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 چکیده

آموزش و  ارکنانک یسازمان ینیدانش با کارآفر یریتو مد یرابطه سواد اطالعات یبررسپژوهش حاضر با هدف 

وهش به لحاظ هدف، کاربردی؛ ن پژانجام شد. ای، 19-یدکو یدمیاپ یریگدر دوران همه یپرورش شهرستان سار

در رورش پموزش و کارکنان آ تمامیاز لحاظ ماهیت، توصیفی و از نظر روش، همبستگی و جامعه آماری، شامل 

 169، (2007ران )تاباچنیک و همکابود. مطابق با  1400-01در سال تحصیلی  یشهرستان سار و دو احی یکون

ی اد اطالعاتسواندارد های استگیری، پرسشنامهد. ابزار اندازهانتخاب شدن در دسترسگیری نفر به روش نمونه

با بود. ( 2003هیل ) انیکارآفرینی سازمو  (2009پاتریک و همکاران ) مدیریت دانش، (1388پناه )سیامک و داور

بین داری ه مثبت معنیرابطها نشان داد ، یافته=05/0داری و در سطح معنی 23SPSSنرم افزار  گیری ازبهره

 ینیآفرانش با کارد یریتمد داری بینرابطه مثبت معنیچنین، هم وجود دارد. یسازمان ینیبا کارآفر یسواد اطالعات

واند تمیپرورش  آموزش و دردانش  یریتو مد یسواد اطالعاتتوجه به رشد و توسعه بنابراین،  وجود دارد. یسازمان

 . شود آن منتهیکارکنان  یسازمان ینیکارآفرافزایش  به
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 مقدمه

 برخورد بهتر موجود هایبا چالش باشد، برخوردار موهبت این از که هاییسازمان و است سازمان هر سرمایه ترینمهم دانایی

 توسعه و پیشرفت جهت هاسازمان (.1393نمایند )احمدی باالدهی و میرزائی عربی، می عمل ترموفق رقابت رصهع در و کنندمی

انسانی  سرمایه بین مثبت رابطه دهندهنشان تجربی دارند. شواهد نیاز های متنوعمهارت و باالتر دانش با کارکنانی به بیشتر هر چه

 افراد توسط شده کسب دانش که حقیقت است این دهندهنشان انسانی سرمایه به مربوط هایتئوری است و سازمانی و کارآفرینی

کارهایی ترین راهیکی از مهم. (2007، 1ایرپها منجر به بهره وری خواهد شد )آیدیس و ونآن شناختی هایتوانایی ارتقاء همراه به

ترین منبع سط و گسترش کارآفرینی است. کارآفرینی، مهمباشد، بکه در جهان فعلی مورد توجه بسیاری از کشورهای صنعتی می

هایی که به نوآوری، ویژه در بخشها و سطوح جامعه بهرشد و توسعه اقتصادی در اغلب کشورها است و تاثیر آن در همه بخش

شود. با می گیری صنایع و کسب و کارهای جدید مربوط است، احساسوری، بهداشت عمومی، ایجاد شغل و شکلرقابت، بهره

های پیشرفته، نقش و جایگاه کارآفرینان به طور یابیم که با افزایش و گسترش فناورینگاهی به روند رشد و توسعه جهانی در می

ترین منبع شود. به بیان دیگر، در اکثر کشورهای پیشرفته و در حال توسعه، مقوله کارآفرینی به عنوان اصلیای بیشتر میفزاینده

 هایسازمان هستند. هاسازمان در خالق تخریب ساز و کارهای کارآفرینان،(. 1392رد نظر قرار گرفته است )کاربخش، توسعه، مو

 تا کنندمی امکانات فکر و هافرصت به و شناسایی را هامحدودیت و تهدیدها که هستند هوشیار و نوآور نیروهای خالق، دارای پویا

 بهتر زندگی شرایط و استانداردها ءارتقا به و بررسی بینانهواقع را هاموقعیت و شرایط کنند. آنان، استفاده آن از شیوه ترینمناسب به

 هاآن گیریجهت بر عامل این و هستند کارآفرینی پذیرای دیگر، بیشتر هایبه سازمان نسبت هاسازمان از کنند. برخیمی فکر

 سازمانی، توسعه بسیاری معتقدند، پژوهشگران .گذاردمی تأثیر آموزش و بازار مشتریان، نوآوری، مانند رقابت دیگر عوامل به نسبت

 به تنها دارد. از این رو، کارآفرینی بستگی افراد رفتار کارآفرینانه به جهانی باالی رقابت شرایط در سازمان بقای حتی و رشد

 به سازمانی کارآفرینی کند،می درگیر نیز را زمانیسا هایمجموعه بلکه شود،منحصر نمی فردی مستقل آمیز مخاطره هایفعالیت

 و آزادی شان،هایتعقیب برنامه برای هاآن به و دهد توسعه کارکنان تشویق با را نوآوری تواندمی سازمان که است این معنی

 توسعه معنای به سازمانی غرق کند. از این رو، کارآفرینی اداری بروکراسی باتالق در را هاآن کهاین بدون دهد، پذیریانعطاف

 با کار آفرینی سازمانی (.1392)اکبری و همکاران، است منابع مختلف طریق ترکیبات از سازمان درون در هافرصت و هاشایستگی

 هایسازمان در را کارآفرینانه عملکرد ها،دیگر رهیافت در شده خلق دانش از گیریبهره با و کار آفرینانه روحیه ترویج و تشویق

 اشاره سازمان یک در تعادل زدن برهم به منابع، جدید ترکیب از استفاده و ایجاد از طریق دهد. لذا، کارآفرینیمی توسعه بزرگ

 یک به نسبت را منابع بیشتری ترکیب متوسط، طور به است، اکتشافی هایراهبرد ایجاد دنبال به که سازمانی مثال، دارد. برای

هایی هستند که مدیران و های موفق، سازمانسازمان (.2003، 2)هالت و همکاران کندمی ایجاد عیتداف هایراهبرد با سازمان

کارکنان خالق و کارآفرین دارند. زیرا، افراد کارآفرین نقش بسیار مهمی در حرکت چرخه اقتصادی بر عهده دارند و منشأ تحوالت 

از  (.1392طح سازمان ها محسوب می شوند )اکبری و همکاران، بزرگی در زمینه های علمی، صنعتی، تولیدی و خدماتی در س

 به بخشیدن عمق از آن آکنده فکری ساختار که عصری ها است.در فناوری شگرف تغییرات و تحوالت عصر عصر حاضر، سویی،

 است آن بر وشیاره مدیریت .است عملکردی انسانی نیروی جای گرا بهدانش و خالق انسانی نیروی مشارکت به توجه و اطالعات

 و موقعیت حفظ اطمینان، عوامل عدم با مقابله و رویارویی برای دانش نام به ابزاری از استفاده در جهت بهتر و هرچه بیشتر تا

 مدیریت به نهادن ارج با سازمان که است این مستلزم امر این برآید، رقابتی خود عرصه گسترش جهت نوآوری و خالقیت ایجاد
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 خود داراولویت هایزمره برنامه در پذیری،رقابت عرصه در پیشگامی جهت ضروری و استراتژیک نیاز یک ه عنوانب را آن دانش،

 و کنند تشویق را نوآوری دهند، توسعه را خود سرمایه ها است تاسازمان برای سودمند ابزاری دانش مدیریت مبنا، این بر دهد. قرار

کند  کم را هافاصله و هاشکاف تواند می که است جدیدی موتور دانش مدیریت از این رو،حداکثر برسانند.  به را مطلوب عملکرد

از مباحث مهم عصر دانش، سواد اطالعاتی افراد است که نقش پویایی در  دیگر یکی(. 1393)احمدی باالدهی و میرزائی عربی، 

 در اما، ،شدمی تلقی سواد معیار عنوانبه نوشتن و اندنخو هایمهارت ،گذشته (. در1390، و همکاران یادگیری دارد )طالبیروند 

 ریشه جامعه پود و تار در اطالعات و اتباطات فناوری است، توسعه حال در محور دانش محور و اطالعات امور که حاضر عصر

اطالعاتی،  سواد به همین سبب، برآیند، خود وظایف انجام عهده از بتوانند تا دارند نیاز سواد از متفاوتی سطح به افراد وانده است،د

، و همکاران پوراست )نیک دانش تولید طریق از کشورها اقتصادی و رشد جامعه در موجود نهادهای اثربخشی کنندهتضمین

آید. بر یابی، بازیابی و ارزیابی )تجزیه وتحلیل( اطالعات به عنوان عامل برجسته سواد اطالعاتی به شمار میتوانایی دست .(1391

گویند، بلکه توانایی ارزیابی اطالعاتی و استفاده کار این اساس، سواد اطالعاتی را نه فقط توانایی و استعداد شناسایی اطالعات می

 تحول با همراه ارتباطات و اطالعات فناوری از حاصل هایپیشرفت دیجیتال، دنیای در (.1392کنند )پریرخ، میآمد از آن تعریف 

، و همکاران است )آریانی داده قرار تأثیر خود تحت را ها انسان عمل کار، تفکر، ارتباط، شیوه جمله از ،زیادی حوزه های ای،رسانه

 طی ،اما ،گروهی بوده بین و فردی بین ارتباطات برقراری برای ابزاری گیری،شکل اولیه روزهای همان از گرچه اینترنت .(1394

 امکاناتی آوردن فراهم که با ایم هایی بودهسایت قالب در مجازی تعامالت از دیجدی شکل رشد و توسعه گذشته، شاهد دهه یک

 اندتوانسته ،غیره و دوستان لیست به افراد کردن اضافه کامنت، و خصوصی پیام ارسال توانایی شخصی، پروفایل قابلیت ساخت چون

ای که در جامعه (.1392)نوغانی و چرخ زرین،  آورند وجود به جهان سرتاسر در نفر هامیلیون برای را سریعی و ارزان ارتباط شرایط

وجود آمدن موجی از تمدن جدید شده است، برای بقا و حضور در عرصه تحول، باید با جریان ه تحوالت تکنولوژیکی باعث ب

ترین اهداف ی از مهمجزء یک اطالعاتی جابجایی قدرت علمی و اطالعاتی همراه شد و آن را پذیرفت. از این رو، ارتقا سطح سواد

های بالقوه نیروی انسانی جامعه خویش را افزایش دهند است، تا از این طریق توانایی جهانیی هاو سازمان فرهنگی کشورها

از جمله لوازم زیست در جهان کنونی است، زیرا تنوع مطالب و حجم اطالعات، مانع از این  کسب سواد اطالعاتی (.1387نیا، )طیب

جمع آوری، طبقه بندی،  اطالعاتی در حکم مهارت جستجو، شناسایی،اب همه مسائل را اختیار داشت. کسب سواد است که جو

زبان مشترك امکان استفاده را فراهم  ،ترکیب و تفسیر اطالعات، به دو پیش نیاز احتیاج دارد، زبان مشترك و مهارت بهره گیری

مدیریت دانش به  در این میان، (.1389 ،و همکاران دهد )زارعیفزایش میمی آورد و مهارت بهره گیری، سرعت دستیابی را ا

زمینه بازخوانی، ایجاد، پرورش، تسهیم و تبادل، ارتقای  هها به عنوان فراهم کنندعنوان ابزار کلیدی مدیریت قرن جدید در سازمان

گیری رویکرد جدید واهد توانست سبب شکلها خویژه در سطح بخشسازماندهی، نگهداری و انتشار دانش در سطح سازمان به

دانش و  ههای آموزش، استفاده مؤثر از دانش موجود، آمادگی برای دریافت و استفاده از اطالعات و دانش نوین در جهت توسعشیوه

نش در سازمان، ترین هدف به کارگیری مدیریت دافناوری هزاره سوم با توان مقابله با تغییرات سریع دنیای اطراف شود. لذا، مهم

کند باشد. مدیریت دانش به سازمان کمک میانطباق سریع با تغییرات محیط پیرامون به منظور ارتقاء کارآیی و سودآوری بیشتر می

سازی، سازماندهی، انتقال، تا از تجارب خود، شناخت و بینش به دست آورد و فعالیت خود را بر کشف، جمع آوری، انتخاب، ذخیره

گیری، از این ریزی راهبردی و تصمیمبه روز رسانی دانش، متمرکز کند تا بتواند در حل مشکالت، آموزش پویا، برنامه بکارگیری و

تواند موجب افزایش خالقیت و نوآوری در میان کارکنان دانش بهره گیرد. از این رو، شناخت درست مدیریت دانش و ابعاد آن می

سازمان نسبت به  یک یکارآمد، شاخص عمده برتر یانسان یروین ی،طور کل به (.1393، گردد )احمدی باالدهی و میرزائی عربی

رشد و  یرا برا ینهوجهه سازمان را در اجتماع مهم جلوه داده و زم ین،متعهد و کارآفر یانسان یرویاست. وجود ن یگرد یهاسازمان

 یلمتما ی،قو یزهانگ یدارا ی،ها و اهداف سازمان ارزشازگار با کارکنان متخصص، وفادار، س ین،کند. بنابرایتوسعه سازمان فراهم م
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است  یازمندن یسازمان به کارکنان یرا،باشد. زیم یهر سازمان یضرور یارو بس یاصل یازهایاز ن ی،سازمان یتو متعهد به حفظ عضو

 یبت،ضمن کاهش غ ،در هر سازمان ایییروهن ینبپردازند. وجود چن یتمقرر و معمول خود به کار و فعال یفکه فراتر از شرح وظا

 یابیسازمان و دست یبهتر اهداف متعال یکارکنان و تجل ی، نشاط روحیعملکرد سازمان یرچشمگ یشباعث افزا یی،و جابجا یرتأخ

ای های ویژهزندگی انسان امروزی با پیچیدگی و دشواری ،در این میان (.2009، 1شیمازوو  یخواهد شد )اسچافل یبه اهداف فرد

ها ، جنگ، رقابت و نظایر اینو پاندمی های خطرناكزندگی صنعتی، بروز بیماری ،های اجتماعی و خانوادگیهمراه است. دگرگونی

های پیچیده د وارد کند. زندگی در این موقعیتافراد فشار و اضطراب فراوانی بر نتوانهرکدام به تنهایی یا در تعامل با یکدیگر می

کلی سالمت روان فرد را در برابر  ای است که بتواند سازگاری، پایداری و به طورریزی شایستهمهارت و برنامه نیازمند توانایی،

میالدی انتشار یک بیماری ویروسی در شهر  2016در دسامبر  (.2016، 2همکاران )شرت و دهدها حفظ کرده یا افزایش سختی

ها با عنوان روس جدید و تغییر ژنتیک یافته از خانواده کرونا ویروسچین گزارش شد. عامل این بیماری یک نوع وی 3ووهان

2-CoV-SARS 

(. این ویروس به دلیل قدرت سرایت بسیار 2020، 5ژو و همکاران) شدگذاری ، نام19-بود که بیماری کووید 4

کشورهای جهان را آلوده نمود  مامیت ،باال به سرعت در کل جهان انتشار پیدا کرد و تقریبا طی زمانی اندك )کمتر از چهار ماه(

و به مانند همه کشورها، چون سایر کشورهای جهان آلوده  ، کشور عزیزمان ایران را هم19-(. کووید2020، 6زانگریلو و همکاران)

فت رشمار میترین و بهترین استراتژی ممانعت از انتشار بیماری بهرایج (گذاری اجتماعیفاصله)ماندن افراد مختلف جامعه در منزل 

های مهم اقتصادی، سیاسی، ، که تمامی جنبه19-گیر )پاندمی( بیماری کوویدبه وضیعت عالم . با توجه(1399یاد و محمدی، شه)

شناختی ، بحث آثار رواناست اجتماعی و حتی نظامی تمامی کشورهای جهان را تحت تاثیر قرار داده و به عبارت دیگر فلج کرده

لی و سزایی برخوردار است )بر روی بهداشت و سالمت روان افراد در سطوح مختلف جامعه از اهمیت بهاین بیماری ویروسی 

چنین درصد مرگ و میر ناشی از آن، زایی این ویروس، سرعت انتشار و همبا توجه به خصوصیت بیماری چرا که (.2020، 7همکاران

های بهداشتی سطوح مختلف جامعه از بیماران مبتال، کارکنان مراقبتروان افراد در  جسم و سالمت و این بیماری وضیعت بهداشت

را به نوعی متفاوت  شناختی و حتی پرسنل مشاغل مختلفدانشجویان، بیماران روان آموزان ودانش ها، کودکان،و درمانی، خانواده

، دارای ظرفیت 19-شده، بیماران کوویدهای انجام بررسیمطابق با . (2020، 8داده است )چن و همکاراندر معرض مخاطره قرار 

افکار  و اختی مانند اضطراب، ترس، افسردگیشنشناختی پایینی بوده و این افراد به شدت در معرض بروز اختالالت روانتحمل روان

رود، کار می او تدریس و معلمی به دلیل ماهیت و انتظارهای زیادی که ازدر این میان، (. 2020، 9یاو و همکارانمنفی قرار دارند )

گذاری فاصلهشرایط کرونایی و ماندن در خانه )به سبب  ممکن است ،(1395پرتنش و پرفشاری است )رحمانی جوانمرد و همکاران، 

استرس و  انکه معلم نداهها نشان دادبرخی پژوهش. باشدبوده بهزیستی معلمان تأثیرگذار بر سطح سالمت روان و  (اجتماعی

های شدید و مشکالتی که ممکن علت فعالیت(. معلمان به2017، 10 و همکاران د )ریاننکنندازه را تجربه میفرسودگی بیش از ا

برای کنترل رفتارهای گاها حتی  ،کنند و نیز به خاطر زحمات فراوان در مدرسهاست در مدرسه با مدیر، والدین و همکاران پیدا 

 ، بنابراین الزم است تا(1395، و همکاران )جناآبادی برندسر میاضطراب و تنش به دائماً در ،کنندآموزان صرف مینابهنجار دانش

                                                      
1. Schaufeli & Shimazu 
2. Short et al. 
3. Wuhan 
4. Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 
5. Zhu et al. 
6. Zangrillo et al. 
7. Li et al. 
8. Chen et al. 
9. Yao et al. 
1 0. Ryan et al. 
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دانش و کارآفرینی  خدوم و متعهد، میزان سواد اطالعاتی، مدیریتاین قشر  موضوع سالمتتوجه کافی و وافی به  عالوه بر

رسد با عنایت به موارد مطرح شده به نظر می رد.گیری پاندمی کرونا مورد سنجش و ارزیابی قرار گیسازمانی آنان در دوران همه

، مدیران نیاز به تغییرات عمیق و اساسی در آموزش و پرورشهای آموزشی نظیر برای گذر از مدیریت سنتی و حفظ بقاء سازمان

سازمانی در جهت  های یادگیریهای مدیریتی خود دارند. نگاه نو به نیروی انسانی به عنوان سرمایه انسانی و تقویت بنیانروش

توسعه و تسهیم دانش در سازمان در راستای هدایت کارکنان به سمت کارآفرینی سازمانی، بی شک، موفقیت کارکنان را افزایش و 

 یدبا آموزش و پرورش، خواهد داشتچنان ادامه و دنباله دار هم یعسر ییراتکه وجود تغ ینبا توجه به ا دهد.بهره وری را ارتقاء می

محل کار  ازمانس یورو توسعه بهره یماندگار یمقاومت کنند و برا ییراتتغ یلکه بتوانند در برابر س ییهارورش انسانپ یبرا

تر نموده و از همه مهم یهته یآموزش ینموده، امکانات و محتوا یزیرداشته باشند، برنامه ینیبزنند و کارآفر یدست به نوآو یش،خو

توسعه  یرا برا یطضمن خدمت، شرا یآموزش یهادوره یبا برگزار یاآور و خالق برخوردار باشند و نو ین،کارآفر یخود از کارکنان

همگونی که ویروس کرونا برای و شرایط نا با توجه به اهمیت موضوع کارآفرینی سازمانی ین. بنابرایندکارکنان فراهم نما ینیکارآفر

بین  ایرابطه که آیا سوال پاسخ دهد به این است که پژوهش در پی آن نای ،آموزش و پرورش و جامعه معلمان در پی داشته است

 یدمیاپ یریگدر دوران همه یکارکنان آموزش و پرورش شهرستان سار یسازمان ینیدانش با کارآفر یریتو مد یسواد اطالعات

 وجود دارد؟ 19-یدکو

 

 روش

 پردازد، از این رو،می کارکنان یسازمان ینیدانش با کارآفر یریتو مد یسواد اطالعاتبین  رابطهپژوهش حاضر به بررسی 

از  جایی که در آنهای توصیفی و از آنها از نوع پژوهشدادهاطالعات و آوری لحاظ هدف، کاربردی؛ از نظر گرد بهپژوهش حاضر 

گیرد، طرح پژوهش از ت نمی( صوردانش یریتو مد یسواد اطالعاتبین )پیش هایگونه دستکاری در متغیرهیچ جانب پژوهشگر،

کارکنان آموزش و پرورش  تمامیشامل  باشد. جامعه آماریهمبستگی میتحقیق از نظر روش تحقیق،  و است آزمایشینوع غیر

و  برآورد حجم نمونه از فرمول پیشنهادی تاباچنیک در است. 1400-01در سال تحصیلی  یشهرستان سار و دو احی یکون

بنابراین، . تعداد متغیرهای مستقل است m حجم نمونه و N استفاده شد که در آن، m8 + 50  ≥ Nورت ص( به2007) 1همکاران

دارای پنج مولفه یا  ،هر یک که مستقل وجود داردبین یا پیشمتغیر  2نفر. چرا که در این پژوهش  146حجم نمونه برابر است با 

کافی بودن حجم نمونه، چون ممکن است تعدادی از پاسخگویان به طور  . با این وصف، برای اطمینان از مناسب وباشندعد میبُ

 شدنفر در نظر گرفته  176درصد افت نمونه(، تعداد نمونه برابر  20ها پاسخ ندهند )های مندرج در پرسشنامهکامل به همه پرسش

، و عودت آن از سوی پاسخ دهندگان هاو پس از توزیع پرسشنامه در نهایت .که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند

ساخته( به پرسشنامه استاندارد )پیش سهاز گیری متغیرها نیز جهت اندازه پرسشنامه مورد ارزیابی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت. 169

 شرح زیر استفاده شده است:

( 1388سیامک و داور پناه ) به منظور سنجش سواد اطالعاتی، از پرسشنامه سواد اطالعاتی :سواد اطالعاتیپرسشنامه 

لیکرت سنج ای و طیف نگرشگیری فاصلهبر اساس مقیاس اندازهگذاری آن نمره گویه و 55این پرسشنامه دارای  استفاده شد.

 2امتیاز؛ کم،  1گزینه خیلی کم، دارد. آزمودنی برای انتخاب  5تا  1است، به طوری که در پاسخ به هر سوال، هر گزینه امتیازی از 

نماید. از این رو در این پرسشنامه، دامنه تغییرات نمرات بین کسب می امتیاز 5امتیاز و خیلی زیاد،  4امتیاز؛ زیاد،  3امتیاز؛ متوسط، 

 5تا  1در صورتی که مجموع نمرات بر تعداد گویه ها تقسیم گردد، میانگین دامنه تغییرات نمرات بین  با این حال، است. 430تا  86

سیامک و داور پناه در پژوهش شود. م چنین، در این پرسشنامه هیچ آیتمی )سوالی( به طور معکوس نمره گذاری نمیمی شود. ه

                                                      
1. Tabachnick et al. 



 

 249/...پرورش وکارکنان آموزش یسازمان ینیدانش با کارآفر یریتو مد یرابطه سواد اطالعات  

 
کرونباخ استفاده شد. تحلیل عاملی تأییدی نشان داد  آلفای جهت ارزیابی روایی و پایایی، از تحلیل عاملی تأییدی و ضریب، (1388)

درصد از نمرات سواد  22/65، به طوری که این عوامل در مجموع آزمون دارای عوامل و سازه های مورد نظر سازندگان آن است

نین، به روش همسانی هم چ در حقیقت، نتایج تحلیل عاملی، روایی سازه آزمون را تأیید نمود. اطالعاتی را به خود اختصاص دادند.

 .به دست آمد 83/0کرونباخ، پایایی این مقیاس برابر  آلفای درونی و محاسبه ضریب

این  ستفاده شد.( ا2009پاتریک و همکاران )از پرسشنامه  ،مدیریت دانشبه منظور سنجش : مدیریت دانشپرسشنامه 

 ،(7-12های )گویه ، خلق دانش(1-6های )گویه دانش های کسباین پرسشنامه مولفه گویه تشکیل شده است. 38پرسشنامه از 

  سنجش قرار می دهد. را مورد (29-38های )گویه و ثبت دانش (18-28های )گویه ،  انتقال دانش(13-17های )گویه کاربرد دانش

ی کند به طوری که کسب م 5الی  1ای از در پاسخ به هر گویه، طیف پاسخ بر حسب مقیاس لیکرت قرار دارد که آزمودنی نمره

، نمره 5نمره و کامال موافقم  4 نمره، موافقم 3نمره، نظری ندارم  2نمره، مخالفم  1کامال مخالفم آزمودنی برای انتخاب گزینه 

این رو در  ازس است. معکو کسب می نماید. این در حالی است که برای گویه هایی که به صورت منفی طرح شده اند، نمره گذاری

ردد، ها تقسیم گت بر تعداد گویهدر صورتی که مجموع نمرا با این حال، است. 190تا  38امه، دامنه تغییرات نمرات بین این پرسشن

پرسشنامه با نظر ده تن از  ییصوری و محتواروایی ، (1399) وظیفهدر پژوهش شود. می 5تا  1میانگین دامنه تغییرات نمرات بین 

ی و محاسبه سانی درونروش هم چنین، بههم خبره تایید شد.ریت اجرایی و دولتی و کارشناسان های مدیاساتید و صاحبنظران رشته

 .به دست آمد 92/0کرونباخ، پایایی این مقیاس برابر  آلفای ضریب

این پرسشنامه  فاده شد.( است2003هیل )از پرسشنامه  ،کارآفرینی سازمانیبه منظور سنجش : کارآفرینی سازمانیپرسشنامه 

 نگرش فردی ،(1-8های )گویه افعال سازمانی شامل کارآفرینی سازمانی این پرسشنامه شش بعد گویه تشکیل شده است. 48از 

 ( و33-40های )گویه رینرهبری کارآف ،(25-32های )گویه عیت پاداشوض ،(17-24های )گویه پذیریانعطاف ،(9-16های )گویه

رت قرار ه هر گویه، طیف پاسخ بر حسب مقیاس لیکدر پاسخ ب دهد.رد سنجش قرار میرا مو ،(41-48های )گویه فرهنگ کارآفرین

مره، ن 1نمره، به ندرت  0ز هرگکند به طوری که آزمودنی برای انتخاب گزینه کسب می 4ای از صفر الی دارد که آزمودنی نمره

ت هایی که به صوررای گویهین در حالی است که بنماید. ا، کسب مینمره 4نمره و همیشه  3نمره، اغلب اوقات  2گاهی اوقات 

 با این حال، است. 240ا ت 48ین باز این رو در این پرسشنامه، دامنه تغییرات نمرات . گذاری معکوس استمنفی طرح شده اند، نمره

 و ایزانلودر پژوهش شود. می 5ا ت 1ها تقسیم گردد، میانگین دامنه تغییرات نمرات بین در صورتی که مجموع نمرات بر تعداد گویه
همسانی  چنین، به روشمه تایید شد.پرسشنامه با نظر متخصصان و صاحبنظران  صوری و محتواییروایی ، (1396)اسماعیلی شاد 

 .به دست آمد 85/0کرونباخ، پایایی این مقیاس برابر  آلفای درونی و محاسبه ضریب

در سطح  PSSS 32افزاری  صیفی و آمار استنباطی از طریق برنامه نرمهای آمار توها از روشبرای تجزیه و تحلیل داده

و متغیرهای پژوهش یان پاسخگوشناختی های جمعیتکه برای توصیف ویژگیطوریاستفاده شد. به( α=05/0درصد ) 95اطمینان 

اصل از نمونه حاطالعات  ت تعمیمجه .استفاده شداستاندارد های آمار توصیفی فراوانی، درصد فراوانی، میانگین و انحراف از شاخص

 از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. نیز به جامعه آماری
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 هایافته

یت مورد نسیت اکثرشناختی نشان داد که جهای جمعیتهای توصیفی فراوانی و درصد فراوانی، ویژگیبر اساس شاخص

اکثریت  ، سطح تحصیالتد(درص 50نفر معادل  84) سال 40-50عه، اکثریت مورد مطال سن ،درصد( 53نفر معادل  90) زنمطالعه، 

 درصد( است. 60نفر معادل  98) سال و باالتر 16ها، اکثریت آن سابقه کار  و درصد( 48نفر معادل  81) لیسانسمورد مطالعه، 

اندارد( نحراف استو ا ونهمنظری )نقطه برش(، میانگین ن های مرکزی و پراکندگی )کمینه، بیشینه، میانگین، شاخص1جدول 

 .دهدنشان میرا  یسازمان ینیکارآفرو دانش  یریتمد ،یسواد اطالعاتمتغیرهای 

 

 یسازمان ینیکارآفرو دانش  یریتمد ،یسواد اطالعاتمتغیرهای های مرکزی و پراکندگی : شاخص1جدول 

 انحراف استاندارد میانگین میانگین نظری بیشینه کمینه تعداد متغیرها 

 69/0 83/3 3 5 1 169 یاد اطالعاتسو

 94/0 17/4 3 5 1 169 دانش یریتمد

 99/0 06/3 2 4 0 169 یسازمان ینیکارآفر

 

،  83/3ست با: رتیب برابر ابه ت یسازمان ینیکارآفرو دانش  یریتمد ،یسواد اطالعاتمتغیرهای میانگین نشان داد ، 1جدول 

 باشند. ( بزرگتر می3شاز میانگین نظری )نقطه بر که 06/3و  17/4

 ینیکارآفر ودانش  یریتمد ،یسواد اطالعاتسمیرنوف برای سنجش نرمال بودن متغیرهای ا-مقادیر آزمون کولموگوروف

قدار مخوردار هستند، چرا که (، هر یک از متغیرها از یک توزیع نرمال برα=05/0درصد ) 95نشان داد در سطح اطمینان  یسازمان

 ، بزرگتر است.α= 05/0( از مقدار .Sigسطح معناداری )

 دهد.ن مینشا را یسازمان ینیدانش با کارآفر یریتو مد یسواد اطالعات، میزان و جهت رابطه بین 2جدول 

 

 یسازمان ینیدانش با کارآفر یریتو مد یسواد اطالعات: بررسی همبستگی بین 2جدول 

 شاخص های آماری متغیرها

 سطح معنی داری گیضریب همبست تعداد مالك پیش بین

  یسواد اطالعات

 یسازمان ینیکارآفر
169 58/0 000/0 

 000/0 71/0 169 دانش یریتمد

     

ود همبستگی خطی را ( مبنی بر عدم وج0H(، داده ها فرض صفر )α=05/0درصد ) 95در سطح اطمینان نشان داد ، 2جدول 

( Sig.=000/0داری )طح معنیسدهند، چرا که را مورد تایید قرار میدار همبستگی معنی وجود ( مبنی بر1Hرد و فرضیه پژوهش )

داری بین معنیمثبت نمود رابطه  توان ادعادرصد می 95( کوچکتر است. بنابراین، با اطمینان α=05/0بینی شده خطا )از مقدار پیش

وجود  یازمانس ینیرآفرانش با کاد یریتمدبین  داریرابطه مثبت معنیچنین، هم وجود دارد. یسازمان ینیبا کارآفر یسواد اطالعات

 دارد.
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 گیرینتیجهبحث و 

کارکنان آموزش و پرورش  یسازمان ینیدانش با کارآفر یریتو مد یرابطه سواد اطالعات یبررس کلیاین پژوهش با هدف 

سواد داری بین ه مثبت معنیرابطها نشان داد انجام شده است. یافته 19-یدکو یدمیاپ گیریدر دوران همه یشهرستان سار

 وجود دارد. یسازمان ینیدانش با کارآفر یریتمدداری بین رابطه مثبت معنیچنین، هم وجود دارد. یسازمان ینیبا کارآفر یاطالعات

 یافته افزایشآنان  یسازمان ینیکارآفر، میزان آموزش و پرورشکارکنان در دانش  یریتو مد یسواد اطالعات میزان یعنی، با افزایش

 .شودمی ستهنیز کاآنان  یسازمان ینیکارآفرمیزان از ، کارکناندانش در  یریتو مد یسواد اطالعاتبا کاهش میزان  و برعکس

 ،. لذااشاره داشته باشد، یافت نشد در این پژوهش پژوهشی که دقیقا به موضوع مورد بررسیجستجوهای متعدد پژوهشگر نشان داد 

 یافتنبه اطالعات،  یاززمان ن یصتشخ ییتوانا یسواد اطالعات از یک سو، توان اذعان داشت کهمده میدر تبیین نتیجه به دست آ

 یصاطالعات عامل تشخ یابیو ارز یابیباز یابی،دست ییتوانالذا، مؤثر اطالعات است.  یریو به کارگ یابیو ارز یازاطالعات مورد ن

ها است یتاز قابل یامجموعه یشود. در واقع، سواد اطالعاتیم یرتعب یاد اطالعاتبه سو ییتوانا ینرود که داشتن ا یسواد به شمار م

 یق،دق یابیجا ییداشتن توانا یسواد اطالعات یگر،د یانکند. به بیباشد، ملزم م یازن وردکه م یکه افراد را به شناخت اطالعات، زمان

 یهاو هم محمل یچاپ یهامحمل ینههم در زم یدمعنا که شخص با نیاست. به ا یازو استفاده کارآمد از اطالعات مورد ن یابیارزش

دارد تا  یازن یزن یشیدننو اند یوهها به شاز مهارت یامجموعه یادگیری،گذشته از  ی،سواد اطالعات یندفرآ با سواد باشد. یکیالکترون

در دسترس بودن اطالعات را  یتقابل ی،بر فناور یو اشتراك اطالعات مبتن یسازیرهمعنا استخراج شود. ذخ یادگیری،از  یلهوس ینبد

پس، ارتباطات راه دور موجود و در دسترس است.  یقاطالعات فقط از طر ینا یشترداده است. ب یشافزا یادر حد قابل مالحظه

ه کنند، چگونه به طور استفاد یوستهبدانند چه وقت از منابع پ یرانشود که فراگیحاصل م یدر ارتباطات راه دور زمان یسواد اطالعات

 یاطالعات برا ینکنند و چگونه از ا یابیارز یازو متناسب با هر ن یقاطالعات را دق ینچگونه ا یابند، یمسلط به اطالعات دسترس

عات در عصر اطال یازمورد ن یشگیهم یهامهارت یکار را انجام دهند دارا ینکه بتوانند ا یرانیانجام ارتباط موثر استفاده کنند. فراگ

تردید در افزایش کارایی و کارآفرینی افراد به خصوص کارکنان آموزش و پرورش . این سواد و این مهارت تخصصی، بیخواهند بود

ایجاد، پرورش،  ی،مدیریت قرن جدید، فراهم کننده زمینه بازخوان یمدیریت دانش به عنوان ابزار کلید از دیگر سو، موثر خواهد بود.

رویکرد  یگیرها، سبب شکلو انتشار دانش در سطح سازمان به ویژه در سطح بخش ینگهدار ی،سازمانده یتقاتسهیم و تبادل، ار

دریافت و استفاده از اطالعات و دانش نوین در جهت توسعه  یبرا دگیآموزش، استفاده مؤثر از دانش موجود، آما یهاجدید شیوه

شود. لذا، مدیریت دانش، موجب انطباق سریع سازمان با تغییرات یاطراف م ییابا توان مقابله با تغییرات سریع دن یدانش و فناور

کند تا از تجارب یمدیریت دانش به سازمان کمک م ین،چنگردد. همیبیشتر م یو سودآور یمحیط پیرامون به منظور ارتقاء کارآی

و به  یانتقال، بکارگیر ی،سازمانده ی،ساز، ذخیرهانتخاب ی،آورخود، شناخت و بینش به دست آورد و فعالیت خود را بر کشف، جمع

دانش بهره گیرد.  ایناز  ی،گیرو تصمیم یراهبرد یریزدانش، متمرکز کند تا بتواند در حل مشکالت، آموزش پویا، برنامه یرسانروز

در میان  ش کارآفرینیو در نتیجه افزای یاز این رو، شناخت درست مدیریت دانش و ابعاد آن موجب افزایش خالقیت و نوآور

گسترش  یبرا یزیرها و برنامههمه ابعاد و مولفه دردانش  یریتمدسواد اطالعاتی و توجه همه جانبه به  ین،گردد. بنابرامیکارکنان 

ضمن خدمت، به توسعه همه جانبه سازمان به خصوص  یهاآموزش یرنظ لف،کارکنان از طروق مخت یک یک ینو تداوم آن در ب

 یشسازمان افزا یورو بهره یصورت، بقا، ماندگار ینگردد. در ایم یکارکنان منته یسازمان ینیکار آفر وسعه و رشد، تگسترش

 ،دارد یمیمستق رابطه یسازمانکارآفرینی با رشد  و مدیریت دانش یعاتالکه نتایج پژوهش نشان داد که سواد اط جاآن از .یابدیم

 چرا که ه شود.داد نشان یشتریتوجه بدر میان کارکنان  و مدیریت دانش یعاتالسواد اط یهامؤلفهرشد نسبت به  گرددیم یشنهادپ

شاغل در  شدن تمام افراد همراه شدن با تحول در عرصه آموزش و پرورش، الزام مجهز رورتاتی، ضپذیرش تحقق جامعه اطالع

، و مدیریت دانش یعاتالسواد اط به مهارت ها،نکارکنان ادارات آموزش و پرورش مناطق و شهرستاخصوص به آموزش و پرورش



 1401 تابستان/  هفتمفصلنامه پژوهش های کاربردی در مدیریت و علوم انسانی / سال سوم/ شماره  /252

 
با افق و عملکرد جهانی  انالعمر برای ادامه بقا و زندگی در عصر کنونی، تربیت شهروند در راستای رسیدن به هدف یادگیری مادام

قدرت جستجو، تجزیه،  برآید و پذیر از عهده حل مسائل اطالعاتیفردی مفید و مسئولیت در نقش هستنددی که قادر افراو در حکم 

تمام افراد به اطالعات و آموزش  با عنایت به تاکید یونسکو به حق دسترسی برابر ،چنین باشد. هم تحلیل و ترکیب اطالعات را دارا

هوشمندانه  بازنگریو پرورش های آموزش سیاست ه در اهداف ود کآیدورترین نقطه، این الزام پدید می یکسان در تمام نقاط، حتی

 های نظام آموزش رسمی باجهت ساختن برنامهمنظور هم عالوه، بهصورت گیرد. به ای،ای منطبق با جامعه یادگیرنده حرفهحرفه و

در سطح خرد نیز، نظام . طح کالن مورد بازنگری و اصالح قرار گیردس های آموزشی درتای جامعه اطالعاتی، اهداف و سیاسنیازه

نظر در شیوه تربیت استاد، روش تدریس،  فرآیند یاددهی و یادگیری و اصالح سرفصل دروس، تجدید ازآفرینیاگزیر از بآموزشی ن

 ن همه نیازمندت که ایاستانداردهای جامعه اطالعاتی اس شیوه ارزشیابی و تامین امکانات دانشگاهی مطابق با تربیت مدیر، اصالح

 ز با نظممتمرک و آموزشی ریزی درسیاین موارد در سایه نظام برنامه رسدگذاری کالن، گسترده و یکسان است. به نظر میسرمایه

 محقق خواهد شد. ،بیشتر و هماهنگی بهتر
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مه نا. پایانعالمه طباطبایی بررسی سواد اطالعاتی دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشکده اقتصاد(. 1387نیا، ویدا. )طبیب

 ن.ت تهراکارشناسی ارشد، رشته کتابداری و اطالع رسانی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقا

تان سالمی شهرسااداره ارشاد  وبررسی اثر کارآفرینی سازمانی بر سالمت سازمانی در کتابخانه ها  (.1392، سمانه. )کاربخش
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