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 چکیده

ها با پیچیدگی و آشوب است. این  در عصر کنونی نیازمند انطباق مداوم آن ها سازمانبقای  زمینه و هدف:

شود. هدف از انجام این  ی نوآورانه و تغییرات محیطی محقق میها دهیامهم از طریق مدیریت اثربخش 
ی ها دهیای ساز ادهیپتغییرات محیطی بر خلق و  ریتأثپژوهش، ارزیابی و تخمین مدل معادالت ساختاری 

 نه است.نوآورا

نفر از  0571روش پژوهش، همبستگی از نوع تبیینی ـ مقطعی است. جامعه آماری شامل  شناسی: روش

ها با استفاده از روش  تن از آن 507دانشجویان دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری بود که تعداد 
تغیر تغییرات محیطی از ی تصادفی ساده به عنوان افراد نمونه انتخاب شدند. برای سنجش مریگ نمونه

 و تیگاناز پرسشنامه استاندارد هارت  سازی ایده پرسشنامه محقق ساخته و برای سنجش متغیر خلق و پیاده
 استفاده شده است.

های نوآورانه از برازش مطلوب برخوردار  سازی ایده مدل علی تآثیر تغییرات محیطی بر خلق و پیاده ها: یافته

های نوآورانه در  . تغییر محیط، تأثیر مثبت و معناداری بر خلق ایده(CMIN/DF=2.22, P>0.05)است 
. همچنین تغییر محیط، تأثیر مثبت و معناداری بر (β=0.41, t=5.018, P<0.05)دانشگاه شهید ستاری دارد 

 .(β=0.56, t=39.7, P<0.05)های نوآورانه در این دانشگاه دارد  سازی ایده پیاده

ی ها شرانیپتغییر محیط به عنوان یکی از  مؤلفهی مدیریت ایده به ها برنامهباید در  ها نسازما گیری: نتیجه

 ی ایده توجه ویژه داشته باشند.ساز ادهیپاساسی خلق و 
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 مقدمه
 .کنـد  یمـ  ایفـا   توسـعه  در مهمـی  نقـش  فناوری و علم نهادگرایان، و تکاملی از دیدگاه اقتصاد

 و نـوآوری  منـد  های نظـام  مدل و الگوها ایجاد علمی است. توسعه و رشد محرک موتور نوآوری،
 ارتبـا   در و شود تر آسان ها نوآوری کارگیری به و توسعه ایجاد، که شود می باعث ها آن از پیروی
 ایجـاد  را ها نوآوری کننده تسهیل شرایط و ساختار بتوان سازمانی برون و درون عوامل با و تعامل

 هـدایت  شـود.  تسهیل ملی کالن اهداف سوی به ها هدایت نوآوری ( و2102، 0کرد )آفو و توسی
 میـان  تعـامالت  و ارتباطـات  و درک محیطـی  نیازهـای  شـناخت  و ها نوآوری در گذاری سرمایه
و  می، فهیمینددارد ) مند نظام ساختاری به احتیاج نوآوری، فرآیند درونی عوامل با بیرونی عناصر
 (.0532میری،  نژاد و شاه ؛ قاسمی0535، نژاد ونیهما

فـرا   جامعـه  یـک  سوی به گام بعدی در و صنعتی جامعه یک یسوبه  سنتی جامعه گذر از
فـرا   جامعـه  کـه  آنجـایی  از. اسـت  نـوآوری  نظام داشتن و پردازی ایده از نیازمند استفاده صنعتی،
 چنـین  به رسیدن (،2112، 2است )لیلن و همکاران دانش مدیریت و فکر قدرت بر متکی صنعتی
 نخواهـد  عملـی  نـوآور  های انسان و انسانی خالق تفکر به ویژه توجه سایه جز در آرمانی جامعه

 و موفـق  کارکردهـای  یـافتگی  توسعه نوآور، باعث های انسان پردازی و (. ایده0331، 5شد )سنگه
 صـنعتی  فـرا  جامعـه  یـک  بـه  رسـیدن  و کشور توسعه به و در نهایت شده جامعه بستر در بهینه
 (.2117، 4کرد )کلی و لیتمن خواهد کمک

ها از استعداد نـوآوری و خالقیـت برخوردارنـد و نبایـد آن را در انحصـار مـدیران        همه انسان
فرض کرد. در راه ظهور خالقیت، موانع زیادی وجود دارد و افـزایش تـوان خالقیـت و نـوآوری در     

ل روش اند؛ به همین دلی ها عادت زده (. اغلب انسان2115، 7گرو رفع این موانع است )فرانک و شاه
آینـد )آقـایی،    هـایی ثابـت در مـی    صـورت روش  مرور زمان، بـه  انجام کارهای معین توسط آنان، به

تر از وجود استعداد خالقیـت اسـت؛ زیـرا     (. جلوگیری از عوامل بازدارنده ظهور خالقیت، مهم0511
ـ   ای، در مدت کوتاهی می ها و الگوهای زنجیره فرض در صورت آزادسازی ذهن از پیش درت تـوان ق

 (.2110، 6گیری افزایش داد )هیلی کارگیری فکرهای نو را به نحو چشم خالقیت و به
 

1. Afuah and Tucci 

2. Lilien, Morrison, Searls, Sonnack & Von Hippel 

3. Senge 

4. Kelley and Littman 

5. Franke and Shah 

6. Healey 



 های... سازی ایده ارزیابی و تخمین مدل معادالت ساختاری تأثیر تغییرات محیطی بر خلق و پیاده

 

/355 

صورت فـردی و چـه    های کارآفرینانه چه به های الزم برای انجام فعالیت در گذشته ایده
آمد. با افزایش شدت رقابـت   صورت تصادفی به دست می صورت سازمانی به طور معمول به به

طـور روزافزونـی بـه     ها و یا افراد برای کسب مزیت رقـابتی، بـه   زمانو آشفتگی در محیط، سا
هـای   هـا ریشـه در ایـده    که تمام نوآوری اند. از آنجایی ها نیاز پیدا کرده نوآوری در تمام بخش

های جدید توسط فرد و یـا   های سامانمند برای تولید ایده جدید دارند، تالش برای یافتن روش
(. شرایط کنونی مسـتلزم آن اسـت کـه فرآینـد     2115، 0)آالم استسازمان افزایش پیدا کرده 

مند و ساختاریافته اجرا شود تا بتوان با یک اطمینان نسبی به تعداد  صورت نظام پردازی به ایده
های باکیفیت دست پیدا کرد. در همین راستا مـدیریت ایـده بـه     توجهی از ایده مناسب و قابل

 (.2110، 2ی پویا و یادگیرنده قرار گرفت )نارایانانها سازمانتدریج مورد توجه مدیران 
وکارها در بهبود  شده برای کسب پذیرفته سرعت در حال تبدیل به ابزاری مدیریت ایده به

(. 2112، 5نرخ نوآوری و دستیابی به رشد درآمد و از سویی دیگر کاهش هزینه اسـت )فلینـت  
کننـدگان و مشـتریان    ن کارکنان، عرضهکنندگان همچو برداری از ذخیره عظیم مشارکت بهره

ها در فرآینـد نـوآوری بـرای بهبـود فرآینـدها،       در نهایت رشد و گسترش تعداد و کیفیت ایده
، 4های مدیریت ایده اسـت )جیمـز   ها یا توسعه محصوالت جدید از مزایای نظام کاهش هزینه

 ،7اسـت )تـافلر   تنـوع  و تـازگی  ناپایداری، مرتبط به هم روند سه محصول آینده (. شوک211
 و هـا  سیسـتم  افـراد،  و فراینـدها،  هـای پویـا   محـیط  پردازی و خالقیـت نیازمنـد   (. ایده0535
 (.0513، 6و به عبارتی تغییر محیط است )هیز های پویا فرهنگ

 سـاختارها،  رفتارهـا،  در که دگرگونی است و تحول فرآیند سازمان، در منظور از تغییر
 کـار  بـه  تغییر، فرآینـد . دهد می رخ سازمانی ندادهای واحدهایبرو یا و اهداف ها، مشی خط
(. عصر کنونی عصری است که 0517است )رئیسی،  سازمان در نوآوری یا ابداع یک بستن

 کـه  طـوری  بـه انطباق، همگامی و همراهی با تغییرات از خصوصیات بارز ایـن دوره اسـت؛   
های مختلف در سطح جهان نیز این همراهی  ها و تشکل ، سازمانمؤسساتضرورت حیات 

ها برای حفظ بقای خـود در چنـین محـیط متالطمـی،      کند و سازمان و انعطاف را طلب می

 

1. Alam 

2. Narayanan 

3. Flint 

4. James 

5. Toffler 

6. Hayes 



 79 زمستان، 2، شماره اولسال  ،های دفاعی مدیریت نوآوری در سازمان فصلنامه 

 

351/ 

ملزم به پذیرش تغییر و استقبال از آن در راستای اهداف و مقاصد خود هستند که از آن به 
 (.2112، 0یگ)ترادرـ ل کنند یمعنوان تغییر استراتژیک یاد 

 در سـازمان  شکسـت  حاصـل  و اسـت  شده ریزی تغییر برنامه نوعی مشخصاً استراتژیک تغییر
 اسـا   بر که است روشی تغییر استراتژیک مدیریت از این رو،. است محیط با مستمر یریپذ انطباق
 بـا  مواجهه در ها سازمان کنند؛ بنابراین، تغییراتی که می برخورد خود محیط با تغییرات ها سازمان آن

دهنـد )هیـول و    مـی  تشـکیل  را اسـتراتژیک  تغییـرات  تمرکز دهند، کانون می انجام بیرونی محیط
 طوفـانی  یک دریای در بادبانی قایق یک راندن تغییر استراتژیک، شبیه (. مدیریت2105، 2همکاران
م رغـ  بـه  (.2115 ،5بـأ  کرد ) استفاده دریا امواج و باد از جریان باید مقصود به رسیدن برای. است

و در حدود ده سـال   کنند یمگذشته زندگی  سال در ده ها سازمانتغییرات پیوسته شرایط دنیا، اغلب 
گیـرد؛ بلکـه    نمـی  صـورت  مقدمه ی ایده در سازمان بیساز ادهیپخلق و  .از شرایط دنیا عقب هستند

درون  محـیط  از همـواره  تغییـر  یهـا  کـانون مدیریت تغییر است.  ها یاستراتژ کار بستننیازمند به 
ی درون سـازمانی آن شـامل تغییـر    هـا  کـانون گیرنـد کـه    می سرچشمه برون سازمانی یا سازمانی
بنابراین مسئله اساسـی پـژوهش ایـن    ؛ (2113، 4)اسلوآن شود و افکار می ها سازمان، اشیا ، ها مکان

ی مـدیریت تغییـر   هـا  یاسـتراتژ و افکـار بـه عنـوان     هـا  سازمان، اشیا ، ها مکاناست که آیا تغییر 
 قرار بدهند؟ ریتأثی ایده در سازمان را تحت ساز ادهیپوضعیت خلق و  توانند یم

 پژوهش ۀپیشین

 پیشینۀ نظری
زیـرا ماحصـل مرحلـه     عنوان اولین مرحله از فرآیند نوآوری اهمیت به سـزایی دارد؛  تولید ایده به

هایی است که باید در سایر مراحل نوآوری مورد تجربه و تحلیل قرارگرفته  پردازی، بروز ایده ایده
های فـرد یـا سـازمان، تعـدادی ایـده مناسـب        ها و ظرفیت شوند تا در نهایت با توجه به توانایی

(. 2113، 7ان و انـدی اقدامات الزم صورت بگیرد )دیچم ها و برای اجرایی کردن آن شدهانتخاب 
شوند بیشـتر و بـاالتر باشـد،     پردازی تولید می هایی که در مرحله ایده هر چه تعداد و کیفیت ایده
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تـر بـوده و عـدم     گـذاری راحـت   گیری در مورد انتخاب ایده نهایی برای اقدام و سـرمایه  تصمیم
پـردازی   ن رو ایده(. از ای2111، 0یابد )ساندسوتم و بیجورک قطعیت و ریسک نوآوری کاهش می

عنوان اولین گـام در چرخـه نـوآوری بسـیار مـورد توجـه قرارگرفتـه اسـت. از طـرف دیگـر،            به
هـای جدیـد توسـط فـرد یـا سـازمان نقطـه شـروع تمـام           پردازی و تالش برای تولید ایده ایده

صـورت سـازمانی ریشـه در     صورت فردی و چه به های کارآفرینانه است. کارآفرینی چه به فعالیت
، 2انـد )دری  های جدیدی دارد که توسط فرد و یـا سـازمان بـه وجـود آمـده      عملیاتی کردن ایده

 ی مختلفی برای خلق ایده اشاره شده است:ها کیتکن(. در ادبیات نوآوری به 2114
و افــراد  شــود یمــ: در ایــن تکنیــک یــک مســئله مطــر  5( جلســات بــارش فکــری0
بیان کنند. هیچ کسـی بـه    رسد یمکه به ذهنشان  یا دهیاکننده آزاد هستند تا هرگونه  شرکت
ـ او تمـام   ردیگ ینممورد تمسخر یا سرزنش قرار  اش دهیاخاطر  دارای ارزش یکسـانی   هـا  دهی
 (.2115، 4)فالین و همکاران است
: در ابداعات فنی کاربرد گسترده و موفقی داشته و به نـوعی تکنیـک   7( الگوبرداری از طبیعت2 

هـای اخیـر    تقلید و الگوبرداری از طبیعت است. ابداعاتی که در زمینۀ علم ارتباطات و کنتـرل در دهـه  
هـای   های رایانه و هوش مصنوعی همه با الگوبرداری و تقلیـد از فعالیـت   ریزی اند و برنامه گرفته شکل

ای است که در آینـده، بـا الگـوبرداری از طبیعـت و      گونه به ها پژوهشاند. روند این  شده اممغز آدمی انج
 (.0333، 6ارگانیسم، فنون و ابزارهای بدیع و جدیدی ساخته خواهند شد )ایزنبرگ

گیری متشکل از پنج مرحله است: اعضای گروه در  ( گروه تصمیم گیرنده: فرآیند تصمیم5
شـود   صورت کتبی به هر یک از اعضا داده می گیری به وضوع تصمیمشوند و م یک میز جمع می

نوبه، یک عقیده را به گـروه ارائـه    نویسند. هر یک از اعضا به ها چگونگی حل مسئله را می و آن
تـر و   شود تا مفاهیم برای ارزیـابی روشـن   شده در گروه به بحث گذارده می دهد و عقاید ثبت می
کننـد. تصـمیم گـروه آن     بندی مـی    جدا و مخفیانه عقاید را درجهتر شود. هر یک از اعضا کامل

 (.2112، 5تصمیم خواهد بود که درمجموع بیشترین امتیاز را به دست آورده باشد )فالینت
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 ی مدیریت ایدهها نظام
 های مدیریت ایده شامل این موارد است: ترین نظام برخی از مهم

وسـیله   شکل اولیه مدیریت ایـده اسـت کـه بـه     شنهادهایپ( نسل صفر مدیریت ایده: صندوق 0
جـویی   صـرفه  شـنهادها یپآید. هدف اولیه این شکل از نظام  ها به اجرا در می بخش پرسنلی در سازمان

شده توسط یـک کمیتـه مـورد بررسـی      آوری های جمع در هزینه بود که در قالب یک نظام منفعل ایده
نهایـت بـه    درآمیـز بـود، ولـی     ولیه آن گاهی موفقیتبه شکل ا شنهادهایپگرفت. اگرچه نظام  قرار می

 (.2116، 0دهنده پیشنهاد دچار رکود شد )شاکلی دلیل عدم دریافت بازخورد از سوی ارائه
هـا ارزش   زمان با شروع استفاده از اینترنت، برخی شرکت ( نسل اول مدیریت ایده: هم2

بـا   شـنهادها یپآوری  که فـن  د. درحالیکارگیری اینترنت برای ارسال فرم پیشنهاد را دریافتن به
سـازی و   های تحت وب جهش پیدا کرد، مشکالت دیگر باقی ماندند. با این اوصاف ساده فرم

طور شفاف و فزاینده ضرورت یافت؛ بـه همـین خـاطر     اثربخش کردن فرآیند مدیریت ایده به
  (.2116، 2منسوخ شد )دیباکر و ویگلر شنهادهایپنسخه تحت وب، همانند صندوق 

هـای منـابع انسـانی و کارکنـان      ، بخش0331( نسل دوم مدیریت ایده: در اواخر دهه 5
ها درصدد یک فرآیند پیشنهاد خودکـار )خودکـار( برآمدنـد. فرآینـد بررسـی خودکـار        سازمان

تـر از طریـق پسـت الکترونیـک      استقرار یافت و سیستم پاداش هم اضافه شد و از همه مهـم 
 (.2116، 5)شاکلی پذیر شد دهنده ایده امکان ئهبازخور سریع به ارا

( نسل سوم مدیریت ایده: مدافعان ایده درصدد فرصتی برآمدند که بتوانند فرآیند مدیریت ایـده  4
پردازی و خالقیـت سـازگار باشـند. هـدف نسـل سـوم        جدیدی طراحی نمایند که با فرایند واقعی ایده
تا زمانی که بهبود  ها است یق کمک به خالق شدن آنمدیریت ایده، افزایش مشارکت کارکنان از طر

 شـود  ینمآوری  جمع ها دهیاشده حاصل شود؛ در واقع در این نسل تنها  های ارائه اساسی در کیفیت ایده
توسط افرادی که استعداد آن را دارند خلق شود  ها دهیاتا به صورت هدفمند  شود یمبلکه فرصتی فراهم 

ی مطر  شده را به عنوان انگیزه خلق ایـده در نظـر بگیرنـد )گـان  و     ها دهیای ساز ادهیپ ها سازمانو 
(. در این زمان بود که مدیریت تغییر به عنوان بخشی از مدیریت ایده مورد توجـه قـرار   2101، 4استرن

 ی آن راهی جز پذیرش تغییر نداشتند.ساز ادهیپی ناب و ها دهیاها برای خلق  گرفت، زیرا سازمان
 

1. Shockley 

2. Debackere and Veugelers 

3. Shockley 

4. Gans and Stern 



 های... سازی ایده ارزیابی و تخمین مدل معادالت ساختاری تأثیر تغییرات محیطی بر خلق و پیاده

 

/357 

 سی تغییرشنا مفهوم
؛ ماننـد تغییـر درجـه حـرارت یـک      ردیگ یمتغییر درجه اول، در شرایط درونی یک سیستم صورت 

ی را بـدون تغییـر   ور بهرهسیستم گرمایشی. تمایل به این نوع تغییر در میان مدیرانی که قصد دارند 
(. در تغییر درجه دوم، خـود  2105، 0مشاهده کرد )اسچافلی توان یمفرهنگ سازمانی افزایش دهند 

؛ ماننـد تغییـر سیسـتم گرمایشـی     کنـد  یمـ سیستم یا به بیان دیگر ماهیت و ساختار سیستم تغییـر  
(. زمانی که تغییر بر اسا  یک روند و ساختار ثابت یـا داخـل   0311، 2)واتزالویک بخاری به شوفاژ

؛ ه شـبیه بـه تغییـر درجـه اول اسـت     به تغییر آلفا مشهور است ک شود یمشرایط یک سیستم انجام 
. این نوع تغییـر  خرند یممانند والدینی که با در نظر گرفتن رشد ثابت پای فرزند خود برای او کفش 

(. تغییر از نوع بتا در شـرایطی اسـت کـه    2112، 5)ترادر لیگ شود یمبا مقاومت خیلی کمی مواجه 
ین معیارهای سـنجش و ارزیـابی هـم تغییـر     ، بنابراکند یمتمام شرایط سیستم و خود سیستم تغییر 

است. تغییر گاما کـه بـا عنـوان تغییـر      آفرین تحول رهبری بتا، تغییر برای مورد نیاز . رهبریکند یم
سازی ذهنـی و تغییـر در سـطح سـاختارهای      ، نوعی تغییر در سطح مفهومشود یمبنیادین شناخته 

و تحـول   هـا  ارزشازمند درونی سازی برخـی  ذهنی است که نی های پارادایمشناختی و نوع تفکر و 
 (.2115، 4بأ درونی است. این نوع تغییر نیازمند رهبری کاریزماتیک است )

بینـی   شـود. تغییـرات پـیش    بینی کننده بدون تقاضای بیرونی و روشن کنونی آغاز می تغییر پیش
بـا رویـدادهایی کـه     شـدن  منظور سود بردن در یک مزیت رقابتی یا برای مواجه کننده ممکن است به

 آغاز شوند. تغییـر انفعـالی   شوند در آینده اتفاق بیافتند و موجب بر هم خوردن ثبات شوند، بینی می پیش
دهد  واکنشی(، پاسخ سازمان به نیاز روشن و کنونی برای تغییر است. تغییر اصالحی هنگامی روی می)

نوع از تغییر، سازمان بـه دنبـال دسـتیابی بـه     واسطه نیازی فوری ایجاد نشده باشد. در این  که تغییر به
(. تغییر انطباقی 0513انداز استراتژیک یا دفاع از آن است )هیز،  هایی بهتر برای دستیابی به چشم روش

عنـوان نمونـه    پـذیرد. بـه   های فوری تغییر صورت مـی  واکنش تدریجی است که در پاسخ به ضرورت
هـا   یک استراتژی موفق بازاریابی از سوی یکی از شـرکت توان به واکنش سازمان نسبت به اتخاذ  می

 (.2101، 7رقیب، یا تغییر در قابلیت دسترسی به منابع کلیدی سازمان اشاره کرد )نیکول 
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2. Watzlawick 
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ی خود، احتمال وقوع ها یبررسشود که سازمان در  گیری مجدد هنگامی اعمال می جهت
ستلزم تعریف مجـدد و اساسـی از   که م کند یمی نیب شیپهایی را در آینده  مشکالت یا فرصت

تغییر واکنشی است که طـی آن   ک( اما بازآفرینی ی2101سازمان یا موسسه است )نیکول ، 
پـذیرد و سـازمان،    های اساسی سازمان صـورت مـی   زمان در کلیه مؤلفه تغییراتی سریع و هم

 (.2115، 0یابد )کولین  شکلی سراسر متفاوت می
 های تغییر طراحی و پیشنهاد شده است: مختلفی از مدل درادبیات مدیریت تغییر، انواع

خروج از انجماد، تغییر و انجماد مجدد یا تثبیـت   گانه سهشامل مراحل  2مدل کرت لوین
گانـه   ( شامل مراحـل پـنج  0553) اداویو ،یموهانت( است. مدل 0516)شرمرهورن و همکاران، 

 است. مـدل گـاتو   ها نظامتدوین، شروع تغییر، آزمایش، گزینش و جا اندازی و تعمیم به سایر 
پـذیری، پرسشـگری، چـالش و     های جرأت، ریسـک  ( شامل گام0531، نقل در گیلی، 2117)

نـش  برآورده کردن نیازهای آینده، داشتن درک و شناخت مناسب از خود و کارکنان، تحلیل دا
عمومی و تخصصی سازمان، احسا  نیاز به دانستن، پـژوهش و توسـعه فـردی و سـازمانی،     

 5مـدل ایگـان   ترین نقا  قوت خود و تعیین نتایج مورد انتظار اسـت.  حرکت با تأکید بر بزرگ
( تعیین سناریوی موجود: 0گانه است:  های سه ( شامل این گام2113، 4، نقل در اسلوآن0331)

( 2انـدازهای جدیـد،    و ایجاد چشم ها آنها و پیگیری رفع و تحقق  و فرصت ارزیابی مشکالت
منظور تدوین یک دستور کار عملی برای اعمال  ها و به تدوین سناریوی مطلوب: ارزیابی گزینه

بـه   هـا  آنها و تبدیل  ( تعیین و تدوین استراتژی: انتخاب بهترین مجموعه استراتژی5و  تغییر
هـای   ( شـامل گـام  0513، نقل در هیـز،  0317) 7یت، واتسون و وستلیعملی. مدل ایپ برنامه

رجوع، اهداف و بررسی مسیرهای قابـل جـایگزین و تعیـین     توضیح یا تشخیص مشکل ارباب
های عملیاتی برای تغییـر عملـی اسـت.     مقاصد و اهداف برای اقدام و تبدیل مقاصد به تالش

تأمـل دربـاره مـدیریت تحـول ارائـه       ( که چارچوبی نظری بـرای 0331) 6مدل هی  و هاید
   (.0513دهد )نقل در هیز،  می

 

1. Collins 

2. Kert louin 

3. Egann 

4. Sloan 

5. Epit, watston & westly 

6. Hiss & haide 
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 (0817نقل در هیز،  0771. مدل مدیریت تحول )هیس و هاید، 0شکل 

 ی تغییر شامل موارد زیر است:ها کانونترین  برخی از مهم
گیرند، ولی اشیا نـه تنهـا بـه     اشیا: مخالفان ماتریالیسم اهمیت اشیا را به باد تمسخر می

بـر روی انسـان اهمیـت     شـان  یرواندلیل سودمندی و کاربردشان، بلکه به سبب آثار و نتایج 
 (.0530بسیار دارند )تافلر، 

شـکننده و  : هرگز در طول تاریخ روابط انسان با مکان تا به ایـن حـد وسـیع و    ها مکان
طـور   توانیم بگوییم که همـان  موقت نبوده است. چنانچه بخواهیم این امر را مجسم کنیم می

ها را نیز بعد از استفاده به  افکنیم، مکان که کلینک  و قوطی آب را پ  از مصرف به دور می
ارج شدن اهمیت مکـان در زنـدگی بشـر     اندازیم. ما اکنون شاهد سقو  تاریخی و بی دور می

 (.0334و فورد،  0تیم )فوردهس
نماییم.  کارکرد تعیین می برحسبافراد: ما آگاهانه یا ناآگاهانه روابط خود را با اکثر مردم 

ای فزاینـده بـر    تر شویم، همین موقتی بودن به گونـه  ما به جامعه فرا صنعتی نزدیک هرچقدر
تـر   ا با آهنگی هرچه سریعه طور که اشیا و مکان زیرا همان؛ شود روابط انسان بیشتر حاکم می

 .درگذرندها نیز به همین نحو  گذرند، انسان از میان زندگی ما می
دهـد در یـک محـیط     طور که هر عملـی کـه در حیـات انسـان رخ مـی      : همانها سازمان

دار، یعنـی در   شود، در عین حال، همین عمـل در یـک مکـان سـازمان     جغرافیایی معین واقع می
 (.0530)تافلر،  گیرد ی نامرئی که سازمان انسانی باشد صورت میمحل خاصی در یک جغرافیا

 

1. Ford 
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افکار: هرک  از جهان یک مدل یا الگوی ذهنی در مغز خود دارد، یعنـی یـک نمـایش    
که از ترکیب صدها هزار تصـویر سـاخته شـده اسـت. ایـن تصـاویر،        ذهنی از واقعیت بیرونی
انگیز حالت ناپایدار  ندیشیم با شتابی حیرتا ها می هایی که بر اسا  آن نمادها، مفاهیم و قالب

 (.2105و متغیر دارند )هیول و همکاران، 

 پیشینۀ تجربی
تـأثیر  »( با اسـتفاده از روش پیمایشـی بـه بررسـی     0513سرافرازی، سپهر نیا و کاووسی )

های پژوهش نشان داد کـه رابطـه    پرداختند. یافته« گیری مدیران خالقیت بر بهبود تصمیم
گیری مدیران و بهبود کارایی کارکنان وجود دارد و اکثریت مـدیران   ی بین تصمیمدار معنی

گیری صورت  وتحلیل شده و سپ  تصمیم مورد بررسی معتقدند که باید ابتدا مسائل تجزیه
بگیرد. مدیران باید با پژوهش و بررسی، خالقیت و ابداع را افزایش دهند و از ایـن طریـق   

گیـری   یمتصمپذیرتر باشند  تر و ریسک ند. هرچه مدیران خالقهای بهتری اتخاذ کن تصمیم
 تر خواهد بود. بهتر، پویاتر و سریع

خالقیـت و   مـؤثر عوامـل  »( با استفاده از روش پیمایشـی بـه بررسـی    0535) بخشی
 چند در که داد نشان پژوهش این های یافته پرداخته است.« نوآوری بر کارآفرینی سازمانی

 نـوآوری  سـطح  و اسـت  نهـاده  کاهش به رو شرکت در نوآوری توان بهبود روند اخیر سال
 .نیست مؤثری حد در سازمانی

ارائـه الگـوی مفهـومی    »تحلیلی به  -( با استفاده از روش توصیفی 0534شنا  ) یزدان
نشان  مفهومی الگوی یک قالب در ها افتهپرداخته است. ی« رهبری تغییر استراتژیک سازمانی

 گرفتـه  بـه کـار   از رهبـری  مختلفی های سبک باید تغییر، ماهیت و نوع اسا  بر دهد که می
 سـبک  تـرین  مناسـب  اسـتراتژیک،  بنیـادین و  تغییـرات  سـازی  پیاده هنگام اینکه ویژه به شود

 .بود خواهد آفرین تحول رهبری سبک رهبری،
چگـونگی حمایـت سـازمانی از    »( در پژوهشی نظری به بررسـی  2115) 0فرانک و شاه

هـای   ها و روش های این پژوهش نشان داد اجرای شیوه پرداختند. یافته «ی خالقانهها تیلفعا
جدید کار در سطو  ارشد تا حد زیادی توسط یک رویکرد کلی بر اسا  گنجانـدن فعـال در   

 .شود یمهمه سطو  کارکنان تعیین 
 

1. Franke and Shah 
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ش تغییر سازگاری با تغییر: ارز»( در پژوهشی نظری به بررسی 2105هیول و همکاران )
نشـان داد کـه تغییـر اطالعـات، امـر سـازگاری        هـا  افتـه پرداختند. ی «اطالعات و ایجاد معنا

بخشد. همچنین تئوری حفاظت از اطالعات را با تئوری تغییر  کارمندان به تغییر را تسهیل می
دهـی مجددشـان    سازمانی ترکیب کردند تا بتوانند کارکنان پلی  هند را در مواجهه با سازمان

 ورد مطالعه و بررسی قرار دهند.م
جـذابیت و تغییـر   »( با استفاده از روش پیمایشـی بـه بررسـی    2105و همکاران ) 0نوهه

 «سازمانی: یک بررسی چند سطحی از جذابیت درک شده، تعهد به تغییر و عملکـرد گروهـی  
که وارد رفتارهای ارتقائی تغییر  که رهبران هنگامی دهد یمی پژوهش نشان ها افتهپرداختند. ی

شوند و این نـوع رفتـار، عملکـرد     شوند از جذابیت بیشتری مابین پیروان خود برخوردار می می
 بخشد. پیروان را تسهیل می

ی انجام شـده  ها پژوهشی متخصصان و همچنین ها دگاهیدو  ها مدل، ها هینظربررسی 
بر  ها سازمانو  ها مکانر محیط نشان داد که تغییر افکار، اشیا ، افراد، ی و تغییپرداز دهیادرباره 
ی ایده تأثیرگذار است. این رابطـه در قالـب یـک مـدل معـادالت سـاختاری       ساز ادهیپخلق و 
 ( قابل آزمون است.2)شکل 

 ی ایدهساز ادهیپتغییر محیط بر خلق و  ریتأث. مدل مفهومی 1شکل 

 

1. Nohe 
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 شناسی پژوهش روش
تغییـر محـیط بـر خلـق و      ریتـأث جام این پژوهش، ارزیـابی و تخمـین مـدل علـی     هدف از ان

گردآوری شـده   0535از یک جامعه واحد و در بازه زمانی سال  ها دادهی ایده است و ساز ادهیپ
است، به همین خاطر برای انجام این پژوهش از روش همبسـتگی )نـوع تبیینـی ـ مقطعـی(      

 استفاده شده است.

جامعه آماری پژوهش تمام دانشجویان دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری اسـت کـه   
تـن از دانشـجویان مـورد     51برای محاسبه حجـم نمونـه ابتـدا     .استنفر  0571 ها آنتعداد 

ی واریان  و میانگین جامعه از آن برآورد شـد و سـپ  حجـم    ها آمارهسنجش قرار گرفتند و 
گیری کوکران در جامعه آمـاری محـدود اسـت     بطه زیر که فرمول نمونهنمونه با استفاده از را

 آمد. به دستتن  507

  

       
   

  

  
 
 (

     
   

    )
 

              

       

  
 

    
(
              

       
  )

     

. اسـت سـاخته   آوری اطالعات برای متغیـر تغییـر محـیط، پرسشـنامه محقـق      جمع ابزار
و مکـان اسـت. ابـزار سـنجش      سازمانین مقیا  شامل تغییر افکار، افراد، اشیا ، های ا مؤلفه

( طراحـی و  0335) 0هـارت و تیگـان   توسـط  کـه  ی استا پرسشنامه ی ایده،ساز ادهیپخلق و 
ها، بر اسا   گذاری پرسشنامه . مقیا  نمرهبه روز شده است( 2101) 2توسط لمبرت و هوگان

 ( است.7موافقم ) کامالً( تا 0مخالفم ) الًکامی لیکرت از ا درجهطیف پنج 

از روش تحلیل عاملی تأییدی و همسانی درونی اسـتفاده   ها ا یمقبرای احراز روایی 
 5و تحلیـل عـاملی تأییـدی در شـکل      0شده است. نتایج آزمون آلفای کرونباخ در جدول 

ـ مقاست. بـرای احـراز پایـایی     ها ا یمقنشان دهندۀ روایی سازه مناسب  از روش  هـا  ا ی
نشـان دهنـدۀ    0 همسانی درونی استفاده شده است. نتایج آزمون آلفای کرونباخ در جـدول 

 است. ها ا یمقپایایی مناسب 

 

1. Hurt & Teigen 

2. Lambert & Hogan 
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 های پژوهش . تحلیل عاملی تأییدی مقیاس8شکل 

 . ضرایب آلفای کرونباخ برای متغیرهای پژوهش0جدول 

 سؤاالت ضریب آلفای کرونباخ یرهای پژوهشمتغ

 تغییر محیط

 0-2 566/1 افکار

 5-4 562/1 اشیا

 7-6 115/1 افراد

 5-1 555/1 ها مکان

 3-01 520/1 ها سازمان

 00-04 555/1 خلق ایده

 07-01 537/1 سازی ایده پیاده

ی هـا  آمارهی در دو بخش توصیفی و استنباطی تحلیل شد. در بخش توصیفی از ها داده
میانگین، واریان  و کجی و کشیدگی اسـتفاده شـد. در بخـش اسـتنباطی از آزمـون آمـاری       

 تحلیل مسیر و معادالت ساختاری استفاده شد.

GFI= 0.897; AGFI=0.846; P-Value =0.11; TLI= 0.901; 

NFI=0.89;RFI=0.857;IFI=0.927;CFI=0.926;CMIN/DF=2.95

5;PNFI=0.666;RMSEA=0.079 
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 های پژوهش یافته
تغییرات محیطـی   ریتأثش، ارزیابی و تخمین مدل معادالت ساختاری هدف از انجام این پژوه

آزمودنی جمع آوری شد  507ی مربو  به ها دادههای نوآورانه است.  سازی ایده بر خلق و پیاده
ی توصـیفی میـانگین،   هـا  آمـاره و در دو بخش توصیفی و استنباطی تحلیل صـورت گرفـت.   

 گزارش شده است. 2محاسبه و در جدول  انحراف استاندارد و واریان  برای متغیرها

 ی توصیفی متغیرهای پژوهشها آماره. 1جدول 

 انحراف معیار میانگین حداکثر حداقل تعداد نمونه 

 36/1 75/5 7 0 507 افکار

 34/1 51/5 7 0 507 اشیا

 31/1 74/5 7 0 507 افراد

 36/1 30/5 7 0 507 ها مکان

 33/1 16/5 7 0 507 ها سازمان

 11/1 53/5 7 0 507 ایده خلق

 14/1 25/5 7 0 507 سازی ایده پیاده

 تغییـر محـیط   هـای  مؤلفهگزارش شده است، بیشترین میانگین در  2طور که در جدول  همان
بـرای   (.75/5±36/1( و کمترین میانگین مربو  به افکـار اسـت )  30/5±36/1) ها مکانمربو  به 

گـزارش شـده اسـت، بـرای      5ی چولگی بررسی و در جـدول  ها آمارهارزیابی نرمال بودن متغیرها، 
 باشند. +0و  -0+ و کشیدگی در بازه 5و  -5متغیرهای نرمال مقدار این آماره باید در بازه 

 . بررسی نرمال بودن مغیرهای پژوهش8جدول 

 نسبت بحرانی کشیدگی نسبت بحرانی چولگی حداکثر حداقل متغیر

q0 0 7 065/1- 051/0- 054/1- 623/1- 

q2 0 7 525/1- 555/2- 415/1- 565/0- 

q5 0 7 433/1- 606/5- 405/1- 435/0- 

q4 0 7 055/1- 274/0- 554/1- 2115- 

q7 0 7 501/1- 245/2- 474/1- 644/0- 

q6 0 7 415/1- 305/2- 065/1- 614/1- 

q5 0 7 601/1- 420/4- 474/1- 644/0- 

q1 0 7 711/1- 033/4- 576/1- 232/0- 
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q3 0 7 573/1- 435/7- 256/1- 110/0- 

q01 0 7 513/1- 055/7- 061/1- 710/1- 

q00 0 7 552/1- 632/2- 635/1- 700/2- 

q02 0 7 401/1- 127/5- 574/1- 550/2- 

q05 0 7 410/0- 070/01- 175/0 106/5 

q04 0 7 753/1- 312/5- 657/1- 233/2- 

q07 0 7 242/1- 577/0- 471/1- 652/0- 

q06 0 7 007/1- 155/1- 216/1- 157/0- 

q05 0 7 156/1- 770/1- 044/0 047/4 

q01 0 7 501/1- 245/2- 517/1- 014/0- 

گزارش شده است، مقادیر کجی و کشیدگی در بـازه مطلـوب    5طور که در جدول  همان
 .استبرقرار  ها دادهفرض نرمال بودن  قرار دارد، بنابراین پیش

سازی معـادالت سـاختاری    با روش مدل ها دادهدر تحلیل  ی:ریگ اندازهارزیابی مدل 

گیـری   انـدازه  هـای  مـدل بایـد از صـحت    هـا  هیفرضـ مرحله آزمون  قبل از وارد شدن به
گیـری از بـرازش    هـای انـدازه   متغیرهای پژوهش اطمینان حاصل کنیم و چنانچـه مـدل  

هـای غیـر    مناسبی برخوردار نباشند باید به اصال  مدل پرداخته و پـ  از حـذف گـوی   
استاندارد مدل ساختاری را رسم کرده و به برازش مدل پژوهش پرداخت. بر مبنای مدل 

( هـا  )شـاخص پـذیر   که کـدام متغیرهـای مشـاهده    کند یمریف ی، پژوهشگر تعریگ اندازه
طـور کلـی    گیری متغیرهـای پنهـان مورداسـتفاده قـرار گیرنـد. بـه       برای اندازه توانند یم

. بـه سـه دسـته تقسـیم     شـوند  یمـ یی که برای بررسی برازش مـدل اسـتفاده   ها شاخص
 برازش مطلق، برازش تطبیقی و برازش مقتصد. :شوند یم

 یریگ اندازهی برازش مدل ها شاخص. 4جدول 

 قبول آستانه برازش قابل مقدار شاخص نام شاخص ها شاخص

 ی برازش مطلقها شاخص

GFI 135/1 GFI > 0.85 

AGFI 146/1 AGFI > 0.8 

P-VALUE 00/1 P-VALUE > 0.05 

 TLI 310/1 TLI > 0.9 ی برازش تطبیقیها شاخص
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NFI 135/1 NFI > 0.85 

RFI 175/1 RFI > 0.85 

IFI 325/1 IFI > 0.9 

CFI 326/1 CFI > 0.9 

 ی برازش مقتصدها شاخص

CMIN/DF 377/2 CMIN/DF < 3 

PNFI 666/1 PNFI > 0. 5 

RMSEA 153/1 RMSEA < 0.08 

گیری، ضرایب رگرسیون اسـتاندارد یـا بـار عـاملی      به منظور ارزیابی برازش مدل اندازه
یک متغیر پنهان  انیمهم باید بررسی شود. بار عاملی، میزان شدت رابطه  نشانگرهااستاندارد 

قبـول   مقدار قابـل  حداقل کند. یمو متغیر آشکار مربوطه را طی فرآیند تحلیل مسیر مشخص 
گـزارش شـده اسـت، تمـامی      7طور کـه در جـدول    است. همان 7/1برای بار عاملی استاندار 

 است. 7/1از تر  ملی بزرگآمده برای بارهای عا دست مقادیر به

گیری . بارهای عاملی )ضرایب رگرسیون استاندارد( مدل اندازه5جدول   

 مسیر بار عاملی مسیر بار عاملی

615/1  q01 <--- ها سازمان  575/1  q0 <--- افکار 

574/1  q00 <--- 124/1 خلق ایده  q2 <--- افکار 

552/1  q02 <--- 103/1 خلق ایده  q5 <--- اشیا 

747/1  q05 <--- 561/1 خلق ایده  q4 <--- اشیا 

713/1  q04 <--- 105/1 خلق ایده  q7 <--- افراد 

552/1  q07 <--- سازی ایده پیاده  123/1  q6 <--- افراد 

144/1  q06 <--- سازی ایده پیاده  121/1  q5 <--- ها مکان  

603/1  q05 <--- سازی ایده پیاده  550/1  q1 <--- ها مکان  

640/1  q01 <--- سازی ایده پیاده  120/1  q3 <--- ها سازمان  

ـ گ انـدازه پ  از حصول اطمینان از اعتبـار مـدل    ارزیابی مدل ساختاری: ی نوبـت بـه   ری
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ی برازش و تخمین ضرایب مسیر بـین متغیرهـای   ها شاخصارزیابی مدل ساختاری، از طریق 
 نشان داده شده است. 4که این ضرایب در شکل  رسد یمپنهان در یک مدل ساختاری 

 در حالت استاندارد شده . مدل ساختاری متغیرهای پژوهش4شکل 

ی بـرازش مقتصـد، تطبیقـی و    ها شاخصگزارش شده است،  6طور که در جدول  همان
 برازش دارد. ها دادهکه مدل ساختاری بر  دهد یممقتصد نشان 

 ساختاری پژوهشهای برازش مدل  شاخص. 6جدول 

 قبول آستانه برازش قابل مقدار شاخص نام شاخص ها شاخص

 
 ی برازش مطلقها شاخص

GFI 13/1 GFI > 0.85 

AGFI 17/1 AGFI > 0.8 

P-VALUE 02/1 P-VALUE > 0.05 

 ی برازش تطبیقیها شاخص

TLI 135/1 TLI > 0.9 

NFI 110/1 NFI > 0.85 

RFI 174/1 RFI > 0.85 

IFI 305/1 IFI > 0.9 

CFI 306/1 CFI > 0.9 

 CMIN/DF 22/2 CMIN/DF < 3 ی برازش مقتصدها شاخص
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PNFI 503/1 PNFI > 0. 5 

RMSEA 11/1 RMSEA < 0.08 

پـ  از حصـول اطمینـان از نیکـویی بـرازش مـدل، نوبـت بـه آزمـون           :ها هیفرضآزمون 

ی پژوهش از طریق تفسیر ضرایب برآوردی بـین متغیرهـای پنهـان در یـک مـدل      ها هیفرض
که در آن  است. در واقع از این حیث مدل ساختاری شبیه یک تحلیل مسیر رسد یمساختاری 

، ایـن ضـرایب   رنـد یگ یمضرایب رگرسیونی بین متغیرهای پنهان مورد ارزیابی و تحلیل قرار 
 گزارش شده است. 5مسیر در جدول 

 . ضرایب مسیر مدل ساختاری0 ولجد

SE T P β مسیر 

 تغییر ---> خلق ایده 411/1 <110/1 101/7 164/1

 تغییر ---> سازی ایده پیاده 765/1 <110/1 534/1 161/1

ی نوآورانه در دانشگاه علـوم و فنـون هـوایی    ها دهیا: تغییرات محیطی بر خلق 0 هیفرض
 مثبت و معناداری دارد. ریتأثشهید ستاری 
که تغییر  دهد یمی پژوهش نشان ها افتهگزارش شده است، ی 6طور که در جدول  همان

مثبـت و   ریتـأث ی نوآورانه در دانشـگاه علـوم و فنـون هـوایی سـتاری      ها دهیامحیط بر خلق 
ی و مقطعـی  ا نمونـه ی هـا  دادهبنـابراین،  ؛ (β= 0/41, t= 5/018, p<0/05)معنـاداری دارد  

 .دنکن یمجود از فرضیه پژوهش حمایت مو
ی نوآورانـه در دانشـگاه علـوم و فنـون     ها دهیاسازی  : تغییرات محیطی بر پیاده2 هیفرض

 مثبت و معناداری دارد. ریتأثهوایی شهید ستاری 

که تغییر  دهد یمی پژوهش نشان ها افتهگزارش شده است، ی 6طور که در جدول  همان
مثبـت و   ریتـأث ی نوآورانه در دانشگاه علوم و فنون هوایی ستاری ها دهیای ساز ادهیپمحیط بر 

ی و مقطعی موجود ا نمونهی ها دادهبنابراین، ؛ (β= 0/56, t= 7/39, p<0/05)معناداری دارد 
 .دنکن یماز فرضیه پژوهش حمایت 
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 گیری بحث و نتیجه
ونی کـردن فراینـد   فرا صنعتی، نیازمند در جامعه یک به توسعه پایدار کشور و رسیدن

خلق ایده در  منابع انسانی خالق و نوآور است. پردازی در منابع انسانی و در نهایت ایده
است، اما امروزه خلق  گرفته یمی نشده صورت زیر برنامهگذشته به صورت تصادفی و 

ی ایده تحت فرمان مدیریت ایده قرار دارد. مدیریت ایـده بـدون مـدیریت    ساز ادهیپو 
تغییر، اثربخشی نخواهد داشت، در واقع باید از خود پرسید که چه تغییرات محیطی باید 

ی ایـده از کـارایی و اثربخشـی الزم برخـوردار     ساز ادهیپصورت گیرد تا فرایند خلق و 
ی نوآورانه توسط نیروی ها دهیان داد خلق ی پژوهش نشاها افتهطور که ی باشد؟ همان
، اشیا ، ها مکاناز متغیرهای محیطی است، در واقع تغییر  متأثر آنی ساز ادهیپانسانی و 
ـ او افکار از ملزومات ایجاد فضـای   ها سازمان ی و نـوآوری اسـت، بنـابراین    پـرداز  دهی
بـه عنـوان یکـی از     تغییر محـیط  مؤلفهی مدیریت ایده به ها برنامهباید در  ها سازمان

 ی ایده توجه داشته باشند.ساز ادهیپی اساسی خلق و ها شرانیپ
برای ترغیب دانشجویان به خالقیت و نوآوری باید از ایده و محصوالت ارائه شده 

، دادن جـوایز نفـی ، دادن   هـا  مراسـم های روانی از طریـق تشـویق در    ها، حمایت آن
. برای ایجاد خالقیت و نـوآوری بایـد جـوی    یادبودها و تقدیرنامه و غیره صورت گیرد

هایی با حضور افراد با تجربه در زمینۀ  ها، کارگاه اندازی استارتاپ خالقانه از طریق راه
خالقیت، سمینارهایی بـرای نشـان دادن نتـایج و دسـتاوردهای خالقیـت و غیـره در       

 دانشگاه برگزار شود.

هایی کـه خالقیـت جزئـی از     همکاری با شرکتتواند با قراردادهایی، زمینۀ  دانشگاه می
هاست را فـراهم آورد تـا دانشـجویان بـه صـورت کـارآموزی و کـارورزی در ایـن          اصول آن
 ها فعالیت داشته باشند. شرکت

دانشگاه با توجه به شرایط سیاسی کشور و نیاز مبرم به توسعه دفاعی و نظـامی؛  
مایـت از خالقیـت و نـوآوری را    های اصـلی خـود، رویکـرد اسـتقبال و ح     در استراتژی

 بگنجاند.
سازی بیشتر حمایت شود به ویژه اینکه بـه افـرادی کـه در     گرایی و روحیه پیاده از عمل

دهند باید در حد امکان مسئولیت واگذار کرد تا زمینه بـرای   این زمینه از خود عالقه نشان می
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