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 چکیده
به دلیل  ارتالا    نیروهای مسلح  در سطح افسران و فرماندهان وپرورشآموزشمهد عنوان به های افسریدانشگاه

و  فرمانلدهان . تحقل  ایلن املر نیازمنلد     رونلد میبه شمار  های توسعهحوزه ترینمهمها یکی از مستقیم با انسان

 در ینلوآور  و تیخالق نییتا ،پژوهش ی ایناصل هدف. کاری باال است زهیسالم، شاداب و باانگ یدهندگانآموزش

 و اسلناد  از اسلتفاده  بلا  و ایکتابخانله  و یدانیل م روش دو بله  اطالعات آوریجمع. استافسری آجا  هایدانشگاه

 و یدورجل  ملدل  یاهیل گو 12 پرسشلنامه از   ی،نلوآور  و تیل خالق سلنجش  گیلری اندازه شد. برای انجام مدارک

 های افسری آجلا دانشگاه از کارکنان نفر 140 شام  پژوهش یآمار جامعهاستفاده شد. رت با طیف لیک همکاران

 نفر 55 نمونه جامعه حجم کوکران، یریگنمونه فرمول و یطاقات تصادفی یریگنمونه روش از استفاده با که است

 داد نشان( α=0.05) درصد پنج یخطا سطح درتحلی  نتایج حاص  از تحلی  کمی )آزمون کای دو( . شد نییتع

افسری آجلا   هایباعث ارتقاء خالقیت و نوآوری در دانشگاه فرهنگ سازمانیو  ساک رهاری، ساختار سازمانی که

پلذیری سلازمان و   ساک حمایتی، ساختارهای منعطف و ارگانیک، جو سلازمانی و ریسلک   همچنین،. خواهد شد

 عام  بروز خالقیت و نوآوری هستند. ترینمهمافسری آجا  هایکارکنان در انجام تغییرات در دانشگاه

 واژگان کلیدی:
 فرهنگ سازمانی، ساختار سازمانی، سبک رهبری
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 مقدمه

نیازمند به مجموعه  یاکله هلر جامعه ددارندیاین تأک بر اندیشمندان در عصر کنونی، بسیاری از

با محیط زندگی  یطورکلبه دانشی است که متناسب با حافظه تاریخی، فرهنگی، رسم و رسوم و

تنها در حوزه ها، نهشمول بودن بسیاری از نلظریهاساس، جهان این آن جامعه سازگار باشد. بر

: 1392، فردییدانا(سؤال رفته است زیر نیز علوم انلسانی، بللکه در حلوزه علوم فیزیکی و مادی

نسان ریشه دارد و از سلرچشمه وحلی عنوان نظامی جامع که در فطرت ااسالم نیز به (.75

به انسان و انلسانیت در ابلعاد مختلف می ایگسترده شود و با دیدی عمی  و بینشسلیراب می

تقوی  (کندکه در پناه آن، سعادت و کمال انسان را تضمین می دارد اینگرد، نظام ارزشی ویژه

مناسب آن مث   هایشک  و فنون رهاری دراصول  یریکارگرهار با به (.243: 1390، دامغانی

 تحق  نظامی برای هایسازمانها و تلدابیر، زیلردستان را در اقدامات، دستورها، دستورالعم 

هدف نهایی رهاری نظامی  (.16: 1388اسکندری،  (کندمیمعین، هدایت و راهنمایی  اهداف

و  شدهنییاشتیاق و عالقه، مأموریت تع است که با وفاداری و رزمی ایجاد و نگهداری سازمان

 (نلاودن دستورهای الزم برای اجرای کار به فرجام رساند صورت در را حلتی یابیدستقاب 

افسران و  وپرورشآموزشمهد عنوان به افسریهای دانشگاهامروزه،  (.31: 1373عالیی، 

به دلی  ارتاا  مستقیم با  و نیروهای مسلح ارتش جمهوری اسالمی ایران در سطح فرماندهان

. روندمیبه شمار  در نیروی مسلح های توسعهحوزه ترینمهمها یکی از وپرورش انسانآموزش

-کاری باال است و ازجمله یاری زهیسالم، شاداب و باانگ یدهندگانتحق  این امر نیازمند آموزش

 باشند. می دهندگان این بخشدهندگان و آموزش

 تردیدی .است منابع انسانی جامعه، ک  تیدرنها و هاسازمان در وریهرهب عام  ترینمهم

 از یکی .است نهفته آن انسانی منابع پرورش و بهاود در یاهر جامعه شکوفایی که نیست

است.  کارکنان توانمندسازی گردیده، مطرح انسانی منابع بالندگی در راستای که مفاهیمی

 روز مااحث ترینداغ از یکی به انگیزش ایجاد نوین وهشی عنوانبه ، توانمندسازیدرواقع

 و آشکار هایرقابت و فناورانه هایپیشرفت سریع، تغییرات وجود .است مادل شده مدیریت

این  جهیدرنتاند، عیین ابعاد رهاری تالش کردهمحققان متعددی برای ت .است دنیا پنهان در

های رهاری به کار متنوعی برای بیان ساک ذوق و نوع نگرش محق ، تعابیر برحسبتالش، 

گرا، یا تولیدگرا که در برابر اصطالحات ؛ نظیر اصطالحات ساک رهاری وظیفهاندشدهگرفته

رشد،  (.438: 1387رضاییان، ) روندمی به کارگرا گرا، کارمندگرا، یا رابطهساک رهاری انسان

تواند از تأثیرگذار، می مهم و یعامل عنوانبه، آجا افسری یهادانشگاهتوسعه و ارتقاء دانشجویان 
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و موانع و مشکالت سر راه را برای رشد از  ردیبهره گوجود حساس و حیاتی رهاری فرماندهان 

ابتدا به حساسیت، اهمیت، زیربنایی بودن و  توان، میانجام این پژوهشمیان بردارد. بنابراین با 

موجود در توانمند نمودن دانشجویان را  مشکالت و موانعنیز رد و حیاتی بودن ابعاد رهاری پی ب

شناخت و با توجه به اینکه رهاری نظامی بر تقویت و افزایش این عوام  تأثیر بسزا و بالمنازعی 

های صحیح رهاری نظامی ماتنی بر اصول علمی، برای این کار بهره از ساک توانرا دارد، می

 . جست
 

 پژوهش مبانی نظری

 یدارادامهسطوح  "که:  کندمیعنوان  (2005) ک تئوری وابسته به عناصر توسط تریزا آمابای ی

از میزان کم و میزان معمولی خالقیت در زندگی روزمره وجود دارد، که تا سطوح باالی خالقیت 

بعالوه ،  .  خوردیمدر ابداعات اساسی، نمایش ، اکتشافات علمی و کارهای هنری به چشم 

از خالقیت در کار هر فرد حتی در یک زمینه محدود ، وجود دارد. سطح خالقیتی که  یادرجه

، تابع اجزاء خالقیت است که در همان زمان به کار  کندمیهر فرد در یک نقطه زمانی ایجاد 

سه جزء مرتاط با فرآیند خالقیت هستند .  ، و در درون و اطراف آن فرد وجود دارند.روندمی

فنی در یک حوزه مشخص ، دوم  هایمهارتتاط به یک زمینه مث  مر هایمهارتاول 

مرتاط با خالقیت از قای  فرآیندهای شخصیتی و شناختی در راستای تفکر نوین ،  هایمهارت

، احساس لذت ، یا تمای   هافعالیتانگیزه ذاتی برای شرکت در  خصوصاًسوم انگیزه انجام کار 

یعنی محیط اجتماعی که یک فرد در آن حضور  م فردی به رقابت. عام  سوم با عام  چهار

 هایشیوهری در نقش رها "تحقیقی با عنوان ( 2015) 2دونیت ". دارد ، در تعام  است

مدیریت  هایشیوه اگرچهدهد که که نتایج حاص  نشان می "را ارائه دادند. یو نوآورمدیریت 

 و تشوی  ،ن رهاری ساب تحریکخود در اهداف نوآوری مهم هستند، وجود ای دانش و نوآوری

 (.22: 1396)رضایی،  شود.برداری میاکتشاف و شناسایی و بهره هایشیوهاستفاده از  توسعه

ها را به این صورت مطرح کرده است که خالقیت و نوآوری و وجه تمایز آن (1987) 3آلارشیت

که یع است؛ حال آنوجود آوردن ایده جدید و بدخالقیت، فعالیتی ذهنی و عقالیی برای به "

 (.119: 1384کیا، )سعیدییا نتیجه است  نوآوری، تادی  خالقیت به عم 

های جدید و تازه خالقیت را مترادف با تفکر واگرا )دست یافتن به رهیافت( 1986) 4گیلفورد

نماید برای ح  مسائ ( در مقاب  تفکر همگرا )دست یافتن به پاسخی صحیح( مطرح می

                                                           
2Donate  
3. ALbrshyt 

4. Guilford 
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گیرد که خالقیت زمانی شک  می معتقد است (1993) 5وایزبرگ (.39-48: 1375)شهرآرای، 

کار بارد. این تعریف شام  دو عنصر رو شده بهای که با آن روبهای را برای مسئلهح  تازهفرد راه

تمامى توجه رابرت  مسئله. کنندهح  برای ح ح  مسئله و دوم تازه و نو بودن راه؛ اول راهاست

به افراد  تیخالقخالقیت: فراسوی اسطورۀ ناوغ بر حول این نگرش است که  در کتاب وایزبرگ

فکر کنند. تنها تفاوت عمده بین افراد  خالقانهتوانند معدودى تعل  نداشته و تمامى افراد مى

گیرند که افراد هایى را به کار مىنابغه و خلّاق و افراد عادى در این است که گروه اول روش

نقش مهمى را  خالقیتهاى اطالع هستند؛ بنابراین آموزش مهارتها بىاز آن روشدیگر 

 (.1379:42)والفی،  .کندایفا مى نیبنیدرا

ها، هنجارها و اهدافی است که بر محیط ها، فرضیهها، عقیدهفرهنگ سازمانی شام  ارزش

یک روش صحیح ادراک  عنوانبههای اساسی است که سازمان حاکم است و الگویی از فرضیه

 یبدراندیشه و احساس در رابطه با مسائ  مختلف در بین کارکنان جا افتاده است. )قوچانی و 

( فرهنگ سازمانی عاملی است که یک سازمان را از سازمان 2010)6وینگ (.82: 1390، زاده

مانی قرار همه تحرکات ساز نهیزمپسعام  محرک و در  ترینمهم عنوانبه کندمیدیگر تفکیک 

مقصود از فرهنگ سازمانی، سیستمی از استناا   (.82: 1390زاده، دارد. )قوچانی و بدری

مشترک است که اعضاء نسات به یک سازمان دارند و همین ویژگی موجب تفکیک دو سازمان 

 دهنده یتشکهای کلیدی شود و یا به تعایری دیگر مجموعه مختصات و ویژگیاز یکدیگر می

برای  7دگار شاینا .(290: 1385)رضائیان، سازمانی را فرهنگ سازمانی گویند  هایارزش

 رکند خاستگاه هیکرده است؛ وی در این مدل ادعا مشناسایی فرهنگ سازمانی مدلی ارائه 

ند. مظاهر یرگقرار می نگ سازماای فرهنهارزش سایی است که اساهفرهنگ سازمانی فرض

-مدهآفرهنگ بر هایفرضپیش آن طند از بوکه خ ابندییمز ایی بروهارزشاس فرهنگ بر اس

 (.2 :1390، نژادهادی) .اند

شناخته شده است.  هاسازمانعنوان یکی از مؤثرترین عوام  پیشرفت در فرهنگ سازمانی به

های مشترک بر رفتار و اندیشه اعضای ای از باورها و ارزشعنوان مجموعهفرهنگ سازمانی به

تواند نقطه شروعی برای حرکت و پویایی و یا مانعی در راه پیشرفت گذارد و میمی سازمان اثر

های تغییر و تحول در سازمان است. نظر به ترین زمینهبه شمار آید. فرهنگ سازمانی از اساسی

                                                           
5. Weisberg 
6weng  
7. Shain. Edgard  
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هدف این  رونیازاکند؛ های جدید تحول بیشتر به تحول بنیادی سازمانی نگاه میکه برنامهاین

مقدم، )بختیاریعنوان زیربنا به بستر تحول است ها تغییر و تحول فرهنگ سازمان بهبرنامه

1389 :81.) 

کس نظارتی بر فضای نوآوری ندارد تا هیچ اعتقاد دارد که( 2020) 8مت ردلی و جان کورتنر

گردد. چیز به اصالت شخصی و ذهنِ باز برمیبگوید نوآوری چیست و چه نیست. عمدتاً همه

ی یعنی محصول یا فرایندی جدید که هم اثرگذاری باال و هم مقیاسی بزرگ دارد. گذشته نوآور

کاری را به انجام برسانیم که قاالً هم انجام  کندمیاز این، نوآوری چیزی است که کمک 

)شفیعی نسب،  .تر. نور مصنوعی نمونۀ بارز این امر استایم، اما با روشی بهتر یا ارزانداده

 ؛های جدید انجام وظایف جارینوآوری عاارت است از خل  چیزهای تازه یا راه (.13: 1399

در طرح  هاسازمانتواند به تکنولوژی جدید با این تعریف یک نوآوری است و همچنین می

ها، تولیدات جدید و پیشرفت عملیات موجود کمک کند. نوآوری معرفی و کاربرد آگاهانه ایده

الت، خدمات یا فرآیندی جدید است که منجر به تأمین نیاز افراد، برای طراحی و ارائه محصو

 (.8: 1384)میرمیران،  شودو یا اجتماع می هاسازمانها، گروه

نظامی با  هایسازمانکه هدف مختلف در هر کشور اهداف مختلفی دارند، چنان هایسازمان

 هاسازمانن آنچه در کلیه مقاصد دانشگاه، فروشگاه و یا مؤسسات تولیدی تفاوت دارد؛ لیک

گردد؛ اجتماع یک دسته از ها محسوب میوجه مشترک جمیع آن اصطالحبهشود و مشاهده می

-مراتب سازمانی با امکانات محدود بهجمعی تحت رهاری سلسلهطور دستهافراد است که به

مدیران،  تمامی هاسازماندر  (.1388)بیگدلو، کنند منظور تحق  مقاصد خاصی همکاری می

دانند و با خشنودی آن را پذیرفته و در تنها عام  ثابت و گریزناپذیر می عنوانبهمسئله تغییر را 

کنند. طایعی است در چنین سازمانی ضرورت ندارد که مدیر بخش زیادی برابر آن مقاومت نمی

ین باور از وقت خود را برای جلوگیری از برخورد با تغییرات اختصاص دهد؛ زیرا همه به ا

 ییهاسازماندر عصر حاضر  (.87: 1379)صمدآقایی، اند که تغییر یک ارزش مثات است رسیده

بردن توانمندی خود بکوشند، وظیفه مدیر نیز  الموف  هستند که همه کارکنان آنها برای با

تابشفرد، سیدنقوی، )، ی استیافزافراهم آوردن شرایط مناسب برای این روند آموزشی و توان

 (.11، 1393نی منش،زما

جدید نیست. بلکه به وجود آوردن یک سری   و قیت به معنی اختراع یک چیز کامالخ

 (.1395 ولیزاده قره قوزلو، ،2008پرتز ، 2، کافمن  3، 2005،استرنارگ)ارتااطات همسو است 

                                                           
8 Ridley, Matt. Jon Gertner 
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تر در موارد مختلفی بر ارتاا  میان خالقیت، نوآوری و آموزش تأکید شده است. فرهنگ و بس

اند که به خل  محصول یا خدمتی جدید نوآوری را توانایی انجام امری ابتکاری تعریف کرده

ای که این توانایی ممکن است از هوش و استعداد افراد سرچشمه گرفته یا گونهمنجر شود به

 (.47: 1383حامد، )متقیآموزش ایجاد شود  لهیوسبه

با حضور  نیآفرتحولاز آن بود که رهاری  حاکی( 1395)نتایج پژوهش رستگار و مقصودی 

متغیر میانجی تسهیم دانش تأثیر مثات و معناداری بر نوآوری سازمانی دارد. همچنین در 

مدیریت دانش جهت بهاود  یهاسمیمکاننقش  (1395)خطیر، نادری، ابیلی پژوهشی موسوی

 یهارساختیزایگاه ، جآمدهدستبههای دولتی شهر تهران، که نتیجه نوآوری در دانشگاه

تر از سطح های دولتی شهر تهران، پاییندر دانشگاه) فنی و اجرایی (مدیریت دانش و نوآوری

با رویکرد سازمانی، به ارائه فکر و طرح نوین، برای بهاود و ارتقاء کمیت یا  .متوسط است

افزایش تولیدات وری، گردد؛ مثالً افزایش بهرههای سازمان، خالقیت اطالق میکیفیت فعالیت

خالقیت می  ذاتی است که در وجود انسان به ودیعه نهاده  (.29: 1380)حقای ، یا خدمات 

-خالقیت عاارت است از به (.249: 1372)مطهری، شده و انسان مظهر خالقیت الهی است 

نوآوری  (.33: 1385)رضائیان، های ذهنی برای ایجاد یک فکر یا مفهوم جدید کارگیری توانایی

های ناشی نوآوری عملی ساختن ایده درواقعهای نوین ناشی از خالقیت؛ کارگیری ایدهیعنی به

جدید و یا محصول تازه یک فرآیند، خدمت  صورتبهسازد و آن را پذیر میاز خالقیت را امکان

افزایش علم و دانش و تغییرات ( 2013)10و مایر 9پیوکا (.110: 1384)تراکمه، دهد ارائه می

های خود قرار دهند. زیرا را در رأس برنامه هادانشگاه، هاسازمانشتاب ساب شده است که پر

 و تلیه لوالیه (.19: 1396، رضایی) .عوام  توسعه کشورهاست ترینمهمیکی از  وپرورشآموزش

 ها باید تجدید؛ چراکه قابلیتکندمیثااتی ایجاد نوآوری، فرآیندی است که تردید و بی( 2006)

تقویت شوند، تقسیم منابع تغییر یابند، سازماندهی مورد تجدیدنظر قرار گیرد، استراتژی  و

های نوآوری در مرحله اول بسیاری از طرح (2002) زالتین و 11ترنینکو .مجدداً ارزیابی شود

-شوند؛ چراکه مشارکتمتوقف می هانصب بر دیوارها و یا جاگرفتن در گوشه کتابخانه صورتبه

اند را ندارند. پیشنهاد کرده آنچه( قدرت کافی برای پیگیری و اجرای پردازان دهیان )کنندگا

ها را دریافت و تعدی  کرده و افراد را درگیر فرآیندهای و اثربخش که ایده کاراای وجود سامانه

                                                           
9 Puukka 

10 Mayer 
11 Trnynkv 
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اجرایی و ارزیابی کند، یک جزء اساسی و حیاتی در فرآیند نوآوری است. کلید نوآوری، تادی  

ح  مسئله باید فلسفه ای جدید است، ولی هنگام تالش برای یافتن راهک ایده کهنه به ایدهی

تر از آن نیست که تنها یک ایده خطرناک زیچچیه»گوید: را به خاطر داشت که می 12کارترامی

پردازان نظران و نظریهصاحب( 2000دلوی و همکاران ) .«تمام ذهن شما را اشغال کرده باشد

یک سازمان  دهنده یتشکها و ارکان اصلی دارند که مؤلفه نظراتفاقسازمان بر این نکته حوزه 

و مأموریت، ساختار، خصوصیات فردی کارکنان، فرهنگ سازمانی، آموزش،  از: هدف اندعاارت

 .تکنولوژی و محیط
 

 های پژوهشپیشینه

موضوع پژوهش، ما را به  پیرامون شدهانجامتحقیقات وجو در اسناد، مدارک و کاوش و جست

سازد. این باره متغیرهای پژوهش رهنمون میو آثار علمی داخلی متعددی در تحقیقات

در این تحقی   موردنظراز دیدگاهی خاص به شناخت و بررسی مفاهیم  ،هر یک تحقیقات

 اند.پرداخته
 شدهانجام( پیشینه تحقیقات 1جدول)

 نتایج موضوع محقق

فرزاد 

اسماعیلی و 

همکاران، 

(1395) 

خالقیت و نوآوری 

 کارکنان پایور

 هایسازماندر 

اطالعاتی ل امنیتی 

 هوشمند

  شخصیتی و نگرشلی، بله هنگلام     هاییژگیویات فردی، خصوصبهتوجه جدی

اطالعاتی ل امنیتی هوشمند از اهمیلت   هایسازماناستخدام کارکنان پایور در 

بله   تلوان یمل فردی  هاییژگیوو ضرورت بسیار باالیی برخوردار است. در بعد 

 یریکلارگ بله مواردی نظیلر هوشلمندی، دانلش و مهلارت فنلی کارکنلان در       

شخصلیتی، تصلور قلوی از خلالق بلودن، پشلتکار،        ازنظلر نوین و  هاییفناور

در ایجاد تغییلر   پذیرییسکر، هایدهادر پیگیری  ناپذیرییخستگاستقامت و 

جدیلد اشلاره    هلای یلده او تحول، چالش پذیری، جسارت و شجاعت در بیلان  

 .نمود

  نو هستند، عموماً افلرادی هسلتند    هاییدهاکارکنانی که صاحب تفکر خالق و

احسلاس للذت و رضلایتمندی     دهنلد یمکه نسات به کار و فعالیتی که انجام 

. در ایللن راسللتا ضللرورت دارد؛ اوالً در گللزینش کارکنللان سللازمان، کننللدیملل

آنان مدنظر قلرار گیلرد؛    یمندعالقهواگذاری مشاغ  و انتخاب مح  خدمتی، 

فنون نلوین ملدیریتی و ایجلاد ارتالا  مناسلب بلا        یریکارگبهثانیاً مدیران با 

ظهلور و   هلای ینله زمکارکنان، محیطی توأم با صمیمیت در مجموعه ایجلاد و  

بلا توجله بله متغیلر بلودن       .و افکار نو را در سازمان فراهم سلازند  هایدهابروز 

 هلای سلازمان تضلمین امنیلت پایلدار از سلوی      محیط امنیتی و لزوم ایجاد و

از  نگلری ینلده آاطالعاتی ل امنیتلی هوشلمند؛ روزآملدی، اسلتعداد پلروری و       

اطالعلاتی ل     هلای سلازمان کارکنلان پلایور    یهلا آموزشمرتاط با  هاییژگیو

                                                           
12 Emy Carter 
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 نتایج موضوع محقق

بایستی از جامعیت، اثربخشی، کلارایی،   هاآموزش. ضمناً استامنیتی هوشمند 

افی برخوردار بلوده تلا بتوانلد نتلایج مطللوب و ملورد       هدفمندی و ... الزم و ک

 .انتظار را در پی داشته باشد

و  نادر رضایی

همکاران، 

(1396) 

 

ررسی نقش مدیریت ب

دانش در ارتقاء 

خالقیت و نوآوری 

 کارکنان در

 نظامی هایسازمان

کله   گیلریم یمپژوهش نتیجه  هایهفرضاز آزمون  آمدهدستبهبا توجه به نتایج 

انش و ابعاد آن بر خالقیت و نلوآوری کارکنلان در سلازمان نظلامی     مدیریت د

 .دارد یرتأثنزاجا 

 

 

 یعل یدس

 مجیدی

(1395) 

 

نقش فرهنگ سازمانی 

در ایجاد خالقیت و 

  نوآوری در

 امنیتی هایسازمان

نقش فرهنگ سازمانی در ایجاد خالقیت و نوآوری در  ؛پژوهشگر با طرح سؤال

نماید که ایجاد خالقیت و گیری میچنین نتیجهامنیتی چیست؟  هایسازمان

امنیتی، قا  از هر چیز مستلزم تغییر در فرهنگ  هایسازماننوآوری در 

. است هاسازمانسازی ذهنی و فرهنگی برای افراد این سازمانی و زمینه

تواند نقطه شروعی برای حرکت و پویایی و یا مانعی در فرهنگ سازمانی می

های تغییر و ترین زمینهه شمار آید. فرهنگ سازمانی از اساسیراه پیشرفت ب

امنیتی است و توسعه نظام خالقیت و نوآوری، نیازمند  هایسازمانتحول در 

 .نوین مدیریتی است هایشیوهکارگیری بسترسازی فرهنگی و به

مرادی و 

پور ابراهیم

(1393) 

تایین دوسوتوانی 

 عنوانبهسازمانی 

ر مفهومی نوین د

 هایسازمانمدیریت 

 بنیاندانش

بنیلان بلا داشلتن یلک     هلای دانلش  دارند؛ شلرکت در تحقیقات خود اذعان می

انللداز مشللترک و مللدیران  سللاختار غیرمتمرکللز، فرهنللگ مشللترک، چشللم  

یلابی بله   تواننلد دسلت  منلابع کلیلدی دوسلوتوانی ملی     عنلوان بله پذیر انعطاف

 دوسوتوانی را تسهی  کنند.

اکارزاده و 

زاده شفیع

(1391) 

بررسی نقش دولت در 

بهاود روند ایجاد و 

 یوکارهاکسبتوسعه 

 بنیاندانش

تعلاریف مختللف و متعلددی بلرای      هرچنلد دارند؛ در پژوهش خود اذعان می

توان گفلت نقطله اشلتراک    بنیان مطرح گردیده است اما میهای دانششرکت

های باالیی از داراییبنیان نسات های دانشاین تعاریف آن است که در شرکت

تلرین منالع   اصللی  عنلوان بله ها به نوآوری نامشهود وجود داشته و این شرکت

 رقابتی متکی هستند.

 

 

مهدوی و 

الدزینشیخ

 (1390ین )

تحلی  اثربخشی 

های علم و پارک

فناوری به کمک نتایج 

فرآیند ارزیابی 

بنیان های دانششرکت

های مستقر در پارک

 علم و فناوری

اسللاس تجربیللات عملیللاتی خللود در مللدیریت پللارک فنللاوری اصللفهان،    بللر

انلد کله   بخلش خصوصلی تعریلف نملوده     مؤسسلات بنیان را های دانششرکت

دارایلی ایلن    تلرین مهلم اند. تادی  پایدار دانش به ثروت تشکی  شده منظوربه

یلک کلار    مؤسسلات ها دارایی فکری بوده و تحقیل  و توسلعه در ایلن    شرکت

 برای همیشه نیست بلکه یک فرآیند همیشگی و پویاست. باریکمقطعی و 
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 نتایج موضوع محقق

والدیمیر 

کوردین، 

ویورل 

درویکا النا 

(2012) 

خالقیت، نوآوری و تغییر 

 هایسازماندر 

 بنیاندانش

سازی ها و پیادهبا هدف تایین نقش حیاتی خالقیت و نوآوری در اجرای پروژه

اقلدامات   یوسلو سلمت الله  های تغییر سازمانی است. همچنلین ایلن مق  برنامه

گللذار بلله مرحللله سللازمان امللروزی را جهللت هللایسللازمانپیشللنهادی بللرای 

وسلیله  نمایلد. توانمنلدی خالقیلت و نلوآوری سلازمان بله      محور ارائه میدانش

سلازی  هلا و پیلاده  ظرفیت آفرینش اعضای آن در اموری ماننلد اجلرای پلروژه   

هلای نلو   کارگیری ایدهتجربه و به های الزم در تداوم تولید،راهاردها و سیاست

ها به کاالهای ملموس )محصوالت و خدمات( یا ناملموس )دانلش(  و تادی  آن

دهلد کله تغییلر را    اجلازه ملی   هاسازمانشود. خالقیت و نوآوری به تعیین می

هلای جدیلد ایجلاد کننلد و محصلوالت، خلدمات و       بینی کنند، فنلاوری پیش

بنیلان بلر آینلده متمرکلز     نند. سازمان دانشهای عملیاتی جدید تولید کروش

است و ملدیران و کارآفرینلان آن دارای یلک دیلدگاه راهالردی فراکنشلی در       

کلارگیری  هستند. فرآیند تحلول سلازمانی مسلتلزم بله     وکارکسبرویکردهای 

حصول اهداف ملرتاط   یسوبهها و فنون مدیریتی برای هدایت ها، روشسامانه

گذار به مرحله  منظوربهجدید سازمان است. موارد زیر  های راهاردیبا گرایش

شود: اجرای مدیریت راهاردی و مقیاس وسلیع،  بنیان توصیه میسازمان دانش

هلا و  سلازی سیاسلت  خالقیت و نلوآوری، عملیلاتی   یسوبهارتقاء جو سازمانی 

فرهنگلی   های خاص برای توسعه منلابع انسلانی، ایجلاد و توسلعه ملدل     برنامه

هلا و  فرین جدید و همکاری سازمانی در راسلتای همکلاری بلا دانشلگاه    آتحول

 ها.پژوهشکده

 

 مدل مفهومی پژوهش

 و تیل خالقبلر   ملؤثر پس از مطالعه پیشینه تحقی  و مشاهده عوام  موجود در مسیر اثرگذاری عوامل   

 دعلی مجیدیسیمطالعات در  خصوصبه، آنچه در تحقیقات مختلف افسری آجا هایدانشگاه در ینوآور

(، والدیمیلر کلوردین، ویلورل    2012(،  مادالینا کریستینا توکلان ) 1393پور )مرادی و ابراهیم، (1395)

( مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به فرضیات پژوهش 2004( و پترا بوش سیتسما )2012درویکا النا )

 گردد.پیشنهاد می 1مدل مفهومی شک  شماره 
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 فهومی پژوهش( مدل م1شکل )

 پژوهششناسی روش

روش تحقی  در این پژوهش ماهیت موضوع پژوهش، این پژوهش از نوع کاربردی و به  توجه با

از تحلی  کمی )آزمون کای دو( استفاده شده است.  هاداده  یوتحلهیتجزجهت . استتوصیفی 

ای صورت گرفته بخانهآوری اطالعات به دو روش میدانی و کتابرای انجام این پژوهش، جمع

 مطالعه موردمحق  اسناد و مدارک موجود ادبیات موضوع آوری جهت جمع، کار نیااست. برای 

 .های مناسای را ارائه نمایدکارقرار داده و سعی دارد با دالی  منطقی و ارسال پرسشنامه، راه

ابزار است.  هشدیآورجمعمیدانی نیز عمده اطالعات از طری  پرسشنامه  درروش همچنین

 14با طیف لیکرت و همکاران 13مدل دورجی نوآوری پرسشنامه سنجش خالقیت وگیری اندازه

فرهنگ ، ساک رهاری، ساختار سازمانی مؤلفهای دارای سه گویه 12. این پرسشنامه است

و  ساختار سازمانی، ساک رهاری. ضرایب پایایی این پرسشنامه به ترتیب برای است سازمانی

 روایی پرسشنامه خالقیت و .است آمدهدستبه/. 83/. و 79/.، 85برابر با  فرهنگ سازمانی

نوآوری محاساه گردید و روایی آن را بسیار باال گزارش کردند و ضریب پایایی آن را برای هر 

بررسی  منظوربه. در این مطالعه ها با استفاده از آلفای کرونااخ محاساه نمودیک از زیر مقیاس

وسیله به شدهیآورجمعاز اطالعات آماری  افسری آجا هایدانشگاهش خالقیت و نوآوری در نق

های دانشگاه نفر از کارکنان 140جامعه آماری این تحقی  شام   پرسشنامه استفاده شده است.

                                                           
13 Dorji 
14 Likert 

خالقیت و 
نوآوری در 
دانشگاهای 
افسری آجا

فرهنگ  
سازمانی

ساک
رهاری

ساختار  
سازمانی
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گیری به روش تصادفی طاقاتی تعیین و حجم نمونه . که در این پژوهش نمونهاست افسری آجا

 (.2رسید )جدول شماره  55مول کوکران به عدد از فر

باشند لذا برای ای بوده و میانگین پذیر میهای این تحقی  دارای مقیاس فاصلهداده کهییازآنجا

 .شودیمای میانگین استفاده تعیین اندازه نمونه از تخمین فاصله
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= N  استنفر  140جامعه آماری که برابر با. 

= n جامعه نمونه 
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 در نظر گرفته شده است. 96/1سطح خطا برابر 

σ
2

 در نظر گرفته شده است. 74/3واریانس جامعه که برابر  = 

=d در نظر گرفته شده است. 4/0 اختالف میزان انحراف جامعه نمونه      

  𝑍𝛼

2
است. واریانس جامعه آملاری از روی   شده همحاسااز طری  جدول مربوطه  %95با ضریب اطمینان 

 است. شدهنییتعشده  گرفتهانجامتحقی  

4.039.0
140

55
                        1405783ضریب نمونه   جمع ک = 

334.083  224.057             = کارشناسان فنی  های فنی= کمیته 

 

 های جامعه آماری و نمونهویژگی (2)دول ج

  

 

 

 و مدارکتعیین پایایی اسناد 

ی متغیرها و مفاهیم ایگو شودیمبرداری ها در این تحقی  بهرهاسناد و مدارکی که از آن -

 موردنظر تحقی  هستند.

کننده آن چیزی است که باید چگونگی آن در متغیر تابع تایین طور واقعی بیانها بهشاخص -

 شوند.

 جمع ک  کارشناسان فنی های فنیکمیته 

 140 83 57 جامعه آماری

 55 33 22 تعداد نمونه
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های افسری ارتش جمهوری ارتقاء خالقیت و نوآوری دانشگاهنظر در زمینه با افراد صاحب -

 .شدنظر تاادلاسالمی ایران 

 .شدارتقاء خالقیت و نوآوری از تحقیقات مرتاط جهت شاخص سازی  -

از اسناد و مدارک موجود در آجا و همچنین از مدارک مجامع معتار علمی مانند دافوس  -

 د.شاستفاده 

 دهشمقایسه اسناد و مدارک و تطای  نظرات مختلفی که در راستای مطالب مطروحه انجام  -

 نشان از اعتاار باالی این ابزار را دارد.

های مختلف با صورت کتای و در زمانهای بههای مصاحاه، سؤالبرای باال بردن پایایی پاسخ

شده مجدداً ؛ و در مراح  جداگانه و با سؤاالت تکمی  و تصحیحشدشوندگان مطرح مصاحاه

نظران طرح گردیده گیری از تجارب کارشناسان و صاحبهای با بهره. سؤالگردیدمصاحاه انجام 

های مصاحاه بر های تحقی  یاری نماید. سؤالای که بتواند محق  را دریافتن پاسخ سؤالگونهبه

ترین شده، شفاف بوده و دارای کمهای مطروحه انتخابمانای ساختار تحقی  حاضر و شاخص

ی اگونهبهنظران طرح گردیده گیری از تجارب کارشناسان و صاحببا بهره هایسؤال؛ استابهام 

مانای  های مصاحاه برسؤال ؛تحقی  یاری نماید هایسؤالرا دریافتن پاسخ  محق بتواند که 

ابهام  نیترکم، شفاف بوده و دارای شدههای مطروحه انتخابشاخص و ساختار تحقی  حاضر

 .بود

با طیف لیکرت  مدل دورجی و همکاران نوآوری پرسشنامه سنجش خالقیت وگیری ابزار اندازه

نظری  یربنایزاین پرسشنامه به دلی   .استگویه  (( 12این پرسشنامه دارای )) .استفاده شد.

روش  .خارگان با تخصص موضوعی از روایی محتوایی الزم برخوردار است دییتأمناسب . 

مخالفم  کامالًبرای هر گزینه  پرسشنامه خالقیت و نوآوری در سازمان و تفسیر نتایج یازدهیامت

 .گرفته شدامتیاز در نظر  5موافقم  کامالًو  4، موافقم 3، نه موافقم نه مخالفم 2، مخالفم 1

  و زمینه الزم کندمیدهد که سازمان از خالقیت و نوآوری حمایت : نشان می40تا  60امتیاز 

. در چنین جوی، کارکنان فرصت کندمیکارکنان را فراهم  یهاشنهادیپبرای بیان نظرات و 

 .های جدید خود را دارندآزمون ایده
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  ینوآوردهد که جو حاکم بر سازمان تا حدودی از خالقیت و : نشان می20تا  40امتیاز 

 .کندمیم جدید را برای آنها فراه یهادهیاو زمینه بروز  کندمیکارکنان حمایت 

  الزم برای حمایت از  یهارساختیزو  یریپذانعطافن از دهد که سازما: نشان می20امتیاز زیر

 .ستینتوسط کارکنان برخوردار  یهاشنهادیپجو نوآوری و ارائه نظرات و 

 . که در آن:شد برای تعیین پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرون باخ استفاده

 =j  سؤالام واریانس 

 = واریانس ک  آزمون

J تعداد سؤاالت پرسشنامه = 

 :هستاعتاار پرسشنامه مذکور به شرح زیر 

 محاسبه آلفای کرون باخ( 3جدول )
 شدهمحاساهآلفای  عام  آزمودنی

 0.81 ؟دارد های افسری آجاساک رهاری چه تأثیری در ارتقاء خالقیت و نوآوری دانشگاه

 0.80 ؟دارد های افسری آجادر ارتقاء خالقیت و نوآوری دانشگاه ساختار سازمانی چه تأثیری

 0.78 ؟دارد های افسری آجافرهنگ سازمانی چه تأثیری در ارتقاء خالقیت و نوآوری دانشگاه

 

 ژوهشپهای ها و یافتهداده وتحلیلتجزیه
 های تحقیق )پرسشنامه(کمی فرضیه وتحلیلتجزیههای حاصل از یافته

 فرضیه اول پژوهش پرداخته ررسیبهای پژوهش؛ ابتدا به های مربو  به فرضیهن یافتهدر بیا

ت و نوآوری از طری  محاساه جمع خالقیو سازی ساک رهاری نمره بهاود و نهادینهشود؛ می

های آن شده است و برای توصیف این متغیر، نمرههای مربوطه در پرسشنامه حاص  نمره سؤال

  بندی گردیده است.تقسیم کم خیلی، زیاد، متوسط، کم و زیاد خیلیبه پنج رده 

 هاگام یکم: تدوین فرضیه

OH :هلای دانشلگاه خالقیلت و نلوآوری را در   تلوان  ملی ن سازی ساک رهاریبا بهاود و نهادینه 

 تحق  بخشید. افسری آجا

1:H افسری  هایدانشگاهتوان خالقیت و نوآوری را در میی سازی ساک رهاربا بهاود و نهادینه

 .تحق  بخشید آجا

 گام دوم: محاسبه آماره آزمون
 

2

2S

2S


















2

2

2
1

1 S

S

j

j
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 اول هیآزمون فرض آماره محاسبه( 3جدول )
ف
ردی

 

 رتاه

فراوانی 

 شدهمشاهده

ij
fo

 

 فراوانی

 مورد انتظار

ij
fe

 

 نیانگیانحراف از م

ijij
fefo 

 

 نیانگیمجذور انحراف از م

2
)(

ijij
fefo 

 

2)( ijij fefo 

ijfe
 

 2/9 5/126 25/11 75/13 25 خیلی زیاد 1

 8/3 5/52 25/7 75/13 21 زیاد 2

 4/2 33 -75/5 75/13 8 متوسط 3

 8/11 5/162 -75/12 75/13 1 کم 4

 0 0 0 0 0 خیلی کم 5

 2/27 - - 55 55 جمع

 فراوانی مورد انتظار: 

 

 2

= ∑
(𝐅𝐞–𝐅𝐨)𝟐

𝐅𝐞
 = 27/2    

 ماره بحرانی )جدولی(گام سوم: محاسبه آ

 2

𝛼 ،  𝑑𝑓
=  2

0.05 ،3
= 7/81                                  DF = R – 1 = 4 – 1 = 3 

 گام چهارم: استنتاج )قضاوت(

مقدار  ازآنجاکه، آمدهدستبه( 81/7( و مقدار آماره بحرانی )2/27با توجه به مقدار آماره آزمون )

گیرد؛ لذا قرار می 1Hتر است و در ناحیه بزرگ آمدهدستبهآماره آزمون از مقدار آماره بحرانی 

توان می %95گردد، بنابراین با سطح اطمینان و تصدی  می دییتأفرضیه صفر رد و فرضیه مقاب  

-دانشگاهتوان خالقیت و نوآوری را در ری میسازی ساک رهابا بهاود و نهادینه"ادعا نمود که

 (2شک  شماره  ). تحق  بخشید افسری آجا های

 
 
 

 

 

 

 

 ( مربوط به فرضیه اول2( مجذور کا )خی2شکل شماره )

75/13
4

55



 ij

ij

ij fe
n

fo
fe

1H

0H

2X

y

1

81/7  

 مقدار بحرانی 

2/27  
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 چون
2 اسلتگی وجلود دارد، بلرای محاسلاه     همآن است که بین دو صفت متغیر  دهندهنشان

 شود:افقی ( از فرمول زیر استفاده می)ضریب تو شدت آن

44.57%
552.27

2.27
2

2








n

C


 

خالقیت و  بین ساک رهاری یعنی شدت ضریب هماستگی تواف  پیرسون یا ضریب تواف 

از  ریبوده است. بنابراین این دو متغ %44/57به میزان  افسری آجا هایدانشگاهنوآوری در 

 .باشندمییکدیگر مستق  ناوده و  بر همدیگر تأثیرگذار 

سازی نمره متغیر بهاود و نهادینهشود؛ فرضیه دوم پژوهش پرداخته میدر ادامه به بررسی 

های مربوطه در خالقیت و نوآوری از طری  محاساه جمع نمره سؤال وزمانی ساختار سا

زیاد، زیاد، های آن به پنج رده خیلیشده است و برای توصیف این متغیر، نمرهپرسشنامه حاص 

 بندی گردیده است. کم تقسیممتوسط، کم و خیلی

 هاگام یکم: تدوین فرضیه

OH: هلای دانشلگاه توان خالقیلت و نلوآوری را در   مینسازمانی سازی ساختار با بهاود و نهادینه 

 .  تحق  بخشید افسری آجا

1:H هلای دانشلگاه تلوان خالقیلت و نلوآوری را در    سازی ساختار سازمانی میبا بهاود و نهادینه 

   .تحق  بخشید افسری آجا

 گام دوم: محاسبه آماره آزمون

 

 دوم هیآزمون فرض آماره محاسبه( 4جدول )

ف
ردی

 

 هرتب

فراوانی 

 شدهمشاهده

ij
fo

 

 فراوانی

 مورد انتظار

ij
fe

 

 نیانگیانحراف از م

ijij
fefo 

 

 نیانگیمجذور انحراف از م

2
)(

ijij
fefo 

 

2)( ijij fefo 

ijfe
 

1 
خیلی 

 زیاد

21 
75/13 25/7 5/52 81/3 

 47/10 144 13/23 75/13 23 زیاد 2

 01/1 14 -75/3 75/13 10 متوسط 3

 81/11 5/162 -75/12 75/13 1 کم 4

5 
خیلی 

 کم

0 
0 0 0 0 

1/27 - - 55 55 جمع  
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 فراوانی مورد انتظار: 

 

 

 2

= ∑
(𝐅𝐞– 𝐅𝐨)𝟐

𝐅𝐞
 =  27/1 

 گام سوم: محاسبه آماره بحرانی )جدولی( 


2

𝛼 ،  𝑑𝑓

= 
2

0.05 ، 3

= 7/81 

DF = R – 1 = 4 – 1 = 3 

 گام چهارم: استنتاج )قضاوت(

 ازآنجاکه، آمدهدستبه( 81/7( و مقدار آماره بحرانی )1/27با توجه به مقدار آماره آزمون )

-قرار می 1Hتر است و در ناحیه بزرگ آمدهدستبهمقدار آماره آزمون از مقدار آماره بحرانی 

گردد، بنابراین با سطح اطمینان و تصدی  می تأییدگیرد؛ لذا فرضیه صفر رد و فرضیه مقاب  

توان خالقیت و نوآوری سازی ساختار سازمانی میاود و نهادینهبا به"توان ادعا نمود کهمی 95%

 (3) شک  شماره  ."تحق  بخشید افسری آجا هایدانشگاهرا در 

 
 

 

 

 

 

 

 ( مربوط به فرضیه دوم2( مجذور کا )خی3شکل شماره )

 چون
2 د، بلرای محاسلاه   اسلتگی وجلود دار  همآن است که بین دو صفت متغیر  دهندهنشان

 شود:)ضریب توافقی ( از فرمول زیر استفاده می شدت آن

38.57%
5501.27

01.27
2

2








n

C


 

سلازی سلاختار   با بهاود و نهادینله  یعنی شدت ضریب هماستگی تواف  پیرسون یا ضریب تواف 

بوده اسلت.   %38/57به میزان  افسری آجا هایدانشگاهتوان خالقیت و نوآوری را در سازمانی می

 باشند.و بر همدیگر تأثیرگذار میاز یکدیگر مستق  ناوده  رینابراین این دو متغب

75/13
4

55



 ij

ij

ij fe
n

fo
fe

1H

0H

2X

y

1

81/7  

 مقدار بحرانی 

1/27  
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سلازی  نملره متغیلر بهالود و نهادینله    شود؛ فرضیه سوم پژوهش پرداخته میدر پایان به بررسی 

هلای مربوطله در   خالقیت و نلوآوری از طریل  محاسلاه جملع نملره سلؤال       وفرهنگ سازمانی 

زیاد، زیلاد،  های آن به پنج رده خیلیشده است و برای توصیف این متغیر، نمرهپرسشنامه حاص 

 (4 شماره جدول)بندی گردیده است. کم تقسیممتوسط، کم و خیلی

 هاگام یکم: تدوین فرضیه

OH: هلای دانشلگاه توان خالقیلت و نلوآوری را در   مینسازی فرهنگ سازمانی با بهاود و نهادینه 

 تحق  بخشید. افسری آجا

1:H هلای دانشلگاه توان خالقیلت و نلوآوری را در   سازی فرهنگ سازمانی میبا بهاود و نهادینه 

 تحق  بخشید. افسری آجا

 به آماره آزمونگام دوم: محاس

 سوم هیآزمون فرض آماره محاسبه (5شماره ) جدول

ف
ردی

 

 رتبه

فراوانی 

 شدهمشاهده

ij
fo

 

 فراوانی

 مورد انتظار

ij
fe

 

 نیانگیانحراف از م

ijij
fefo 

 

 نیانگیمجذور انحراف از م

2
)(

ijij
fefo 

 

2)( ijij fefo 

ijfe
 

 91/10 06/150 25/12 75/13 26 خیلی زیاد 1

 94/4 06/68 25/8 75/13 22 زیاد 2

 36/4 06/60 -75/7 75/13 6 متوسط 3

 04/1 06/14 -75/3 75/13 1 کم 4

 0 0 0 0 0 خیلی کم 5

 25/21 - - 55 55 جمع

 

 مورد انتظار:  فراوانی

 2

= ∑
(𝐅𝐞– 𝐅𝐨)𝟐

𝐅𝐞
 =  21/25 

 گام سوم: محاسبه آماره بحرانی )جدولی( 


2

𝛼 ،  𝑑𝑓

=


2

0.05 ، 3

= 7/81 

 

 

 

 

75/13
4

55



 ij
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ij fe
n

fo
fe
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 گام چهارم: استنتاج )قضاوت(

 ازآنجاکه، آمدهدستبه( 81/7( و مقدار آماره بحرانی )25/21با توجه به مقدار آماره آزمون )

-قرار می 1Hتر است و در ناحیه بزرگ آمدهدستبهمقدار آماره آزمون از مقدار آماره بحرانی 

گردد، بنابراین با سطح اطمینان و تصدی  می تأییدلذا فرضیه صفر رد و فرضیه مقاب   ،گیرد

توان خالقیت و سازی فرهنگ سازمانی میبا بهاود و نهادینه"توان ادعا نمود که می 95%

 (4)شک  شماره  ."تحق  بخشید افسری آجا هایدانشگاهنوآوری را در 

 
 

 

 

 

 

 

 ( مربوط به فرضیه سوم2(مجذور کا )خی4شکل شماره )
 

 چون
2 استگی وجود دارد، برای محاساه همآن است که بین دو صفت متغیر  دهندهنشان

 شود:)ضریب توافقی ( از فرمول زیر استفاده می شدت آن

78.52%
5525.21

25.21
2

2








n

C


 

سازی فرهنگ با بهاود و نهادینه یعنی شدت ضریب هماستگی تواف  پیرسون یا ضریب تواف 

بوده است.  %78/52به میزان  افسری آجا هایدانشگاهن خالقیت و نوآوری را در تواسازمانی می

 باشند.بر همدیگر تأثیرگذار می از یکدیگر مستق  ناوده و ریبنابراین این دو متغ

موارد ذی   ات تحقی دو مرتاط با فرضیدر نهایت مطاب  با نتایج حاصله از طری  آزمون خی

 احصاء گردید:

توان سازی ساک رهاری میبا بهاود و نهادینه "توان ادعا نمود کهمی %95ن با سطح اطمینا

 ."تحق  بخشید افسری آجا هایدانشگاهخالقیت و نوآوری را در 

44.57%
552.27
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یعنی شدت ضریب هماستگی رابطه موجود میان ساک رهاری و خالقیت و نوآوری در 

 . است % 44/57معادل با  افسری آجا هایدانشگاه

توان سازی ساختار سازمانی میبا بهاود و نهادینه "نمود که توان ادعا می %95با سطح اطمینان 

."تحق  بخشید افسری آجا هایدانشگاهخالقیت و نوآوری را در 
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 یعنی شدت ضریب هماستگی رابطه موجود میان ساختار سازمانی و خالقیت و نوآوری در

 . است %38/57معادل با  افسری آجا هایدانشگاه

-می سازی فرهنگ سازمانیبا بهاود و نهادینه "توان ادعا نمود که می %95با سطح اطمینان 

 ."تحق  بخشید افسری آجا هایدانشگاهتوان خالقیت و نوآوری را در 

78.52%
5525.21

25.21
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فرهنگ سازمانی و خالقیت و نوآوری در یعنی شدت ضریب هماستگی رابطه موجود میان 

 .است %78/52معادل با  افسری آجا هایدانشگاه

 

 گیری نتیجه

در سه حوزه ساک رهاری، ساختار سازمانی و فرهنگ  شدهانجاماهم نتایج حاص  از پژوهش 

 :استبه شرح موارد ذی   آجاافسری  هایدانشگاهسازمانی جهت نی  به خالقیت و نوآوری در 

عام  مؤثر  ترینمهمافسری  هایسازمانساک حمایتی و غیرکنترلی رهاری در  :ساک رهاری

توانند خالقیت در کارکنان می نفساعتمادبهبر خالقیت و نوآوری بوده و رهاران از طری  ایجاد 

های نو هستند، خالق و ایده که صاحب تفکر کارکنانیافسری ارتقاء دهند.  هایرا در دانشگاه

-دهند احساس لذت و رضایتو فعالیتی که انجام می عموماً افرادی هستند که نسات به کار

کارگیری فنون نوین مدیریتی و ایجاد کنند. در این راستا ضرورت دارد؛ مدیران با بهمندی می

های ظهور و اد و زمینه، محیطی توأم با صمیمیت در مجموعه ایجاین کارکنانارتاا  مناسب با 

های این مطلب با یافته فراهم سازند. افسری آجا هایدانشگاهها و افکار نو را در بروز ایده

 ( مطابقت دارد.1395) ( و سیدعلی مجیدی2012والدیمیر کوردین، ویورل درویکا النا )

سازمان و  پذیری: ساختارهای منعطف و ارگانیک و نیز جو سازمانی و ریسکیسازمان ساختار

کننده توان خالقیت و نوآوری در عوام  تسهی  و تقویت ترینمهمکارکنان در انجام تغییرات از 

است. ساختارهای منعطف و ارگانیک نسات به دیگر ساختارها برای  افسری آجا هایدانشگاه

ی، در تمامی سطوح مدیریتی )عال ترند.مناسب افسری آجا هایخالقیت و نوآوری در دانشگاه



 1400 تابستان ،56 شماره ،هفدهم سالی، نظام فنون و علوم فصلنامه                                                              24

 

 
 
 

های معنوی و مادی های نو و خالقانه و همچنین حمایتمیانی و اجرایی(؛ با ارج نهادن به ایده

های نو و تغییرات مثات های مرتاط با تحق  ایدهخالق و نوآور، زمینه کارکنانالزم و کافی از 

ان در بی مدیراناحساس اطمینان و امنیت از سوی  تسهی  گردد. افسری آجا هایدانشگاهدر 

افسری  هایدانشگاهها و پیشنهادها در سطح در جاری شدن ایده ییبسزاعقاید و نظرات، نقش 

این مطلب با  تواند بسترساز تحول سازمانی گردد.های جدید میداشته و از این طری  ایده آجا

(، 2006) و تلیه (، لوالیه2000(، دلوی و همکاران )2012های مادالینا کریستینا توکان )یافته

 ( مطابقت دارد.1393پور )(، مرادی و ابراهیم1388استیری و مشیری )

پذیری سازمان و کارکنان در انجام تغییرات یکی از : جو سازمانی و ریسکسازمانیفرهنگ

افسری آجا  هایکننده توان خالقیت و نوآوری در دانشگاهعوام  تسهی  و تقویت ترینمهم

و نقدپذیری و همچنین پذیرش تغییر در سطح سازمان و  کردن نقدسازی فرهنگ نهادینهاست. 

 خواهد افسری آجا هایدانشگاهکارکنان آن نقش انکارناپذیری در تحق  خالقیت و نوآوری در 

(، مرادی 2004( و پترا بوش سیتسما )1395) های سیدعلی مجیدیاین مطلب با یافته داشت.

 (، مطابقت دارد.1393پور )و ابراهیم

 پیشنهاد

 اسلت  نلوین، متغیلر   یهلا یفناوراز علوم و  دشمناناستفاده   یدل به اتمحیط تهدید ازآنجاکه ،

بلا رویکلرد فراسلازمانی و     افسلری آجلا   هلای دانشلگاه بنابراین ضرورت دارد رویکرد آموزشی در 

ارتلش جمهلوری    هلای افسلری  نشلگاه فرماندهان و استادان داای اجرا گردد؛ لذا اعزام فرامنطقه

کارهلای  از راههای داخلی و خارجی جهت فراگیری علوم ملرتاط یکلی   اسالمی ایران به دانشگاه

 یانلده یفزانقلش   افسلری آجلا   هایدانشگاهتواند جهت ارتقاء توانمندی پیشنهادی است که می

   ایفاء نماید.

  ایران در راستای حمایت از پلژوهش و  ارتش جمهوری اسالمی  های افسریدانشگاهمدیران عالی

هلای  موتور محرک سازمان، با اختصاص بودجه و اعتاارات الزم و کلافی، زمینله   عنوانبهنوآوری 

 فراهم آورند.  افسری آجا هایدانشگاهحمایت از افکار نو و رشد و پیشرفت را در 

 هلا و  فعالیلت  تشلوی   منظلور نامه جامع جهت حمایت از کارکنان خلالق و نلوآور بله   تهیه شیوه

و اثلربخش، بلا قیلد فوریلت در دسلتور کلار        کارادهی ساختار پاداش و طراحی اقدامات خالقانه

ارتش جمهوری اسالمی ایلران   های افسریدانشگاهو ذیصالح مدیران و مسئولین  ربطیذماادی 

 قرار گیرد.
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  های دانشگاهو مسئولین در راستای ایجاد و ترویج فرهنگ خالقیت و نوآوری؛ الزم است مدیران

هلای  صلدر و ایجلاد فرهنلگ انتقادپلذیری، زمینله     ارتش جمهوری اسالمی ایران با سلعه  افسری

 حضور افکار جدید و متنوع را در امور عملیاتی و غیرعملیاتی فراهم آورند.

  سلازی و  ارتش جمهوری اسالمی ایران تالش خود را بر نهادینه های افسریدانشگاهمدیران عالی

یکلی از بسلترهای ظهلور و بلروز      عنوانبهافزایی فکری سترش فرهنگ کارگروهی با هدف همگ

 خالقیت متمرکز نمایند.  

 دردانیق

ز خارگان توانمندی که در طول پژوهش، دانش خویش را سخاوتمندانه در اختیار محققان این ا

پژوهش قرار دادند و استواری پژوهش حاضر بر مشارکت و دانش این بزرگواران قرارگرفته است 

 بسیار سپاسگزاریم.

 

 

 منابع

 ،طالقلانی  ،و نلوآوری  مدیریت تحول، خالقیت (،1390) پاتریک داوسون، کنستانتین، آندریوپولوس ،

 انتشارات علم و ادب. :تهرانچاپ یکم، ، غالمرضا

 حسینیان زرنقی، حسلین، ماهنامله تلدبیر،     ،خالقیت را چگونه از بین باریم؟ (،1998، )آمابی ، ترزا

  97شماره 

 (، بررسی نقلش دوللت در بهالود رونلد ایجلاد و توسلعه       1391زاده، احسان، )اکارزاده، نجمه، شفیع

 (33) 9، فصلنامه رشد و فناوریبنیان، دانش وکارهایکسب

 تهران22ماهنامه گزیده مدیریت، شماره  ،تشوی  نوآوری (،1381) ،احتشامی، کاملیا ، 

 کنفلرانس  بنیلان،  های دانلش مالی بنگاه تأمین(، ابزارهای 1388اله، مشیری، بنیامین، )استیری روح
 های مالی در ایران.المللی توسعه نظامبین

 چلاپ دوم، تهلران،   ،امنیتلی  هلای سلازمان خالقیلت و نلوآوری در    (،1389) ،مقدم، حسنختیاریب 

 .انتشارات دانشکده علوم و فنون فارابی

 نامله  ، پایلان های نی  به نوآوری در سلاختار آموزشلی دانشلکده فلارابی    راه (،1388) ،بیگدلو، مهدی

 .، تهراندانشکده علوم و فنون فارابی ،کارشناسی ارشد

 بر یلادگیری   مؤثربررسی عوام  ( 1393) و زمانی منش، حامد. میرعلیابش فرد، علی؛ سید نقوی، ت
مقطلع   نامهپایان، (بندرعااسمورد مطالعه: پایگاه دریابانی شهرستان )سازمانی کارکنان سازمان ناجا 

 .کارشناسی ارشد رشته فرماندهی و مدیریت انتظامی



 1400 تابستان ،56 شماره ،هفدهم سالی، نظام فنون و علوم فصلنامه                                                              26

 

 
 
 

  (،2002) تین، بوریس،زالترنینکو، جان؛ وسمن، آالز؛ TRIZ  مصطفی جعفلری و   ،یافتهنظامنوآوری

 .انتشارات رسا ،تهران همکاران،

 فصللنامه   ،هلای اطالعلاتی و امنیتلی ج.ا.ا   نوآوری موللد در سلرویس   (،1384) ،صادقتراکمه، محمد
 13، شماره پژوهیامنیت

 ،فصللنامه  خلدمات درملانی،   (، نلوآوری ارزش در صلنعت   1386رضا، جهانگیری، آناهیتلا، )  حسنوی
 18، مدیریت فردا

 ماهنامه علمی و آموزشلی  ، صنعتی خالق و نوآور هایسازمانهای ویژگی (،1380) ،حقای ، سیروس

 ، تهران111در زمینه مدیریت )تدبیر(، شماره 

 تهران، انتشارات سیمین ،ماانی سازمان و مدیریت (،2000) ،دلوی، محمدرضا و همکاران. 

  سلواری  تایلین خالقیلت و انگیلزش در نلوآوری: ملوج     (، 1390خ، عالدالعلی، ح، ) دهدشتی، شلاهر
 (90) 14، مجله توسعه مدیریت، هاسازمان

 ،چاپ اول، تهران، انتشارات سمت.اصول مدیریت(، 1385علی، ) رضائیان ، 

 .بر نوآوری سلازمانی   آفرینتحولبررسی تأثیر رهاری ( 1395)رستگار، عااسعلی و مقصودی، طاهره

 (25)  80(بهاود و تحول) مطالعات مدیریتگری تسهیم دانش. با میانجی

 انتشارات کیا ،تهرانچاپ یکم،  ،اصول و ماانی کارآفرینی (،1384، )کیا، مهدیسعیدی. 

 ( 1383شاین، ادگار ،)اللدین نلوری نجفلی،    ، برزو فرهی و شمسمدیریت فرهنگ سازمانی و رهاری

 .سیمای جوان :تهران

 ،دانشلکده عللوم اداری   مجلله دانلش ملدیریت   (، سازمان خلالق و نلوآور،   1375مهدی، ) شهرآرای ،

 .مدیریت بازرگانی دانشگاه تهران

 مرکز آملوزش ملدیریت دولتلی،     ،های خالقیت فردی و گروهیتکنیک (،1379) ،آقایی، جلی صمد

 .تهران

 تهلران  ،سلازمان( خالقیلت رویکلردی سیسلتمی )فلرد، گلروه،       (،1386، )میری، منصورمالصادقی، 

  .امام حسین )ع(جامع انتشارات دانشگاه 

 ،انتشلارات  : تهلران ، ملدیریت  هایتئوریمجموعه کام  ، (1392) اکارعلیطالقانی،غالمرضا. فریمانی

 .مدرسان شریف

 (، راهکارهلای تقویلت نلوآوری و شلکوفایی در سلازمان،      1378اله، )علیرضایی، ابوتراب، توالیی، روح

 (3) 2، ت و منابع انسانی در صنعت نفتفصلنامه مدیری

 هلای  ، بررسلی تلأثیر فرهنلگ سلازمانی بلر اسلتقرار سیسلتم       1390زاده مریم، قوچانی، فرخ، بدری

 ،7، شمارهانداز مدیریت دولتیفصلنامه چشماطالعاتی، 



 27                                 ایران اسالمی جمهوری ارتش افسری هایدانشگاه نوآوری و خالقیت ارتقاء در تأثیرگذار عوام 

 
 

 

 انصاری، منلوچهر و خیرخلواه، امیرسلامان    ،مدیریت نوآوری (،2006) ،لوالیه، توماس و تلیه، آلارت ،

 .سازمان مدیریت صنعتی، تهران

 تهلران چلاپ یکلم،    ،بینلی اسلالمی جامعله و تلاریخ    ای بر جهانمقدمه (،1372) ،مطهری، مرتضی، 

  .انتشارات صدرا

 ) .ملدیریت   هایمکانیسمنقش  .( 1395موسوی خطیر، سید جال ؛ نادری، ابوالقاسم و ابیلی، خدایار

فصللنامۀ علملی پژوهشلی ابتکلار و     ی شلهر تهلران،   دولت هایدانشگاهدانش جهت بهاود نوآوری در 
 .212-179،( 3)6، در علوم انسانی خالقیت

 هلای عللم و   (، تحلی  اثربخشی پارک1390الدین، محمود، خدابنده، لیال، )زینمهدوی، حمید، شیخ

هلای عللم و فنلاوری،    بنیان مستقر در پارکهای دانشفناوری به کمک نتایج فرآیند ارزیابی شرکت

 (27) 7، لنامه رشد و فناوریفص

 مفهلومی نلوین در ملدیریت     عنلوان بله تایلین دوسلوتوانی سلازمانی     (،1393)، پورمرادی و ابراهیم

 .40شماره  سال دهم، ،رشد فناوریفصلنامه ، بنیاندانش هایسازمان

 هلای لفله ؤسلاحفاجا بلا نگلرش بلر م     وریکارکنان پا یو نوآور تیخالق (،1395) سیدعلی،، مجیدی 
 نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا، تهران، پایانازمانس

  تهلران چلاپ اول،   ،خالقیلت و نلوآوری فلردی، گروهلی، سلازمانی      (،1384) ،میرمیران، سیدجلی، 

 .انتشارات گهر

  ،چاپ یکم، تهران، انتشارات روزانه.، فراسوی اسطوره ناوغ، (1379)مهدی، والفی 

 Ajmal, M. M., & Koskinen, K. U. (2008). Knowledge transfer in project-based 

organizations: an organizational culture perspective. Project management 

journal, 39(1), 7-15. 

 Anderson, N., Potočnik, K., & Zhou, J. (2014). Innovation and creativity in 

organizations: A state-of-the-science review, prospective commentary, and guiding 

framework. Journal of management, 40(5), 1297-1333. 

 Bosch-Sijtsema, P. M., & Postma, T. J. B. M. (2004). A knowledge-based 

approach to innovation: An application for project-based firms. In Proceedings of 

EGOS (European group of organizational studies), Ljubljana, Slovenia, July 2004. 

 Donate, M. J., & de Pablo, J. D. S. (2015). The role of knowledge-oriented 

leadership in knowledge management practices and innovation. Journal of business 

research, 68(2), 360-370. 

 Ionescu, V., Cornescu, V., & Druic, E. (2012). Creativity, innovation and change in 

knowledge-based organization. Revista Economica, 2, 160-166. 
 Ridley, M. (2020). How innovation works: And why it flourishes in freedom. New York: 

Harper. 

 Quintane, E., Casselman, R. M., Reiche, B. S., & Nylund, P. A. (2011). Innovation 

as a knowledge‐based outcome. Journal of knowledge management. 

 Puukka, J., Charles, D., Gines Mora, J., & Nazare, H. (2011). Higher education in 
regional and city development: Basque Country, Spain. OECD. 



 1400 تابستان ،56 شماره ،هفدهم سالی، نظام فنون و علوم فصلنامه                                                              28

 

 
 
 

 Mayer‐Foulkes, D. (2013). A Cross‐country Causal Panorama of Human 
Development and Sustainability. Review of Development Economics, 17(2), 
235-251.  

 Mina, A., Bascavusoglu-Moreau, E., & Hughes, A. (2014). Open service 
innovation and the firm's search for external knowledge. Research 
policy, 43(5), 853-866.  

 Tocan, M. C. (2012). Knowledge Based Strategies for Knowledge Based 

Organizations. Journal of Knowledge Management, Economics and Information 

Technology, 2(6), 167-177. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


