
 95-116،. صص 1397،. پاییز و زمستان 15شماره                              پژوهش در ورزش تربیتی

 دانشجویان تحصیالت تکمیلی کارآفرینیقابلیتو  اطالعاتی ارتباط بین سواد

 تهرانشهر های دانشگاهدر  علوم ورزشی رشتة
 

 2، سعیده ططری1مریم مختاری دینانی
 

 1*استادیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه الزهرا )س(. 1

 ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه الزهرا )س(آموختة کارشناسیدانش. 2
 

 02/10/1396تاریخ پذیرش:                31/04/1396تاریخ دریافت:   
 

 چکیده

لی قابلیت کارآفرینی دانشجویان تحصیالت تکمی وبین سواد اطالعاتی  ارتباط بررسی ،پژوهشهدف این 

تحصیالت دانشجویان  شامل همة پژوهش آماری جامعة .بودهای تهران دانشگاهدر  علوم ورزشی رشتة

 کرجسی وکه با استناد به جدول  (1100بود )تعداد = های تهران دانشگاه علوم ورزشی رشتةی تکمیل

ابزار . انتخاب شدند ای متناسب با حجم و تصادفیگیری طبقهنمونه نفر به شیوة 270ها بین آنگان، ازمور

 ژوهشیپها و مراکز دههای دانشکانجمن کتابخانهسواد اطالعاتی استاندارد  نامةپرسشها آوری دادهجمع

راساس ببود.  (1991) دانشگاه دورهام انگلستان قابلیت کارآفرینیاستاندارد  نامةپرسش و( 2003) مریکاآ

. داشت داری وجودمعنامثبت و  رابطة و قابلیت کارآفرینی آمده، بین ابعاد سواد اطالعاتیدستهنتایج ب

د. را دار بینی قابلیت کارآفرینیاطالعاتی توانایی پیش سواد داد که همچنین، نتایج تحلیل رگرسیون نشان

 برد هدفمندتوانایی کار»و  «ثر به اطالعاتتوانایی دسترسی مؤ»های سواد اطالعاتی، لفه، ازبین مؤعالوهبه

صیالت ویان تحدار را برای قابلیت کارآفرینی دانشجبینی معناب بیشترین توانایی پیشترتی، به«اطالعات

دفمند هی کاربرد توانای»با توجه به نقش اثرگذار های تهران داشتند. دانشگاه علوم ورزشی تةرشتکمیلی 

و  عات ویژهاطال ها درراستای ارائةبینی قابلیت کارآفرینی دانشجویان، الزم است دانشگاهدر پیش «اطالعات

 .ام کننددر حوزة ورزش اقد، به کارآفرینی مندهتخصصی مرتبط با کارآفرینی و اشتغال به دانشجویان عالق

 .اطالعاتی، دانشجو سوادکارآفرینی،  قابلیت :کلیدی واژگان
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 مقدمه
ه و رفع آن بیکاری به عنوان یک پدیده مخرب اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مطرح بودامروزه 

ر ما نیز در کشو. (2017)نوذری و کریمی، ریزان بوده است های اساسی برنامههمواره از جمله دغدغه

 درصد( 5/18را ) هاتوجهی از آنکار جویای کار هستند که سهم قابلبیش از سه میلیون نفر بی

 جوان ترکیبحالی است که این در )خبرگزاری تسنیم(. دهندمی تشکیل دانشگاهی آموختگاندانش

 خام مواد به وابستگی از کشور اقتصاد رهایی لزوم شغلی، هایفرصت ایجاد ضرورت و کشور جمعیتی

های موجود سو و روندمحصولی ازیکتک تصاداز وضعیت اق خروج ،همچنین و خام نفت ویژهبه اولیه

گیرندگان کالن کشور را گذاران و تصمیمدیگر، عواملی هستند که سیاستدر جامعه ازسوی

 ةالزاماتی که جامع به با توجه ،شکبدون. ندیشندبی ولیهجز مواد اهاتکایی بند تا به منبع قابلداروامی

و  نیست )احمدپور 1وآوری و کارآفرینیاطالعاتی دارد، این منبع حیاتی چیزی جز خالقیت، ن

 (.2006، مقیمی

 تالش، و وقت صرف با باارزش، و نو هرچیز خلق یندفرا را کارآفرینی (2002) 2پیترز و هیسریچ

 و فردی رضایت ،مالی هایداشپا آوردندستهب ،اجتماعی و روحی مالی، خطرهای داشتنهمراه

 و اقتصادی ارزش ایجاد اصلی عوامل از کارآفرینی. اندکرده تعریف شود،می ناشی آن از که استقاللی

 در و امروزه شودمی محسوب بیکاران تعداد کاهش و اثربخش اشتغال ایجاد برای کارآمد ابزاری

 و تربیتی صنعتی، درزمینة بزرگی تتحوال منشأ کارآفرینان مبتکر و خالق افراد جهانی، عرصة

 حرکت به کارآفرینی توسعة با همواره اقتصادی، توسعة هایچرخ همچنین،. اندشده خدماتی

 . دنآیدرمی

کنترل ند از: کانون اتکه عبار اندی و شخصیتی متفاوتی ارائه شدهی رفتارهابرای کارآفرینان ویژگی

داشتن نوآوری، ، طلبیطلبی، استقاللتوفیقه ز بذیری متوسط، تحمل ابهام، نیاپدرونی، خطر

 نقش و کارآفرینی اهمیت .(2001، 3)مولر و توماس طلبیاراده و پشتکار، و فرصت ی، عزم،نگرآینده

 و یافتهتوسعه کشورهای در هادانشگاه اغلب که است شده موجب جوامع پیشرفت در کلیدی آن

 هایبرنامه و هاسیاست تدوین ازطریق مسیر این در و نندک توجه آن از گیریبهرهبه  توسعه،درحال

 آحاد میان کارآفرینانه رفتار و روحیه فرهنگ، تقویت و بسط درراستای کاربردی، راهبردهای و علمی

 (.2013 نعمتی،) کنند تالش دانشگاهیان خاص، طوربه و دانشجویان و ماع طوربه جامعه

                                                           
1. Entrepreneurship 

2. Hisrich & Peters 

3. Mueller & Thomas 
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 ویکم،بیست قرن برای عالی آموزش جهانی اندازمچش در متحد، ملل آموزشی علمی سازمان

 با هدف کارآفرینی هایمهارت آن در که جایگاهی: است کرده توصیف گونهاین را نوین هایدانشگاه

-می توسعه کار ایجادکنندگان به شدنتبدیل برای و آموختگاندانشکارآفرینی  هایقابلیت تسهیل

 که است مطرح السؤ این ،اکنون (.2003، 1متحد )گزارش سازمان علمی آموزشی ملل دنیاب

 عواملی چه و چیست افراد در کارآفرینانه هایقابلیت پرورش و افراد کردنکارآفرین سازوکارهای

 و جدید دانش هیچ گفت که باید هاالسؤ این به پاسخ در ؟کنندمی آسان را هاقابلیت این افزایش

 آن به مربوط قبلی هایدانسته و هاطرح پایةبر مگر شود،نمی ایجاد ایمبتکرانه ایدة و طرح هیچ

-نظریه و علوم به نظری احاطة کارآفرینی، آن دنبالبه و خالق ایدة ایجاد در اول گام بنابراین، ؛دانش

پور ، رجب)میرزاصفی ستا هاطرح و هانظریه این قوتنقاط و ضعفنقاط و کار حیطة با مرتبط های

-جامعه در و است معروف اطالعات عصر به که حاضر عصر در رسدمی نظربه. (2011، انیمشیدجو 

 صرف با نیازمورد اطالعات به مؤثر دستیابی مهارت است، شده نهاده نام اطالعاتی جامعة که ای

 کارآفرینی دنبالبه که است افرادی همة برای اساسی و ارزشمند مهارت یک هزینه، و زمان حداقل

ای و دانشکدههای )انجمن کتابخانه نامندمی «2اطالعاتی سواد» را آن امروزه که مهارتی هستند؛

 .(2003تحقیقاتی آمریکا، 

 وی، ازنظر. کرد مطرح را «اطالعاتی سواد» اصطالح 1974 سال در 3زورکوفسکی پل ،بار اولین

 باسواد ،انددیده آموزش خود کاری تخصص درخصوص اطالعاتی منابع کاربرد زمینةدر که افرادی

 از ایگسترده میزان کاربرد و استفاده هایمهارت و هاتکنیک هاآن. شوندمی نامیده اطالعاتی

 دانندمی مسائل حل اطالعاتی هایحلراه درقالب ابتدایی، منابع خوبیبه را اطالعاتی ابرازهای

 اطالعات کاوش تحلیل،وهتجزی ارتباطات، محتوا، همچون مواردی بر اطالعاتی سواد (.1200 ،4ودناب)

 که ستا هاتوانمندی از ایمجموعه اطالعاتی سواد درواقع،. کندمی کیدتأ آن ارزیابی ،سرانجام و

 و ارزیابی یابی،مکان توانایی نیز و دارند نیاز اطالعات به موقع چه دریابند سازدمی قادر را افراد

 تحقیقاتی، ایدانشکده هایکتابخانه نجمنا) کندمی فراهم را موردنیاز اطالعات ثرمؤ کارگیریهب

 گذاریپایه را مداوم یادگیری اساس فردی، قابلیت و هاتوانایی از استفاده با اطالعاتی سواد(. 2003

 ،کامپربه اعتقاد آنتونی .کندمی عمل آن از مستقل درنهایت جوید؛ امامی بهره فناوری از کند ومی

 (.2004 بردستانی،) است ویکمبیست قرن در موفقیت زیرین بنایسنگ اطالعاتی سواد

                                                           
1. Association of Library and Research Faculties 

2. Information Literacy 

3. Paul Zurkowski 

4. Bawden 
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 تیوررض ،ستا تطالعاا به بیستیاد یهااربزا شناخت قعدروا که تیطالعاا ادسو شتندا ینابنابر

 هشوپژ و نشدا عرصة وارد آموختهدانش انعنوبه که نیکسا و رسدمی نظربه حیاتی و ناپذیربجتناا

 جایبه ز دارند؛نیا تیطالعاا ادسو زمینةدر زمال یهامهارت و یینااتو شتندا به ،شوند رتمهادربارة 

 و ادمو اعنوا هیدنمازسا و زیسامجموعه ،خرید ،تهیه فصر که انسانی و لیما عظیم یسرمایهها

 (.2002 بختیارزاده،) شوندمی داخلی و رجیخا علمی منابع

 اطالعاتی، منابع ستدر اساییشن توانایی ها با هدفمهارت از ایمجموعهعنوان به اطالعاتی سواد

 دانشجویان. ستا فردی توانمندی برای ابزاری ها،آن از هدفمند استفادة توانایی و هاآن به دسترسی

 و اطالعاتی هایاوریفن شتابان روند و اطالعاتی منابع با گسترده ارتباط و کاری ماهیت سبببه

 و کتابداری ایهحرف هایهیئت عالی، آموزش بخش دررو، این؛ ازهستند نیازمند ابزار این به ارتباطی

( 2003 تحقیقاتی، و ایدانشکده هایکتابخانه انجمن) آمریکا متحدة ایالت رسانیاطالع

 :است اصلی لفةمؤ پنج شامل که اندکرده تعیین اطالعاتی سواد میزان سنجش برای را استانداردهایی

 اطالعات به آمدکار و مؤثر دسترسی توانایی. 2 ؛دنیازمور اطالعات وسعت و ماهیت تعیین توانایی .1

 از استفاده و کاربردنبهتوانایی . 4 ؛هاآن منابع و اطالعات نقادانة ارزشیابی توانایی. 3 ؛موردنیاز

 به ربوطم اقتصادی و حقوقی موارد و درک توانایی. 5؛ خاص منظور یک به رسیدن برای اطالعات

 و هادهای خلق درجهت گام ترینمهم و اولین هایی،مهارت چنین داشتن .اطالعات از استفاده

 دنیا روز علوم و جدید دانش به دستیابی به قادر فرد مهارت، این داشتن با .است کارآفرینی درنهایت

 بیشتر که را دانش از قسمتی آن دانش، وسیع میدان این ازمیان است قادر آنکه ترمهم و شد خواهد

 پی هاکمبود و هافرصت قوت،نقاط ضعف،نقاط به. کند استخراج است، مرتبط او اتیاطالع هاینیاز با

 دانش پایةبر و زدبپردا نوآوری و ابداع به دارد، وجود دانشی خأل و کمبود که هاییزمینه در و ببرد

رد؛ دا دنبالهب را نو هایفعالیت و کارها خلق نو، هایایده خلق. برسد جدید هایایده به موجود

 ازطریق که است موجود دانش به احاطه توانایی نتیجةدر کارآفرینی و آفرینیایده بنابراین،

 خالقیت از اریبرخورد نیازمند خود امر این و شودمی روزافزون و تسهیل اطالعاتی سواد هایمهارت

 است ودجمو اطالعات انبوه میان از موردنیاز اطالعات گزینش و دانشی سواد درکدر  نوآوری و

 .(2011، و همکاران )میرزاصفی

 و ساختن بر آن اساس و است آموزشی نظام یندفرا ترینمهم یادگیری و یاددهی اینکه به توجه با

 میزان ،هادانشگاه در اطالعاتی سواد کارگیریهب درنتیجة ،(2008، پیکیانو) است اطالعات تبادل

 یادگیری کنندةتسهیل به اطالعات دهندةنتقالا از استاد نقش و یابدمی افزایش دانشجو فعالیت

 فعالیت یافتنافزایش با است، فعالیت اصل هادانشگاه اصول از یکی کهییازآنجا. دابیمی تغییر
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 برای را کارآفرینی قابلیت پرورش و بروز زمینة و بود خواهد کارآمد یادگیری و آموزش ،دانشجو

 . آوردمی فراهم دانشجویان

 پژوهش در( 2011) و همکاران میرزاصفیشده در این حوزه، های انجامترین پژوهشمورد مهمدر

 حصیالتت هایدوره دانشجویان کارآفرینی قابلیت و اطالعاتی سواد بین رابطة» عنوان با خود

 رآفرینیکا هایقابلیت و اطالعاتی سواد میزان بین که ندداد نشان «اصفهان دانشگاه تکمیلی

 هایابلیتقکه  داد نشان رگرسیون تحلیل نتایج. همچنین، دارد وجود معناداری رابطة دانشجویان

 کاربرد توانایی با را رابطه کمترین و اطالعات نقادانة ارزیابی توانایی با را رابطه بیشترین کارآفرینی

  .است داشته اطالعات هدفمند

کارکنان بر  طالعاتیثیر سواد ابررسی تأ»( با عنوان 2016) نتایج پژوهش، طبرسا، شریفی و حسینی

 واهیت م های سواد اطالعاتی اعم از تشخیصلفهنشان داد که تأثیر تمامی مؤ« چابکی سازمان

لفیق ها و تزیابی اطالعات و منابع آنربه اطالعات، ا وسعت اطالعات، دسترسی مؤثر و کارآمد

 شنایی باص و آیدن به منظوری خادانش قبلی، استفاده از اطالعات برای رس شده بااطالعات انتخاب

 شود.صورت معناداری مثبت ارزیابی میهب ،موارد حقوقی بر چابکی سازمان

فاده از منابع اطالعاتی مختلف آموزش سواد اطالعاتی و توانایی است ةدربارپژوهشی ( 2011سیامک )

شجویان از سواد اطالعاتی داننتایج نشان داد که  داد.روی دو گروه از دانشجویان انجام  ،طور مؤثربه

اد طور کامل با سواد اطالعاتی آشنا نیستند و تعدهب یقینبها هاما آن ؛ندای مناسب برخورداررایانه

 اند.کرده استناد پایین محتوای با هاییمقاله و هاخود به سایت هایپژوهشزیادی از دانشجویان در 

شدن از بیشتر دانشجویان درحال دورمعتقد است  ( نیز2012) 1، ساینراستا با نتایج پژوهش ویهم

آموزش و  وان مرجعی برای حل مشکالت خود درزمینةعننظرگرفتن گوگل بهها و درکتابخانه

های آموزشی سواد دوره ةدانشجویان از گرایش به گوگل، ارائراه رهایی  ،یادگیری هستند. همچنین

( حاکی از آن 2012) 2مادر . نتایج پژوهشاستپرورش وای و اطالعاتی در همة سطوح آموزشرسانه

ها این ای و اطالعاتی برای دانشجویان دانشگاههای سواد رسانهقابلیت های توسعةیکی از راهاست که 

علمی درگیر یند ارتباطات های خود، در فرایق تولید اطالعات و توزیع پژوهشطراست که فعاالنه و از

ها دسترسی داشته ات علمی آنزن سازمانی دیجیتال به تولیدطریق یک مخشوند و افراد دیگر از

اتی بررسی وضعیت آموزش سواد اطالعکه با هدف پژوهشی  ( در0132) 3تیومزیکعالوه، به باشند.

نظر الگوهای تدریس، جزئیات دوره و محتوا، روش تدریس و یادگیری، دانشجویان دانشگاه تایلند از

                                                           
1. Singh 

2. Mader 

3. Tuamsuk 
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شد، نشان داد که انجام ها در آموزش سواد اطالعاتی دانشجویان هارزیابی یادگیری و نقش کتابخان

 یپژوهش( 2009) 1پترسون .دنها با استانداردهای سواد اطالعاتی مطابقت داراین دورهاز  درصد 70

 دوبلین دانشگاه در «پژوهش برای اطالعاتی سواد برگزیدن برای هانیازمندی وتحلیلتجزیه» عنوان با

ارشد انجام کارشناسی دانشجویان دربین اطالعاتی سواد گذاریهپای هدف با پژوهش این. داد انجام

 و پژوهش هایسؤال درک در موردمطالعه دانشجویان اکثر که داد نشان ی این پژوهشهایافته. شد

 الزمة. هستند روروبه نفساعتمادبهنداشتن  مانند مشکالتی اب پیشرفته جویوجست فنون از استفاده

 ای،رایانه هایمهارت بدون و است ایرایانه سواد تندانس به ،اطالعات نوشتن و خواندن هایمهارت

  پژوهشی دربارة (2009) 2نتریو .نیست پذیرامکان اطالعاتی سواد استاندارد هرگونه به دستیابی

 که داد ننشا نتایج انجام داد. کبلژی در هـنسافر نباز ننشجویادا طالعاتیا ادسو سطح یابیارز

، دلوار و چری که در پژوهشدرحالی ؛دارندقرار  ضعیفی سطحدر  طالعاتیا ادسو نظراز ننشجویادا

 منجاا «زشموآ از بعد و لـقب نجویاـنشدا اتیـطالعا ادوـس هایمهارت» انعنو با که( 2008) 3کای

 تیورضر ن،نشجویادا سیدر برنامة در طالعاتیا ادسو هایزشموآ نگنجاندنتایج نشان داد که  ،دش

 .است آموختگاندانش دانش کیفیت یتقاار برای

ای ها و در هر جامعهکه در سطوح مختلف دانشگاه استفراگیر و جامع  ایمقوله قابلیت کارآفرینی

 ةتوسع روند در که هستند جامعه اقشار ترینممه از یکی دانشجویان اینکه توجه به با. مطرح است

 پرورش رایب آموزشی اتسسؤم و هاهدانشگا است کنند، الزمیم اایف مهمی نقش کشور ةآیند و حال

 ةتوسع موجب و کنند همت باارزش و های بنیادیسرمایه عنوانبه دانشجویان درقابلیت کارآفرینی 

 ةتوسع و رشد و اثربخش اشتغال هایزمینهایجاد  موجب ،آن تبعبه وشوند  قابلیت کارآفرینی

 مؤثر افراد اشتغال زمینةدر تواندمی مشکل این با مرتبط عوامل ناساییش رو،ایناز ؛شوند اقتصادی 

توجه  ها را متأثر کند،تواند قابلیت کارآفرینی دانشگاهی که مییهالفهیکی از مؤدر این مسیر، . باشد

 زمینههای انجام شده درایننتایج پژوهشت و به سواد اطالعاتی دانشجویان است. با توجه به ادبیا

فراهم فراوانی را  های پژوهشیجذابیت زمینةاطالعاتی در خارج از کشور سواد وان بیان کرد که تمی

 ، چندان به آن توجه نشده است؛طور خاصو در حوزة ورزش به طور عامبه در ایراناما  ؛استکرده 

  ضرپژوهش حا ،ورزش زمینه در حوزةشده دراینهای انجامکمبود پژوهشبا توجه به ، بنابراین

تحصیالت تکمیلی دانشجویان  لیت کارآفرینیو قابسواد اطالعاتی سطح رزیابی ابر عالوه درصدد است

 وکه چه ارتباطی بین سواد اطالعاتی  ال بپردازدبه این سؤ های تهران،دانشگاهعلوم ورزشی در  رشتة

                                                           
1. Patterson 

2. Thirion  

3. Chery, Delwar & Kaye 
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های تهران وجود هدانشگا علوم ورزشی در رشتة دانشجویان تحصیالت تکمیلی قابلیت کارآفرینی در

بینی توانایی پیش سواد اطالعاتی، آیا ، درصورت تأیید ارتباط بین دو متغیر ذکرشدههمچنین دارد؟

را دارد؟  های تهراندانشگاه علوم ورزشی رشتةدانشجویان تحصیالت تکمیلی  قابلیت کارآفرینی

بینی قابلیت پیش عاتیسواد اطالهای لفهیک از مؤطور ویژه کدامبودن پاسخ، بهدرصورت مثبت

 ؟نددارقابلیت کارآفرینی تری برای قوی
 

  پژوهش شناسیروش
صورت که به است همبستگی -توصیفی ،ظر ماهیت و روشازن و کاربردی هدف، حاضر ازنظر پژوهش

علوم  رشتةدانشجویان تحصیالت تکمیلی  جامعة آماری پژوهش حاضر همةمیدانی انجام شد. 

مدرس، تهران، عالمه طباطبایی، شهید رجایی، شهید بهشتی، ربیت)ت تهران هایدانشگاه ورزشی

علوم  ار دانشجویان تحصیالت تکمیلی رشتةند. آم( بودنفر 1100 حدوداً) الزهرا )س( و خوارزمی(

ها قبل از شروع مرحله به بخش آموزش این دانشکده های تهران با مراجعة پژوهشگرورزشی دانشگاه

د. شجویان هر دانشکده برای تیم پژوهش، محرز شو حدود تقریبی دان آمددست هها بآوری دادهجمع

ای متناسب با طبقه و با شیوة (1970) 1به جدول کرجسی و مورگاننفر با استناد  270 ،از این تعداد

به این نمونه اضافه  نفر 30همچنین، برای مقابله با افت بازگشت، حجم و تصادفی انتخاب شدند. 

نامة سالم و پرسش 243شدند که آماری توزیع  نامه دربین جامعةپرسش 300 و درمجموع، ندشد

جویان هر دانشکده و حجم نمونة حجم تقریبی دانشدر جدول شمارة یک، . ندبازگردانده شدکامل به 

 .اندارائه شدهتفکیک بههر گروه  نیازمورد
 

 تفکیک هر دانشگاهپژوهش بهنیاز مورد حجم جامعه و حجم نمونة -1جدول 

 نیازحجم نمونة مورد حجم تقریبی جامعه نام دانشگاه

 7 30 مدرستربیت

 83 340 تهران

 49 200 عالمه طباطبایی

 24 100 شهید رجایی

 27 110 شهید بهشتی

 39 160 الزهرا )س(

 49 200 خوارزمی

 

                                                           
1. Krejcie & Morgan 
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ای و مطالعات کتابخانه برهعالوبررسی، هارچوب موضوع موردمورد چآوری اطالعات درجمعبرای 

شده در این استفاده هاینامهعنوان ابزار اصلی پژوهش استفاده شد. پرسشنامه بهاینترنتی، از پرسش

 مریکاآ تحقیقاتی و ایدانشکده هایکتابخانه انجمن اطالعاتی سواد نامةپرسش شاملپژوهش 

 1تی دانشگاه دورهام انگلستانقاکارآفرینی انجمن تحقیاستاندارد قابلیت  نامةو پرسش (2003)

ای لیکرت درجهبا مقیاس پنجپاسخ سؤال بسته 35اطالعاتی دارای  سواد نامةپرسش. ندبود (1991)

تعیین وسعت و  است که سواد اطالعاتی دانشجویان را درقالب پنج مؤلفةزیاد(  کم تا خیلی )از خیلی

توانایی کاربرد ، اطالعات ةتوانایی ارزیابی نقادان، ثر به اطالعاتؤتوانایی دسترسی م، ماهیت اطالعات

 نامةپرسش. همچنین، سنجداطالعات می توانایی درک موارد حقوقی اقتصادیو  اطالعات دهدفمن

 تا کامالً مخالفم  ای لیکرت )از کامالً درجهمقیاس پنجبا  پاسخال بستهسؤ 54کارآفرینی شامل  لیتقاب

   مرکز کنترل است.و پذیری طلبی، خالقیت، مخاطرهاستقاللطلبی، وفیقت درقالب پنج مؤلفة( موافقم

تعیین روایی  اقدام کرد. برای دو ابزاربه تعیین روایی و پایایی این پژوهشگر در پژوهش حاضر 

نفر از اساتید متخصص در حوزة مدیریت  11ر اختیاشده دررهای ذکنامهصوری و محتوایی، پرسش

در  هاد داری سابقة پژوهش در این حوزه قرار گرفتند و اصالحات مدنظر آنویژه اساتیورزشی به

با توزیع ، 2مقدماتی های پژوهش اعمال شد. همچنین، برای تعیین پایایی، در یک مطالعةنامهپرسش

های تهران و بدنی دانشگاهنفر از دانشجویان تحصیالت تکمیلی تربیت 30روی حاضر  هاینامهپرسش

قابلیت کارآفرینی  های سواد اطالعاتی ونامهترتیب برای پرسشآلفای کرونباخ، به ازطریق روش

ها در دو تحلیل دادهوتجزیه .دست آمد که موردقبول هستندهب 82/0 و 79/0برابر با  ضریب پایایی

بندی نمرات هکردن، طبق، خالصهدادنام شد. برای سازمانبخش آمار توصیفی و آمار استباطی انج

انحراف استاندارد(  ها وتوصیفی )فراوانی، میانگین، درصد های نمونه از آمارم و توصیف اندازهخا

آزمون ها از داده چگونگی توزیع بررسی و آزمون ده شد. در بخش آمار استنباطی، برایاستفا

ی متغیرهای مطالعه و بررس گانه برایچند آماری رگرسیون از روشو  3وفیرناسم –لموگروفک

 استفاده شد. پژوهش  هایفرضیه آزمون

 نتایج
حاضر،  کننده در پژوهشنفر افراد شرکت 243آمده، از مجموع دستههای توصیفی ببراساس یافته

دارای تحصیالت  های پژوهشنمونه از درصد 4/86بودند. درصد مرد  8/49درصد زن و  2/50

قرار سال  25تا  23سنی  در دامنة درصد( 6/50های پژوهش )نمونه بیشترارشد بودند و کارشناسی

                                                           
1. Durham County Council 

2. Pilot Study 

3. Kolmogorov–SmirnovTest 
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 5/53و  2/43ترتیب )بهزیردیپلم بوده است  های پژوهشنمونه تحصیالت پدر و مادر بیشترداشتند. 

یب دولتی و تترهای پژوهش، بهدرصد از نمونه 4/79درصد و شغل مادر  6/50شغل پدر درصد(. 

بوط به آمار توصیفی متغیرهای سایر اطالعات مر در جدول شمارة دو، دار بوده است.خانه

 خالصه شده است.شناختی پژوهش جمعیت
 

 شناختی نمونة پژوهشهای جمعیتتوصیف آماری ویژگی -2جدول 

 جنسیت
 زن

 درصد 2/50

 مرد

 درصد 8/49
    

 مقطع تحصیلی
 ارشدکارشناسی

 درصد 4/86

 دکتری

 درصد 6/13
    

 هلوضعیت تأ
 مجرد 

 درصد 8/70

 هلمتأ

 درصد 28
    

 شغل پدر
 دولتی

4/49 

 آزاد

6/50 
    

 شغل مادر
 دارخانه

 درصد 4/79

 شاغل

 درصد 6/20
    

 سن
 لسا 23-25

 درصد 6/50

26-29 

 سال

 درصد 7/31

 سال 33 -30

 درصد 9/9

 33باالتر از 

 سال

 درصد 8/7

  

 تحصیالت پدر
 زیردیپلم

 درصد 2/43

 دیپلم

 درصد 1/32

 کارشناسی

 درصد 21

 ارشدکارشناسی

 درصد 6/1

 دکتری

 درصد 2/1
 

 تحصیالت مادر
 زیردیپلم

 درصد 5/53

 دیپلم

 درصد 7/33

 کارشناسی

 درصد 1/11

 ارشدکارشناسی

 درصد 6/1

 دکتری

 درصد 0
 

 تحصیلی رشتة
 مدیریت ورزشی

 درصد 9/30

رفتار 

 حرکتی

 درصد 7/31

 شناسیآسیب

 درصد 6/8

 بیومکانیک

 درصد 2/1

 فیزیولوژی

 درصد 1/25

 عمومی

 درصد 5/2

 

 -موگروفها و تعیین نوع آزمون مورداستفاده، از آزمون کلداده بررسی چگونگی توزیع برای

 سه ةشمار زمون که در جدولدست آمده از اجرای این آهاساس نتایج بوف استفاده شد. براسمیرن

ر از ـشتـبی شـی پژوهاـهفهـؤلم ی متغیرها وداری تمامسطح معنااینکه دلیلبه ارائه شده است،

05/0 = α های آماری مربوط به رضیهفبرای بررسی  ها طبیعی است؛ بنابراین،است، توزیع همة داده

 استفاده شد. های پارامتریها از آزمونآن
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 هابودن توزیع دادهوف برای تعیین طبیعیاسمیرن-گروفنتایج آزمون کلمو -3جدول 

 آزمون نتیجة
سطح 

 معناداری
 متغیر

سطح 

 معناداری
 غیرمت

 طبیعیها توزیع داده

 .است
 227/0 سواد اطالعاتی 493/0

قابلیت 

 کارآفرینی

 طبیعیها توزیع داده

 .است
 طلبیتوفیق 091/0 توانایی تعیین وسعت و ماهیت اطالعات 171/0

 طبیعیها توزیع داده

 .است
 طلبیاستقالل 191/0 ثر به اطالعاتتوانایی دسترسی مؤ 083/0

 یعیطبها توزیع داده

 .است
 خالقیت 074/0 اطالعات توانایی ارزیابی نقادانة 077/0

ها طبیعی توزیع داده

 .است
 پذیریمخاطره 087/0 توانایی کاربرد هدفمند اطالعات 093/0

 طبیعیها توزیع داده

 .است
161/0 

توانایی درک موارد حقوقی و اقتصادی 

 اطالعات
 مرکز کنترل 079/0

 

م علو شتةردانشجویان تحصیالت تکمیلی و قابلیت کارآفرینی اطالعاتی تعیین وضعیت سواد  برای

آمده از دستهاساس نتایج ببرای استفاده شد. نمونهتکتی  از آزمون ،های تهراندانشگاه ورزشی

 > p 05/0 و tبا توجه به میزان  ارائه شده است، چهار ه در جدول شمارةاجرای این آزمون ک

 رشتة یلیصیالت تکمدانشجویان تح و قابلیت کارآفرینی ه سواد اطالعاتیتوانیم بیان کنیم کمی

تخصصان یدگاه مداز شده )میانگین نمرة سه با توجه به معیار تعیینهای تهران دانشگاه علوم ورزشی

 طلوبیاز وضعیت م، های پژوهشبرای وضعیت متوسط( برای مقایسه با میانگین حاصل از نمونه

 ار آن بیشتر از حد متوسط است.و مقدبرخوردار است 

 انشجویان دو قابلیت کارآفرینی  وضعیت سواد اطالعاتی نییتع یبرا یانمونهتک تی آزمون جینتا -4جدول 

  3ارزش آزمون= 

 متغیر
میانگین و 

 معیار انحراف
T آزادی درجة 

سطح 
 معناداری

میانگین 
 هاتفاوت

 56204/0 001/0 242 825/18 5620/3 ± 46541/0 سواد اطالعاتی
 21722/0 001/0 242 167/14 2172/3 ± 23901/0 قابلیت کارآفرینی

  

 شتةرکمیلی تعیین ارتباط بین سواد اطالعاتی و قابلیت کارآفرینی دانشجویان تحصیالت تبرای  

 از آزمون آماری رگرسیون چندگانه استفاده شد. ،های تهراندانشگاه علوم ورزشی
 «ینیقابلیت کارآفر»با « سواد اطالعاتی»رسیون چندگانه برای تعیین ارتباط خالصة مدل رگ -5جدول 
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 خطای معیار تخمین شدهضریب تعیین تعدیل آرمجذور  آر مدل

1 284/0 080/0 061/0 23160/0 

 

 «قابلیت کارآفرینی»با « سواد اطالعاتی»برای تعیین ارتباط  رگرسیون چندگانه -6جدول 

 داریمعناسطح  میزان اف مجذورات میانگین آزادی درجة ذوراتمجموع مج منبع تغییرات
 001/0 146/4 222/0 5 112/1 رگرسیون
   054/0 237 713/12 باقیمانده

    242 825/13 کل
 

توان آمده، میدستهب Fبا تأکید بر میزان پنج و شش  اول شمارةشده در جدبا توجه به نتایج ارائه

 α = 05/0ح در سط« قابلیت کارآفرینی»و « سواد اطالعاتی»داری بین که ارتباط معنا مطرح کرد

جدول ضرایب  رو، برای شناسایی و تبیین ضرایب رگرسیون ضروری استاینشود؛ ازمشاهده می

 د.نشو رگرسیون ارائه
 

 6ضرایب رگرسیون مرتبط با جدول  -7جدول 

 داریسطح معنا تی بتا ارزش بی متغیرهای مدل متغیر مالک

ابلیت ق
 کارآفرینی

 455/0 -748/0 -071/0 -029/0 وسعت و ماهیت اطالعات

 029/0 204/2 193/0 078/0 ثر به اطالعاتدسترسی مؤ

 174/0 -362/1 -142/0 -059/0 اطالعات ارزیابی نقادانة

 001/0 512/3 330/0 127/0 کاربرد هدفمند اطالعات
درک موارد حقوقی و اقتصادی 

 اطالعات
029/0- 081/0- 152/1- 251/0 

 

 آمده بهدستهمبنای ضرایب رگرسیون چندگانه بو بر هفت شده در جدول شمارةنتایج ارائهاساس بر

در  سواد اطالعاتی، تمامی ابعاد  = P ،146/4 = F، 080/0> 05/0زمان، }روش ورود هم

رگرسیون  در معادلة آمدهدستهب اساس ضرایب بتای، برهمچنین اند.رگرسیون وارد شده معادلة

تنها  «توانایی کاربرد هدفمند اطالعات»و « ثر به اطالعاتتوانایی دسترسی مؤ»دو مؤلفة چندگانه، 

توانایی » که سه مؤلفةدرحالی (؛ P< 05/0)اند بلیت کارآفرینی داشتهبینی معنادار قانقش را در پیش

توانایی درک موارد حقوقی و »و « اطالعات ادانةبی نقتوانایی ارزیا»، «درک وسعت و ماهیت اطالعات

تحصیالت  بینی معناداری برای قابلیت کارآفرینی دانشجویانتوانایی پیش« اقتصادی اطالعات

  (.P > 05/0) اندهای تهران نداشتهدانشگاه علوم ورزشی رشتةتکمیلی 
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های نیکویی برازش و و شاخص بررسی شدند 8.8 1لیزرل افزاردر نرم ، متغیرهای پژوهشدر ادامه

. از سه شاخص متفاوت استفاده شد زمینه،دراین. نددست آمدهبها گیری مربوط به آنخطاهای اندازه

یی باالیی برخوردار است و کارامطلوبی از برازش  بر تمامی این سه شاخص، مدل ذکرشده با تأکید

ی مرتبط با برازش مدل هاف شاخصمعر شمارة هشت. جدول ر توصیف روابط بین متغیرها داردد

 است. پژوهشگر
 

 های برازش مدلشاخص -8جدول 

 تفسیر میزان شاخص برازش

 مطلق
/df2X 92/2 برازش مطلوب 

 برازش مطلوب 000/0 2سطح معناداری

 برازش مطلوب 92/0  3شاخص نیکویی برازش

 برازش مطلوب 92/0  4شاخص برازش تطبیقی تطبیقی

 مقتصد
 برازش مطلوب 089/0 5نگین مربعات خطای برآوردمیا ریشة

 برازش مطلوب 67/0 6شدهشاخص مقتصد هنجار
 

های گرفتن شاخصبا درنظردهد، نشان می هشت شده در جدول شمارةطورکه نتایج ارائههمان

بی مطلق، تطبیقی و مقتصد، مدل پژوهش از برازش مطلو هایبرازش مدل در سه دسته شاخص

ر زی صورتدرنهایت، مدل نهایی پژوهش به. دهندة تأیید مدل پژوهش استو نشان برخوردار است

 است:

 

                                                           
1. LISREL  

2. P value 

3. GFI 

4. CFI 

5. RMSEA 

6. PNFI 
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 مدل نهایی پژوهش -1شکل 

 

 العاتیسواد اطظری مناسبی برخوردار بود، ن -تجربی هایاز مفروض اینکه مدل نظری برازشبرعالوه

لیت عاتی بر قابسواد اطالذاری در اثرگ قابلیت کارآفرینی اثرگذار است.بر  = pc 21/0با ضریب مسیر 

وسعت و ماهیت  تعیین ،50/0عاملی  با باراطالعات  توانایی ارزیابی نقادانةترتیب به ،کارآفرینی

 ثر به اطالعاتسی مؤتوانایی دستر، 47/0عاملی  با باراطالعات و نیز توانایی کاربرد هدفمند اطالعات 

 .نقش داشتند 26/0با بار عاملی اقتصادی اطالعات  توانایی درک موارد حقوقیو  42/0عاملی  با بار
  

 گیری بحث و نتیجه
یالت تحص سواد اطالعاتی و قابلیت کارآفرینی دانشجویان ارتباط بین تعیین ،هدف پژوهش حاضر

رتباط اکه اد نشان د حاصل از این پژوهش بود. نتایجهای تهران دانشگاه علوم ورزشی رشتةتکمیلی 

 در آمدهدستهب یجنتاوجود دارد. « قابلیت کارآفرینی»و « سواد اطالعاتی»بین  داریمثبت و معنا

 چون رانیپژوهشگ توسط شدهقبلی انجام هایپژوهش نتایج ییدتأ برعالوه این بخش از پژوهش،

رچه ه که است آن از حاکی (2009) نتریوو  (2009) ، پیترسون(2011) و همکاران صفیمیرزا

بیشتر  آفرینانههای کاریتبلها در پرداختن به قاآن باشد، قابلیت بیشتر شجویاندان سواد اطالعاتی

 کارآفرینی بلیتقاو  سواد اطالعاتی ه است کهنشان دادگذشته  هایپژوهشنتایج همچنین،  شود.می

 تقابلی ،انشجویانبا افزایش سواد اطالعاتی ددیگر، عبارتد. بهنگذارثیر میأتدانشجویان بر عملکرد 

 (. 2011، و همکاران یابد )میرزاصفیها نیز افزایش میکارآفرینی آن
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پشتکار  وها، با تالش کارآفرینی به مفهوم فرصت آمدة حاضر باید گفت کهدستهدر توجیه نتایج ب

(. 2002های مالی، روانی و اجتماعی است )هیسریچ و پیترز، بسیار و همراه با پذیرش خطر

ناخت شمستلزم  ،در درجة دومها و اول مستلزم شناخت فرصت ا، در درجةهگیری از فرصتبهره

ستلزم م آگاهی ست و این شناخت وا هانیاز برای استفاده از این فرصتهای موردها و مهارتویژگی

ت شناخ عنوان ابزار دستیابی به دانش و اطالعات، درب اطالعات است. سواد اطالعاتی بهکس

 ک سوادکند و این نقطة اشترابه کارآفرینان کمک شایانی می هاگیری از آنها و بهرهفرصت

طالعاتی اواد سبه  این حوزه، قابلیت کارآفرینی به اعتقاد پژوهشگراناطالعاتی و کارآفرینی است. 

 سوادت واقعی که ممکن اس یاز پیامدهای مؤسسات آموزشیبرخی  کهحالی؛ دربستگی دارد افراد

 یهااربزا ختشنا قعدروا که تیطالعاا ادسو شتندا ،ینابنابر ؛آگاه نیستند ،باشد داشته اطالعاتی

 انعنوهب که نیکسا و رسدمی نظربه حیاتی و ناپذیربجتناا تیورضر ،ستا تطالعاا به بیستیاد

 زمینةدر زمال یهامهارت و یینااتو شتندا به ،شوندمی هشوپژ و نشدا عرصة وارد آموختهدانش

 ،خرید ،تهیه فصر که انسانی و لیما عظیم یسرمایهها جای؛ بهنیاز دارند تیطالعااد اسو

  (.2002 زاده،بختیار) دنشومی داخلی و رجیخا علمی منابع و ادمو اعنوا هیدمانزسا و زیسامجموعه

روش ورود  آمده بادستهگانه بو ضرایب رگرسیون چند های پژوهشبا توجه به یافته ،همچنین

 توانایی» و« عاتثر به اطالدسترسی مؤ توانایی» دو مؤلفةهای سواد اطالعاتی، لفهمؤ دربین ،زمانهم

 عنادارمبینی بیشترین نقش را در پیشبا توجه به ضرایب بتای خود « کاربرد هدفمند اطالعات

ند؛ اما ااشتهدهای تهران دانشگاهعلوم ورزشی  رشتة میلیآفرینی دانشجویان تحصیالت تکقابلیت کار

توانایی »و « تاطالعا توانایی ارزیابی نقادانة»، «توانایی درک وسعت و ماهیت اطالعات» مؤلفة سه

ینی ارآفربینی معناداری برای قابلیت کتوانایی پیش ،«درک موارد حقوقی و اقتصادی اطالعات

، رین منظااز  که اندهای تهران نداشتهدانشگاه علوم ورزشی رشتةدانشجویان تحصیالت تکمیلی 

یید تأ را و آن نیستهمسو ( 2011) و همکاران صفیامیرز مطالعةنتایج با  نتایج این پژوهش

  .کندنمی

 به ،سواد اطالعاتی هایمؤلفه از هرکدام در تغییر واحد یک ازایبه که است امعنیندب بتا ضرایب

ترتیب، محاسبة اینبه شود؛ایجاد میتغییر قابلیت کارآفرینی  در ،مؤلفه همان بتای ضریب مقدار

 های تهراندانشگاه علوم ورزشی رشتةدانشجویان تحصیالت تکمیلی بین ابعاد قابلیت کارآفرینی در

توانایی کاربرد هدفمند »و « ثر به اطالعاتتوانایی دسترسی مؤ» مؤلفةدو  بیانگر وزن و اهمیت زیاد

قابلیت سطح  که برای ارتقایدهد این نتایج نشان می ها است.لفهمؤمقایسه با سایر  در «اطالعات

الزم است به  ،های تهراندانشگاه علوم ورزشی رشتةدانشجویان تحصیالت تکمیلی بین در کارآفرینی

و  مدیران بیشترچههر توجه ضرورت دهندةنشاناین و  مؤلفة یادشده توجه ویژه شوددو 
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 از ییباال سطوح به دستیابی رایب مؤلفهدو  این به تربیت و وزارت علوموکاران حوزة تعلیمرانددست

   است. بین دانشجویانی درقابلیت کارآفرین

ه بثر مؤ توانایی دسترسی» و نقش معنادار مؤلفة بخش از پژوهش در تبیین نتایج حاصل از این

تواند ای میینهترین اطالعات در هر زمکنونی، بهترین و جامع ةعدر جامکه توان گفت می «اطالعات

ن داشتند اما دسترسی به این اطالعات نیازم مدت دردسترس همگان قرار گیرد؛ تریندر کوتاه

 یک ،نهبا صرف حداقل زمان و هزی نیازمورد به اطالعاتو کارآمد مهارت است. دسترسی مؤثر 

ممکن غیر این امر بدون داشتن سواد اطالعاتیو  زشمند و اساسی برای کارآفرینان استمهارت ار

 های مختلف وشهایی مانند استفاده از روثر به اطالعات با مهارتانایی دسترسی مؤ تواصوالً .است

این  است. مالی موجود در اطالعات همراههای احتمتنوع برای کسب اطالعات و نیز تشخیص کاستی

  کند.ثر اطالعات کمک میآوری و کاربرد مؤمهارت به فرد کارآفرین در جمع

یت قابل یندر تبیحاضر نقشی اساسی  پژوهشی سواد اطالعاتی که در های اساسلفهاز مؤ دیگر یکی

ی توانای»های تهران داشت، دانشگاه علوم ورزشی رشتةکارآفرینی دانشجویان تحصیالت تکمیلی 

رسیدن  اطالعات برایکارگیری معنای بهکاربرد هدفمند اطالعات به است. «کاربرد هدفمند اطالعات

عات الوجوی اطهدفی و سرگردانی درهنگام جستده و مشخص است. بیشتعیینبه یک هدف ازقبل

سته از دام دنند کدای وسیعی از اطالعات قرار گیرند که دقیقًا نمیشود افراد بین دریاسبب می

ی، د )نظرها کمک کنو هدف آن د به پژوهشتوانمیکه همگی به یک موضوع تعلق دارند،  اطالعات

 ،ختلفمراجع خذ و ممآ ه ازهایی مانند توانایی استفادعات با مهارت(. کاربرد هدفمند اطال2005

 های قبلی برای خلق یک محصول جدیدکاربردن دانش و تجربهجوی اطالعات خاص و نیز بهوجست

د که دهین میارآفراین امکان را به فرد ک ی استفاده از مراجع و مآخذ مختلفشود. توانایارزیابی می

رد آن موو در ندپیدا کدر آن دارد،  کاروت به موضوعی که تمایل به کسبنسب دیدگاه جامعی

 دانتونتیجه، میدر کند؛ختلف را مقایسه و بررسی نظران مو دیدگاه صاحب دست آوردهباطالعات 

له رسیده است. از شنی از مسئبه درک رو ،زیرا کار گیرد؛صورت هدفمند بهشده را بهاطالعات کسب

ک رای خلق یقبلی ب هایاستفاده از تجربه ،مربوط به کاربرد هدفمند اطالعات دیگرهای مهارت

دست هوضوعی بمطلب یا م رد با استفاده از دانشی که دربارةکه فمعنامحصول جدید است؛ بدین

 حصولقالب یک متواند درآورد، بتواند یک محصول جدید را خلق کند. این محصول جدید میمی

  بتکاری و جدید برای حل یک مشکل باشد. حل ااقتصادی و راه

 به نیاز اطالعاتی سوادبا فردکه  باید گفت «توانایی درک وسعت و ماهیت اطالعات» درمورد مؤلفة

 را اطالعاتی ةبالقو منابع مختلف اقسام و انواع ،کندمی بیان صراحتبه وکند می مشخص را اطالعات

 اطالعات میزان و ماهیت و سنجدمی را موردنیاز عاتاطال کردنفراهم مآخذ و منابع ،شناسدمی
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تعیین توانایی  ،(2007) دیانیو  به اعتقاد قاسمی (.2002، 1سان) کندمی مجدد ارزیابی را موردنیاز

های کارآفرینی دانشجویان ایفا اساسی در تقویت قابلیت ینقش وسعت و ماهیت اطالعات موردنیاز

ی تعیین وسعت د. توانایآیشمار میاساسی در دستیابی به اطالعات به واین مهارت گام اولیه . کندمی

، توانایی وانایی استفاده از منابع پژوهشی الکترونیکهایی مانند تقالب مهارتو ماهیت اطالعات در

-تسلط به زبان انگلیسی به عنوان زبان بینو نیز  های قبلیتلفیق اطالعات موجود با افکار و تجربه

 (. توانایی در استفادة2003قاتی، ای و تحقیهای دانشکده)انجمن کتابخانه شودف میتعری المللی

بتواند به اطالعات جدید دست شود فرد کارآفرین باعث می ابع پژوهشی الکترونیکپیشرفته از من

های تخصصی و سایت روز دنیا اغلب در منابع پژوهشی الکترونیکها و اطالعات بهمجله ،زیرا یابد؛

 ،و همکاران )میرزاصفی دهدیاری میرد را در تطبیق با شرایط ف هابودن این مهارتجودند. داراوم

2011) . 

 سبین ضعف به پزشکی دانشجویان نیز( 2006) قاسمیدر پژوهش حاضر،  همسو با نتایج پژوهش

 د.شتناد اذعان خود اطالعاتی نیاز تعیین و موردنیاز اطالعات هرگست و ماهیت تشخیص در خود

 (2014نیا، یاعظمی و صالح) نهفته است آنالین و اینترنتی منابع حوزة در اطالعات از حجم عظیمی

ی و میرزاصفمستلزم تسلط به زبان انگلیسی است ) های تخصصیطریق سایتکسب اطالعات ازو 

 شناییآ دلیلضر بهپژوهش حامده در آدستهنتایج بکه رسد نظر میبه ؛ بنابراین،(2011همکاران، 

 ایهتارمه با های تهراندانشگاه علوم ورزشی رشتةتکمیلی  تحصیالت ناکافی دانشجویان

 و از رایانه استفاده در هاآننداشتن  کافی مهارت ،اطالعاتی هایپایگاه و اینترنت یابی،اطالع

 های آموزشیهورد و هاکارگاهالزم است  ،روایناز است؛ انگلیسی زبان به نداشتنتسلطو  افزارهانرم

های اهدانشگ علوم ورزشی رشتةتکمیلی تحصیالت برای دانشجویان  های ذکرشدهمهارت زمینةدر

 برگزار شوند. تهران

برای قابلیت  «اطالعات توانایی ارزیابی نقادانة» مؤلفةبینی معنادار توانایی پیشفقدان مورد در

 طوربهکه  باید گفتهای تهران دانشگاهعلوم ورزشی  نی دانشجویان تحصیالت تکمیلی رشتةکارآفری

 و هاقابلیت دارای که است تربیت فراگیرانی عالی آموزش مؤسسة هر اصلی هدف ،قطع

بعد از فراغت  فراگیران اینهمچنین،  و باشند انتقادی تفکر و ذهنی استدالل هایتوانایی

. (2014 ،زاده و قربانیلی، ومنی)مؤ باشند شانعمر تمام در مستقل به یادگیری قادراز تحصیل، 

 را هاییمالک ،کندمی خالصه را گوناگون منابع از شدهآوریجمع اصلی عقاید اطالعاتی سوادبا فرد

 یکدیگر با را اصلی ایآر جدید مفاهیم ایجاد برای ،بردمی کاربه هاآن منابع و اطالعات ارزشیابی برای

 و یافتهافزایش هایارزش ها،تناقض به تا کندمی یسهمقا قبلی دانش با را جدید دانش کند،می تلفیق

                                                           
1. Sun 
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-می مشخص را افزوده ارزش نظام بر جدید معلومات تأثیرگذاری ببرد؛ پی اطالعات هایویژگی دیگر

 ازطریق اطالعات تفسیر و درکبه  ،درنهایت و دهدمی انجام هاآن دهیسازمان برای قداماتیا و کند

 .(2002 )سان، بخشدمی اعتبار استادکاران و تجربهبا افراد موضوع، انمتخصص ،دیگر افراد با گفتمان

 اطالعات مقایسة و بررسی توانایی مانند هاییمهارت با نیز «اطالعات نقادانة ارزیابی ناییاتو» مؤلفة

 و تقلب تشخیص اطالعات، درستی و نادرستی و اعتبار تعیین برای مختلف منابع از شدهگرفته

 مجموعة است. همراه متناقض و مختلف هایدیدگاه بررسی و تحلیل توانایی طالعات،ا در دستکاری

 اطمینان اطالعات درست کاربرد قابلیت و درستی از که دهدمی امکان کارآفرین فرد به هامهارت این

ی ها، قابلیتاطالعات توانایی ارزیابی نقادانةبا افزایش  (.2011 و همکاران، میرزاصفی) کند حاصل

وکار اند مفید باشد و افراد را در کسبتویابد. اطالعات هنگامی میکارآفرینی افراد نیز افزایش می

کند و تنها کمکی به افراد نمیباشد. اطالعات غلط و نامعتبر نه و معتبر خویش موفق کند که درست

خود گمراه  دهد، بلکه آنان را در مسیر حرکتکار ارائه نمیودرک روشنی درخصوص فرایند کسب

مؤلفة بینی معنادار قابلیت پیشبا توجه به فقدان  ،روایناز (؛2004آبادی، )ساالری و حسن کندمی

علوم  نی دانشجویان تحصیالت تکمیلی رشتةبرای قابلیت کارآفری« اطالعات توانایی ارزیابی نقادانة»

توانند اطالعات نمی ینکهبراعالوهرسد این دانشجویان نظر میبه ،های تهرانورزشی دانشگاه

ها اطالع آنتا از درستی، نادرستی و دقت  تلف را با یکدیگر مقایسه کننداستفاده در منابع مخمورد

ورزشی علوم  شده در رشتةارد تقلب و دستکاری در منابع و مأخذ استفادهدر تشخیص مو، یابند

های و دیدگاه طالعات را مشخص کنندموجود در ا توانند نقایص احتمالیو نمی توانایی کافی ندارند

این بخش از پژوهش با نتایج  شده درنتیجة حاصل متناقض موجود در اطالعات را تشخیص دهند.

آمده دسته. با توجه به نتایج براستا نیست( هم2014)، یزدخواستی و فیضی رحیمی پژوهش

بیر با اتخاذ تداتهران  هایانشگاهدعلوم ورزشی های دانشکدهن الزم است مسئواللفه، درمورد این مؤ

تحصیالت تکمیلی علوم ورزشی، سطح وسعت و عمق اطالعات دانشجویان  بر ارتقایویژه، عالوه

توان با برگزاری می ،راستازمینة اطالع از درستی یا نادرستی این اطالعات را فراهم آورند. دراین

بیشتر این چهتحقق هر ورزشی زمینةهای مختلف رشتة علوم مورد حوزههای تخصصی درکارگاه

 فراهم آورد. هدف 

« توانایی درک موارد حقوقی و اقتصادی اطالعات» بینی معنادار مؤلفةتوانایی پیشدرمورد فقدان 

باید  ،های تهرانعلوم ورزشی دانشگاه نی دانشجویان تحصیالت تکمیلی رشتةبرای قابلیت کارآفری

مربوط به کاربرد اطالعات از ملزومات اساسی استفاده از  درک موارد حقوقی و اقتصادیکه گفت 

یابد غیراخالقی و غیرعلمی می استفاده از اطالعات جنبة ،اطالعات است. بدون درک این موارد

 از استفاده به مربوط اخالقی و حقوقی اصول و قوانین از اطالع (.2004 ،آبادی)ساالری و حسن
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گیرد.  صورت خود اخالقی و قانونی هایچهارچوب در اطالعات زا استفادهکه  شودمی باعث اطالعات

 شود. ترآسان نیز اطالعات درستی یا نادرستی دربارة قضاوتکه  شودمی سبب قوانین این رعایت

 افزایش ،درنتیجه و اطالعات از تردرست و بهتر استفادة باعث حقوق و قوانین این از آگاهی

 ،(2013) سان اعتقاد به همچنین، (.2011 و همکاران، یرزاصفیم) دشومی کارآفرینی هایقابلیت

 و اطالعات که اقتصادیو  اجتماعی ،قانونی اخالقی، لئمسا از بسیاری به اطالعاتی سوادبا فرد

 هاینامهینیآ مقررات، قوانین، از . چنین فردیاست واقف ،کنندمی احاطه را اطالعاتی فناوری

 هنگام و کنندمی پیروی هاآن از استفاده و اطالعاتی منابع به یابیدست به مربوط ضوابط سازمانی،

 . دارد نیاز اطالعاتی منابع از استفاده به عمل، یا محصول تبادل

تحصیالت دانشجویان که رسد نظر میآمده درمورد این مؤلفه، بهدستهبا توجه به نتایج ب ،روایناز

ده خوبی از قوانین و مقررات حقوقی حاکم بر استفابه نهای تهراعلوم ورزشی دانشگاه تکمیلی رشتة

 این در آمدهدستهب نتیجة آگاهی کافی ندارند. هاو نسبت به آن و کاربرد اطالعات مطلع نیستند

 و رحیمی و (2013)پور ، رمضانی، آقاجانی و کاظماشرفی مطالعات نتایج با حاضر پژوهش از بخش

 رویپژوهشی  (2013) همکاران و ریزیاشرفی .نیست همسو (2014) یزدخواستی و فیضی

 این دانشجویان که ندرسید نتیجه این به هادادند. آن انجام اصفهان پزشکی علوم دانشگاه دانشجویان

 به دیگران، مطالب نقل در داریامانت رعایت و دیگران علمی تولیدات از استفاده برعالوه دانشگاه

 خصوصی حریم به توجه ها،رسانه مقررات و انینقو به احترام ها،رسانه از همراه با مسئولیت ةاستفاد

 و رحیمی .دهندمی اهمیت قوانین صورتبه اطالعاتی منابع به دسترسی نیز و هارسانه در افراد

دادند.  انجام کاشان شهر هوشمند و عادی هایدبیرستان دبیران روی پژوهشی (2014) همکاران

 مطلوب درحد اطالعات اقتصادی و حقوقی درک توانایی بعد در دبیران یتوضع که داد نشان نتایج

 به منتسب که را اثری و دهندمی نشان خود اقدامات در دارند ادبی سرقت از که درکی هاآن و است

 صورتبه را صدا و تصویر داده، متن، ها. همچنین، آنکنندنمی عرضه خود اثر عنوانبه است دیگران

 شد، خواهند قولنقل مناسبت به بنا آینده در که را مطالبی و کنندمی منتشر و ذخیره کسب، قانونی

 هاآن با خود تعبیر تداخل از قول، نقل در امانت رعایت برعالوه تا کنندمی مشخص طور دقیقبه

 مکاناتا و هاسامانه تجهیزات، اطالعات، منابع از استفاده در را داریامانت رسم ها. آنشود جلوگیری

-می رعایت است شده تدوین اطالعات منابع به دسترسی ةدربار که هاییامهنینیآ کنند،می حفظ

-یادداشت گیرند،می کاربه را اطالعات فناوری کاربردی هایبرنامه انواع ،پژوهش ةنتیج برای کنند،

 هایموضوع و نندکمی ذکر ،هستند مربوط رایتکپی دارای موارد از استفاده مجوز به که را هایی

 که (2013) خالقی و پورعلی سیامک، مطالعة در .شناسندمی را بیان آزادی و سانسور با مرتبط

 حاکی نتایج ،شد انجام قم پزشکی علوم دانشگاه دانشجویان اطالعاتی سواد سطح سنجش زمینةدر
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 و حقوقی قتصادی،ا هایموضوع درک مؤلفة در را نمره ترینپایین دانشجویان این که بود آن از

 درمورد (2006) قاسمی اند.کرده کسب اطالعات از استفاده و دسترسی به مربوط اجتماعی

 منابع با مرتبط معنوی حقوق به دانشجویان که رسید نتیجه این به تکمیلی تحصیالت دانشجویان

 نبودنعضو لدلیبه شاید توجهیبی این که گیری کردنتیجه چنین وی .دارند اندک توجه اطالعاتی

 منابع به یرانیا پژوهشگران دسترسی محدودیت در یا مؤلف حق المللیبین هایپیمان در ایران

 . باشد (غیررایگان منابع ویژههب) علمی

د ایی کاربرتوان» و« ثر به اطالعاتتوانایی دسترسی مؤ»یت، با توجه به نقش معنادار دو مؤلفة نهادر

 شیلوم ورزع شتةرتحصیالت تکمیلی  دانشجویان بلیت کارآفرینیبینی قادر پیش« هدفمند اطالعات

 حصیالتدانشجویان ت های کارآفرینانه درگسترش قابلیت الزم است برایهای تهران، دانشگاه

بی به دستیا برای. های تهران به این دو مؤلفه توجه ویژه شوددانشگاه علوم ورزشی رشتةتکمیلی 

ف مختلالزم است مسیرهای « ثر به اطالعاتی دسترسی مؤتوانای» درمورد مؤلفة ،این هدف

 ،ت علوموزار طرفاز ارهای ورزشیوکویان به اطالعات مربوط به کسبدانشجبیشتر چههردسترسی 

های مانا و سازسایر نهادهکار و امور اجتماعی و جوانان، وزارت وتحقیقات و فناوری، وزارت ورزش

انشی دا و نقایص ه، کاستیمشاوره هایو با برگزاری جلسه دمسئول دراختیار دانشجویان قرار گیر

 اربردکتوانایی » درمورد مؤلفة ،همچنین .مینه از ذهن دانشجویان برطرف شودزموجود دراین

 وزةرینی در حمند به کارآفهاطالعات ویژه به دانشجویان عالق الزم است برای ارائة« هدفمند اطالعات

وند تا تشکیل ش علوم ورزشیهای در دانشکدهکارآفرینی و اشتغال های تخصصی کارگروه ،ورزش

 و ها پاالیش شود.نآاطالعات تخصصی به افراد کارآفرین ورزشی، اطالعات ذهنی  بر ارائةعالوه

روشن و پیش ازبیش ههای کارآفرینانبه فعالیتها آنر بهتچههردستیابی مسیرهای  همچنین،

هدررفتن اطالعات از بهمند، هدانشجویان عالق هایه از دانش و تجربهبر استفادعالوهتا  مشخص شود

     .ذهنی و فکری خالقانة دانشجویان کارآفرین جلوگیری شود
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Abstract 
The purpose of this research was the relationship between information literacy with 

entrepreneurial capabilities of Physical Education Graduated students of Tehran 

Universities. The Statistical population were all of the Physical Education graduated 

students of Tehran Universities (N=1100). According to Morgan table, 270 people were 

chosen with sampling stratified random method. Information literacy standard 

questionnaire (2003) and Durham entrepreneurial capabilities standard questionnaire 

(1991) were used to collect data. The results showed there was significant relationship 

between information literacy with entrepreneurial capabilities of Physical Education 

Graduated students of Tehran Universities. Also, based on regression analysis, there 

were significant relationships between components of the information literacy and 

entrepreneurial capabilities and information literacy can predict entrepreneurial 

capabilities. In addition, the two components of "the ability to effective access to 

information" and "the ability to use targeted information" had the most ability to 

significant prediction for entrepreneurship capability of sport sciences graduated 

students in Tehran universities. Considering the effective role of "the ability to use 

targeted information" in predicting of student entrepreneurship capacity, it is necessary 

that universities to provide specialized information related to entrepreneurship and 

employment to students interested in sport entrepreneurship. 
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