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پژوهشی  - علمی  نشریه 
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نوآوری مدیریت 

تاریخ دریافت: 1395/09/15           تاریخ پذیرش: 1396/01/14 

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

صفحه 101-124

امید اردالن1*، سید مهدی الوانی2، ناصر شهالئی3

ardalan62omid@gmail.com                 1*- عضو هیات علمی دانشگاه افسری امام علی)ع(، تهران، ایران/ نویسنده مسوول مکاتبات
2- استاد و عضو هیات علمی دانشگاه عالمه طباطبایی، تهران، ایران.

3- دانشیار دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا، تهران، ایران.

چکیده
آن، ضرورتی  فنون  از  آگاهی  و  است  سازمان  یک  تعالی  و  پیشرفت  توسعه،  پیش درآمد  و  نوآوری الزمه  و  خالقیت 

اجتناب ناپذیر برای مدیران، فرماندهان می باشد. 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 سخنراني های فرماندهی کل قوا )مدظله( و نیز تعداد 106 نفر از فرماندهان و معاونان آموزش و پژوهش دانشگاه های 

افسری، روسـاي اداره آموزش و پژوهش و روسای مرکز مطالعات راهبردی و اعضای هیات علمی دانشگاه های افسری 

ارتش می باشد. با بررسی تعداد 109 سخنرانی، از طریق روش تحلیل محتوا، 67 شاخص استخراج گردید. سپس با استفاده 

از روش تحلیل عاملی، 12 عامل ارائه شد. در این پژوهش براي گردآوري اطالعات از اسناد و مدارك و پرسشنامه استفاده 

گردیده و از روش هاي کتابخانه اي و میداني داده هاي مورد نیاز گردآوري شده اند. نتایج پژوهش نشان مي دهد که مدل 

مناسب نوآوري در ارتش بر اساس فرمایشات فرماندهی کل قوا )مدظله(، در برگیرندة 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
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1- مقدمه
امروزه سازمان هایی موفق تر هستند كه بتوانند با سرعت و هزینه مناسب، ایده های 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 پیش برنده هر سازمانی است كه خواهان پیشرفت و توسعه می باشد )صادقی، 1386(. در 

این میان، شكوفایی و توسعه در سازمان های دفاعی به دلیل رابطه تنگاتنگ آن ها با امنیت ملی كشورها، از 

اهمیت ویژه ای برخوردار است. در عصر حاضر، بسیاری از كشورها با سرعت چشمگیری در حال توسعه 

و پیشرفت توانمندی های دفاعی خود هستند. 

ارتش جمهوری اسالمی ایران نیز برای افزایش توانایی های خود جهت مقابله با شرایط متغیر بیرونی كه 

حاصل از حجم و سرعت باالی نوآوری در صنایع نظامی سایر كشورهاست، نیازمند نوآوری و خالقیت 

می باشد. از یك سو برنامه ریزی صحیح و دقیق برای تحقق این هدف،  نیازمند چارچوب های فكری و 

الگوهای مفهومی مناسب است و از سوی دیگر، برای محقق كردن نوآوری با رویكردی كالن در سطح 

مراكز  آموزشی،  مراكز  یگان ها،  تمام  برای  نوآوری  باید سند جامع مدل  ایران،  ارتش جمهوری اسالمی 

تحقیقاتی و باالخص دانشگاه های افسری ارتش جمهوری اسالمی ایران تهیه شود. اما برای دستیابی به این 

مهم، باید مطالعات گسترده ای صورت گیرد و تدوین مدل یادشده از جهات متعدد بررسی شود. تدوین 

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

وضعیت كشور و همچنین سایر مولفه های مرتبط با ارتش است. یك چنین نگاه جامعی را تنها می توان در 

سطح مدیران ارشد كشور یافت و با بررسی چارچوب های ذهنی و خط مشی های مورد نظر آن ها كه نشات 

گرفته از اشراف اطالعاتی و تجربیات عملی آن هاست، به مدل یادشده نزدیك شد.

در نظام جمهوری اسالمی ایران، فرمانده كل قوا، عنوانی است كه به فرمانده كل نیروهای مسلح اطالق 

اساسی  قانون  اصل 110  می باشد. طبق  رهبری  مقام  بر عهده  اساسی كشور،  قانون  با  مطابق  و  می شود 

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 سیاست گذاري هاي نظام و تنظیم روابط بین قواي سه گانه، نظارت بر حسن اجرای سیاست 

های كلی نظام، حل اختالف و تنظیم روابط قوای سه گانه و حل معضالت نظام كه از طریق عادی قابل 

حل نیست از اختیارات رهبری است. توجه به سیاست های كالن ابالغ شده از سوی یك رهبر و تدابیر وی 

و همچنین حركت در راستای خط مشی هایی كه مشخص می كند از الزامات اساسی توسعه، پیشرفت و 
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قوام هر جامعه ای است. این موضوع عالوه بر اینكه موجب حركت یكپارچه جامعه در یك مسیر هدفمند 
می شود، سرعت توسعه جامعه و دستیابی به اهداف را افزایش می دهد و زمینه ای برای ایجاد خودباوری 

ایجاد می كند.
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 می شود. پس از آن، روش انجام پژوهش 
تشریح می گردد. در ادامه، یافته های پژوهش مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد و مدل یادشده ارائه می شود. 
جمع بندی كلی مقاله، مرور نتایج بدست آمده و همچنین ارائه پیشنهادات در بخش پایانی صورت می گیرد.

2- مبانی نظری و پیشینه پژوهش

2-1- نوآوری و خالقیت
از اوایل دهه 1950 به بعد، تصور و باور سنتی و غیرعلمی از خالقیت به عنوان نبوغ، جای خود را به دیدگاه 
جدیدی داد كه حاصل پژوهش های علمی و نظام مند صاحب نظران خالقیت از جمله مكینون1، تیلور2، 
مازلو3، بارون4، تورنس5 و آلتشولر6 است )صادقی مال امیری، 1386(. تعریف خالقیت بر پایه شناخت و 
بینش، به فرآیندهای عالی ذهنی همچون ادراك، تفكر، انگیزش، زبان، بینش، حافظه و خبرپردازی وجود 
دارد و بر پایه ویژگی های شخصیتی، به فرآیندهایی همچون اعتماد به نفس، خلق وخو، قدرت سازگاری، 

عادات، مزاج، منش، سخت كوشی، تحمل ابهام و نگرش فرد اطالق می شود )ملك پور، 1392(. 
لوتانز)1992(7، خالقیت را به وجود آوردن تلفیقي از اندیشه ها و رهیافت هاي افراد و یا گروه ها در یك 
روش جدید، تعریف كرده است. بارزمن8، خالقیت را فرآیندی شناختي از به وجود آمدن یك ایده، مفهوم، 

كاال یا كشفي بدیع مي داند )شهرآراي و مدني پور، 1383(. 
نوآوری، یك فرآیند است كه در آن ابتدا فرد اجازه می دهد تا تصورش به آسمان ها صعود كند، سپس آن را 
به زمین می آورد و مهندسی می كند )مهندسی ایده( تا تبدیل به ایده شود. سپس ایده ها را از طریق مدیریت 
به ایده های عملی، مناسب و مفید تبدیل می كند. نوآوری، ایده ها را به كاال، خدمات و فرآیند موثر، تبدیل و 
در نهایت با تجاری كردن محصوالت، خدمات و فرآیندهای جدید یا توسعه یافته در بازار، فرآیند نوآوری در 
بازار خاتمه می یابد. به عبارتی، خالقیت الزمه نوآوری است اما باید توجه داشت كه از خالقیت تا نوآوری 

راهی طوالنی در پیش است كه معموال این راه را افراد كارآفرین تسهیل می كنند )احمدی، 1387(.
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فرهنگ وبستر9، نوآوری 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 ایده های افراد، به منزله توسعه پایدار است )علی بیگی، 1391(.

2-2- نظریه های نوآوری نظامی

تا  می كند  مجبور  را  رزمی  یگان  یك  كه  «تغییری  می كند:  تعریف  را چنین  نوآوری   ،)1394( رشیدزاده 

رویكردهای خود را نسبت به عملیات نظامی به عنوان حلقه ارتباط آن با سایر یگان های نظامی تغییر دهد 

و ماموریت های كهنه را كنار گذارد. این گونه نوآوری ها شامل اتخاذ شیوه جدید نبرد، با ایده های جدید 

نسبت به نحوه ارتباط عناصر سازمان و نسبت به دشمن و همچنین شیوه های عملیاتی جدید مطابق با این 

ایده ها می شود. در مجموع نوآوری نظامی را می توان چنین تعریف كرد: سازماندهی رویكردهای جدید نبرد 

و به كار بستن سازوكارهای جدید و بدیع، یكپارچه سازی فناوری، كه این مهم مستلزم دكترین، تاكتیك ها، 

آموزش یا پشتیبانی های متفاوت و تجدید نظر شده است» )رشیدزاده، 1394(.

پژوهش های  عنوان محصول  به  نظامی  نوآوری  مورد  در  بارز  نظریه  سه  نظامی،  سازمان های  عرصه  در 

دانشمندان علوم اجتماعی و سیاسی و همچنین مورخان و تحلیلگران نظامی ارائه شده است:
- تحول از درون

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

هستند. از این رو، افراد غیرنظامی نقش چندانی در نوآوری نظامی ندارند و فقط خود نظامیان، پیشتازان 

اصلی تغییر و تحول سازمان ارتش محسوب می شوند. اساس این نظریه بر ماهیت حرفه نظامی استوار 

است كه در آن مهمترین تصمیم گیری ها به افسران رده باالی نظامی محول می شود و غیرنظامیان فقط نقش 

پشتیبانی را ایفا می كنند، چرا كه آشنایی عمیقی با عملیات و شرایط نظامی ندارند.

نظریه یادشده، از این جهت مورد انتقاد است كه ترفیع افسران تصمیم گیرنده، مستلزم خدمت طوالنی در 

سازمان های نظامی است، لذا افكار و اندیشه های آنها بیشتر متاثر از تجارب پیشین آنهاست تا شرایط كنونی. 

بنابراین تغییر و تحول بنیادی در سازمان های نظامی به كندی و به موازات جایگزینی افسران نسل های قبلی 

از سوی افسران جوان كه دارای بینش های متفاوتی هستند، صورت می پذیرد. با وجود این چالش ها، می توان 

فرآیند نوآوری را با بكارگیری نیروی انسانی برخوردار از درك و قضاوت درست و همچنین مدیریت 

مشاغل تسریع بخشید. ایجاد مشاغل جدید و انتصاب افسران جوان در رده های تصمیم گیری به آنها فرصت 

می دهد تا امكان صعود به مشاغل رده باال را داشته باشند و تغییرات موثر را در سازمان ارتش اعمال كنند. 
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طبق این نظریه، نوآوری در دوران صلح، یك فرآیند سیاسی است كه آرایش مجدد قدرت و منابع در بین 

یگان ها و رسته های مختلف )پیاده، زرهی، توپخانه، مهندسی و غیره( و همچنین بین نسل های جوان تر 

.)Rosen, 2009( افسران را شامل می شود
- مشارکت غیرنظامیان

این نظریه بر واگذاری فرآیند ایجاد نوآوری نظامی به غیرنظامیان كه غالبا فارغ از مایه های احساسی و 

باالی عملیات  از دانش  نظامیان هستند، استوار است. هرچند غیرنظامیان،  روانی خاص حرفه نظامی و 

نظامی برخوردار نیستند، ولی می توانند بر دكترین نظامی تاثیر بگذارند. از آنجا كه ارتش، در نهایت مجری 

تصمیمات تصمیم گیرندگان سیاسی هر كشور است، بنابراین غیرنظامیان نیز می توانند در تصمیم گیری نظامی 

نقش آفرین باشند. البته الزمه موفقیت چنین نظریه ای، ابراز عالقه مندی غیرنظامیان به دكترین نظامی از یك 

طرف و ارتباط نظامیان به ویژه فرماندهان رده باالی نظامی با راهبرد كالن كشور از طرف دیگر می باشد. 

كمبود یا محدودیت اطالعات نظامیان از ویژگی های عناصر غیرنظامی و همچنین رده های تصمیم گیری ملی، 

یكی از عوامل تلفیق و تشریك و تبادل اندیشه ها و از عوامل تهدیدكننده نوآوری در سازمان های نظامی 

.)Rosen, 2008( است
- رقابت درون سازمانی

طرفداران این نظریه معتقدند كه رقابت درون سازمانی، تسریع كننده نوآوری در سازمان های نظامی است. در 

این عرصه، یگان های مختلف نظامی در فرآیند تاثیرگذاری و نقش آفرینی رقابت می كنند و هر یگان تالش 

می كند تا در امر نوآوری بر رقیب پیشی گیرد. افزایش حجم عرضه و تقاضا یا به نوعی تولید و مصرف در 

سازمان های نظامی، سبب می شود 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 مناسب ترین 

راه حل را به اقتضای نیاز و شرایط فراهم می آورد )عباسیان، 1392(.

2-3- الگوی نوآوری

سلطانی تهرانی )1378(، در تحقیق خود بیان می كند 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 مولفه های موجود بین متغیرهای این شبكه را تبیین نماید و با آزمون تجربی روابط 

علی فوق معنی داری كل آن مشخص شود، تا در نهایت شركت های صنعتی بتوانند با بكارگیری آن، موجبات 

استمرار و فراگیری بهبود و نوآوری را در شركت های خود فراهم كنند. نتایج پژوهش نشان داد كه اساس مدل 
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مناسب، نهادینه كردن خالقیت و نوآوری در صنایع، ابعاد فردی و ابعاد سازمانی است )سلطانی تهرانی، 1378(.

خراشادی زاده و نادری )1391(، در 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 می باشد )خراشادی زاده و نادری، 1391(.

دهقان و همكاران )1391( در مطالعه خود برای ارائه مدل خالقیت و نوآوري در دانشگاه هاي 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(.

دفاعی  سازمان های  در  نوآوری  مناسب  الگوی   ،)1392( علمداری  و  امینی  مطالعه  نتیجه  اساس  بر 

انگیزشی است                     انسانی و  نظامی، سرمایه های  بعد سازمانی، زیرساخت های اطالعاتی، دانش  پنج  دارای 

)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 می دهند و انگیزه بیشتری 

برای بكارگیری ابتكار و نوآوری دارند، در حالی كه مدیران دارای شخصیت منفعل انگیزه ای برای به كارگیری 

ابتكار و نوآوری در كار خود را ندارند چون این دسته از مدیران فعالیت كمتری انجام می دهند و همیشه از 

دیگران پیروی می كنند و به پیروی كردن و تقلید كردن عادت دارند )حسینیان و همكاران )1384((. 

 .)1389 همكاران،  و  )طبرسا  دارد  معناداری  و  مثبت  تأثیر  نوآوری  و  بر خالقیت  نیز  سازمانی  فرهنگ 

اِسكرالوج و همكاران )2010( طی مطالعه ای دریافتند كه فرهنگ سازمانی به عنوان مجموعه ای از ارزش ها، 

هنجارها و اعتقادات و باورها در سازمان نقش اساسی در تسهیل و گسترش فرآیندهای خالقیت و نوآوری 

.)Skerlavaj et al, 2010( كه یكی از مولفه های بعد سازمانی می باشد، دارد

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

مؤلفه ها و شاخصهاي خالقیت و نوآوری از دیدگاه فرماندهی كل قوا )مدظله(، از روش اسنادي و برای 

بررسی میزان ارتباط مؤلفه ها 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.
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در گام اول این پژوهش، ابتدا با استفاده از مطالعات كتابخانه ای، اسناد و مدارك مرتبط با موضوع پژوهش، 

از جمله مؤلفه ها و شاخص هاي نوآوري در برخي از اسناد باالدستي )چشم انداز جمهوری اسالمی ایران 

در افق 1404 هجری شمسی، نقشه جامع علمی كشور و سند چشم انداز ارتش جمهوری اسالمی ایران( 

ادبیات نظری و پیشینه تحقیق از دیدگاه صاحب نظران  و همچنین مؤلفه ها و شاخص هاي نوآوري در 

مختلف جمع آوری 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 سخنراني های 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 دقیق تر قرار گرفت و جمالت، مفاهیم و كلمات كلیدي سخنراني ها 

و در نهایت شاخص هاي 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 گروه بندي و 

دسته بندي شاخص ها در قالب مؤلفه هاي خالقیت و نوآوري انجام شد. براي بررسي میزان ارتباط هر كدام 

از شاخص هـاي احصاء شده با خالقیت و نوآوري در ارتش جمهوری اسالمی ایران و همچنین رتبه بندی 

هر كدام از شاخص ها، در یك روش پیمایشي در میان جامعه خبرگان، داده هاي مورد نیاز با استفاده از ابزار 

پرسش نامه جمع آوري گردید و مورد تحلیل قرار گرفت. جامعه آماري خبرگان را فرماندهان و معاونان 

آموزش و پژوهش دانشگاههاي افسري ارتش جمهوری اسالمی ایران )16 نفر(، روسـاي اداره آموزش و 

پژوهش و روسای مركز مطالعات راهبردی ارتش جمهوری اسالمی ایران )20 نفر(، اعضای هیات علمی 

دانشگاه های افسری ارتش جمهوری اسالمی ایران )70 نفر( به عنـوان خبرگـان آموزشی آشنا نسبت به 

مباحث خالقیت و نوآوري تشكیل دادند )در مجموع 106 نفر(. با توجه به محدود بودن حجم جامعـه 

آمـاري، از روش تمام شماری استفاده شد. در پایان، مؤلفه ها و شاخص هاي خالقیت و نوآوري از دیدگاه 

فرماندهی كل قوا )مدظله(، تعیین و دسته بندي گردید و در قالب یك مدل مناسب ارائه شد. 

3-1- روایي و پایایي ابزار گردآوری داده ها 

3-1-1- بررسی روایی اسناد و مدارك

معموال در تحقیقات كیفـي و مـوردي بـراي تعیـین روایـي پژوهش از چند شیوه استفاده مي شود:

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 سخنراني هاي 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 شاخص هاي 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 مدل هاي 

خالقیت و نـوآوري در سایر منابع علمی مورد مقایسه قرار گیرد. 
3-1-2- بررسی روایی پرسش نامه

روایي منطقي پرسش نامه ها از دو جنبه روایـي ظـاهري و محتـوایي، بـه جهت روشن و بدون ابهام بودن 

گویه ها و همچنین كفایـت كمیـت و كیفیـت آنها، توسـط خبرگان و صاحب نظران و استادان دانشگاه 

تایید گردید.
3-1-3- بررسي پایایي اسناد و مدارك

در این پژوهش براي افزایش پایایي پژوهش كیفي، بـه مسـتند كـردن اسناد و مدارك مورد استفاده پرداخته 

شده است.
3-1-4- پایایی پرسش نامه 

ضریب پایایی پرسش نامه بر اساس آلفای كرونباخ، مقدار 0,927 به دست آمد كه نشان دهنده پایایی باالی 

پرسش نامه است.

4- تجزیه وتحلیل یافته ها

4-1-تجزیه و تحلیل کیفي داده های حاصل از بررسي اسناد و مدارك

مؤلفه ها و شاخص هاي نوآوري استخراج شده از اسناد باالدستي، مؤلفه ها و شاخص هاي نوآوري موجود 

در ادبیات نظری و پیشینه تحقیق از دیدگاه صاحب نظران و در نهایت، مولفه ها و شاخص های خالقیت 

و نوآوری مطابق بیانات فرماندهی كل قوا )مدظله( در جدول )1( نشان داده شده است.

4-2- تجزیه وتحلیل داده هاي کمي حاصل از پرسشنامه پژوهش

از اجـراي پرسـشنامـه تحقیـق در نمونـه آمـاري یـا بـه  ایـن بخـش، تحلیلهاي كمي حاصـل  در 
عبـارتي نظرخواهي از خبرگان ارتش جمهوری اسالمی ایران در مورد میزان ارتباط شاخص هاي استخراج 

شده از اسـناد و مدارك با خالقیت و نوآوري در ارتش جمهوری اسالمی ایران گزارش شده است.
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جدول )1(: مولفه ها و شاخص های خالقیت و نوآوري 

R)مؤلفه ها و شاخص هاي خالقیت و نوآوري در سخنراني های فرماندهی کل قوا )مدظله

1

تولید علم، فقط انتقال علم نیست؛ نوآوري علمي در درجه اوِل اهمیت. نوآوري باید یك فرهنگ شود. این نواندیشي، 
فقط مخصوص استادان  نیست؛ مخاطب آن، دانشجویان و كل محیط علمي هم هست. اجتهاد، شرط های نوآوري علمي: 
1- قدرت علمي: هوش وافر، ذخیره علمي الزم و مجاهدت فراوان براي فراگیري 2- جرأت علمي: رهایي از قید و 
زنجیر جزمي گري تعریفهاي علمي القاء شده و دائمي دانستن آنها. روشمندي و ضابطه دار بودن تولید علم، زنده شدن 

روح نوآوري در محیط دانشگاه، استادان و دانشجویان.

2
تولید علم و نوآوري های 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

3
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 واقعیت های عرصه جهانی و پرهیز از سیاست زدگی را از جمله ویژگی های 

ضروری یك استاد دانشگاه برشمردند.

4
فكر، كشف ناشناخته ها، راه های میانبر، بدعت، نوآوري، جرات علمي، جوانان با استعداد و نوآور، ساخته های 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 5
دانشگاهي، كار خستگی ناپذیر، ابتكار، نوآوری

جوان تالش و نوآوري اساس پیشرفت انسان، جوانان، دانشمندان و محققان، روح خالقیت و ابتكار، كار با جدیت، 6
فراگیري دانش از دیگران، بسنده نكردن به شاگردي، عزم راسخ، ایمان عمیق، عقب ماندگي

بروز خالقیت ها و نوآوري ها، نگاه های جدید، نوآوري درست، تربیت و استقبال از نوآوري، پدیده هاي نو، معقول و 7
منطقي، همساز و همخوان 

به كار انداختن استعدادها، همت، كیفیت عالي واحدها، آمادگي و انضباط و روحیه عالي، خودكفایي، نوآوری، تولید و 8
ابتكار، تعمیر و نگهداري و پشتیباني، پرورش ذهنی

9
اهتمام استادان، پژوهشگران و دانش آموزان به تولید علم و نوآوري در عرصه هاي علمي، توجه به استعدادهاي برجسته، 
دغدغه زدایي از استعدادهاي برجسته، برنامه ریزي براي تولید علم و نظریه در علوم مختلف، لزوم وجود یك دستگاه 

ویژه متولي امور استعدادهاي درخشان.

10
جهتگیري صحیح تحوالت، مدیریت تحوالت در كشور، با توقف در گذشته و نفي نوآوري نمي توان 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، 11
اهداف واال، فرهنگ، توانا، عالم، فناور، نوآور

12
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 عرصه ها 

13
قله های علمی، نوآوري در همه بخش هاي كشور، حركت به سمت علم و تحقیق، فرهنگ مطلوب، ارائه خدمت به 
همه مردم، مدیریت صحیح، تدبیر، شكوفایي سرمایه گذاري هاي مادي و معنوي، نوآوري و شكوفایي، عزت، موفقیت، 

كامیابي و شادابي.
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R)مؤلفه ها و شاخص هاي خالقیت و نوآوري در سخنراني های فرماندهی کل قوا )مدظله

14
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.

15
نوآوري، نگاه باز و آزاد، جوهره روشنفكري بدون نگاه باز، پیشرفت فكري و در نتیجه پیشرفت علمي و عملي امكان 

پذیر نیست.

16
زمینه رشد علمي، سطوح باالي 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   

17
برنامه زمان بندي شده، مراحل آموزش، زمینه سازي، بودجه، تحقیقات، برنامه چهارم توسعه، نگاه متوازن به رشته های 
علمي دانشگاه ها، نیازهاي علمي، دیني و تربیتی، فضاي مساعدي براي ارتقاي معرفت دیني در دانشگاه ها، توسعه علوم 

پایه، نوآوری و ابتكار

18
شجاعت علمي، نوآوري، پرهیز از نگاه تقلیدي به پیشرفت هاي علمي غرب، اعتماد به نفس شخصی و ملی و پركاري، 

عالج دردها و مشكالت كشور در پیشرفت علمي از ویژگی هایی است كه اساتید دانشگاه بایستی آن را دارا باشند.
اسالمی بودن، مردمی بودن، و نوآوری های متكی به اسالم.19

20
تعمیر و نگهداري، انسان هاي مصمم و  با اراده و انقالبي، راه هاي میانبر، برنامه ریزي و دستور كلي درباره: تكیه بیشتر 

برخود، ابتكار خود، نگهداري و بازسازي نیروهای انساني، بازسازی تجهیزات.

21
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، نوسازي22

23
ابتكار و نوآوري، سازماندهي، آموزش، تربیت علمي، 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 بخش هاي مربوطه.24

25

انتظامي، طهارت و  نیروي  پاسداران،  افتخار،  مایه  باگذشت، شجاع و  انسان هاي صالح، جوانان مومن،  ارتش صالح، 
قداست، اهل تحقیق و اهل ساخت، علم، فناوري، تحقیق، ساخت و تولید، اندیشه، انسان، جوان، استعداد و كیفیت، 
تحصیالت، دستورها، اندازه ها و روش ها، فرهنگ و اعتقادات، مستقل، تحقیقات، بي حس و  بي خیال، آگاه، دانشمند، 
مراكز علمي، معلم، فرماندهان، آرزوي بزرگ، صبر، استقامت، جدیت، توجه و توكل به خدا و وارستگي و پاكي از 

آلودگي های دست و پاگیر، پیشرفت ها، عقب افتادگی ها، آرمان 

26
افزایش قدرت رزمي، توانایي الزم براي تولید، تهیه، تكمیل و نگهداري تجهیزات، باال 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 ساختاری27

28

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؛ ذهن هایتان را پیچیده كنید، تجربه.
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R)مؤلفه ها و شاخص هاي خالقیت و نوآوري در سخنراني های فرماندهی کل قوا )مدظله

29
مغزهاي نافذ و خالق، چشم هاي 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

30
شجاعت، اخالق و ایمان را در خود تقویت كنید، دانشگاه، مسئوالن و مدیران، هدایت، آمادگي، عزم، تجهیزات، نیروي 

انساني، تعمیر و بهسازي، فراورده هاي برتر و واالتر، مسوولیت، خصوصیات مثبت نظامی گری، دانش، فناوري

31
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.

32
ایمان به آینده، ایمان به قدرت و توانایي خدادادي، روحیه و ابتكار، نوآوري، سخن تازه در روش هاي نظامي، ایمان به 

خدا، ایمان به هویت انقالبي و اسالمي 

33
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.

34
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.

35

جسم نیرومند و سالح نیرومند، عزم راسخ، مسوولیت های سنگین، آمادگی و حضور مقتدرانه، ملت، اعتماد ملی، آرامش 
دلها. آموزش نظامی، انضباط نظامی، اخالق واالی 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 قوی تر و آماده تر كنید؛ با ایمان، با كار 

بیوقفه و خستگیناپذیر، با توكل و توسل به پروردگار. 

36
اقتدار با آموزش نظامی به تنهایی حاصل نمی شود؛ آموزش نظامی، به عالوة تقویت عزم و ایمان، دل نیرومند، فكری 

خالق و نوآور

37
نوآوري كنید، بسازید، سازماندهي، ابزارهاي كارآمد، انسان هاي ماهر بسازید، تجربه پیشكسوت ها، توان ذاتي و دروني، 

استفاده از  بخش دانشگاهي

38
نوآوري، ابتكار، استفاده از  نیروهايهاي پاك و با استعداد عمیق، عزم و ایمان، احساس مسوولیت و احساس توانایي، 

مي تواند روزبهروز باعث ارتقاء ارتش شود.

39
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 آموزش ها و باال بردن سطح  دانایی ها )هدف اول(، 

غفلت و ناداني، روحیه نظاميگری و پرورش روح شجاعت و دالوری )هدف دوم(  

40
نوآوری در آموزش، نوآوری در سازماندهی و تشكیالت، نوآوری در شیوه های پشتیبانی، نوآوری در دستورالعمل های 
رزمی، نوآوری در ساخت و ابتكار در به وجود آوردن روش های جدید تسلیحاتی، گام هاي بلند و محكم، هدف هاي 

روشن، حركت با قوت و قدرت، دانش، با عمل، باتقوا  

41
اقتدار نظامي، استحكام سازماندهي، افزایش قدرت رزمي، توانایي الزم براي تولید، تهیه، تكمیل و نگهداري تجهیزات، 
باال نگهداشتن روحیه مسوولیت نظامي، ابتكار و مدیریت مدیران خوب و مسئول، اقتدار اقتصادي و فرهنگي و سیاسي

42
استفاده حداكثري از فرماندهان، استعدادها، نخبگان و مدیرانی كه نقش هدایت كننده و هماهنگكننده و تكمیلكننده 

ارتش جمهوری اسالمی ایران را دارند.

43
دلسوزي و صمیمیت، مصمم بودن در استقالل، استعدادها، ابتكارها، توانایي، باور به توانایی خود، ایمان، كارایي، حسن 

اداره.
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فصلنامه علمی- پژوهشی مدیری

R)مؤلفه ها و شاخص هاي خالقیت و نوآوري در سخنراني های فرماندهی کل قوا )مدظله

نوآوری، كارآزمودگی، انضباط كامل، ایمان و تقوای رشد ایمان، بصیرت دیني، جوانان،  فداكاريها، سرافرازان، كیفیت 44
آموزش ها، پژوهش.

ابتكار، سازماندهی، در زمینههاي فرماندهي، ایمان به كار و به ملت خود و ایمان به خداوند، عزت اسالمي.45
آمادگی همیشگی و اخالص و صفا و نورانیت معنوی، انضباط خوب، فضائل بزرگ، فداكار و مومن.46

ابتكار و نوآوری، كار سازماندهی شده، منظم، با اعتماد به خود و با حفظ آن انضباط دقیق و ظریف نظامی و با اخالص 47
و با توكل به خدا.

پشتكار، اعتماد به نفس، تالش دلسوزانه و ابتكارآمیز، سرفرازي و بالندگي، مهارت.48
نگهداري از تجهیزات، ساختن نیروهای مردمي بهتر و بیشتر، افزایش خالقیت خود، سازماندهي بهتر و با كیفیتتر.49

جهاد خودكفایی، علم و تحقیق، استقالل، نگهداري ابزار و وسائل و استفاده كامل و بهینه از آنها، سازندگي و نوآوري 50
و تعمیر و نگهداري.

قدرت، دفاع، سازندگي، احساس وظیفه، فرماندهي، ستاد، مدیریت، تربیت نیروي انساني.51

ایمان و امید، فرماندهان، كاركنان، برجستگي و دانایی و هوشمندي، مركز آموزشي، كار و روح آفرینندگي، آموزش، 52
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.53

اندیشه، دین و اخالق، استقالل، كارائی، 54 الهی، دانش، خرد و  انسانی و  ابتكار، تجربه، ارزش های  انسانی،  نیروهای 
بازسازی و حركت.

تربیت نیروي انساني، قدرت، دفاع، سازندگي،فرماندهي، ستاد، مدیریت، احساس وظیفه.55

مطرح كردن شیوه های جدید و روش های كارآمد، ساخت، پردازش، ترمیم، تولید،وابستگي علمي و فني و فناورانه، 56
باید بسازید.

نظامی بودن، بعد دیگر نماز )ایمان(، پژوهندگی و دانش پژوهی، اعتماد و توكل به خدا57
علم و فناوري، نخبگان و جوانان روشهاي متفاوت و بومي، پیشرفت علمي، نوآوري و تحقیق و پژوهش و شكوفایی.58
تالش، پیشرفت، هوشمند، ابتكار، ایمان، همت.59
هدف های واال و روشن، آموزش، عزت و خوش نامي، پژوهش و دانش و یادگیری.60
توكل به خداوند و اتكاء به نیرو، فكر، خالقیت و اعتماد به نفس جوان، در هر بخشی معجزه آفرین است.61
فعالیت و ابتكار و نوآوری و خالقیت، اساس پیشرفت انسان و زندگی انسانی است.62

برخورداری كامل از غرور ملی و غیرت دینی، داشتن روحیه خدمت و تالش، دفاع از خالقیت و نوآوری، آگاهی از 63
مسائل و واقعیتهای عرصه جهانی و پرهیز از سیاست زدگی را از جمله ویژگی های ضروری یك استاد دانشگاه می باشد.

اسالمی بودند، مردمی بودن و برخورداری از ابتكار و نوآوری اسالمی، سه نقطه اصلی حركت مبارك امام است.64
كار خستگي ناپذیر و ابتكار و نوآوري براي نجات كشور.65

ابتكار و نوآوري- پرهیز از تقلید - شكستن مرزهاي فعلي علم و فتح مناطق ناگشوده دانش از جمله روش ها و راه هایي 66
بود كه فرماندهی كل قوا )مدظله( براي پیشرفت بیشتر كشور به نخبگان و فرزانگان دانشگاهي توصیه كردند.

این هدف، 67 به  ابتكار است كه الزمه رسیدن  نوآوری و  نیازمند تالش، تحرك،  امروز كشور در عرصه های مختلف 
هم فكری، تدبیر و همراهی مسووالن به ویژه در دولت و مجلس است.

كار و تالش پرنشاط و خستگی ناپذیر، نوآوری و خالقیت و نگاه بلندمدت در كنار توكل بر خداوند.68

تمركز بر راهكارهای ابتكاری و خالقانه، ارتقای سطح دانش نیروی انسانی، ارتقاء سطح فناوری و اطالعات، تحول 69
در صنایع دفاعی.

توكل به خداوند و اتكاء به نیرو، فكر، خالقیت و اعتماد به نفس جوان، در هر بخشی معجزه آفرین است.70
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ادامه جدول )1(

مؤلفه ها و شاخص هاي نوآوري در برخي از اسناد باالدستي مورد تایید فرماندهی کل قوا )مدظله(

1
فعال،  فناوريمحور،  و  دانشبنیان  اقتصاد  اجتماعي،  سرمایه   و  انساني  منابع  فناوري،  و  علم  تولید  پیشرفته،  دانش 
مسوولیتپذیر، ایثارگر، مومن، رضایتمند، داشتن وجدان كاري، انضباط، روحیه تعاون و سازگاري اجتماعي، متعهد  به 

انقالب و نظام )سند چشم انداز كشور(.

2
زنجیره علم و فناوري، نگرش سیستمي به مقوله تولید دانش، تولید علم و شكستن مرزهاي علم )نقشه جامع علمی 

كشور(

3
یادگیرنده،  متحول،  سازماني  روزآمد،  كاربردي  آموزشهاي  ماهر،  متخصص،  خالق،  آگاه،  بصیر،  انساني  نیروي 

دانایيمحور، منسجم، منعطف )سند چشم انداز ارتش جمهوری اسالمی ایران(

مؤلفهها و شاخصهاي نوآوري در ادبیات نظری

1

مؤلفهها فردي
موفقیت،  به  نیاز  استقالل،  ریسك پذیري،  پذیري،  ابهام  استقامت،  و  پشتكار  خود،  بودن  خالق  از  قوي  تصور 
ویژگی های  )مثبت اندیشي(،  منفي  تفكر  عدم  نادرست،  فرضیات  داشتن  عدم  تحجر،  از  پرهیز  نفس،  به  اعتماد 
تغییرپذیری                                                       تعامل،  اصالت،  شخصیتی،  ویژگی های  و  انگیزش  فردی،  توانایی های  و  مهارت  انگیزش،  شخصیتی، 
 Plez et al, 1966; Amabile, 1988;()1390،رضائیان، 1388؛  شیخ االسالمی، 2006؛ رشیدزاده، 1394 و سرداری(

)Morel & Boly, 2005; Sternberg & Lubart, 1999

2
مؤلفههاي گروهي

   )Kanter, 1988( گسترده  ارتباطات  گروه،  ارتباطات  سیستم  گروه،  انسجام  گروه،  )تركیب(  تنوع  گروه،  اندازه، 
)صادقی مال امیری، 1386(

3

مؤلفههاي سازماني
اهداف و راهبردهاي سازمان، ساختار سازماني، فرهنگ سازماني، فناوري، سیستم پاداش و مشاركت كاركنان، جو 
پیشنهادات،  نظام  برقراری  گسترده،  ارتباطات  تیم سازی،  یادگیرنده،  سازمان  یادگیری،  رهبری،  منابع،  و  سازماني 
درگیری كل سازمان با نوآوری، ایجاد واحد مخصوص خالقیت و نوآوری، ایجاد جو خالق، درگیری كل سازمان 
با نوآوری، پذیرش ابهام، حمایت از افراد ایده پرور، نوآور و خالق، آموزش و توسعه مستمر كاركنان، امنیت شغلی 
باال، پذیرش اندیشه ها و سالیق مختلف، تاكید بر نظام باز )دفت،1380؛ رابینز، 1381؛ حسینی،2001؛  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 دقیق تر داده ها 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 دسته بندي گردید. نتایج تحلیل عاملي شاخص های پرسشنامه به ترتیب 

مراحل انجام، در ادامه ارائه شده است.
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مرحله اول: شناخت امکان انجام تحلیل عاملي بر روي داده ها  

تأثیرگذار بر خالقیت و نوآوري در دانشگاههاي ارتش  اینكه آیا ميتوان شاخصهاي  براي پی بردن به 

جمهوري اسالمي ایران را به چندین عامل تقلیل داد یا نه، از دو آزمون شاخص كفایت نمونهگیري كیزر- 

میر- اولكین10 و بارتلت استفاده گردید. نتایج این دو آزمون در جدول )2( نشان داده شده است.  

بر اساس نتایج جدول )2(، چون مقدار آزمون  كیزر- میر-اولكین از 0,7 بیشتر است، تحلیل عاملي پیشنهاد 

مي شود. همچنین چون آزمون بارتلت در سطح معناداري %5، معنادار است، بنابراین در این حالت، ماتریس 

شاخص هاي پژوهش، غیر واحد و ناهماني می باشد؛ به عبارت دیگر مي توان در سطح اطمینان %95 ادعا 

كرد كه ارتباط معناداري بین شاخصها وجود دارد و امكان كشف ساختار جدید از داده ها ممكن  است 

)توالیی، 1394(.
مرحله دوم: شناخت سهم مجموعه عاملها در تبیین واریانس هر شاخص

با توجه به نتایج بدست آمده از مجموع 151 شاخص مرتبط با خالقیت و نوآوري پس از جمع بندی، تركیب 

و خالصه سازی شاخص ها در جدول )1(، 84 شاخص، داراي واریانسي كمتر از 50 درصد بودند؛ یعني 

مجموعه عاملها نمیتوانند تغییرات این شاخص ها را پیشبیني كنند. بنابراین، این شاخص ها براي تحلیل 

عاملي اكتشافي مناسب نبودند و از تحلیل خارج شدند و در نتیجه تحلیل ها بر اساس 67 شاخص باقیمانده 

درج شده در جدول )3(، كه واریانس استخراجي آنها باالتر از 50 درصد بودند، صورت گرفت.
مرحله سوم: شناخت سهم هر عامل در تبیین مجموع واریانس تمامي شاخص ها  

سهم هر عامل در تبیین مجموع واریانس از طریق جدول «كل واریانس تبیین شده» قابل درك است. جدول 

)4(، كل واریانس تبیین شده را نشان مي دهد. بر اساس این جدول می توان نتیجه گرفت:  

الف( بر اساس معیار كیزر، تنها عاملهایي انتخاب مي شوند كه مقدار ویژه  آنها بیشتر از یك باشد. در این 

جدول )2(:آزمون شاخصکفایت نمونهگیري کیزر- میر-اولکین و بارتلت

)KMO( 0.743شاخصكفایت نمونهگیري كیزر- میر-اولكین

آزمون بارتلت

1.907E3مجذور كای محاسبه شده

1035درجه آزادی

0.001سطح معناداری
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جدول )3(: شاخص باقیمانده دارای واریانس باالتر از 50 درصد )اشتراکات11(

ف
ردی

ه ها
لیهگوی
او
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ف
ردی
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لیهگوی
او

جی
خرا

است

عدم وجود فرهنگ تقلید محض در 1
روشمندی و ضابطه مداری تولید 1/000/64933سازمان

1/000/789علم

راهبردهای عملیاتی و برنامه ریزی های 1/000/75634وجود فرهنگ باز و مشوق نوآوری2
1/000/688منظم

تولید علم و نگاه متوازن به 1/000/71035تحمل و پذیرش ایده های جدید3
1/000/709رشته های علمی

1/000/750روند شكوفایی علمی1/000/62836مشاركت نخبگان و فرزانگان4

فرهنگ انجام كار به صورت 5
1/000/784زمینه سازی و اداره شایسته1/000/62437وظیفه ای

1/000/706جهت گیری صحیح تحوالت1/000/61538تربیت و فضای دینی و فرهنگی6
1/000/768نگرش سیستمی به مدیریت دانش1/000/71839وجود سازماندهی منظم7

تفویض اختیار تصمیم گیری به 8
برجستگی، دانایی و هوشمندی 1/000/70040سطوح پایین تر

1/000/784كاركنان

دستگاه ویژه متولی استعدادهای 9
1/000/756هوش وافر1/000/64541درخشان

تغییرات ساختاری و سازمانی در 10
1/000/728كاركنان بصیر، متخصص و دانشمند1/000/74842جهت اصالح

سازمانی یادگیرنده، متحول و دانایی 11
1/000/751ذخیره علم و داشتن آگاهی الزم1/000/76943محور

1/000/789اعتماد به نفس1/000/71444استحكام در سازماندهی12
1/000/755ریسك پذیری1/000/74545جذب نخبگان13
1/000/764روح شجاعت و دالوری1/000/75546سیستم پاداش14

واگذاری مسوولیت های علمی به 15
1/000/768استقالل رای1/000/78647جوانان 

1/000/784آزاد اندیشی1/000/71148نگهداری و بازسازی نیروی انسانی16
1/000/704احتراز از پیروی كوركورانه1/000/69649كیفیت و محتوی دروس17
1/000/780پشتكار و استقامت1/000/76950كارایی آموزش ها18

رشته ها و تخصص های نو و مورد 19
عادت شكنی و پرهیز از فرضیات 1/000/64951نیاز

1/000/645نادرست

جامعیت، انسجام، هماهنگی و 20
1/000/768روحیه نظامی گری1/000/75952انعطاف پذیری در ساختار آموزشی

1/000/784نشاط و امید1/000/70953تعیین اولویت های آموزشی21

كارایی و اثربخشی تعامل و 22
1/000/748خدمت، تالش، سازندگی و نوآوری1/000/75254همكاری آموزشی

1/000/694پیشرفت علمی1/000/72055تعمیر، نگهداری و پشتیبانی23
1/000/694تهذیب اخالق1/000/69556فرآورده های علمی و فناورانه24
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پژوهش از مجموع 67 شاخص، ميتوان 12 عامل ساخت و شاخص ها را به این 12 عامل با فضاهاي 
مفهومي خاص كه محقق انجام مي دهد، كاهش داد. سایر عاملها با مقادیر كمتر از یك نیز حذف ميشوند.
1- سهم هر عامل در تبیین واریانس 67 شاخص مربوط به عوامل مرتبط با خالقیت و نوآوري در ارتش 

جمهوري اسالمي ایران، متفاوت و طبق جدول )4( نزولي است. 
مرحله چهارم: شناخت ماتریس همبستگي بین شاخص ها و عامل ها دستهبندي هر شاخص در هر عامل

براي دسته بندي هر شاخص در هر عامل، از ماتریس همبستگي عامل استفاده شد. این ماتریس، همبستگي 
بین شاخص ها و عاملهاي استخراج شده با مقدار ویژه باالتر از یك را قبل از چرخش نشان مي دهد. مقدار 
همبستگي بین شاخص ها و عاملها بین  1- و 1+ نوسان دارد. البته چون این ماتریس نتایج همبستگي را 
قبل از چرخش نشان مي دهد، نمي تواند مبناي تحلیل عاملي باشد و این، تفسیر آنها را مشكل مي سازد. 
بنابراین از نتایج ماتریس همبستگي بین شاخص ها و عامل ها بعد از چرخش با استفاده از روش واریماكس 

استفاده می شود )جدول )5((.
در شكل )1(، عوامل نقش آفرین در مدل نوآوري ارتش جمهوري اسالمي ایران بر اساس بیانات فرماندهی 

كل قوا )مدظله( نشان داده شده، كه جمعا دارای 3  بعد، 12 عامل و 67 شاخص است.

ف
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ساماندهی فرماندهی و كنترل 25
1/000/708غرور ملی و غیرت دینی1/000/64457فناوری اطالعات

سامانه های مغزافزاری،  نرم افزاری و 26
1/000/783مجاهدت در انجام تكالیف1/000/78558سخت افزاری

تجهیزات و سامانه های موثر و  27
1/000/664تعهد و مسوولیت پذیری1/000/79259پیشرفته

1/000/748پركاری و خستگی ناپذیری1/000/78660جهاد خودكفایی28

1/000/705ایمان به قدرت ملی1/000/74361پژوهندگی و دانش پژوهی29

1/000/738توكل و اعتماد به خدا1/000/83462پرورش محققان30

1/000/748سطح ایمان، دین باوری و تعبد1/000/73663علم وتحقیق31

اهل تحقیق و اهل ساخت بودن 32
1/000/756معرفت، شناخت و آگاهی1/000/74564كاركنان

 شیوه استخراج: آنالیز عامل های اساسی

ادامه جدول )3(
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جدول )4(: کل واریانس تبیین شده توسط عوامل مکنون نوآوری ارتش جمهوری اسالمی ایران

عامل
مجموع مجذورات مجموع مجذورات بارهای عاملی استخراج شدهمقادیر ویژه اولیه

بارهای عاملی 
چرخش یافته درصد كل

واریانس
درصد واریانس 

درصد كلتجمعی
واریانس

درصد واریانس 
تجمعی

128/24344/48244/48228/24344/48244/48222/438
23/2185/82350/3053/2185/82350/30518/845
32/1073/31753/6222/1073/31753/62212/499
51/8222/44758/9781/8222/44758/97817/739
61/4562/31161/2891/4562/31161/2897/129
71/4092/21963/5081/4092/21963/5088/662
81/3262/01265/5201/3262/01265/5206/702
91/1641/91267/4321/1641/91267/4328/529
101/0451/72569/1571/0451/72569/1575/548
111/0211/60270/7591/0211/60270/7593/374
121/0091/49080/2561/0091/49080/2562/258

شیوه استخراج: آنالیز عامل های اساسی

ادامه جدول )4(

جدول )5(: ماتریس همبستگی بین گویه ها با عامل های استخراج شده بعد از چرخش )ماتریس ساختار(
 

عامل هاگویه ها
123456789101112

10/649. عدم وجود فرهنگ تقلید محض
2. وجود فرهنگ باز و مشوق 

0/798نوآوری

30/615. تحمل و پذیرش ایده های جدید
40/628. مشاركت نخبگان و فرزانگان
5. فرهنگ انجام كار به صورت 

0/624وظیفه ای

70/718. وجود سازماندهی منظم
80/701. تفویض اختیار تصمیم گیری

9. دستگاه ویژه متولی استعدادهای 
0/645درخشان

10. تغییرات ساختاری و سازمانی در 
0/665جهت اصالح

11. سازمانی یادگیرنده، متحول و 
0/769دانایی محور

120/714. استحكام در سازماندهی
130/828. جذب نخبگان
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عامل هاگویه ها
123456789101112

140/778. سیستم پاداش
15. واگذاری مسوولیت های علمی 

0/719به جوانان

16. نگهداری و بازسازی نیروی 
0/711انسانی

170/696. كیفیت و محتوی دروس
180/769. كارایی آموزش ها

19. رشته ها و تخصص های نو و 
0/763مورد نیاز

20. جامعیت،انسجام،هماهنگی و 
0/761انعطاف پذیری در ساختار آموزشی

210/683. تعیین اولویت های آموزشی
22. كارایی و اثربخشی تعامل و 

0/665همكاری آموزشی

230/720. تعمیر، نگهداری و پشتیبانی
240/695. فرآورده های علمی و فناورانه
25. ساماندهی فرماندهی و كنترل 

0/762فناوری اطالعات

26. سامانه های مغزافزاری،  
0/734نرم افزاری و سخت افزاری

27. تجهیزات و سامانه های موثر 
0/792و پیشرفته

280/786. جهاد خودكفایی
290/669. پژوهندگی و دانش پژوهی

300/834. پرورش محققان
310/736. علم و تحقیق

320/774. اهل تحقیق و اهل ساخت بودن
33. روشمندی و ضابطه مداری 

0/789تولید علم

34. راهبردهای عملیاتی و 
0/688برنامه ریزی های منظم

35. تولید علم و نگاه متوازن به 
رشته های علمی

0/709

360/698. روند شكوفایی علمی
370/784. زمینه سازی و اداره شایسته

380/706. جهت گیری صحیح تحوالت
390/768. نگرش سیستمی به مدیریت دانش
400/784. برجستگی، دانایی و هوشمندی

410/756. هوش وافر
42. كاركنان بصیر، متخصص و 

دانشمند
0/728

430/709. ذخیره علم و داشتن آگاهی

ادامه جدول )5(
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عامل هاگویه ها
123456789101112

440/592. اعتماد به نفس
450/605. ریسك پذیری

460/789. روح شجاعت و دالوری
470/768. استقالل رای
480/784. آزاد اندیشی

490/704. احتراز از پیروی كوركورانه
500/780. پشتكار و استقامت

51. عادت شكنی و پرهیز از 
فرضیات نادرست

0/645

520/768. روحیه نظامی گری
530/784. نشاط و امید

540/727. خدمت، تالش، سازندگی و نوآوری
550/627. پیشرفت علمی
560/694. تهذیب اخالق

570/708. غرور ملی و غیرت دینی
580/783. مجاهدت در انجام تكالیف
590/713. تعهد و مسوولیت پذیری

600/781. پركاری و خستگی ناپذیری
610/705. ایمان به قدرت ملی

620/738. توكل و اعتماد به خدا
630/762. سطح ایمان، دین باوری و تعبد

640/757. معرفت، شناخت و آگاهی

شیوه استخراج: آنالیز عامل های اساسی.
شیوه چرخش متمایل: پروماكس با نرمال سازی كیزر 

ادامه جدول )5(

5- جمع بندی
امروزه در عصر تغییرات پرشتاب جهانی و در دوره ای كه رقابت، رشد فزاینده ای یافته است، تمامی سازمان ها، 

نیازمند اندیشه ها و نظرات نو می باشند. خالقیت و نوآوری عامل محرك و موتور پیش برنده سازمان هایی 

است كه خواهان پیشرفت و توسعه هستند. این پیشرفت و توسعه، در سازمان های نظامی كه امنیت ملی 

كشورها به آن ها 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 كتابخانه ای و جمع آوری مولفه ها و شاخص های موجود در ادبیات 

نظری، بیانات مرتبط فرماندهی كل قوا )مدظله( كه با موضوع پژوهش با نمونه گیری هدفمند استخراج شدند 
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ت فرماندهی کل قوا )مدظله(
س بیانا

ش جمهوري اسالمي ایران بر اسا
شکل )1(: مدل نوآوري در ارت

مدل نوآوری ارتش بر مبنای تدابیر فرماندهی کل قوا

یبعد سازمانبعد مکتبیبعد فردی

ذخیره علم و آگاهی الزم

برجستگی، دانایی و هوشمندی نسیت به دیگران
ص

متخص
دانشمند

بصیر
ش وافر

هو

ش
ش سیستمی به تولید دان

نگر

روح شجاعت و
دالوری

پشتکار و استقامت
س

اعتماد به نف
ک پذیری

ریس

آزاد اندیشی

استقالل رای

دوری از پیروی کورکورانه
عادت شکنی و پرهیز از فرضیات نادرست

نشاط و امید
روحیه نظامی گری

روحیه خدمت
ش

روحیه تال
روحیه نوآوری

شوق و میل به پیشرفت علمی
روحیه سازندگی

روحیه و تفکر بسیج
ی

تهذیب اخالق
مجاهدت در انجام تکالیف

غرور ملی و غیرت دینی
متعهد و مسئولیت پذیر

پرکاری و خستگی ناپذیری

توکل و اعتماد به خدا
ایمان به قدرت ملی

ایمان، دین باوری و تعبد
شناخت و آگاهی نسبت به همه مسائل جامعه

سازماندهی منظم

ک دستگاه ویژه متولی استعدادهای درخشان
ی

سازمانی یادگیرنده، متحول و دانایی محور

ض اختیار تصمیم گیری به سطوح پ
تفوی

ایین تر
تغییرات ساختاری و سازمانی در جهت اصالح

استحکام در سازماندهی

ش
سیستم پادا

نگهداری و بازسازی نیروی انسانی
جذب نخبگان

دادن مسئولیت های علمی به جوانان فارغ التحصیل

تعیین اولویت های آموزشی
انعطاف پذیری در ساختار آموزش

ی

همکاری آموزشی کارا در بین نیروهای مس
لح

ش ها
کارآمدی آموز

ص های نو
پدید آوردن رشته ها و تخص

و مورد نیاز

س
کیفیت و محتوی درو

اهل تحقیق و اهل ساخت
توجه ویژه به کارهای علمی و تحقیقاتی  

ش محققان
پرور

جهاد خودکفایی

مشارکت نخبگان و فرزانگا
ن

ض
گ تقلید مح

نبود فرهن

ش ایده های جدید از سوی سازمان
تحمل و پذیر

گ یاز و مشوق نوآوری
وجود فرهن

تربیت و فضای دینی و فرهنگی در سطح س
ازمان

گ انجام کار به صورت وظیفه ای در سطح سازمان
وجود فرهن

تعمیر، نگهداری و پشتیبان
ی

تجهیزات و سامانه های موثر و پیشرفته فرآورده های علمی و فناورانه

ساماندهی فرماندهی و کنترل فناوری اطالعات

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

زمینه سازی و اداره شایسته
تولید علم و نگاه متوازن به رشته های علمی

راهبردهای عملیاتی و برنامه ریزی های منظم

روشمندی و ضابطه مدار بودن تولید علم
جهت گیری صحیح تحوالت

جامعیت در ساختار آموزش
ی

هماهنگی در ساختار آموزشی

انسجام در ساختار آموزشی

قدرت علمی

ش
انگیز

جرات علمی

معرفت و ایمان

نظام منابع انسانی

ساختار سازمانی

نظام آموزشی

نظام پژوهشی

فناوری و تجهیزات

اهداف و راهبرد بر  
مبنای تولید علم

گ و جو سازمان
فرهن
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و سپس مورد گزینش قرار گرفتند. در ادامه مولفه ها و شاخص های خالقیت و نوآوری از دیدگاه فرماندهی 
كل قوا )مدظله(، استخراج گردیدند و با روش پیمایشی با استفاده از ابزار پرسش نامه، توسط خبرگان، 
رتبه بندی 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 می شود.

• ایجاد سامانه تشویق و پاداش مطلوب جهت برانگیختن افراد خالق و نوآور.

 • گنجاندن خالقیت و نوآوری دفاعی در اصول اساسی فرهنگ سازمانی.
 • شكل گیری واحد متولی استعدادهای درخشان و نخبگان در ساختار سازمانی یگان های ارتش.

 • پشتیبانی از ایده ها و نظریه های نو و تشویق افراد خالق و نوآور.
 • ترویج فرهنگ نواندیشی و نوآوری در محیط دانشگاه های افسری آجا.

 • راه اندازی كرسی های نظریه پردازی، پاسخ به سؤاالت و شبهات و نقد و مناظره در دانشگاه ها 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 
دانشگاه های افسری آجا. 

 • تدوین راهبردهاي مناسب خالقیت و نوآوري در ارتش بر اساس جهتگیري صحیح تحوالت به 
ویژه در حوزههاي دفاعي و مورد نیاز ارتش. 

 • ایجاد و ترویج جو و فرهنگ مجاهدت علمي، عملي و نظامي و تربیت و فضاي دیني و فرهنگي در 
ارتش از طریق برگزاري همایش ها، 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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