انتخاب گرديدند جامعه ش تمام شماري كليه اعضايرو
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و  ها استخراج مؤلفه برايبا توجه به ماهيت تحقيق؛  :هاي گردآوري اطالعات ابزار و روش
با استفاده از  )مد ظله العالي(اي  ري از ديدگاه حضرت امام خامنههاي خالقيت و نوآو شاخص

له و  ي معظمها اي و مراجعه به اسناد و مدارك منتشر شده، مجموعه سخنراني روش كتابخانه
ي هـا  بررسي ميزان ارتباط هر كدام از شاخص برايهمچنين . آوري گرديد اسناد مرتبط جمع

نامه  هاي افسري آجا، با استفاده از ابزار پرسش انشگاهاحصاء شده با خالقيت و نوآوري در د
  . آوري گرديده است ي مورد نياز جمعها در يك روش پيمايشي، از ميان جامعه خبرگان، داده

  ها روايي و پايايي ابزارهاي گردآوري داده
تعيـين روايـي    بـراي معموالً در تحقيقات كيفـي و مـوردي    :روايي بررسي اسناد و مدارك

روايي تحقيـق از  ) 2روايي تحقيق از نظر ساختاري ) 1: شود مياز چند شيوه استفاده تحقيق 
براي آنچه كـه   بايدمحقق از نظر ساختاري اين است كه منظور از روايي . نظر عوامل داخلي

براي بـاال بـردن   . كندهاي عملي مناسب ارائه  دهد، شاخص ميمورد بررسي و آزمايش قرار 
مـدرك   از چنـد منبـع   هـا  آوري داده جمـع  بـراي  بايدمحقق اختاري، وايي تحقيق از نظر سر

ارائـه مـدل خالقيـت و نـوآوري در      بـراي در ايـن تحقيـق   ). 51: 1381يـن،  ( كندآوري  جمع
مد ظله (اي  خامنه امام اساس فرمايشات حضرت ايران برهاي ارتش جمهوري اسالمي  دانشگاه

مـد  (اي  ي حضرت امام خامنـه ها جموعه سخنرانيمنبع اول م. از چند منبع استفاده شد) العالي
ي خـارج از ارتـش جمهـوري    هـا  كه خود شامل دو مجموعـه مـدارك سـخنراني   ) ظله العالي

افـزاري و   منبع دوم جنـبش نـرم  . است اسالمي ايران و داخل ارتش جمهوري اسالمي ايران
بع سوم بررسي اسـناد  من. است بارهدر اين ) العالي ظله مد(اي  ي حضرت امام خامنهها سخنراني
انداز كشور، نقشـه جـامع علمـي     سند چشم: است كه خود شامل چند مدرك است باالدستي

ها و اهداف آموزشي ستاد  انداز ارتش جمهوري اسالمي ايران، دكترين، سياست كشور، چشم
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. اسـت  هاي ارتش جمهوري اسالمي ايران ي افسران دانشگاهها كل نيروهاي مسلح و ويژگي
  . است ارم ادبيات نظري و تئوريك مرتبط با خالقيت و نوآوريمنبع چه

منظور از روايي تحقيق از نظر عوامل داخلي اين است كه براي تحقيقات علي و تبيينـي  
علي به وجود آورد تا بدان وسـيله نشـان    ةرابط ات توصيفي و اكتشافي، محقق بايدنه تحقيق

نظـر عوامـل   در روايـي تحقيـق از   . انـد  دهد كه شرايط خاصي به شرايط ديگري تبديل شده
از روش مقايسـه بـا الگوهـاي نظـري      هـا  و يافتـه  ها در هنگام تحليل داده داخلي محقق بايد

تعيين اين نوع روايي بعد از اتمام تحقيق كيفي صورت  كه اينبا ). 51: 1381ين، ( كنداستفاده 
سـازي   فاسـازي و نهادينـه  اي مرتبط بـا شكو ه شاخص از تعييندر اين تحقيق پس  ،گيرد مي

و ) خالقيـت و نـوآوري  (متغير وابسـته تحقيـق    ةخالقيت و نوآوري تالش گرديد ابتدا رابط
به صورت مدل نشان داده شود و سـپس  ) ابعاد ارزشي، فردي و سازماني(متغيرهاي مستقل 

هاي خالقيت و نـوآوري در كتـب    به صورت مقدماتي مدل مفهومي تحقيق با الگوها و مدل
 ،خـواني دارد  ي مورد مقايسه قرار گرفت كه اين مدل نه تنها با الگوهاي ارائه شـده هـم  علم

هـاي قبلـي    كننده مـدل  مؤثر بر خالقيت و نوآوري، تكميل بلكه با معرفي بعد ارزشي و ديني
  . است نيز

از دو جنبه روايـي ظـاهري و محتـوايي، بـه      ها نامه روايي منطقي پرسش: نامه روايي پرسش
، توسـط  هـا و همچنين كفايـت كميـت و كيفيـت آن    ها ن و بدون ابهام بودن گويهجهت روش

  . دانشگاه تاييد گرديد نظران و استادان خبرگان و صاحب

منظـور از پايـايي يـك تحقيـق كيفـي آن اسـت كـه اگـر         : پايايي بررسي اسناد و مـدارك 
ه، بـرود  پژوهشگر ديگري به صورتي دقيق از همان مسيرهايي كه توسـط محقـق رفتـه شـد    

. همان قضيه دوباره به طور كامل تكرار شده و سرانجام به همان دسـتاوردها و نتـايج برسـد   
هـايي   هـا يـا روش   براي باال بردن افزايش پايايي تحقيق كيفي محقق بايد اسناد، مدارك و راه
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و از آنها يك پايگاه داده بسازد كندن كه در تحقيق به اجرا در آورده است را مشخص و معي 
ن كـرد در اين تحقيق براي افزايش پايايي تحقيق كيفي اقـدام بـه مسـتند    ). 56-57: 1381ين، (

  . اسناد و مدارك مورد استفاده، شده است

دست  هب 927/0نامه بر اساس آلفاي كرونباخ، مقدار  ضريب پايايي پرسش :نامه پرسشپايايي 
  . است نامه دهندة پايايي باالي پرسش آمد كه نشان

  ها و تحليل دادهتجزيه 
با توجه به  :ي حاصل از بررسي اسناد و مداركها تجزيه و تحليل كيفي داده - الف

االت تحقيق و نيز فرايند تحقيق كه به آن اشاره شد، در اين پژوهش پس از واهداف و س
ي مرتبط با ها مؤلفهو  ها آوري اسناد و مدارك مرتبط با موضوع تحقيق، شاخص جمع

و  ها مؤلفهسپس اين . يي و احصاء گرديددر كليه اسناد شناسا خالقيت و نوآوري
، 2، 1هاي اساسي، پس از بررسي، مطالعه و تلخيص منابع مورد مطالعه، در جداول  شاخص

  . نشان داده شد 5و  4، 3
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) العالي مدظله(اي  ي حضرت امام خامنهها هاي خالقيت و نوآوري در سخنراني و شاخص ها مؤلفه :1جدول
  ارج ارتش جمهوري اسالمي ايراندر خ

تاريخ   هاي خالقيت و نوآوري و شاخصهامؤلفه  رديف
  سخنراني

  27/6/70  قراول، نوآور، بهترين بودن در عرصه دانشحركت نوين، پيشرو، پيش.1
فهم حقيقت دين و شريعت، تشويق به آزادانديشي، نوآوري، خدمات مناسب براي .2

هاي نو و  هايي براي نوشتن، كتاب تادرسي، تعيين هي هاي هاي نو در كتاب تحصيل، روش
  جديد، مطالب جديد 

31/6/70  

  28/12/70  رشد، پيشرفت، نوآوري .3
فنون، پرورش محققان، نوآوران،  پيشرفت، سازندگي، دانش، تخصص، فراگيري علوم و.4

  استادان، متخصصان كارآمد، مسائل فرهنگي
24/9/75  

  15/7/77  نوآوري ناپذير، ابتكار،  كار خستگي.5
  12/8/77  ي دست جوانانها جوانان با استعداد و نوآور، ساخته.6
، تربيت و استقبال از نوآوري درستهاي جديد،  ، نگاهها ها و نوآوري بروز خالقيت.7

  ي نو، معقول و منطقي، همساز و همخوانها نوآوري، پديده
13/11/77  

  2/10/78  گوهر شعر و سخنورىنوآوري ، پرورش ذهني، .8
بايد نوآوري . توليد علم، فقط انتقال علم نيست؛ نوآوري علمي در درجه اولِ اهميت است.9

نيست؛ مخاطب آن، دانشجويان و  تادانمخصوص اساين نوانديشي، فقط . يك فرهنگ بشود
هوش وافر، : قدرت علمي -1: اجتهاد، شروط نوآوري علمي .كلّ محيط علمي هم است
قيد و رهايي از : جرأت علمي -2 هدت فراوان براي فراگيريذخيره علمي الزم و مجا

دار  روشمندي و ضابطه. هاي علمي القاء شده و دائمي دانستن آنها گري تعريف جزمي زنجير
  ، دانشجويانح نوآوري در محيط دانشگاه، استادانبودن توليد علم، زنده شدن رو

9/12/79  

ت اهاي ميانبر، بدعت، نوآوري، جرعدادها، راه، به كار انداختن استهاكشف ناشناخته،فكر10
   علمي

22/2/82  
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پيشرفت علم و دانش، توانايي، اعتماد  ،ترجمه و فراگيرى، هاى علمى توليد علم و نوآوري 11
سازي و اداره  در تحقق اهداف علمي كشور، زمينه به نفس، خوداتكايي، نقش مديريت

ها و مراكز تحقيقاتي، توليد علم در  شگاهشايسته روند شكوفايي علمي كشور، مديران دان
  همه علوم، توليد نظريه و نوآوري علمي در علوم انساني

8/8/82  

 ،ي علميها آموزان به توليد علم و نوآوري در عرصه، پژوهشگران و دانشتاداناهتمام اس12
توليد  ريزي براي برنامه زدايي از استعدادهاي برجسته، توجه به استعدادهاي برجسته، دغدغه

علم و نظريه در علوم مختلف، لزوم وجود يك دستگاه ويژه متولي امور استعدادهاي 
  درخشان

23/1/82  

  28/2/83  فرهنگ ، توانا، عالم، فناور، نوآور 13
برخوردارى كامل از غرور ملى و غيرت دينى، داشتن توليد و نوآوري علمي، مرزهاي تازه، 14

هاى عرصه  و نوآورى، آگاهى از مسائل و واقعيت خدمت و تالش، دفاع از خالقيت ةروحي
هاى ضرورى يك استاد دانشگاه  زدگى را از جمله ويژگى جهانى و پرهيز از سياست

  برشمردند

17/10/83  

نوآوري، پيشتاز و ابتكار و وليت، نشاط و شادابي،، بصيرت، احساس مسئجنبش دانشجويى15
  اف واالپيشاهنگ، آگاهي، جرأت خطر كردن، معنويت، اهد

25/1/84  

روح خالقيت و ، جوانان، دانشمندان و محققان،تالش و نوآوري اساس پيشرفت انسان16
عزم راسخ،  ردي،، فراگيري دانش از ديگران، بسنده نكردن به شاگكار با جديت، ابتكار

  ماندگي ايمان عميق، عقب
18/2/84  

 ينش دروني و حقيقي،علم، تحقيق و نوآوري در دانش، روح ابتكار و خالقيت، آفر17
  فعاليت و ابتكارن تقليد به جاي كردجايگزين ن

18/2/84  

نتيجه  بدون نگاه باز، پيشرفت فكري و در، جوهره روشنفكري، نگاه باز و آزاد، نوآوري18
  پذير نيست پيشرفت علمي و عملي امكان

28/6/84  

، مناطق ناگشوده دانش شكستن مرزهاي فعلي علم و فتح ،پرهيز از تقليد، ابتكار و نوآوري19
  نخبگان و فرزانگان دانشگاهيپيشرفت، 

21/7/84  
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  25/11/84  ي علميها علوم پايه، نوآوري و ابتكار، قله ةتوسع20
، زمينه رشد سطوح باالي دانش روز و جهش علميبندي شده،  راهبرد مشخص، برنامه زمان21

متوازن به  نگاههارم توسعه، سازي، بودجه، تحقيقات، برنامه چ علمي، مراحل آموزش، زمينه
فضاي مساعدي براي ارتقاي ، نيازهاي علمي، ديني و تربيتي ،ها ي علمي دانشگاهها رشته

  ها در دانشگاه معرفت ديني

23/5/85  

شجاعت علمي، نوآوري، پرهيز از نگاه تقليدي به :هاهاي الزم استادان دانشگاهويژگي22
عالج دردها و ، خصي و ملي و پركاريهاي علمي غرب، اعتماد به نفس ش پيشرفت

  .مشكالت كشور در پيشرفت علمي است
13/7/85  

با توقف در گذشته و نفي ،مديريت تحوالت در كشور،گيري صحيح تحوالتجهت23
تنها راه صحيح، باز گذاشتن راه ، پيشرفت، هرج و مرج، توان به جايي رسيد نوآوري نمي

  .ت اين راه تحول آفرين استيمدير و» نوآوري، آزاد فكري و آزادانديشي«
18/8/85  

، تنظيم نقشه جامع پيشرفت كشور براساس مباني اسالمنخبگان دانشگاهي و حوزوي، 24
رشد و تعالي انسان، قدرت و علم،  ، رشد علمي،تحول و نوآوري، تحول و پيشرفت

نويت الگوي پيشرفت مبتني بر معحكومت حق، روابط انساني در جامعه و دنياي آباد، 
استقالل در ، برابر حركت قدرتمندان عالم پرهيز از انفعال درعنوان مدل مطلوب توسعه،  به

  ها همه عرصه

25/2/86  

  14/3/86 ي متكي بر اسالمهااسالمي بودن، مردمي بودن، و نوآوري 25
من با نوآورى موافقم؛ ، نوآوري مناسب، هاهاى پيشكسوتشيوهها، كنار نگذاشتنجوان26

اين  دين نوآورى كمال پيدا كنيد، بايى هيچ اشكالى ندارد؛ اما اگر بخواهيد در انوآور
  .ى گذشتگان باشد نوآورى در امتداد شيوه

14/4/86  

  4/6/86  يعني ايجاد تغييرات اساسي و ساختاري  اصالح واقعي27
هاي كشور، حركت به سمت علم و تحقيق، فرهنگ مطلوب، ارائه نوآوري در همه بخش28

ي مادي و معنوي، ها گذاري يهبه همه مردم، مديريت صحيح، تدبير، شكوفايي سرما خدمت
  نوآوري و شكوفايي، عزت، موفقيت، كاميابي و شادابي

1/1/87  
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 )مدظله العالي(اي  ي حضرت امام خامنهها هاي خالقيت و نوآوري در سخنراني و شاخص ها مؤلفه :2جدول
  در داخل ارتش جمهوري اسالمي ايران

  تاريخ سخنراني  هاي خالقيت و نوآوري ، متغيرها و شاخصهامؤلفه  يفرد
ايمان، كارايي، حسن اداره، دلسوزي و صميميت، مصمم بودن در استقالل، .1

  ي خودباور به تواناي تكارها، توانايي،استعدادها، اب
15/8/67  

ليد عالي، خودكفايي، توهمت، كيفيت عالي واحدها، آمادگي و انضباط و روحيه.2
  و ابتكار، تعمير و نگهداري و پشتيباني

18/3 /68  

داري موجود و تجربه، تقويت با ابزارهاي مدرن پيشرفته، تقويت با نگه.3
سازندگي، تقويت با دانش كاري، تقويت با تجربه، آزمايش،  خوداتكايي، تقويت

  تمرين دائمي و مستمر، تقويت با ايمان، تعهد و تعبد اسالمي
28/8/69  

دلسوزانه و ابتكارآميز، سرفرازي و بالندگي، مهارت، پشتكار، اعتماد به تالش.4
  نفس

28/8/69   

آماده، آموزش، سازماندهي منظم، انضباط كامل، رعايت مقررات، جستجوي .5
هاي ماهر، مغزهاي نافذ و  استعدادها، جوشش و درخشش استعدادها، دست

تكار، غني كردن نيروها از سازندگي، نوآوري و اب ةهاي دقيق، روحي خالق، چشم
درون، غني كردن ارتش، تقويت معنوي نيروها از لحاظ آموزش، روحيه، دين، 

  احساسات انقالبي

19/11/69  

كننده و  كننده و هماهنگابتكار، استفاده حداكثري از استعدادها، نقش هدايت.6
  اسالمي ايران كننده ستاد مشترك ارتش جمهوري تكميل

9/5/70  

با اراده و  ي مصمم وهاابزار و تجهيزات و نيز تعمير و نگهداري، انسانبازسازي.7
، بيشتر بر خودتكيه : بارهريزي و دستور كلي در هاي ميانبر، برنامه انقالبي، راه
  نگهداري و بازسازي نيروهاي انساني ابتكار خود،

12/10/70  

يروهاي مردمي تر، نگهداري از تجهيزات، ساختن نسازماندهي بهتر و با كيفيت.8
  بهتر و بيشتر، افزايش خالقيت خود 

18/7/71  
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سازندگي و نوآوري و  و استفاده كامل و بهينه از آنها،نگهداري ابزار و وسائل .9
  تعمير و نگهداري

18/2/72  

  1/3/73  ، استقالل، علم و تحقيق، جهاد خودكفايي حقيقت.10
ازندگي، نوآوري، هاي مربوطه، كارهاي آموزشي، س استحكام سازماني بخش.11

  هاي ميانبر ابتكار و نوآوري، راه
5/7/74  

- جهاد معنوي ؛ راه آينده، باوري و تعبد نظم، علم و تحقيق، نشاط و اميد، دين.12
سرعت مناسب و نوآوري و گستردن نوترين ، اعم از علمي و اخالقي و اجتماعي

  ها  راه
26/9/74  

ظرفيت، كار علمي و فني و يد؛وابستگي علمي و فني و تكنولوژيك، بايد بساز.13
  نوآوري، وسايل جديد، نوسازي

28/1/75  

دفاع،  فرماندهي، ستاد، مديريت، احساس وظيفه، تربيت نيروي انساني، قدرت،.14
، سازماندهي، آموزش، تربيت علمي، انضباط نظامي، سازندگي، ابتكار و نوآوري

ن و كارآمد، پيشرفت، تالش مضاعف، تقويت ايمان، عقيدتي و سياسي، مؤم
  وليتتالش، مسئ

18/11/75  

  27/1/76  دين و اخالق، استقالل، كارايي، بازسازي و حركت  .15
  5/7/76  هاي انساني و الهي دانش، خرد و انديشه، نيروهاي انساني، ابتكار، تجربه، ارزش.16
ابتكار و  ةآموزش، انضباط، تحقيقات، تسليحات، سازندگي، سازماندهي، روحي.17

  ، كمبودها، دوران سخت، دوران بهترتصميم و عزم
25/1/78  

، استعداد و كيفيتانديشه، انسان، جوان،  علم، فناوري، تحقيق، ساخت و توليد،.18
و اعتقادات، مستقل، تحقيقات،  ، فرهنگها ها و روش دستورها، اندازهتحصيالت، 

، ارتش صالح، ، دانشمند، اهل تحقيق و اهل ساختآگاهخيال،  حس و بي بي
پاسداران، نيروي ، افتخار ةهاي صالح، باگذشت، شجاع و ماي من، انسانؤان مجوان

صبر، ، طهارت و قداست، مراكز علمي، معلم، فرماندهان، آرزوي بزرگ، انتظامي
هاي دست  استقامت، جديت، توجه و توكل به خدا و وارستگي و پاكي از آلودگي

19/11/78  
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  ، آرمانها ها، عقب افتادگي ، پيشرفتو پا گير
ايمان و  ي و هوشمندي، مركز آموزشي، كار و روح آفرينندگي،برجستگي و داناي.19

  اميد، فرماندهان، كاركنان
19/11/78   

هاي نظامي، ايمان به خدا، ايمان به هويت انقالبي و  ، سخن تازه در روشنوآوري.20
 اسالمي خود و كشورتان، ايمان به آينده، ايمان به قدرت و توانايي خدادي،

  روحيه و ابتكار 
29/1/79  

نظامي، استحكام تهديدات، اقتدار اقتصادي و فرهنگي و سياسي، اقتدار .21
قدرت رزمي، توانايي الزم براي توليد، تهيه، تكميل و  سازماندهي، افزايش

ابتكار و مديريت وليت نظامي، ئنگهداري تجهيزات، باال نگهداشتن روحيه مس
  ول مديران خوب و مسئ

26/8/81  

، فناوري، شجاعت، اخالق و گري، دانش ميوليت، خصوصيات مثبت نظائمس.22
والن و مديران، هدايت، آمادگي، ئايمان را در خود تقويت كنيد، دانشگاه، مس

  ي برتر و واالترها سازي، فراورده عزم، تجهيزات، نيروي انساني، تعمير و به
4/10/81  

  8/12/81 هاي كارآمد  ي جديد و روشها ساخت، پردازش، ترميم، توليد، مطرح كردن شيوه.23
ي فرماندهي، ايمان به ها سازماندهي، دانش، ساخت، نگهداري، ابتكار، در زمينه.24

  كار و به ملت خود و ايمان به خداوند، عزت اسالمي
27/1/82  

هاي پاك و  وليت، احساس توانايي، نوآوري، ابتكار، استفاده از دلاحساس مسئ.25
پيش ببرد، عزم و ايمان،  روز ارتش را تواند روزبه مينيروهاي با استعداد عميق، 

  تالش و كارتان
29/6/82  

ي كارآمد، ها بسازيد، نگه داريد، افزايش دهيد، نوآوري كنيد، سازماندهي، ابزار.26
، توان ذاتي و دروني، استفاده از ها هاي ماهر بسازيد، تجربه پيشكسوت انسان
  ش دانشگاهيبخ

19/11/82  

علم و شجاعت و نظاميگرىِ ،افسران جوان،مديران و فرماندهاناستادان،.27
، رشد و نوابغ جنگى ،تالش و مجاهدت، مراكز علمى و تحقيقى، مؤمنانه

22/7/83  
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گري، سالمت، فداكاري، مجاهد، تالش و كوشش، روحيه، جوان،  بالندگي، نظامي
امكانات  ،عمل صالح، به نفس تماد، اعپيچيده و پيشرفته تجهيزات، سالح ايمان

ابتكار و  ى نيرو و استعداد خودشان بهره بگيرند؛ همه خودشان را متمركز كنند؛ از
توليد علم و ، و نوانديشى و فرصت دانش و ايمان و شجاعت و ابتكار ،شجاعت

   تجربه، هايتان را پيچيده كنيد به ديگران نيز بياموزيد؛ ذهن ،آماده بودن ،ايمان
دانشمند و فرزانه و .تربيت نظامىدانش و هدف دوم، آمادگى وهدف اول،.28

تحصيل، موقعيت،  نگاه با معرفت و شناخت نسبت به همه مسائل جامعه، داراى
، )هدف اول( ها ها و باال بردن سطح دانايى آموزش فراگيرىساز،  موفقيت، زمينه

هدف ( رش روح شجاعت و دالورىگرى و پرو روحيه ى نظاميغفلت و ناداني، 
  )دوم

2/10/83  

؛ آينده، توليد ابتكار، توليد ايمانتوليد فكر، توليد محصول،.بسازيد و پيش ببريد.29
  تالش، كار

19/11/83  

توانايىِ بروز استعدادهاى يعنيقدرت علمى، تكيه بر خود،سطح دانايى و تعهد.30
و صفايى، توكل  حفظ پاكدامنى ى خالص خدمتى، ابتكار، نوآورى، انگيزه. درونى

  به خدا، اعتماد به خدا
6/7/84  

  28/1/84  ) ايمان(پژوهي، نظامي بودن، بعد ديگر نمازپژوهندگي و دانش.31
ة عالو هآموزش نظامى، بشود؛اقتدار با آموزش نظامى به تنهايى حاصل نمى.32

، زم راسخعنيرومند،  جسم نيرومند و سالحدل نيرومند،  ،عزم و ايمان تقويت
، آرامش اعتماد ملى، ملت، آمادگى و حضور مقتدرانه، هاى سنگين وليتئمس
آموزش نظامى، انضباط نظامى، اخالق واالى اسالمى، ايمان روزافزون در . ها دل
يكديگر را  تجارب .وظايف اصلى است -پاك و نورانى است  كه -هاى شما  دل

ايمان، با كار  تر كنيد؛ با و آماده تر روز خودتان را قوى به كار بگيريد و روزبه
  . ناپذير، با توكل و توسل به پروردگار وقفه و خستگى بى

30/9/84  

  18/11/84اعتماد به  شده، منظم، باكارِ سازماندهى،به خود اعتماد كنيد، ابتكار و نوآورى.33
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   خدا و با توكل به حفظ آن انضباط دقيق و ظريف نظامى و با اخالصو با  خود
ها، پژوهش، نوآورى، كارآزمودگى، انضباط كامل،  درس ها، كارآمدى مق درسع.34

كيفيت ، سرافرازان، ها رشد ايمان، بصيرت ديني، جوانان، فداكاريايمان و تقواى 
  ها  ها و كارآمدى آموزش درس

2/8/86  

نخبگان ، علم و فناوري،پيشرفت علمي، نوآوري و تحقيق و پژوهش و شكوفايي.35
  هاي متفاوت و بومي  شو جوانان رو

2/8/86  

، تسليحاتى هاى جديددر ساخت و ابتكار در به وجود آوردن روشنوآورى.36
هاى  تشكيالت، نوآورى در شيوه نوآورى در آموزش، نوآورى در سازماندهى و

هاي  هاي بلند و محكم، هدف گام هاى رزمى، پشتيبانى، نوآورى در دستورالعمل
  دانش، با عمل، باتقوا ، قدرت قوت وروشن، حركت با 

12/2/87  

فرا گرفتن خوب، انضباط خوب، آمادگى هميشگى و اخالص و صفا و نورانيت .37
  فرصت جواني، فضائل بزرگ، فداكار و مؤمن. معنوى

28/7/87  

خدا، ايمان به خود، ايمان به قدرت ملى، اعتماد به نفس ملى و راه  ايمان به.38
مجاهدت علمى، مجاهدت عملى، ى اشكالش؛  همه حركت و مجاهدت در

  ، ابتكارمبتكران. مجاهدت نظامى
19/11/87  

آموزش، عزت و  ،هاى واال و روشن هدف. پژوهش و دانش و يادگيرى.39
  نامي خوش

14/7/88  

  19/11/88 همت، تالش، پيشرفتهوشمند، ابتكار، ايمان،.40
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) عاليالمدظله (اي  رت امام خامنهي حضها هاي خالقيت و نوآوري در سخنراني و شاخص ها مؤلفه :3جدول
  افزاري مربوط به جنبش نرم

  تاريخ سخنراني  هاي خالقيت و نوآوري  ، متغيرها و شاخصها مؤلفه رديف
  9/12/79  ، نوآوري و نوانديشيعلوم  1
  3/7/81  شكني بست راه نو، فكر نو و بن ،فناورانهي علمي و ها وردهعلم، فرآ  2
  17/10/83  علم، كارهاي نو  3

  
  )عاليالمدظله (اي خامنه امام ييد اد باالدستي مورد تهاي نوآوري در برخي از اسنا و شاخص ها مؤلفه :4جدول

  منبع  هاي خالقيت و نوآوري  ها و شاخص مؤلفه رديف
، منابع انساني و سرمايه اجتماعي ، توليد علم و فناوري دانش پيشرفته،  1

 مومن، ايثارگر، پذير، مسئوليت ،فعال ،بنيان و فناوري محور اقتصاد دانش
روحيه تعاون و سازگاري  ،انضباط وجدان كاري، داشتنمند،  رضايت

  به انقالب و نظام اجتماعي، متعهد 

انداز  سند چشم
  كشور

زنجيره علم و فناوري، نگرش سيستمي به مقوله توليد دانش، توليد علم   2
  و شكستن مرزهاي علم

نقشه جامع 
  علمي كشور

هاي  انساني بصير، آگاه، خالق، متخصص، ماهر، آموزش نيروي  3
كاربردي روزآمد، سازماني متحول، يادگيرنده، دانايي محور، منسجم، 

  منعطف

انداز  سند چشم
ارتش جمهوري 
  اسالمي ايران
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  ي مؤثر بر خالقيت و نوآوري در ادبيات نظريها مؤلفه :5جدول
  نبعم ي مؤثر بر خالقيت و نوآوريهامؤلفه  رديف

 :ي فرديهامؤلفه  1
پذيري،  دن خود، پشتكار و استقامت، ابهامتصور قوي از خالق بو

، عدم تحجرپذيري، استقالل، نياز به موفقيت، اعتماد به نفس، پرهيز از  ريسك
  )انديشي مثبت( تفكر منفيعدم ، فرضيات نادرستداشتن 

  1388يان، رضاي

   :ي گروهيها مؤلفه  2
  روه، انسجام گروه، سيستم ارتباطات گروه، رهبرياندازه گروه، تنوع گ

اميري،  مال صادقي
1386 :233  

   :ي سازمانيها مؤلفه  3
، فناورياهداف و راهبردهاي سازمان، ساختار سازماني، فرهنگ سازماني، 

  سيستم پاداش، جو سازماني و منابع

، رابينز  1380دفت 
1381 ،

، الم 2006تاشمن،
، اسپاكاپان و 2004
، آننه 2006 باستيك

  2008و تويجا 

ي مـرتبط بـا خالقيـت و نـوآوري در     هـا  مؤلفـه ها و  بندي، تركيب و تلخيص شاخص جمع
در  5و 4، 3، 2، 1جـداول  حاصـل از  ) مدظلـه عـالي  (اي  حضرت امام خامنهمجموعه بيانات 

  . نشان داده شده است 6جدول 
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  عه منابعي مرتبط با خالقيت و نوآوري بر اساس مطالها شاخص :6جدول
، برجستگي و آگاه، دانشمند، اهل تحقيق و اهل ساخت دانش، خرد و انديشه،علم و آگاهي، 

و كار  پركاريآزاد انديشي، تهذيب اخالق، ي و هوشمندي، فرا گرفتن خوب، داناي
 ذخيره، هوش وافرپرورش ذهني، آوري، ، استقبال از نوحركت و مجاهدتناپذير،  خستگي

هاي  قيد و زنجيره جزميگري تعريف، رهايي از فراگيري فراوان برايعلمي الزم و مجاهدت 
نشاط و اميد، شوق به و دانشجويان،  ، شوق و ميل استادانعلمي القاء شده و دائمي دانستن آنها

ايمان به ، اعتماد به نفس، بينانه و آگاهانه وشنر، عواطف صحيح و معرفت ، پيشرفت علمي
 ةروحي، ايمان به قدرت ملى، اعتماد به نفس ملى ،غيرت دينىغرور ملى و ، خوداتكايي، خود

پرهيز از نگاه ، روح شجاعت و دالورى ،افتخارة شجاعت علمي، شجاع و ماي، خدمت و تالش
، دين و اخالق، باوري و تعبد دينايمان، اسالمي بودن، ، هاي علمي غرب تقليدي به پيشرفت

، تقوا و پرهيزگارى و پاكدامنى، ا، اعتماد به خداتوكل به خد، هاي صالح، باگذشت مؤمن، انسان
، حسن اداره، دلسوزي و صميميت، مصمم بودن مردمي بودناخالص و صفا و نورانيت معنوى، 

در استقالل، انضباط كامل، رعايت مقررات، انضباط خوب، روحيه سازندگي، تجربه، 
معرفت و شناخت ي، گر مي، روح آفرينندگي و نوآوري، خصوصيات مثبت نظاكارآزمودگى

پژوهي، آمادگى ، پژوهندگي و دانشگرى روحيه نظامي، نسبت به همه ى مسائل جامعه
، نگرش سيستمي به مقوله توليد دانش، احتراز از شكني بست بن، خالق، نوانديشيهميشگى، 

 هاي كاربردي روزآمد، بيني، ماهر با آموزش پيروي كوركورانه، بينش فلسفي، نگرش جهاني، واقع
رواني و فكري، -پذير، ورزيدگي جسماني، داراي آمادگي روحي وليتئمتعهد و مسمتخصص، 

پذيري، نياز به موفقيت،  پذيري، ريسك آمادگي فرماندهي و مديريتي، پشتكار و استقامت، ابهام
راهبرد مشخص، ، تفكر منفيشكني، دوري از  عادت، فرضيات نادرست، پرهيز از تحجرپرهيز از 

ي ها ريزي راهبردهاي عملياتي و برنامه، گيري صحيح تحوالت جهت بندي شده، انزم برنامه
دار  روشمندي و ضابطهپذيري،  ي كمي و كيفي، پويايي و زمانها دار و منظم، وجود شاخص زمان

، استفاده از بخش ها ي علمي دانشگاههامتوازن به رشتهنگاهتوسعه علوم پايه،بودن توليد علم،



 1391 زمستان، سال دوازدهم،  48اره ، شم پژوهشي مديريت نظامي -علميفصلنامه / 138

، وجود يك دستگاه ويژه متولي امور استعدادهاي درخشان، تشكيالت زماندهى وسادانشگاهي، 
سازماندهي منظم، ستاد، استحكام سازماندهي، ، تغييرات اساسي و ساختاري در جهت صالح

سازماني ، )، وزارت دفاعنيروى انتظامى ،بسيج، سپاه(هاي نظامي ديگر  همكاري با سازمان
جاهدت نظامي، فرهنگ ي، ممجاهدت علمر، مسائل فرهنگي، متحول، يادگيرنده، دانايي محو

توسعه  تربيت و فضاي ديني و فرهنگي در دانشگاه، مشاركت نخبگان و فرزانگان،اسالمي، 
ي ها وردهآفر، پيچيده و پيشرفته تجهيزات، تعمير و نگهداري و پشتيباني، يادگيري سازماني

، ساماندهي ي مؤثر و پيشرفتهها وري، سامانهي فناها ، تأكيد بر ايجاد پاركفناورانهعلمي و 
ي مغز افزاري، نرم افزاري و ها استفاده بهينه از سامانهوري اطالعات، فرماندهي و كنترل فنا

هاي انساني، جذب ، سيستم پاداش، پرورش محققان، نگهداري و بازسازي نيروسخت افزاري
سازي و اداره شايسته روند  زمينه، ي علمي به جوانان فارغ التحصيلها وليتنخبگان، دادن مسئ

 ،ها ها و كارآمدى آموزش   كيفيت درس، مديريت تحوالت در كشورشكوفايي علمي كشور، 
 هماهنگي، انسجام، جامعيت،ي نو و موردنياز، ها ي آموزشي، پديد آوردن رشتهها تعيين اولويت

قابليت تعامل و ، زشآمو سازمانير ساختا و آموزش ساختار پويايي در و پذيريانعطاف
  هاي نيروهاي مسلح همكاري آموزشي كارا و اثر بخش در بين سازمان

  
در ايـن بخـش    :نامـه تحقيـق   ي حاصـل از پرسـش  هـا  تجزيه و تحليل كمـي داده  -ب

نامـه تحقيـق در نمونـه آمـاري يـا بـه عبـارتي         هاي كمي حاصـل از اجـراي پرسـش    لتحلي
هاي استخراج شده از اسـناد و   ارتباط شاخص نظرخواهي از خبرگان آجا در خصوص ميزان

  . شود ميهاي افسري آجا، گزارش  مدارك با خالقيت و نوآوري در دانشگاه

تحقيق حاضر به علت استفاده از رويكرد استقرايي و ماهيت تحقيق  :تحليل عاملي اكتشافي
) هـا  يـه گو(هـا   با حجم زيـادي از شـاخص  ) استفاده از روش تحليل محتوا اسناد و مدارك(

تـر و در   مـي و رسيدن به نتايج عل ها تر داده روبرو گرديد، لذا براي فهم و تحليل بهتر و دقيق
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يافته و  كاهش ها ن ابعاد، ضرورت داشت تا حد امكان شاخصكردحال قابليت عملياتي  عين
ايـن فـن كمـك    . صـورت گرفـت  اين كار به كمك روش تحليل عـاملي  . بندي گردند دسته
هـا بـا هـدف     بـه تعـداد كمتـري از عامـل    ) هـا  گويـه ( هـا  اد زيادي از شاخصكند تا تعد مي
لي از دو آزمـون شـاخص   در آزمـون تحليـل عـام   . بندي گـردد  سازي، تلخيص و دسته مدل

نتايج تحليل عاملي . شود ميو بارتلت استفاده ) KMO(اولكين -مير-گيري كيزر كفايت نمونه
  . انجام در ادامه، گزارش گرديده است نامه تحقيق به ترتيب مراحل ي پرسشها گويه

  ها شناخت امكان انجام تحليل عاملي بر روي داده: مرحله اول
خالقيت و نوآوري در ي تأثيرگذار بر ها توان گويه ميپي برده شود آيا  كه اينبراي 
خير، از  كه اينهاي ارتش جمهوري اسالمي ايران را به چندين عامل تقليل داد و يا  دانشگاه

. و بارتلت استفاده گرديد) KMO(اولكين -مير-كيزرگيري  آزمون شاخص كفايت نمونهدو 
  . نشان داده شده است 7نتايج استفاده از اين دو آزمون در جدول 

  و بارتلت) KMO(اولكين -مير-كيزرگيري  آزمون شاخص كفايت نمونه :7جدول 

 KMO( 713/0(اولكين -مير-كيزرگيري  شاخص كفايت نمونه

 ن بارتلتآزمو

 898/585 كاي دو محاسبه شده

 117 درجه آزادي

 000/0 سطح معناداري

بيشتر است لذا تحليل عاملي  7/0از  KMO چون مقدار آزمون 7بر اساس نتايج جدول 
لذا در  ،است ، معنادار%5همچنين چون آزمون بارتلت در سطح معناداري . شود ميپيشنهاد 

به عبارت ديگر  ؛است يق غير واحد و ناهماني بودهي تحقها اين حالت ماتريس گويه
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ي تحقيق وجود ها ادعا كرد كه ارتباط معناداري بين گويه% 95اطمينان  ةتوان در فاصل مي
  . است ممكن ها داشته و امكان كشف ساختار جديد از داده

  ها در تبيين واريانس هر گويه شناخت سهم مجموعه عامل: مرحله دوم
گويه  76گويه مرتبط با خالقيت و نوآوري،  118از مجموع  8جدول  با توجه به خروجي

توانند تغييرات اين  ميها ن يعني مجموعه عامل ؛درصد بودند 50داراي واريانسي كمتر از 
و از  نيستبراي تحليل عاملي اكتشافي مناسب  ها لذا اين گويه .بيني كنند را پيش ها گويه

گويه كه واريانس استخراجي آنها باالتر  42بر اساس  ها بنابراين تحليل. تحليل خارج شدند
  . درصد بودند، صورت گرفت 50از 

  )Communalities(اشتراكات  :8جدول 

 Initial  ها گويه رديف
 )استخراجي( Extraction )اوليه(

 709/0 1  اخالقتهذيب.1

 550/0 1باوريدينوايمان.2

 589/0 1خدابهاعتمادوتوكل.3

 746/0 1يدينغيرت.4

 556/0 1پذيرمسئوليتومتعهد.5

 747/0 1مجاهدت.6

 594/0 1دينيمسائلبهگاهيآومعرفت.7

 687/0 1هوشمندي.8

 564/0 1آزادانديشي.9

 659/0 1تاداناسميلوشوق.10

 646/0 1دانشجويانميلوشوق.11
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 762/0 1نفسبهاعتماد.12

 635/0 1علميشجاعت.13

 731/0 1اميدونشاط.14

 556/0 1انديشنو.15

 749/0 1جامعهبهنسبتشناخت.16

 557/0 1پژوهيدانشوپژوهندگي.17

 531/0 1دانشتوليدبهسيستمينگرش.18

 600/0 1متخصص.19

 615/0 1پذيريريسك.20

 786/0 1فكريو  رواني،روحيآمادگي.21

 623/0 1انديشيمثبت.22

 609/0 1تحوالتصحيحگيري  جهت.23

 703/0 1علمتوليدبودندار ضابطهوروشمندي.24

 617/0 1علمييها رشتهبهمتوازننگاه.25

 723/0 1درخشاناستعدادهايمتوليويژهدستگاهيك.26

 655/0 1ساختاريواساسيتغييرات.27

 662/0 1يادگيرندهسازماني.28

 826/0 1علميمجاهدت.29

 756/0 1فرهنگيودينيفضايوتربيت.30

 673/0 1فرزانگانوبگاننخمشاركت.31

 694/0 1پشتيبانيونگهداريتعمير.32

 532/0 1پيشرفتهومؤثريها سامانه.33
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 728/0 1 افزاري سخت و افزاري نرم يها سامانه از بهينه استفاده.34

 710/0 1پاداشسيستم.35

 689/0 1انسانينيروهايبازسازيونگهداري.36

 342/0 1نخبگانجذب.37

 538/0 1دروسيمحتواكيفيت.38

 618/0 1ها آموزشكارآمدي.39

 534/0 1  نيازموردونويها رشته.40

 686/0 1آموزشنظامجامعيت در.41

42.
نيروهايهاي سازمانبينآموزشيهمكاري

 مسلح
1 713/0 

  

  ها شناخت سهم هر عامل در تبيين مجموع واريانس تمامي گويه: مرحله سوم
است كه هر عامل توانسته است چند درصد از واريانس  مسأله بعدي در تحليل عاملي اين

قابل » كل واريانس تبييين شده«اين مسأله از طريق جدول . مجموعه متغيرها را تعيين كند
بر اساس نتايج اين جدول . دهد ميكل واريانس تبيين شده را نشان  9جدول . درك است
  :توان انجام داد  ميرا گيري  چند نتيجه

شوند كه مقدار ويژه آنها  مييي انتخاب ها بر اساس معيار كيزر، تنها عاملاز اين جدول،  -1
عامل ساخت و آنها  11توان  ميگويه،  42در اين تحقيق از مجموع . باالتر از يك باشد

ساير . داد كاهشدهد،  ميعامل با فضاهاي مفهومي خاص كه محقق انجام  11را به اين 
شوند و در نظر گرفته  ميها حذف  از مجموع عاملها با مقادير كمتر از يك نيز  عامل

 . شوند مين
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گويه مربوط به عوامل مرتبط با خالقيت و نوآوري  42سهم هر عامل در تبيين واريانس 
يعني عامل . هاي ارتش جمهوري اسالمي ايران متفاوت و به صورت نزولي است در دانشگاه

و عامل يازدهم كمترين سهم ) 815/12درصد با مقدار ويژه  512/30(اول بيشترين سهم 
اين مقدار . اند گويه داشته 118را در تبيين واريانس ) 004/1درصد با مقدار ويژه  375/2(

درصد، براي عامل  270/10درصد، براي عامل سوم برابر با 545/17براي عامل دوم برابر با 
براي عامل ششم  درصد، 087/7درصد، براي عامل پنجم برابر با  798/8چهارم برابر با 

 درصد، براي عامل هشتم برابر با 802/4درصد، براي عامل هفتم برابر با  175/6برابر با 
 درصد 589/2درصد و براي عامل دهم برابر با 870/2درصد، براي عامل نهم برابر با  609/3
ن گويه را تبيي 42درصد از واريانس  634/96ند ا در مجموع اين يازده عامل توانسته. است
.كنند
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بندي هر گويه  و دسته ها و عامل ها شناخت ماتريس همبستگي بين گويه: مرحله چهارم
بندي هر گويه در هر عامل از ماتريس همبستگي عامل استفاده  دسته براي: در هر عامل

هاي استخراج شده با مقدار ويژه باالتر  و عامل ها اين ماتريس، همبستگي بين گويه. شود مي
و  -1ها بين  و عامل ها مقدار همبستگي بين گويه. دهد ميا قبل از چرخش نشان از يك ر

دهد  ميالبته اين جدول چون نتايج همبستگي را قبل از چرخش نشان . نوسان دارد+ 1
بنابراين از نتايج . سازد ميتفسير آنها را مشكل  و اين تواند مبناي تحليل عاملي باشد مين

، ماتريس همبستگي بين 10جدول. شود مييافته استفاده  جدول ماتريس همبستگي چرخش
+ 1و  -1دهد كه در آن، مقدار همبستگي بين  ميها را بعد از چرخش نشان  و عامل ها گويه

، به ها ترين بار عاملي تك تك گويه بر اساس اين جدول، محقق بر اساس بزرگ. نوسان دارد
بنابراين با توجه به اين . پردازد ميكديگر بندي آنها با توجه به ميزان همبستگي با ي دسته

 و جامعه، پژوهندگي به نسبت ي هوشمندي، شناختها كه گويه گفتتوان  ميماتريس 
فكري به  رواني روحي دانش، متخصص و آمادگي توليد به  ميسيست پژوهي، نگرش دانش

امل اول جزء ع 675/0، 765/0، 698/0، 875/0، 789/0، 876/0ترتيب با ضرايب همبستگي 
و مباني نظري  ها مفاهيم اين گويهبه شوند كه محقق در اين تحقيق با توجه  ميمحسوب 

دروس،  محتواي ي كيفيتها همچنين گويه. برگزيدرا براي اين عامل » توانمندي«عنوان 
 آموزشي آموزش، همكاري نظام ت درنياز، جامعي مورد و نو يها ها، رشته آموزش كارآمدي

، 819/0، 712/0، 743/0 مسلح به ترتيب با ضرايب همبستگي هاي نيروهاي سازمان بين در
و  ها مفاهيم اين گويهبه اند كه محقق با توجه  بندي شده جزء عامل دوم دسته 751/0و  841/0

، ي شوق و ميل استادانها گويه. را براي آنها برگزيده است» آموزش«مباني نظري عنوان 
 762/0و  817/0، 854/0و اميد به ترتيب با ضرايب همبستگيشوق و ميل دانشجويان و نشاط 

ي ها گويه. برگزيدبراي آنها را » انگيزش«اند كه عنوان  بندي شده جزء عامل سوم دسته
نخبگان به ترتيب با ضرايب  انساني و جذب نيروهاي بازسازي و پاداش، نگهداري سيستم

منابع «بندي گرديده كه عنوان  هجزء عامل چهارم دست 657/0و  612/0، 811/0همبستگي 
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استعدادهاي  متولي ويژه دستگاه ي يكها گويه. براي آن برگزيده شده است» انساني
، 691/0يادگيرنده به ترتيب با ضرايب همبستگي  ساختاري و سازماني درخشان، تغييرات

آمده  براي آنها» ساختار سازماني«شده كه نام بندي  جزء عامل پنجم دسته 642/0و  656/0
 و نخبگان فرهنگي و مشاركت و ديني فضاي و علمي، تربيت ي مجاهدتها گويه. است

بندي  جزء عامل ششم مقوله 886/0و  785/0، 898/0فرزانگان به ترتيب با ضرايب همبستگي 
ي ها گويه. ده استشبراي آن انتخاب » و جو سازماني فرهنگ«قيق نام شده كه در اين تح

ديني به ترتيب با  مسائل به گاهيآ و خدا و معرفت به اعتماد و وكلباوري، ت دين و ايمان
اند كه محقق نام  بندي شده جزء عامل هفتم دسته 841/0و  719/0، 745/0ضرايب همبستگي 

ديني،  اخالق، غيرت ي تهذيبها گويه. ه استكردرا براي آنها انتخاب » نگرش و بينش«
، 658/0تكليف به ترتيب با ضرايب همبستگي  پذير و مجاهدت در انجام مسئوليت و متعهد

محقق  ها بندي گرديده و با توجه مفاهيم گويه جزء عامل هشتم دسته 798/0و  671/0، 574/0
 درست گيري ي جهتها گويه. ه استكردرا براي اين عامل انتخاب » قصد و نيت«نام 

علمي به ترتيب  يها رشته به متوازن علم و نگاه توليد مندي ضابطه و مندي تحوالت، روش
اهداف «اند كه نام  بندي شده جزء عامل نهم دسته 635/0و  658/0، 748/0با ضرايب همبستگي 

 نفس، شجاعت به ي آزادانديشي، اعتمادها  گويه. براي آنها انتخاب شده است» و راهبرد
، 754/0، 578/0انديشي به ترتيب با ضرايب همبستگي  پذيري و مثبت علمي، نوانديش، ريسك

براي آنها » شخصيت«اند كه عنوان  عامل دهم قرار گرفته زير 793/0و  631/0، 695/0، 766/0
پيشرفته و  و مؤثر يها پشتيباني، سامانه و نگهداري ي تعميرها گويه. انتخاب گرديده است

افزاري به ترتيب با ضرايب  سخت و افزاري نرم ،افزاري مغز يها سامانه از بهينه استفاده
» وريافن«اند كه عنوان  بندي شده جزء عامل يازدهم دسته 523/0و  674/0، 543/0تگي همبس

  .براي آن انتخاب گرديده است
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  گيري و پيشنهادها نتيجه
  :نتايج

در دومين روز   جلسه پرسش و پاسخ با جوانانا در اي فرماندهي معزز كل قو امام خامنه
به صورت شفاف و صريح منظور خود از مفهوم  13/11/1377مورخ فجر  ةاز ده

  :اند هكردخالقيت و نوآوري را مشخص 
خواهد  زه الزم داشته باشد و كسي كه مياجانوآوري اصالً چيزي نيست كه «

يداني وجود داشت، اين نوآوري و اگر م. زه بگيرداجانوآوري كند، نبايد از كسي 
. ها انجام گيرد من معتقدم نوآوري بايد در همه زمينه. وجود خواهد آمد خالقيت به

معناي نوآوري اين نيست كه ما اصول پذيرفته شده منطقي و عقالني خودمان را زير 
 .معناي نوآوري، پيشرفت و تكامل در اموري است كه رو به تكامل هستند. سؤال ببريم

اي است كه نوآوري را اصالً تربيت و استقبال  كنم كه جامعه ما، جامعه من گمان مي
  . »كند مي

ها و عوامل مؤثر بر خالقيت و  نتايج تحقيق در خصوص تحليل عاملي شاخص
نشان داده شده  11هاي ارتش جمهوري اسالمي ايران در جدول  نوآوري در دانشگاه

  .است



  151/ هاي افسري ارتش جهوري اسالمي ايران  ئه مدل خالقيت و نوآوري در دانشگاهارا

سازي و شكوفاسازي خالقيت و  هاي نهادينه ها و عامل وص شاخصنتايج تحقيق در خص :11جدول 
  هاي ارتش جمهوري اسالمي ايران نوآوري در دانشگاه

  ها عامل  ها شاخص رديف
 و جامعه، پژوهندگيبهنسبتهوشمندي، شناخت.1

دانش، متخصص و  توليد به سيستمي پژوهي، نگرش دانش
  فكري و رواني ،روحي آمادگي

  توانمندي

 و نو يها ها، رشته آموزشدروس، كارآمديمحتوايكيفيت.2
 در آموزشي آموزش، همكاري نظام نياز، جامعيت در مورد
  مسلح هاي نيروهاي سازمان بين

  نظام آموزش

  انگيزش  ، شوق و ميل دانشجويان و نشاط و اميدشوق و ميل استادان.3
 انساني و جذبنيروهايبازسازيوپاداش، نگهداريسيستم.4

  ننخبگا
  نظام منابع انساني

 درخشان، تغييراتاستعدادهايمتوليويژهدستگاهيك.5
  يادگيرنده ساختاري و سازماني

  ساختار سازماني

 فرهنگي و مشاركتودينيفضايوعلمي، تربيتمجاهدت.6
  فرزانگان و نخبگان

  و جو سازماني فرهنگ

 و خدا و معرفتبهاعتمادوباوري، توكلدينوايمان.7
  ديني مسائل به هيگاآ

  نگرش و بينش

پذير و  مسئوليتوديني، متعهداخالق، غيرتتهذيب.8
  مجاهدت در انجام تكليف

  قصد و نيت

 بودن دار ضابطهوتحوالت، روشمنديصحيحگيري جهت.9
  متوازن علم و نگاه توليد

  اهداف و راهبرد

علمي، نوانديش، نفس، شجاعتبهانديشي، اعتمادآزاد10
 انديشيري و مثبتپذيريسك

  شخصيت
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پيشرفته و ومؤثريها پشتيباني، سامانهونگهداريتعمير11
 و افزاري نرم مغزافزاري و يها سامانه از بهينه استفاده
  افزاري سخت

  وريافن

آفرين در مدل خالقيت و  توان بيان داشت كه عوامل نقش مي 12با توجه به جدول 
اسالمي ايران بر اساس فرمايشات مقام معظم  هاي ارتش جمهوري نوآوري در دانشگاه

نگرش و (ابعاد ارزشي : ند ازا عبارت) مد ظله العالي(اي  رهبري حضرت امام خامنه
توانمندي افراد، شخصيت افراد، (ابعاد فردي ) بينش اسالمي، قصد و نيت اسالمي

ني، فرهنگ اهداف و راهبرد سازماني، ساختار سازما(و ابعاد سازماني ) انگيزش افراد 
  ). 1نمودار ( است )وري سازماني، نظام منابع انساني و نظام آموزش مناسباسازماني، فن



  153/ هاي افسري ارتش جهوري اسالمي ايران  ئه مدل خالقيت و نوآوري در دانشگاهارا

هاي ارتش جمهوري اسالمي ايران بر اساس فرمايشات  مدل خالقيت و نوآوري در دانشگاه :1نمودار
  )مد ظله العالي(اي  مقام معظم رهبري حضرت امام خامنه
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  اجرايي پيشنهادهاي
 سياسي ارتش جمهوري اسالمي ايران اد به سازمان عقيدتيپيشنه -1

هاي ديني و اسالمي بر خالقيت و  يكي از نتايج تحقيق تأثيرگذاري شاخص
لذا پيشنهاد . است هاي ارتش جمهوري اسالمي ايران نوآوري در دانشگاه

ها با هماهنگي معاونت آموزش و نيز  سازمان عقيدتي سياسي دانشگاه شود مي
هاي ارتش جمهوري  ي عقيدتي دانشجويان دانشگاهها ژوهش، برنامهمعاونت پ

هاي  كه در نهايت شاخص كننداسالمي ايران را طوري طراحي و تدوين 
ل و اعتماد به خدا، آگاهي به مسائل ديني، تهذيب اخالق، باوري، توكّ دين

 .باشد داشتهرشد كيفي خوبي  غيرت ديني، تعهد و مجاهدت
 نيروي انساني ارتش جمهوري اسالمي ايرانپيشنهاد به معاونت  -2

هاي توانمندي، شخصيت  همچنين از نتايج اصلي تحقيق تأثيرگذاري شاخص
هاي ارتش جمهوري اسالمي  و انگيزش بر خالقيت و نوآوري در دانشگاه

 :شود ميها پيشنهاد  اين شاخص توسعه و بهبود برايلذا . است ايران
  آشنايي كافي از فضاي  ،از هوشمنديافرادي گزينش و استخدام شوند كه

ي دفاعي كشور، نگاه ها ويژه مالحظات و نيازمندي هعمومي جامعه و ب
جامع و سيستمي، دانش پايه مورد نياز و آمادگي روحي و رواني الزم 

 . برخوردار باشند
 انديشي،  اعتماد به نفس، مثبت ي شخصيتيها همچنين ويژگي

كار  براي اين. باشند داشتهشي پذيري، نوانديشي و آزاداندي ريسك
 ها ي استاندارد شخصيت كه در آن اين ويژگيها ضرورت دارد از آزمون

هاي  گيرند، در هنگام گزينش دانشجويان دانشگاه ميمورد سنجش قرار 
 . ارتش جمهوري اسالمي ايران استفاده شود
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 و  د، شوق و ميل استادانهمچنين با ايجاد و ترويج فضاي نشاط و امي
نشجويان بيش از پيش به خالقيت و نوآوري و توسعه علوم مورد نياز دا

 .بيشتر شود
پژوهش  پيشنهاد به معاونت طرح، برنامه و بودجه، آموزش و تربيت و -3

 ارتش جمهوري اسالمي ايران
هاي ارتش  هاي مؤثر بر خالقيت و نوآوري در دانشگاه همچنين از شاخص

به استراتژي، ساختار سازماني،  هاي مربوط جمهوري اسالمي ايران، شاخص
 وري و تجهيرات، نظام منابع انساني و نظام آموزشافرهنگ و جو سازماني، فن

گيرندگان ستادي ارتش جمهوري اسالمي ايران  تصميم شود، ميلذا پيشنهاد . است
 : كنندو نيروهاي تابعه به نكات ذيل توجه 

 ارتش جمهوري اسالمي  هاي راهبردهاي مناسب خالقيت و نوآوري در دانشگاه
ويژه در  هگيري مشخص تحوالت ب يده و بر آن اساس جهتدايران تدوين گر

ي دفاعي و مورد نياز ارتش جمهوري اسالمي ايران تعيين شده و به ها حوزه
همچنين مديريت سبد . هاي ارتش جمهوري اسالمي ايران ابالغ گردد دانشگاه
يران و در نظر گرفتن نگاه متوازن ي دانشگاهي ارتش جمهوري اسالمي اها رشته

ي مناسب خالقيت و نوآوري در ها به آنان از ضروريات اهداف و راهبرد
شايان ذكر است نگاه متوازن به . است هاي ارتش جمهوري اسالمي ايران دانشگاه
هاي ارتش جمهوري اسالمي ايران به معناي اهميت در  ي علمي دانشگاهها رشته

و به معناي  استگيري و تخصيص منابع  ر هنگام تصميمنظر گرفتن تمام رشته د
مدار بودن توليد علم و  مندي و ضابطه همچنين روش. برابر و همسان نيستارزش 

ي مربوطه متناسب با ها خالقيت و نوآوري از طريق تدوين دستورالعمل
 . راهبردهاي تدوين شده در دستور كار ارتش جمهوري اسالمي ايران قرار گيرد

 لذا  .شود ميجا كه خالقيت و نوآوري در ساختارهاي منعطف و پويا شكوفا از آن
هاي ارتش جمهوري اسالمي ايران نيازمند بازطراحي ساختارهاي خود  دانشگاه
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 برايهمچنين . است محور مبتني بر مالحظات سازماني متحول، يادگيرنده و دانايي
وري اسالمي ايران و ارج نهادن به نخبگان و استعدادهاي برتر در ارتش جمه

هاي ارتش جمهوري اسالمي  ترويج و شكوفاسازي خالقيت و نوآوري در دانشگاه
ايران وجود يك بخش يا واحد مستقل متولي امور استعدادهاي درخشان در سطح 

هاي ارتش جمهوري اسالمي ايران و در تعامل با بنياد نخبگان ارتش  دانشگاه
 .ودش ميجمهوري اسالمي ايران پيشنهاد 

  همچنين ايجاد و ترويج جو و فرهنگ مجاهدت علمي، عملي و نظامي و تربيت
هاي ارتش جمهوري اسالمي ايران از طريق  هو فضاي ديني و فرهنگي دانشگا

پردازي در  ي نظريهها ها، سمينارها، گفتگوها، ميزگردها و كرسي برگزاري همايش
مشاركت نخبگان و  هاي ارتش جمهوري اسالمي ايران و نيز سطح دانشگاه

 .شود ميفرزانگان داخل و خارج ارتش جمهوري اسالمي ايران پيشنهاد 
 كه  از آنجا كه بر اساس جديدترين نظريات، محور خالقيت و نوآوري بيش از آن

لذا ايجاد و توسعه يك نظام  ؛بر عامل انساني استوار است ،وري استوار باشدابر فن
ي ارتش جمهوري اسالمي ايران در خصوص ها منابع انساني مناسب در دانشگاه

جذب نخبگان، نگهداري و پرورش نخبگان، پاداش و جبران خدمات نخبگان 
 .شود ميپيشنهاد 

  هاي ارتش جمهوري  دانش پايه دانشجويان گزينش شده در دانشگاه كه اينبا
 اسالمي ايران در شكوفا سازي استعدادها و خالقيت و نوآوري آنان تأثيرگذار

كننده شكوفاسازي و  آسانتواند  ميوجود يك نظام آموزشي كارآمد  ،است
هاي ارتش جمهوري اسالمي ايران  سازي خالقيت و نوآوري در دانشگاه نهادينه
ر جامعيت و كارآمدي، كيفيت يي نظيها چنين نظام آموزشي بايد از ويژگي. باشد

اكز آموزشي و ي نو برخوردار بوده و با تعامل با نهادها و مرها رشته دروس،
 . پژوهشي نيروهاي مسلح باشد
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