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Abstract 
The purpose of this study was to study the effect of information and 
communication technology skills factors on innovative creativity with the 
mediating role of business intelligence of students of technical and vocational 
universities in Mazandaran province. The statistical population of the present 
study, in order to conduct field studies, included all students of Mazandaran 
Technical and Vocational University in the academic year 2009-2010 in the 
number of 14888 people, which was requested from the total education of each 
university in the academic year 1998-99. 376 people were selected using 
Cochran's formula as a statistical sample. In this study, 3 standard 
questionnaires were used. The reliability of the questionnaires was obtained 
using Cronbach's alpha of information and communication technology skills 
(0.963), innovative creativity (0.933), business intelligence (0.839). The 
results showed that business intelligence mediates the relationship between 
ICT skills and innovative creativity. Factors (individual, attitude, educational, 
technical, economic, environmental, human) affect innovative creativity 
according to the mediating role of business intelligence of students of 
technical and vocational universities in Mazandaran province. 
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 تیاطالعات و ارتباطات بر خالق یفناور یهاعوامل مهارت ریتأث

 انیدانشجو یهوش تجار یانجینوآورانه با نقش م

 یقاسم علو دیس
اد، مرکز محمودآب یدانشگاه آزاد اسالم ،یتیگروه علوم تربارشد،  یکارشناس یدانشجو

 .رانی، امحمودآباد
 

 .رانی، امحمودآبادمرکز محمودآباد،  یدانشگاه آزاد اسالم ،یتیگروه علوم ترب اریاستاد زادهیعل یناد

 

 .رانی، امحمودآبادمرکز محمودآباد،  یدانشگاه آزاد اسالم ،یتیگروه علوم ترب اریاستاد داریفرانک پا

 چکیده
مل ریتأث نییتع قیتحق نیهدف از ا هارت یهاعا ناور یهامختلف م باطات ب یف  تیر خالقاطالعات و ارت

ـــت. جامعه آمار میانجی متغیر عنوانبه یهوش تجار ریتأث نیینوآورانه و تع ـــامل قیتحق یبوده اس  هیکل ش
شجو شگاه فن انیدان ص یاوحرفهیدان سال تح ستان مازندران در  که  بوده نفر 14888به تعداد  1398-99 یلیا

ــ ــال تحص ــگاه در س ــت و اعالم  98-99 یلیاز آموزش کل هر دانش با  قیتحق ی. نمونه آماردیگرددرخواس
 ینفر انتخاب شد. ابزار پژوهش شامل سه پرسشنامه استاندارد فناور 376استفاده از فرمول کوکران به تعداد 

ستگویه و در هفت بعد  66 ی( که دارا1392،ی)محمود اطالعات و ارتباطات شنامه هوش تجار ا س  یو پر
(Prvvych et al., 2012که دارا )ـــ هیگو 31 ی ـــنامه خالق تاس ـــش  & Del Elo) نوآورانه تیو پرس

Houghton, 2008 تفاده ها با اسپرسشنامه ییایاستفاده شد. پا د،یگرد نیتدو هیگو 17( که شامل سه بعد و
فا باخ مهارت یاز آل باطات ) یفناور یهاکرون نه ) تی(، خالق963/0اطالعات و ارت (، هوش 933/0نوآورا

عات اطال یفناور یهامهارت نیارتباط ب ینشان داد هوش تجار قیتحق جیآمد. نتا دست به( 839/0) یتجار
ش ،ی)فرد . عواملدینمایم یگریانجینوآورانه را م تیو ارتباطات و خالق ش ،ینگر صاد ،یفن ،یآموز  ،یاقت

ــجو یهوش تجار یانجینوآورانه با توجه به نقش م تی( بر خالقیو انســان یطیمح ــگاه انیدانش یفن یهادانش
 دارد. ریاستان مازندران تأث یاهوحرف

 .ینوآورانه، هوش تجار تیاطالعات و ارتباطات، خالق یفناور یهامهارتها: کلیدواژه
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 مقدمه

 ترینمهمیکی از  عنوانبهبسیاری از کشورهای جهان، توسعه فناوری اطالعات را 
وسعه سرفصل ت رینتمهمدولت آمریکا  کهیطوربهاند زیرساختارهای توسعه خود قرار داده

خود را به موضوع فناوری اطالعات و ارتباطات اختصاص داده و دولت انگلستان اعالم کرده 
میالدی کلیه خدمات عمومی و دولتی را از طریق اینترنت انجام خواهد  2004است که از سال 

 (.1395همکاران،  فر وداد )حسینی

روهای چندکاربری توانسته است دنیای ویژه اینترنت و قلمارتباطات و اطالعات نوین به
آموزان قرار دهد. استفاده از فناوری، به یادگیرنده کمک نوینی را پیش روی معلمین و دانش

های نوین، امکانات بسیار فناوری درواقعشدن حرکت کند. نوین یسوبهکرده است تا بتواند 
مروزه، کاربرد ابزارهای ا تری را برای مشارکت خالق فراهم آورده است.منعطف و بزرگ

ال گسترش در ح شدتبهیادگیری الکترونیکی و آموزش نظیر فناوری اطالعاتی و اینترنت 
ای را فراهم کرده است تا انسان عصر جدید است. رشد و تکامل وسایل نوین ارتباطی زمینه

ی ی و زمانهای نوین آموزش و یادگیری، خود را از حصار وابستگی مکانهگیری از شیوهبا بهر
 .رها ساخته و بتواند در هر جا و هر مکانی طبق نیاز و خواست خویش به یادگیری بپردازد

های نوین آموزش، در چند دهه اخیر یکی از شیوه عنوانبهآموزش و یادگیری الکترونیکی 
 .(Williams, 2008روند رو به تکاملی را طی کرده است )

شده بسیار بیشتر کارگرفتهبازده سرمایه فکری بهمحور کنونی، همچنین، در جوامع دانش
تواند زیرا سرمایه فکری می؛ شده اهمیت یافته استگرفتهکارهای مالی بهاز بازده سرمایه

های بروز خالقیت و رفتارهای نوآورانه را در سازمان و کارکنان فراهم آورد و کارکنان زمینه
 (.Shahaei, 2006)خالقانه اقدام به فعالیت نمایند  صورتبه

انگیز هزاره سوم میالدی تدر عصر حاضر، دانشجویان برای رویارویی با تحوالت شگف
گیری مناسب و حل مسائل متصمی منظوربههای تفکر انتقادی و خالق خود را باید مهارت

ارزش فراوان خالقیت برای هر شخصی و (. Ocon, 2006) پیچیده جامعه بهبود بخشند
وری و عصر دیجیتالی کنونی واضح و مبرهن است. ارتباط خالقیت با بهرهای در جامعه

مالحظهو مزایای فردی، گروهی، سازمانی و اجتماعی قابل استبهداشت و درمان، امری مهم 
در  (.Simonton, 2004) بعدی در نظر گرفتای تکای دارد که نبایست آن را مقوله

 ,Runco) کندا ابتکار ذهنی یا هنری تعریف می، خالقیت روپرورشآموزشالمعارف دائره
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یکپارچه  طوربههای چندگانه عنوان حالتی از ذهن که طی آن هوشخالقیت را به ،(2004
کند و معتقد است در چنین حالتی، خالقیت یک فراتوانایی را در کنند، توصیف میعمل می

برای نوآوری دست یابد  شود او به یک تمرکز مفیدآورد که موجب میوجود می فرد به
(Tiwari, 2008.) 

است ازمان س کیکارکنان  ازجملهکه در ارتباط با توسعه منابع انسانی  ییهااز مؤلفه کیی
 از مسائل اصلی در کیی عنوانبهکارکنان  خالقیت نوآورانه. هاستآنخالقیت نوآورانه 

 ،یر علم، تکنولوژتحوالت پرشتاب جهانی د (Zhu et al., 2018) ستسازمانی اعلوم 
موفق جهان را بر  یهااز سازمان یاریبس ارها،یها و معارزش یطورکلبهصنعت و اطالعات و 

 شیو افزا تیخالق کارگیریبهخود را در جهت  قیو عال شیآن داشته است تا اهداف، گرا
 هادر سازمانخالقیت نوآورانه  شیافزا (.1393ی و همکاران، کنند )کوثر تیهدا یوآورن

از اتالف منابع،  یریها، جلوگنهیخدمات، کاهش هز تیفیو ک یتکم یتواند به ارتقامی
 تیو رضا زشیانگ جادیا ،یورو بهره ییکارآ شیرقابت، افزا شیکاهش بوروکراسی، افزا

خلّاق  یهااساسی سازمان یها(. مؤلفه1395 ،یشغلی در کارکنان منجر شود )محمد
عوامل  خلّاق، افراد خلّاق، گروه خلّاق و رهبر خلّاق. طیمح خلّاق، اختارس از: اندعبارت

 ت،یالقدر پرورش خ رینقش مد افراد مؤثر است. تیبر تبلور خالق یاریدرونی و برونی بس
خلّاق است که  یهاذهن کردن دایبه کارکنان و پ اریاخت ضیکارکنان، تفو قیتحرک و تشو

نیو حس مییمستق) کرد ادیتوان در سازمان یاستعداد م تیریمد عنوانبه رینقش مد نیاز ا
 (.1396، زاد

ذ ها جهت اخ، استفاده صحیح از دادههااز سازمانکلید موفقیت تجاری برای بسیاری 
های موفق برای رسیدن به این هدف . سازماناستتر و بدون نقص تصمیمات بهتر، سریع

هستند  کاتالیزور مثبت عنوانبهتجاری نیازمند استفاده از ابزارهای قوی و کارآمد مانند هوش 
بینی سازی، تدوین استراتژی و پیشتواند در مکانیزه نمودن وظایف تحلیل تصمیمکه می

ها، گردآوری، عبارتی، هدف استفاده از هوش تجاری در این سازمانیاری رساند. به 
ؤثر در به ارزش تجاری م هاآنها و تبدیل پردازش و تحلیل حجم وسیعی از داده

هوشمند تحلیلی است )زارعی و زارعی،  یهاگزارشگیری از طریق ایجاد بستر تصمیم
های ناتوان در عرصه مرهمی برای سازمان عنوانبه(. بسیاری هوش تجاری را 1397
ن توان از آابزاری است که می درواقعهوش تجاری  وجودینباااند تلقی نموده وکارکسب
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بهره گرفت. موفقیت هوش تجاری در هر سازمان  وکارکسبور در جهت اداره سودآور ام
تار، و در صورت آگاهی از این رف استآمیز وابسته به تعیین و بررسی نوع رفتار موفقیت

اثربخش و کارآمد در اتخاذ تصمیمات هوشمندانه که  صورتبهتوان از هوش تجاری می
 (.Dennis, 2010ها خواهد شد بهره گرفت )موجب ارتقای میزان موفقیت

و  یافتهتوسعهعامل یکپارچگی کشورهای  ینترمهمفناوری اطالعات و ارتباطات 
فنـاوری  عنوانبهاگرچه سیستم هوش تجـاری (. 1394است )وانایی و حاکمی،  توسعهدرحال

ریزی سـطح بـاالی تکنولوژیکی، گاهی مترادف سیستم پشتیبان تصمیم و سیستم برنامه
وتحلیـل گیری و تجزیـهگیری فاکتورهای گزارششود که برای تصمیمیسازمان تعریف م

درنگ، مدلوجوی موردی، پردازش تحلیلی بیهمچنـین شامل پرس. (Chen, 2006دارد )
در فهم هوش تجاری از چندین اصطالح نیز استفاده  .کاوی استو ابزار داده بینییشپهای 

ستراتژیک و غیره است. اصطالح هوش تجاری شود کـه شـامل هـوش رقـابتی، هـوش امی
شود که تمام مفاهیم هوش اعم از تری از هـوش رقـابتی در نظـر گرفته میبا مفهوم گسترده

و مشتریان داخلی )مثل استراتژی،  کننـدگان(محیط خارجی )مثل بازارها، رقبا، تـأمین
 .(Hagerty, 2011گیرد )برمی فرهنگ، فناوری و کارکنان( را در

های مهتشریح برنا منظوربهشود که اطالق می وکارکسبمدیریت  ینوعبههوش تجاری 
ای ها و اطالعات در راستکاربردی و فناوری در زمینه گردآوری، ارائه، دسترسی، تحلیل داده

اتخاذ بهینه تصمیمات تجاری، کاربرد دارد. هوش تجاری  منظوربهبه مؤسسات،  رساندنیاری
گیری در هر سازمان مفید خواهد بود هوش اری کارآمد در بهبود، فرایند تصمیمابز عنوانبه

در  یتازگبههای خصوصی سودآور کاربرد داشته، اما تجاری در گذشته برای شرکت
راحی و ط منظوربهابزاری  عنوانبهنهادهای دولتی نیز کاربردهایی یافته است. هوش تجاری 

هوشمندانه  هایگیریر راستای پشتیبانی از تصمیممدیریت اثربخش چرخه عمر سیستم د
 (.Denies & Gaster, 2012قرار گرفته است ) یرشموردپذ

جویان دهند دانشاکثریت افرادی که امروزه بازار کار را تشکیل می کهینابا توجه به 
زه و انگی هکیدرصورتتقویت شود.  هاآنبایست توانایی ورود به این بازار در هستند، لذا می

ای فراهم گردد تا ارتقا یابد و زمینه وکارکسباندازی تمایل دانشجویان جهت راه
ی و های دولتبه ارگان هاآنهای این امر در جامعه دانشجویان افزایش یابد، وابستگی مهارت

و با سرعت و سهولت بیشتری قادر به استفاده از دانش خود خواهند  یافتهکاهشغیردولتی 
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ادی اقتص ازنظرنرخ بیکاری کاهش خواهد یافت، بلکه جامعه  تنهانهن صورت بود. در ای
؛ دالتحصیل خواهند ششود. عالوه بر این دانشجویان به شکل هدفمندتر فارغپویاتر می

القیت های فناوری اطالعات بر خبنابراین در پژوهش حاضر به کنکاش و بررسی تأثیر مهارت
ان ای استوحرفهاری در بین دانشجویان دانشگاه فنینوآورانه با نقش میانجی هوش تج

مازندران خواهیم پرداخت. با توجه به توضیحات یادشده، پرواضح است تبیین عوامل 
های فناوری اطالعات و ارتباطات بر خالقیت نوآورانه با نقش میانجی هوش تجاری، مهارت
 سیستم بانکی، ناظران پولی وپژوهشگران دانشگاهی، مدیران  موردعالقههای زمینه ازجمله

فعاالن اقتصادی است. در این پژوهش نیز درصدد پاسخگویی به این سؤال هستیم که آیا 
های فناوری اطالعات و ارتباطات بر خالقیت نوآورانه با نقش میانجی هوش تجاری مهارت

 ای استان مازندران تأثیر دارد یا خیر؟وحرفهدر دانشجویان دانشگاه فنی

 پژوهشه پیشین
 تیبر خالق لیاص یرهبر ریثأت یبررس»تحقیقی تحت عنوان  ( در1398) یمیو کر یاحمد

 یکنولوژت گرلیدانش و نقش تعد میرفتار تسه یانجیکارکنان: با در نظر گرفتن نقش م
یانجیم نقش نیدارد و همچن میمستق ریثأت تیبر خالق لیاص یکه رهبر ندنشان داد ،«اطالعات

 یگرلیتعد نقش یقرار گرفت. ول دأییمورد ت زیرابطه ن نیدانش در ا میار تسهرفت ریمتغ یگر
 یرفتار یالگو از اینکه عبارت استی ریگجهینت ؛ وقرار نگرفت دأییاطالعات مورد ت یفناور
 هینظر نیتریو کاربرد نیترو جامع یرهبر نینو یهاتمام سبک شهیعنوان ربه لیاص یرهبر
و  تیمثبت اعم از خالق یامدهایها و پاز معضالت سازمان یاریبس یگشاراه تواندیم ،یرهبر

 تیبه تقو دیبا هاو مسئوالن سازمان رانیکار گردد و مد طیبه اشتراک دانش در مح لیتما
 مند گردند.آن بهره یایبکوشند تا از مزا یرفتار یالگو نیا یهامشخصه

 «ینیاطالعات و ارتباطات بر کارآفر یاورفن ریثأتبررسی »به  (1398) نیسالط و زادهقاسم
اطالعات و  یفناور یرگذاریثأت زانیم یاسهیمقا یمقاله بررس نیا یهدف اصلاند. پرداخته

منتخب درآمد باال و نوآورمحور و گروه  یدر گروه کشورها ینی)فاوا( بر کارآفر ارتباطات
ها به از برآورد مدل حاصل جی. نتااستمحور ییمنتخب درآمد متوسط و کارا یکشورها

 یدر گروه کشورها ینیدار بر کارآفریمثبت و معن ریثأروش اثرات ثابت نشان داد که فاوا ت
 یکشورها در گروه ینینفوذ تلفن همراه بر کارآفر بیضر یرگذاریثأت زانیمنتخب دارد. م

منتخب درآمد باال و  یورهااز گروه کش شتریمحور بییمنتخب درآمد متوسط و کارا
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در گروه  ینیبر کارآفر نترنتینفوذ ا بیضر یرگذاریثأت زانیم کهیدرحال. استنوآورمحور 
سط منتخب درآمد متو یاز گروه کشورها شتریمنتخب درآمد باال و نوآورمحور ب یکشورها

 یالزم برا یبسترها جادیادر فاوا و  یگذارهیسرما شیراستا افزا نی. در ااستمحور ییو کارا
توسعه  ژهیو یخصوص یهاو توسعه بانک جادی، اوکارکسب ندیه فاوا در فراگسترش استفاد

 گردد.یم شنهادیپ ینیو گسترش مراکز کارآفر جادیا ،ینیکارآفر

در رابطه بین  یبررسی نقش میانجی توانمندساز»به  (1398آبادی )راد و خاتونایرجی
ارکنان در ک یتوانمندسازاد که نتایج نشان د پرداختند «رفتار نوآورانه و خالقیت کارکنان

 قیتخال بررفتار نوآورانه  ندارد. نقش میانجی هاآن رابطه بین رفتار نوآورانه و خالقیت
کارکنان تأثیر دارد. رفتار نوآورانه بر توانمندسازی کارکنان تأثیر ندارد. توانمندسازی 

 تأثیر دارد. هاآنکارکنان بر خالقیت 
بررسی اثر هوش تجاری بر عملکرد مالی »ای به مطالعه(، در 1397زارعی و زارعی )

ن پرداختند. برای کمی نمود «هاهای سالمت مالی بانکهای ایران با تأکید بر شاخصبانک
( 2008)همکاران  و Wixomرویکردهای  بر اساسهای اصلی هوش تجاری از تحلیل مؤلفه

ه به نسبت وام به دارایی و نسبت هزین استفاده شد. از سوی دیگر، بازده دارایی، بازده سرمایه
ها برای بیان عملکرد مالی های سالمت مالی بانکای از شاخصنماینده عنوانبهدرآمد 

بانک ایران اعم از  30قرار گرفت. جامعه آماری در این تحقیق شامل  مورداستفادهها بانک
دهد شان میقیق نهای تحهای خصوصی بوده است. یافتهدولتی، خصوصی، تخصصی و بانک

با تواتُر سالیانه بر بازده دارایی و نسبت وام به  1385 -1393هوش تجاری در دوره زمانی 
ه را وقفه زمینه افزایش بازده سرمای سال کیدار داشته و همچنین با دارایی اثر مثبت و معنی

 کاهش دهد.تواند نسبت هزینه به درآمد را آورد. از سوی دیگر، این فناوری میفراهم می
بر اساس  یسازمان تیخالق ینیبشیپ»در پژوهشی خود به  (،1393علوی و همکاران )

جوانان استان  اطالعات در کارمندان اداره کل ورزش و یفناور یهامهارت و یتعلق شغل
 یداراعنم طوربه یلغشکه تعلق نشان داد  یتارخادالت ساعمدل م جینتا پرداختند. «مازندران

 القیتخاد عو انتشار دانش را در اب یابع انساننم تیصالح ،یجوسازمانتقادات و اع تواندیم
بر  بتنیم یلغش یهام طرحغااد که دهدیپژوهش نشان م نیا جینتا .دیبرآورد نما یسازمان

 یهایطدر مح یو سازمان یرد فردکاد عملعرا در ابخالقیت  تواندیاطالعات م یورناف
 .دهد شیافزا یورزش
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Moro  ای با تمرکز بر مشکالت سیستم بانکی به استفاده از ( در مقاله2015همکاران )و
مقاله در  215ها تأکید دارند. این محقق و همکارانش با بررسی هوش تجاری برای رفع آن

یابند که یکی از به این نتایج دست می 2005-2014 یزمانزمینه هوش تجاری در دوره 
توان ا ورشکستگی است که با استفاده از هوش تجاری میهمشکالت برای بانک ترینبزرگ

 ها کاهش داد.این چالش را برای بانک
Alraja and Alomiam (2013 در پژوهشی با عنوان )« اثر فناوری اطالعات در

نفر پرداختند. نشان  111با بررسی  «توانمندسازی کارکنان بخش دولتی؛ یک مطالعه میدانی
 العات و توانمندسازی کارکنان بخش دولتی رابطه معنادار وجود دارد.دادند که بین فناوری اط

 روش
که  است یتحقیق حاضر به لحاظ هدف کاربردی و از حیث روش توصیفی و همبستگ

جامعه آماری  .آوری گردیده استشیوه میدانی جمعبه پرسشنامه و  قیاطالعات آن از طر
-99ای استان مازندران در سال تحصیلی وحرفهدانشجویان دانشگاه فنی کلیهتحقیق شامل 

 یلیتحصباشند که این آمار از آموزش کل هر دانشگاه در سال می نفر 14888به تعداد  1398
 گردید. درخواست 98 -99

ابزار پژوهش  .نفر به دست آمد 376حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه 
 66 یدارا که (1392ی، )محمود عات و ارتباطاتاطال یاستاندارد فناور پرسشنامهشامل سه 

 که دارای (Prvvych et al., 2012) یپرسشنامه هوش تجارو  استبعد  هفتو در  گویه
 شاملکه  (Del Elo & Houghton, 2008)خالقیت نوآورانه پرسشنامه و  است هیگو 31

 به دست فای کرونباخها از طریق آلپایایی پرسشنامه است. دهیگرد نیدوگویه ت 17 سه بعد و
 بوده و از پایایی باالی برخوردار بودند. 7/0 یباالمتغیر  هر سهآمد و 

 هاپرسشنامه کرونباخ . آلفای1 جدول
 کرانباخ یآلفا عامل

 963/0 اطالعات و ارتباطات یفناور یهامهارت
 933/0 نوآورانه تیخالق

 839/0 هوش تجاری

های آمار توصیفی و استنباطی ها از روشداده لوتحلیتجزیه منظوربهدر این تحقیق 
 وها و انحراف معیارها ها، میانگیناستفاده شد. در آمار توصیفی از جداول فراوانی و درصد
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موگروف اسمیرنف برای تعیین نرمال بودن متغیرها و در آمار استنباطی از آزمون کول
های تحقیق اری برای پاسخ فرضیههای تحلیل عامل تأییدی و اکتشافی و معادله ساختآزمون

به  AMOS16 و SPSS22 افزاریبرای انجام محاسبات بسته نرم ضمناً استفاده شد است. 
 کار گرفته شد.

 هایافته
می استفاده توصیفی آمار از تحقیق در شدهآوریجمع عمومی هایداده شرح و تبیین برای
 جنسیت ازنظر که دهندگانپاسخ تحصیالت میزان و سن جنسیت، به مربوط اطالعات .شود

درصد کاردانی و  3/61درصد زن هستند. تحصیالت  7/35و مرد  درصد 64دهندگان پاسخ
 اند.درصد کارشناسی بوده 7/38

 هانتايج آزمون نرمال بودن داده .2جدول 
 کشیدگي چولگي نام متغیر کشیدگي چولگي نام متغیر

 -059/1 541/0 تحلیلي یهاتیقابل 465/0 201/1 یفرد یهايژگيو
 -208/0 853/0 کیفیت محتوای اطالعاتي 338/0 963/0 ينگرش عوامل
 316/1 829/0 کیفیت دسترسي به اطالعات -511/0 240/0 يآموزش عوامل

استفاده از اطالعات در فرآيند  -358/0 844/0 يفن عوامل
 وکارکسب

782/0 282/1 

 -444/0 620/0 تحلیلي گیرییمتصمفرهنگ  197/0 017/1 یاقتصاد عوامل
 542/0 344/1 خالقیت بالقوه 098/1 081/1 يطیمح عوامل

 854/2 543/1 خالقیت بالفعل -624/0 697/0 يتيريو مد يانسان عوامل
 331/1 845/0 شدهادراکحمايت سازماني  -129/0 846/0 هاداده يکپارچگي

شود که برای این گرفته می کار معادالت سـاختاری سه روش معمول به یسازمدلدر 
قبل از کار  ،Byrne (2010)انتخاب شده است. به باور  ییدرستنماپژوهش رویکرد حداکثر 

 .ها ضروری استهـای زیـر برای دادهشـرط، پیشییدرستنمابا روش حداکثر 
 .توزیع نرمالی داشته باشند -1
 .دگیری شونهای پیوسته اندازهپیوسته باشند یا با مقیاس -2

گیری میزان چولگی و کشیدگی، به بررسی شرط اول برای دادهدر این پژوهش با اندازه
ط گانة لیکرت در ابزار پژوهش، مشخص شد شر مقیاس پنج یریکارگبههـا پرداخته شد و با 
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و چولگی  7های نرمال، کشیدگی کمتر از برای دادهByrne (2010 )دوم نیـز برقرار است. 
شده، ضریب چـولگی دادهآوریهای جمعمبنای داده دهد. برا پیشنهاد میر - 3و  + 3بـین 

 قرار دارد که نرمال+ 854/2و  -059/1بین  هاآنو میزان کشیدگی  +3 و - 3هـا در فاصـلة 
 .دهدهـا را نشـان میبـودن داده

ر مدل ، دهای متغیر مکنونهای متغیرهای مکنون: پایایی هریک از نشانگرپایایی نشانگر
AMOS شود. ارزش هریک از بارهای بارهای عاملی هر نشانگر مشخص می توسط میزان

باشد در جدول  5/0یا مساوی  تربزرگبایست های متغیر مکنون مربوطه میعاملی نشانگر
 است. مشاهدهقابلهای متغیرهای مکنون تحقیق میزان بارهای عاملی برای نشانگر

 متغیرهای مکنون هایپايايي نشانگر .3جدول 
اطالعات  یفناور متغیر نشانگرها

 و ارتباطات
خالقیت  یهوش تجار

 نوآورانه

C.R 

    882/0 یفرد یهايژگيو

 233/11   736/0 ينگرش عوامل

 954/8   618/0 يآموزش عوامل

 775/11   763/0 يفن عوامل

 265/8   580/0 یاقتصاد عوامل

 257/3   449/0 يطیمح عوامل

 628/5   686/0 يتيريو مد يانسان لعوام

 633/7  720/0  هايکپارچگي داده

 304/7  670/0  های تحلیليقابلیت

 934/6  625/0  کیفیت محتوای اطالعاتي

 089/5  527/0  کیفیت دسترسي به اطالعات

 058/4  340/0  وکارکسباستفاده از اطالعات در فرآيند 

 582/7  892/0  گیری تحلیليفرهنگ تصمیم

 034/11 628/0   خالقیت بالقوه

 388/7 475/0   خالقیت بالفعل

 791/5 761/0   شدهحمايت سازماني ادراک

های مرتبط با متغیر مکنون شود تمامی مقادیر سنجهکه در جدول مالحظه می طورهمان
تفاوت اندکی است و یا اینکه  5/0اند، باالتر از مشخص شده هاشور خوردههای که در خانه

های گیری از پایایی کافی در زمینه نشانگرتوان گفت این مدل اندازهدارند. بنابراین می
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( نیز برای CRمتغیرهای مکنون برخوردار است. در جدول فوق مقادیر نسبت بحرانی )
ل یپارامترهای روایی مرتبط با تحل عنوانبهنشانگرها نشان داده شده است. این مقادیر معموالً 

شوند، چراکه روابط بین نشانگرها و متغیرهای مکنون از قبل عاملی تأییدی معرفی می
( -96/1، 96/1شود تمامی مقادیر خارج از بازه )که مالحظه می طورهماناند. مشخص شده

بررسی  از ابزار تحقیق از روایی مناسب برخوردار است. بعد یجهدرنتدار بوده و معنی است
 رسد.پذیر بودن مدل نوبت به ارزیابی برازش مدل میشناسایی و اطمینان از نشانگرهای سازه

 های برازش. شاخص4جدول 
 آمدهدستبهمقدار  قبولقابلمقادير  توضیحات نام آزمون

𝛘𝟐/𝐝𝐟 خوب <3 کای اسکوئرنسبي 
 قبولقابل <5

537/2 

RMSEA خوب <08/0 ريشه میانگین توان دوم خطای تقريب 
 فضعی >1/0

096/0 

RMR 086/0 <1/0 هاريشه میانگین مجذور باقیمانده 

GFI 816/0 >9/0 يافتهشاخص برازندگي تعديل 

IFI 801/0 >9/0 شاخص برازش نرم 

CFI 901/0 >9/0 ایشاخص برازش مقايسه 

است که  1/0، این مقدار کمتر از است 086/0برابر با  RMRبا توجه به جدول مقدار 
. تاس قبولقابلاست که میانگین مجذور خطاهای مدل مناسب است و مدل  این دهندهنشان

 نیز CFI و میزان شاخص است 3و  1( بین 982/2آزادی )همچنین مقدار کای دو به درجه 
اشته قبول دزمانی که حداقل سه شاخص مقادیری در بازه قابل یطورکلبه .استبیشتر  9/0از 

 است. قبولقابلزش مدل خوب و توانیم ادعا کنیم که براباشند می
در مدل  گیری این پایایی، شاخص پایایی ترکیبیپایایی سازه )سازگاری درونی(: برای اندازه

AMOS (. 1988 نانلی،باشد ) 6/0یا مساوی  تربزرگشود. مقدار این شاخص باید ارائه می
 دهد.مقدار پایایی سازه را برای هریک از متغیرهای مکنون نشان می 5جدول 

 پايايي سازه برای هريک از متغیرهای مکنون مقدار .5جدول 
 (CRپايايي ترکیبي ) متغیر

 815/0 اطالعات و ارتباطات یفناور

 771/0 یهوش تجار

 799/0 خالقیت نوآورانه
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شود مقدار پایایی ترکیبی در جدول فوق نشان داده شده و که مشاهده می طورهمان
گیری از باشند. بنابراین مدل اندازهمی 6/0یب همگی باالتر از شود که این ضرامالحظه می

توسط معیار  AMOSپایایی سازه مناسبی برخوردار است. روایی )اعتبار( همگرا در مدل 
 گیرد.( مورد تحلیل قرار میAVE) شدهاستخراجمیانگین واریانس 

 های )متغیرهای مکنون( تحقیقروايي همگرای سازه. 6جدول 
 (AVE) شدهاستخراجیانگین واريانس م متغیر

 447/0 اطالعات و ارتباطات یفناور

 457/0 یهوش تجار

 517/0 خالقیت نوآورانه

 AVEبیشتر است و همچنین مقادیر  AVEاز  CRچون مقادیر  6و  5با توجه به جداول 
هوش لذا  ها برقرار است.بیشتر است، بنابراین شرط روایی همگرایی برای تمامی سازه 4/0از 

های فناوری اطالعات و ارتباطات بر خالقیت نوآورانه را ارتباط بین مهارت تجاری
 نمایدگری میمیانجی

 برآورد ضرايب رگرسیوني .7جدول 
P  يبحراننسبت 

(C.R) 
برآورد 

 ریمس

 نام مسیر

 یهوش تجار ---> خالقیت نوآورانه 693/0 375/2 018/0

 یهوش تجار ---> و ارتباطات فناوری اطالعات 131/0 851/5 ***

 فناوری اطالعات و ارتباطات ---> خالقیت نوآورانه 294/0 269/5 ***
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 مدل معادالت ساختاری. 1شکل 

 

برای بررسی نقش میانجی بودن یک متغیر، بین متغیر مستقل و وابسته باید سه شرط الزم 
 (Baron & Kenny, 1986و یک شرط کافی وجود داشته باشد: )

 داری وجود داشته باشد.بین متغیر مستقل و متغیر میانجی رابطه معنی -1
 داری وجود داشته باشد.بین متغیر میانجی و متغیر وابسته رابطه معنی -2
متغیر میانجی  دار باشد و زمانی کهضریب رگرسیون بین متغیر مستقل و متغیر وابسته معنی -3

 یا کم شود. را به مدل اضافه کنیم این رابطه متوقف
(، شرط کافی در اثبات 1986) Baron and Kennyشرط کافی: بر اساس پژوهش  -4

 نیز معنادار باشد. 1نقش متغیر میانجی این است که نتایج حاصل از آزمون سوبل
هوش  یانجینوآورانه با توجه به نقش م تیبر خالق ی( عوامل فرد1آزمودن فرضیه )

برای شرط اول یعنی  دارد. ریاستان مازندران تأث یارفهوحیدانشگاه فن انیدانشجو یتجار
وجود داشت که مقدار آن  05/0رابطه معناداری در سطح نوآورانه  تیبر خالق یعوامل فرد

است که  692/0بود. شرط دوم یعنی رابطه بین متغیر میانجی و وابسته نیز برابر  631/0برابر با 
بر  اریتج هوش یرمتغسوم، میزان ضریب تأثیر  معنادار است و بر اساس شرط 05/0در سطح 

 بود. 133/0برابر با  یعوامل فرد

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Sobel test 
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 استفاده خواهد شد. 8اکنون برای بررسی مسیر غیرمستقیم از جدول 

 یجارهوش تاثرات مستقیم و غیرمستقیم متغیرها بر اساس خروجي ايموس برای متغیر میانجي . 8جدول 
 ر کلاث اثر غیرمستقیم اثر مستقیم مسیرها

 653/0 022/0 631/0 نوآورانه تیخالق ← عوامل فردی
 692/0 ---- 692/0 خالقیت نوآورانه ← هوش تجاری

 132/0 --- 132/0 عوامل فردی ← هوش تجاری

از آن است که اثر غیرمستقیم عوامل فردی بر خالقیت نوآورانه  حاکی ،8نتایج جدول 
عمل  اییک متغیر واسطه عنوانبههوش تجاری متغیر  یگردعبارتبه؛ است 022/0برابر با 

کند. کند و نقش مثبت و مؤثری را در افزایش اثر عوامل فردی بر خالقیت نوآورانه ایفا میمی
در ادامه، آزمون سوبل جهت معناداری اثر غیرمستقیم عوامل فردی بر خالقیت نوآورانه ارائه 

 شده است:
 یر میانجی هوش تجاری. آزمون سوبل، جهت معناداری متغ9جدول 

 آزمون آماره آزمون خطای استاندارد میزان معناداری

 آزمون سوبل 375/2 011/0 05/0

 05/0و در سطح  است 05/0دهد که میزان معناداری برابر با نشان می 9جدول نتایج 
میانجی بین عوامل فردی بر خالقیت  عنوانبهمعنادار نیست؛ بنابراین نقش هوش تجاری 

 شود.انه تأیید نمینوآور
نگرشی بر خالقیت نوآورانه با توجه به نقش میانجی هوش  ( عوامل2آزمودن فرضیه )

 ای استان مازندران تأثیر دارد.حرفهوتجاری دانشجویان دانشگاه فنی

 05/0رابطه معناداری در سطح  برای شرط اول یعنی عوامل نگرشی بر خالقیت نوآورانه
بود. شرط دوم یعنی رابطه بین متغیر میانجی و وابسته  291/0برابر با وجود داشت که مقدار آن 

معنادار است و بر اساس شرط سوم، میزان ضریب  05/0که در سطح  است 692/0نیز برابر 
 بود. 133/0تأثیر متغیر هوش تجاری بر عوامل نگرشی برابر با 

 برای متغیر میانجي هوش تجاری AMOSاثرات مستقیم و غیرمستقیم متغیرها بر اساس خروجي . 10جدول 
 اثر کل  اثر غیرمستقیم اثر مستقیم مسیرها

 423/0 132/0 291/0 نوآورانه تیخالق ← عوامل نگرشي
 692/0 ---- 692/0 خالقیت نوآورانه ← هوش تجاری

 132/0 --- 132/0 عوامل نگرشي ← هوش تجاری
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عوامل نگرشی بر  مستقیمیرغحاکی از آن است که اثر  AMOSنتایج خروجی جدول 
غیر یک مت عنوانبه متغیر هوش تجاری یگردعبارتبه؛ است 132/0خالقیت نوآورانه برابر با 

کند و نقش مثبت و مؤثری را در افزایش اثر عوامل نگرشی بر خالقیت ای عمل میواسطه
شی امل نگرکند. در ادامه، آزمون سوبل جهت معناداری اثر غیرمستقیم عونوآورانه ایفا می

 بر خالقیت نوآورانه ارائه شده است:

 . آزمون سوبل، جهت معناداری متغیر میانجی هوش تجاری11جدول 

 05/0و در سطح  است 000/0دهد که میزان معناداری برابر با نشان می 11جدول نتایج 
میانجی بین عوامل نگرشی بر خالقیت  عنوانبهمعنادار است؛ بنابراین نقش هوش تجاری 

 شود.نوآورانه تأیید می
( عوامل آموزشی بر خالقیت نوآورانه با توجه به نقش میانجی هوش 3آزمودن فرضیه )

 پردازیم.می ای استان مازندران تأثیر دارد،حرفهوتجاری دانشجویان دانشگاه فنی

 05/0رابطه معناداری در سطح  رای شرط اول یعنی عوامل آموزشی بر خالقیت نوآورانهب
بود. شرط دوم یعنی رابطه بین متغیر میانجی و وابسته  671/0وجود داشت که مقدار آن برابر با 

معنادار است و بر اساس شرط سوم، میزان ضریب  05/0که در سطح  است 692/0نیز برابر 
 بود. 133/0تجاری بر عوامل آموزشی برابر با تأثیر متغیر هوش 

 اثرات مستقیم و غیرمستقیم متغیرها بر اساس خروجي ايموس برای متغیر میانجي هوش تجاری. 12جدول 
 اثر کل اثر غیرمستقیم اثر مستقیم مسیرها

 763/0 092/0 671/0 نوآورانه تیخالق ←عوامل آموزشي 
 692/0 ---- 692/0 خالقیت نوآورانه ← هوش تجاری

 132/0 --- 132/0 عوامل آموزشي ← هوش تجاری

حاکی از آن است که اثر غیرمستقیم عوامل آموزشی بر خالقیت نوآورانه  12نتایج جدول 
عمل  اییک متغیر واسطه عنوانبهمتغیر هوش تجاری  یگردعبارتبه؛ است 092/0برابر با 

عوامل آموزشی بر خالقیت نوآورانه ایفا کند و نقش مثبت و مؤثری را در افزایش اثر می

 آزمون آماره آزمون خطای استاندارد میزان معناداری 

 آزمون سوبل 269/5 037/0 000/0
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کند. در ادامه، آزمون سوبل جهت معناداری اثر غیرمستقیم عوامل آموزشی بر خالقیت می
 نوآورانه ارائه شده است:

 سوبل، جهت معناداری متغیر میانجی هوش تجاری آزمون .13جدول 
 آزمون آماره آزمون خطای استاندارد میزان معناداری 

 آزمون سوبل 32/4 037/0 000/0

 05/0و در سطح  است 000/0دهد که میزان معناداری برابر با نشان می 13نتایج جدول 
میانجی بین عوامل آموزشی بر خالقیت  عنوانبهمعنادار است؛ بنابراین نقش هوش تجاری 

 شود.نوآورانه تأیید می
 نقش میانجی هوش تجاریفنی بر خالقیت نوآورانه با توجه به  ( عوامل4آزمودن فرضیه )

 ای استان مازندران تأثیر دارد.حرفهودانشجویان دانشگاه فنی

وجود  05/0برای شرط اول یعنی عوامل فنی بر خالقیت نوآورانه رابطه معناداری در سطح 
بود. شرط دوم یعنی رابطه بین متغیر میانجی و وابسته نیز  793/0داشت که مقدار آن برابر با 

معنادار است و بر اساس شرط سوم، میزان ضریب تأثیر  05/0که در سطح  است 692/0برابر 
 بود. 133/0متغیر هوش تجاری بر عوامل فنی برابر با 

 مستقیم و غیرمستقیم متغیرها بر اساس خروجي ايموس برای متغیر میانجي هوش تجاری اثرات .14جدول 
 اثر کل اثر غیرمستقیم اثر مستقیم مسیرها

 825/0 032/0 793/0 نوآورانه تیخالق ← عوامل فني
 692/0 ---- 692/0 خالقیت نوآورانه ← هوش تجاری

 132/0 --- 132/0 عوامل فني ← هوش تجاری

نتایج خروجی جدول ایموس حاکی از آن است که اثر غیرمستقیم عوامل فنی بر خالقیت 
ای هیک متغیر واسط عنوانبه متغیر هوش تجاری یگردعبارتبه؛ است 032/0نوآورانه برابر با 

کند و نقش مثبت و مؤثری را در افزایش اثر عوامل فنی بر خالقیت نوآورانه ایفا عمل می
کند. در ادامه، آزمون سوبل جهت معناداری اثر غیرمستقیم عوامل فنی بر خالقیت می

 نوآورانه ارائه شده است:
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 ي هوش تجاریآزمون سوبل، جهت معناداری متغیر میانج. 15جدول 
 آزمون آماره آزمون خطای استاندارد میزان معناداری

 آزمون سوبل 29/3 059/0 000/0

 05/0و در سطح  است 000/0دهد که میزان معناداری برابر با نشان می 15نتایج جدول 
انه میانجی بین عوامل فنی بر خالقیت نوآور عنوانبهمعنادار است؛ بنابراین نقش هوش تجاری 

 شود.د میتأیی
( عوامل اقتصادی بر خالقیت نوآورانه با توجه به نقش میانجی هوش 5آزمودن فرضیه )

 ای استان مازندران تأثیر دارد.حرفهوتجاری دانشجویان دانشگاه فنی

 05/0رابطه معناداری در سطح  برای شرط اول یعنی عوامل اقتصادی بر خالقیت نوآورانه
بود. شرط دوم یعنی رابطه بین متغیر میانجی و وابسته  831/0با  وجود داشت که مقدار آن برابر

معنادار است و بر اساس شرط سوم، میزان ضریب  05/0که در سطح  است 692/0نیز برابر 
 بود. 133/0تأثیر متغیر هوش تجاری بر عوامل اقتصادی برابر با 

 س برای متغیر میانجي هوش تجاریاثرات مستقیم و غیرمستقیم متغیرها بر اساس خروجي ايمو .16جدول 
 اثر کل اثر غیرمستقیم اثر مستقیم مسیرها

 933/0 102/0 831/0 نوآورانه تیخالق ←عوامل اقتصادی 
 692/0 ---- 692/0 خالقیت نوآورانه ← هوش تجاری
 132/0 --- 132/0 عوامل اقتصادی ← هوش تجاری

یرمستقیم عوامل اقتصادی بر نتایج خروجی جدول ایموس حاکی از آن است که اثر غ
غیر یک مت عنوانبهمتغیر هوش تجاری  یگردعبارتبه؛ است 102/0خالقیت نوآورانه برابر با 

کند و نقش مثبت و مؤثری را در افزایش اثر عوامل اقتصادی بر خالقیت ای عمل میواسطه
ادی قیم عوامل اقتصکند. در ادامه، آزمون سوبل جهت معناداری اثر غیرمستنوآورانه ایفا می

 بر خالقیت نوآورانه ارائه شده است:

 آزمون سوبل، جهت معناداری متغیر میانجي هوش تجاری. 17جدول 
 آزمون آماره آزمون خطای استاندارد میزان معناداری

 آزمون سوبل 06/5 041/0 000/0
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 05/0طح و در س است 000/0دهد که میزان معناداری برابر با نشان می 17جدول نتایج 
میانجی بین عوامل اقتصادی بر خالقیت  عنوانبهمعنادار است؛ بنابراین نقش هوش تجاری 

 شود.نوآورانه تأیید می
( عوامل محیطی بر خالقیت نوآورانه با توجه به نقش میانجی هوش 6آزمودن فرضیه )

 ای استان مازندران تأثیر دارد.حرفهوتجاری دانشجویان دانشگاه فنی

 05/0رابطه معناداری در سطح  رط اول یعنی عوامل محیطی بر خالقیت نوآورانهبرای ش
بود. شرط دوم یعنی رابطه بین متغیر میانجی و وابسته  363/0با وجود داشت که مقدار آن برابر 

معنادار است و بر اساس شرط سوم، میزان ضریب  05/0که در سطح  است 692/0نیز برابر 
 بود. 133/0بر عوامل محیطی برابر با تأثیر متغیر هوش تجاری 

 اثرات مستقیم و غیرمستقیم متغیرها بر اساس خروجي ايموس برای متغیر میانجي هوش تجاری. 18جدول 
 اثر کل اثر غیرمستقیم اثر مستقیم مسیرها

 448/0 085/0 363/0 نوآورانه تیخالق ←عوامل محیطي 
 692/0 ---- 692/0 خالقیت نوآورانه ← هوش تجاری
 132/0 --- 132/0 عوامل ا محیطي ← هوش تجاری

. حاکی از آن است که اثر غیرمستقیم عوامل محیطی بر خالقیت نوآورانه 18نتایج جدول 
کند و ای عمل مییک متغیر واسطه عنوانبه؛ لذا متغیر هوش تجاری است 085/0برابر با 

ند. در کقیت نوآورانه ایفا مینقش مثبت و مؤثری را در افزایش اثر عوامل محیطی بر خال
ادامه، آزمون سوبل جهت معناداری اثر غیرمستقیم عوامل محیطی بر خالقیت نوآورانه ارائه 

 شده است:

 آزمون سوبل، جهت معناداری متغیر میانجي هوش تجاری .19جدول 

 05/0و در سطح  است 000/0دهد که میزان معناداری برابر با نشان می 19نتایج جدول 
میانجی بین عوامل محیطی بر خالقیت  عنوانبهمعنادار است؛ بنابراین نقش هوش تجاری 

 شود.نوآورانه تأیید می

 آزمون آماره آزمون خطای استاندارد میزان معناداری

 آزمون سوبل 96/3 051/0 000/0
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( عوامل انسانی بر خالقیت نوآورانه با توجه به نقش میانجی هوش 7آزمودن فرضیه )
 ای استان مازندران تأثیر دارد.حرفهوری دانشجویان دانشگاه فنیتجا

 05/0رابطه معناداری در سطح  برای شرط اول یعنی عوامل انسانی بر خالقیت نوآورانه
بود. شرط دوم یعنی رابطه بین متغیر میانجی و وابسته  423/0با وجود داشت که مقدار آن برابر 

معنادار است و بر اساس شرط سوم، میزان ضریب  05/0که در سطح  است 692/0نیز برابر 
 بود. 133/0تأثیر متغیر هوش تجاری بر عوامل انسانی برابر با 

 اثرات مستقیم و غیرمستقیم متغیرها بر اساس خروجي ايموس برای متغیر میانجي هوش تجاری. 20جدول 
 اثر کل اثر غیرمستقیم اثر مستقیم مسیرها

 532/0 109/0 423/0 نوآورانه تیخالق ← عوامل انساني
 692/0 ---- 692/0 خالقیت نوآورانه ← هوش تجاری

 132/0 --- 132/0 عوامل ا انساني ← هوش تجاری

نتایج خروجی جدول ایموس حاکی از آن است که اثر غیرمستقیم عوامل انسانی بر 
غیر یک مت عنوانبهمتغیر هوش تجاری  یگردعبارتبه؛ است 109/0خالقیت نوآورانه برابر با 

کند و نقش مثبت و مؤثری را در افزایش اثر عوامل انسانی بر خالقیت ای عمل میواسطه
کند. در ادامه، آزمون سوبل جهت معناداری اثر غیرمستقیم عوامل انسانی بر نوآورانه ایفا می

 خالقیت نوآورانه ارائه شده است:

 انجي هوش تجاریآزمون سوبل، جهت معناداری متغیر می. 21جدول 
 آزمون آماره آزمون خطای استاندارد میزان معناداری

 آزمون سوبل 06/5 051/0 000/0

 05/0و در سطح  است 000/0دهد که میزان معناداری برابر با نشان می 21نتایج جدول 
میانجی بین عوامل انسانی بر خالقیت  عنوانبهمعنادار است؛ بنابراین نقش هوش تجاری 

 شود.ه تأیید مینوآوران
 ایحرفهوفنیهوش تجاری بر خالقیت نوآورانه دانشجویان دانشگاه  (8) هیفرضآزمون 

، هوش تجاری بر خالقیت نوآورانهاثرات متغیر بین  یدر بررساستان مازندران تأثیر دارد. 
( برآورد شده 691/0گردد؛ ضریب مسیر به میزان )مالحظه می 1طور که در شکل همان

)برای معنادار بودن  است 194/5 برابر (CR)ا توجه به جدول مقدار نسبت بحرانی است. ب
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( باشد که در این صورت -96/1، 96/1آن باید خارج از بازه ) دارییمعنیک ضریب، عدد 
توان نتیجه گرفت که این ضریب مسیر در است(. می ترکوچک 05/0داری از سطح معنی
 داریرابطه معنیهوش تجاری بر خالقیت نوآورانه ی دار است یعنمعنی 05/0سطح خطای 

 گردد.دارد. بنابراین این فرضیه تأیید می
های فناوری اطالعات و ارتباطات دانشجویان هوش تجاری بر مهارت (9آزمون فرضیه )

وش تجاری بر هدر بررسی اثرات متغیر بین ای استان مازندران تأثیر دارد. وحرفهدانشگاه فنی
گردد؛ مالحظه می 1طور که در شکل ، همانی فناوری اطالعات و ارتباطاتهامهارت

( برآورد شده است. با توجه به جدول مقدار نسبت بحرانی 134/0ضریب مسیر به میزان )
(CR)  05/0توان نتیجه گرفت که این ضریب مسیر در سطح خطای . میاست 851/5برابر 

رابطه ای فناوری اطالعات و ارتباطات ههوش تجاری بر مهارتدار است یعنی معنی
 گردد.داری دارد. بنابراین این فرضیه تأیید میمعنی

 گیریبحث و نتیجه
 یهوش تجار یانجینوآورانه با توجه به نقش م تیبر خالق یعوامل فرد( 1آزمودن فرضیه )

 یعوامل فرد قمطابق نتایج تحقی دارد. ریاستان مازندران تأث ایحرفهوفنیدانشگاه  انیدانشجو
رابطه معناداری همچنین هوش تجاری با خالقیت نوآورانه ارتباط  نوآورانه تیبر خالق

ند و نقش کای عمل مییک متغیر واسطه عنوانبهمتغیر هوش تجاری  یگردعبارتبهدار معنی
مون کند، اما آزمثبت و مؤثری را در افزایش اثر عوامل فردی بر خالقیت نوآورانه ایفا می

 نقش هوش تجاریجهت معناداری متغیر میانجی هوش تجاری مطابق سطح معناداری سویل 
با این  شود. تحقیقی همسومیانجی بین عوامل فردی بر خالقیت نوآورانه تأیید نمی عنوانبه

و همکاران  Moro (،1397نتیجه یافت نگردید اما این نتیجه با نتایج تحقیق زارعی و زارعی )
یانجی م عنوانبهها بیان گردید نقش هوش تجاری در نتایج این پژوهش ستینهمسو  (2015)

( عوامل نگرشی بر 2فرضیه ) آزمودن شود.بین عوامل فردی بر خالقیت نوآورانه تأیید می
ای حرفهوخالقیت نوآورانه با توجه به نقش میانجی هوش تجاری دانشجویان دانشگاه فنی

رابطه  بق نتایج تحقیق عوامل نگرشی بر خالقیت نوآورانهاستان مازندران تأثیر دارد. مطا
معناداری، هوش تجاری با خالقیت نوآورانه رابطه معناداری، همچنین هوش تجاری با عوامل 

ای عمل یک متغیر واسطه عنوانبهو نتایج نشان داد متغیر هوش تجاری  استنگرشی معنادار 
ر عوامل نگرشی بر خالقیت نوآورانه ایفا کند و نقش مثبت و مؤثری را در افزایش اثمی
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ه میانجی بین عوامل نگرشی بر خالقیت نوآوران عنوانبهکند. بنابراین نقش هوش تجاری می
 (2015و همکاران ) Moro(، 1397شود. این نتیجه با نتایج تحقیق زارعی و زارعی )تأیید می
( عوامل 3فرضیه ) آزمودن با این نتایج یافت نگردید. سوناهمتحقیقی  ؛ واستهمسو 

آموزشی بر خالقیت نوآورانه با توجه به نقش میانجی هوش تجاری دانشجویان دانشگاه 
عوامل آموزشی بر خالقیت  قیتحق جیمطابق نتا ای استان مازندران تأثیر دارد.حرفهوفنی

جاری رابطه معناداری، خالقیت نوآورانه با هوش تجاری رابطه معناداری، هوش ت نوآورانه
. اثر غیرمستقیم عوامل آموزشی بر خالقیت نوآورانه استبر عوامل آموزشی رابطه معنادار 

ثبت و کند و نقش مای عمل مییک متغیر واسطه عنوانبهمتغیر هوش تجاری  یگردعبارتبه
ش هوش کند. بنابراین نقمؤثری را در افزایش اثر عوامل آموزشی بر خالقیت نوآورانه ایفا می

تیجه با شود. این نمیانجی بین عوامل آموزشی بر خالقیت نوآورانه تأیید می عنوانبهی تجار
. تحقیقی استهمسو  (2015و همکاران ) Moro(، 1397نتایج تحقیق زارعی و زارعی )

نوآورانه با توجه به نقش  تیبر خالق یعوامل فن (4آزمودن فرضیه ) غیرهمسو یافت نگردید.
وامل ع دارد. ریاستان مازندران تأث ایحرفهوفنیدانشگاه  انیشجودان یهوش تجار یانجیم

رابطه معناداری، خالقیت نوآورانه با هوش تجاری رابطه معناداری،  فنی بر خالقیت نوآورانه
ی رابطه معناداری، اثر غیرمستقیم عوامل فنی بر خالقیت نوآورانه عوامل فن هوش تجاری بر

نوآورانه  تیبر خالق یمیانجی بین عوامل فن عنوانبه یش تجارمعنادار است؛ بنابراین نقش هو
 (2015و همکاران ) Moro، (1397تحقیق زارعی و زارعی )این نتیجه با نتایج  .شودتأیید می

 تیبر خالق یعوامل اقتصاد (5آزمودن فرضیه ) . تحقیقی غیرهمسو یافت نگردید.استهمسو 
تان اس ایحرفهوفنیدانشگاه  انیدانشجو یارهوش تج یانجینوآورانه با توجه به نقش م

رابطه معناداری، خالقیت نوآورانه  عوامل اقتصادی بر خالقیت نوآورانه دارد. ریمازندران تأث
با هوش تجاری رابطه معناداری، هوش تجاری بر عوامل اقتصادی معناداری، اثر غیرمستقیم 

ن عوامل میانجی بی عنوانبهش تجاری عوامل اقتصادی بر خالقیت نوآورانه بنابراین نقش هو
شود. این نتیجه با نتایج تحقیق زارعی و زارعی اقتصادی بر خالقیت نوآورانه تأیید می

(1397 ،)Moro ( 2015و همکاران)  آزمودن . تحقیقی غیرهمسو یافت نگردید.استهمسو 
تجاری محیطی بر خالقیت نوآورانه با توجه به نقش میانجی هوش  ( عوامل6فرضیه )

عوامل  ای استان مازندران تأثیر دارد. مطابق نتایج تحقیقوحرفهدانشجویان دانشگاه فنی
رابطه معناداری، هوش تجاری بر عوامل اقتصادی معناداری،  محیطی بر خالقیت نوآورانه
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ثبت و کند و نقش مای عمل مییک متغیر واسطه عنوانبهمتغیر هوش تجاری  یگردعبارتبه
یم عوامل کند. اثر غیرمستقدر افزایش اثر عوامل محیطی بر خالقیت نوآورانه ایفا میمؤثری را 

ین عوامل میانجی ب عنوانبهمحیطی بر خالقیت نوآورانه معناداری بنابراین نقش هوش تجاری 
، (1397ارعی )زارعی و زشود. این نتیجه با نتایج تحقیق محیطی بر خالقیت نوآورانه تأیید می

Moro ه فرضی آزمودن . تحقیقی غیرهمسو یافت نگردید.استهمسو  (2015کاران )و هم
انسانی بر خالقیت نوآورانه با توجه به نقش میانجی هوش تجاری دانشجویان  ( عوامل7)

مطابق نتایج تحقیق عوامل انسانی بر خالقیت  ای استان مازندران تأثیر دارد.وحرفهدانشگاه فنی
 اثر یگردعبارتبههوش تجاری بر عوامل اقتصادی معناداری، رابطه معناداری،  نوآورانه

غیرمستقیم عوامل انسانی بر خالقیت نوآورانه معنادار بنابراین دیگر متغیر هوش تجاری 
کند و نقش مثبت و مؤثری را در افزایش اثر عوامل ای عمل مییک متغیر واسطه عنوانبه

جی بین میان عنوانبهابراین نقش هوش تجاری کند. بنانسانی بر خالقیت نوآورانه ایفا می
 شود. این نتیجه با نتایج تحقیق زارعی و زارعیعوامل انسانی بر خالقیت نوآورانه تأیید می

(1397 ،)Moro ( 2015و همکاران)  آزمون. تحقیقی غیرهمسو یافت نگردید. استهمسو 
استان  ایوحرفهفنی دانشگاه انینوآورانه دانشجو تیبر خالق ی( هوش تجار8) هیفرض

درخشنده و ، (1398) زاده و همکارانرجباین نتیجه با نتایج تحقیق  دارد. ریمازندران تأث
. دینگرد افتیهمسو ریغ یقیتحق استهمسو  (1397) رو و همکارانسبک، (1397) همکاران

 انیاطالعات و ارتباطات دانشجو یفناور یهابر مهارت ی( هوش تجار9) هیآزمون فرض
 و همکاران یستمراین نتیجه با نتایج تحقیق  دارد. ریاستان مازندران تأث ایوحرفهفنیانشگاه د
(1392) ،Moro ( 2015و همکاران)  یافت نگردید. سوناهمو تحقیقی  استهمسو 

ابزاری نیرومند برای ایجاد  عنوانبهتوان فناوری اطالعات و ارتباطات را می
قـرار  مورداستفادههـای مختلـف نوآوری در زمینهقیت و خالکارهـای بسط و توسعه وساز

ها با ها و سرعت فراوان تطبیق آنداد. توسـعه روزافـزون ابزارهای مبتنی بر این فناوری
های انسان موجـب گردیده تا شکل جدیدی از محیط یادگیری و تعـاملی خـالق، نیازمندی

نـوآوری و ایجـاد تحـول خالقیت و دهنـد یمطالعات نشان م .فعـال و فراگیـر ایجـاد شـود
هـایی نظیـر نظـام پژوهشـی و تحقیقاتی بدون همراهی و پذیرش عنصر فناوری در نظـام

هدف اصلی این مقاله یکی از  یدر راستا(. Morgan, 2012اطالعات میسـر نیسـت )
 ی و علمیفرهنگلیت انتخاب و انتقال عناصر ئوکه مس مراکز آموزشیمؤثرترین  و ترینمهم



 155 | و همکاران یعلو | ...تیاطالعات و ارتباطات بر خالق یفناور یهاعوامل مهارت ریتأث

 

کشور است. این  ایوحرفهدانشگاه فنیبر عهده دارد، های آینده را به نسلو اجتماعی 
کار و حرفه و همچنین عوامل از دیرباز نقشی سازنده و اساسی در بقا و تداوم  دانشگاه

 کارآفرینی،های ساز رشد جنبهزمینه ایوحرفهدانشگاه فنیایفا کرده است.  فرهنگی اجتماعی
آن ای هوحرفتواند در دانشگاه فنیعواملی که می ازجمله. استاشتغال، اجتماعی و فرهنگی 

مهم دانست و در نتایج این تحقیق اهمیت آن مشخص گردید فناوری اطالعات و ارتباطات  را
سی و سمینارهای الهای کدانشجویان در بعد آموزشی، در بحث داد،نشان و تحقیق  است

افزارهایی مانند پاورپوینت کنند، برای ارائه از نرمی اینترنتی استفاده میسی از جستجوهاالک
ها از اینترنت استفاده میها و همایشنمایند، برای شرکت نمودن در کنفرانساستفاده می

ین، ارتباط دارند، از فناوری برای تألیف و ترجمه کتاب و الهای آموزشی آننمایند، با گروه
حال ن ارتباط دارند، الیهای پژوهشی آنکنند، با گروهاکتشافات استفاده میارائة اختراعات و 

های ارتباطی مهارت و استفاده از فناوری در کسبتوانند به این دانشجویان تنها کسانی که می
که باید آگاهی کامل را با فناوری اطالعات و  باشندیمو اطالعاتی کمک کنند اساتید 

عاتی داشته باشند. نتایج پژوهش نشان داد بین هوش تجاری و ارتباطات و فضاهای اطال
تجاری باعث افزایش ظرفیت جذب  بر هوشتمرکز  فناوری ارتباط مستقیمی وجود دارد.

ماهیت  بر اساسهای موجود در محیط جهت رشد و سوددهی، عبارتی فرصته ای و بایده
و  اداناست ستا یکی از وظایفدر این را ،استدانشجویان دریافت ایده یا چالش پیش روی 

، بسط و گسترش مفهوم هوش تجاری و همچنین، طراحی و کاروفنمحققان حوزه 
نیز  و وکارکسب، با توجه به پارامترهای محیطی انهنوآور خالقیت رویکرد سازییادهپ

صول از طریق آموزش مفاهیم و ا هادانشگاهبا تمرکز بر شرایط بومی دانشگاه متغیرهای درون 
خالقیت نوآورانه با تکیه بر فناوری اطالعات و مفهوم هوش تجاری و رویکرد  یریکارگهب

 است. دانشجویان در بینارتباطات 
گفت:  توانیهای دانشمندان پیرامون موضوع تحقیق مز نتایج تحقیقات و نظریها

و های موجود را بر یک صفحه ذهنی جمع داشبوردهای فناوری به علت آنکه تمامی داده
کنند، ابزاری ارزشمند در محیط رقابتی کنونی تفسیر می برانبرای کار یراحتبهرا  هاآن

گیرند، در صورت هایی که از این داشبوردها بهره میشوند. مدیران سازمانمحسوب می
های پیچیده ف وقت برای خواندن محتوای گزارشاتال یجابه الداشتن هوش تجاری سطح با

گیری، زمان خود را بر تصمیمهاآنات موردنیاز از میان العستخراج اطدرک و او غیرقابل
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دهند و از مزیت رقابتی خود که همان واکنش سریع اختصاص می ترروشنهای صحیح و 
کنند. امروزه هر سازمانی که ارزش کسب نسبت به شرایط و تغییرات است استفاده می

کند و ناوری نوین و با ارزش استفاده میرا درک کرده باشد، از این ف موقعبهعات الاط
 ستابر استفاده از پدیده این نسل که همان داشبوردهای سازمانی  روزروزبهاست که  روازاین

گیری بر مبنای شود. با توجه به توضیحات فوق، لزوم اهمیت تولید دانش و تصمیمافزوده می
خصوص چرخه تبدیل داده به  شود. در اینمشخص می ازپیشیشبها عات در سازمانالاط
ها، گیری سطوح مختلف مدیران سازمانسازی و تصمیمعات و تولید دانش برای تصمیمالاط

طمئن ات، این امر به شکلی بسیار سریع، دقیق و مالعنقشی حیاتی دارد. با استفاده از فناوری اط
عات و الو مدیریت اط هاسازی و استقرار انباره دادهاجرایی آن پیاده حلراهقابل حصول و 

هایی تغییر تفکرات و ذهنیات مدیران سازمان را دانش سازمانی است. با استقرار چنین سیستم
های گیری سنتی و متکی به فرد جای خود را به روشهای تصمیمشاهد خواهیم بود و روش

 .عات خواهد دادالسیستمی و متکی بر اط
دانشگاه  یورسود و بهره شینبال افزابه د یهوش تجار کهییازآنجاتوان گفت یم
)از طریق فناوری اطالعات و  خارج از سازمان یهاشکار فرصت قیاز طر ایوحرفهفنی

 رییکارگبهدر  اساتید و دانشجویان قیاست موجب تشو یخارج طیو در مح ارتباطات(
، شودیم دانشگاهخارج به درون  طیناب از مح یهادهیو ورود ا خالقیت نوآورانه کردیرو

در دانشجویان )فناوری اطالعات و ارتباطات و هوش تجاری( ها به عبارتی هر چه این مهارت
همچنین . کندافزایش یابد به همان میزان قابلیت کارآفرینی آنان نیز افزایش پیدا می

به خالقیت نوآورانه های در برخورد با مسائل و چالش الدانشجویان دارای نیاز به شناخت با
استفاده از  راهبردهای شناختی، یریکارگبهر در التت انگیزه و تمایل بیشتر از کارآمدی باعل
عات در قالب معنادار برخوردارند. به همین دلیل نیاز به العات و دانش پیشین و تلفیق اطالاط

عات میالسازی اطیک سازه شخصی عنوانبهیک سازه انگیزشی و هم  عنوانبهشناخت هم 
 .قرار گیرد ایوحرفهآموزشی دانشگاه فنیهای جنبه زمانهمجهت مدیریت تواند در 

 منابع
ثیر رهبری اصیل بر خالقیت کارکنان: أ(. بررسي ت1398سارا. ) ،کريمي و مريم ،احمدی زهراني

 .العاتگر تکنولوژی اطبا در نظر گرفتن نقش میانجي رفتار تسهیم دانش و نقش تعديل
 .146، 115-9(3، )تکار و خالقیت در علوم انسانياب پژوهشي-فصلنامة علمي
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در رابطه بین  ینقش میانجي توانمندساز .(1398) .آباد فاطمه لطفيخاتون و ارسالن ،رادرجييا
پژوهشي ابتکار و خالقیت در علوم -فصلنامة علمي .رفتار نوآورانه و خالقیت کارکنان

 .22-1 (،1)9، انساني
(. 1393. )مولود مشهدی، و محمد زاده، شاهعلي سوسن، انداز،تیر فرخي سیدکاظم، هاشم، بني

 ادگیریي دانشگاهي مجله. دانشجويان خالقیت بر الکترونیکي يادگیری تاثیر بررسي
 .72-62(، 4)5، الکترونیکي

بررسي رابطه (. 1395) اله و عرفاني خانقاهي، معصومه.عباسي سروک، ولي ،فر، مژگانحسیني
گانه فناوری اطالعات و ارتباطات با عملکرد شغلي کارکنان های هفتآموزش مهارت

نامه جهت اخذ درجه کارشناسي ارشد دانشگاه آزاد ، پايانوپرورشآموزشحوزه ستادی 
 اسالمي، واحد تهران مرکزی.

هوش  ریثأت يبررس .(1397) ي.مرتض دیس ي،باغبان وریغ و ههیوج ،اریهوش ،محسن ،درخشنده
شرکت :موردمطالعهسازمان ) یخلق ارزش برا نديدر فرا يمانساز یریادگيبر  یتجار

 تيريمد -تيريارشد مد يکارشناس نامهانيپا (.یاستان خراسان رضو یگردشگر یها
 .سناباد گلبهار يآموزش عال موسسه يابيبازار ي،بازرگان

 یهوش تجار نیرابطه ب يبررس .(1398) .محسن ،زادهرجب و حامد ،طلبحق ،رضا ،زادهرجب
 يکارشناس نامهاني. پاساکويرفتار نوآورانه در شرکت ا گرليبا نقش تعد یو جذب مشتر

 .طهرم انيخردگرا يموسسه آموزش عال ،يالمللنیب يبازرگان ـي بازرگان تيريارشد، مد
)با  رانيا یهابانک يبر عملکرد مال یاثر هوش تجار .(1397) ي.ژاله زارع وبهنوش  ،يزارع

 یمطالعات اقتصاد يپژوهش -يفصلنامه علم .(هابانک يسالمت مال یهابر شاخص دیتأک
 .130-111(، 25)7 ،رانيا یکاربرد

بررسي  (1397رحیمي، ابراهیم و عباسي رستمي، نجیبه. ) ،صفری شاد، فرانک ،رو، مهدیسبک
-21 (،113)29 ،پژوهي مديريتفصلنامه آينده .هوش تجاری بر ساختار نوآوری باز ریتأث
31. 

 تیخالق ينیبشیپ(. 1393) دستي، مرتضي و لقماني، محسن. ،فرزان، فرزام ،علوی، سیدحسین
در کارمندان اداره کل  اطالعات یفناور یهاو مهارت يبر اساس تعلق شغل يسازمان

 (،25)13، نامه مديريت ورزشي و رفتار حرکتيپژوهش .ورزش و جوانان استان مازندران
15-26. 
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اد و اقتص. ينياطالعات و ارتباطات بر کارآفر یفناور ری(. تأث1398پ. ) ن،یطسال و زاده، مقاسم
 https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper. 128-107 ،(1)14 ،نيتجارت نو

.aspx?id=550570. 
(. 1393) .نادرقلي ان،یو قورچ درضایآراسته، حم ،دالور، علي ،مصطفي کنامي،ین ،رضا ،یکوثر

باشگاه پژوهشگران جوان و  یعلمي اعضا یهایو نوآور تیعة خالقتوس یارائه الگو
-159، (3) 4 ،در علوم انساني تیفصلنامه ابتکار و خالق .ینخبگان بر اساس عوامل فرد

189. 
 .19 -14، 16، ریماهنامه تدب .تيريدر مد تیخالق (.1395) .دیناه ،یمحمد
ان سازم تیاستعداد بر خالق تيريمد ریثبررسي تأ (.1396زاده، علي. )نیو حس نبيز مي،یمستق

-133(،3) 7،در علوم انساني تیابتکار و خالق فصلنامه .ياعتماد سازمان انجيینقش م با
162. 
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