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 چکیده
 

آوری اطالعات و پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش فن

دانش استادان  ارتباطات در خالقیت و نوآوری و تسهیم

ای شهید رجایی کاشان انجام شد. این دانشگاه فنی و حرفه

همبستگی انجام شده است. حجم  -پژوهش، با روش توصیفی

ای نفر از استادان دانشگاه فنی و حرفه 58نمونه پژوهش را 

دهند. ابزار سنجش متغیرها، شهید رجایی کاشان تشکیل می

(، پرسشنامه 9181پرسشنامه استاندارد خالقیت تورنس )

( و پرسشنامه تسهیم دانش اِورد جکوب 9198نوآوری مارتین )

ها با استفاده از روش آمار ( بود. داده7002و همکاران )

توصیفی و استنباطی شامل ضریب همبستگی پیرسون و 

های وتحلیل قرار گرفتند. یافتهرگرسیون خطی مورد تجزیه

تگی پیرسون، پژوهش نشان داد که بر اساس ضریب همبس

آوری اطالعات و ارتباطات با تسهیم دانش و خالقیت و فن

آوری اطالعات و ارتباطات نوآوری ارتباط معناداری دارد. فن

بنی نوآوری، خالقیت و تسهیم دانش را در توانایی پیش

 ای شهید رجایی کاشان دارد. استادان دانشگاه فنی و حرفه
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Abstract  
 

The purpose of this study was to investigate the 

effect of information and communication 

technology on innovation, creativity, and 
knowledge sharing among faculty members of 

Shahid Rajaee University of Technology in 

Kashan. The present study is of applied and 
survey-correlation type. The research community 

consisted of 85 who were selected from among 

116 professors of Shahid Rajaee Technical and 
Vocational University in Kashan. The data 

collection instruments consisted of the 

Information and Communication Technology 
Questionnaire (Mahmoodi, 1392), Standard 

Creativity Questionnaire (Torrance, 1959), The 

Innovation Questionnaire (Martin, 1965), and 
Knowledge Sharing Questionnaire (JQB) (Jacob 

et al., 2007). The data were analyzed using 

descriptive and inferential statistics including 
Pearson correlation coefficient and linear 

regression. Findings of the research showed that, 

based on Pearson correlation coefficient, 
information and communication technology has a 

significant relationship with the sharing of 

knowledge, creativity, and innovation. Moreover, 
Information and Communication Technology 

significantly affects sharing knowledge and 

innovation and creativity of faculty members of 
Shahid Rajaee Technical and Vocational 

University in Kashan. 
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 مقدمه

ترین محورهای توسعه در جهاان  مثابه یکی از مهمآوری اطالعات و ارتباطات بههای اخیر، فندر سال

ای و ارتباطات به مجموعاه آوری اطالعات (. از منظر بانک جهانی، فن7000، 9شده است )بامکامطرح

آوری، ذخیاره، پاردازش، انتقاال و    منظاور جما   ها که بهها و رسانهافزارها، شبکهافزارها، نرماز سخت

حقیقای،  شاود )فاالح  روناد، اطاالم مای   کاار مای  نمایش اطالعات )صوتی، داده، متن، تصاویری( باه  

ای را ت، بدون شک تحوالت گستردهآوری اطالعات و ارتباطا(. فن9918پور، حسینی و رمضانحاجی

ای باوده  گوناه های مختلف اجتماعی و اقتصادی موجب گشته و تأثیر آن بر جوام  بشری بهدر عرصه

شدن به یک جامعه اطالعاتی اسات. گساتره کااربرد و تاأثیر     سرعت در حال تبدیلکه جهان امروز به

زی و آیناده جواما  بشاری باه یکای از      آوری اطالعات و ارتباطات در ابعاد مختلف زنادگی امارو  فن

مهمترین مباحث روز جهان مبدل شده و توجه بسیاری از کشورهای جهان از جمله ایران را به خاود  

 (. 9951معطوف کرده است )صرامی و بهاری، 

توانمندسازی نظام آموزشی یک کشور در تربیت نیروی انسانی کارآمد از عوامل مؤثر در پیشرفت 

هاای  آوری اطالعاات و ارتباطاات در امار آماوزش، از ساوی نظاام      مروزه تلفیق فان آن کشور است. ا

آوری اطالعات برای فراگیری دانش و مهارت آموزشی سراسر دنیا کامالً پذیرفته شده و استفاده از فن

زاده، شده اسات )برقای، موساوی و موساوی    به عنصری ضروری در نوآوری مؤسسات آموزشی تبدیل

اطالعااات بااا تعااادل اطالعااات و خاادمات و محصااوالت و پااول هم نااین ایجاااد  آوری (. فاان9919

سازد اطالعات موردنیاز خود را در کمترین زماان  های شغلی تأثیرگذار بوده و افراد را قادر میفرصت

کسب یا به اشتراک بگذارند و با در اختیاار گذاشاتن ابزارهاای جدیاد باه افاراد سابب کاارآفرینی،         

هاا  آوری اطالعات در دانشاگاه گردد. کسب اطالعات در زمینۀ فنوکار میر کسبخالقیت و نوآوری د

شود )رجاایی، ارواوانی و   در جهت پرورش خالم و در زمان حال و آینده جزءِ ضروریات محسوب می

هاا  بنیانی هساتند کاه موفقیات آن   های دانشهای پیشرفته و مدرن، سازمان(. سازمان9919مهمی، 

ها مهام و  کارشناسان است؛ بنابراین بهبود خالقیت کارشناسان برای همۀ سازمانمبتنی بر خالقیت 

حیاتی اسات و مادیران بایساتی بار شناساایی، درک و کااربرد فناون و رویکردهاایی کاه خالقیات           

(. خالقیت در سازمان به 7099، 7کارشناسانشان را ارتقا بخشند، متمرکز شوند )نژاد ایرانی و قرگوزلو

هاای ساازمانی نظیار:    منظور بهبود و ارتقای کمیّت یا کیفیت فعالیتفکر و طرحی نو، بهمعنای ارائه 

وری، افزایش خدمات و تولیدات، کاهش هزینه و ارائه خدمات و تولیدات بهتر و جدیدتر افزایش بهره

هاای تولیادی   ها تنها منحصر به بخاش (. اهمیّت خالقیت در موفقیّت سازمان7098، 9است )کراپلی

، 4ها )شبان، سالیح و الزیادی های خدماتی و از جمله دانشگاهور نیست، بلکه این مسئله در بخشکش

                                                           
1. Bamka 

2. Nejadirani & Garagozil 
3. Cropley 

4. Shaban, Salih & Al-Zaidi 
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یاباد.  دهنده مناب  انسانی آینده هستند، صادم بوده و اهمیّات بیشاتری نیاز مای    ( که پرورش7098

را هاا  پرورش و گسترش افراد خالم و نوآور تنها با وجود بستری مناسب که پرورش و رشاد اندیشاه  

(. اماروزه  9951شود )حسینی و صاادقی،  ها را به مرز آفرینندگی برساند، فراهم میممکن سازد و آن

(. تساهیم داناش را   7099، 9ترین مناب  استراتژیک ساازمان اسات )گاو و ساندها    دانش یکی از مهم

تار و  منظاور حال بهتار، ساری     بارداری از داناش موجاود باه    توان فرایند شناسایی، توزی  و بهرهمی

تواند خلق داناش جدیاد   تر مسائل نسبت به گذشته، تعریف نمود. هدف از تسهیم دانش میهزینهکم

(. اگرچه، 7000، 7برداری بهتر از آن باشد )نیکالسهای مختلف دانش موجود یا بهرهاز طریق ترکیب

ز راهبُردهاای  آفارین، بنیااد و پایاۀ بسایاری ا    عنوان یک فعالیّت پی یده ولای ارزش تسهیم دانش به

هاای آموزشای   شود، امّا اولب اعضای ساازمان بنیان محسوب میهای دانشمدیریت دانش در سازمان

پندارند که نیاز به محافظت و نگهداری در نزد خودشاان دارد  های خود میمثابه داراییاطالعات را به

عظمی از دانش خود را به تساهیم  یابد. با توجه به این موضوع افراد قسمت او به سایر افراد انتقال می

دارند، مگر آنکه برای این کار انگیزة باالیی داشاته و یاا از منااف     گذارند و آن را نزد خود نگه مینمی

هاای اخیار، تحقیقاات    (. در ساال 9919ثانی، میرکمالی، مصطفوی و اعالمی، آن آگاه باشند )نارنجی

رتباطات و نیز عوامل مؤثر بر آن و مناف  حاصال از آن  آوری اطالعات و افراوانی در زمینۀ اهمیّت فن

مطالعاه میازان   »( پژوهشای باا عناوان    9919) زادهبه نگارش درآمده است. برقی، موسوی و موسوی

عنوان نوآوری در دانشگاه اصفهان و علوم پزشکی اصفهان آوری اطالعات و ارتباطات بهکارگیری فنبه

آمده نشاان داد باا ارجااع باه     دستانجام دادند که نتایج به« القهبر مبنای الگوی پذیرش مبتنی بر ع

)یعنی آماادگی تاا اساتفاده     8تا  7در سطوح  %1/98الگوی مبنی بر عالقه، اکثریت استادان دانشگاه 

آوری اطالعات قرار دارند. استادان زن نسبت باه مارد و اساتادان در مرتباه     کارگیری فنعادی( از به

تاری از  هاای دانشایاری و اساتادیاری در ساطح پاایین     ت به اساتادان در مرتباه  مربی و استادی نسب

( نتایج نشان داد کاه  9919آوری اطالعات قرار دارند. در پژوهش آقاکبی و صفارزاده )کارگیری فنبه

آوری اطالعات و ارتباطات بر خالقیت و نوآوری، عملکرد تحصیلی، و کارآفرینی دانشجویان رشاته  فن

( در پژوهشی دریافتند سطح مادیریت  9914دانشگاه البرز تاثیر دارد. موسیوند و فرازیانی )کامپیوتر 

آوری اطالعاات و  دانش در بین کارکنان سازمان ورزش و جوانان در حد متوسط است. هم نین فان 

بینی مدیریت دانش کارکنان اداره ورزش و جواناان اساتن همادان را دارد. در    ارتباطات توانایی پیش

آوری هاای آموزشای فان   ( نتایج نشاان داد دوره 9914جوزانی، دریکوندی و رضاییان )وهش رجبیپژ

ای شاهر اصافهان تاأثیری مثبات     اطالعات و ارتباطات بر روی خالقیت کارآموزان مرکز فنی و حرفه

ای را در استرالیا در خصوص مسائل مربوط باه ناوآوری در   ( نیز مطالعه7005) 9داشته است. اسکینر

آوری آوری اطالعات و ارتباطات انجام داد. نتایج ارزیابی وی نشاان داد کاه ناوآوری در فان    وزه فنح

                                                           
1. Goh & Sandhu 
2. Nickols 

3. Skinner 
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های نوآوری، مراحل تکامل و اطالعات و ارتباطات تحت تأثیر برگ خریدهای متعددی ازجمله ویژگی

هدف از نوآوری، محایط فرهنگای تولیدکننادگان ناوآوری، آماوزش تولیدکننادگان ناوآوری، ارزش        

( در پژوهشای ارتبااط باین    7094) 9نوآوری و کیفیت و برند محصوالت قرار دارد. آماو، ایگاو و ابیاه   

وکارهای کوچک را موردمطالعاه  آوری اطالعات و ارتباطات با نوآوری در کسبکارآفرینی در حوزه فن

هاای  مهاارت  قراردادند. آنان به این نتیجه دست یافتند که کارآفرینی در حوزه فاوا تحت لوای توسعه

، پاذیرد. کانینگهاام  هاای تجربای انجاام مای    های کارآفریناناه گروهای و فعالیات   کارآفرینانه؛ فعالیت

آوری اطالعاات و  ( عوامل تأثیرگذار بر سطح ناوآوری و کاارآفرینی فان   7099) 7کانینگهام و اکنبرگ

بنادی  ه ملای و اولویات  های توسعگذاری دولت، برنامهارتباطات در آفریقا را مواردی از قبیل سیاست

مناب  مالی، سطح فهم و درک مسئوالن دولتی نسبت به مناف  راهبردی جامعه، سطح آگاهی عماوم  

های کارآفرینانه در سطح جامعاه و تمایال بارای همااهنگی     های ملی و تخصصمردم، وجود نوآوری

 افراد با یکدیگر جهت دستیابی به اهداف مشترک معرفی کردند.  

آوری اطالعاات و ارتباطاات در   شده و جایگاه ویژه فنظریات علمی و تحقیقات عنوانبا توجه به ن

آوری اطالعاات و ارتباطاات بار خالقیات و     ها، هدف اساسی پژوهش حاضر بررسی تأثیر فان سازمان

ای شهید رجایی است. مسائله اساسای در ایان    نوآوری و تسهیم دانش استادان دانشگاه فنی و حرفه

آوری اطالعاات و ارتباطاات بار خالقیات و ناوآوری و تساهیم داناش        نواع تأثیرات فنپژوهش، بیان ا

ای شهید رجایی کاشان است. بدین معناا کاه ابتادا مشاخص و اثباات      استادان دانشگاه فنی و حرفه

آوری اطالعات و ارتباطات تأثیرگذار است و قدرت این تأثیرگذاری به حدی است کاه  شود که فنمی

یجاد خالقیت و نوآوری افراد نقش اساسی داشته باشد تاا بتوانناد اطالعاات مرباوط باه      تواند در امی

مسئله مشخصی را میان دیگران منتشر یا تسهیم نمایند. چراکه سازمانی کاه از تساهیم اطالعاات و    

تواند فرآینادهای ماؤثر و کارآماد را تعریاف     کند، بیشتر میخلق دانش در میان اعضایش حمایت می

لکرد سازمانی خود را بهبود بخشد. گذشته از این، در سازمانی که از فرهنگ تسهیم داناش  کند و عم

جای اینکه مجباور  کنند، زیرا بههای خود را با دیگران تسهیم میها و بینشبرخوردار است، افراد ایده

مان این انگیازه  دانند. بنابراین، باید در بین اعضای سازبه این کار باشند؛ آن را یک فرایند طبیعی می

را به وجود آورد که بدون ترس از دست دادن موقعیت خود به تساهیم داناش در ساازمان بپردازناد.     

آوری اطالعاات و ارتباطاات بار ساه متغیار      بنابراین در این پژوهش محقق درصدد بررسی نقش فان 

آوری ر فان خالقیت، نوآوری و تسهیم دانش استادان است؛ چراکه هر سه ایان متغیرهاا، تحات تاأثی    

آورند. اهمیت این موضوع هام بیشاتر باه    گیرند و نتایج مثمر ثمری را به همراه میاطالعات قرار می

 دلیل بررسی این اثرات و نتایج حاصل از آن است. 

 

                                                           
1. Amue, Igwe & Abiye 

2. Cunningham, Cunningham & Ekenberg 
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 بنابراین در این تحقیق سه فرضیه مطرح شد:

دان دانشگاه فنی و تواند نوآوری را در استاآوری اطالعات و ارتباطات به طور معناداری میفن

 بینی نماید.ای شهید رجایی کاشان پیشحرفه

تواند خالقیت را در استادان دانشگاه فنی و آوری اطالعات و ارتباطات به طور معناداری میفن

 بینی نماید.ای شهید رجایی کاشان پیشحرفه

استادان دانشگاه فنی تواند تسهیم دانش را در آوری اطالعات و ارتباطات به طور معناداری میفن

 بینی نماید.ای شهید رجایی کاشان پیشو حرفه

 

 شناسی روش

ها، توصیفی از نوع همبستگی هدف کاربردی و به لحاظ شیوه گردآوری دادهنظر  از حاضر پژوهش

و نمونه ای شهید رجایی کاشان استادان دانشگاه فنی و حرفهنفر از  999است. جامعه آماری شامل 

باشد که بر اساس فرمول کوکران به روش تصادفی انتخاب شدند. برای گردآوری نفر می 58آماری 

  که به ترتیب عبارتند از:نامه استاندارد استفاده شد ها از سه پرسشداده

طیف در  مولفه 2گویه و  99( شامل 9917محمودی )اطالعات و ارتباطات آوری پرسشنامه فن -

گویه(،  99های فردی )ویژگیها عبارتند از: است. مولفهفقم تا کامالً مخالفم( ای )کامالً موادرجه 8لیکرت 

گویه(،  9گویه(، عوامل اقتصادی ) 2فنی )گویه(، عوامل  5گویه(، عوامل آموزشی ) 99عوامل نگرشی )

 گویه(. 2گویه(، عوامل انسانی و مدیریتی ) 5محیطی )عوامل

کارگیری نوآوری در شغلش را مورد ( توانایی فرد برای به9198پرسشنامه نوآوری مارتین پات ن ) -

گزینه  9تا  9پاسخ است. در این پرسشنامه هر پرسش بین پرسش بسته 9دهد که شامل ارزیابی قرار می

 انتخابی دارد. 

ای برای سنجش خالقیت کارکنان درجه 8( با مقیاس 9181پرسشنامه استاندارد خالقیت تورنس ) -

ای درجهسؤال تشکیل شده است که بر اساس مقیاس پنج 99است. این پرسشنامه در کل از استفاده شده 

 شود. )کامالً موافق تا کامالً مخالف( سنجیده می

سؤال است و برمبنای  92( که دارای 7002و همکاران ) 9پرسشنامه تسهیم دانش از اِورد جکوب -

 تنظیم شده است.  ای )خیلی زیاد تا خیلی کم( لیکرتدرجهمقیاس پنج

ها با استفاده از آلفای کرونباخ محاسبه شد و برای در این پژوهش همسانی درونی پرسشنامه

 242/0و خالقیت  299/0نوآوری  ،198/0تسهیم دانش  ،142/0اطالعات و ارتباطات  آوریپرسشنامه فن

 باشد. به دست آمد که قابل قبول می

های آمار توصیفی و استنباطی شامل ضریب همبستگی و روش SPSSافزار ها با استفاده از نرمداده

 اند. وتحلیل قرارگرفتهپیرسون و رگرسیون خطی یک متغیره مورد تجزیه

                                                           
1. Everd Jacobs et al 
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 هایافته
 توصیف آماری نمونه موردمطالعه (1جدول )

 درصد فراوانی گروه طبقه

 جنسیت
 92/9 98 زن

 57/4 20 مرد

 وضعیت تأهل
 95/5 99 مجرد

 59/7 91 متأهل

 

 

 سن

 70/0 92 سال 90تا  70

 49/7 98 سال 40تا  99

 71/4 78 سال 80تا  49

 10/4 5 سال 90تا  89

 

 

 سابقه

 99/5 72 سال 8تا  9

 70/0 92 سال 90تا  9

 90/8 9 سال 98تا  99

 98/9 99 سال 70تا  99

 70/0 92 سال 78تا  79

 10/4 5 سال 90تا  79

 وضعیت استخدام

 84/9 49 قراردادی

 98/9 99 پیمانی

 90/9 79 رسمی
 

کنندگان در این پژوهش مرد و متاهل و در فاصله اکثریت شرکت دهد( نشان می9نتایج جدول )

و به صورت قراردادی در سال سابقه کاری داشته  8تا  9سال بوده اند که بین  40تا  99سنی 

  اند.دانشگاه شهید رجایی کاشان استخدام شده
( ضریب همبستگی پیرسون متغیرهای پژوهش ارائه شده است.7در جدول )  

، تسهیم دانش، نوآوری و آوری اطالعات و ارتباطاتفن( ضریب همبستگی پیرسون بین متغیرهای 2جدول )

 خالقیت

 خالقیت نوآوری یم دانشتسه آوری اطالعات و ارتباطاتفن 

   - **0/555 تسهیم دانش

  - 991/0* 725/0* نوآوری

 - 950/0 895/0** 428/0** خالقیت



 2                          .… نش استاداندا میو تسه تیخالق ،نوآوری درآوری اطالعات و ارتباطات فن نقش 

آوری اطالعات و ارتباطات با تسهیم دانش، توان گفت که فنآمده میدستبا توجه به نتایج به

های پژوهش و به دست هخالقیت و نوآوری ارتباط معناداری دارد و لذا در ادامه جهت بررسی فرضی

 آوردن اطالعات بیشتر از رگرسیون خطی تک متغیره استفاده شد.

تواند نوآوری را در آوری اطالعات و ارتباطات به طور معناداری میفن: فرضیه اول پژوهش

 بینی نماید.ای شهید رجایی کاشان پیشاستادان دانشگاه فنی و حرفه

استفاده شد که نتایج آن در  سیون یک متغیرهجهت بررسی این فرضیه پژوهشی از رگر

 ( ارائه شده است.9)جدول
 آوری اطالعات و ارتباطاتفنبینی نوآوری بر اساس مقادیر تحلیل رگرسیون جهت پیش (3جدول )

خطای  Bضریب  

 معیار

ضریب 
  

سطح  tمیزان 

 داریمعنی

 000/0 97/549  9/192 74/999 مقدار ثابت

 090/0 994/0 725/0 090/0 078/0 ارتباطاتآوری اطالعات و فن

توان گفت در صورت ثابت بودن ( می9مندرج در جدول ) استانداردشده بتا بر اساس ضرایب

 نوآوریواحد افزایش در  725/0با  آوری اطالعات و ارتباطاتفنسایر شرایط، افزایش یک واحد در 

آوری فندیگر نتایج نشان داد متغیر معنادار است. به عبارت  >08/0pهمراه است که در سطح 

ای شهید رجایی نوآوری را در استادان دانشگاه فنی و حرفهبینی توانایی پیش اطالعات و ارتباطات

 دارد.کاشان 

تواند خالقیت را در آوری اطالعات و ارتباطات به طور معناداری میفن: فرضیه دوم پژوهش

 بینی نماید.یی کاشان پیشای شهید رجااستادان دانشگاه فنی و حرفه

استفاده شد که نتایج آن در  جهت بررسی این فرضیه پژوهشی از رگرسیون یک متغیره

 ( ارائه شده است.4)جدول
 آوری اطالعات و ارتباطاتفنبینی خالقیت بر اساس مقادیر تحلیل رگرسیون جهت پیش (4جدول )

خطای  Bضریب  

 معیار

ضریب 
  

سطح  tمیزان 

 داریمعنی

 000/0 97/229  9/059 91/987 مقدار ثابت

 000/0 198/4 428/0 098/0 028/0 آوری اطالعات و ارتباطاتفن

توان گفت در صورت ثابت بودن ( می4مندرج در جدول ) استانداردشده بتا بر اساس ضرایب

 خالقیتر واحد افزایش د 428/0با  آوری اطالعات و ارتباطاتفنسایر شرایط، افزایش یک واحد در 

آوری فنمعنادار است. به عبارت دیگر نتایج نشان داد متغیر  >08/0p همراه است که در سطح

ای شهید رجایی خالقیت را در استادان دانشگاه فنی و حرفهبینی توانایی پیش اطالعات و ارتباطات

 دارد.کاشان 
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تواند تسهیم دانش آوری اطالعات و ارتباطات به طور معناداری میفن: فرضیه سوم پژوهش

 بینی نماید.ای شهید رجایی کاشان را پیشاستادان دانشگاه فنی و حرفه

استفاده شد که نتایج آن در  جهت بررسی این فرضیه پژوهشی از رگرسیون یک متغیره

 ( ارائه شده است.8)جدول
 ات و ارتباطاتآوری اطالعفنبینی تسهیم دانش بر اساس مقادیر تحلیل رگرسیون جهت پیش (5جدول )

خطای  Bضریب  

 معیار

سطح  tمیزان   ضریب 

 داریمعنی

 921/0 558/0  499/9 079/9 مقدار ثابت

 000/0 859/92 555/0 092/0 715/0 آوری اطالعات و ارتباطاتفن

توان گفت در صورت ثابت بودن ( می8مندرج در جدول ) استانداردشده بتا بر اساس ضرایب

تسهیم واحد افزایش در  555/0با  آوری اطالعات و ارتباطاتفنش یک واحد در سایر شرایط، افزای

آوری فنمعنادار است. به عبارت دیگر نتایج نشان داد متغیر  >08/0p همراه است که در سطحدانش 

ای شهید را در استادان دانشگاه فنی و حرفهتسهیم دانش بینی توانایی پیش اطالعات و ارتباطات

 دارد.ن رجایی کاشا
 

 گیریبحث و نتیجه

آوری اطالعات و ارتباطات در توان گفت فنآمده از فرضیه اول تحقیق میدستهای بهبر اساس یافته

ای شهید رجایی کاشان نقش داشاته اسات کاه ایان     بینی نوآوری استادان دانشگاه فنی و حرفهپیش

(، پااارک، چااو، جانااگ و  7099) ،کانینگهااام و اکنباارگهااای کانینگهامنتیجااه بااا نتااایج پااژوهش 

( نشان داد 7005( همسو است. به عنوان مثال نتایج ارزیابی اسکینر )7005( و اسکینر )7098)9مین

آوری اطالعات و ارتباطات تحت تأثیر برگ خریدهای متعددی )فاکتورها( از جملاه  که نوآوری در فن

گی تولیدکنندگان نوآوری، آموزش های نوآوری، مراحل تکامل و هدف از نوآوری، محیط فرهنویژگی

تولیدکنندگان نوآوری، ارزش نوآوری و کیفیت و برند محصوالت قرار دارد. پارک، چو، جانگ و ماین  

آوری اطالعات و ارتباطات مرزهای دانش را گسترش داده و دسترسی باه آن را  ( معتقدند فن7098)

 ،کانینگهاام و اکنبارگ  ای آن دارد. کانینگهامکند؛ لذا نقش توانمناد سااز را بار   تر میتر و آسانارزان

آوری اطالعات و ارتباطاات در آفریقاا را   ( عوامل تأثیرگذار بر سطح نوآوری و کارآفرینی و فن7099)

بندی مناب  مالی، سطح فهم و های توسعه ملی و اولویتگذاری دولت، برنامهمواردی از قبیل سیاست

هاای  هبردی جامعه، سطح آگاهی عموم مردم، وجود نوآوریدرک مسئوالن دولتی نسبت به مناف  را

های کارآفرینانه در سطح جامعه و تمایال بارای همااهنگی افاراد باا یکادیگر جهات        ملی و تخصص

 دستیابی به اهداف مشترک معرفی کردند.  

                                                           
1. Park, Cho, Jung, & Main 



 1                          .… نش استاداندا میو تسه تیخالق ،نوآوری درآوری اطالعات و ارتباطات فن نقش 

آوری اطالعاات و  تاوان گفات فان   آماده از فرضایه دوم تحقیاق مای    دسات های بهبر اساس یافته

ای شهید رجایی کاشاان نقاش داشاته    بینی خالقیت استادان دانشگاه فنی و حرفهدر پیشارتباطات 

(، آقااکبی و  9914جاوزانی، دریکونادی و رضااییان )   هاای پاژوهش رجبای   است. این یافته باا یافتاه  

( و ناامی و جبااری یهیرآبااد    7099) 7(، صاالحی 7094) 9هاشم و همکااران (، بنی9919صفارزاده )

آوری ( فان 9919مسو بوده است. به عنوان مثال در پژوهش آقاکبی و صافارزاده ) ( ه9910واحدی )

بر خالقیات و ناوآوری، عملکارد تحصایلی و کاارآفرینی در دانشاجویان رشاته         تاطالعات و ارتباطا

هاای  ( دوره9914جوزانی، دریکوندی و رضااییان ) کامپیوتر تاثیر داشت. هم نین در پژوهش رجبی

ای شهر اصفهان عات و ارتباطات بر روی خالقیت کارآموزان مرکز فنی و حرفهآوری اطالآموزشی فن

 تأثیری مثبت داشته است.

آوری اطالعاات و  تاوان گفات فان   آمده از فرضایه ساوم تحقیاق مای    دستهای بهبر اساس یافته

ای شاهید رجاایی کاشاان نقاش     بینی تسهیم دانش استادان دانشگاه فنی و حرفاه ارتباطات در پیش

 9و دیاناا  ( و نیخیال 7099های آلوارز، زمانیلو و سایلرول ) اشته است که این نتیجه با نتایج پژوهشد

( فشاردگی اساتفاده از   7094باشد. به عنوان مثاال در مطالعاه نیخیال و دیاناا )    ( همسو می7094)

ناین،  آوری اطالعات و ارتباطات، تأثیر مثبت هم روی تبادل و هم روی ترکیب دانش دارد و هم فن

آوری اطالعات جزئی از ابعاد سااختار اجتمااعی اسات،    عنوان اینکه فنبه تئوری سرمایه اجتماعی به

آوری اطالعاات مثال سیساتم    ( ابزارهاای فان  7099کند. از نظر آلوارز، زمانیلو و سیلرول )کمک می

اتوماسیون  مدیریت مدارک، موتورهای جستجوگر، شبکه های داخلی و جهانی )اینترنت و اینترانت(،

آوری اطالعاات و  عنوان توانمندساز نقش مهمی در استقرار مادیریت داناش دارناد. فان    اداری و ... به

هاا و فراینادهای ساازمانی، باعاث ارتقاا      ارتباطات، عالوه بر فراهم کردن بستری جهت بهبود فعالیت

کناد تاا توانمنادی    ها کمک میدانش عمومی و دانش صنعتی تخصصی در افراد دانشور شده و به آن

که فرایند تولیاد ایاده و تقویات تاأمالت     طوریبیشتری در خلق دانش و تسهیم آن داشته باشند، به

 های فکر را تسهیل و تسری  کند.  اتام

بینی خالقیت و ناوآوری و تساهیم   آوری اطالعات و ارتباطات در پیشبا توجه بر نقش کاربرد فن

 شود:دانش استادان دانشگاه پیشنهاد می

ها مدنظر آوری اطالعات و ارتباطات جهت دبیران در برنامههای ضمن خدمت فنبرگزاری کالس

 قرار گیرد. 

 افزایش سرعت و تضمین کیفیت دسترسی به اینترنت در سطح دانشگاه مدنظر قرار گیرد.  

 اطاتآوری اطالعات و ارتبگیری از فنهای کار با کامپیوتر و بهرهگنجاندن کارگاه مهارت

                                                           
1. Bani Hashem, Farkhi Shirandaz,,Shah, Alizadeh 
2. Salehi 

3. Nikhil & Dianne 
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)تعدیل، جذب،  ITهای توسعه و تخصصی نمودن نیروی انسانی در حوزه کارگیری سیاستبه 

 تخصیص و افزایش کیفیت نیروی انسانی(. 

های اطالعات متناسب و مرتبط با اهداف و آوریکارگیری فنتأمین مناب  مالی الزم جهت به

 های دانشگاه. فعالیت

 

 منابع

آوری اطالعات و ارتباطات بر خالقیت و پیشرفت (. بررسی تأثیر فن9919ارزاده. )آقاکبی، علی و والمرضا صف

اولین همایش ملی مهندسی کامپیوتر و های استان البرز. تحصیلی دانشجویان رشته کامپیوتر دانشگاه
 ، تیران، دانشگاه پیام نور.آوری اطالعات دانشگاه پیام نورفن

(. مطالعه میزان بکارگیری فناوری اطالعات و 9919اده، میر محمد. )برقی، عیسی، موسوی، ستاره، موسوی ز

ارتباطات به عنوان نوآوری در دانشگاه اصفهان و علوم پزشکی اصفهان بر مبنای الگوی پذیرش مبتنی بر 

 .904-59(: 9)49، تحقیقات کتابداری و اطالع رسانی دانشگاهی عالقه.

عوامل موثر بر خالقیت و نوآوری اعضای هیات علمی و ارایه  (.9951حسینی، معصومه و صادقی، طاهره. )

 .9-90(: 9)9 .پژوهشی راهبااردهای آموزش در علوم پزشکی-دوماهنامه علمی. راهکار به منظور ارتقاء

ررسی تأثیر فناوری اطالعات و ارتباطات در خالقیت و (. 9919رجایی، زهرا؛ ارووانی، علی و مهمی، زهرا . )

فصلنامه توسعه آموزش جندی د. ورد مطالعه دانشجویان دانشگاه های شهرستان بیرجنکارآفرینی )م
 929-995 نامه(:)ویژه5، شاپور اهواز

های آموزشی فناوری بررسی تأثیر دوره(. 9914رجبی خوزانی، مهدی؛ دریکوندی، زهرا و رضاییان، حمید. )

 .709-799(: 9)1، وزشفناوری آم اطالعات و ارتباطات بر روی خالقیت کارآموزان.

ه علوم اجتماعی دانشگاه آزاد در توسعه روستایی. مجل ICT(. نقش 9951صرامی، حسین و بهاری، عیسی. )
 .971-989(: 1) 4، شوشتر اسالمی واحد

(. بررسی تارنماهای توسعه 9918پور نرگسی، قاسم. )اله و رمضانحاجی حسینی، حجت ؛حقیقی، نگینفالح

المللی نخبگان مدیریت، دانشگاه شهید کنفرانس بینوکار در کشور ژاپن. رونیکی کسبهای الکتزیرساخت
 ، تهران، ایران، خردادماه.بهشتی
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