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چکیده
دانشگاههای افسری بهعنوان مهد آموزشوپرورش افسران و فرماندهان در سطح نیروهای مسلح به دلیل ارتالا
مستقیم با انسانها یکی از مهمترین حوزههای توسعه به شمار میرونلد .تحقل ایلن املر نیازمنلد فرمانلدهان و
آموزشدهندگانی سالم ،شاداب و باانگیزه کاری باال است .هدف اصلی این پژوهش ،تایین خالقیت و نلوآوری در
دانشگاههای افسری آجا است .جمعآوری اطالعات بله دو روش میلدانی و کتابخانلهای و بلا اسلتفاده از اسلناد و
مدارک انجام شد .برای اندازهگیلری سلنجش خالقیلت و نلوآوری ،از پرسشلنامه  12گویلهای ملدل دورجلی و
همکاران با طیف لیکرت استفاده شد .جامعه آماری پژوهش شام  140نفر از کارکنان دانشگاههای افسری آجلا
است که با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی طاقاتی و فرمول نمونهگیری کوکران ،حجم جامعه نمونه  55نفر
تعیین شد .تحلی نتایج حاص از تحلی کمی (آزمون کای دو) در سطح خطای پنج درصد ( )α=0.05نشان داد
که ساک رهاری ،ساختار سازمانی و فرهنگ سازمانی باعث ارتقاء خالقیت و نوآوری در دانشگاههای افسری آجلا
خواهد شد .همچنین ،ساک حمایتی ،ساختارهای منعطف و ارگانیک ،جو سلازمانی و ریسلکپلذیری سلازمان و
کارکنان در انجام تغییرات در دانشگاههای افسری آجا مهمترین عام بروز خالقیت و نوآوری هستند.
واژگان کلیدی:
سبک رهبری ،ساختار سازمانی ،فرهنگ سازمانی

 1کارشناس ارشد مدیریت دفاعی ،دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا ،تهران ،ایران.
* sh.rostami38540@gmail.com
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مقدمه
در عصر کنونی ،بسیاری از اندیشمندان بر این تأکیددارند کله هلر جامعهای نیازمند به مجموعه
دانشی است که متناسب با حافظه تاریخی ،فرهنگی ،رسم و رسوم و بهطورکلی با محیط زندگی
آن جامعه سازگار باشد .بر این اساس ،جهانشمول بودن بسیاری از نلظریهها ،نهتنها در حوزه
علوم انلسانی ،بللکه در حلوزه علوم فیزیکی و مادی نیز زیر سؤال رفته است)داناییفرد:1392 ،
 .)75اسالم نیز بهعنوان نظامی جامع که در فطرت انسان ریشه دارد و از سلرچشمه وحلی
سلیراب میشود و با دیدی عمی و بینش گستردهای به انسان و انلسانیت در ابلعاد مختلف می
نگرد ،نظام ارزشی ویژهای دارد که در پناه آن ،سعادت و کمال انسان را تضمین میکند) تقوی
دامغانی .)243 :1390 ،رهار با بهکارگیری اصول و فنون رهاری در شک های مناسب آن مث
اقدامات ،دستورها ،دستورالعم ها و تلدابیر ،زیلردستان را در سازمانهای نظامی برای تحق
اهداف معین ،هدایت و راهنمایی میکند) اسکندری .)16 :1388 ،هدف نهایی رهاری نظامی
ایجاد و نگهداری سازمان رزمی است که با وفاداری و اشتیاق و عالقه ،مأموریت تعیینشده و
قاب دستیابی را حلتی در صورت نلاودن دستورهای الزم برای اجرای کار به فرجام رساند)
عالیی .)31 :1373 ،امروزه ،دانشگاههای افسری بهعنوان مهد آموزشوپرورش افسران و
فرماندهان در سطح ارتش جمهوری اسالمی ایران و نیروهای مسلح به دلی ارتاا مستقیم با
آموزشوپرورش انسانها یکی از مهمترین حوزههای توسعه در نیروی مسلح به شمار میروند.
تحق این امر نیازمند آموزشدهندگانی سالم ،شاداب و باانگیزه کاری باال است و ازجمله یاری-
دهندگان و آموزشدهندگان این بخش میباشند.
مهمترین عام بهرهوری در سازمانها و درنهایت ک جامعه ،منابع انسانی است .تردیدی
نیست که شکوفایی هر جامعهای در بهاود و پرورش منابع انسانی آن نهفته است .یکی از
مفاهیمی که در راستای بالندگی منابع انسانی مطرح گردیده ،توانمندسازی کارکنان است.
درواقع ،توانمندسازی بهعنوان شیوه نوین ایجاد انگیزش به یکی از داغترین مااحث روز
مدیریت مادل شده است .وجود تغییرات سریع ،پیشرفتهای فناورانه و رقابتهای آشکار و
پنهان در دنیا است .محققان متعددی برای تعیین ابعاد رهاری تالش کردهاند ،درنتیجه این
تالش ،برحسب ذوق و نوع نگرش محق  ،تعابیر متنوعی برای بیان ساکهای رهاری به کار
گرفتهشدهاند؛ نظیر اصطالحات ساک رهاری وظیفهگرا ،یا تولیدگرا که در برابر اصطالحات
ساک رهاری انسانگرا ،کارمندگرا ،یا رابطهگرا به کار میروند (رضاییان .)438 :1387 ،رشد،
توسعه و ارتقاء دانشجویان دانشگاههای افسری آجا ،بهعنوان عاملی مهم و تأثیرگذار ،میتواند از
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وجود حساس و حیاتی رهاری فرماندهان بهره گیرد و موانع و مشکالت سر راه را برای رشد از
میان بردارد .بنابراین با انجام این پژوهش ،میتوان ابتدا به حساسیت ،اهمیت ،زیربنایی بودن و
حیاتی بودن ابعاد رهاری پی برد و نیز مشکالت و موانع موجود در توانمند نمودن دانشجویان را
شناخت و با توجه به اینکه رهاری نظامی بر تقویت و افزایش این عوام تأثیر بسزا و بالمنازعی
را دارد ،میتوان از ساکهای صحیح رهاری نظامی ماتنی بر اصول علمی ،برای این کار بهره
جست.
مبانی نظری پژوهش
یک تئوری وابسته به عناصر توسط تریزا آمابای ( )2005عنوان میکند که " :سطوح ادامهداری
از میزان کم و میزان معمولی خالقیت در زندگی روزمره وجود دارد ،که تا سطوح باالی خالقیت
در ابداعات اساسی ،نمایش  ،اکتشافات علمی و کارهای هنری به چشم میخورد  .بعالوه ،
درجهای از خالقیت در کار هر فرد حتی در یک زمینه محدود  ،وجود دارد .سطح خالقیتی که
هر فرد در یک نقطه زمانی ایجاد میکند  ،تابع اجزاء خالقیت است که در همان زمان به کار
میروند  ،و در درون و اطراف آن فرد وجود دارند .سه جزء مرتاط با فرآیند خالقیت هستند .
اول مهارتهای مرتاط به یک زمینه مث مهارتهای فنی در یک حوزه مشخص  ،دوم
مهارتهای مرتاط با خالقیت از قای فرآیندهای شخصیتی و شناختی در راستای تفکر نوین ،
سوم انگیزه انجام کار خصوصاً انگیزه ذاتی برای شرکت در فعالیتها  ،احساس لذت  ،یا تمای
فردی به رقابت .عام سوم با عام چهارم یعنی محیط اجتماعی که یک فرد در آن حضور
دارد  ،در تعام است " .دونیت )2015( 2تحقیقی با عنوان " نقش رهاری در شیوههای
مدیریت و نوآوری را ارائه دادند ".که نتایج حاص نشان میدهد که اگرچه شیوههای مدیریت
دانش و نوآوری خود در اهداف نوآوری مهم هستند ،وجود این رهاری ساب تحریک ،تشوی و
توسعه استفاده از شیوههای اکتشاف و شناسایی و بهرهبرداری میشود( .رضایی.)22 :1396 ،
آلارشیت )1987( 3خالقیت و نوآوری و وجه تمایز آنها را به این صورت مطرح کرده است که
" خالقیت ،فعالیتی ذهنی و عقالیی برای بهوجود آوردن ایده جدید و بدیع است؛ حال آنکه
نوآوری ،تادی خالقیت به عم یا نتیجه است (سعیدیکیا.)119 :1384 ،
گیلفورد )1986( 4خالقیت را مترادف با تفکر واگرا (دست یافتن به رهیافتهای جدید و تازه
برای ح مسائ ) در مقاب تفکر همگرا (دست یافتن به پاسخی صحیح) مطرح مینماید
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(شهرآرای .)39-48 :1375 ،وایزبرگ )1993( 5معتقد است خالقیت زمانی شک میگیرد که
فرد راهح تازهای را برای مسئلهای که با آن روبهرو شده بهکار بارد .این تعریف شام دو عنصر
است؛ اول راهح مسئله و دوم تازه و نو بودن راهح برای ح کننده مسئله .تمامى توجه رابرت
وایزبرگ در کتاب خالقیت :فراسوی اسطورۀ ناوغ بر حول این نگرش است که خالقیت به افراد
معدودى تعل نداشته و تمامى افراد مىتوانند خالقانه فکر کنند .تنها تفاوت عمده بین افراد
نابغه و خلّاق و افراد عادى در این است که گروه اول روشهایى را به کار مىگیرند که افراد
دیگر از آن روشها بىاطالع هستند؛ بنابراین آموزش مهارتهاى خالقیت نقش مهمى را
دراینبین ایفا مىکند( .والفی.)42:1379 ،
فرهنگ سازمانی شام ارزشها ،عقیدهها ،فرضیهها ،هنجارها و اهدافی است که بر محیط
سازمان حاکم است و الگویی از فرضیههای اساسی است که بهعنوان یک روش صحیح ادراک
اندیشه و احساس در رابطه با مسائ مختلف در بین کارکنان جا افتاده است( .قوچانی و بدری
زاده .)82 :1390 ،وینگ )2010(6فرهنگ سازمانی عاملی است که یک سازمان را از سازمان
دیگر تفکیک میکند بهعنوان مهمترین عام محرک و در پسزمینه همه تحرکات سازمانی قرار
دارد( .قوچانی و بدریزاده .)82 :1390 ،مقصود از فرهنگ سازمانی ،سیستمی از استناا
مشترک است که اعضاء نسات به یک سازمان دارند و همین ویژگی موجب تفکیک دو سازمان
از یکدیگر میشود و یا به تعایری دیگر مجموعه مختصات و ویژگیهای کلیدی تشکی دهنده
ارزشهای سازمانی را فرهنگ سازمانی گویند (رضائیان .)290 :1385 ،ادگار شاین 7برای
شناسایی فرهنگ سازمانی مدلی ارائه کرده است؛ وی در این مدل ادعا میکند خاستگاه هر
فرهنگ سازمانی فرضهایی است که اساس ارزشهای فرهنگ سازمان قرار میگیرند .مظاهر
فرهنگ بر اساس ارزشهایی بروز مییابند که خود از بطن آن پیشفرضهای فرهنگ برآمده-
اند( .هادینژاد.)2 :1390 ،
فرهنگ سازمانی بهعنوان یکی از مؤثرترین عوام پیشرفت در سازمانها شناخته شده است.
فرهنگ سازمانی بهعنوان مجموعهای از باورها و ارزشهای مشترک بر رفتار و اندیشه اعضای
سازمان اثر میگذارد و می تواند نقطه شروعی برای حرکت و پویایی و یا مانعی در راه پیشرفت
به شمار آید .فرهنگ سازمانی از اساسیترین زمینههای تغییر و تحول در سازمان است .نظر به
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اینکه برنامههای جدید تحول بیشتر به تحول بنیادی سازمانی نگاه میکند؛ ازاینرو هدف این
برنامهها تغییر و تحول فرهنگ سازمان بهعنوان زیربنا به بستر تحول است (بختیاریمقدم،
.)81 :1389
مت ردلی و جان کورتنر )2020( 8اعتقاد دارد که هیچکس نظارتی بر فضای نوآوری ندارد تا
بگوید نوآوری چیست و چه نیست .عمدتاً همهچیز به اصالت شخصی و ذهنِ باز برمیگردد.
نوآور ی یعنی محصول یا فرایندی جدید که هم اثرگذاری باال و هم مقیاسی بزرگ دارد .گذشته
از این ،نوآوری چیزی است که کمک میکند کاری را به انجام برسانیم که قاالً هم انجام
دادهایم ،اما با روشی بهتر یا ارزانتر .نور مصنوعی نمونۀ بارز این امر است( .شفیعی نسب،
 .)13 :1399نوآوری عاارت است از خل چیزهای تازه یا راههای جدید انجام وظایف جاری؛
تکنولوژی جدید با این تعریف یک نوآوری است و همچنین میتواند به سازمانها در طرح
تولیدات جدید و پیشرفت عملیات موجود کمک کند .نوآوری معرفی و کاربرد آگاهانه ایدهها،
برای طراحی و ارائه محصوالت ،خدمات یا فرآیندی جدید است که منجر به تأمین نیاز افراد،
گروهها ،سازمانها و یا اجتماع میشود (میرمیران.)8 :1384 ،
سازمانهای مختلف در هر کشور اهداف مختلفی دارند ،چنانکه هدف سازمانهای نظامی با
مقاصد دانشگاه ،فروشگاه و یا مؤسسات تولیدی تفاوت دارد؛ لیکن آنچه در کلیه سازمانها
مشاهده میشود و بهاصطالح وجه مشترک جمیع آنها محسوب میگردد؛ اجتماع یک دسته از
افراد است که بهطور دستهجمعی تحت رهاری سلسلهمراتب سازمانی با امکانات محدود به-
منظور تحق مقاصد خاصی همکاری میکنند (بیگدلو .)1388 ،در سازمانها تمامی مدیران،
مسئله تغییر را بهعنوان تنها عام ثابت و گریزناپذیر میدانند و با خشنودی آن را پذیرفته و در
برابر آن مقاومت نمیکنند .طایعی است در چنین سازمانی ضرورت ندارد که مدیر بخش زیادی
از وقت خود را برای جلوگیری از برخورد با تغییرات اختصاص دهد؛ زیرا همه به این باور
رسیدهاند که تغییر یک ارزش مثات است (صمدآقایی .)87 :1379 ،در عصر حاضر سازمانهایی
موف هستند که همه کارکنان آنها برای باال بردن توانمندی خود بکوشند ،وظیفه مدیر نیز
فراهم آوردن شرایط مناسب برای این روند آموزشی و توانافزایی است( ،تابشفرد ،سیدنقوی،
زمانی منش.)11 ،1393،
خالقیت به معنی اختراع یک چیز کام و جدید نیست .بلکه به وجود آوردن یک سری
ارتااطات همسو است (استرنارگ ، 3، 2005،کافمن  2پرتز  ،2008،ولیزاده قره قوزلو.)1395 ،
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در موارد مختلفی بر ارتاا میان خالقیت ،نوآوری و آموزش تأکید شده است .فرهنگ و بستر
نوآوری را توانایی انجام امری ابتکاری تعریف کردهاند که به خل محصول یا خدمتی جدید
منجر شود بهگونه ای که این توانایی ممکن است از هوش و استعداد افراد سرچشمه گرفته یا
بهوسیله آموزش ایجاد شود (متقیحامد.)47 :1383 ،
نتایج پژوهش رستگار و مقصودی ( )1395حاکی از آن بود که رهاری تحولآفرین با حضور
متغیر میانجی تسهیم دانش تأثیر مثات و معناداری بر نوآوری سازمانی دارد .همچنین در
پژوهشی موسوی خطیر ،نادری ،ابیلی( )1395نقش مکانیسمهای مدیریت دانش جهت بهاود
نوآوری در دانشگاههای دولتی شهر تهران ،که نتیجه بهدستآمده ،جایگاه زیرساختهای
مدیریت دانش و نوآوری) فنی و اجرایی (در دانشگاههای دولتی شهر تهران ،پایینتر از سطح
متوسط است .با رویکرد سازمانی ،به ارائه فکر و طرح نوین ،برای بهاود و ارتقاء کمیت یا
کیفیت فعالیتهای سازمان ،خالقیت اطالق میگردد؛ مثالً افزایش بهرهوری ،افزایش تولیدات
یا خدمات (حقای  .)29 :1380 ،خالقیت می ذاتی است که در وجود انسان به ودیعه نهاده
شده و انسان مظهر خالقیت الهی است (مطهری .)249 :1372 ،خالقیت عاارت است از به-
کارگیری تواناییهای ذهنی برای ایجاد یک فکر یا مفهوم جدید (رضائیان .)33 :1385 ،نوآوری
یعنی بهکارگیری ایدههای نوین ناشی از خالقیت؛ درواقع نوآوری عملی ساختن ایدههای ناشی
از خالقیت را امکانپذیر میسازد و آن را بهصورت یک فرآیند ،خدمت جدید و یا محصول تازه
ارائه میدهد (تراکمه .)110 :1384 ،پیوکا 9و مایر )2013(10افزایش علم و دانش و تغییرات
پرشتاب ساب شده است که سازمانها ،دانشگاهها را در رأس برنامههای خود قرار دهند .زیرا
آموزشوپرورش یکی از مهمترین عوام توسعه کشورهاست( .رضایی .)19 :1396 ،لوالیه و تلیه
( )2006نوآوری ،فرآیندی است که تردید و بیثااتی ایجاد میکند؛ چراکه قابلیتها باید تجدید
و تقویت شوند ،تقسیم منابع تغییر یابند ،سازماندهی مورد تجدیدنظر قرار گیرد ،استراتژی
مجدداً ارزیابی شود .ترنینکو 11و زالتین ( )2002بسیاری از طرحهای نوآوری در مرحله اول
بهصورت نصب بر دیوارها و یا جاگرفتن در گوشه کتابخانهها متوقف میشوند؛ چراکه مشارکت-
کنندگان (ایده پردازان) قدرت کافی برای پیگیری و اجرای آنچه پیشنهاد کردهاند را ندارند.
وجود سامانهای کارا و اثربخش که ایده ها را دریافت و تعدی کرده و افراد را درگیر فرآیندهای
9
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اجرایی و ارزیابی کند ،یک جزء اساسی و حیاتی در فرآیند نوآوری است .کلید نوآوری ،تادی
یک ایده کهنه به ایدهای جدید است ،ولی هنگام تالش برای یافتن راهح مسئله باید فلسفه
امیکارتر 12را به خاطر داشت که میگوید« :هیچچیز خطرناکتر از آن نیست که تنها یک ایده
تمام ذهن شما را اشغال کرده باشد» .دلوی و همکاران ( )2000صاحبنظران و نظریهپردازان
حوزه سازمان بر این نکته اتفاقنظر دارند که مؤلفهها و ارکان اصلی تشکی دهنده یک سازمان
عاارتاند از :هدف و مأموریت ،ساختار ،خصوصیات فردی کارکنان ،فرهنگ سازمانی ،آموزش،
تکنولوژی و محیط.
پیشینههای پژوهش

کاوش و جستوجو در اسناد ،مدارک و تحقیقات انجامشده پیرامون موضوع پژوهش ،ما را به
تحقیقات و آثار علمی داخلی متعددی درباره متغیرهای پژوهش رهنمون میسازد .این
تحقیقات هر یک ،از دیدگاهی خاص به شناخت و بررسی مفاهیم موردنظر در این تحقی
پرداختهاند.
جدول( )1پیشینه تحقیقات انجامشده
نتایج

محقق

موضوع

فرزاد
اسماعیلی و
همکاران،
()1395

خالقیت و نوآوری
کارکنان پایور

در سازمانهای
اطالعاتی ل امنیتی
هوشمند



توجه جدی بهخصوصیات فردی ،ویژگیهای شخصیتی و نگرشلی ،بله هنگلام
استخدام کارکنان پایور در سازمانهای اطالعاتی ل امنیتی هوشمند از اهمیلت
و ضرورت بسیار باالیی برخوردار است .در بعد ویژگیهای فردی ملیتلوان بله
مواردی نظیلر هوشلمندی ،دانلش و مهلارت فنلی کارکنلان در بلهکلارگیری
فناوریهای نوین و ازنظلر شخصلیتی ،تصلور قلوی از خلالق بلودن ،پشلتکار،
استقامت و خستگیناپذیری در پیگیری ایدهها ،ریسک پذیری در ایجاد تغییلر
و تحول ،چالش پذیری ،جسارت و شجاعت در بیلان ایلدههلای جدیلد اشلاره
نمود.
کارکنانی که صاحب تفکر خالق و ایدههای نو هستند ،عموماً افلرادی هسلتند
که نسات به کار و فعالیتی که انجام میدهنلد احسلاس للذت و رضلایتمندی
ملیکننللد .در ایللن راسللتا ضللرورت دارد؛ اوالً در گللزینش کارکنللان سللازمان،
واگذاری مشاغ و انتخاب مح خدمتی ،عالقهمندی آنان مدنظر قلرار گیلرد؛
ثانیاً مدیران با بهکارگیری فنون نلوین ملدیریتی و ایجلاد ارتالا مناسلب بلا
کارکنان ،محیطی توأم با صمیمیت در مجموعه ایجلاد و زمینلههلای ظهلور و
بروز ایدهها و افکار نو را در سازمان فراهم سلازند .بلا توجله بله متغیلر بلودن
محیط امنیتی و لزوم ایجاد و تضلمین امنیلت پایلدار از سلوی سلازمانهلای
اطالعاتی ل امنیتلی هوشلمند؛ روزآملدی ،اسلتعداد پلروری و آینلدهنگلری از
ویژگیهای مرتاط با آموزشهلای کارکنلان پلایور سلازمانهلای اطالعلاتی ل
Emy Carter
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محقق

موضوع

نتایج
امنیتی هوشمند است .ضمناً آموزشها بایستی از جامعیت ،اثربخشی ،کلارایی،
هدفمندی و  ...الزم و کافی برخوردار بلوده تلا بتوانلد نتلایج مطللوب و ملورد
انتظار را در پی داشته باشد.

نادر رضایی و
همکاران،
()1396

سید علی
مجیدی
()1395

بررسی نقش مدیریت
دانش در ارتقاء
خالقیت و نوآوری
کارکنان در
سازمانهای نظامی

نقش فرهنگ سازمانی
در ایجاد خالقیت و
نوآوری در
سازمانهای امنیتی

مرادی و
ابراهیمپور
()1393

تایین دوسوتوانی
سازمانی بهعنوان
مفهومی نوین در
مدیریت سازمانهای
دانشبنیان

اکارزاده و
شفیعزاده
()1391

بررسی نقش دولت در
بهاود روند ایجاد و
توسعه کسبوکارهای
دانشبنیان

مهدوی و
شیخزینالد
ین ()1390

تحلی اثربخشی
پارکهای علم و
فناوری به کمک نتایج
فرآیند ارزیابی
شرکتهای دانشبنیان
مستقر در پارکهای
علم و فناوری

با توجه به نتایج بهدستآمده از آزمون فرضیهها پژوهش نتیجه میگیلریم کله
مدیریت دانش و ابعاد آن بر خالقیت و نلوآوری کارکنلان در سلازمان نظلامی
نزاجا تأثیر دارد.
پژوهشگر با طرح سؤال؛ نقش فرهنگ سازمانی در ایجاد خالقیت و نوآوری در
سازمانهای امنیتی چیست؟ چنین نتیجهگیری مینماید که ایجاد خالقیت و
نوآوری در سازمانهای امنیتی ،قا از هر چیز مستلزم تغییر در فرهنگ
سازمانی و زمینهسازی ذهنی و فرهنگی برای افراد این سازمانها است.
فرهنگ سازمانی می تواند نقطه شروعی برای حرکت و پویایی و یا مانعی در
راه پیشرفت به شمار آید .فرهنگ سازمانی از اساسیترین زمینههای تغییر و
تحول در سازمانهای امنیتی است و توسعه نظام خالقیت و نوآوری ،نیازمند
بسترسازی فرهنگی و بهکارگیری شیوههای نوین مدیریتی است.
در تحقیقات خود اذعان میدارند؛ شلرکتهلای دانلشبنیلان بلا داشلتن یلک
سللاختار غیرمتمرکللز ،فرهنللگ مشللترک ،چشللمانللداز مشللترک و مللدیران
انعطافپذیر بلهعنلوان منلابع کلیلدی دوسلوتوانی ملیتواننلد دسلتیلابی بله
دوسوتوانی را تسهی کنند.
در پژوهش خود اذعان میدارند؛ هرچنلد تعلاریف مختللف و متعلددی بلرای
شرکتهای دانشبنیان مطرح گردیده است اما میتوان گفلت نقطله اشلتراک
این تعاریف آن است که در شرکتهای دانشبنیان نسات باالیی از داراییهای
نامشهود وجود داشته و این شرکتها به نوآوری بلهعنلوان اصللیتلرین منالع
رقابتی متکی هستند.
بللر اسللاس تجربیللات عملیللاتی خللود در مللدیریت پللارک فنللاوری اصللفهان،
شرکتهای دانشبنیان را مؤسسلات بخلش خصوصلی تعریلف نملودهانلد کله
بهمنظور تادی پایدار دانش به ثروت تشکی شدهاند .مهلمتلرین دارایلی ایلن
شرکت ها دارایی فکری بوده و تحقیل و توسلعه در ایلن مؤسسلات یلک کلار
مقطعی و یکبار برای همیشه نیست بلکه یک فرآیند همیشگی و پویاست.
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محقق

موضوع

والدیمیر
کوردین،
ویورل
درویکا النا
()2012

خالقیت ،نوآوری و تغییر
در سازمانهای
دانشبنیان
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نتایج
با هدف تایین نقش حیاتی خالقیت و نوآوری در اجرای پروژهها و پیادهسازی
برنامههای تغییر سازمانی است .همچنلین ایلن مقالله سلمتوسلوی اقلدامات
پیشللنهادی بللرای سللازمانهللای امللروزی را جهللتگللذار بلله مرحللله سللازمان
دانشمحور ارائه مینمایلد .توانمنلدی خالقیلت و نلوآوری سلازمان بلهوسلیله
ظرفیت آفرینش اعضای آن در اموری ماننلد اجلرای پلروژههلا و پیلادهسلازی
راهاردها و سیاستهای الزم در تداوم تولید ،تجربه و بهکارگیری ایدههلای نلو
و تادی آنها به کاالهای ملموس (محصوالت و خدمات) یا ناملموس (دانلش)
تعیین میشود .خالقیت و نوآوری به سازمانها اجلازه ملیدهلد کله تغییلر را
پیشبینی کنند ،فنلاوری هلای جدیلد ایجلاد کننلد و محصلوالت ،خلدمات و
روشهای عملیاتی جدید تولید کنند .سازمان دانشبنیلان بلر آینلده متمرکلز
است و ملدیران و کارآفرینلان آن دارای یلک دیلدگاه راهالردی فراکنشلی در
رویکردهای کسبوکار هستند .فرآیند تحلول سلازمانی مسلتلزم بلهکلارگیری
سامانهها ،روشها و فنون مدیریتی برای هدایت بهسوی حصول اهداف ملرتاط
با گرایش های راهاردی جدید سازمان است .موارد زیر بهمنظور گذار به مرحله
سازمان دانشبنیان توصیه میشود :اجرای مدیریت راهاردی و مقیاس وسلیع،
ارتقاء جو سازمانی بهسوی خالقیت و نلوآوری ،عملیلاتیسلازی سیاسلتهلا و
برنامه های خاص برای توسعه منلابع انسلانی ،ایجلاد و توسلعه ملدل فرهنگلی
تحولآفرین جدید و همکاری سازمانی در راسلتای همکلاری بلا دانشلگاههلا و
پژوهشکدهها.

مدل مفهومی پژوهش
پس از مطالعه پیشینه تحقی و مشاهده عوام موجود در مسیر اثرگذاری عوامل ملؤثر بلر خالقیلت و
نوآوری در دانشگاههای افسری آجا ،آنچه در تحقیقات مختلف بهخصوص در مطالعات سیدعلی مجیدی
( ،)1395مرادی و ابراهیمپور ( ،)1393مادالینا کریستینا توکلان ( ،)2012والدیمیلر کلوردین ،ویلورل
درویکا النا ( )2012و پترا بوش سیتسما ( )2004مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به فرضیات پژوهش
مدل مفهومی شک شماره  1پیشنهاد میگردد.
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فرهنگ
سازمانی

خالقیت و
نوآوری در
دانشگاهای
افسری آجا

ساک
رهاری

ساختار
سازمانی

شکل ( )1مدل مفهومی پژوهش

روششناسی پژوهش
با توجه به ماهیت موضوع پژوهش ،این پژوهش از نوع کاربردی و روش تحقی در این پژوهش
توصیفی است .جهت تجزیهوتحلی دادهها از تحلی کمی (آزمون کای دو) استفاده شده است.
برای انجام این پژوهش ،جمع آوری اطالعات به دو روش میدانی و کتابخانهای صورت گرفته
است .برای این کار ،جهت جمعآوری ادبیات موضوع محق اسناد و مدارک موجود مورد مطالعه
قرار داده و سعی دارد با دالی منطقی و ارسال پرسشنامه ،راهکارهای مناسای را ارائه نماید.
همچنین درروش میدانی نیز عمده اطالعات از طری پرسشنامه جمعآوریشده است .ابزار
اندازهگیری سنجش خالقیت و نوآوری پرسشنامه مدل دورجی 13و همکاران با طیف لیکرت14
است .این پرسشنامه  12گویهای دارای سه مؤلفه ساک رهاری ،ساختار سازمانی ،فرهنگ
سازمانی است .ضرایب پایایی این پرسشنامه به ترتیب برای ساک رهاری ،ساختار سازمانی و
فرهنگ سازمانی برابر با  ./79 ،./85و  ./83بهدستآمده است .روایی پرسشنامه خالقیت و
نوآوری محاساه گردید و روایی آن را بسیار باال گزارش کردند و ضریب پایایی آن را برای هر
یک از زیر مقیاسها با استفاده از آلفای کرونااخ محاساه نمود .در این مطالعه بهمنظور بررسی
نقش خالقیت و نوآوری در دانشگاههای افسری آجا از اطالعات آماری جمعآوریشده بهوسیله
پرسشنامه استفاده شده است .جامعه آماری این تحقی شام  140نفر از کارکنان دانشگاههای
Dorji
Likert
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افسری آجا است .که در این پژوهش نمونهگیری به روش تصادفی طاقاتی تعیین و حجم نمونه
از فرمول کوکران به عدد  55رسید (جدول شماره .)2
ازآنجاییکه دادههای این تحقی دارای مقیاس فاصلهای بوده و میانگین پذیر میباشند لذا برای
تعیین اندازه نمونه از تخمین فاصلهای میانگین استفاده میشود.
140  1.96 2  3 / 74
 55
139  0.4 2  1.96 2  3 / 74

N  z 2   2


2

2
2

( N  1)  d  z   
2

n

2

 = Nجامعه آماری که برابر با  140نفر است.
 = nجامعه نمونه
 = Zαسطح خطا برابر 1/96در نظر گرفته شده است.
2

2

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

 =dاختالف میزان انحراف جامعه نمونه  0/4در نظر گرفته شده است.
𝛼𝑍 با ضریب اطمینان  95%از طری جدول مربوطه محاساه شده است .واریانس جامعه آملاری از روی
2

تحقی انجامگرفته شده تعیینشده است.

55
 0.39  0.4
140
 = 83  0.4  33کارشناسان فنی
 ضریب نمونه

 = 83  57  140جمع ک
 = 57  0.4  22کمیتههای فنی

جدول ( )2ویژگیهای جامعه آماری و نمونه
جمع ک

کمیتههای فنی

کارشناسان فنی

جامعه آماری

57

83

140

تعداد نمونه

22

33

55

تعیین پایایی اسناد و مدارک

 اسناد و مدارکی که از آنها در این تحقی بهرهبرداری میشود گویای متغیرها و مفاهیمموردنظر تحقی هستند.
 شاخصها بهطور واقعی بیان کننده آن چیزی است که باید چگونگی آن در متغیر تابع تایینشوند.
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 با افراد صاحبنظر در زمینه ارتقاء خالقیت و نوآوری دانشگاههای افسری ارتش جمهوریاسالمی ایران تاادلنظر شد.
 از تحقیقات مرتاط جهت شاخص سازی ارتقاء خالقیت و نوآوری شد. از اسناد و مدارک موجود در آجا و همچنین از مدارک مجامع معتار علمی مانند دافوساستفاده شد.
 مقایسه اسناد و مدارک و تطای نظرات مختلفی که در راستای مطالب مطروحه انجام شدهنشان از اعتاار باالی این ابزار را دارد.
برای باال بردن پایایی پاسخهای مصاحاه ،سؤالهای بهصورت کتای و در زمانهای مختلف با
مصاحاهشوندگان مطرح شد؛ و در مراح جداگانه و با سؤاالت تکمی و تصحیحشده مجدداً
مصاحاه انجام گردید .سؤالهای با بهرهگیری از تجارب کارشناسان و صاحبنظران طرح گردیده
بهگونهای که بتواند محق را دریافتن پاسخ سؤالهای تحقی یاری نماید .سؤالهای مصاحاه بر
مانای ساختار تحقی حاضر و شاخصهای مطروحه انتخابشده ،شفاف بوده و دارای کمترین
ابهام است؛ سؤالهای با بهرهگیری از تجارب کارشناسان و صاحبنظران طرح گردیده بهگونهای
که بتواند محق را دریافتن پاسخ سؤالهای تحقی یاری نماید؛ سؤالهای مصاحاه بر مانای
ساختار تحقی حاضر و شاخصهای مطروحه انتخابشده ،شفاف بوده و دارای کمترین ابهام
بود.
ابزار اندازهگیری سنجش خالقیت و نوآوری پرسشنامه مدل دورجی و همکاران با طیف لیکرت
استفاده شد ..این پرسشنامه دارای (( ))12گویه است .این پرسشنامه به دلی زیربنای نظری
مناسب  .تأیید خارگان با تخصص موضوعی از روایی محتوایی الزم برخوردار است .روش
امتیازدهی و تفسیر نتایج پرسشنامه خالقیت و نوآوری در سازمان برای هر گزینه کامالً مخالفم
 ،1مخالفم  ،2نه موافقم نه مخالفم  ،3موافقم  4و کامالً موافقم  5امتیاز در نظر گرفته شد.
 امتیاز  60تا  :40نشان میدهد که سازمان از خالقیت و نوآوری حمایت میکند و زمینه الزم
برای بیان نظرات و پیشنهادهای کارکنان را فراهم میکند .در چنین جوی ،کارکنان فرصت
آزمون ایدههای جدید خود را دارند.
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عوام تأثیرگذار در ارتقاء خالقیت و نوآوری دانشگاههای افسری ارتش جمهوری اسالمی ایران

 امتیاز  40تا  :20نشان میدهد که جو حاکم بر سازمان تا حدودی از خالقیت و نوآوری
کارکنان حمایت میکند و زمینه بروز ایدههای جدید را برای آنها فراهم میکند.
 امتیاز زیر  :20نشان میدهد که سازمان از انعطافپذیری و زیرساختهای الزم برای حمایت از
جو نوآوری و ارائه نظرات و پیشنهادهای توسط کارکنان برخوردار نیست.
برای تعیین پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرون باخ استفاده شد .که در آن:
2

 j = S 2ام واریانس سؤال

S2

= واریانس ک آزمون
 = Jتعداد سؤاالت پرسشنامه
اعتاار پرسشنامه مذکور به شرح زیر هست:

2
j   S2 
 
1 

j  1 
S 2 

جدول ( )3محاسبه آلفای کرون باخ
عام آزمودنی

آلفای محاساهشده

ساک رهاری چه تأثیری در ارتقاء خالقیت و نوآوری دانشگاههای افسری آجا دارد؟

0.81

ساختار سازمانی چه تأثیری در ارتقاء خالقیت و نوآوری دانشگاههای افسری آجا دارد؟

0.80

فرهنگ سازمانی چه تأثیری در ارتقاء خالقیت و نوآوری دانشگاههای افسری آجا دارد؟

0.78

تجزیهوتحلیل دادهها و یافتههای پژوهش
یافتههای حاصل از تجزیهوتحلیل کمی فرضیههای تحقیق (پرسشنامه)

در بیان یافتههای مربو به فرضیههای پژوهش؛ ابتدا به بررسی فرضیه اول پژوهش پرداخته
میشود؛ نمره بهاود و نهادینهسازی ساک رهاری و خالقی ت و نوآوری از طری محاساه جمع
نمره سؤالهای مربوطه در پرسشنامه حاص شده است و برای توصیف این متغیر ،نمرههای آن
به پنج رده خیلی زیاد ،زیاد ،متوسط ،کم و خیلی کم تقسیمبندی گردیده است.
گام یکم :تدوین فرضیهها

 :HOبا بهاود و نهادینهسازی ساک رهاری نملیتلوان خالقیلت و نلوآوری را در دانشلگاههلای
افسری آجا تحق بخشید.
 :H1با بهاود و نهادینهسازی ساک رهاری میتوان خالقیت و نوآوری را در دانشگاههای افسری
آجا تحق بخشید.
گام دوم :محاسبه آماره آزمون
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جدول ( )3محاسبه آماره آزمون فرضیه اول

fo ij

feij

مجذور انحراف از میانگین

ردیف

فراوانی
مشاهدهشده

فراوانی
مورد انتظار

انحراف از میانگین

( foij  feij ) 2

رتاه

1

خیلی زیاد

25

2

زیاد

21

13/75

3

متوسط

8

13/75

-5/75

4

کم

1

13/75

-12/75

162/5

5

خیلی کم

0

0

0

0

0

55

55

-

-

27/2

جمع

فراوانی مورد انتظار:

foij  feij

) ( foij  feij

13/75

11/25

126/5

9/2

7/25

52/5

3/8

33

2/4
11/8

55
 feij  13 / 75
4



2

 foij
n

feij

feij 

 2 = ∑ (𝐅𝐞–𝐅𝐨)𝟐 = 27/2
𝐞𝐅
گام سوم :محاسبه آماره بحرانی (جدولی)
= 7/81

DF = R – 1 = 4 – 1 = 3

2
0.05 ،3

= 

2
𝑓𝑑 𝛼 ،



گام چهارم :استنتاج (قضاوت)

با توجه به مقدار آماره آزمون ( )27/2و مقدار آماره بحرانی ( )7/81بهدستآمده ،ازآنجاکه مقدار
آماره آزمون از مقدار آماره بحرانی بهدستآمده بزرگتر است و در ناحیه  H1قرار میگیرد؛ لذا
فرضیه صفر رد و فرضیه مقاب تأیید و تصدی میگردد ،بنابراین با سطح اطمینان  %95میتوان
ادعا نمود که"با بهاود و نهادینهسازی ساک رهاری میتوان خالقیت و نوآوری را در دانشگاه-
y
های افسری آجا تحق بخشید ( .شک شماره )2

H0

2

1

H1

X

27/2

7/81

مقدار
بحرانی )2مربوط به فرضیه اول
کا (خی
شکل شماره ( )2مجذور
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عوام تأثیرگذار در ارتقاء خالقیت و نوآوری دانشگاههای افسری ارتش جمهوری اسالمی ایران

چون  نشاندهنده آن است که بین دو صفت متغیر هماسلتگی وجلود دارد ،بلرای محاسلاه
شدت آن (ضریب توافقی ) از فرمول زیر استفاده میشود:
2

27.2
 %57.44
27.2  55



2
 n
2

C

یعنی شدت ضریب هماستگی تواف پیرسون یا ضریب تواف بین ساک رهاری خالقیت و
نوآوری در دانشگاههای افسری آجا به میزان  %57/44بوده است .بنابراین این دو متغیر از
یکدیگر مستق ناوده و بر همدیگر تأثیرگذار میباشند.
در ادامه به بررسی فرضیه دوم پژوهش پرداخته میشود؛ نمره متغیر بهاود و نهادینهسازی
ساختار سازمانی و خالقیت و نوآوری از طری محاساه جمع نمره سؤالهای مربوطه در
پرسشنامه حاص شده است و برای توصیف این متغیر ،نمرههای آن به پنج رده خیلیزیاد ،زیاد،
متوسط ،کم و خیلیکم تقسیمبندی گردیده است.
گام یکم :تدوین فرضیهها

 :HOبا بهاود و نهادینهسازی ساختار سازمانی نمیتوان خالقیلت و نلوآوری را در دانشلگاههلای
افسری آجا تحق بخشید.
 :H1با بهاود و نهادینهسازی ساختار سازمانی میتلوان خالقیلت و نلوآوری را در دانشلگاههلای
افسری آجا تحق بخشید.
گام دوم :محاسبه آماره آزمون
جدول ( )4محاسبه آماره آزمون فرضیه دوم
ردیف

فراوانی
رتبه

fo ij
1

خیلی

فراوانی

مشاهدهشده مورد انتظار

21

انحراف از میانگین

مجذور انحراف از میانگین ( foij  feij ) 2

2
( foij  feij ) foij  feij fe
ij

feij

13/75

7/25

52/5

3/81

2

زیاد

23

13/75

23/13

144

10/47

3

متوسط

10

13/75

-3/75

14

1/01

4

کم

1

13/75

-12/75

162/5

11/81

خیلی

0

0

0

0

0

55

-

-

27/1

5

زیاد

کم
جمع

55
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فراوانی مورد انتظار:

 foij

55

 feij  13 / 75
4

n

feij 

𝟐

 2 = ∑ (𝐅𝐞– 𝐅𝐨) = 27/1
𝐞𝐅

گام سوم :محاسبه آماره بحرانی (جدولی)

2

= 7/81
0.05 ، 3



2

=
𝑓𝑑 𝛼 ،



DF = R – 1 = 4 – 1 = 3

گام چهارم :استنتاج (قضاوت)

با توجه به مقدار آماره آزمون ( )27/1و مقدار آماره بحرانی ( )7/81بهدستآمده ،ازآنجاکه
مقدار آماره آزمون از مقدار آماره بحرانی بهدستآمده بزرگتر است و در ناحیه  H1قرار می-
گیرد؛ لذا فرضیه صفر رد و فرضیه مقاب تأیید و تصدی میگردد ،بنابراین با سطح اطمینان
 %95میتوان ادعا نمود که"با بهاود و نهادینهسازی ساختار سازمانی میتوان خالقیت و نوآوری
y
را در دانشگاههای افسری آجا تحق بخشید" ( .شک شماره )3

H0

2

1

H1

X

27/1

7/81
مقدار بحرانی

شکل شماره ( )3مجذور کا (خی )2مربوط به فرضیه دوم

چون  نشاندهنده آن است که بین دو صفت متغیر هماسلتگی وجلود دارد ،بلرای محاسلاه
شدت آن (ضریب توافقی ) از فرمول زیر استفاده میشود:
2

27.01
 %57.38
27.01  55



2
 n
2

C

یعنی شدت ضریب هماستگی تواف پیرسون یا ضریب تواف با بهاود و نهادینلهسلازی سلاختار
سازمانی میتوان خالقیت و نوآوری را در دانشگاههای افسری آجا به میزان  %57/38بوده اسلت.
بنابراین این دو متغیر از یکدیگر مستق ناوده و بر همدیگر تأثیرگذار میباشند.

21

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

در پایان به بررسی فرضیه سوم پژوهش پرداخته میشود؛ نملره متغیلر بهالود و نهادینلهسلازی
فرهنگ سازمانی و خالقیت و نلوآوری از طریل محاسلاه جملع نملره سلؤالهلای مربوطله در
پرسشنامه حاص شده است و برای توصیف این متغیر ،نمرههای آن به پنج رده خیلیزیاد ،زیلاد،
متوسط ،کم و خیلیکم تقسیمبندی گردیده است( .جدول شماره )4
گام یکم :تدوین فرضیهها

 :HOبا بهاود و نهادینهسازی فرهنگ سازمانی نمیتوان خالقیلت و نلوآوری را در دانشلگاههلای
افسری آجا تحق بخشید.
 :H1با بهاود و نهادینهسازی فرهنگ سازمانی میتوان خالقیلت و نلوآوری را در دانشلگاههلای
افسری آجا تحق بخشید.
گام دوم :محاسبه آماره آزمون
جدول شماره ( )5محاسبه آماره آزمون فرضیه سوم
مشاهدهشده

fo ij

feij

ردیف

فراوانی

فراوانی
مورد انتظار

رتبه

1

خیلی زیاد

26

foij  feij

) ( foij  feij

2

feij

12/25

150/06

10/91

2

زیاد

22

13/75

8/25

68/06

4/94

3

متوسط

6

13/75

-7/75

60/06

4/36

4

کم

1

13/75

-3/75

14/06

1/04

5

خیلی کم

0

0

0

0

-

21/25

جمع

55

فراوانی مورد انتظار:

13/75

انحراف از میانگین

مجذور انحراف از میانگین ( foij  feij ) 2

0
-

55

55
 feij  13 / 75
4



 foij
n

feij 

𝟐

 2 = ∑ (𝐅𝐞– 𝐅𝐨) = 21/25
𝐞𝐅

گام سوم :محاسبه آماره بحرانی (جدولی)

2

= 7/81
0.05 ، 3



2

=
𝑓𝑑 𝛼 ،
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گام چهارم :استنتاج (قضاوت)

با توجه به مقدار آماره آزمون ( )21/25و مقدار آماره بحرانی ( )7/81بهدستآمده ،ازآنجاکه
مقدار آماره آزمون از مقدار آماره بحرانی بهدستآمده بزرگتر است و در ناحیه  H1قرار می-
گیرد ،لذا فرضیه صفر رد و فرضیه مقاب تأیید و تصدی میگردد ،بنابراین با سطح اطمینان
 %95میتوان ادعا نمود که "با بهاود و نهادینهسازی فرهنگ سازمانی میتوان خالقیت و
نوآوری را در دانشگاههای افسری آجا تحق بخشید"( .شک شماره )4
y

H0

2

1

H1

X

/25

7/81

2111

بحرانی مربوط به فرضیه سوم
مقدار(خی)2
شکل شماره ()4مجذور کا

چون  نشاندهنده آن است که بین دو صفت متغیر هماستگی وجود دارد ،برای محاساه
شدت آن (ضریب توافقی ) از فرمول زیر استفاده میشود:
2

21.25
 %52.78
21.25  55



2
 n
2

C

یعنی شدت ضریب هماستگی تواف پیرسون یا ضریب تواف با بهاود و نهادینهسازی فرهنگ
سازمانی میتوان خالقیت و نوآوری را در دانشگاههای افسری آجا به میزان  %52/78بوده است.
بنابراین این دو متغیر از یکدیگر مستق ناوده و بر همدیگر تأثیرگذار میباشند.
در نهایت مطاب با نتایج حاصله از طری آزمون خیدو مرتاط با فرضیات تحقی موارد ذی
احصاء گردید:
با سطح اطمینان  %95میتوان ادعا نمود که" با بهاود و نهادینهسازی ساک رهاری میتوان
خالقیت و نوآوری را در دانشگاههای افسری آجا تحق بخشید".
27.2
 %57.44
27.2  55



2
 n
2

C

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

23

یعنی شدت ضریب هماستگی رابطه موجود میان ساک رهاری و خالقیت و نوآوری در
دانشگاههای افسری آجا معادل با  % 57/44است.
با سطح اطمینان  %95میتوان ادعا نمود که " با بهاود و نهادینهسازی ساختار سازمانی میتوان
خالقیت و نوآوری را در دانشگاههای افسری آجا تحق بخشید".
27.01
 %57.38
27.01  55



2
 n
2

C 

یعنی شدت ضریب هماستگی رابطه موجود میان ساختار سازمانی و خالقیت و نوآوری در
دانشگاههای افسری آجا معادل با  %57/38است.
با سطح اطمینان  %95میتوان ادعا نمود که " با بهاود و نهادینهسازی فرهنگ سازمانی می-
توان خالقیت و نوآوری را در دانشگاههای افسری آجا تحق بخشید".
21.25
 %52.78
21.25  55



2
 n
2

C

یعنی شدت ضریب هماستگی رابطه موجود میان فرهنگ سازمانی و خالقیت و نوآوری در
دانشگاههای افسری آجا معادل با  %52/78است.
نتیجهگیری
اهم نتایج حاص از پژوهش انجامشده در سه حوزه ساک رهاری ،ساختار سازمانی و فرهنگ
سازمانی جهت نی به خالقیت و نوآوری در دانشگاههای افسری آجا به شرح موارد ذی است:
ساک رهاری :ساک حمایتی و غیرکنترلی رهاری در سازمانهای افسری مهمترین عام مؤثر
بر خالقیت و نوآوری بوده و رهاران از طری ایجاد اعتمادبهنفس در کارکنان میتوانند خالقیت
را در دانشگاههای افسری ارتقاء دهند .کارکنانی که صاحب تفکر خالق و ایدههای نو هستند،
عموماً افرادی هستند که نسات به کار و فعالیتی که انجام میدهند احساس لذت و رضایت-
مندی میکنند .در این راستا ضرورت دارد؛ مدیران با بهکارگیری فنون نوین مدیریتی و ایجاد
ارتاا مناسب با این کارکنان  ،محیطی توأم با صمیمیت در مجموعه ایجاد و زمینههای ظهور و
بروز ایدهها و افکار نو را در دانشگاههای افسری آجا فراهم سازند .این مطلب با یافتههای
والدیمیر کوردین ،ویورل درویکا النا ( )2012و سیدعلی مجیدی ( )1395مطابقت دارد.
ساختار سازمانی  :ساختارهای منعطف و ارگانیک و نیز جو سازمانی و ریسکپذیری سازمان و
کارکنان در انجام تغییرات از مهمترین عوام تسهی و تقویتکننده توان خالقیت و نوآوری در
دانشگاههای افسری آجا است .ساختارهای منعطف و ارگانیک نسات به دیگر ساختارها برای
خالقیت و نوآوری در دانشگاههای افسری آجا مناسبترند .در تمامی سطوح مدیریتی (عالی،
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میانی و اجرایی)؛ با ارج نهادن به ایدههای نو و خالقانه و همچنین حمایتهای معنوی و مادی
الزم و کافی از کارکنان خالق و نوآور ،زمینههای مرتاط با تحق ایدههای نو و تغییرات مثات
در دانشگاههای افسری آجا تسهی گردد .احساس اطمینان و امنیت از سوی مدیران در بیان
عقاید و نظرات ،نقش بسزایی در جاری شدن ایدهها و پیشنهادها در سطح دانشگاههای افسری
آجا داشته و از این طری ایدههای جدید میتواند بسترساز تحول سازمانی گردد .این مطلب با
یافتههای مادالینا کریستینا توکان ( ،)2012دلوی و همکاران ( ،)2000لوالیه و تلیه (،)2006
استیری و مشیری ( ،)1388مرادی و ابراهیمپور ( )1393مطابقت دارد.
فرهنگسازمانی :جو سازمانی و ریسکپذیری سازمان و کارکنان در انجام تغییرات یکی از
مهمترین عوام تسهی و تقویتکننده توان خالقیت و نوآوری در دانشگاههای افسری آجا
است .نهادینهسازی فرهنگ نقد کردن و نقدپذیری و همچنین پذیرش تغییر در سطح سازمان و
کارکنان آن نقش انکارناپذیری در تحق خالقیت و نوآوری در دانشگاههای افسری آجا خواهد
داشت .این مطلب با یافتههای سیدعلی مجیدی ( )1395و پترا بوش سیتسما ( ،)2004مرادی
و ابراهیمپور ( ،)1393مطابقت دارد.
پیشنهاد

 ازآنجاکه محیط تهدیدات به دلی استفاده دشمنان از علوم و فناوریهلای نلوین ،متغیلر اسلت،
بنابراین ضرورت دارد رویکرد آموزشی در دانشلگاههلای افسلری آجلا بلا رویکلرد فراسلازمانی و
فرامنطقهای اجرا گردد؛ لذا اعزام فرماندهان و استادان دانشلگاههلای افسلری ارتلش جمهلوری
اسالمی ایران به دانشگاههای داخلی و خارجی جهت فراگیری علوم ملرتاط یکلی از راهکارهلای
پیشنهادی است که میتواند جهت ارتقاء توانمندی دانشگاههای افسلری آجلا نقلش فزاینلدهای
ایفاء نماید.
 مدیران عالی دانشگاههای افسری ارتش جمهوری اسالمی ایران در راستای حمایت از پلژوهش و
نوآوری بهعنوان موتور محرک سازمان ،با اختصاص بودجه و اعتاارات الزم و کلافی ،زمینلههلای
حمایت از افکار نو و رشد و پیشرفت را در دانشگاههای افسری آجا فراهم آورند.
 تهیه شیوهنامه جامع جهت حمایت از کارکنان خلالق و نلوآور بلهمنظلور تشلوی فعالیلتهلا و
اقدامات خالقانه و طراحی ساختار پاداشدهی کارا و اثلربخش ،بلا قیلد فوریلت در دسلتور کلار
ماادی ذیربط و ذیصالح مدیران و مسئولین دانشگاههای افسری ارتش جمهوری اسالمی ایلران
قرار گیرد.
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 در راستای ایجاد و ترویج فرهنگ خالقیت و نوآوری؛ الزم است مدیران و مسئولین دانشگاههای
افسری ارتش جمهوری اسالمی ایران با سلعهصلدر و ایجلاد فرهنلگ انتقادپلذیری ،زمینلههلای
حضور افکار جدید و متنوع را در امور عملیاتی و غیرعملیاتی فراهم آورند.
 مدیران عالی دانشگاههای افسری ارتش جمهوری اسالمی ایران تالش خود را بر نهادینهسلازی و
گسترش فرهنگ کارگروهی با هدف همافزایی فکری بهعنوان یکلی از بسلترهای ظهلور و بلروز
خالقیت متمرکز نمایند.
قدردانی
از خارگان توانمندی که در طول پژوهش ،دانش خویش را سخاوتمندانه در اختیار محققان این
پژوهش قرار دادند و استواری پژوهش حاضر بر مشارکت و دانش این بزرگواران قرارگرفته است
بسیار سپاسگزاریم.
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