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Abstract 

Aim: The aim of this paper is to determine the multiple relationship between Information 

literacy, Knowledge sharing, and Entrepreneurial Potential of Qom University students. 

Methodology:The research method is a descriptive and multivariate correlation. The 
statistical population includes all undergraduate and doctoral students (3476 people) of Qom 

University in the academic year of 2019-2020 and the sampling method is stratified-random. 

The sample size was 346 people according to Cochran's formula. Data were collected through 
questionnaires of information literacy of Solomon, Wilson& Taylor (2007), Knowledge Sharing 

of Van den Hooff & de Ridder, and Entrepreneurial Potential of Mirza Safi, Rajaipour & 

Jamshidian (2011). The validity of these questionnaires was confirmed using content validity 
and their reliability was calculated by calculating Cronbach's alpha coefficient. 

Results: There is a significant and multiple relationship between information literacy 

(Definition of information needs, information location, information evaluation, information 
organization, information exchange) and knowledge sharing (Knowledge donation and 

knowledge gathering) with students' entrepreneurial abilities. 

Conclusion:Students with information literacy have the ability to understand and develop 
new ideas and play an effective role in knowledge production, transfer and exploitation and will 

play an effective role in developing entrepreneurial skills and activities for the development 

goals of society and the country. 
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 چکیده

 های کارآفرینی   سواد اطالعاتی، تسهیم دانش و قابلیتهدف پژوهش حاضر تعیین رابطه چندگانه بین  هدف:
 دانشگاه قم است. دانشجویان
دانشجویان کلیه روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی چندمتغیری است. جامعه آماری شامل  شناسی: روش

تصادفی  -ای گیری طبقه و روش نمونه 84-89نفر( دانشگاه قم در سال تحصیلی  6743دکتری )کارشناسی ارشد و 
های سواد اطالعاتی    ها از طریق پرسشنامه   تعیین شد. دادهنفر  673باشد. حجم نمونه براساس فرمول کوکران تعداد  می

، میرزاصفی های کارآفرینی قابلیتو ( 7007)در یر   دیهوف و    م دانش واندنیتسه(، 7004) سولمون، ویلیامسون و تایلر
و پایایی آنها با ها با استفاده از روایی محتوایی    ( گردآوری گردید. روایی این پرسشنامه0680) جمشیدیان و پور رجایی

 محاسبه ضریب آلفای کرونباخ تایید شد.
دهی اطالعات،    اطالعات، ارزشیابی اطالعات، سازمانیابی  )تعریف نیاز اطالعاتی، مکانبین سواد اطالعاتی ها: یافته

و  چندگانه رابطهدانشجویان  های کارآفرینی   قابلیتبا دانش(  یدانش و گردآور یم دانش )اهدایتسهو  تبادل اطالعات(
 دارد.معناداری وجود 

د بوده و نقش یجد یها دهیت پرورش ایدارای قوه درك و قابل یبرخوردار از سواد اطالعات یاندانشجو گیری: نتیجه
 ینیکارآفر یها   تیها و فعال   تیتوسعه قابلداشته و نقش موثری در را برداری از آن  موثری در تولید دانش، انتقال و بهره

 جهت اهداف توسعه جامعه و کشور خواهند داشت. 

 

 .دانشجویان، دانشگاه قم سواد اطالعاتی، تسهیم دانش، کارآفرینی، ها: کلیدواژه

  

                                                           

های  بررسی رابطه سواد اطالعاتی، تسهیم دانش و قابلیت(. 1318بهرامی، س.؛ جعفری هرندی، ر. ) پژوهش حاضر برگرفته از: .1
 (، ارائه شده در دانشگاه قم، است.287. طرح پژوهشی درون دانشگاهی)شماره طرح: دانشگاه قم کارآفرینی دانشجویان

 14/46/1311 تاریخ پذیرش:؛    21/44/1318 تاریخ دریافت:
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 مقدمه. 9

 یروافزا جاین یها   یج فناوریاست که در آن به تدر یاطالعات یا   جامعه ،امروز یجامعه فراصنعت
 یها ضرور   سازمان یبرا یده امروزیچیا و پیط پویدر مح دهند و یافزا م دانش یها   یخود را به فناور

محصوالت و  در یو کاربرد یجاد، اعتباربخشیا ید را به شکلیجد طور مداوم دانش است که به
ن یداشته است که ا یر رشد روزافزونیاخ یها ت مقوله دانش در دههیاهم رند.یخدمات خود به کار گ

 یکیها    باشد. امروزه سازمان یک سازمان میاز منابع استراتژ یکیاز تمرکز بر دانش به عنوان  یامر ناش
جو    و   سازمان خود جست یانیزان دانش بنیش میافزا گر را درید یها   ز خود از سازمانیتما یها از راه

ن، شناخت و یابند. بنابرایدست  یو نوآور ییاز کارآ یق آن به سطوح باالتریکنند تا بتوانند از طر یم
زاده،    یرسد )نق   یبه نظر م یش از اندازه الزم و ضروریها ب   با مفهوم دانش در چارچوب سازمان ییآشنا

 یند توسعه هر ملتیدر فرا یاتیدانشگاه نهاد ح (.8، ص1388، زاده یو نق یمقدم شهرزاده  جالل
رسالت  د.یل نمایرا تسه یو فرهنگ یاسی، سی، اجتماعیتواند توسعه اقتصاد   یکه م یاست، نهاد

آموختگانی است که بتوانند با دانش خود، گامی در جهت توسعة کشور  ها تربیت دانش   دانشگاه
امروزه دولت و موسسات آموزش عالی، رویکرد خود را نسبت به مسئله اشتغال بردارند. 

اند که حل این معضل با ایجاد مستقیم شغل توسط دولت    کردگان تغییر داده و دریافته تحصیل
پذیر نیست، بلکه مستلزم تغییر در رویکردهای آموزشی موسسات آموزش عالی است. آموزش    امکان

آموختگان پس از فراغت از تحصیل، نه به دنبال کاریابی، قادر به  اشد که دانشای ب باید به گونه
آموختگانی است که بتوانند با دانش خود، گامی در  ها تربیت دانش کارآفرینی باشند. رسالت دانشگاه

 (. 242، ص1314، جمشیدیان و پور رجاییجهت توسعه کشور بردارند )میرزاصفی، 
 عدانشی هستیم که در آن منابع اصلی اقتصاد، دیگر سرمایه یا مناب در حال ورود به جامعه ما

دانشی نقش اصلی را ایفا های    انسان طبیعی و یا کار نیست، بلکه دانش است و دانش خواهد بود و
 شود، به این معنی که دوره اقتصادی جدید،   مدیریت دانش موجب توفیق اقتصاد آینده می .کنند   می

 ور است. اقتصاد دانش مح
و  یابی، بازییدر نحوه شناسا یادیز یها   ر و تحولییسبب تغ یاطالعات یها یآور ع فنیرشد سر

خواندن و نوشتن بود  ییتوانا ین سواد به معنیاستفاده موثر از اطالعات شده است. سابق بر ا
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شدن هرچه  ید علم و تخصصیجد یها   (. در دهه گذشته ظهور حوزه26، ص 1116، 1)سیستون
، سواد ی، سواد فرهنگیا   ، سواد رسانهیاز سواد را ارائه کرد. سواد علم یا   ف تازهیشتر علوم، تعاریب
 شوند.   یف میتعر یه سواد اطالعاتیر سایز یدی از سواد هستند که همگیف جدیو... تعار یاضیر

العمر بوده و    مر و مادامسواد اطالعاتی فرایندی مقطعی و گذرا نیست، بلکه نیازمند آموزش مست
است. در واقع سواد اطالعاتی عنصر اصلی و موثر در  یزیر   ازمند برنامهین مهم نیمحقق شدن ا یبرا

العمر، رسالت و مأموریت محوری  باشد. از طرفی تحقق یادگیرندگان مادم العمر می   یادگیری مادام
ها با اطمینان از اینکه افراد،    دانشگاههای آموزش عالی است. موسسات آموزش عالی و  نظام

اند و با کمک به آنان در  های فکری الزم برای استدالل و تفکر انتقادی را کسب کرده   توانمندی
گرفتن را یاد بگیرند، مبانی رشد مستمر در حیات شغلی و  ساختن چارچوبی برای اینکه چگونه یاد

گاه جامعه را در اختیار آنان مینیز ایفای نفش به مثابه شهروندان و اعضای  ، 1385گذارد )قاسمی،  آ
ان انبوه اطالعات موجود، خود یاز از میبه اطالعات مورد ن یاست دسترس یهی(. بد26ص

ن یکه فاقد ا یر شده است. کسانیتعب یطلبد که از آنها به سواد اطالعات   یم یخاص یها مهارت
 یها مهارت یاز خود سردرگم هستند. سواد اطالعاتیرد نافتن اطالعات موی یها باشند، برا   ییتوانا

آموزش مستقل  یبرا یشخص یالعمر و جهت بخش   مادام یریادگیه و اساس یکه پا یتفکر انتقاد
د یجد یها   دهیت پرورش ای، قوه درك و قابلیبخشد و افراد با سواد اطالعات   یاست را شکل و توسعه م

ل یو تما یید توانایبا ین کار خواهند داشت. افراد باسواد اطالعاتیانجام ا ینان برایرا دارند و اطم
ا را داشته باشند. از یپو یازهایه نیافت کلیدر یبرا یج آموزشیرا یها یها و تکنولوژ یبکار بردن تئور

گاه نم یموجب داشتن شهروندان یین رو، وجود اطالعات به تنهایا نکه آنها یشود، مگر ا یمطلع و آ
 (.32، ص1382استفاده مؤثر از اطالعات را کسب کرده باشند )زمانی،  یالزم برا ییاناتو

ناپذیر با    هایی هستند که پیوند اجتناب   ها از جمله سازمان   موسسات آموزش عالی و دانشگاه
نه یدر زم یدیکل یم دانش نقشید و تسهیتول یدانش، ایجاد و اشاعه آن دارند و به عنوان متول علم و

را به عهده دارند. بهبود  یو خصوص یدولت یها م دانش در بخشیاشاعه فرهنگ و ساختار تسه
ان و کارکنان ید، دانشجویان اساتین فرهنگ مین نهادها و گسترش ایم دانش در ایتسه یو کّم  یفیک

ز خواهد شد. یجامعه ن یها گر و بخشیم دانش در سطوح دیدانشگاه منجر به بهبود عملکرد تسه

                                                           

1. Siitonen  
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 یها هیت سرمایریآن در مد یشرفت دانش محور کشور و توانمندیها بازتاب پ قت، دانشگاهیر حقد
 (.7، ص 1381عا، یو شف یوانان یسیآنها هستند )سهرابی، رئ یو رشد و تعال یانسان

از  یدیجد یها ها و فرصت دهیق آن ایرا از طریشود، ز یمهم محسوب م یندیم دانش فرآیتسه
(. 35، ص 1116، 1د )گرانتیآ یبه وجود م یل افراد به کارکنان دانشیکردن و تبد یق اجتماعیطر

است که در آن  یم دانش، فرهنگیشود. فرهنگ تسه یجاد میم دانش براساس اعتماد ایفرهنگ تسه
م دانش، یو تسه یگر، همکاریکدیم دانش هنجار است، نه استثناء و افراد به خاطر کار کردن با یتسه

م دانش را تبادل دانش ی( تسه2446) 2(. جکابسون36، ص1388چ لی، ی)قل کنند یافت میپاداش در
داند، او  یکنند، م یکه آن را جذب م یدهند و کسان یکه دانش را انتقال م یکسان یعنین افراد، یب

 کند.  ین افراد تمرکز میو تعامل ب یه انسانیم دانش بر سرماین معتقد است که تسهیهمچن
اند که  م کردهیتقس یم دانش را به دو مؤلفه اساسیند تسهی( فرآ2444) 3ریدر یو دواندن هوف 

 عبارتند از:
 گر،یک شخص توسط خودش به شخص دی یه فکریانتقال سرما دانش: ی( اهدا1
دانند  ی: افراد به صورت فعال، به همکاران خود مراجعه کرده تا آنچه که آنان مدانش ی( گردآور2

 رند.یاد بگیرا 
ا توجه به بحث توسعه دانایی محور که هم اکنون در همه کشورها مطرح است، رسالت ب

آموختگانی است که بتوانند با دانش خود، گامی در جهت توسعه کشور  ها تربیت دانش دانشگاه
 بردارند، کارآفرینی مهمترین عامل توسعه اقتصادی و موتور محرکه آن است.

ن مراکز از افراد یشوند. ا ید در آن خلق میه مشاغل جداست ک ین مکانیآفر   دانشگاه کار
است. در  یابیو بازار یمال ،یآموزش یها تیت شامل حماین حمایند. انک یت مین حمایکارآفر

ن ی. در چنخواهند کرددا یها و... را پ شگاهیآزما ،ها به کتابخانه ینان امکان دسترسیجه کارآفرینت
د کسب و کار را فراهم یشود تا مراکز جد یفراهم م یامکانات گذاران هیسرما یبرا ییها دانشگاه

ی اقتصادی و اجتماعی  ها در توسعه کند که دانشگاه ها ایجاب می انتظارات جدید در دانشگاه ورند.آ
کشور نقش محوری ایفا کنند. تحقق این خواسته از طریق تحول در دانشگاه سنتی است 

                                                           

1. Grant 

2. Jacobson 

3. Van den Hooff & de Ridder 
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کنند. چراکه وجود  عنوان یکی از ابزارهای توسعه محسوب می(. کارآفرینی را به 1134، 1)شومپیتر
شود. همچنین با توجه به افزایش سریع  ها می های کارآفرین موجب ایجاد بستر موفقیت انسان

ها، ضرورت  های مدیریت سنتی در سازمان اعتمادی نسبت به شیوه رقبای جدید و ایجاد حس بی
کشف و پرورش افراد خالق و زمینه، های پویا در این  وظیفه سازمان .شود کارآفرینی احساس می

 کارآفرین است.
 ، کنترلیریپذ سكیر شرفت،یپ زهیانگ دارنده را نیکارآفر افراد یها یژگی( و1161) 2کللند مك

 ذکر یها یژگیپرورش و شده، انجام قاتیتحق براساس داند. یم یطلب استقالل و تیخالق ،یدرون

  .شود یم آنان ینیکارآفر یها تیقابل تیتقو باعث افراد در شده
ها، با تالش و پشتکار بسیار و همراه با پذیرش  گیری از فرصت کارآفرینی به مفهوم بهره

ز ئ(. نکته حا53، ص2442، 3های مالی، روانی و اجتماعی است )هیسریچ و پیترز مخاطره
همچنین  ها و فرصتها در درجه اول مستلزم شناخت  گیری از فرصت اهمیت آن است که بهره

گاهی، ا ها های مورد نیاز برای استفاده از این فرصت ها و مهارت ویژگی ست و این شناخت و آ
های اساسی  سواد اطالعاتی در جوامع امروزی مهم و از شاخص. باشد میمستلزم کسب اطالعات 

سواد  .(84، ص1314توجه به مدیریت دانش و به ویژه دانش آشکار است )حسینی و پوراسدی، 
گیری از آنها، به  ها و بهره اطالعاتی به عنوان ابزار دستیابی به دانش و اطالعات، در شناخت فرصت

ع ی. رشد سرکند و این نقطة اشتراک سواد اطالعاتی و کارآفرینی است کارآفرینان کمک شایانی می
و استفاده موثر از  یبای، بازییدر نحوه شناسا یادیز یها ر و تحولییسبب تغ یاطالعات یها یآور فن

است. بنابراین،  یعلم یها افتهین یبه آخر یازمند دسترسین یاطالعات شده و حل مساله اطالعات
شود و تبادل متقابل دانش و  ها محسوب می ک در دانشگاهیک منبع استراتژیدانش به عنوان 

به  دانشجویان برای کمکهای کارآفرینی در  تواند در خلق ایده و فعالیت تجربیات دانشجویان می
شوند    یشناخته م یفکر یها   هیها سرما   دانشجویان دانشگاهآینده بهتر و مناسب فراهم شود.  دستیابی

د علم یتوانند در تول   یشتر میباشند، ب یسواد اطالعات یها   ن جامعه مجهز به مهارتیا یو اگر اعضا
 های کارآفرینی   ، تسهیم دانش و قابلیتیاطالعات ت سوادیوضع یرو بررس   نیکارآمدتر باشند. از ا

                                                           

1. Schumpeter 

2. McClelland 
3. Hisrich & Peters 
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 برخوردار است.  یت خاصیپژوهش از اهم یدانشجویان دانشگاه به عنوان ارکان اصل

 پیشینه تحقیق. 2

 یها مهارت آموزش یها دوره و ینیکارآفر نیب نشان داد یپژوهش (، در1382) یبیهزارجر
 .دارد وجود یدار یمعن رابطه تیخالق و تیموفق به ازین ،یریپذ سكیشرفت، ریپ زهیانگ ،یفرد

 یاجتماعه یند تبادل دانش و تجربه با توسعه سرمایرابطه فرآ ی(، در بررس1386ق )ینوارصد
نشان داد که تبادل دانش و تجربه و  ید بهشتیدانشگاه شه یها ان ساکن خوابگاهیان دانشجویم

ند ین فرآین بیست. همچنیبرخوردار ن یت خوبیان از وضعین دانشجویدر ب یه اجتماعیسرما
 وجود دارد. یرابطه مثبت و معنادار یه اجتماعیو گسترش سرما« تبادل دانش و تجربه»

 بین داد نشان ،های دولتی شهر اصفهان ررسی میزان موفقیت دانشگاهب در ،(1387)قنادیان 
 کارآفرینی های مؤلفه خصوص در آخری سال و اولی سال دانشجویان توسط شده کسب های نمره

 وجود معناداری تفاوت( درونی کنترل و پیشرفت انگیزه خالقیت، طلبی، استقالل پذیری، ریسک)
در ند و موفق نبود کارآفرینی رسالت تحقق در اصفهان دولتی های دانشگاه نتیجه، نداشته و در

 آنان، رشتة و ها نمره میانگین و جنسیت براساس دانشجویان های کارآفرینی ضمن، بین قابلیت
 نداشته است. وجود تفاوت

ت مطالعه یوضع و یسواد اطالعات ،م دانشیتسه (، در بررسی1314حسینی و پوراسدی )
، درصد( 84) یآموزش یها فشرده بودن کالس نشان دادند که یدانشگاه علوم انتظام انیدانشجو

، عوامل مهم کاهش درصد( 61) النئوفرماندهان و مس یریگ ، سختدرصد( 12) ینات نظامیتمر
داشتن  یبرا ینات نظامیو تمر یآموزش یها تر در کالس قیدق یزیر ان است. برنامهیمطالعه دانشجو
 باشد. یان میش مطالعه دانشجویافزا یت کارها برایان در اولویتر دانشجوشیساعت فراغت ب

اثر  دانشجویان ای بر سواد اطالعاتی سواد رسانهنیز نشان دادند ( 1314میرزاصفی و همکاران )
 های کارآفرینی همچنین سواد اطالعاتی بر تمامی قابلیتشته و داری دا مستقیم، مثبت و معنی

 شته است.داداری  اثر مستقیم مثبت و معنی دانشجویان
م یط دانشگاه، تسهیت محیفین کیرابطه ب یبررس(، در 1313و کشاورزی ) ، محمدییمرزوق

ت یفیک یها مولفهنشان دادند که  رازیش یان دانشگاه علوم پزشکیدانشجو یلیدانش و عملکرد تحص

سواد اطالعاتی، تسهیم دانش بین رابطه چندگانه در این راستا، پژوهش حاضر درصدد بررسی 
 باشد. می های كارآفرینی دانشجویان دانشگاه قم و قابلیت
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 شته است.ان دایدانشجو یلیبر عملکرد تحص یم دانش اثر معناداریط دانشگاه و تسهیمح
در توسعه  یدانشگاه یها نقش آموزش(، در بررسی 1314) یپردنجان یمراد و یصالح

، یطلب شرفتیپ یها تین قابلیانگیمنشان دادند که  انیدانشجو ینیکارآفر یها تیها و فعال تیقابل
شتر است، یآنان ب یطلب و استقالل یریپذ سکیر یها تینسبت به قابل یت و کنترل درونیخالق

 یها تینسبت به فعال ینیو گذراندن درس کارآفر یابتکار یها انجام طرح یها تین فعالیانگیم
شتر یب یآموزش یها و شرکت در کارگاه ینیت در انجمن کارآفریق، عضوینگارش مقاله و تحق

آنان نقش  ینیکارآفر یها تیه قابلیدر توسعه کل یدانشگاه یها ان آموزشیدگاه دانشجویاست، از د
نانه یکارآفر یها تیدر توسعه فعال یدانشگاه یها دگاه آنان آموزشین از دیداشته است، همچن

ان در یت دانشجوینه عضویق، فراهم ساختن زمینگارش مقاله و تحق یها نهیان در زمیدانشجو
 یآموزش یها ان در کارگاهینه شرکت دانشجویدانشگاه، فراهم ساختن زم ینیانجمن کارآفر

 یها ق به انجام طرحینه تشویمعنادار داشته است، اما در زم ینقش یلحاظ آماربه ، ینیکارآفر
 وجود ندارد. یبه لحاظ آمار ینقش معنادار ینیه درس کارآفرئو ارا یابتکار

 و عوامل ین سطح سواد اطالعاتییبا هدف تع یپژوهش در، (1317و همکاران ) یوهاب
 نشان دادندکردستان و دانشگاه کردستان  یشگاه علوم پزشکان دانیمرتبط با آن در دانشجو

 یاطالعات یها ت مهارتیان و با توجه به اهمیدانشجو ین سواد اطالعاتییبا توجه به سطح پاکه 
 یمثل برگزار ییها در شغل خود، آموزش مهارت افراد ییش کارایو افزا یشرفت علمیدر پ

 به یان ضروریدانشجو یش سواد اطالعاتیافزا یبراانه یق و کار با رایروش تحق یها کارگاه
 . رسد یم نظر

ان ین دانشجویدر ب یسطح سواد اطالعات یبررس(، در 1317پناهی ) ، عبدی ویصدق
جامعه پژوهش در سطح  یعاتت سطح سواد اطالیکه وضعنشان دادند  یتوانبخش یها رشته

 رد.متوسط قرار دا
(، با بررسی و ارزیابی وضعیت موجود آموزش کارآفرینی دانشجویان در 2442) 1گویپوست

های  ها برای آموزش کارآفرینی، دوره ترین دوره کشور آرژانتین نشان داد که از نظر دانشجویان، مهم
 آموزش خالقیت و نوآوری است.

                                                           

1. Postigo 

https://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=103767
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 کارآفرینی یها قابلیت با محیطی عوامل ارتباط پیرامون یپژوهش(، در 2444) 1فرانک و لوتجه

 اجرا دولت طرف از که هایی سیاست و بازار مانند کالن محیطی عوامل بر عالوه که دادند نشان

 یها قابلیت ایجاد در مؤثر عوامل جمله از نیز دانشگاه مانند خرد محیطی عوامل شود، می

 .روند می شمار به کارآفرینی
(، نیز نشان دادند که کارآفرین شدن قابل آموزش است و در دانشگاه 2445) 2ادوارز و مایر

 توانند کارآفرین شوند.  افراد از طریق آموزش و دستیابی به یادگیری می
(، در پژوهشی با هدف گسترش مولفه کارآفرینی دانشجویان ترکیه 2446) 3گارول و آستان

پذیری، نوآوری از نظر دانشجویان  فه نیاز به پیشرفت، کانون کنترل، ریسکنشان دادند که چهار مول
باالتر از سطح متوسط و دو مولفه تحمل ابهام و اطمینان به خود از نظر آنان کمتر از سطح متوسط 

 بوده است.
زه آنان با یان و انگیت جذب دانشجوین قابلی( در بررسی رابطه ب2411) 4، نور و داودینذر
زه آنان با یان و انگیت جذب دانشجوین قابلینشان دادند که ب یمالز یها دانش در دانشگاهانتقال 

 وجود دارد. یانتقال دانش ارتباط معنادار

 دانشجویان توانمندسازی کارگاه برگزاری که دادند نیز نشان (2416) 5باروتینا و کنسینگتون
 برای آنها توانایی جستجو، اصطالحات و کلیدی کلمات رشته، با مرتبط های پایگاه شناسایی برای

 نتیجه در توجهی قابل میزان بنفس دانشجویان به و اعتماد بخشد می بهبود را اطالعات ارزیابی
 است. یافته افزایش کارگاه در شرکت

 پژوهشفرضیه . 3

 فرضیه اصلی. 3-9

، رابطه قم های کارآفرینی دانشجویان دانشگاه سواد اطالعاتی، تسهیم دانش و قابلیتبین 
                                                           

1. Franke & Lüthje 
2. Edwards & Muir 
3. Gurol & Astan 
4. Nazri, Nor & Daud 

5. Baroutiana & Kensington-Millerb 
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 وجود دارد.معناداری 

 های فرعی فرضیه. 3-2

  وجود دارد. معناداریرابطه  دانشگاه دانشجویاندانش  یاهدا و سواد اطالعاتی بین (1
 . دارد معناداری وجود رابطه دانشگاه دانشجویان دانش یگردآور و سواد اطالعاتیبین ( 2
 وجود دارد. معناداریرابطه  دانشگاه دانشجویان طلبی توفیق و سواد اطالعاتیبین  (3
 وجود دارد. معناداریرابطه  دانشگاه دانشجویان طلبی استقالل و سواد اطالعاتیبین  (4
 وجود دارد.  معناداریرابطه  دانشگاه دانشجویان گرایش به خالقیت و سواد اطالعاتیبین  (5
  وجود دارد. معناداریدانشگاه رابطه  دانشجویان پذیری ریسک و سواد اطالعاتیبین  (6
  وجود دارد. معناداریرابطه  دانشگاه دانشجویان کنترل درونی و سواد اطالعاتیبین  (7
  .وجود دارد معناداریرابطه  دانشگاه دانشجویان تحمل ابهام و سواد اطالعاتیبین ( 8
 رابطهدانشگاه  دانشجویانهای کارآفرینی  تسهیم دانش و قابلیت ،سواد اطالعاتیبین ( 1

 وجود دارد. چندگانه معناداری

 پژوهش  شناسی روش. 4

از نوع  یفیها، توص و از نظر روش گردآوری داده ین پژوهش از نظر ماهیت، کاربردیا
جامعه آماری این پژوهش شامل  چند متغیره بوده که به روش پیمایشی انجام شده است. یهمبستگ

 1317-1318های دانشگاه قم در سال  دانشکدهمقطع کارشناسی ارشد و دکتری  دانشجویانکلیه 
گیری در این  روش نمونه نفر پسر( است. 1662نفر دختر و 1814نفر ) 3476 بود که تعداد آنها

ای متناسب با حجم آماری بود. برای برآورد حجم نمونه از فرمول کوکران  پژوهش، تصادفی طبقه
 انتخاب شدند.به عنوان نمونه نفر  346استفاده شد و تعداد 

 
 گیری متغیرها ابزار اندازه. 4-9

سخ سواد اطالعاتی سولمون، پا پرسشنامه بستهبرای سنجش متغیرهای تحقیق از در این مطالعه 



 17 های کارآفرینی دانشجویان دانشگاه قمسواد اطالعاتی، تسهیم دانش و قابلیت

مؤلفه جمع پنج آیتم طراحی شده و نمره سواد اطالعاتی  34در ( 2447) 1ویلیامسون و تایلر
یابی اطالعات، سازماندهی اطالعات، تبادل یابی اطالعات، ارزش )تعریف نیاز اطالعاتی، مکان

سئوال  14در قالب ( 2444م دانش، واندن هوف و دی ریدر )یتسهپرسشنامه  است. اطالعات(
 است.دانش(  یدانش و گردآور یدو مؤلفه )اهدا جمع نمرات م دانشیتسه نمره بوده و پاسخ بسته

 پاسخ سوال بسته 31در قالب ( نیز 1314) انهمکار و های کارآفرینی میرزاصفی قابلیت پرسشنامه
 ،گرایش به خالقیت ،طلبی استقالل ،طلبی توفیقهای کارآفرینی جمع شش مؤلفه ) نمره قابلیتکه 

به صورت مقیاس سه پرسشنامه  یده ف پاسخیط( است. تحمل ابهام ،کنترل درونی ،پذیری ریسک
استفاده و ها از روایی محتوایی و صوری  جهت سنجش روایی پرسشنامهاست.  کرتیای ل درجه 5

کرونباخ برای سه پرسشنامه به  یب آلفایضر با روش ها پرسشنامهمورد تایید قرار گرفت. پایایی 
 شد.محاسبه  84/4و  11/4، 71/4ترتیب 

 یفیار توصو در دو سطح آم SPSS(23)ها با استفاده از نرم افزار  جهت تجزیه و تحلیل داده
، t)آزمون  یرسون( و استنباطیپ یگشتاور یب همبستگین، انحراف معیار و ضریانگی)درصد، م

  .انس و رگرسیون چندگانه( استفاده شدیل واریتحل

 های پژوهش  یافته. 5

درصد دانشجویان  51درصد مرد بودند.  48درصد دانشجویان، زن و  52ها نشان داد که  یافته
ه و بودفنی و مهندسی  پاسخگویاندرصد  4/16درصد آنان علوم پایه و  2/45ساله و  34تا  26بین 

 های  مؤلفهدرصد متاهل بودند. از طرف دیگر، میانگین نمرات  5/54و  مجرد درصد 5/41

یابی اطالعات، ارزشیابی اطالعات، سازماندهی  عاتی )تعریف نیاز اطالعاتی، مکانسواد اطال
 میانگین بوده و از حد متوسط باالتر است. 334/3در بین دانشجویان  اطالعات، تبادل اطالعات(

بوده و  462/3در بین دانشجویان دانش(  یدانش و گردآور یم دانش )اهدایهای تسه مؤلفه نمرات
 ،طلبی استقالل ،طلبی توفیقهای کارآفرینی ) قابلیتنمرات  میانگین باشد. می در حد متوسط

بوده و  437/2در بین دانشجویان ( تحمل ابهام ،کنترل درونی ،پذیری ریسک ،گرایش به خالقیت
دانشجویان از حد های کارآفرینی  قابلیتبیانگر آن است که باشد و  تر می از حد متوسط پایین

 باشد.  می تر پایین متوسط
                                                           

1. Solomon, Wilson & Taylor 
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 تحقیق با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون آمده است. 8تا  1فرضیات  1در جدول 

 دار بین نتایج آزمون وجود رابطه معنی -1جدول

 های کارآفرینی های تسهیم دانش و قابلیت و مولفه سواد اطالعاتی

 روابط موجود بین متغیرها
ضریب 

 همبستگی

سطح 

 معناداری
 نتیجه آزمون

 0تایید فرضیه  000/0 073/0  دانشجویاندانش  یاهدا و سواد اطالعاتیبین رابطه معنادار 

 7تایید فرضیه  000/0 037/0 دانشجویان دانش یگردآور و سواد اطالعاتیبین رابطه معنادار 

 6تایید فرضیه  000/0 040/0 دانشجویان طلبی توفیق و سواد اطالعاتیبین رابطه معنادار 

 7تایید فرضیه  007/0 006/0 دانشجویان طلبی استقالل و سواد اطالعاتی بینرابطه معنادار 

 0تایید فرضیه  006/0 073/0 دانشجویان گرایش به خالقیت و سواد اطالعاتیبین رابطه معنادار 

 3تایید فرضیه  000/0 069/0 دانشجویان پذیری ریسک و سواد اطالعاتیبین رابطه معنادار 

 4تایید فرضیه  000/0 770/0 دانشجویان کنترل درونی و سواد اطالعاتیبین رابطه معنادار 

 9تایید فرضیه  000/0 770/0 دانشجویان تحمل ابهام و سواد اطالعاتیبین رابطه معنادار 

های فرعی تحقیق،  شود، سطح معناداری برای همه فرضیه مشاهده می 1همانطور که در جدول 
تسهیم  ،سواد اطالعاتی توان نتیجه گرفت بین ( است. بنابراین، می45/4سطح خطای )تر از  کوچک

گرایش  ،طلبی استقالل ،طلبی توفیقهای کارآفرینی ) قابلیت( و دانش یدانش و گردآور یاهدا) دانش
دانشگاه قم رابطه معناداری وجود دانشجویان ( تحمل ابهام ،کنترل درونی ،پذیری ریسک ،به خالقیت

دارد و از آنجا که ضرایب همبستگی به دست آمده برای همه روابط مثبت هستند، بنابراین، روابط بین 
 باشند.  متغیرهای وابسته و مستقل ذکر شده به صورت مستقیم )مثبت( می

د بررسی قرار تحقیق با استفاده از آزمون رگرسیون چندگانه مور 1فرضیه  5تا  2در جداول 
 گرفته است.

 دانشجویانم دانش یتسهو سواد اطالعاتی ن یون چندگانه بیرگرسخالصه  -2جدول

(R) 2ضریب تعیین) ضریب همبستگی چندگانه
R) F سطح معناداری 

648/0 077/0 746/3 000/0 

در سطح  یدرجه آزاد 335و  5محاسبه شده با  Fمقدار  دهد که ینشان م 2جدول های  داده
و سواد اطالعاتی های  مولفهن یب ،تر است. لذا جدول بزرگ ی( از مقدار بحرانα= 45/4) صیتشخ
 یب همبستگی(. ضرP= 444/4وجود دارد ) یدار یچندگانه معنرابطه  دانشجویان م دانشیتسه
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رات ییدرصد از تغ44/14 ،نیبنابرا است. 144/4ن اصالح شده ییب تعیو ضر 371/4چندگانه 
سواد ر یتحت تأث دانش( یدانش و گردآور یم دانش )اهدایتسه های مولفهانس یمربوط به وار

 است.اطالعاتی 

 دانشجویانم دانش یتسه وسواد اطالعاتی های  مولفهن هر کدام از یرابطه ب -3جدول

 ها شاخص

 β Βeta tob p رهایمتغ

 000/0 990/07 - 048/7 مقدار ثابت

 000/0 086/0 749/0 700/0 تعریف نیاز اطالعاتی

 000/0 679/7 064/0 777/0 یابی اطالعات مکان

 000/0 876/0 000/0 094/0 ارزشیابی اطالعات

 000/0 466/0 003/0 073/0 سازماندهی اطالعات

 000/0 000/0 609/0 083/0 تبادل اطالعات

م دانش یتسه و بین تعریف نیاز اطالعاتی β، ضرایب 3جدول های مندرج در  دادهاساس بر
م دانش یتسه و ارزشیابی اطالعات بین ،137/4م دانش یتسهو  یابی اطالعات بین مکان ،278/4
 م یتسهو بین تبادل اطالعات و  146/4م دانش یتسه و سازماندهی اطالعات ، بین455/4

ر یزبه صورت توان  میرا  ینیب شیمدل پ(. >41/4pاند ) است که همگی معنادار بوده 318/4دانش 
 نشان داد:

Y= 171/2 + 414/4 X1+ 222/4  X2+  487/4 X3+ 146/4 X4+ 116/1 X4 

 دانشجویانکارآفرینی  های قابلیتو م دانش یتسهن یون چندگانه بیرگرسخالصه  -4جدول

(R) 7) ضریب تعیین ضریب همبستگی چندگانه
R) F p 

760/0 093/0 740/7 000/0 

 صیدر سطح تشخ یدرجه آزاد 338و  2محاسبه شده با  Fدهد که مقدار  ینشان م 4جدول
(45/4  =αاز مقدار بحران )های قابلیتو م دانش یتسههای  مولفهن یب ،تر است. لذا جدول بزرگ ی 

 یب همبستگی(. ضرP=  444/4وجود دارد ) یدار یچندگانه معنرابطه  دانشجویانکارآفرینی 
رات ییدرصد از تغ 6/18 ،نیبنابرا است. 186/4ن اصالح شده ییب تعیو ضر 431/4چندگانه 

 باشد. میم دانش یتسهر یتحت تأثکارآفرینی،  های قابلیت انسیمربوط به وار
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 دانشجویانکارآفرینی  های قابلیتو م دانش یتسه های مولفهن هر کدام از یرابطه ب -5جدول

 ها شاخص

 β Βeta tob p رهایمتغ

 000/0 009/4 - 98/7 مقدار ثابت

 000/0 078/7 006/0 760/0 دانش یاهدا

 000/0 070/6 700/0 63/00 دانش یگردآور

فقدان بین  ،113/4کارآفرینی  های قابلیت و دانش یاهداین ب β ، ضرایب5ل اساس جدوبر
 ینیب شیمدل پ. (P=  444/4)بوده که همگی معنادار هستند  211/4کارآفرینی  های قابلیتو  کنترل

 ر نشان داد:یبه صورت زتوان  میرا 
Y = 81/2  + 231/4  X1 + 364/4  X2 

م یتسه سواد اطالعاتی،های  مولفه (، مقایسهMANOVAبر مبنای آزمون تحلیل واریانس )
شناختی مشخص گردید،  های جمعیت براساس ویژگی دانشجویان کارآفرینی های قابلیتو دانش 

باشد، بنابراین،  می α= 45/4از بوده و با توجه به اینکه این مقدار بیشتر  471/4سطح معناداری 
  ترتیب تفاوت معناداری مشاهده نگردید. تایید شد و بدین H0 فرض

 گیری نتیجه. 6

د یدانند و بر آن تاک یمهم توسعه م، دانش را عامل یاز کشورها و مجامع علم یاریبسه امروز
در حال  یاند از حلقه کشورها که توانسته ییژه در کشورهایر، به ویکنند. در تحوالت چند دهه اخ یم

د دانش و گردش یتوجه به تول ،ا در مرحله انتقال قرار دارندیافته وارد شوند یتوسعه  یتوسعه به کشورها
ر خدمت اهداف توسعه در نظر گرفته شده است. دانش، د یاز آن به صورت جد یبردار آن و بهره

 در رشد جوامع خواهد داشت. یا ندهیمحور بوده و توجه به آن نقش فزا ییموتور محرکه توسعه دانا
سواد اطالعاتی )تعریف نیاز اطالعاتی، های   مؤلفهها نشان داد که میانگین نمرات  یافته

از حد متوسط دهی اطالعات، تبادل اطالعات(  یابی اطالعات، ارزشیابی اطالعات، سازمان مکان
در حد متوسط و  دانش( یدانش و گردآور یم دانش )اهدایهای تسه مؤلفه نمرات میانگین باالتر،

 ،گرایش به خالقیت ،طلبی قاللاست ،طلبی توفیقهای کارآفرینی ) قابلیتنمرات  میانگین
است. نتایج تحقیق حاضر با  تر از حد متوسط پایین( تحمل ابهام ،کنترل درونی ،پذیری ریسک

در  یه اجتماعی( که نشان داد که تبادل دانش و تجربه و سرما1386ق )ینوارصدهای پژوهش  یافته
که نشان ( 1387قنادیان ) های پژوهش و با یافته ستیبرخوردار ن یت خوبیان از وضعین دانشجویب
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 های مؤلفه خصوص در آخری سال و اولی سال دانشجویان توسط شده کسب های نمره بینداد 
 تفاوت( درونی کنترل و پیشرفت انگیزه خالقیت، طلبی، استقالل پذیری، ریسک) کارآفرینی
، و اند موفق نبوده کارآفرینی رسالت ققتح در اصفهان دولتی های نداشته و دانشگاه وجود معناداری

ان یدانشجو یسطح سواد اطالعات که نشان دادند (1317و همکاران ) یوهاب های پژوهش یافته با
 های پژوهش و با یافته کمتر از سطح متوسط بودکردستان و دانشگاه کردستان  یدانشگاه علوم پزشک

 یتوانبخش یها ان رشتهیدانشجو یسطح سواد اطالعاتنشان دادند  ( که1317همکاران ) و یصدق
( که نشان داد از نظر دانشجویان 2442گو )یپوست های پژوهش یافتهدارد و با در سطح متوسط قرار 

های  و با یافته های آموزش خالقیت و نوآوری است ها برای آموزش کارآفرینی دوره رهترین دو مهم
 نشان که( 2445ادوارز و مایر )های پژوهش  (، همچنین با یافته2444فرانک و لوتجه ) پژوهش

و با تحقیق  روند می شمار به کارآفرینی یها قابلیت ایجاد در مؤثر عوامل جمله از ها دانشگاه دادند
تحمل ابهام و اطمینان به خود، کارآفرینی  های ( که نشان دادند مولفه2446گارول و آستان )

 باشد. سو می هم تقریبادانشجویان ترکیه کمتر از حدمتوسط بود، 
سواد اطالعاتی )تعریف نیاز اطالعاتی، های  مولفه بین ها نشان داد که یافته از طرف دیگر

م دانش یتسهو العات، سازماندهی اطالعات، تبادل اطالعات( یابی اطالعات، ارزشیابی اط مکان
درصد از  44/14. همچنین وجود دارد قم دانشگاه در یدار یچندگانه معندانشجویان رابطه 

ر یتحت تأث دانش( یدانش و گردآور یم دانش )اهدایتسههای  مولفهانس یرات مربوط به وارییتغ
 های قابلیتو دانش(  یدانش و گردآور یم دانش )اهدایتسه های مولفه و بین استسواد اطالعاتی 

رات مربوط به ییدرصد از تغ 6/18کارآفرینی دانشجویان دانشگاه قم رابطه معناداری وجود دارد. 
 . استم دانش یتسههای  مولفهر یتحت تأثکارآفرینی  های قابلیت انسیوار

 و ینیکارآفر نیب ( که نشان داد1382) یبیهای پژوهش هزارجر نتایج تحقیق حاضر با یافته
 تیخالق و تیموفق به ازین ،یریپذ سكیشرفت، ریپ زهیانگ ،یفرد یها مهارت آموزش یها دوره

( که نشان 1314های پژوهش حسینی و پوراسدی ) با یافته همچنین دارد، وجود یدار یمعن رابطه
 یزیر برنامه انیت مطالعه دانشجویوضعبهبود  و یسواد اطالعات ،م دانشیتسهبرای استقرار  دادند

 باشد یم ضروری انیش مطالعه دانشجویافزا یبرا ینات نظامیو تمر یآموزش یها تر در کالس   قیدق
سواد اطالعاتی بر تمامی که نشان دادند ( 1314میرزاصفی و همکاران ) های پژوهش با یافتهو 

و  یمرزوقهای  شته است، و نیز با یافتهداداری  های کارآفرینی اثر مستقیم مثبت و معنی قابلیت

https://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=103767
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کننده  ینیب شیم دانش پیط دانشگاه به واسطه تسهیت محیفیک( که نشان دادند 1313همکاران )
 باشد.  سو می هم ،ان استیدانشجو یلیمثبت و معنادار عملکرد تحص

( که 1314) یپردنجان یمراد و یصالحهای پژوهش  های پژوهش حاضر با یافته همچنین یافته
 نقش انیدانشجو ینیکارآفر یها تیها و فعال تیدر توسعه قابل یدانشگاه یها آموزش نشان دادند

ت جذب ین قابلی( که نشان دادند، ب2411و همکاران ) یهای پژوهش نذر داشته و با یافته
های  وجود دارد و همچنین با یافته یزه آنان با انتقال دانش ارتباط معناداریان و انگیدانشجو

 شناسایی برای دانشجویان توانمندسازی کارگاه برگزاری داد نشان پژوهشی دیگر که نتایج
 ارزیابی برای آنها توانایی جستجو، اصطالحات و کلیدی کلمات رشته، با مرتبط های پایگاه

 در شرکت نتیجه در توجهی بلقا میزان بنفس دانشجویان به و اعتماد بخشید می بهبود را اطالعات
 باشد. سو می (، تقریبا هم2416است )باروتینا و کنسینگتون،  یافته افزایش کارگاه

 پیشنهادها. 7

 یمحققان جهت بازیابی منابع اطالعاتی مفید و مورد نیاز، امر یبرا یداشتن سواد اطالعات
ر و تحوالت ییان تغیخود در جر یو بقا ییایها به منظور حفظ پو است. از طرفی دانشگاه یاتیح

م دانش یکنند، تسه یک نگاه میک منبع استراتژیع، به دانش به عنوان یوس یها شرفتیو پ یطیمح
ق آن مدرسان و دانشجویان به صورت متقابل دانش و یاست که از طر یندیدر دانشگاه، فرآ

ای  نی دانشگاه نقش ارزندههای کارآفری گر منتقل کرده و در خلق فعالیتیکدیات خود را به یتجرب
 شود: کنند. در این راستا راهکارهای زیر نیز پیشنهاد می ایفا می
 گاه برگزاری کارگاه های  سازی دانشجویان و مدرسان جهت افزایش مهارت هایی جهت آ

 سواد اطالعاتی.

 دانش. یو خارج یبه منابع مختلف داخل یایجاد امکانات برای دسترس 

 ن مدرسان یت جذب دانش در بیم و قابلین بردن موانع تسهیبه منظور از ب ییارائه راهکارها
 ان. یو دانشجو

 های کارآفرینی متنوع جهت مشارکت بیشتر دانشجویان.  ها و قابلیت ریزی فعالیت برنامه 

 نفعان و  یر ذیان و سایدانشجو یازهاین یین به منظور شناساینو یابیستم ارزیک سیجاد یا
 آنان. یازهایبرطرف کردن ن یو تالش برا یدانشگاهان یمشتر
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