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چکیده

خالقیت و نوآوری الزمه و پیشدرآمد توسعه ،پیشرفت و تعالی یک سازمان است و آگاهی از فنون آن ،ضرورتی
اجتنابناپذیر برای مدیران ،فرماندهان میباشد .پژوهش حاضر با هدف طراحی و تبیین الگوی مناسب نوآوری برای ارتش
جمهوری اسالمی ایران بر اساس بیانات فرماندهی کل قوا (مدظله) انجام شد .ﺟﺎﻣﻌﺔ آﻣﺎري پژوهش ،اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارك ﻣﺮﺗﺒﻂ
ﺑﺎ ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲهای فرماندهی کل قوا (مدظله) و ﻧﻴﺰ تعداد  106نفر از فرماندهان و معاونان آموزش و پژوهش دانشگاههای
افسری ،روﺳـﺎي اداره آﻣﻮزش و ﭘﮋوﻫﺶ و روسای مرکز مطالعات راهبردی و اعضای هیات علمی دانشگاههای افسری
ارتش میباشد .با بررسی تعداد  109سخنرانی ،از طریق روش تحلیل محتوا 67 ،شاخص استخراج گردید .سپس با استفاده
از روش تحلیل عاملی 12 ،عامل ارائه شد .در اﻳﻦ پژوهش ﺑﺮاي ﮔﺮدآوري اﻃﻼﻋﺎت از اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارك و ﭘﺮﺳﺶﻧﺎﻣﻪ اﺳﺘﻔﺎده
ﮔﺮدﻳﺪه و از روشﻫﺎي ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪاي و ﻣﻴﺪاﻧﻲ دادهﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﮔﺮدآوري ﺷﺪهاﻧﺪ .ﻧﺘﺎﻳﺞ پژوهش ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﺪل
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻮآوري در ارﺗﺶ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺮﻣﺎﻳﺸﺎت فرماندهی کل قوا (مدظله) ،در ﺑﺮﮔﻴﺮﻧﺪة اﺑﻌﺎد ﻓﺮدي (قدرت علمی ،جرات
علمی ،انگیزش) ،اﺑﻌﺎد ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ (اﻫﺪاف و راﻫﺒﺮد بر مبنای تولید علم ،ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ،ﻓﺮﻫﻨﮓ و جو ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ،ﻓﻨﺎوري و
تجهیزات ،ﻧﻈﺎم ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ ،ﻧﻈﺎم آﻣﻮزشی و نظام پژوهشی) و اﺑﻌﺎد مکتبی (روحیه و تفکر بسیجی ،معرفت و ایمان) اﺳﺖ.
واژگان کلیدی :خالقیت ،نوآوری ،مدل نوآوری ،ارتش جمهوری اسالمی ایران
 -*1عضو هیات علمی دانشگاه افسری امام علی(ع) ،تهران ،ایران /نویسنده مسوول مکاتبات
 -2استاد و عضو هیات علمی دانشگاه عالمه طباطبایی ،تهران ،ایران.
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 -1مقدمه

امروﺯه ساﺯمانهایی موفﻖتر هستﻨد ﻛه ﺑتوانﻨد ﺑا سرعت و هﺰیﻨه مﻨاسﺐ ،ایدههای جدید ﺧود را در جهت
نوآوری و ﺷﻜوفایی ساﺯمانی ،توسﻌه دهﻨد و در مﺤیﻂ متﻐیر و متالطﻢ فﻌلی ﺑﻘا یاﺑﻨد .ﺧالﻗیت و نوآوری،
عامﻞ مﺤرﻙ و پیﺶﺑرنده هر ساﺯمانی است ﻛه ﺧواهان پیشرفت و توسﻌه میﺑاﺷد (ﺻادﻗی .)1386 ،در
ایﻦ میان ،ﺷﻜوفایی و توسﻌه در ساﺯمانهای دفاعی ﺑه دﻟیﻞ راﺑﻄه تﻨگاتﻨﮓ آنها ﺑا امﻨیت ملی ﻛشورها ،اﺯ
اهمیت ویﮋهای ﺑرﺧوردار است .در عﺼر ﺣاﺿر ،ﺑسیاری اﺯ ﻛشورها ﺑا سرعت ﭼشمگیری در ﺣاﻝ توسﻌه
و پیشرفت توانمﻨدیهای دفاعی ﺧود هستﻨد.
ارتﺶ جمهوری اسالمی ایران نیﺰ ﺑرای افﺰایﺶ تواناییهای ﺧود جهت مﻘاﺑله ﺑا ﺷرایﻂ متﻐیر ﺑیرونی ﻛه
ﺣاﺻﻞ اﺯ ﺣﺠﻢ و سرعت ﺑاﻻی نوآوری در ﺻﻨایﻊ نﻈامی سایر ﻛشورهاست ،نیاﺯمﻨد نوآوری و ﺧالﻗیت
میﺑاﺷد .اﺯ یﻚ سو ﺑرنامهریﺰی ﺻﺤیﺢ و دﻗیﻖ ﺑرای تﺤﻘﻖ ایﻦ هدﻑ ،نیاﺯمﻨد ﭼارﭼوﺏهای فﻜری و
اﻟگوهای مﻔهومی مﻨاسﺐ است و اﺯ سوی دیگر ،ﺑرای مﺤﻘﻖ ﻛردن نوآوری ﺑا رویﻜردی ﻛالن در سﻄﺢ
ارتﺶ جمهوری اسالمی ایران ،ﺑاید سﻨد جامﻊ مدﻝ نوآوری ﺑرای تمام یگانها ،مراﻛﺰ آموﺯﺷی ،مراﻛﺰ
تﺤﻘیﻘاتی و ﺑاﻻﺧﺺ دانشگاههای افسری ارتﺶ جمهوری اسالمی ایران تهیه ﺷود .اما ﺑرای دستیاﺑی ﺑه ایﻦ
مهﻢ ،ﺑاید مﻄاﻟﻌات ﮔستردهای ﺻورت ﮔیرد و تدویﻦ مدﻝ یادﺷده اﺯ جهات متﻌدد ﺑررسی ﺷود .تدویﻦ
فصلنامه علمی -پژوهشی مدیریت نوآوری  /سال پنجم ،شماره چهارم ،زمستان 1395

مدﻟی در ایﻦ سﻄﺢ ﻛه جامﻌیت ﻻﺯم را داﺷته ﺑاﺷد ،نیاﺯمﻨد آﮔاهی و ﺷﻨاﺧت ﻛافی نسبت ﺑه ماهیت ارتﺶ،

ﺣﻞ نیست اﺯ اﺧتیارات رهبری است .توجه ﺑه سیاستهای ﻛالن اﺑالﻍ ﺷده اﺯ سوی یﻚ رهبر و تداﺑیر وی
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و همﭽﻨیﻦ ﺣرﻛت در راستای ﺧﻂ مشیهایی ﻛه مشﺨﺺ میﻛﻨد اﺯ اﻟﺰامات اساسی توسﻌه ،پیشرفت و

وﺿﻌیت ﻛشور و همﭽﻨیﻦ سایر موﻟﻔههای مرتبﻂ ﺑا ارتﺶ است .یﻚ ﭼﻨیﻦ نگاه جامﻌی را تﻨها میتوان در
سﻄﺢ مدیران ارﺷد ﻛشور یافت و ﺑا ﺑررسی ﭼارﭼوﺏهای ﺫهﻨی و ﺧﻂمشیهای مورد نﻈر آنها ﻛه نشات
ﮔرفته اﺯ اﺷراﻑ اطالعاتی و تﺠرﺑیات عملی آنهاست ،ﺑه مدﻝ یادﺷده نﺰدیﻚ ﺷد.
در نﻈام جمهوری اسالمی ایران ،فرمانده ﻛﻞ ﻗوا ،عﻨوانی است ﻛه ﺑه فرمانده ﻛﻞ نیروهای مسلﺢ اطالﻕ
میﺷود و مﻄاﺑﻖ ﺑا ﻗانون اساسی ﻛشور ،ﺑر عهده مﻘام رهبری میﺑاﺷد .طبﻖ اﺻﻞ  110ﻗانون اساسی
جمهوری اسالمی ،اعالم جﻨﮓ و ﺻلﺢ و ﺑسیﺞ نیروها ،همﭽﻨیﻦ نﺼﺐ و عﺰﻝ و ﻗبوﻝ استﻌﻔای رﺋیﺲ ستاد
ﻛﻞ نیروهای مسلﺢ ،فرماندهان ﻛﻞ و فرماندهان عاﻟی رتبه ارتﺶ ،سﭙاه و نیروی انتﻈامی و همﭽﻨیﻦ ترسیﻢ
ﺧﻄوﻁ ﻛلﻲ و سیاستﮔذارﻱهاﻱ نﻈام و تﻨﻈیﻢ رواﺑﻂ ﺑیﻦ ﻗواﻱ سه ﮔانه ،نﻈارت ﺑر ﺣسﻦ اجرای سیاست
های ﻛلی نﻈام ،ﺣﻞ اﺧتالﻑ و تﻨﻈیﻢ رواﺑﻂ ﻗوای سهﮔانه و ﺣﻞ مﻌضالت نﻈام ﻛه اﺯ طریﻖ عادی ﻗاﺑﻞ

ﻗوام هر جامﻌهای است .ایﻦ موﺿوع عالوه ﺑر ایﻨﻜه موجﺐ ﺣرﻛت یﻜﭙارﭼه جامﻌه در یﻚ مسیر هدفمﻨد
میﺷود ،سرعت توسﻌه جامﻌه و دستیاﺑی ﺑه اهداﻑ را افﺰایﺶ میدهد و ﺯمیﻨهای ﺑرای ایﺠاد ﺧودﺑاوری
ایﺠاد میﻛﻨد.
پﮋوهﺶ ﺣاﺿر ﺑا هدﻑ اراﺋه اﻟگوی ﺑومی و مﻨاسﺐ ﺑرای پرورش و تﻘویت نوآوری در ارتﺶ جمهوری
اسالمی ایران و ﺑررسی ﭼگونگی و ﭼیستی اﺑﻌاد و عوامﻞ ﭼﻨیﻦ اﻟگویی مبتﻨی ﺑر تداﺑیر فرماندهی ﻛﻞ ﻗوا
(مدﻇله) انﺠام ﺷد.
در مﻘاﻟه پیﺶ رو ،پﺲ اﺯ مﻘدمه ،مبانی نﻈری و پیشیﻨه پﮋوهﺶ اراﺋه میﺷود .پﺲ اﺯ آن ،روش انﺠام پﮋوهﺶ
تشریﺢ میﮔردد .در ادامه ،یافتههای پﮋوهﺶ مورد تﺠﺰیه و تﺤلیﻞ ﻗرار میﮔیرد و مدﻝ یادﺷده اراﺋه میﺷود.
جمﻊﺑﻨدی ﻛلی مﻘاﻟه ،مرور نتایﺞ ﺑدست آمده و همﭽﻨیﻦ اراﺋه پیشﻨهادات در ﺑﺨﺶ پایانی ﺻورت میﮔیرد.

 -2مبانی نظری و پیشینه پژوهش
 -1-2نوآوری و خالقیت
اﺯ اوایﻞ دهه  1950ﺑه ﺑﻌد ،تﺼور و ﺑاور سﻨتی و ﻏیرعلمی اﺯ ﺧالﻗیت ﺑه عﻨوان نبوﻍ ،جای ﺧود را ﺑه دیدﮔاه
جدیدی داد ﻛه ﺣاﺻﻞ پﮋوهﺶهای علمی و نﻈاممﻨد ﺻاﺣﺐنﻈران ﺧالﻗیت اﺯ جمله مﻜیﻨون ،1تیلور،2
ﺑیﻨﺶ ،ﺑه فرآیﻨدهای عاﻟی ﺫهﻨی همﭽون ادراﻙ ،تﻔﻜر ،انگیﺰش ،ﺯﺑان ،ﺑیﻨﺶ ،ﺣافﻈه و ﺧبرپرداﺯی وجود
دارد و ﺑر پایه ویﮋﮔیهای ﺷﺨﺼیتی ،ﺑه فرآیﻨدهایی همﭽون اعتماد ﺑه نﻔﺲ ،ﺧلﻖوﺧو ،ﻗدرت ساﺯﮔاری،
عادات ،مﺰاﺝ ،مﻨﺶ ،سﺨتﻛوﺷی ،تﺤمﻞ اﺑهام و نگرش فرد اطالﻕ میﺷود (ملﻚپور.)1392 ،
ﻟوتانﺰ( ،7)1992ﺧالﻗیت را ﺑه وجود آوردن تلﻔیﻘﻲ اﺯ اندیشهها و رهیافتهاﻱ افراد و یا ﮔروهها در یﻚ
روش جدید ،تﻌریﻒ ﻛرده است .ﺑارﺯمﻦ ،8ﺧالﻗیت را فرآیﻨدی ﺷﻨاﺧتﻲ اﺯ ﺑه وجود آمدن یﻚ ایده ،مﻔهوم،
ﻛاﻻ یا ﻛشﻔﻲ ﺑدیﻊ مﻲداند (ﺷهرآراﻱ و مدنﻲپور.)1383 ،
نوآوری ،یﻚ فرآیﻨد است ﻛه در آن اﺑتدا فرد اجاﺯه میدهد تا تﺼورش ﺑه آسمانها ﺻﻌود ﻛﻨد ،سﭙﺲ آن را
ﺑه ﺯمیﻦ میآورد و مهﻨدسی میﻛﻨد (مهﻨدسی ایده) تا تبدیﻞ ﺑه ایده ﺷود .سﭙﺲ ایدهها را اﺯ طریﻖ مدیریت
ﺑه ایدههای عملی ،مﻨاسﺐ و مﻔید تبدیﻞ میﻛﻨد .نوآوری ،ایدهها را ﺑه ﻛاﻻ ،ﺧدمات و فرآیﻨد موﺛر ،تبدیﻞ و
در نهایت ﺑا تﺠاری ﻛردن مﺤﺼوﻻت ،ﺧدمات و فرآیﻨدهای جدید یا توسﻌهیافته در ﺑاﺯار ،فرآیﻨد نوآوری در
ﺑاﺯار ﺧاتمه مییاﺑد .ﺑه عبارتی ،ﺧالﻗیت ﻻﺯمه نوآوری است اما ﺑاید توجه داﺷت ﻛه اﺯ ﺧالﻗیت تا نوآوری
راهی طوﻻنی در پیﺶ است ﻛه مﻌموﻻ ایﻦ راه را افراد ﻛارآفریﻦ تسهیﻞ میﻛﻨﻨد (اﺣمدی.)1387 ،

طراحی و تبیین الگوی مناسب ﻧﻮآوري در ارتش ﺑﺮ مبنای تدابیر فرماندهی کل قوا (مدظله)

ماﺯﻟو ،3ﺑارون ،4تورنﺲ 5و آﻟتشوﻟر 6است (ﺻادﻗی ماﻝامیری .)1386 ،تﻌریﻒ ﺧالﻗیت ﺑر پایه ﺷﻨاﺧت و
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فرهﻨﮓ وﺑستر ،9نوآوری را توانایی انﺠام امری اﺑتﻜاری تﻌریﻒ ﻛرده است ﻛه ﺑه ﺧلﻖ مﺤﺼوﻝ یا ﺧدمتی
جدید مﻨﺠر ﺷود .ایﻦ توانایی ممﻜﻦ است اﺯ هوش و استﻌداد افراد سرﭼشمه ﮔرفته یا ﺑه وسیله آموﺯش
ایﺠاد ﺷود (متﻘی .)1383 ،نوآوری مستمر در ایدههای افراد ،ﺑه مﻨﺰﻟه توسﻌه پایدار است (علی ﺑیگی.)1391 ،
 -2-2نظریههای نوآوری نظامی
رﺷیدﺯاده ( ،)1394نوآوری را ﭼﻨیﻦ تﻌریﻒ میﻛﻨد» :تﻐییری ﻛه یﻚ یگان رﺯمی را مﺠبور میﻛﻨد تا
رویﻜردهای ﺧود را نسبت ﺑه عملیات نﻈامی ﺑه عﻨوان ﺣلﻘه ارتباﻁ آن ﺑا سایر یگانهای نﻈامی تﻐییر دهد
و ماموریتهای ﻛهﻨه را ﻛﻨار ﮔذارد .ایﻦ ﮔونه نوآوریها ﺷامﻞ اتﺨاﺫ ﺷیوه جدید نبرد ،ﺑا ایدههای جدید
نسبت ﺑه نﺤوه ارتباﻁ عﻨاﺻر ساﺯمان و نسبت ﺑه دﺷمﻦ و همﭽﻨیﻦ ﺷیوههای عملیاتی جدید مﻄاﺑﻖ ﺑا ایﻦ
ایدهها میﺷود .در مﺠموع نوآوری نﻈامی را میتوان ﭼﻨیﻦ تﻌریﻒ ﻛرد :ساﺯماندهی رویﻜردهای جدید نبرد
و ﺑه ﻛار ﺑستﻦ ساﺯوﻛارهای جدید و ﺑدیﻊ ،یﻜﭙارﭼهساﺯی فﻨاوری ،ﻛه ایﻦ مهﻢ مستلﺰم دﻛتریﻦ ،تاﻛتیﻚها،
آموﺯش یا پشتیبانیهای متﻔاوت و تﺠدید نﻈر ﺷده است« (رﺷیدﺯاده.)1394 ،
در عرﺻه ساﺯمانهای نﻈامی ،سه نﻈریه ﺑارﺯ در مورد نوآوری نﻈامی ﺑه عﻨوان مﺤﺼوﻝ پﮋوهﺶهای
دانشمﻨدان علوم اجتماعی و سیاسی و همﭽﻨیﻦ مورﺧان و تﺤلیلگران نﻈامی اراﺋه ﺷده است:
 تحول از درونفصلنامه علمی -پژوهشی مدیریت نوآوری  /سال پنجم ،شماره چهارم ،زمستان 1395

ﺑر اساﺱ ایﻦ نﻈریه ،ﺻرفا ﻛارﻛﻨا ِن متﺤداﻟشﻜﻞ ،ﻗادر ﺑه عرﺿه تﻐییرات ﻛارآمد در سامانه نیروهای نﻈامی

مشاﻏﻞ تسریﻊ ﺑﺨشید .ایﺠاد مشاﻏﻞ جدید و انتﺼاﺏ افسران جوان در ردههای تﺼمیﻢﮔیری ﺑه آنها فرﺻت
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میدهد تا امﻜان ﺻﻌود ﺑه مشاﻏﻞ رده ﺑاﻻ را داﺷته ﺑاﺷﻨد و تﻐییرات موﺛر را در ساﺯمان ارتﺶ اعماﻝ ﻛﻨﻨد.

هستﻨد .اﺯ ایﻦ رو ،افراد ﻏیرنﻈامی نﻘﺶ ﭼﻨدانی در نوآوری نﻈامی ندارند و فﻘﻂ ﺧود نﻈامیان ،پیشتاﺯان
اﺻلی تﻐییر و تﺤوﻝ ساﺯمان ارتﺶ مﺤسوﺏ میﺷوند .اساﺱ ایﻦ نﻈریه ﺑر ماهیت ﺣرفه نﻈامی استوار
است ﻛه در آن مهمتریﻦ تﺼمیﻢﮔیریها ﺑه افسران رده ﺑاﻻی نﻈامی مﺤوﻝ میﺷود و ﻏیرنﻈامیان فﻘﻂ نﻘﺶ
پشتیبانی را ایﻔا میﻛﻨﻨد ،ﭼرا ﻛه آﺷﻨایی عمیﻘی ﺑا عملیات و ﺷرایﻂ نﻈامی ندارند.
نﻈریه یادﺷده ،اﺯ ایﻦ جهت مورد انتﻘاد است ﻛه ترفیﻊ افسران تﺼمیﻢﮔیرنده ،مستلﺰم ﺧدمت طوﻻنی در
ساﺯمانهای نﻈامی است ،ﻟذا افﻜار و اندیشههای آنها ﺑیشتر متاﺛر اﺯ تﺠارﺏ پیشیﻦ آنهاست تا ﺷرایﻂ ﻛﻨونی.
ﺑﻨاﺑرایﻦ تﻐییر و تﺤوﻝ ﺑﻨیادی در ساﺯمانهای نﻈامی ﺑه ﻛﻨدی و ﺑه مواﺯات جایگﺰیﻨی افسران نسﻞهای ﻗبلی
اﺯ سوی افسران جوان ﻛه دارای ﺑیﻨﺶهای متﻔاوتی هستﻨد ،ﺻورت میپذیرد .ﺑا وجود ایﻦ ﭼاﻟﺶها ،میتوان
فرآیﻨد نوآوری را ﺑا ﺑﻜارﮔیری نیروی انسانی ﺑرﺧوردار اﺯ درﻙ و ﻗضاوت درست و همﭽﻨیﻦ مدیریت

طبﻖ ایﻦ نﻈریه ،نوآوری در دوران ﺻلﺢ ،یﻚ فرآیﻨد سیاسی است ﻛه آرایﺶ مﺠدد ﻗدرت و مﻨاﺑﻊ در ﺑیﻦ
یگانها و رستههای مﺨتلﻒ (پیاده ،ﺯرهی ،توپﺨانه ،مهﻨدسی و ﻏیره) و همﭽﻨیﻦ ﺑیﻦ نسﻞهای جوانتر
افسران را ﺷامﻞ میﺷود (.)Rosen, 2009
 مشارکت غیرنظامیانایﻦ نﻈریه ﺑر واﮔذاری فرآیﻨد ایﺠاد نوآوری نﻈامی ﺑه ﻏیرنﻈامیان ﻛه ﻏاﻟبا فارﻍ اﺯ مایههای اﺣساسی و
روانی ﺧاﺹ ﺣرفه نﻈامی و نﻈامیان هستﻨد ،استوار است .هرﭼﻨد ﻏیرنﻈامیان ،اﺯ دانﺶ ﺑاﻻی عملیات
نﻈامی ﺑرﺧوردار نیستﻨد ،وﻟی میتوانﻨد ﺑر دﻛتریﻦ نﻈامی تاﺛیر ﺑگذارند .اﺯ آنﺠا ﻛه ارتﺶ ،در نهایت مﺠری
تﺼمیمات تﺼمیﻢﮔیرندﮔان سیاسی هر ﻛشور است ،ﺑﻨاﺑرایﻦ ﻏیرنﻈامیان نیﺰ میتوانﻨد در تﺼمیﻢﮔیری نﻈامی
نﻘﺶآفریﻦ ﺑاﺷﻨد .اﻟبته ﻻﺯمه موفﻘیت ﭼﻨیﻦ نﻈریهای ،اﺑراﺯ عالﻗهمﻨدی ﻏیرنﻈامیان ﺑه دﻛتریﻦ نﻈامی اﺯ یﻚ
طرﻑ و ارتباﻁ نﻈامیان ﺑه ویﮋه فرماندهان رده ﺑاﻻی نﻈامی ﺑا راهبرد ﻛالن ﻛشور اﺯ طرﻑ دیگر میﺑاﺷد.
ﻛمبود یا مﺤدودیت اطالعات نﻈامیان اﺯ ویﮋﮔیهای عﻨاﺻر ﻏیرنﻈامی و همﭽﻨیﻦ ردههای تﺼمیﻢﮔیری ملی،
یﻜی اﺯ عوامﻞ تلﻔیﻖ و تشریﻚ و تبادﻝ اندیشهها و اﺯ عوامﻞ تهدیدﻛﻨﻨده نوآوری در ساﺯمانهای نﻈامی
است (.)Rosen, 2008
 رقابت درون سازمانیایﻦ عرﺻه ،یگانهای مﺨتلﻒ نﻈامی در فرآیﻨد تاﺛیرﮔذاری و نﻘﺶآفریﻨی رﻗاﺑت میﻛﻨﻨد و هر یگان تالش
میﻛﻨد تا در امر نوآوری ﺑر رﻗیﺐ پیشی ﮔیرد .افﺰایﺶ ﺣﺠﻢ عرﺿه و تﻘاﺿا یا ﺑه نوعی توﻟید و مﺼرﻑ در
ساﺯمانهای نﻈامی ،سبﺐ میﺷود ﻛه هر یگان نﻈامی در پی اراﺋه راه ﺣﻞ ﺧود ﺑرای مشﻜﻞ و ﭼاﻟﺶ ﺑه وجود
آمده ،ﺑاﺷد .ایﻦ وﺿﻌیت ،مشاﺑه فرآیﻨد ﺯیستی است ﻛه در آن تﻨوع فﺰایﻨده ،امﻜان و ﺯمیﻨه اراﺋه مﻨاسﺐتریﻦ
راه ﺣﻞ را ﺑه اﻗتضای نیاﺯ و ﺷرایﻂ فراهﻢ میآورد (عباسیان.)1392 ،
 -3-2الگوی نوآوری
سلﻄانی تهرانی ( ،)1378در تﺤﻘیﻖ ﺧود ﺑیان میﻛﻨد ﻛه هدﻑ نهایی اﺯ اراﺋه یﻚ اﻟگوی مﻨاسﺐ نوآوری،
دستیاﺑی ﺑه اﻟگویی علی است ﻛه رواﺑﻂ موجود ﺑیﻦ متﻐیرهای مستﻘﻞ ،میانﺠی و نهایی ﺑرای استمرار و فراﮔیری
نوآوری را نشان دهد و موﻟﻔههای موجود ﺑیﻦ متﻐیرهای ایﻦ ﺷبﻜه را تبییﻦ نماید و ﺑا آﺯمون تﺠرﺑی رواﺑﻂ
علی فوﻕ مﻌﻨیداری ﻛﻞ آن مشﺨﺺ ﺷود ،تا در نهایت ﺷرﻛتهای ﺻﻨﻌتی ﺑتوانﻨد ﺑا ﺑﻜارﮔیری آن ،موجبات
استمرار و فراﮔیری ﺑهبود و نوآوری را در ﺷرﻛتهای ﺧود فراهﻢ ﻛﻨﻨد .نتایﺞ پﮋوهﺶ نشان داد ﻛه اساﺱ مدﻝ

طراحی و تبیین الگوی مناسب ﻧﻮآوري در ارتش ﺑﺮ مبنای تدابیر فرماندهی کل قوا (مدظله)

طرفداران ایﻦ نﻈریه مﻌتﻘدند ﻛه رﻗاﺑت درون ساﺯمانی ،تسریﻊﻛﻨﻨده نوآوری در ساﺯمانهای نﻈامی است .در
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مﻨاسﺐ ،نهادیﻨه ﻛردن ﺧالﻗیت و نوآوری در ﺻﻨایﻊ ،اﺑﻌاد فردی و اﺑﻌاد ساﺯمانی است (سلﻄانی تهرانی.)1378 ،
ﺧراﺷادیﺯاده و نادری ( ،)1391در پﮋوهشی ﺑا عﻨوان عوامﻞ موﺛر ﺑر ﺧالﻗیت و نوآوری در ارتﺶ جمهوری
اسالمی ایران ،ﺑه ایﻦ نتیﺠه رسیدند ﻛه اﻟگوی مﻨاسﺐ در ارتﺶ جمهوری اسالمی ایران درﺑرﮔیرنده دو موﻟﻔه
فردی و ساﺯمانی میﺑاﺷد (ﺧراﺷادیﺯاده و نادری.)1391 ،
دهﻘان و همﻜاران ( )1391در مﻄاﻟﻌه ﺧود ﺑرای اراﺋه مدﻝ ﺧالﻗیت و نوآورﻱ در دانشگاههاﻱ افسرﻱ ارتﺶ
جمهورﻱ اسالمﻲ ایران ،ﺑه ایﻦ نتیﺠه رسیدند ﻛه مدﻝ مﻨاسﺐ ﺧالﻗیت و نوآوری ،مدﻟی است ﻛه درﺑرﮔیرنده
سه موﻟﻔه ارﺯﺷی (ﺑیﻨﺶ اسالمی ،نیت اسالمی) ،فردی (توانمﻨدی ،ﺷﺨﺼیت) و ساﺯمانی (راهبرد ،ساﺧتار
ساﺯمانی ،نﻈام آموﺯش مﻨاسﺐ ،نﻈام مﻨاﺑﻊ انسانی) ﺑاﺷد (دهﻘان و همﻜاران.)1391 ،
ﺑر اساﺱ نتیﺠه مﻄاﻟﻌه امیﻨی و علمداری ( ،)1392اﻟگوی مﻨاسﺐ نوآوری در ساﺯمانهای دفاعی
دارای پﻨﺞ ﺑﻌد ساﺯمانی ،ﺯیرساﺧتهای اطالعاتی ،دانﺶ نﻈامی ،سرمایههای انسانی و انگیﺰﺷی است
(امیﻨی و علمداری.)1392 ،
طبﻖ نﻈر مﺤﻘﻘان ،اﺑﻌاد فردی تﺄﺛیر ﺑسﺰایی ﺑر میﺰان ﺧالﻗیت افراد دارند (اُﺻانلو و همﻜاران .)1385 ،افرادی
ﻛه دارای ﺷﺨﺼیت فﻌاﻝ هستﻨد ،اهمیت ﺯیادی ﺑه اﺑتﻜار و نوآوری در ﻛار ﺧود میدهﻨد و انگیﺰه ﺑیشتری

فصلنامه علمی -پژوهشی مدیریت نوآوری  /سال پنجم ،شماره چهارم ،زمستان 1395

ﺑرای ﺑﻜارﮔیری اﺑتﻜار و نوآوری دارند ،در ﺣاﻟی ﻛه مدیران دارای ﺷﺨﺼیت مﻨﻔﻌﻞ انگیﺰهای ﺑرای ﺑه ﻛارﮔیری
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اﺑتﻜار و نوآوری در ﻛار ﺧود را ندارند ﭼون ایﻦ دسته اﺯ مدیران فﻌاﻟیت ﻛمتری انﺠام میدهﻨد و همیشه اﺯ
دیگران پیروی میﻛﻨﻨد و ﺑه پیروی ﻛردن و تﻘلید ﻛردن عادت دارند (ﺣسیﻨیان و همﻜاران (.))1384
فرهﻨﮓ ساﺯمانی نیﺰ ﺑر ﺧالﻗیت و نوآوری تﺄﺛیر مﺜبت و مﻌﻨاداری دارد (طبرسا و همﻜاران.)1389 ،

اِسﻜرﻻوﺝ و همﻜاران ( )2010طی مﻄاﻟﻌهای دریافتﻨد ﻛه فرهﻨﮓ ساﺯمانی ﺑه عﻨوان مﺠموعهای اﺯ ارﺯشها،
هﻨﺠارها و اعتﻘادات و ﺑاورها در ساﺯمان نﻘﺶ اساسی در تسهیﻞ و ﮔسترش فرآیﻨدهای ﺧالﻗیت و نوآوری
ﻛه یﻜی اﺯ موﻟﻔههای ﺑﻌد ساﺯمانی میﺑاﺷد ،دارد (.)Skerlavaj et al, 2010

 -3روششناسی پژوهش

ایﻦ پﮋوهﺶ ﺑر مبﻨاﻱ هدﻑ ،پﮋوهشی اﻛتشافﻲ و ﺑر مبﻨای نتایﺞ ،اﺯ نوع ﻛارﺑردﻱ است .ﺑه مﻨﻈور استﺨراﺝ

مﺆﻟﻔهها و ﺷاﺧﺺهاﻱ ﺧالﻗیت و نوآوری اﺯ دیدﮔاه فرماندهی ﻛﻞ ﻗوا (مدﻇله) ،اﺯ روش اسﻨادﻱ و ﺑرای
ﺑررسی میﺰان ارتباﻁ مﺆﻟﻔهها و ﺷاﺧﺺهاﻱ استﺨراﺝ ﺷده ﺑا ﺧالﻗیت و نوآوری در ارتﺶ جمهوری اسالمی
ایران و اراﺋه مدﻝ مﻨاسﺐ ،اﺯ روش پیمایشﻲ و نﻈرﺧواهﻲ اﺯ ﺧبرﮔان استﻔاده ﺷده است.

در ﮔام اوﻝ ایﻦ پﮋوهﺶ ،اﺑتدا ﺑا استﻔاده اﺯ مﻄاﻟﻌات ﻛتاﺑﺨانهای ،اسﻨاد و مدارﻙ مرتبﻂ ﺑا موﺿوع پﮋوهﺶ،
اﺯ جمله مﺆﻟﻔهها و ﺷاﺧﺺهاﻱ نوآورﻱ در ﺑرﺧﻲ اﺯ اسﻨاد ﺑاﻻدستﻲ (ﭼشﻢانداﺯ جمهوری اسالمی ایران
در افﻖ  1404هﺠری ﺷمسی ،نﻘشه جامﻊ علمی ﻛشور و سﻨد ﭼشﻢانداﺯ ارتﺶ جمهوری اسالمی ایران)
و همﭽﻨیﻦ مﺆﻟﻔهها و ﺷاﺧﺺهاﻱ نوآورﻱ در ادﺑیات نﻈری و پیشیﻨه تﺤﻘیﻖ اﺯ دیدﮔاه ﺻاﺣﺐ نﻈران
مﺨتلﻒ جمﻊآوری ﮔردید .در ادامه ﺑیانات فرماندهی ﻛﻞ ﻗوا (مدﻇله) ﻛه مرتبﻂ ﺑا موﺿوع پﮋوهﺶ ﺑودند
ﮔردآوری ﺷدند و پﺲ اﺯ مﻄاﻟﻌه و ﺑررسی ،ﮔﺰیﻨﺶ ﮔردیدند .ﮔﺰیﻨﺶ سﺨﻨرانﻲهای فرماندهی ﻛﻞ ﻗوا
(مدﻇله) ﻛه ﺑا ﺧالﻗیت و نوآوری مرتبﻂ ﺑودند ﺑا استﻔاده اﺯ روش نمونهﮔیرﻱ هدفمﻨد انﺠام ﺷد .در ﮔام ﺑﻌد،
مﻨاﺑﻊ مﻨتﺨﺐ ،مورد ﺑررسی و مﻄاﻟﻌه دﻗیﻖتر ﻗرار ﮔرفت و جمالت ،مﻔاهیﻢ و ﻛلمات ﻛلیدﻱ سﺨﻨرانﻲها
و در نهایت ﺷاﺧﺺهاﻱ ﺧالﻗیت و نوآورﻱ در هر سﺨﻨرانﻲ استﺨراﺝ ﮔردید .سﭙﺲ میﺰان ارتباﻁ هر
ﺷاﺧﺺ ﺑا ﺧالﻗیت و نوآورﻱ ،ﺑا نﻈرﺧواهﻲ اﺯ ﺧبرﮔان مورد ﺑررسی ﻗرار ﮔرفت و در ادامه ﮔروهﺑﻨدﻱ و
دستهﺑﻨدﻱ ﺷاﺧﺺها در ﻗاﻟﺐ مﺆﻟﻔههاﻱ ﺧالﻗیت و نوآورﻱ انﺠام ﺷد .ﺑراﻱ ﺑررسﻲ میﺰان ارتباﻁ هر ﻛدام
اﺯ ﺷاﺧﺺهـاﻱ اﺣﺼاء ﺷده ﺑا ﺧالﻗیت و نوآورﻱ در ارتﺶ جمهوری اسالمی ایران و همﭽﻨیﻦ رتبهﺑﻨدی
هر ﻛدام اﺯ ﺷاﺧﺺها ،در یﻚ روش پیمایشﻲ در میان جامﻌه ﺧبرﮔان ،دادههاﻱ مورد نیاﺯ ﺑا استﻔاده اﺯ اﺑﺰار
پرسﺶنامه جمﻊآورﻱ ﮔردید و مورد تﺤلیﻞ ﻗرار ﮔرفت .جامﻌه آمارﻱ ﺧبرﮔان را فرماندهان و مﻌاونان
پﮋوهﺶ و روسای مرﻛﺰ مﻄاﻟﻌات راهبردی ارتﺶ جمهوری اسالمی ایران ( 20نﻔر) ،اعضای هیات علمی
دانشگاههای افسری ارتﺶ جمهوری اسالمی ایران ( 70نﻔر) ﺑه عﻨـوان ﺧبرﮔـان آموﺯﺷی آﺷﻨا نسبت ﺑه
مباﺣﺚ ﺧالﻗیت و نوآورﻱ تشﻜیﻞ دادند (در مﺠموع  106نﻔر) .ﺑا توجه ﺑه مﺤدود ﺑودن ﺣﺠﻢ جامﻌـه
آمـارﻱ ،اﺯ روش تمام ﺷماری استﻔاده ﺷد .در پایان ،مﺆﻟﻔهها و ﺷاﺧﺺهاﻱ ﺧالﻗیت و نوآورﻱ اﺯ دیدﮔاه
فرماندهی ﻛﻞ ﻗوا (مدﻇله) ،تﻌییﻦ و دستهﺑﻨدﻱ ﮔردید و در ﻗاﻟﺐ یﻚ مدﻝ مﻨاسﺐ اراﺋه ﺷد.
 -1-3روايي و پايايي ابزار گردآوری دادهها
 -1-1-3بررسی روایی اسناد و مدارک
مﻌموﻻ در تﺤﻘیﻘات ﻛیﻔـﻲ و مـوردﻱ ﺑـراﻱ تﻌیـیﻦ روایـﻲ پﮋوهﺶ اﺯ ﭼﻨد ﺷیوه استﻔاده مﻲﺷود:
اﻟﻒ -روایﻲ پﮋوهﺶ اﺯ نﻈر ساﺧتارﻱ :در ایـﻦ پﮋوهﺶ ،ﺑـراﻱ اراﺋـه مـدﻝ نـوآورﻱ در ارتﺶ جمهورﻱ
اسالمﻲ ایران ﺑر مبﻨای تداﺑیر فرماندهی ﻛﻞ ﻗوا (مدﻇله) اﺯ ﭼﻨد مﻨبﻊ استﻔاده ﺷد.
• مﻨبﻊ اوﻝ :مﺠموعه سﺨﻨرانﻲهاﻱ فرماندهی ﻛﻞ ﻗوا (مدﻇله) در راستای ﺧالﻗیت و نوآوری.
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• مﻨبﻊ دوم :ادﺑیات نﻈرﻱ مرتبﻂ ﺑا ﺧالﻗیت و نوآوری.
ﺏ -روایﻲ تﺤﻘیـﻖ اﺯ نﻈر عوامﻞ داﺧلﻲ :در ایﻦ پﮋوهﺶ پﺲ اﺯ تﻌییﻦ ﺷاﺧﺺهاﻱ مرتبﻂ ﺑـا ﺧالﻗیت
و نوآورﻱ ،تالش ﺷد اﺑتدا راﺑﻄﺔ ﺑیﻦ متﻐیرهای ﺧالﻗیـت و نـوآورﻱ ﺑا اﺑﻌاد مﻜتبی ،فردﻱ و ساﺯمانﻲ ﺑه
ﺻورت مدﻝ نشان داده ﺷود و سـﭙﺲ ﺑه ﺻورت مﻘدماتﻲ ،مدﻝ مﻔهومﻲ پﮋوهﺶ ﺑا اﻟگوها و مدﻝهاﻱ
ﺧالﻗیت و نـوآورﻱ در سایر مﻨاﺑﻊ علمی مورد مﻘایسه ﻗرار ﮔیرد.
 -2-1-3بررسی روایی پرسشنامه
روایﻲ مﻨﻄﻘﻲ پرسﺶنامهها اﺯ دو جﻨبه روایـﻲ ﻇـاهرﻱ و مﺤتـوایﻲ ،ﺑـه جهت روﺷﻦ و ﺑدون اﺑهام ﺑودن
ﮔویهها و همﭽﻨیﻦ ﻛﻔایـت ﻛمیـت و ﻛیﻔیـت آنها ،توسـﻂ ﺧبرﮔان و ﺻاﺣﺐ نﻈران و استادان دانشگاه
تایید ﮔردید.
 -3-1-3ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ اﺳﻨﺎد و مدارک
در ایﻦ پﮋوهﺶ ﺑراﻱ افﺰایﺶ پایایﻲ پﮋوهﺶ ﻛیﻔﻲ ،ﺑـه مسـتﻨد ﻛـردن اسﻨاد و مدارﻙ مورد استﻔاده پرداﺧته
ﺷده است.
 -4-1-3پایایی پرسشنامه
فصلنامه علمی -پژوهشی مدیریت نوآوری  /سال پنجم ،شماره چهارم ،زمستان 1395

ﺿریﺐ پایایی پرسﺶنامه ﺑر اساﺱ آﻟﻔای ﻛرونباﺥ ،مﻘدار  0,927ﺑه دست آمد ﻛه نشاندهﻨده پایایی ﺑاﻻی
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پرسﺶنامه است.

 -4تجزیهوتحلیل یافتهها
-1-4ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻛﻴﻔﻲ دادههای ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮرﺳﻲ اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارك
مﺆﻟﻔهها و ﺷاﺧﺺهاﻱ نوآورﻱ استﺨراﺝ ﺷده اﺯ اسﻨاد ﺑاﻻدستﻲ ،مﺆﻟﻔهها و ﺷاﺧﺺهاﻱ نوآورﻱ موجود
در ادﺑیات نﻈری و پیشیﻨه تﺤﻘیﻖ اﺯ دیدﮔاه ﺻاﺣﺐ نﻈران و در نهایت ،موﻟﻔهها و ﺷاﺧﺺهای ﺧالﻗیت
و نوآوری مﻄاﺑﻖ ﺑیانات فرماندهی ﻛﻞ ﻗوا (مدﻇله) در جدوﻝ ( )1نشان داده ﺷده است.
 -2-4ﺗﺠﺰﻳﻪوﺗﺤﻠﻴﻞ دادهﻫﺎي ﻛﻤﻲ ﺣﺎﺻﻞ از ﭘﺮﺳﺶﻧﺎﻣﻪ پژوهش
در ایـﻦ ﺑﺨـﺶ ،تﺤلیﻞهاﻱ ﻛمﻲ ﺣاﺻـﻞ اﺯ اجـراﻱ پرسـﺶنامـه تﺤﻘیـﻖ در نمونـه آمـارﻱ یـا ﺑـه
عبـارتﻲ نﻈرﺧواهﻲ اﺯ ﺧبرﮔان ارتﺶ جمهوری اسالمی ایران در مورد میﺰان ارتباﻁ ﺷاﺧﺺهاﻱ استﺨراﺝ
ﺷده اﺯ اسـﻨاد و مدارﻙ ﺑا ﺧالﻗیت و نوآورﻱ در ارتﺶ جمهوری اسالمی ایران ﮔﺰارش ﺷده است.
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ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎ و ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ﺧﻼﻗﻴﺖ و ﻧﻮآوري در ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲﻫﺎی فرماندهی کل قوا (مدظله)
توﻟید علﻢ ،فﻘﻂ انتﻘاﻝ علﻢ نیست؛ نوآورﻱ علمﻲ در درجه او ِﻝ اهمیت .نوآورﻱ ﺑاید یﻚ فرهﻨﮓ ﺷود .ایﻦ نواندیشﻲ،
فﻘﻂ مﺨﺼوﺹ استادان نیست؛ مﺨاطﺐ آن ،دانشﺠویان و ﻛﻞ مﺤیﻂ علمﻲ هﻢ هست .اجتهاد ،ﺷرﻁهای نوآورﻱ علمﻲ:
 -1ﻗدرت علمﻲ :هوش وافر ،ﺫﺧیره علمﻲ ﻻﺯم و مﺠاهدت فراوان ﺑراﻱ فراﮔیرﻱ  -2جرﺃت علمﻲ :رهایﻲ اﺯ ﻗید و
ﺯنﺠیر جﺰمﻲﮔرﻱ تﻌریﻒهاﻱ علمﻲ اﻟﻘاء ﺷده و داﺋمﻲ دانستﻦ آنها .روﺷمﻨدﻱ و ﺿاﺑﻄهدار ﺑودن توﻟید علﻢ ،ﺯنده ﺷدن
روﺡ نوآورﻱ در مﺤیﻂ دانشگاه ،استادان و دانشﺠویان.
توﻟید علﻢ و نوآورﻱهای علمﻲ ،ترجمه و فراﮔیری ،پیشرفت علﻢ و دانﺶ ،توانایﻲ ،اعتماد ﺑه نﻔﺲ ،ﺧوداتﻜایﻲ ،نﻘﺶ
مدیریت در تﺤﻘﻖ اهداﻑ علمﻲ ﻛشور ،ﺯمیﻨهساﺯﻱ و اداره ﺷایستهروند ﺷﻜوفایﻲ علمﻲ ﻛشور ،مدیران دانشگاهها و
مراﻛﺰ تﺤﻘیﻘاتﻲ ،توﻟید علﻢ در همه علوم ،توﻟید نﻈریه و نوآوری در علوم انسانی
توﻟید و نوآورﻱ علمﻲ ،مرﺯهاﻱ تاﺯه ،ﺑرﺧورداری ﻛامﻞ اﺯ ﻏرور ملی و ﻏیرت دیﻨی ،داﺷتﻦ روﺣیﺔ ﺧدمت و تالش ،دفاع
اﺯ ﺧالﻗیت و نوآوری ،آﮔاهی اﺯ مساﺋﻞ و واﻗﻌیتهای عرﺻه جهانی و پرهیﺰ اﺯ سیاستﺯدﮔی را اﺯ جمله ویﮋﮔیهای
ﺿروری یﻚ استاد دانشگاه ﺑرﺷمردند.
فﻜر ،ﻛشﻒ ناﺷﻨاﺧتهها ،راههای میانبر ،ﺑدعت ،نوآورﻱ ،جرات علمﻲ ،جوانان ﺑا استﻌداد و نوآور ،ساﺧتههای دست،
پیشرفت ،ساﺯندﮔﻲ ،دانﺶ ،تﺨﺼﺺ ،فراﮔیرﻱ علوم و فﻨون ،پرورش مﺤﻘﻘان ،نوآوران ،استادان ،متﺨﺼﺼان ﻛارآمد،
مساﺋﻞ فرهﻨگی
اﺑتﻜار و نوآوری ،پرهیﺰ اﺯ تﻘلید ،ﺷﻜستﻦ مرﺯهاﻱ فﻌلﻲ علﻢ و فتﺢ مﻨاطﻖ ناﮔشوده دانﺶ ،پیشرفت ،نﺨبگان و فرﺯانگان
دانشگاهﻲ ،ﻛار ﺧستگیناپذیر ،اﺑتﻜار ،نوآوری
جوان تالش و نوآورﻱ اساﺱ پیشرفت انسان ،جوانان ،دانشمﻨدان و مﺤﻘﻘان ،روﺡ ﺧالﻗیت و اﺑتﻜار ،ﻛار ﺑا جدیت،
فراﮔیرﻱ دانﺶ اﺯ دیگران ،ﺑسﻨده نﻜردن ﺑه ﺷاﮔردﻱ ،عﺰم راسخ ،ایمان عمیﻖ ،عﻘﺐماندﮔﻲ
ﺑروﺯ ﺧالﻗیتها و نوآورﻱها ،نگاههای جدید ،نوآورﻱ درست ،ترﺑیت و استﻘباﻝ اﺯ نوآورﻱ ،پدیدههاﻱ نو ،مﻌﻘوﻝ و
مﻨﻄﻘﻲ ،همساﺯ و همﺨوان
ﺑه ﻛار انداﺧتﻦ استﻌدادها ،همت ،ﻛیﻔیت عاﻟﻲ واﺣدها ،آمادﮔﻲ و انضباﻁ و روﺣیه عاﻟﻲ ،ﺧودﻛﻔایﻲ ،نوآوری ،توﻟید و
اﺑتﻜار ،تﻌمیر و نگهدارﻱ و پشتیبانﻲ ،پرورش ﺫهﻨی
اهتمام استادان ،پﮋوهشگران و دانﺶآموﺯان ﺑه توﻟید علﻢ و نوآورﻱ در عرﺻههاﻱ علمﻲ ،توجه ﺑه استﻌدادهاﻱ ﺑرجسته،
دﻏدﻏهﺯدایﻲ اﺯ استﻌدادهاﻱ ﺑرجسته ،ﺑرنامهریﺰﻱ ﺑراﻱ توﻟید علﻢ و نﻈریه در علوم مﺨتلﻒ ،ﻟﺰوم وجود یﻚ دستگاه
ویﮋه متوﻟﻲ امور استﻌدادهاﻱ درﺧشان.
جهتﮔیرﻱ ﺻﺤیﺢ تﺤوﻻت ،مدیریت تﺤوﻻت در ﻛشور ،ﺑا توﻗﻒ در ﮔذﺷته و نﻔﻲ نوآورﻱ نمﻲتوان ﺑه جایﻲ رسید،
هرﺝ و مرﺝ ،پیشرفت ،تﻨها راه ﺻﺤیﺢ ﺑاﺯﮔذاﺷتﻦ راه »نوآورﻱ ،آﺯاد فﻜرﻱ و آﺯاداندیشﻲ« و مدیریت ایﻦ راه تﺤوﻝ
آفریﻦ است.
ﺑﺼیرت ،اﺣساﺱ مسوﻟیت ،ﺷاداﺑﻲ و نشاﻁ ،اﺑتﻜار و نوآورﻱ ،پیشتاﺯ و پیشاهﻨﮓ ،آﮔاهﻲ ،جرﺃت ﺧﻄر ﻛردن ،مﻌﻨویت،
اهداﻑ واﻻ ،فرهﻨﮓ ،توانا ،عاﻟﻢ ،فﻨاور ،نوآور
تﺤوﻝ و پیشرفت ،تﺤوﻝ و نوآورﻱ ،رﺷد علمﻲ ،رﺷد و تﻌاﻟﻲ انسان ،ﻗدرت و علﻢ ،ﺣﻜومت ﺣﻖ ،رواﺑﻂ انسانﻲ در
جامﻌه و دنیاﻱ آﺑاد ،اﻟگوﻱ پیشرفت مبتﻨﻲ ﺑر مﻌﻨویت ﺑه عﻨوان مدﻝ مﻄلوﺏ توسﻌه ،پرهیﺰ اﺯ انﻔﻌاﻝ در ﺑراﺑر ﺣرﻛت
ﻗدرتمﻨدان عاﻟﻢ ،استﻘالﻝ در همه عرﺻهها
ﻗلههای علمی ،نوآورﻱ در همه ﺑﺨﺶهاﻱ ﻛشور ،ﺣرﻛت ﺑه سمت علﻢ و تﺤﻘیﻖ ،فرهﻨﮓ مﻄلوﺏ ،اراﺋه ﺧدمت ﺑه
همه مردم ،مدیریت ﺻﺤیﺢ ،تدﺑیر ،ﺷﻜوفایﻲ سرمایهﮔذارﻱهاﻱ مادﻱ و مﻌﻨوﻱ ،نوآورﻱ و ﺷﻜوفایﻲ ،عﺰت ،موفﻘیت،
ﻛامیاﺑﻲ و ﺷاداﺑﻲ.
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ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎ و ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ﺧﻼﻗﻴﺖ و ﻧﻮآوري در ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲﻫﺎی فرماندهی کل قوا (مدظله)
نوآورﻱ مﻨاسﺐ ،مﻦ ﺑا نوآوری موافﻘﻢ؛ نوآوری هیﭻ اﺷﻜاﻟی ندارد؛ اما اﮔر ﺑﺨواهید در ایﻦ نوآوری ﻛماﻝ پیدا ﻛﻨید ،ﺑاید
ایﻦ نوآوری در امتداد ﺷیوه ﮔذﺷتگان ﺑاﺷد.
نوآورﻱ ،نگاه ﺑاﺯ و آﺯاد ،جوهره روﺷﻨﻔﻜرﻱ ﺑدون نگاه ﺑاﺯ ،پیشرفت فﻜرﻱ و در نتیﺠه پیشرفت علمﻲ و عملﻲ امﻜان
پذیر نیست.
ﺯمیﻨه رﺷد علمﻲ ،سﻄوﺡ ﺑاﻻﻱ دانﺶ روﺯ و جهﺶ علمﻲ ،علﻢ ،تﺤﻘیﻖ و نوآورﻱ در دانﺶ ،روﺡ اﺑتﻜار و ﺧالﻗیت،
آفریﻨﺶ درونﻲ و ﺣﻘیﻘﻲ ،جایگﺰیﻦ نﻜردن تﻘلید ﺑه جاﻱ فﻌاﻟیت و اﺑتﻜار
ﺑرنامه ﺯمانﺑﻨدﻱ ﺷده ،مراﺣﻞ آموﺯش ،ﺯمیﻨهساﺯﻱ ،ﺑودجه ،تﺤﻘیﻘات ،ﺑرنامه ﭼهارم توسﻌه ،نگاه متواﺯن ﺑه رﺷتههای
علمﻲ دانشگاهها ،نیاﺯهاﻱ علمﻲ ،دیﻨﻲ و ترﺑیتی ،فضاﻱ مساعدﻱ ﺑراﻱ ارتﻘاﻱ مﻌرفت دیﻨﻲ در دانشگاهها ،توسﻌه علوم
پایه ،نوآوری و اﺑتﻜار
ﺷﺠاعت علمﻲ ،نوآورﻱ ،پرهیﺰ اﺯ نگاه تﻘلیدﻱ ﺑه پیشرفتهاﻱ علمﻲ ﻏرﺏ ،اعتماد ﺑه نﻔﺲ ﺷﺨﺼی و ملی و پرﻛارﻱ،
عالﺝ دردها و مشﻜالت ﻛشور در پیشرفت علمﻲ اﺯ ویﮋﮔیهایی است ﻛه اساتید دانشگاه ﺑایستی آن را دارا ﺑاﺷﻨد.
اسالمی ﺑودن ،مردمی ﺑودن ،و نوآوریهای متﻜی ﺑه اسالم.
تﻌمیر و نگهدارﻱ ،انسانهاﻱ مﺼمﻢ و ﺑا اراده و انﻘالﺑﻲ ،راههاﻱ میانبر ،ﺑرنامهریﺰﻱ و دستور ﻛلﻲ درﺑاره :تﻜیه ﺑیشتر
ﺑرﺧود ،اﺑتﻜار ﺧود ،نگهدارﻱ و ﺑاﺯساﺯﻱ نیروهای انسانﻲ ،ﺑاﺯساﺯی تﺠهیﺰات.
جهاد مﻌﻨوﻱ -اعﻢ اﺯ علمﻲ و اﺧالﻗﻲ و اجتماعﻲ ،سرعت مﻨاسﺐ و نوآورﻱ و ﮔستردن نوتریﻦراهها ،نﻈﻢ ،علﻢ و
تﺤﻘیﻖ ،نشاﻁ و امید ،دیﻦ ﺑاوری و تﻌبد
ﻇرفیت ،ﻛار علمﻲ و فﻨﻲ و نوآورﻱ ،وسایﻞ جدید ،نوساﺯﻱ
اﺑتﻜار و نوآورﻱ ،ساﺯماندهﻲ ،آموﺯش ،ترﺑیتعلمﻲ ،انضباﻁ نﻈامﻲ ،پیشرفت ،تالش مضاعﻒ ،تﻘویت ایمان ،عﻘیدتﻲ
و سیاسﻲ ،مﺆمﻦ و ﻛارآمد ،تالش ،مسووﻟیت ،فرماندهﻲ ،ستاد ،مدیریت ،اﺣساﺱ وﻇیﻔه ،ترﺑیت نیروﻱ انسانﻲ ،ﻗدرت،
دفاع ،ساﺯندﮔی.
ﻛارهاﻱ آموﺯﺷﻲ ،ساﺯندﮔﻲ ،نوآورﻱ ،اﺑتﻜار و نوآورﻱ ،راه میانبرهاﻱ ،استﺤﻜام ساﺯمانﻲ ﺑﺨﺶهاﻱ مرﺑوطه.
ارتﺶ ﺻاﻟﺢ ،انسانهاﻱ ﺻاﻟﺢ ،جوانان مومﻦ ،ﺑاﮔذﺷت ،ﺷﺠاع و مایه افتﺨار ،پاسداران ،نیروﻱ انتﻈامﻲ ،طهارت و
ﻗداست ،اهﻞ تﺤﻘیﻖ و اهﻞ ساﺧت ،علﻢ ،فﻨاورﻱ ،تﺤﻘیﻖ ،ساﺧت و توﻟید ،اندیشه ،انسان ،جوان ،استﻌداد و ﻛیﻔیت،
تﺤﺼیالت ،دستورها ،انداﺯهها و روشها ،فرهﻨﮓ و اعتﻘادات ،مستﻘﻞ ،تﺤﻘیﻘات ،ﺑﻲﺣﺲ و ﺑﻲﺧیاﻝ ،آﮔاه ،دانشمﻨد،
مراﻛﺰ علمﻲ ،مﻌلﻢ ،فرماندهان ،آرﺯوﻱ ﺑﺰرگ ،ﺻبر ،استﻘامت ،جدیت ،توجه و توﻛﻞ ﺑه ﺧدا و وارستگﻲ و پاﻛﻲ اﺯ
آﻟودﮔﻲهای دست و پاﮔیر ،پیشرفتها ،عﻘﺐ افتادﮔیها ،آرمان
افﺰایﺶ ﻗدرت رﺯمﻲ ،توانایﻲ ﻻﺯم ﺑراﻱ توﻟید ،تهیه ،تﻜمیﻞ و نگهدارﻱ تﺠهیﺰات ،ﺑاﻻ نگهداﺷتﻦ روﺣیه مسووﻟیت
نﻈامﻲ ،اﺑتﻜار و مدیریت مدیران ﺧوﺏ و مسﺌوﻝ ،تهدیدات ،اﻗتدار اﻗتﺼادﻱ و فرهﻨگﻲ و سیاسﻲ ،اﻗتدار نﻈامﻲ ،استﺤﻜام
ساﺯماندهﻲ.
ایﺠاد تﻐییرات اساسی و ساﺧتاری
استادان ،مدیران و فرماندهان ،افسران جوان ،علﻢ و ﺷﺠاعت و نﻈامیگری مﺆمﻨانه ،مراﻛﺰ علمی و تﺤﻘیﻘی ،تالش و
مﺠاهدت ،نواﺑﻎ جﻨگی ،رﺷد و ﺑاﻟﻨدﮔﻲ ،نﻈامﻲﮔرﻱ ،سالمت ،فداﻛارﻱ ،مﺠاهد ،تالش و ﻛوﺷﺶ ،روﺣیه ،جوان ،سالﺡ
ایمان ،تﺠهیﺰات پیﭽیده و پیشرفته ،اعتماد ﺑه نﻔﺲ ،عمﻞ ﺻاﻟﺢ ،امﻜانات ﺧودﺷان را متمرﻛﺰ ﻛﻨﻨد؛ اﺯ همه نیرو و استﻌداد
ﺧودﺷان ﺑهره ﺑگیرند؛ اﺑتﻜار و ﺷﺠاعت ،دانﺶ و ایمان و ﺷﺠاعت و اﺑتﻜار و نواندیشی و فرﺻت ،توﻟید علﻢ و ایمان،
آماده ﺑودن ،ﺑه دیگران نیﺰ ﺑیاموﺯید؛ ﺫهﻦهایتان را پیﭽیده ﻛﻨید ،تﺠرﺑه.
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ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎ و ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ﺧﻼﻗﻴﺖ و ﻧﻮآوري در ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲﻫﺎی فرماندهی کل قوا (مدظله)
مﻐﺰهاﻱ نافذ و ﺧالﻕ ،ﭼشﻢهاﻱ دﻗیﻖ ،روﺣیﺔ ساﺯندﮔﻲ ،نوآورﻱ و اﺑتﻜار ،ﻏﻨﻲ ﻛردن نیروها اﺯ درون ،ﻏﻨﻲ ﻛردن ارتﺶ،
تﻘویت مﻌﻨوﻱ نیروها اﺯ ﻟﺤاﻅ آموﺯش ،روﺣیه ،دیﻦ ،اﺣساسات انﻘالﺑی ،آماده ،آموﺯش ،ساﺯماندهﻲ مﻨﻈﻢ ،انضباﻁ ﻛامﻞ،
رعایت مﻘررات ،جستﺠوﻱ استﻌدادها ،جوﺷﺶ و درﺧشﺶ استﻌدادها ،دستهاﻱ ماهر
ﺷﺠاعت ،اﺧالﻕ و ایمان را در ﺧود تﻘویت ﻛﻨید ،دانشگاه ،مسﺌوﻻن و مدیران ،هدایت ،آمادﮔﻲ ،عﺰم ،تﺠهیﺰات ،نیروﻱ
انسانﻲ ،تﻌمیر و ﺑهساﺯﻱ ،فراوردههاﻱ ﺑرتر و واﻻتر ،مسووﻟیت ،ﺧﺼوﺻیات مﺜبت نﻈامیﮔری ،دانﺶ ،فﻨاورﻱ
تﺠرﺑه ،تﻘویت ﺑا اﺑﺰارهاﻱ مدرن پیشرفته ،تﻘویت ﺑا نگهداری موجود و ﺧوداتﻜایﻲ ،تﻘویت ساﺯندﮔﻲ ،تﻘویت ﺑا دانﺶ
ﻛارﻱ ،تﻘویت ﺑا تﺠرﺑه ،آﺯمایﺶ ،تمریﻦ داﺋمﻲ و مستمر ،تﻘویت ﺑا ایمان ،تﻌهد و تﻌبد اسالمﻲ.
ایمان ﺑه آیﻨده ،ایمان ﺑه ﻗدرت و توانایﻲ ﺧدادادﻱ ،روﺣیه و اﺑتﻜار ،نوآورﻱ ،سﺨﻦ تاﺯه در روشهاﻱ نﻈامﻲ ،ایمان ﺑه
ﺧدا ،ایمان ﺑه هویت انﻘالﺑﻲ و اسالمﻲ
مﺠاهدت عملی ،مﺠاهدت نﻈامی ،مبتﻜران ،اﺑتﻜار ،ایمان ﺑه ﺧدا ،ایمان ﺑه ﺧود ،ایمان ﺑه ﻗدرت ملی ،اعتماد ﺑه نﻔﺲ
ملی و راه ﺣرﻛت و مﺠاهدت در همهی اﺷﻜاﻟﺶ.
ﻗدرت علمی یﻌﻨﻲ توانایی ﺑروﺯ استﻌدادهای درونی ،اﺑتﻜار ،نوآوری ،انگیﺰه ﺧاﻟﺺ ﺧدمتی ،ﺣﻔﻆ پاﻛدامﻨی و ﺻﻔایی،
توﻛﻞ ﺑه ﺧدا ،اعتماد ﺑه ﺧدا ،سﻄﺢ دانایی و تﻌهد ،تﻜیه ﺑر ﺧود.
جسﻢ نیرومﻨد و سالﺡ نیرومﻨد ،عﺰم راسخ ،مسووﻟیتهای سﻨگیﻦ ،آمادﮔی و ﺣضور مﻘتدرانه ،ملت ،اعتماد ملی ،آرامﺶ
دﻝها .آموﺯش نﻈامی ،انضباﻁ نﻈامی ،اﺧالﻕ واﻻی اسالمی ،ایمان روﺯافﺰون در دﻝ های ﺷما -ﻛه پاﻙ و نورانی است-
وﻇایﻒ اﺻلی است .تﺠارﺏ یﻜدیگر را ﺑه ﻛار ﺑگیرید و روﺯﺑهروﺯ ﺧودتان را ﻗویتر و آمادهتر ﻛﻨید؛ ﺑا ایمان ،ﺑا ﻛار
ﺑیوﻗﻔه و ﺧستگیناپذیر ،ﺑا توﻛﻞ و توسﻞ ﺑه پروردﮔار.
اﻗتدار ﺑا آموﺯش نﻈامی ﺑه تﻨهایی ﺣاﺻﻞ نمیﺷود؛ آموﺯش نﻈامی ،ﺑه عالوﺓ تﻘویت عﺰم و ایمان ،دﻝ نیرومﻨد ،فﻜری
ﺧالﻕ و نوآور
نوآورﻱ ﻛﻨید ،ﺑساﺯید ،ساﺯماندهﻲ ،اﺑﺰارهاﻱ ﻛارآمد ،انسانهاﻱ ماهر ﺑساﺯید ،تﺠرﺑه پیشﻜسوتها ،توان ﺫاتﻲ و درونﻲ،
استﻔاده اﺯ ﺑﺨﺶ دانشگاهﻲ
نوآورﻱ ،اﺑتﻜار ،استﻔاده اﺯ نیروهاﻱهاﻱ پاﻙ و ﺑا استﻌداد عمیﻖ ،عﺰم و ایمان ،اﺣساﺱ مسووﻟیت و اﺣساﺱ توانایﻲ،
مﻲتواند روﺯﺑهروﺯ ﺑاعﺚ ارتﻘاء ارتﺶ ﺷود.
هدﻑ اوﻝ دانﺶ و هدﻑ دوم آمادﮔی و ترﺑیت نﻈامی ،دانشمﻨد و فرﺯانه و دارای نگاه ﺑا مﻌرفت و ﺷﻨاﺧت نسبت ﺑه
همه مساﺋﻞ جامﻌه ،تﺤﺼیﻞ ،موﻗﻌیت ،موفﻘیت ،ﺯمیﻨهساﺯ ،فراﮔیری آموﺯشها و ﺑاﻻ ﺑردن سﻄﺢ داناییها (هدﻑ اوﻝ)،
ﻏﻔلت و نادانﻲ ،روﺣیه نﻈامﻲﮔری و پرورش روﺡ ﺷﺠاعت و دﻻوری (هدﻑ دوم)
نوآوری در آموﺯش ،نوآوری در ساﺯماندهی و تشﻜیالت ،نوآوری در ﺷیوههای پشتیبانی ،نوآوری در دستوراﻟﻌمﻞهای
رﺯمی ،نوآوری در ساﺧت و اﺑتﻜار در ﺑه وجود آوردن روشهای جدید تسلیﺤاتی ،ﮔامهاﻱ ﺑلﻨد و مﺤﻜﻢ ،هدﻑهاﻱ
روﺷﻦ ،ﺣرﻛت ﺑا ﻗوت و ﻗدرت ،دانﺶ ،ﺑا عمﻞ ،ﺑاتﻘوا
اﻗتدار نﻈامﻲ ،استﺤﻜام ساﺯماندهﻲ ،افﺰایﺶ ﻗدرت رﺯمﻲ ،توانایﻲ ﻻﺯم ﺑراﻱ توﻟید ،تهیه ،تﻜمیﻞ و نگهدارﻱ تﺠهیﺰات،
ﺑاﻻ نگهداﺷتﻦ روﺣیه مسووﻟیت نﻈامﻲ ،اﺑتﻜار و مدیریت مدیران ﺧوﺏ و مسﺌوﻝ ،اﻗتدار اﻗتﺼادﻱ و فرهﻨگﻲ و سیاسﻲ
استﻔاده ﺣداﻛﺜرﻱ اﺯ فرماندهان ،استﻌدادها ،نﺨبگان و مدیرانی ﻛه نﻘﺶ هدایتﻛﻨﻨده و هماهﻨﮓﻛﻨﻨده و تﻜمیﻞﻛﻨﻨده
ارتﺶ جمهوری اسالمی ایران را دارند.
دﻟسوﺯﻱ و ﺻمیمیت ،مﺼمﻢ ﺑودن در استﻘالﻝ ،استﻌدادها ،اﺑتﻜارها ،توانایﻲ ،ﺑاور ﺑه توانایی ﺧود ،ایمان ،ﻛارایﻲ ،ﺣسﻦ
اداره.

111

ادامه ﺟﺪول ()1
R

44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
فصلنامه علمی -پژوهشی مدیریت نوآوری  /سال پنجم ،شماره چهارم ،زمستان 1395

57
58
59
60
61
62

69

112

70

63
64
65
66
67
68

ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎ و ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ﺧﻼﻗﻴﺖ و ﻧﻮآوري در ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲﻫﺎی فرماندهی کل قوا (مدظله)
نوآوری ،ﻛارآﺯمودﮔی ،انضباﻁ ﻛامﻞ ،ایمان و تﻘوای رﺷد ایمان ،ﺑﺼیرت دیﻨﻲ ،جوانان ،فداﻛارﻱها ،سرافراﺯان ،ﻛیﻔیت
آموﺯشها ،پﮋوهﺶ.
اﺑتﻜار ،ساﺯماندهی ،در ﺯمیﻨههاﻱ فرماندهﻲ ،ایمان ﺑه ﻛار و ﺑه ملت ﺧود و ایمان ﺑه ﺧداوند ،عﺰت اسالمﻲ.
آمادﮔی همیشگی و اﺧالﺹ و ﺻﻔا و نورانیت مﻌﻨوی ،انضباﻁ ﺧوﺏ ،فضاﺋﻞ ﺑﺰرگ ،فداﻛار و مومﻦ.
اﺑتﻜار و نوآوری ،ﻛار ساﺯماندهی ﺷده ،مﻨﻈﻢ ،ﺑا اعتماد ﺑه ﺧود و ﺑا ﺣﻔﻆ آن انضباﻁ دﻗیﻖ و ﻇریﻒ نﻈامی و ﺑا اﺧالﺹ
و ﺑا توﻛﻞ ﺑه ﺧدا.
پشتﻜار ،اعتماد ﺑه نﻔﺲ ،تالش دﻟسوﺯانه و اﺑتﻜارآمیﺰ ،سرفراﺯﻱ و ﺑاﻟﻨدﮔﻲ ،مهارت.
نگهدارﻱ اﺯ تﺠهیﺰات ،ساﺧتﻦ نیروهای مردمﻲ ﺑهتر و ﺑیشتر ،افﺰایﺶ ﺧالﻗیت ﺧود ،ساﺯماندهﻲ ﺑهتر و ﺑا ﻛیﻔیتتر.
جهاد ﺧودﻛﻔایی ،علﻢ و تﺤﻘیﻖ ،استﻘالﻝ ،نگهدارﻱ اﺑﺰار و وساﺋﻞ و استﻔاده ﻛامﻞ و ﺑهیﻨه اﺯ آنها ،ساﺯندﮔﻲ و نوآورﻱ
و تﻌمیر و نگهدارﻱ.
ﻗدرت ،دفاع ،ساﺯندﮔﻲ ،اﺣساﺱ وﻇیﻔه ،فرماندهﻲ ،ستاد ،مدیریت ،ترﺑیت نیروﻱ انسانﻲ.
ایمان و امید ،فرماندهان ،ﻛارﻛﻨان ،ﺑرجستگﻲ و دانایی و هوﺷمﻨدﻱ ،مرﻛﺰ آموﺯﺷﻲ ،ﻛار و روﺡ آفریﻨﻨدﮔﻲ ،آموﺯش،
انضباﻁ ،تﺤﻘیﻘات ،تسلیﺤات ،ساﺯندﮔﻲ ،ساﺯماندهﻲ ،روﺣیه اﺑتﻜار و تﺼمیﻢ و عﺰم ،ﻛمبودها ،دوران سﺨت ،دوران ﺑهتر.
توﻟید فﻜر ،توﻟید مﺤﺼوﻝ ،توﻟید اﺑتﻜار ،توﻟید ایمان؛ آیﻨده ،تالش ،ﻛار ،ﺑساﺯید و پیﺶ ﺑبرید.
نیروهای انسانی ،اﺑتﻜار ،تﺠرﺑه ،ارﺯشهای انسانی و اﻟهی ،دانﺶ ،ﺧرد و اندیشه ،دیﻦ و اﺧالﻕ ،استﻘالﻝ ،ﻛاراﺋی،
ﺑاﺯساﺯی و ﺣرﻛت.
ترﺑیت نیروﻱ انسانﻲ ،ﻗدرت ،دفاع ،ساﺯندﮔﻲ،فرماندهﻲ ،ستاد ،مدیریت ،اﺣساﺱ وﻇیﻔه.
مﻄرﺡ ﻛردن ﺷیوههای جدید و روشهای ﻛارآمد ،ساﺧت ،پرداﺯش ،ترمیﻢ ،توﻟید،واﺑستگﻲ علمﻲ و فﻨﻲ و فﻨاورانه،
ﺑاید ﺑساﺯید.
نﻈامی ﺑودن ،ﺑﻌد دیگر نماﺯ (ایمان) ،پﮋوهﻨدﮔی و دانﺶپﮋوهی ،اعتماد و توﻛﻞ ﺑه ﺧدا
علﻢ و فﻨاورﻱ ،نﺨبگان و جوانان روشهاﻱ متﻔاوت و ﺑومﻲ ،پیشرفت علمﻲ ،نوآورﻱ و تﺤﻘیﻖ و پﮋوهﺶ و ﺷﻜوفایی.
تالش ،پیشرفت ،هوﺷمﻨد ،اﺑتﻜار ،ایمان ،همت.
هدﻑهای واﻻ و روﺷﻦ ،آموﺯش ،عﺰت و ﺧوش نامﻲ ،پﮋوهﺶ و دانﺶ و یادﮔیری.
توﻛﻞ ﺑه ﺧداوند و اتﻜاء ﺑه نیرو ،فﻜر ،ﺧالﻗیت و اعتماد ﺑه نﻔﺲ جوان ،در هر ﺑﺨشی مﻌﺠﺰه آفریﻦ است.
فﻌاﻟیت و اﺑتﻜار و نوآوری و ﺧالﻗیت ،اساﺱ پیشرفت انسان و ﺯندﮔی انسانی است.
ﺑرﺧورداری ﻛامﻞ اﺯ ﻏرور ملی و ﻏیرت دیﻨی ،داﺷتﻦ روﺣیه ﺧدمت و تالش ،دفاع اﺯ ﺧالﻗیت و نوآوری ،آﮔاهی اﺯ
مساﺋﻞ و واﻗﻌیتهای عرﺻه جهانی و پرهیﺰ اﺯ سیاستﺯدﮔی را اﺯ جمله ویﮋﮔیهای ﺿروری یﻚ استاد دانشگاه میﺑاﺷد.
اسالمی ﺑودند ،مردمی ﺑودن و ﺑرﺧورداری اﺯ اﺑتﻜار و نوآوری اسالمی ،سه نﻘﻄه اﺻلی ﺣرﻛت مبارﻙ امام است.
ﻛار ﺧستگﻲناپذیر و اﺑتﻜار و نوآورﻱ ﺑراﻱ نﺠات ﻛشور.
اﺑتﻜار و نوآورﻱ -پرهیﺰ اﺯ تﻘلید  -ﺷﻜستﻦ مرﺯهاﻱ فﻌلﻲ علﻢ و فتﺢ مﻨاطﻖ ناﮔشوده دانﺶ اﺯ جمله روشها و راههایﻲ
ﺑود ﻛه فرماندهی ﻛﻞ ﻗوا (مدﻇله) ﺑراﻱ پیشرفت ﺑیشتر ﻛشور ﺑه نﺨبگان و فرﺯانگان دانشگاهﻲ توﺻیه ﻛردند.
امروﺯ ﻛشور در عرﺻههای مﺨتلﻒ نیاﺯمﻨد تالش ،تﺤرﻙ ،نوآوری و اﺑتﻜار است ﻛه ﻻﺯمه رسیدن ﺑه ایﻦ هدﻑ،
هﻢفﻜری ،تدﺑیر و همراهی مسووﻻن ﺑهویﮋه در دوﻟت و مﺠلﺲ است.
ﻛار و تالش پرنشاﻁ و ﺧستگیناپذیر ،نوآوری و ﺧالﻗیت و نگاه ﺑلﻨدمدت در ﻛﻨار توﻛﻞ ﺑر ﺧداوند.
تمرﻛﺰ ﺑر راهﻜارهای اﺑتﻜاری و ﺧالﻗانه ،ارتﻘای سﻄﺢ دانﺶ نیروی انسانی ،ارتﻘاء سﻄﺢ فﻨاوری و اطالعات ،تﺤوﻝ
در ﺻﻨایﻊ دفاعی.
توﻛﻞ ﺑه ﺧداوند و اتﻜاء ﺑه نیرو ،فﻜر ،ﺧالﻗیت و اعتماد ﺑه نﻔﺲ جوان ،در هر ﺑﺨشی مﻌﺠﺰهآفریﻦ است.

ادامه ﺟﺪول ()1

1
2
3

ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎ و ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ﻧﻮآوري در ﺑﺮﺧﻲ از اﺳﻨﺎد ﺑﺎﻻدﺳﺘﻲ ﻣﻮرد تاﻳﻴﺪ فرماندهی کل قوا (مدظله)
دانﺶ پیشرفته ،توﻟید علﻢ و فﻨاورﻱ ،مﻨاﺑﻊ انسانﻲ و سرمایه اجتماعﻲ ،اﻗتﺼاد دانﺶﺑﻨیان و فﻨاورﻱمﺤور ،فﻌاﻝ،
مسووﻟیتپذیر ،ایﺜارﮔر ،مومﻦ ،رﺿایتمﻨد ،داﺷتﻦ وجدان ﻛارﻱ ،انضباﻁ ،روﺣیه تﻌاون و ساﺯﮔارﻱ اجتماعﻲ ،متﻌهد ﺑه
انﻘالﺏ و نﻈام (سﻨد ﭼشﻢ انداﺯ ﻛشور).
ﺯنﺠیره علﻢ و فﻨاورﻱ ،نگرش سیستمﻲ ﺑه مﻘوﻟه توﻟید دانﺶ ،توﻟید علﻢ و ﺷﻜستﻦ مرﺯهاﻱ علﻢ (نﻘشه جامﻊ علمی
ﻛشور)
نیروﻱ انسانﻲ ﺑﺼیر ،آﮔاه ،ﺧالﻕ ،متﺨﺼﺺ ،ماهر ،آموﺯشهاﻱ ﻛارﺑردﻱ روﺯآمد ،ساﺯمانﻲ متﺤوﻝ ،یادﮔیرنده،
دانایﻲمﺤور ،مﻨسﺠﻢ ،مﻨﻌﻄﻒ (سﻨد ﭼشﻢ انداﺯ ارتﺶ جمهوری اسالمی ایران)
ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎ و ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ﻧﻮآوري در ادبیات نظری
ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎ ﻓﺮدي

تﺼور ﻗوﻱ اﺯ ﺧالﻕ ﺑودن ﺧود ،پشتﻜار و استﻘامت ،اﺑهام پذیرﻱ ،ریسﻚپذیرﻱ ،استﻘالﻝ ،نیاﺯ ﺑه موفﻘیت،

1

2

اعتماد ﺑه نﻔﺲ ،پرهیﺰ اﺯ تﺤﺠر ،عدم داﺷتﻦ فرﺿیات نادرست ،عدم تﻔﻜر مﻨﻔﻲ (مﺜبتاندیشﻲ) ،ویﮋﮔیهای
ﺷﺨﺼیتی ،انگیﺰش ،مهارت و تواناییهای فردی ،انگیﺰش و ویﮋﮔیهای ﺷﺨﺼیتی ،اﺻاﻟت ،تﻌامﻞ ،تﻐییرپذیری
(رﺿاﺋیان1388 ،؛ ﺷیخاﻻسالمی2006 ،؛ رﺷیدﺯاده 1394 ،و سرداریPlez et al, 1966; Amabile, 1988;()1390،
)Morel & Boly, 2005; Sternberg & Lubart, 1999
ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎي ﮔﺮوﻫﻲ

ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ

3

اهداﻑ و راهبردهاﻱ ساﺯمان ،ساﺧتار ساﺯمانﻲ ،فرهﻨﮓ ساﺯمانﻲ ،فﻨاورﻱ ،سیستﻢ پاداش و مشارﻛت ﻛارﻛﻨان ،جو
ساﺯمانﻲ و مﻨاﺑﻊ ،رهبری ،یادﮔیری ،ساﺯمان یادﮔیرنده ،تیﻢساﺯی ،ارتباطات ﮔسترده ،ﺑرﻗراری نﻈام پیشﻨهادات،
درﮔیری ﻛﻞ ساﺯمان ﺑا نوآوری ،ایﺠاد واﺣد مﺨﺼوﺹ ﺧالﻗیت و نوآوری ،ایﺠاد جو ﺧالﻕ ،درﮔیری ﻛﻞ ساﺯمان
ﺑا نوآوری ،پذیرش اﺑهام ،ﺣمایت اﺯ افراد ایدهپرور ،نوآور و ﺧالﻕ ،آموﺯش و توسﻌه مستمر ﻛارﻛﻨان ،امﻨیت ﺷﻐلی
ﺑاﻻ ،پذیرش اندیشهها و سالیﻖ مﺨتلﻒ ،تاﻛید ﺑر نﻈام ﺑاﺯ (دفت1380،؛ راﺑیﻨﺰ1381 ،؛ ﺣسیﻨی2001،؛ اﻟوانی)1388 ،
(;Lee, 2009; Tidd et al, 2001; LeBovf, 2007; Tushman et al, 2006; Lam, 2004; Špacapan et al, 2006
)Mintzberg, 1986; Glor, 2002

پﮋوهﺶ ﺣاﺿر ﺑه علت استﻔاده اﺯ رویﻜرد استﻘرایﻲ و ماهیت پﮋوهﺶ (استﻔاده اﺯ روش تﺤلیﻞ مﺤتوا اسﻨاد
و مدارﻙ) ،ﺑا ﺣﺠﻢ ﺯیـادﻱ اﺯ ﺷـاﺧﺺهـا روﺑرو ﮔردید ،ﻟذا ﺑراﻱ فهﻢ و تﺤلیﻞ ﺑهتر و دﻗیﻖتر دادهها و
رسیدن ﺑه نتایﺞ علمـﻲ و در عیﻦ ﺣاﻝ ﻗاﺑلیت عملیاتﻲ ﻛردن اﺑﻌاد ،تا ﺣد امﻜان ﺷاﺧﺺها ﻛاهﺶ یافت
و ﺑه ﻛمﻚ روش تﺤلیﻞ عـاملﻲ دستهﺑﻨدﻱ ﮔردید .نتایﺞ تﺤلیﻞ عاملﻲ ﺷاﺧﺺهای پرسﺶنامه ﺑه ترتیﺐ
مراﺣﻞ انﺠام ،در ادامه اراﺋه ﺷده است.

طراحی و تبیین الگوی مناسب ﻧﻮآوري در ارتش ﺑﺮ مبنای تدابیر فرماندهی کل قوا (مدظله)

انداﺯه ،ﮔروه ،تﻨوع (ترﻛیﺐ) ﮔروه ،انسﺠام ﮔروه ،سیستﻢ ارتباطات ﮔروه ،ارتباطات ﮔسترده ()Kanter, 1988
(ﺻادﻗیماﻝ امیری)1386 ،
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ﻣﺮﺣﻠﻪ اول :ﺷﻨﺎﺧﺖ اﻣﻜﺎن اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﺎﻣﻠﻲ ﺑﺮ روي دادهﻫﺎ
ﺑراﻱ پی ﺑردن ﺑه ایﻨﻜه آیا مﻲتوان ﺷاﺧﺺهاﻱ تﺄﺛیرﮔذار ﺑر ﺧالﻗیت و نوآورﻱ در دانشگاههاﻱ ارتﺶ
جمهورﻱ اسالمﻲ ایران را ﺑه ﭼﻨدیﻦ عامﻞ تﻘلیﻞ داد یا نه ،اﺯ دو آﺯمون ﺷاﺧﺺ ﻛﻔایت نمونهﮔیرﻱ ﻛیﺰر-
میر -اوﻟﻜیﻦ 10و ﺑارتلت استﻔاده ﮔردید .نتایﺞ ایﻦ دو آﺯمون در جدوﻝ ( )2نشان داده ﺷده است.
ﺑر اساﺱ نتایﺞ جدوﻝ ( ،)2ﭼون مﻘدار آﺯمون ﻛیﺰر -میر-اوﻟﻜیﻦ اﺯ  0,7ﺑیشتر است ،تﺤلیﻞ عاملﻲ پیشﻨهاد
مﻲﺷود .همﭽﻨیﻦ ﭼون آﺯمون ﺑارتلت در سﻄﺢ مﻌﻨادارﻱ  ،5%مﻌﻨادار است ،ﺑﻨاﺑرایﻦ در ایﻦ ﺣاﻟت ،ماتریﺲ
ﺷاﺧﺺهاﻱ پﮋوهﺶ ،ﻏیر واﺣد و ناهمانﻲ میﺑاﺷد؛ ﺑه عبارت دیگر مﻲتوان در سﻄﺢ اطمیﻨان  95%ادعا
ﻛرد ﻛه ارتباﻁ مﻌﻨادارﻱ ﺑیﻦ ﺷاﺧﺺها وجود دارد و امﻜان ﻛشﻒ ساﺧتار جدید اﺯ دادهها ممﻜﻦ است
(توﻻیی.)1394 ،
ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم :ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺳﻬﻢ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻋﺎﻣﻞﻫﺎ در ﺗﺒﻴﻴﻦ وارﻳﺎﻧﺲ ﻫﺮ شاخص
ﺑا توجه ﺑه نتایﺞ ﺑدست آمده اﺯ مﺠموع  151ﺷاﺧﺺ مرتبﻂ ﺑا ﺧالﻗیت و نوآورﻱ پﺲ اﺯ جمﻊﺑﻨدی ،ترﻛیﺐ
و ﺧالﺻهساﺯی ﺷاﺧﺺها در جدوﻝ ( 84 ،)1ﺷاﺧﺺ ،داراﻱ واریانسﻲ ﻛمتر اﺯ  50درﺻد ﺑودند؛ یﻌﻨﻲ

فصلنامه علمی -پژوهشی مدیریت نوآوری  /سال پنجم ،شماره چهارم ،زمستان 1395

مﺠموعه عامﻞها نمیتوانﻨد تﻐییرات ایﻦ ﺷاﺧﺺها را پیﺶﺑیﻨﻲ ﻛﻨﻨد .ﺑﻨاﺑرایﻦ ،ایﻦ ﺷاﺧﺺها ﺑراﻱ تﺤلیﻞ
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عاملﻲ اﻛتشافﻲ مﻨاسﺐ نبودند و اﺯ تﺤلیﻞ ﺧارﺝ ﺷدند و در نتیﺠه تﺤلیﻞها ﺑر اساﺱ  67ﺷاﺧﺺ ﺑاﻗیمانده
درﺝ ﺷده در جدوﻝ ( ،)3ﻛه واریانﺲ استﺨراجﻲ آنها ﺑاﻻتر اﺯ  50درﺻد ﺑودند ،ﺻورت ﮔرفت.
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم :ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺳﻬﻢ ﻫﺮ ﻋﺎﻣﻞ در ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻣﺠﻤﻮع وارﻳﺎﻧﺲ ﺗﻤﺎﻣﻲ شاخصﻫﺎ

سهﻢ هر عامﻞ در تبییﻦ مﺠموع واریانﺲ اﺯ طریﻖ جدوﻝ »ﻛﻞ واریانﺲ تبییﻦ ﺷده« ﻗاﺑﻞ درﻙ است .جدوﻝ
( ،)4ﻛﻞ واریانﺲ تبییﻦ ﺷده را نشان مﻲدهد .ﺑر اساﺱ ایﻦ جدوﻝ میتوان نتیﺠه ﮔرفت:
اﻟﻒ) ﺑر اساﺱ مﻌیار ﻛیﺰر ،تﻨها عامﻞهایﻲ انتﺨاﺏ مﻲﺷوند ﻛه مﻘدار ویﮋه آنها ﺑیشتر اﺯ یﻚ ﺑاﺷد .در ایﻦ
جدول (:)2آزﻣﻮن ﺷﺎﺧﺺﻛﻔﺎﻳﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﻴﺮي ﻛﻴﺰر -ﻣﻴﺮ-اوﻟﻜﻴﻦ و ﺑﺎرﺗﻠﺖ
ﺷاﺧﺺﻛﻔایت نمونهﮔیرﻱ ﻛیﺰر -میر-اوﻟﻜیﻦ ()KMO
آﺯمون ﺑارتلت

0.743

مﺠذور ﻛای مﺤاسبه ﺷده

1.907E3

درجه آﺯادی

1035

سﻄﺢ مﻌﻨاداری

0.001

جدول ( :)3شاخص باقیمانده دارای واریانس باالتر از  50درصد (اشتراکات)11
ردیﻒ
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

اوﻟیه

ﮔویهها

استﺨراجی

6
7

ردیﻒ

5

ﮔویهها

4

مشارﻛت نﺨبگان و فرﺯانگان
فرهﻨﮓ انﺠام ﻛار ﺑه ﺻورت
وﻇیﻔهای
ترﺑیت و فضای دیﻨی و فرهﻨگی
وجود ساﺯماندهی مﻨﻈﻢ
تﻔویﺾ اﺧتیار تﺼمیﻢﮔیری ﺑه
سﻄوﺡ پاییﻦتر
دستگاه ویﮋه متوﻟی استﻌدادهای
درﺧشان
تﻐییرات ساﺧتاری و ساﺯمانی در
جهت اﺻالﺡ
ساﺯمانی یادﮔیرنده ،متﺤوﻝ و دانایی
مﺤور
استﺤﻜام در ساﺯماندهی
جذﺏ نﺨبگان
سیستﻢ پاداش
واﮔذاری مسووﻟیتهای علمی ﺑه
جوانان
نگهداری و ﺑاﺯساﺯی نیروی انسانی
ﻛیﻔیت و مﺤتوی دروﺱ
ﻛارایی آموﺯشها
رﺷتهها و تﺨﺼﺺهای نو و مورد
نیاﺯ
جامﻌیت ،انسﺠام ،هماهﻨگی و
انﻌﻄاﻑپذیری در ساﺧتار آموﺯﺷی
تﻌییﻦ اوﻟویتهای آموﺯﺷی
ﻛارایی و اﺛرﺑﺨشی تﻌامﻞ و
همﻜاری آموﺯﺷی
تﻌمیر ،نگهداری و پشتیبانی
فرآوردههای علمی و فﻨاورانه

36 0/628 1/00

اوﻟیه

3

تﺤمﻞ و پذیرش ایدههای جدید

35 0/710 1/00

استﺨراجی

2

وجود فرهﻨﮓ ﺑاﺯ و مشوﻕ نوآوری

34 0/756 1/00

0/750 1/00

37 0/624 1/00

ﺯمیﻨهساﺯی و اداره ﺷایسته

0/784 1/00

38 0/615 1/00
39 0/718 1/00

جهتﮔیری ﺻﺤیﺢ تﺤوﻻت
نگرش سیستمی ﺑه مدیریت دانﺶ
ﺑرجستگی ،دانایی و هوﺷمﻨدی
ﻛارﻛﻨان

0/706 1/00
0/768 1/00

41 0/645 1/00

هوش وافر

40 0/700 1/00

 42 0/748 1/00ﻛارﻛﻨان ﺑﺼیر ،متﺨﺼﺺ و دانشمﻨد

0/688 1/00
0/709 1/00

0/784 1/00
0/756 1/00
0/728 1/00

43 0/769 1/00

ﺫﺧیره علﻢ و داﺷتﻦ آﮔاهی ﻻﺯم

0/751 1/00

44 0/714 1/00
45 0/745 1/00
46 0/755 1/00

اعتماد ﺑه نﻔﺲ
ریسﻚپذیری
روﺡ ﺷﺠاعت و دﻻوری

0/789 1/00
0/755 1/00
0/764 1/00

47 0/786 1/00

استﻘالﻝ رای

0/768 1/00

48 0/711 1/00
49 0/696 1/00
50 0/769 1/00

آﺯاد اندیشی
اﺣتراﺯ اﺯ پیروی ﻛورﻛورانه
پشتﻜار و استﻘامت
عادتﺷﻜﻨی و پرهیﺰ اﺯ فرﺿیات
نادرست

0/784 1/00
0/704 1/00
0/780 1/00

51 0/649 1/00

0/645 1/00

52 0/759 1/00

روﺣیه نﻈامیﮔری

0/768 1/00

53 0/709 1/00

نشاﻁ و امید

0/784 1/00

 54 0/752 1/00ﺧدمت ،تالش ،ساﺯندﮔی و نوآوری 0/748 1/00
55 0/720 1/00
56 0/695 1/00

پیشرفت علمی
تهذیﺐ اﺧالﻕ

0/694 1/00
0/694 1/00

طراحی و تبیین الگوی مناسب ﻧﻮآوري در ارتش ﺑﺮ مبنای تدابیر فرماندهی کل قوا (مدظله)

1

عدم وجود فرهﻨﮓ تﻘلید مﺤﺾ در
ساﺯمان

33 0/649 1/00

روﺷمﻨدی و ﺿاﺑﻄه مداری توﻟید
علﻢ
راهبردهای عملیاتی و ﺑرنامهریﺰیهای
مﻨﻈﻢ
توﻟید علﻢ و نگاه متواﺯن ﺑه
رﺷتههای علمی
روند ﺷﻜوفایی علمی

0/789 1/00

115

ادامه جدول ()3
ردیﻒ

ﮔویهها

اوﻟیه

استﺨراجی

ردیﻒ

ﮔویهها

اوﻟیه

57 0/644 1/00

استﺨراجی

ساماندهی فرماندهی و ﻛﻨترﻝ
25
فﻨاوری اطالعات
سامانههای مﻐﺰافﺰاری ،نرمافﺰاری و
58 0/785 1/00
26
سﺨتافﺰاری
تﺠهیﺰات و سامانههای موﺛر و
59 0/792 1/00
27
پیشرفته

ﻏرور ملی و ﻏیرت دیﻨی

0/708 1/00

مﺠاهدت در انﺠام تﻜاﻟیﻒ

0/783 1/00

تﻌهد و مسووﻟیتپذیری

0/664 1/00

28

جهاد ﺧودﻛﻔایی

60 0/786 1/00

پرﻛاری و ﺧستگیناپذیری

0/748 1/00

29

پﮋوهﻨدﮔی و دانﺶپﮋوهی

61 0/743 1/00

ایمان ﺑه ﻗدرت ملی

0/705 1/00

30

پرورش مﺤﻘﻘان

62 0/834 1/00

توﻛﻞ و اعتماد ﺑه ﺧدا

0/738 1/00

31

علﻢوتﺤﻘیﻖ

63 0/736 1/00

سﻄﺢ ایمان ،دیﻦﺑاوری و تﻌبد

0/748 1/00

32

اهﻞ تﺤﻘیﻖ و اهﻞ ساﺧت ﺑودن
ﻛارﻛﻨان

64 0/745 1/00

مﻌرفت ،ﺷﻨاﺧت و آﮔاهی

0/756 1/00

ﺷیوه استﺨراﺝ :آناﻟیﺰ عامﻞهای اساسی
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پﮋوهﺶ اﺯ مﺠموع  67ﺷاﺧﺺ ،مﻲتوان  12عامﻞ ساﺧت و ﺷاﺧﺺها را ﺑه ایﻦ  12عامﻞ ﺑا فضاهاﻱ
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مﻔهومﻲ ﺧاﺹ ﻛه مﺤﻘﻖ انﺠام مﻲدهد ،ﻛاهﺶ داد .سایر عامﻞها ﺑا مﻘادیر ﻛمتر اﺯ یﻚ نیﺰ ﺣذﻑ مﻲﺷوند.
 -1سهﻢ هر عامﻞ در تبییﻦ واریانﺲ  67ﺷاﺧﺺ مرﺑوﻁ ﺑه عوامﻞ مرتبﻂ ﺑا ﺧالﻗیت و نوآورﻱ در ارتﺶ
جمهورﻱ اسالمﻲ ایران ،متﻔاوت و طبﻖ جدوﻝ ( )4نﺰوﻟﻲ است.
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭼﻬﺎرم :ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ شاخصﻫﺎ و ﻋﺎﻣﻞﻫﺎ دﺳﺘﻪﺑﻨﺪي ﻫﺮ شاخص در ﻫﺮ ﻋﺎﻣﻞ
ﺑراﻱ دستهﺑﻨدﻱ هر ﺷاﺧﺺ در هر عامﻞ ،اﺯ ماتریﺲ همبستگﻲ عامﻞ استﻔاده ﺷد .ایﻦ ماتریﺲ ،همبستگﻲ
ﺑیﻦ ﺷاﺧﺺها و عامﻞهاﻱ استﺨراﺝ ﺷده ﺑا مﻘدار ویﮋه ﺑاﻻتر اﺯ یﻚ را ﻗبﻞ اﺯ ﭼرﺧﺶ نشان مﻲدهد .مﻘدار
همبستگﻲ ﺑیﻦ ﺷاﺧﺺها و عامﻞها ﺑیﻦ  -1و  +1نوسان دارد .اﻟبته ﭼون ایﻦ ماتریﺲ نتایﺞ همبستگﻲ را
ﻗبﻞ اﺯ ﭼرﺧﺶ نشان مﻲدهد ،نمﻲتواند مبﻨاﻱ تﺤلیﻞ عاملﻲ ﺑاﺷد و ایﻦ ،تﻔسیر آنها را مشﻜﻞ مﻲساﺯد.
ﺑﻨاﺑرایﻦ اﺯ نتایﺞ ماتریﺲ همبستگﻲ ﺑیﻦ ﺷاﺧﺺها و عامﻞها ﺑﻌد اﺯ ﭼرﺧﺶ ﺑا استﻔاده اﺯ روش واریماﻛﺲ
استﻔاده میﺷود (جدوﻝ (.))5
در ﺷﻜﻞ ( ،)1عوامﻞ نﻘﺶآفریﻦ در مدﻝ نوآورﻱ ارتﺶ جمهورﻱ اسالمﻲ ایران ﺑر اساﺱ ﺑیانات فرماندهی
ﻛﻞ ﻗوا (مدﻇله) نشان داده ﺷده ،ﻛه جمﻌا دارای  3ﺑﻌد 12 ،عامﻞ و  67ﺷاﺧﺺ است.

ادامه جدول ()4
جدول ( :)4کل واریانس تبیین شده توسط عوامل مکنون نوآوری ارتش جمهوری اسالمی ایران
عامﻞ

مﻘادیر ویﮋه اوﻟیه
ﻛﻞ

درﺻد واریانﺲ
تﺠمﻌی

درﺻد
واریانﺲ

44/482
28/243
1
5/823
3/218
2
3/317
2/107
3
2/447
1/822
5
2/311
1/456
6
2/219
1/409
7
2/012
1/326
8
1/912
1/164
9
1/725
1/045
10
1/602
1/021
11
1/490
1/009
12
ﺷیوه استﺨراﺝ :آناﻟیﺰ عامﻞهای اساسی

44/482
50/305
53/622
58/978
61/289
63/508
65/520
67/432
69/157
70/759
80/256

مﺠموع مﺠذورات ﺑارهای عاملی استﺨراﺝ ﺷده مﺠموع مﺠذورات
ﺑارهای عاملی
درﺻد واریانﺲ
درﺻد
ﻛﻞ
ﭼرﺧﺶ یافته
تﺠمﻌی
واریانﺲ
28/243
3/218
2/107
1/822
1/456
1/409
1/326
1/164
1/045
1/021
1/009

44/482
5/823
3/317
2/447
2/311
2/219
2/012
1/912
1/725
1/602
1/490

22/438
18/845
12/499
17/739
7/129
8/662
6/702
8/529
5/548
3/374
2/258

44/482
50/305
53/622
58/978
61/289
63/508
65/520
67/432
69/157
70/759
80/256

ﮔویهها
 .1عدم وجود فرهﻨﮓ تﻘلید مﺤﺾ

1

2

3

4

 .2وجود فرهﻨﮓ ﺑاﺯ و مشوﻕ
نوآوری

5
0/649
0/798

 .3تﺤمﻞ و پذیرش ایده های جدید

0/615

 .5فرهﻨﮓ انﺠام ﻛار ﺑه ﺻورت
وﻇیﻔهای

0/624

 .4مشارﻛت نﺨبگان و فرﺯانگان

 .7وجود ساﺯماندهی مﻨﻈﻢ

 .8تﻔویﺾ اﺧتیار تﺼمیﻢﮔیری

 .9دستگاه ویﮋه متوﻟی استﻌدادهای
درﺧشان

 .10تﻐییرات ساﺧتاری و ساﺯمانی در
جهت اﺻالﺡ
 .11ساﺯمانی یادﮔیرنده ،متﺤوﻝ و
دانایی مﺤور
 .12استﺤﻜام در ساﺯماندهی
 .13جذﺏ نﺨبگان

6

عامﻞها

0/628

0/718
0/701
0/645
0/665
0/769
0/714

0/828

7

8

9

10

11

12

طراحی و تبیین الگوی مناسب ﻧﻮآوري در ارتش ﺑﺮ مبنای تدابیر فرماندهی کل قوا (مدظله)

جدول ( :)5ماتريس همبستگی بین گویهها با عاملهای استخراج شده بعد از چرخش (ماتریس ساختار)
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ادامه جدول ()5
ﮔویهها
 .14سیستﻢ پاداش

1

2

3

 .15واﮔذاری مسووﻟیتهای علمی
ﺑه جوانان
 .16نگهداری و ﺑاﺯساﺯی نیروی
انسانی
 .17ﻛیﻔیت و مﺤتوی دروﺱ
 .18ﻛارایی آموﺯشها

 .19رﺷتهها و تﺨﺼﺺهای نو و
مورد نیاﺯ

 .20جامﻌیت،انسﺠام،هماهﻨگی و
انﻌﻄاﻑ پذیری در ساﺧتار آموﺯﺷی
 .21تﻌییﻦ اوﻟویتهای آموﺯﺷی

 .22ﻛارایی و اﺛرﺑﺨشی تﻌامﻞ و
همﻜاری آموﺯﺷی

فصلنامه علمی -پژوهشی مدیریت نوآوری  /سال پنجم ،شماره چهارم ،زمستان 1395

0/696
0/769
0/763
0/761
0/683
0/665

 .24فرآوردههای علمی و فﻨاورانه

0/695

 .27تﺠهیﺰات و سامانههای موﺛر
و پیشرفته
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0/711

 .23تﻌمیر ،نگهداری و پشتیبانی

 .26سامانههای مﻐﺰافﺰاری،
نرمافﺰاری و سﺨتافﺰاری

 .28جهاد ﺧودﻛﻔایی

6
0/778

0/719

0/720

 .25ساماندهی فرماندهی و ﻛﻨترﻝ
فﻨاوری اطالعات

4

5

عامﻞها

7

0/762
0/734
0/792
0/786

 .29پﮋوهﻨدﮔی و دانﺶ پﮋوهی

0/669

 .30پرورش مﺤﻘﻘان

0/834

 .31علﻢ و تﺤﻘیﻖ

0/736

 .32اهﻞ تﺤﻘیﻖ و اهﻞ ساﺧت ﺑودن

0/774

 .33روﺷمﻨدی و ﺿاﺑﻄه مداری
توﻟید علﻢ

8

9

0/789

 .34راهبردهای عملیاتی و
ﺑرنامهریﺰیهای مﻨﻈﻢ

0/688

 .35توﻟید علﻢ و نگاه متواﺯن ﺑه
رﺷتههای علمی

0/709
0/698

 .36روند ﺷﻜوفایی علمی

 .37ﺯمیﻨهساﺯی و اداره ﺷایسته

0/784
0/706

 .38جهتﮔیری ﺻﺤیﺢ تﺤوﻻت
 .39نگرش سیستمی ﺑه مدیریت دانﺶ

0/768

 .40ﺑرجستگی ،دانایی و هوﺷمﻨدی

0/784

 .41هوش وافر

 .42ﻛارﻛﻨان ﺑﺼیر ،متﺨﺼﺺ و
دانشمﻨد

 .43ﺫﺧیره علﻢ و داﺷتﻦ آﮔاهی

10

11

12

0/756
0/728
0/709

ادامه جدول ()5
ﮔویهها
 .44اعتماد ﺑه نﻔﺲ
 .45ریسﻚ پذیری

1

2
0/592

 .46روﺡ ﺷﺠاعت و دﻻوری
 .48آﺯاد اندیشی

0/784

0/768

 .49اﺣتراﺯ اﺯ پیروی ﻛورﻛورانه

0/704

 .51عادت ﺷﻜﻨی و پرهیﺰ اﺯ
فرﺿیات نادرست

0/645

 .50پشتﻜار و استﻘامت

10

0/605
0/789

 .47استﻘالﻝ رای

3

4

5

6

عامﻞها

7

8

9

11

12

0/780

0/768

 .52روﺣیه نﻈامیﮔری

0/784

 .53نشاﻁ و امید

 .54ﺧدمت ،تالش ،ساﺯندﮔی و نوآوری
 .55پیشرفت علمی
 .56تهذیﺐ اﺧالﻕ

 .57ﻏرور ملی و ﻏیرت دیﻨی

0/727

0/694

0/708

 .58مﺠاهدت در انﺠام تﻜاﻟیﻒ

0/783

 .60پرﻛاری و ﺧستگی ناپذیری

0/781

 .59تﻌهد و مسووﻟیت پذیری
 .61ایمان ﺑه ﻗدرت ملی

 .62توﻛﻞ و اعتماد ﺑه ﺧدا

 .64مﻌرفت ،ﺷﻨاﺧت و آﮔاهی

0/713
0/705

0/738
0/762

0/757

ﺷیوه استﺨراﺝ :آناﻟیﺰ عامﻞهای اساسی.
ﺷیوه ﭼرﺧﺶ متمایﻞ :پروماﻛﺲ ﺑا نرماﻝساﺯی ﻛیﺰر

 -5جمعبندی

امروﺯه در عﺼر تﻐییرات پرﺷتاﺏ جهانی و در دورهای ﻛه رﻗاﺑت ،رﺷد فﺰایﻨدهای یافته است ،تمامی ساﺯمانها،
نیاﺯمﻨد اندیشهها و نﻈرات نو میﺑاﺷﻨد .ﺧالﻗیت و نوآوری عامﻞ مﺤرﻙ و موتور پیﺶﺑرنده ساﺯمانهایی
است ﻛه ﺧواهان پیشرفت و توسﻌه هستﻨد .ایﻦ پیشرفت و توسﻌه ،در ساﺯمانهای نﻈامی ﻛه امﻨیت ملی
ﻛشورها ﺑه آنها واﺑسته است ،اهمیت دوﭼﻨدانی دارد .پﮋوهﺶ ﺣاﺿر ﺑا هدﻑ اراﺋه اﻟگویی مﻨاسﺐ نوآوری
ﺑرای استﻔاده در ارتﺶ جمهوری اسالمی ﺑر اساﺱ ﺑیانات فرماندهی ﻛﻞ ﻗوا (مدﻇله) انﺠام ﺷد.
در ایﻦ پﮋوهﺶ ،پﺲ انﺠام مﻄاﻟﻌات ﻛتاﺑﺨانهای و جمﻊآوری موﻟﻔهها و ﺷاﺧﺺهای موجود در ادﺑیات
نﻈری ،ﺑیانات مرتبﻂ فرماندهی ﻛﻞ ﻗوا (مدﻇله) ﻛه ﺑا موﺿوع پﮋوهﺶ ﺑا نمونهﮔیری هدفمﻨد استﺨراﺝ ﺷدند

طراحی و تبیین الگوی مناسب ﻧﻮآوري در ارتش ﺑﺮ مبنای تدابیر فرماندهی کل قوا (مدظله)

 .63سﻄﺢ ایمان ،دیﻦ ﺑاوری و تﻌبد

0/627
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120

روحیه تالش

دانشمند

هوش وافر

بصیر

اعتماد به نفس
آزاد اندیشی

ایمان به قدرت ملی

تهذیب اخالق

روحیه نظامی گری

ذخیره علم و آگاهی الزم
ریسک پذیری

جذب نخبگان

سیستم پاداش

استحکام در سازماندهی

تفویض اختیار تصمیمگیری به سطوح پایینتر

توکل و اعتماد به خدا

مجاهدت در انجام تکالیف

شوق و میل به پیشرفت علمی

نشاط و امید

عادت شکنی و پرهیز از فرضیات نادرست

استقالل رای

متخصص
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برجستگی ،دانایی و هوشمندی نسیت به دیگران

نگرش سیستمی به تولید دانش

روح شجاعت و دالوری

پشتکار و استقامت

روحیه خدمت

روحیه سازندگی

دوری از پیروی کورکورانه

روحیه نوآوری

غرور ملی و غیرت دینی

متعهد و مسئولیت پذیر
ایمان ،دینباوری و تعبد

تعیین اولویت های آموزشی

کیفیت و محتوی دروس

هماهنگی در ساختار آموزشی

انعطاف پذیری در ساختار آموزشی

نگهداری و بازسازی نیروی انسانی

سازماندهی منظم

تغییرات ساختاری و سازمانی در جهت اصالح

پرکاری و خستگی ناپذیری

شناخت و آگاهی نسبت به همه مسائل جامعه

یک دستگاه ویژه متولی استعدادهای درخشان

سازمانی یادگیرنده ،متحول و دانایی محور

دادن مسئولیت های علمی به جوانان فارغ التحصیل

کارآمدی آموزش ها

انسجام در ساختار آموزشی

پدید آوردن رشتهها و تخصصهای نو و مورد نیاز

جامعیت در ساختار آموزشی

پرورش محققان

جهاد خودکفایی

اهل تحقیق و اهل ساخت

تحمل و پذیرش ایدههای جدید از سوی سازمان
نبود فرهنگ تقلید محض
فرآوردههای علمی و فناورانه
تجهیزات و سامانه های موثر و پیشرفته

تعمیر ،نگهداری و پشتیبانی

تربیت و فضای دینی و فرهنگی در سطح سازمان

مشارکت نخبگان و فرزانگان

همکاری آموزشی کارا در بین نیروهای مسلح

توجه ویژه به کارهای علمی و تحقیقاتی

وجود فرهنگ انجام کار به صورت وظیفه ای در سطح سازمان

وجود فرهنگ یاز و مشوق نوآوری

استفاده بهینه از سامانه های مغزافزاری ،نرم افزاری و سخت افزاری

ساماندهی فرماندهی و کنترل فناوری اطالعات

راهبردهای عملیاتی و برنامه ریزی های منظم

روشمندی و ضابطه مدار بودن تولید علم

تولید علم و نگاه متوازن به رشته های علمی
جهت گیری صحیح تحوالت

زمینه سازی و اداره شایسته

قدرت علمی

جرات علمی

انگیزش

روحیه و تفکر بسیجی
معرفت و ایمان

ساختار سازمانی
نظام منابع انسانی

نظام آموزشی
نظام پژوهشی

فرهنگ و جو سازمان

فناوری و تجهیزات

اهداف و راهبرد بر
مبنای تولید علم

بعد فردی
بعد مکتبی

شکل ( :)1ﻣﺪل ﻧﻮآوري در ارﺗﺶ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان ﺑﺮ اﺳﺎس بیانات فرماندهی کل قوا (مدظله)

مدل نوآوری ارتش بر مبنای تدابیر فرماندهی کل قوا
بعد سازمانی

و سﭙﺲ مورد ﮔﺰیﻨﺶ ﻗرار ﮔرفتﻨد .در ادامه موﻟﻔهها و ﺷاﺧﺺهای ﺧالﻗیت و نوآوری اﺯ دیدﮔاه فرماندهی
ﻛﻞ ﻗوا (مدﻇله) ،استﺨراﺝ ﮔردیدند و ﺑا روش پیمایشی ﺑا استﻔاده اﺯ اﺑﺰار پرسﺶنامه ،توسﻂ ﺧبرﮔان،
رتبهﺑﻨدی ﺷدند .در پایان مدﻝ نهایی اراﺋه ﮔردید .مدﻝ نهایی اراﺋه ﺷده در ایﻦ پﮋوهﺶ ،ﺑر سه ﺑﻌد اساسی
فردی ،مﻜتبی و ساﺯمانی ﺑﻨا ﺷده است .ﺑا توجه ﺑه مﻄاﻟﻌه انﺠام ﺷده و مدﻝ نهایی ﺑدست آمده ،موارد ﺯیر اﺯ
سوی مﺤﻘﻖ ﺑه مﻨﻈور افﺰایﺶ سﻄﺢ ﺧالﻗیت و نوآوری در ارتﺶ جمهوری اسالمی ایران پیشﻨهاد میﺷود.
• ایﺠاد سامانه تشویﻖ و پاداش مﻄلوﺏ جهت ﺑرانگیﺨتﻦ افراد ﺧالﻕ و نوآور.
• ﮔﻨﺠاندن ﺧالﻗیت و نوآوری دفاعی در اﺻوﻝ اساسی فرهﻨﮓ ساﺯمانی.

• ﺷﻜﻞﮔیری واﺣد متوﻟی استﻌدادهای درﺧشان و نﺨبگان در ساﺧتار ساﺯمانی یگانهای ارتﺶ.
• پشتیبانی اﺯ ایدهها و نﻈریههای نو و تشویﻖ افراد ﺧالﻕ و نوآور.

• ترویﺞ فرهﻨﮓ نواندیشی و نوآوری در مﺤیﻂ دانشگاههای افسری آجا.

• راهانداﺯی ﻛرسیهای نﻈریه پرداﺯی ،پاسخ ﺑه سﺆاﻻت و ﺷبهات و نﻘد و مﻨاﻇره در دانشگاهها ﻛه ایﻦ
پیشﻨهاد یﻜی اﺯ مواردی است ﻛه مورد تاﻛید فرماندهی ﻛﻞ ﻗوا (مدﻇله)ست.

• تﺰریﻖ ایمان و ﺑاور عمیﻖ همراه ﺑا ﺑﺼیرت و آﮔاهی و تﺄمﻞ و فﻜر را در دانشﺠویان توسﻂ فرماندهان
دانشگاههای افسری آجا.

• تدویﻦ راهبردهاﻱ مﻨاسﺐ ﺧالﻗیت و نوآورﻱ در ارتﺶ ﺑر اساﺱ جهتﮔیرﻱ ﺻﺤیﺢ تﺤوﻻت ﺑه
• ایﺠاد و ترویﺞ جو و فرهﻨﮓ مﺠاهدت علمﻲ ،عملﻲ و نﻈامﻲ و ترﺑیت و فضاﻱ دیﻨﻲ و فرهﻨگﻲ در
ارتﺶ اﺯ طریﻖ ﺑرﮔﺰارﻱ همایﺶها ،سمیﻨارها ،ﮔﻔتگوها ،میﺰﮔردها وﻛرسﻲهای نﻈریهپرداﺯﻱ در سﻄﺢ
ارتﺶ و مشارﻛت نﺨبگان و فرﺯانگان داﺧﻞ و ﺧارﺝ ارتﺶ.

• ایﺠاد نﻈام پیشﻨهادات در ساﺯمان.

• ایﺠاد و ترویﺞ فضاﻱ نشاﻁ و امید ،ﺑه ایﻦ مﻨﻈور ﻛه ﺷوﻕ و میﻞ ﻛارﻛﻨان ﺑیﺶ اﺯ پیﺶ ﺑه ﺧالﻗیت
و نوآورﻱ دفاعی و توسﻌه علوم.
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