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 Purpose: The aim of this research was designing a successful 

business intelligence model based on the educational philosophy of 

Islam and the components of business intelligence and successful 

intelligence. 

Materials and Methods: This study in terms of purpose was 

applied and in terms of implementation method was cross-sectional 

from type of quantitative. The study population was male high 

school students in Guilan province in the academic years of 2020-

21, which according to Krejcie and Morgan table from them number 

of 400 people, were selected as a sample by multistep cluster 

sampling method. The research instrument was a researcher-made 

questionnaire (34 items) whose content validity was confirmed by 

experts' opinion and its reliability was calculated by Cronbach alpha 

method 0.97. Data were analyzed by exploratory factor analysis and 

structural equation modeling in SPSS-25 and LISREL-8.8 software. 

Findings: The findings showed that successful business intelligence 

based on educational philosophy of Islam and the components of 

business intelligence and successful intelligence in students had five 

factors of knowledge, understanding, composition, application and 

evaluation, which factor load of all was higher than 0.70 and these 

five factors together explain 67.51% of the total variance. Also, the 

successful business intelligence model based on the educational 

philosophy of Islam and the components of business intelligence 

and successful intelligence in students had a good fit and knowledge 

on composition and application, evaluation on understanding and 

application, composition and understanding on the application had 

a direct significant effect and knowledge with mediated of 

composition on application and evaluation with mediated of 

understanding on application had an indirect significant effect (P 

<0.05). 

Conclusion: According to the findings, the use of successful 

business intelligence model based on the educational philosophy of 

Islam and the components of business intelligence and successful 

intelligence by experts and planners is essential in the field of 

education. 
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فلسفه  یموفق بر مبنا یمدل هوش تجار یطراح

 و هوش موفق یهوش تجار یهااسالم و مولفه یتیترب
 ، 1پوشفرهاد دلق

واحد  ،یتیگروه علوم ترب ت،یو ترب میفلسفه تعل یدکتر یدانشجو
 رانیتهران، ا ،یدانشگاه آزاد اسالم قات،یعلوم و تحق

 ، *2ییرضا صادق
 رانیران، اته ن،یام یدانشگاه علوم انتظام ،یتیگروه علوم ترب ار،یاستاد

 .مسئول( سندهی)نو
 3 ریشام یسعادت ابوطالب

اد دانشگاه آز قات،یواحد علوم و تحق ،یتیگروه علوم ترب ار،یاستاد
 رانیتهران، ا ،یاسالم

 
 چکیده

 یموفق بر مبنا یمدل هوش تجار یپژوهش طراح نی: هدف اهدف
 .و هوش موفق بود یهوش تجار یهااسالم و مولفه یتیفلسفه ترب

و از نظر روش  یمطالعه از نظر هدف کاربرد نی: اهاروشمواد و 
آموزان پسر بود. جامعه پژوهش دانش یاز نوع همبستگ یاجرا مقطع

بودند  1399-400 یلیدر سال تحص النیدوره متوسطه دوم استان گ
نفر با روش  400آنها  انیو مورگان از م یکه طبق جدول کرجس

نمونه انتخاب شدند.  عنوانبه یاچندمرحله یاخوشه یریگنمونه
 یی( بود که روایاهیگو 34ساخته )ابزار پژوهش پرسشنامه محقق

 یآن با روش آلفا ییایو پا دییآن با نظر متخصصان تا ییمحتوا
 و یاکتشاف یعامل لیها با روش تحلمحاسبه شد. داده 97/0کرونباخ 

 و SPSS-25 یافزارهادر نرم یمعادالت ساختار یابیمدل
LISREL-8.8 شدند لیتحل. 

ه فلسف یموفق بر مبنا ینشان داد که هوش تجار هاافتهی: هاافتهی
و هوش موفق در  یهوش تجار یهااسالم و مولفه یتیترب

 یابیکاربرد و ارزش ب،یپنج عامل دانش، فهم، ترک یآموزان دارادانش
پنج عامل با هم  نیبود و ا 70/0همه آنها باالتر از  یبود که بار عامل

 مدل ن،یکنند. همچن نییکل را تب انسیاز وار صددر 51/67توانستند 
هوش  یهااسالم و مولفه یتیفلسفه ترب یموفق بر مبنا یهوش تجار

داشت و دانش  یآموزان برازش مناسبو هوش موفق در دانش یتجار
و فهم بر  بیبر فهم و کاربرد، ترک یابیو کاربرد، ارزش بیبر ترک

رد و بر کارب بیترک یانجیمو دانش با  میکاربرد اثر معنادار مستق
 اشتندد میرمستقیفهم بر کاربرد اثر معنادار غ یانجیبا م یابیارزش

(05/0>P). 
موفق  یمدل هوش تجار یریبکارگ ها،افتهیبا توجه به  :یریگجهینت

وفق و هوش م یهوش تجار یهااسالم و مولفه یتیفلسفه ترب یبر مبنا
 یوپرورش ضرورحوزه آموزش زانیرتوسط متخصصان و برنامه

 .است
اسالم، هوش  یتیموفق، فلسفه ترب یهوش تجار :یدیکل واژگان

 هوش موفق ،یتجار
 

 20/01/1399تاریخ دریافت: 
 12/03/1399تاریخ پذیرش:  

 :نویسنده مسئولsadeghrezaee61@gmail.com 
 

 مقدمه
هوش مفهومی است که از دیرباز آدمی به پژوهش و تفحص درباره 

مند بوده و در دو دهه ها و انواع آن عالقهابعاد، تظاهرات، ویژگی
بندی سنتی آن به هوش عمومی و اخیر مفهوم هوش از طبقه

ه ک های دیگری گسترش یافته استاختصاصی فراتر رفته و به حوزه
(. نظریه هوش 1شود )بیشتر تحت عنوان هوش موفق از آن یاد می

ای جامع ارائه شد که نظریه 1998موفق توسط استرنبرگ در سال 
ند کو کارآمد است که بر محیطی که فرد در آن قرار دارد تاکید می

(. این هوش به معنای توانایی کسب موفقیت در زندگی بر اساس 2)
فرهنگی و اجتماعی با کاربرد متعادل در اهداف شخصی در بافت 

های عملی، خالق و تحلیلی در نظر ها و مهارتاستفاده از هوش
کند که فرد اقدام به (. هوش عملی زمانی بروز می3شود )گرفته می

های رسمی و غیررسمی کند یا آنچه را که در موقعیتانجام کاری می
دهد. فاده قرار میها مورد استآموخته برای حل مشکالت و چالش

هوش خالق شامل فرایندهای کشف و تجسم کردن، تولید 
های تازه، ترکیب اطالعات به روشی جدید و برخورد اندیشه

ها است. هوش تحلیلی به توانایی فرد در متفاوت با مسائل و چالش
د گیرشود و زمانی مورد استفاده قرار میمواجهه با مسائل گفته می

ل، ارزیابی، قضاوت، مقایسه و حل مساله داشته که فرد قدرت تحلی
(. افراد دارای هوش موفق از نقاط ضعف و قوت خود آگاهی 4باشد )

توانند نقاط ضعف را اصالح نمایند و از طریق برقراری دارند و می
 (.5تعادل بین تفکرهای عملی، خالق و تحلیلی با محیط انطباق یابند )

ی اری شدن دنیا و تشویق کارآفرینبا توجه به تکنولوژیک شدن و تج
های متداول مطالعاتی در های آموزشی، یکی از شاخهحتی در حوزه

ها جهت زمینه هوش، هوش تجاری موفق است که همه سازمان
(. هوش 6های آموزشی و پژوهشی به تقویت آن نیاز دارند )موفقیت

تجاری موفق بخشی از هوش موفق است که برای حل مشکالت 
شود و ممکن است فردی دارای هوش موفق از آن استفاده میتجاری 

باالیی باشد، اما هوش تجاری موفق پایینی داشته باشد یا برعکس. 
هوش تجاری موفق دارای چهار طبقه کلی هوش کسب درآمد بیشتر، 

بندی پول و هوش تقویت و هوش محافظت از پول، هوش بودجه
های ترین زمینهمهم (. هوش تجاری یکی از7افزایش پول است )

 1989تحقیقی و کاربردی است که توسط هوارد درسنر در سال 
های ای از مفاهیم و روشارائه شد و از نظر وی به معنای مجموعه

بانی های پشتیهای تجاری از طریق سیستمگیریبرای توسعه تصمیم
عنوان یک محصول و نه (. هوش تجاری نه به8ای است )رایانه

عنوان یک رویکرد جدید است که یک سیستم، بلکه بهعنوان به
باشد و به های کاربردی و تحلیلی میای از برنامهشامل مجموعه

های تجاری و گیری در فعالیتگیری و تصمیمکمک در تصمیم
(. هدف هوش تجاری حمایت از فرایند 9کند )وکار کمک میکسب
ها، پاالیش دادهتوان به های آن میگیری است و از مزیتتصمیم
جویی در های تاکتیکی بهبودیافته، صرفههای رشدیافته، تصمیمبرنامه

(. این هوش شرایطی را فراهم 10هزینه و فرایندهای کارا است )
وکار و سازمان به شکل آورد که بر اساس آن نیازهای کسبمی
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های مناسبی پاسخ داده شود و شامل فرایندها، ابزارها و فناوری
است که برای تبدیل داده به اطالعات و اطالعات به دانش  مختلف

(. هوش تجاری مفهوم وسیعی است که 11مورد نیاز است )
گیرد و با اکتساب، دهی مناسب کل سازمان را دربرمیجهت

ها در مورد شرکا، مدیریت، تجزیه و تحلیل مقادیر انبوهی از داده
ها و تبادل عالیتکنندگان، فمحصوالت، خدمات، مشتریان و عرضه

(. این هوش از طریق تدوین و ارائه 12بین آنها سروکار دارد )
شاخص، تشخیص مشکالت بالقوه پیش از تبدیل به بحران و کمک 

های سازمان شود که تمامی دادههای شفاف باعث میبه اتخاذ تصمیم
بر یک صفحه جمع و با استفاده از نمودار و اشکال مختلف برای 

ارکنان تفسیر شود و زمینه را برای یک مزیت رقابتی مدیران و ک
تواند به نوعی به افزایش کارایی (. هوش تجاری می13فراهم سازد )

سازی فرایندها در هر سازمانی کمک کند و باعث بهبود کلی و بهینه
(. هوش 14گیری در سطوح مختلف سازمان شود )فرایندهای تصمیم

درتمند برای استراتژی و مدیریت عنوان یک ابزار قتجاری موفق به
های ها در سطح جهانی شناخته شده و سیاستها و شرکتدولت

هوش تجاری موفق سعی در ارائه پاسخی به خطرها و تهدیدهای 
(. امروزه 15باشد که جهان را تحت تاثیر قرار داده است )ای میعمده

 توان در چهار حوزه درک پایه و اساسهوش تجاری موفق را می
گیری تجاری از جمله مباحث مالی )درک درست از اصول اندازه

درآمد، ترازنامه، صورت جریان وجوه نقد و درک تفاوت نقدینگی 
و سود(، درک هنر امور تجاری و حسابداری )امور تجاری ترکیب 
علم و هنر است که باید در کنار هم قرار گیرند(، درک تجزیه و 

ن ها( و داشتتحلیل عمیق اعداد و دادهتحلیل )توانایی درک و تجزیه و 
تر داشتن به مسال تر به مسائل )نگاه عمیقتر و عمیقنگاه وسیع

 (.16تجاری و عوامل موثر بر آن( مورد بررسی قرار داد )
های ای از تحلیلترین مفهوم شامل مجموعهفلسفه تربیت دینی در عام

ت یکرد به تربیتوان این روعقالنی در باب تربیت دینی است و می
ها در دینی نام نهاد، اما اگر این تحلیلدینی را رویکرد برون

ها های دین خاصی صورت گیرد و از درون آموزهچارچوب آموزه
دینی به های آن دین برخیزد، رویکرد درونها و بینشو اندیشه

آید. فلسفه تربیت دینی از دیدگاه اسالم ریشه تربیت دینی پدید می
ترین دین توحیدی دارد که عقل را پایه و ر آخرین و کاملو مایه د

اساس انسانیت، حجت باطنی خداوند، وسیله فهم و دریافت معارف 
بنیادین دین و یکی از منابع استنباط احکام فقهی اسالمی معرفی 

های اصیل توحیدی (. فلسفه تربیتی اسالم از آموزه17کند )می
و هدف غایی شامل بقای انسان گیرد برای رسیدن به دسرچشمه می

کند و و تعالی وی که در خور جایگاه او در هستی است، تالش می
کند ای که فلسفه تربیتی اسالم میان انسان و خداوند برقرار میرابطه

همان رابطه عبودیت است. چو هدف غایی از خلقت انسان همانا 
 ل استباشد که به معنای اطاعت کامل از سر محبت کامعبادت می

که در سه نمود آیینی )مناسک و اعمال دینی(، نمود اجتماعی )آگاهی 
از پیامدهای اجتماعی مناسک و اعمال دینی( و نمود آفاقی )کشف 

های الهی در طبیعت جهت شناخت خداوند از طریق دریچه برهان
(. فلسفه تربیتی اسالم از یک سو دارای 18یابد )خلقت( تجلی می

ز سوی دیگر ماهیت عملی، چندگانه و وجه دینی است و ا
 (.19محور به تربیت دارد )مساله

هایی درباره هوش موفق و هوش تجاری انجام شده، با اینکه پژوهش
های اندکی انجام شده و اما درباره هوش تجاری موفق پژوهش

رین تچندین کتاب به بررسی آن پرداختند که در ادامه این بخش مهم
شوند. ه درباره هوش تجاری موفق گزارش میهای انجام شدپژوهش

نیا و همکاران ضمن پژوهشی به این نتیجه رسیدند برای مثال اسمعیل
که هوش موفق، خرد، خالقیت و یادگیری زبان انگلیسی با هم رابطه 

شیبانی و (. در پژوهشی دیگر اعراب20معنادار مثبت داشتند )
مل چهار مولفه آخوندی سبک تدریس بر اساس هوش موفق را شا

(. نتایج پژوهش 21مولد، عملی، تحلیلی و خالق معرفی کردند )
های هوش موفق در آموزش صباحی و همکاران نشان داد که مولفه

شامل چهار مولفه توانایی حفظ کردن، توانایی تکرار و بازگو کردن، 
(. استرنبرگ ضمن 22خالق و توانایی عملی بود ) -توانایی تحلیلی

های هوش موفق شامل این نتیجه رسید که مولفه پژوهشی به
های عملی، خالق و تحلیلی و ابعاد توانایی دستیابی به اهداف هوش

شخصی در زندگی با توجه به بافت فرهنگی و اجتماعی، 
گذاری روی نقاط قوت و اصالح نقاط ضعف، سازگاری، سرمایه

و های عملی، خالق دهی و انتخاب محیط و ترکیب مهارتشکل
(. همچنین، نتایج پژوهش بخشنده و رحمتی حاکی 23تحلیلی بود )

های هوش تجاری شامل یکپارچگی، تحویل از آن بود که مولفه
(. سازور و همکاران ضمن 24اطالعات و تجزیه و تحلیل بودند )

پژوهشی درباره الگویی برای بهبود هوش تجاری به این نتیجه 
ی فناوری اطالعات )با چهار بعد هارسیدند که این سازه شامل مولفه

فناوری اطالعات، یکپارچگی اطالعات و سیستم دانش، صالحیت 
فناوری دانش و فناوری و سرعت انتقال دانش(، کارکنان سازمان )با 
پنج بعد آموزش کارکنان، اختیار کارکنان، ارزیابی عملکرد، 

جو تزنی و کارکنان با انگیزه(، دانش سازمان )با پنج بعد جسمحک
و  آوریبرای دانش، توزیع دانش، قابلیت سیستم مدیریت دانش،جمع

ذخیره دانش و تبدیل دانش( و فرهنگ و نوآوری )با پنج بعد 
فرهنگ و درگیری افراد با دانش، فرهنگ سازمانی دوستانه، 
نوآوری، نوآوری در محصوالت و نوآوری در فرایند ارائه خدمات( 

بی و همکاران گزارش کردند که (. در پژوهشی دیگر خطی25بود )
های علم و فناوری با رویکرد هوش تجاری شامل سرمایه مولفه

گذاری و تأمین مالی، انتشارات علمی و فناوری و انسانی، سرمایه
 (.26نوآوری بود )

با توجه به ورود و نفوذ تکنولوژی به جوامع ضرورت پرداختن به 
ن مباحث، هوش تجاری شود که یکی از ایمباحث روز چندبرابر می

آموزان موفق است. ارائه مدلی برای هوش تجاری موفق در دانش
 هاییریزان در زمینه طراحی برنامهتواند به متخصصان و برنامهمی

جهت بهبود این هوش در آنان و تا حدودی تضمین موفقیت آنها در 
آینده و بهبود وضعیت جامعه کمک شایانی کند. از آنجایی که 

های تحصیلی و و هم در اری موفق احتماال هم در زمینههوش تج
آموزان اثرگذار است و بر آینده شغلی های غیرتحصیلی دانشزمینه

گذارد، لذا ها و عملکردهای بعدی آنها نیز تاثیر میو موفقیت
طراحی مدل هوش تجاری موفق بر مبنای پژوهش حاضر با هدف 
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 انجام جاری و هوش موفقهای هوش تفلسفه تربیتی اسالم و مولفه
 شد.

 هاروش مواد و 
این مطالعه از نظر هدف کاربردی و از نظر روش اجرا مقطعی از 

آموزان پسر دوره متوسطه نوع همبستگی بود. جامعه پژوهش دانش
نفر  15156به تعداد  1399-400دوم استان گیالن در سال تحصیلی 

نفر  376بودند که طبق جدول کرجسی و مورگان حجم نمونه 
نفر با  400برآورد، اما برای اطمینان از حجم نمونه از میان آنها 

عنوان نمونه انتخاب ای بهای چندمرحلهگیری خوشهروش نمونه
گیری ابتدا تعداد دو شهرستان از استان شدند. در این روش نمونه

گیالن و از هر شهرستان تعداد دو منطقه و از هر منطقه تعداد چهار 
سرانه دوره متوسطه دوم به روش تصادفی انتخاب و در مدرسه پ

های دهم تا دوازدهم به نفر در پایه 25نهایت از هر مدرسه تعداد 
های ورود به مطالعه شامل تمایل روش تصادفی انتخاب شد. مالک

نامه شرکت آگاهانه جهت شرکت در پژوهش، امضای فرم رضایت
نداشتن سابقه طالق و  های قبل،در پژوهش، عدم مردودی در پایه

پزشکی، عدم دریافت اعتیاد در خانواده، عدم مصرف داروهای روان
خدمات روانشناختی در سه ماه گذشته و زندگی همراه با پدر و 

های خروج از مطالعه شامل انصراف از پاسخگویی به مادر و مالک
های ابزار پژوهش و عدم پاسخگویی به بیش از ده درصد گویه

 بودند. پرسشنامه
روند اجرای پژوهش به این صورت بود که پس از هماهنگی با 

وپرورش استان گیالن از آنان نامه مسئوالن اداره کل آموزش
گیری انجام شد. سپس به مدارس همکاری با پژوهشگر اخذ و نمونه

آموزان گیری شده مراجعه و برای کادر اجرایی و دانشنمونه
آموزان ت پژوهش بیان و به دانشگیری شده اهمیت و ضرورنمونه

درباره رعایت نکات اخالقی مانند اصل رازداری، حفظ حریم 
خاطر ها، محرمانه ماندن اطالعات شخصی و غیره اطمینانآزمودنی

آموزان خواسته شد تا در کمال آرامش داده شد. پس از آن از دانش

ز ها پس او با دقت به پرسشنامه پژوهش پاسخ دهند. پرسشنامه
آموزان از لحاظ کامل بودن بررسی و از آنها شدن توسط دانشتکمیل

 تشکر و قدردانی شد.
شناختی از پرسشنامه در این پژوهش عالوه بر فرم اطالعات جمعیت

ها استفاده شد. آوری دادهساخته هوش تجاری موفق برای جمعمحقق
 مقیاس ها با استفاده ازگویه است که گویه 34این پرسشنامه دارای 

( 4( تا خیلی زیاد )نمره 0ای لیکرت از اصال )نمره پنج درجه
و حداکثر نمره  0شوند. پس حداقل نمره در این ابزار گذاری مینمره

باشد؛ به طوری که نمره می 75است و نمره برش آن  136در آن 
 76-100دهنده هوش تجاری موفق ضعیف، نمره نشان 75-0

دهنده نشان 101-120ق متوسط، نمره دهنده هوش تجاری موفنشان
دهنده هوش تجاری نشان 121-136هوش تجاری موفق باال و نمره 

ساخته موفق خیلی باال یا نابغه است. روایی محتوایی پرسشنامه محقق
نفر از متخصصان و خبرگان دانشگاهی  10هوش تجاری موفق با نظر 

ونباخ وش آلفای کرهای علوم تربیتی تایید و پایایی کل آن با ررشته
ی یابها با روش تحلیل عاملی اکتشافی و مدلمحاسبه شد. داده 97/0

-LISRELو  SPSS-25افزارهای معادالت ساختاری در نرم

 تحلیل شدند. 8.8
 

 هایافته
آموز پسر دوره متوسطه دوم دانش 400های پژوهش حاضر آزمودنی

بودند. پیش از سال  13/17±95/0با میانگین و انحراف معیار سنی 
 KMOها با روش تحلیل عاملی، شاخص کفایت نمونه تحلیل داده
در سطح  59/11617و آزمون بارتلت با آماره  94/0با آماره 
معنادار و حاکی از مناسب بودن شرایط برای  001/0تر از کوچک

ها دارای کفایت و انجام تحلیل عاملی بودند. به عبارت دیگر، داده
رای انجام تحلیل عاملی بودند. نمودار اسکری جهت همبستگی الزم ب

آموزان در شکل شناسایی تعداد عوامل هوش تجاری موفق در دانش
 ارائه شد. 1

 
 آموزانشناسایی تعداد عوامل هوش تجاری موفق در دانش. نمودار اسکری جهت 1شکل 
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آموزان دارای پنج ، هوش تجاری موفق در دانش1طبق نتایج شکل 

عامل بود. نتایج تحلیل عاملی اکتشافی، تعداد گویه، روایی همگرا و 
 د.ارائه ش 1آموزان در جدول پایایی هوش تجاری موفق در دانش

 

 
 آموزان. نتایج تحلیل عاملی اکتشافی، روایی و پایایی هوش تجاری موفق در دانش1جدول 

تعداد  هاعامل
 گویه

روایی همگرا  بار عاملی
(AVE) 

پایایی )آلفای 
 کرونباخ(

پایایی 
 )ترکیبی(

درصد 
 واریانس

درصد واریانس 
 تراکمی

 48/43 48/43 93/0 78/0 66/0 84/0 7 دانش
 23/52 75/8 92/0 85/0 62/0 78/0 7 فهم

 57/55 34/3 90/0 73/0 64/0 80/0 5 ترکیب
 30/64 73/8 89/0 85/0 57/0 75/0 6 کاربرد

 51/67 21/3 93/0 78/0 62/0 78/0 9 ارزشیابی

آموزان دارای پنج ، هوش تجاری موفق در دانش1طبق نتایج جدول 
گویه(،  5گویه(، ترکیب )با  7گویه(، فهم )با  7عامل دانش )با 

گویه( بود که بار عاملی همه  9گویه( و ارزشیابی )با  6کاربرد )با 
و پایایی  50/0، روایی همگرای آنها باالتر از 70/0ها باالتر از عامل

بدست  70/0های آلفای کرونباخ و ترکیبی باالتر از شآنها با رو
آمدند که همگی در سطح مناسبی قرار داشتند. الزم به ذکر است که 

پنج عامل دانش، فهم، ترکیب، کاربرد و ارزشیابی با هم توانستند 
درصد از واریانس کل هوش تجاری موفق را تبیین کنند. نتایج  51/67

اسمیرنوف هوش  -مون کولموگروفمیانگین، انحراف معیار و آز
 ارائه شد. 2آموزان در جدول تجاری موفق در دانش

 

 
 آموزاناسمیرنوف هوش تجاری موفق در دانش -. نتایج میانگین، انحراف معیار و آزمون کولموگروف2جدول 

 معناداری اسمیرنوف -آماره کولموگروف معیار انحراف میانگین هاعامل
 059/0 99/2 92/0 84/2 دانش

 072/0 05/3 99/0 82/2 فهم

 091/0 84/2 17/1 54/2 ترکیب

 061/0 79/2 76/0 06/3 کاربرد

 071/0 60/2 72/0 14/3 ارزشیابی

، هر پنج عامل دانش، فهم، ترکیب، کاربرد و 2طبق نتایج جدول 
دارای توزیع نرمال  05/0تر از ارزشیابی به دلیل معناداری بزرگ

های برازش مدل هوش تجاری موفق بر مبنای بودند. نتایج شاخص

های هوش تجاری و هوش موفق در فلسفه تربیتی اسالم و مولفه
 شد.ارائه  3آموزان در جدول دانش

 
 

 آموزانهای هوش تجاری و هوش موفق در دانشهای برازش مدل هوش تجاری موفق بر مبنای فلسفه تربیتی اسالم و مولفه. نتایج شاخص3جدول 
 df2χ RMSEA NFI NNFI CFI IFI/ هاشاخص

 96/0 96/0 96/0 94/0 039/0 75/1 شدهمقدار محاسبه
 <90/0 <90/0 <90/0 <90/0 >05/0 >3 پذیرشمقدار 

آموزان برازش ، مدل هوش تجاری موفق در دانش3طبق نتایج جدول 
مناسبی داشت. نتایج مدل هوش تجاری موفق بر مبنای فلسفه تربیتی 

آموزان در های هوش تجاری و هوش موفق در دانشاسالم و مولفه

 3در شکل  tو در حالت آماره  2استاندارد در شکل  حالت ضرایب
 ارائه شد. 4و نتایج اثرهای مستقیم و غیرمستقیم در جدول 
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 آموزان. نتایج مدل هوش تجاری موفق در حالت ضرایب استاندارد در دانش2شکل 

 
 آموزاندر دانش t. نتایج مدل هوش تجاری موفق در حالت آماره 3شکل 

 
 آموزان. نتایج اثرهای مستقیم و غیرمستقیم هوش تجاری موفق در دانش4جدول 

 نتیجه معناداری tآماره  ضرایب استاندارد هاعامل
 تایید شد >05/0 53/9 79/0 دانش بر ترکیب اثر مستقیم

 تایید شد >05/0 62/2 25/0 اثر مستقیم دانش بر کاربرد

 تایید شد >05/0 89/8 76/0 اثر مستقیم ارزشیابی بر فهم

 تایید شد >05/0 50/5 57/0 اثر مستقیم ارزشیابی بر کاربرد

 تایید شد >05/0 94/3 38/0 اثر مستقیم ترکیب بر کاربرد

 تایید شد >05/0 63/3 35/0 اثر مستقیم فهم بر کاربرد

 تایید شد >05/0 01/3 30/0 اثر غیرمستقیم دانش با میانجی ترکیب بر کاربرد

 تایید شد >05/0 49/2 27/0 اثر غیرمستقیم ارزشیابی با میانجی فهم بر کاربرد
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آموزان تجاری موفق در دانش، در مدل هوش 4طبق نتایج جدول 
دانش بر ترکیب و کاربرد، ارزشیابی بر فهم و کاربرد، ترکیب و فهم 
بر کاربرد اثر معنادار مستقیم و دانش با میانجی ترکیب بر کاربرد 
و ارزشیابی با میانجی فهم بر کاربرد اثر معنادار غیرمستقیم داشتند 

(05/0>P.) 
 

 گیرینتیجه
با توجه به نقش و اهمیت هوش موفق و هوش تجاری بر عملکردهای 

طراحی مدل هوش تجاری موفق بر افراد، پژوهش حاضر با هدف 
 های هوش تجاری و هوش موفقمبنای فلسفه تربیتی اسالم و مولفه

 انجام شد.
نتایج پژوهش حاضر نشان داد که نشان داد که هوش تجاری موفق 

 های هوش تجاری و هوش موفقاسالم و مولفهبر مبنای فلسفه تربیتی 
آموزان دارای پنج عامل دانش، فهم، ترکیب، کاربرد و در دانش

ارزشیابی با روایی و پایایی مناسب بود. همچنین، مدل هوش تجاری 
آموزان برازش مناسبی داشت و دانش بر ترکیب و موفق در دانش

د اثر م بر کاربرکاربرد، ارزشیابی بر فهم و کاربرد، ترکیب و فه
معنادار مستقیم و دانش با میانجی ترکیب بر کاربرد و ارزشیابی با 

 . پژوهشیمیانجی فهم بر کاربرد اثر معنادار غیرمستقیم داشتند
های آن یافت نشد، اما درباره هوش تجاری موفق و عوامل و مولفه

-26های قبلی همسو بود )نتایج مذکور از جهاتی با نتایج پژوهش
های هوش توان گفت که تمام حوزه. در تفسیر این نتایج می(21

آموزان از این پنج حوزه یا عامل خارج نیست تجاری موفق در دانش
توان برای شناسایی و جذب، های این پنج حوزه میو از شاخص

توسعه هوش تجاری موفق، ارزیابی عملکرد، توسعه مسیر شغلی، 
ستفاده کرد. در نظام ها انظام ارزشیابی و نظام پرداخت

آموزان رسانی به دانشوپرورش برای اینکه فرایند کمکآموزش
شده را طی نماید و قالب پندر و اندرز یا ریزیروند مناسب و برنامه

رسانی صرف را به خود نگیرد باید مبتنی بر اصول علمی خاص اطالع
زه ای این حوصورت پذیرد، اصولی که در قالب استانداردهای حرفه

های بزرگ علمی تعیین شدند مانند تسلط بر و توسط انجمن
های یادگیری و درمانی، تسلط بر نظریهرویکردهای نظری روان

شناختی و غیره. های روانشناختی، سواد فلسفی، سواد جامعهآزمون
یکی از منابع انسانی که نقش اساسی در تحقق اهداف 

تعیین هوش تجاری موفق آموزان هستند. وپرورش دارد، دانشآموزش
آموزان آموزان به منظور توسعه و رشد کمی و کیفی دانشدانش

هایی است که در حال حاضر ترین چالشعنوان یکی از عمدهبه
آموزان این نظام وپرورش کشور با آن روبرو است. دانشآموزش

ای های دیگر دارای نیازهای عمدهها در حرفهمانند بسیاری از انسان
های توسعه و توانمندسازی آنها همگام با تحوالت د و برنامههستن

جهانی در عصری که عصر دانایی و فناوری اطالعات نامیده شده 
ا کند. باست، نقش مهمی را در معرفی و بیان چنین نیازهایی ایفا می

توجه به چنین اهمیتی، طراحی مدلی جامع برای هوش تجاری موفق 
ها و ها، شاخصرنده ابعاد، مولفهآموزان که دربرگیدر دانش

سازی آن باشد باید جزء اهداف اصلی نظام راهبردهای پیاده
وپرورش باشد. بر اساس نتایج این پژوهش هوش تجاری موفق آموزش

آموزان دارای پنج عامل بود که توجه همزمان به تمامی در دانش
. افزایی و اثربخشی هر چه بیشتر آن خواهد شدعوامل موجب هم

ها ترین ارزشترین و غنیبدون شک چنین ترکیبی از عمیق
برخوردار بوده و تاثیر مثبت زیادی در موفقیت، عملکرد و اثربخشی 

 ها خواهد داشت.فعالیت
اولین محدودیت پژوهش حاضر، محدودشدن جامعه پژوهش به 

آموزان پسر دوره متوسطه دوم استان گیالن بود، لذا امکان دانش
آموزان سایر آموزان دختر و حتی دانشج را به دانشتعمیم نتای

ها و کل کشور وجود ندارد. در این پژوهش تالش شد ابزاری استان
آموزان طراحی شود، گیری هوش تجاری موفق در دانشبرای اندازه

اما ابزارهایی مشابه برای مقایسه نتایج این پژوهش با آنها وجود 
بر اساس وضعیت و شرایط  نداشت. پرسشنامه هوش تجاری موفق

آموزان طراحی شده و ممکن است منطبق با نیازهای آینده فعلی دانش
های بیشتری آنها نباشد که برای این منظور نیاز به انجام پژوهش

د گردها برمیهای ذاتی پرسشنامهاست. آخرین محدودیت به ویژگی
همانند و در چنین ابزارهایی امکان پاسخگویی مغرضانه و خطاهایی 

 دهد.آن وجود دارد که این امر دقت نتایج را تا حدودی کاهش می
های این پژوهش، انجام یا تکرار آن یا با توجه به محدودیت

آموزان دختر و کل ساخته بر روی دانشهنجاریابی پرسشنامه محقق
آموزان کشور اعم از دختر و پسر و حتی سایر مقاطع تحصیلی دانش

تواند مفید واقع طه اول یا حتی دوره ابتدایی میاز جمله دوره متوس
شود. پیشنهاد دیگر ساخت ابزارهای متنوع از جهات و زوایایی 

آموزان و حتی گوناگون برای بررسی هوش تجاری موفق در دانش
دانشجویان است تا امکان مقایسه بین ابزارها فراهم گردد. با توجه 

هایی جهت ان پژوهشتوبه وجود پرسشنامه هوش تجاری موفق می
شده شناسایی وضعیت موجود هوش تجاری موفق و عوامل شناسایی

آموزان انجام داد. آخرین پیشنهاد انجام پژوهش با هدف در دانش
سازی و اجرای مدل هوش ها برای پیادهشناسایی موانع و چالش

وپرورش و ارائه راهکارهایی برای رفع تجاری موفق در نظام آموزش
 ها است.چالشموانع و 

 ریزی برای آموزشهای این پژوهش، برنامهبا توجه به نتایج و یافته
های آموزشی هوش تجاری موفق از طریق چاپ بروشورها، کارگاه

المللی ضروری های ملی و بینها و کنفرانسو تهیه و تدارک همایش
شناسی رسد. همچنین، خبرگان علوم تربیتی و جامعهبه نظر می

د برای آموزش هوش تجاری موفق راهکارهایی طراحی و به تواننمی
اصطالح یک پکیج آموزشی بسازند و از آن برای بهبود هوش تجاری 

آموزان بهره ببرند. عالوه بر آن، متخصصان و موفق در دانش
توانند با بکارگیری مدل وپرورش میریزان حوزه آموزشبرنامه

هوش  هایاسالم و مولفه هوش تجاری موفق بر مبنای فلسفه تربیتی
تجاری و هوش موفق زمینه را برای بهبود عملکرد و اثربخشی 

 وپرورش فراهم سازند.آموزان در نظام آموزشدانش
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