
 
  

 94-44، ص 1934،  مهر 1، جلد  4علوم انسانی اسالمی، شماره 

ISSN: 9174-8792 

 http://www.joih.ir 
  

 

  

82 
 

 

ارائه مدل نوآوری علوم انسانی اسالمی در نظام آموزشی 

 ظله العالی(اس فرمايشات مقام معظم رهبری )مدبر اس

 

  مرتضی ولی اله پور

  
 وزشی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد بابلريزی و رهبری آمبرنامهمديريت  -تخصصی ادکتریدانشجوی 

 

 

valiollahpur@yahoo.com 

 

و  قیبه تحق اجیاحت یعلوم انسان نهیما در زم فرمايند:می )دامت برکاته( یمقام معظم رهبر:چكيده

 ريو سا استیحقوق، اقتصاد، س توانیهم که بر اساس آن م یاساس می. مواد و مفاهميدار ینوآور

کلمه در  یقیحق یکرد، به معنا یو فراور دیرا شکل داد و تول یعلوم انسان یاساس یهابخش

 کندی. ضرورت ايجاب منمايیماز آن استفاده  ديما وجود دارد که با یاسالم قیو عم قيفرهنگ عر

نظام آموزشی پژوهش در اين  .باشد یو نوآور تیخالق یدارا یانسان تحقیقات به ويژه در حوزه علوم

با تفکری اسالمی در فضای  را پژوهشگر عوامل مؤثر بر توسعه نوآوریمورد مطالعه قرار گرفته است. 

سؤال  93شامل ساخته محققآوری اطالعات يک پرسشنامه ابزار جمع .کندمیمطالعه  دانشگاه

ی . تعداد نمونهدهدشکل میمراکز آموزش عالی شهرستان بابل  را ی آماری تحقیقباشد. جامعهمی

 توان چنین مدلی را در تمامی ابعاد نظام. نتیجه اينکه میباشدمی 413برابر با  در مجموع پژوهش

 ین نمود.یبا تفکری اسالمی تب جمهوری اسالمی ايران مقدس

مدل ، جمهوری اسالمی ايرانی، اسالم یعلوم انسانسیمای قرآن کريم، خالق،  واژگان کليدي:

  .آمايش سرزمین، توسعه نوآوری

 مقدمه

تولید علم و توسعه از جمله، مقام معظم رهبری جمهوری اسالمی ايران از طرف های کلی علم و فناوری سیاستابالغ 

تحول و ارتقاء ، توسعه علوم پايه و تحقیقات بنیادی ،علم و فناوری ارتقاء جايگاه جهانی کشور در، پردازینوآوری و نظريه

سازی عملکرد و ساختار نظام هینهب، ريزیگذاری و برنامههای پیشرفته با سیاستدستیابی به علوم و فناوری، علوم انسانی

ها، دانشگاهاصالح نظام پذيرش ، ريزی و نظارت راهبردیگذاری، برنامهبخشی در سیاستانسجام، آموزشی و تحقیقاتی کشور

، های علم و فناوریحمايت از توسعه پارک، ساماندهی نظام ملی آمار و اطالعات علمی، های نظارتساماندهی و تقويت نظام

اهتمام به ، از مکارم اخالق یبرخوردار، حاکمیت مبانی، وریارتقاء بهره، های انسانیجذب سرمايه، هاتوزيع عادالنه فرصت

، های فرهنگی و اجتماعیحفظ موازين اسالمی و ارزش، تقويت و گسترش گفتمان تولید علم، تعلیم و تربیت اسالمی نظام

های تشکیل کرسی، مندنوآوری نظام، تقويت و گسترش گفتمان تولید علم، تقويت عزم ملی و افزايش درک اجتماعی

های هدفمند مادی و معنوی از گسترش حمايت، و ايران اسالماحیاء تاريخ علمی و فرهنگی ، ارتقاء منزلت، پردازینظريه

افزايش سهم علم و فناوری در ، ايجاد تحول در ارتباط میان نظام آموزش عالی، تحقیقات و فناوری، نخبگان و نوآوران
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متقابل نظیم رابطه ، تهای مستمر راهبردیهمکاری، حمايت مادی و معنوی از فرآيند تبديل ايده به محصول، اقتصاد

تکمیل ، ها و نیازهای کشورها، ظرفیتها در آموزش و پژوهش با توجه به مزيتتعیین اولويت، تحصیل با اشتغال

های ارتباطات وسعه و تقويت شبکهت، های غیردولتی در حوزه علم و فناوریافزايش نقش و مشارکت بخش، هازيرساخت

توسعه صنايع و خدمات مبتنی بر ، بخشتعامل فعال، سازنده و الهامگسترش همکاری و ، هاملی و فراملی میان دانشگاه

اهتمام بر انتقال فناوری و کسب دانش ، های جديد و حمايت از تولید و صادرات محصوالت دانش بنیانعلوم و فناوری

تحول با نشان از حرکت جهادی به سوی نوآوری و  تبديل ايران به مرکز ثبت مقاالت علمی، جذب متخصصان، طراحی

 برای انسانی، نیروی تربیت و آموزشی، پژوهشی امور در دقیق ريزیبرنامه با بايدبنیان، که میگیری از اقتصاد دانشبهره

 علمی، و اقتدار شکوفايی پیش از بیش و نموده تالش در کشور موجود هایاز سرمايه بهینه استفاده و وریبهره افزايش

 و ایتوسعه هایريزینیازمند برنامه خود پويايی حفظ برای کشور بخشید. نويد جامعه را اقتصادی، سیاسی و اجتماعی

 مذکور فرايندهای و امور از يک هر تحقق و انجام است. مستمر کمی و کیفی کنترل و هاروش و فرايندها بهبود راهبردی،

علوم  نوآوریمدل در پژوهش حاضر،  .1باشدمی روزآمد و مرتبط دقیق، واقعی، اطالعات نیازمند دقیق، ريزیبا برنامه همراه

تحلیل شده و بر اساس  کنندهعوامل تبیین ارتباط از نظام آموزشی ین شده و با يک مطالعه موردییانسانی اسالمی تب

 گردد.مدل مفهومی و نتايج حاصل از بررسی ابعاد مدل ارائه می ،ادبیات تحقیق

 بيان مسئله

شود ديدگاهی جهانی است، و برای ياددهندگان )معلمان، مدرن ياد میپست عصری که از آن به عنوانتربیت در تعلیم و 

خواهند نظم گان و ...( قابل فهم است که میآموختهاساتید، اصحاب تعلیم و تربیت و ...( و يادگیرندگانی )دانشجويان، دانش

دارد ما قادر به درک ناگهانی نند. میشل کريکتون بیان میشان را مشاهده کنظمی زندگیشکل گرفته از پیچیدگی و بی

  (.1939تغییرات نژادی و غیرمنطقی در ساختار هستی نخواهیم بود. با اين حال تغییرات وجود دارند )ولی اله پور، 

جوامع و  ای نوآوری است، چرا که معیاری برای تمايزمحققان می دانند که الزمه سعادت و سالمت پايدار در هر جامعه

وری و سرعت نوآوری در افزايش بهره» :گويدباشد. فومیو کوداما، محقق ژاپنی در اين باره میها میايجاد رقابت میان آن

گذاری در نوآوری، برای استفاده مفید از سرمايه«. ر تمامی جوامع دنیا استجامعه، عامل تعیین کننده سالمت اقتصادی د

سطح  ترش تجارت جهانی و باال بردن سطح رفاه فردی و اجتماعی و يا به عبارت ديگروری، گسمنابع، افزايش بهره

وری و بهبود وضعیت اقتصادی کشورهای جهان با تکیه بر نوآوری، در پی افزايش بهره. باشداستانداردهای زندگی الزم می

داشتن  (.1931، همکارانیدا اردکانی و هستند و يکی از داليل عمده اين توجه، وجود رقابت فزاينده بین جوامع است )سع

از طريق داشتن سازی خالقیت افراد خالق است. غنی رای داشتن جامعهاستعداد ذاتی و خالقیت افراد، پايه و اساس مهمی ب

های منابع انسانی و پربار نمودن پذير و متحول، تأسیس مؤسسات آموزشی به منظور افزايش سرمايهفرهنگ و سنت تغییر

شود، میسر خواهد شد های جامعه که به پیشرفت و ابتکار نیروی انسانی منتهی میآن و توجه به ارزشکیفیت 

 (. 1943، همکاران)پورطهماسبی و 

                                                           
 گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظامبه رؤسای قوای سه )نظام آموزش عالی، تحقیقات و فناوری( های کلی علم و فناوریسیاستابالغ  1

 (ظله العالی()مد)مقام معظم رهبری  قانون اساسی 11۱در اجرای بند يک اصل 
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المللی، فضای نوين تحوالت بین رشد جمعیت جهان، های قانون اساسی،ها و الزامات ناشی از آرمانبا توجه به ضرورت

اجتماعی کشور  -خصوص فناوری اطالعات و نیازهای توسعه اقتصادیهای نو بهو فناوری علمی رويکردهایاقتصاد جهانی، 

بالنده و متکی ، گذاری، تولید و اشتغال و در بلندمدت برپايی اقتصادی توانمند، پويادر مرحله کنونی از جمله رشد سرمايه

 است 1انداز در افق بلندمدترو و ترسیم چشمپیشداشتن رويکردی منطقی نسبت به تحوالت نیازمند  های دانايیلفهؤبر م

انه در نوآورهای جمله جنبهتمامی ابعاد منگردد که و اين آرمان زمانی محقق می دستورالعمل تدوين مطالعات آمايش(.)

 اصلی لاؤاله حاضر به دنبال پاسخ به سبا اين توضیح مق بر اساس سیمای قرآن کريم تبیین گردد.های متعدد علوم شاخه

 زير است:  

 نوآوری را با تفکر و نگرشی اسالمی  توسعه توان، چگونه میبا توجه به سیر تحوالت آمايش جمهوری اسالمی ايران

 ؟ تبیین نمود

 مفاهيم، شواهد

 

 ده،يدهنده تمام موجودات از جمله انسان، نازل گردپروردگار عالم و خالق و پرورش یکه از سو یکتاب م،يقرآن کر

اعظم  امبریبر پ ت،يسلسله هدا نيا اتيآ .و تکامل است یرشد و تعال یبرا یبشر یزندگ یازهایکننده نانیب

حکومت و اداره آن به مدت ده سال نموده و در تمام آنات و لحظات  لیکه خود اقدام به تشک دهينازل گرد وآله،هیعلاهللیصل

 ینگرش اسالمتفکر و با  خالقیت(. 1931قرائتی، بوده است ) یو یگشاراه یانیوح یهايیو راهنما اتيو مشکالت، عنا

امروز جامعه  یهاموفقیت تواندیم ابعاد یاممحوريت اسالم در تم ترديدیامروز است. ب یدر جوامع اسالم یحیات یامر

شمرده « خالق»از جمله صفات خداوند متعال  -41 هيآ سيو  48 هيحجر آهای سوره -در قرآن کريم را رقم زند. یاسالم

را در عالم بنا نهاده  یشگرف يیباياو تنوع و ز تیخالق و نوآور جهان خلقت است و خالق نیشده است. خداوند عالم اول

همه  نیجهان در ب نيمتفکر خالق ا هاتن ،یاله فهیخل نهيمخلوق و گز نيتریو عال نيتربه عنوان کامل زیاست. انسان ن

به ساختن فرهنگ و  توانیم یو نوآور تیبه مدد قوه خالق یديترد چیبدون ه یکنون . در جهانشودیمخلوقات محسوب م

 یتیدستور ترب کي( اشاره به نَّ رَبَّکَ هُوَ الْخَالَّقُ الْعَلِیمُاِسوره حجر ) 48 هي. آافتيو صنعت دست  یتمدن، علم و تکنولوژ

 کسانيکه همه مردم  داندیم متعال . خداوند(48 هيآ، حجر سوره) باشدیتفاوت تفکر و استعدادها م بهاست که مربوط 

 سي در سوره دیها با خبر است. قرآن مجو احساسات مختلف انسان یرشد فکر زانیو م عي. او از اسرار درون و طباستندین

که در  کندیم هیاو تک انيپایو علم ب تیخالق یعنيدو صفت بزرگ خداوند  ی( روهُوَ الْخَلََّاقُ الْعَلِیمُ بَلَى وَ )... 41 هيآ

قدرت او بر خلقت است، او خالق است و اگر جمع و جور  هیشما از ناح ديکه اگر ترد نیشیاست بر گفتار پ یلیدل قتیحق

  .(41 هيآ ،سي سوره) به علم و دانش دارد او از هر نظر عالم و آگاه است ازیذرات ن نيکردن ا

 لیرهبر انقالب با اشاره به تحص ؛موجود اعالم خطر فرمودند ی)دامت برکاته( در مورد علوم انسان یمقام معظم رهبر

مسأله نگران  نيکردند: ا دیتأک یعلوم انسان یهاکشور در رشته یدانشجو میو ن ونیلیدانشجو از سه م ونیلیحدود دو م

تعداد  نیو همچن یدر علوم انسان یاسالم قاتیو تحق یبوم کار نهیدر زم هاو دانشگاه یمراکز علم يیتوانا رايکننده است ز

از علوم  یاریافزودند: بس شاني. استیتعداد ن نيدر حد ا یعلوم انسان یهارشته یاسالم ینیبمبرز و معتقد به جهان دیاسات

                                                           
1 Vision 
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علوم  نياست. و آموزش ا یو اسالم یم الهیبه تعال یاعتقادیو ب یگریآنها ماد یاست که مبان يیهابر فلسفه یمبتن یانسان

خواهد شد.  یو اعتقاد ینيد یدر مبان ديو ترد تیشکاک جيشده و باعث ترو یو اسالم یاله میبه تعال یاعتقادیموجب ب

موضوع  نيا ديبا یانقالب فرهنگ یعال یاعم از دولت، مجلس و شورا یریگمیکردند: مراکز تصم دیتأک یرهبر انقالب اسالم

هم که بر  یاساس می. مواد و مفاهميدار یو نوآور قیبه تحق اجیاحت یعلوم انسان نهیما در زم قرار دهند. یتوجه جد موردرا 

کرد، به  یو فراور دیرا شکل داد و تول یعلوم انسان یاساس یهابخش ريو سا استیحقوق، اقتصاد، س توانیاساس آن م

 کندی. ضرورت ايجاب ممیاز آن استفاده کن ديما وجود دارد که با یاسالم قیو عم قيکلمه در فرهنگ عر یقیحق یمعنا

 (.(یظله العال)مد یمقام معظم رهبربیانات ) باشد یو نوآور تیخالق یدارا یتحقیقات به ويژه در حوزه علوم انسان

 جهانی عصررويكردهاي نوين 

تغییرات و اين رسد که نظام تعلیم و تربیت از پذيری است، به نظر میدر عصری که بارزترين ويژگی آن تغییر و انعطاف

آموزان و تواند دانشکند، ديگر نمیمدرن ارائه میی سازگاری با شرايط جديد عقب مانده است و چیزی که نظام آموزش

عمیقا  1اسالتری آماده سازد. شودياد می مدرنستپُ عنوان هانی که از آن بدورو توسعه بیشتر در  بقادانشجويان را برای 

، آگاهی معنوی، بالیدگی های زيبايی شناختی، ارتباطات محیطیفقدان و نبود خالقیت، تخیل، حساسیت معتقد است

ای از جهان امروز است. او واهمهمان ، دانشجويان و شهرونداناساتید، هوشیاری باال برده شده، و اشتیاق عاطفی در ذهنی

های بینیها در تولید جهاننگریدرونها و پیچیدگیاست که در آن شهودها،  یاجنبه« ما بَعد علمی»کند اظهار می

 و با جامعه و رهبران افراد، مديران تخصصی تربیت با آموزشی (. نظام1۱۱8)اسالتری،  کنندعمومی نقش اساسی ايفا می

 تقويت با همچنین .است بسیار داشته بشری، نقش دانش مرزهای توسعه در انسان فکری پتانسیل و ها، نبوغتوانايی رشد

 مختلف هایچالش حل به تحصیلکردگان در میان انتقادی ایروحیه گسترش ابداع، و نوآوری، خالقیت و اکتشاف نیروی

 اهداف کشورها تمام در بیش و کم عالی آموزش راستا اين در. کندمی کمک آنها در موجود هاینارسايی اصالح و جوامع

 و علم شگسترو  پیشرفت رمنظو به دیبررکاو  علمی دی،بنیا یهاهشوپژ منجاا کند، از جملهرا دنبال می اساسی و کلی

 تحقق تسهیل، جامعه مختلف یهابخش زنیا ردمو مدرآکاو  متخصص ،ماهر نسانیا وینیر مینأتو  تربیت، جامعهدر  نشدا

 تولیدو  تطالعاا بنقالا ن،شد جهانی عصردر . جامعه فرهنگی سطح یعتالو ا فرهنگی، جتماعیاسیاسی، اقتصادی،  افهدا

 و نوآوریتغییر  وزمراگفت  انتومی اند. لذادهکر حاطهرا ا هاهنشگادا یتمندرقدو  هپیچید ل،متحو تغییر یهاونیر ،نشدا

 (.1931)سجاديان، فرصت  يک نه ستا ورتضر يکها هنشگاو دا عالی زشموآ ایبر

 سوابق تحقيق

ی حل نمايد. به اعتقاد مفید و بديع و علم ای را به طورلهأفراگرد خالقیت عبارت است از هر نوع فراگرد تفکری که مس

از مبانی  ای انجام گیرد،نظر از اين که در چه حوزه يا زمینهها، صرفتوانايی ربط دادن و وصل کردن موضوع" جرج سیدل

گاه شدن( و پاسخ دادن است. . اريک فرم نیز معتقد است که خالقیت توانايی ديدن )آ"باشدگیری خالق از ذهن میبهره

توان گفت تعريف جامعی است، خالقیت عبارت است از به کارگیری کند که میخالقیت را به ترتیب زير تعريف می کايزر

شود که بروز خالقیت در هر ا مفهوم جديد. از تعاريف فوق چنین استنباط میهای ذهن برای ايجاد يک فکر يتوانايی

                                                           
1 Slattery, 6002 
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 مفهومی پژوهش مدل نيدر ا (.1941، شود )رضائیانفعالیتی قابل انتظار است و محدود به نوع خاصی از فعالیت نمی

های تعامل، مقاله خود مؤلفه. وی در باشدیعوامل مؤثر بر توسعه نوآوری م نییبرای تع ی( مدل مناسب1334-3133) 1تانگ

را از عوامل  یدانش و باالبردن سطوح پروژه و انجام پروژه سازمان ،یسازمان تيحما ،یکپارچگيتعامل، رهبری، ارتباطات، 

معادالت ساختاری بر حسب  ینییای است که مدل تبشبکه یمدل حالت نينوآوری مطرح نموده است. ا هبر توسع رگذاریثأت

دانش و مهارت، اطالعات و ارتباطات،  ،یکپارچگي و یرفتار و تعامالت، هماهنگ فه،یوظ ،یسازمان تيرهبری، حما رهاییمتغ

 گردد؛یم میترس ريبه صورت ز )پروژه سازمانی( یباالبردن سطوح پروژه و انجام پروژه سازمان

 
 1334 تانگ. مدل مفهومی 1شکل

 )معنويت اسالمی( ست بايد بر اساس تفکر و نگرشی اسالمیای که محوريت آن اسالم ار جامعهترديد توسعه نوآوری دبی

های گوناگون از ديدگاهمعنويت اسالمی صورت پذيرد. تفکری که اسباب سعادت را در جامعه رقم خواهد زد. از طرفی ابعاد 

بررسی است. ل قابی( )مدظله العال مقام معظم رهبری شاتيفرماو  متعدد اتيو روا ثياحاد، ميقرآن کر اتيبه آ تيبا عنا

های معنويت و مؤلفه است رساندهانجام به با نظر کارشناسان خبره حوزه و دانشگاه خود را  دکتر علی پناهی رساله دکتری

و  ميقرآن کر اتيبه آ تيبا عنا ،به خداوند مانيا به اعتقاد نسبت به خداوندتغییر ؛ در نظر گرفته استبه اين صورت  را

 مانيا في)ره( در مورد تعر ینیخم امام شيفرما زیو ن عهیمکتب اسالم و مذهب ش ینيمتعدد در کتب د اتيو روا ثياحاد

انجام  ینيد کرديبا رو قیتحق نيدر ا تيمعنو نکهيمحقق با نگاه به ا است، باالتر از اعتقاد مانيکه مقام و درجه معنوی ا

از  هيو معرفت دو پا مانيابا عنايت به اينکه  ،ینيمعرفت دبه باور تغییر  را برگزيده است. به خداوند مانيا همؤلف شودیم

 را انتخاب کرده است.معرفت دينی  ، محققمجال نيدر ا تيبه معنو ینيد کرديرو نیاست و همچن یاسالم تيارکان معنو

آن  گاهيو جا رانيجامعه روز ا یاسیس و ینيد اتیدر ادب رتیمفهوم بص تیبه اهم تيبا عنا ،رهبري بصيربه  تغییر رهبری

)رودساز و همکاران،  را انتخاب نموده است ريرهبري بصۀ مؤلف( محقق ی)مدظله العال مقام معظم رهبری شاتيدر فرما

1939). 

 

                                                           
1 Tang, 1991 

توسعه نوآوری

رهبری

حمايت

وظیفه

رفتار

يکپارچگی

مهارت

پروژهاطالعات
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 )معنويت( تفکر و نگرش . مدل 1شکل

 

با در نظر گرفتن سطح شوند. ای را شامل میکنندهسازمانی عوامل تعییندر سطح فردی، گروهی و هر دو مدل فوق 

مدل مفهومی پژوهش به صورت زير ترسیم  نمايد،سازمانی و با عنايت به اينکه پژوهش حاضر سطوح سازمانی را بررسی می

 گردد؛می

 

 مفهومی پژوهش. مدل 9شکل

 پژوهش سؤاالت

 است: االت زيرؤپاسخ به سپژوهش به دنبال 

  ًها و متغیرهايی است؟مدلی مناسب توسعه نوآوری با تفکری اسالمی متأثر از چه شاخصاوال 

  ًآموزش، بازرگانی، صنعت و ...(  به کار گرفت؟ توان چنین مدلی را برای هر سازمان يا نظامی )نظامآيا میثانیا 

 نوآوری را با تفکر و  توسعه توان، چگونه میثالثاً با توجه به سیر تحوالت آمايش نظام جمهوری اسالمی ايران

 ؟ نگرشی اسالمی تبیین نمود

(معنويت اسالمی)تفکر و نگرش اسالمی 

ايمان به خداوند 

رهبری بصیر 

معرفت دينی

جـهـ
ـ

ت
گـ

ـ
یـــ

ــ
ی اســـ

ر
ـ

ـالم
ــ

 يرهبر ی

 يتوسعه نوآور

 فهيوظ

 مهارت

 حمايت

 

 

 

 

 یتفكر اسالم

 یكپارچگي

 به خداوند مانيا
 

 ینيمعرفت د

 ريرهبري بص

 رفتار

 پروژه
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 اهداف تحقیق

 پژوهش به دنبال تحقق اهداف زير است:

 اسالمی ارائه مدلی مناسب توسعه نوآوری با تفکری. 

 ظله العالی(با فرمايشات مقام معظم رهبری )مدتفکر و نگرشی اسالمی مطابق توسعه نوآوری با  تبیین. 

 روش پژوهش، جامعه و نمونه آماری

با  را مند است عوامل مؤثر بر توسعه نوآوریپژوهشگر عالقهنظام آموزشی مورد مطالعه قرار گرفته است. پژوهش در اين 

باشد. جهت مورد مطالعه قرار دهد. روش پژوهش توصیفی از نوع پیمايشی می فضای دانشگاهتفکری اسالمی در 

سنجی ابزار آزمون، محتوای پرسشنامه بر اساس مبانی نظری تنظیم گرديد و به منظور سنجش پايايی پرسشنامه روايی

 .باشدمی %4.13برابر با مقدار  1ونباخضريب آلفای کر. شده استمحاسبه  SPSSافزار از طريق نرم  ضريب آلفای کرونباخ

ثر بر توسعه نوآوری به نظرسنجی از ؤی نظريات و الگوهای موجود عوامل ممحقق به منظور اجرای پژوهش، عالوه بر مطالعه

آوری ها پرداخت. در اين پژوهش جهت جمعنامه، با استفاده از پرسشمراکز آموزش عالی شهرستان بابل دانشجويان

نام جهت سنجش و آوری اطالعات شامل يک پرسشنامه بیاست. ابزار جمع مورد نیاز از روش میدانی استفاده شدهاطالعات 

ای لیکرت، اساس طیف پنج درجه برو باشد سؤال می 93شامل  ساختهمحقق ،پرسشنامهباشد. االت تحقیق میؤس ارزيابی

  تنظیم گرديده است.کم طیف بسیار زياد، زياد، متوسط، کم و خیلی 5شامل 

)آذر و  جامعه آماری عبارت است از تعدادی عناصر مطلوب مورد نظر که حداقل دارای يک صفت مشخصه باشند

صفتی است که بین همه عناصر جامعه آماری مشترک و متمايز کننده جامعه آماری از  . صفت مشخصه،(193۱همکاران، 

برداری، فرايند گزينش و انتخاب تعداد محدودی از اعضای جامعه نمونه. (1943، و همکاران دانايی فردساير جوامع باشد )

های مراکز دولتی، دانشگاه ، اساتید، کارکنانحقیق متشکل از دانشجويانی آماری اين تجامعه(. 193۱است )اوماسکاران، 

ی مورد نظر د. با توجه به اينکه جامعهنباشمی اسالم تابع دينکه  شهرستان بابل نور و دانشگاه آزاد اسالمیانتفاعی، پیامغیر

ی اين جمع محدود، شوند و با مطالعهبايست از بین افراد جامعه، تعداد مشخصی به عنوان نمونه برگزيده بزرگ است، می

از طريق ) گیریدر اين تحقیق برای نمونه ها، خصوصیات و صفات به جامعه مورد مطالعه تعمیم داده شود.ويژگی

 413برابر با  در مجموع پژوهش یتعداد نمونهای به صورت کامالً تصادفی، انتخاب گرديد. نمونه ،(آسانسهل و گیری ونهنم

 .باشدمی

 هاروش تجزيه و تحليل دادهاطالعات آماري، 

 

های از پیش تعیین شده ها است که با توجه به ويژگیای از دادهآوری، محاسبه و نمايش مجموعهآمار يک ابزار برای جمع

ها را دهد. و دادههای از پیش تعیین شده به سوی ابزار به کار گرفته شده تمايل نشان میاند. اين ويژگیبندی شدهطبقه

گیری ذهنی دارند. آمار ممکن است مفید قبل از انتخاب بستگی به فرايند تصمیم ها کهدهند، همانتحت تأثیر قرار می

                                                           
1 Cronbach's Alpha 
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باشد، اما نیاز به تايیدش داريم که آن هدف مورد انتظار نیست. صرفاً هدف در يک چارچوب است که بصورت ذهنی ساخته 

خواهیم گوش فرا دهیم. آمار ه ما میتواند به ما بگويد آنچه که ما آن را مجبوريم بیان نمايیم و آنچه کشده است. و می

کند و در نهايت، نتايج ها را تفسیر و ارائه میدهد، دادهثیرگذار را گزارش میأهای تفرايند انتخاب داده است به عبارتی داده

 (. 1۱11، 1همکاران)استین و  برای توجیه درستی هر موقعیتیتواند مورد استفاده قرار گیرد آماری می

نمايد. در اين تحقیق آمار توصیفی  ارزيابیبا تفکری اسالمی  را توسعه نوآوری مدل مناسبدرصدد است  اين پژوهش

های تحقیق به ها و خصوصیات جامعه مورد مطالعه و آمار استنباطی برای تجزيه و تحلیل و توضیح يافتهبرای ارائه ويژگی

جهت همچنین محاسبه شده است.  SPSSافزار قدرتمند آمار توصیفی با استفاده از نرمهای دادهکار گرفته شده است. 

 استفاده شده است.  LISREL v4.4ارزيابی مدل از 

 های تحقیقيافته

  1آمار توصیفی

گیرد آن را آمار توصیفی های آماری با استفاده از سرشماری تمامی عناصر آن انجام میچنانچه محاسبه مقادير و شاخص

 .(193۱، و همکاران )آذرگويند 

آمار توصیفی .1جدول   

 تحصيالت  سن  جنسيت

 درصد فراوانی  درصد فراوانی  درصد فراوانی 

 41.3 94۱ لیسانس 84.3 145 سال 15زير  49.8 141 مرد

 14.1 35 لیسانس باالتر از 91.9 19۱ سال 15باالی  58.4 194 زن

 1۱۱ 415 کل 1۱۱ 415 کل 1۱۱ 415 کل

 

درصد  58.4و  مرد درصد پاسخگويان 49.8دهد نشان می های پژوهش بر حسب جنسیتتحلیل يافته وه تجزي

سال  15باالی  درصد 91.9سال و  15درصد زير  84.3که دهد نشان میسن بر حسب  هايافته اند.بوده زن پاسخگويان

 اند.بودهاز لیسانس  باالتردرصد در مقطعی  14.1درصد در مقطع تحصیلی لیسانس و  41.3همچنین  .باشندمی

 9آمار استنباطی

 

مفهومی تحقیق  مدلاسمیرنوف تعیین شد.  -گروفموآزمون کلوها با استفاده از نرمال بودن داده ،پیش از بررسی مدل

افزار است که با کمک نرم با تفکر و نگرش اسالمی های کاربردی توسعه نوآوریاز مدليافته حالتی تعديل شده و تقلیل

 لیزرل بر اساس نمونه مورد نظر بصورت ذيل ترسیم شده است.

                                                           
1 Steyn et al, 6011 
6 Descriptive Statistics 
3 Inferential Statistics 
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 در حالت تخمین استاندارد طراحی شده با لیزرل بر اساس نمونه پژوهش مدل ساختاری. 4شکل 

در مدل فوق حاصل  (.1931)هومن، باشد  9تر از اسکور تقسیم بر در جه آزادی کوچک -بهتر آن است که نسبت کای

ثر از أمتمناسب  . بنابراين مدل ساختاری(1)که نشان از برازش مناسب مدل دارد 9کوچکتر از  94بخش بر  11.۱11عدد 

 در نمودار فوق نمايان است. ها و متغیرهاشاخص

 آينده پژوهش ،نتايج

 توسعه نوآوری پژوهش در مفهومیو متغیرهای مورد بررسی مدل  ها به طور خالصه نشانگر اين است که تمامی ابعاديافته

 که اسباب سعادت و موفقیتتفکر و نگرشی  .اندتبیین شده بر اساس متغیرهای معنويت اسالمی )تفکر و نگرش اسالمی(

جامعه را رقم خواهد زد. پژوهش حاضر يک مطالعه موردی در نظام آموزشی است. تعمیم آن به ساير ابعاد نظام جمهوری 

ها برگشت داده های زيادی همراه بوده است. بسیاری از پرسشنامهتواند مفید باشد. پژوهش با محدوديتاسالمی ايران می

 ها نشان ندادند.ای به پرکردن پرسشنامهتحصیالت تکمیلی عالقه نشد. همچنین بسیاری از اساتید و دانشجويان

چرا که بیشترين  سازمانی انتخاب نمايندثر درونؤپژوهشگران آينده تحقیق بايستی بیشتر مخاطبان خود را  از بین افراد م

نوآوری به خوبی  ت گرفتهبر اساس مطالعه موردی صور . مدل حاضرشان دارندتأثیر را در ايجاد خالقیت و نوآوری سازمان

بايد اذعان داشت انسان است.  تعلیم و تربیت ،سازد. چرا که تمام ابعاد نظام آموزشیرا آشکار می انسانی اسالمیعلوم 

 ت،يرهبری، حما ی تبیین شده در پژوهش يعنیرهایمتغو تمامی ابعاد و  ن بديهی استمازساپیشرفت  با آورینو طتباار

 یسازماندروندانش و مهارت، اطالعات و ارتباطات، انجام پروژه  ،یکپارچگي و یرفتار و تعامالت، هماهنگ ،يا رسالت فهیوظ

صورتی از اسالم ناب محمدی را نمايان ايمان به خداوند متعال، معرفت دينی و دانايی و بصیرت سازمانی با تکیه بر و برون

گیری با جهترا  آورینو تولید و خالقیت يشافزا باشد و نمازسا رساختا در تحوالت آغازگرتواند مدل حاضر می سازد.می

مطابق با  کند.ها ايجاد میرا برای سازمان ایساختار تازه محوراسالم آورینوتوان گفت به عبارتی می. تبیین نمايد اسالمی
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خواهد شد که چنین تفکر و نگرش زمانی حاصل  ، خالقیت و نوآوریپیشرفت ی )مدظله العالی(فرمايشات مقام معظم رهبر

 انسانی اسالمی بر تمامی ابعاد نظام جمهوری اسالمی ايران سايه بیافکند.

 پيشنهادات

 زير است:پژوهش به صورت  پیشنهادات

  ای که از نظر جغرافیايی مناطق وسیعی را  پوشش دهدبه گونه کشوریاجرای پژوهش در سطح استانی يا. 

  دارند در توسعه نوآوری سازماناجرای پژوهش روی مخاطبانی که بیشترين تأثیر را. 

 گیری اسالمی ايرانی مطابق با ای که جهتاجرای پژوهش در تمامی ابعاد نظام جمهوری اسالمی ايران به گونه

 لی( نمايان گردد.ابیانات مقام معظم رهبری )مدظله الع

 منابع

 (؛ آمار و کاربرد آن در مديريت، تهران، انتشارات سمت، چاپ پانزدهم.193۱) نصورمؤمنی، م .ادلآذر، ع

گانه و رئیس مجمع تشخیص به رؤسای قوای سه )نظام آموزش عالی، تحقیقات و فناوری( های کلی علم و فناوریسیاستابالغ 

 .قانون اساسی 11۱در اجرای بند يک اصل  مصلحت نظام

 در جمع اساتید و دانشگاهیان. (یه العالظل)مدبیانات مقام معظم رهبری 

مديران  رابطه بین عوامل فردی و سازمانی با خالقیت" (؛1943سید کالن، سید محمد ) .تاجور، آذر .پورطهماسبی، سیاوش
 .1ابتکار و خالقیت در علوم، سال اول، شماره  ،"متوسطه شهرستان اردبیل مدارس

انتشارات ، تهران رويکردی جامع، -شناسی پژوهش کمی در مديريتروش (؛1943) ادلآذر، عهدی. الوانی، م سن.فرد، حدانايی

 .اشراقی، چاپ اول -صفار

 .9شماره  ،یدوماهنامه فاراب ،ی(؛ خالقیت در علوم انسان1941) یرضائیان، عل

 یپژوهشـ -یعلمـ  ۀفصـلنام  ،"یدر بروز رفتار شهروندی سـازمان  یاسالم تينقش معنو"(؛ 1939بیشه، مجید ) رودساز، حبیب.

 .4 هسال اول، شماری، انتظام روییمنابع در ن تيريمد

های کارآيی پژوهش ارتقای بر کشور عالی آموزش در ژئوانفورماتیک رشته تاسیس اثربخشی بررسی" (؛1931) سجاديان، مهیار
 .جهاد دانشگاهی، "جغرافیايی محور مسئله و کاربردی

شناسايی عوامل "(؛ 1931رضايی دولت آبادی، حسین ) .حکاکی، سید مسعود .کنجکاو منفرد، امیررضا .سعیدا اردکانی، سعید
 .1فصلنامه مديريت توسعه فناوری، شماره ، "ثر بر توسعه نوآوری فردیؤم

وزش تهران، انتشارات مرکز آم ،محمود شیرازیو  ترجمه محمد صائبی، های تحقیق در مديريتروش(؛ 193۱) وماا سکاران،

 دوازدهم. چاپ، مديريت دولتی رياست جمهوری
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تحلیل مدل عوامل سازمانی، فردی "(؛ 193۱خورشیدی نادری، علیرضا ) .نیکوکار، غالمحسین .صادقی، علیرضا .صادقی، منصور
 .5پژوهش و توسعه فناوری، سال سوم، شماره  ،"های تحقیقاتی و فن آورمؤثر بر توسعه نوآوری در سازمان گروهی و

 .48 هيآ، سوره حجرقرآن کريم، 

 .41 هيآيس، سوره قرآن کريم، 

 .کتاب هدايت ،ميقرآن کر

 .از قرآن يیهادرس یمرکز فرهنگی، اسالم تينکته در مدير (؛ سیصد1931ی، محسن )قرائت

 دستورالعمل تدوين مطالعات آمايش. -مرکز ملی آمايش سرزمین

مدرن به سوی رويکرد نوفهمی از تغییرات فرا الگوی مدرن و واگشتی ديدگاه پُستحرکت ورای "(؛ 1939ولی اله پور، مرتضی )
المللی علوم مديريت، تهران، مرکز ، سمپوزيوم بین"پارادايمی گشتاور تخیل بر اساس الگوهای پِرکتیکال در نظام تعلیم و تربیت

 دستیابی به راهکارهای توسعه پايدار.

سازمان مطالعه و تدوين انتشارات سمت، ، افزار لیزرلمعادالت ساختاری با کاربرد نرميابی مدل (؛1931)علی حیدر ،هومن
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 نوشتپی

، اين شاخص به 1وجود دارد. از جمله شاخص خطای مجموع مجذورات میانگینهای ديگری نیز برای برازش مدل شاخص .1

محاسبه شد که نشان از برازش مناسب مدل دارد. همچنین ريشه میانگین مجذور  ۱.۱4يافته کمتر از صورت تعديل

  محاسبه شد. ۱.3بزرگتر از  4بونت و مشابه آن-و شاخص بنتلر 9های نیکويی برازشنزديک به صفر و شاخص 1هاباقیمانده

 

                                                           
1 Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) 
6 Root Mean Square Residual (RMR) 
3 Goodness of fit index(GFI), Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) 
4 Comparative Fit Index (CFI), Non-Normed Fit Index(NNFI), Normed Fit Index (NFI) 


