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اﻣﺮوزه ﻣفﻬﻮم کلﯽ ﺳﻮاد ﺗغییﺮ یﺎفتﻪ و ﺳﻮاد ﺑﻪ ﻣعﻨﯽ ﺗﻮانﺎیﯽ ﺧﻮان

و نﻮشتن ،ﺑﻪ ﺳﻮاد اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺗب یل گﺮدی ه

اﺳت( .)Assare, 2004ﺳﻮاد اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﻣعﻨﺎی ﺗﻮانﺎیﯽ ﺗشخیص نیﺎز اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ،جﺎیﺎﺑﯽ ،ارزیﺎﺑﯽ و اﺳتفﺎده
ﻣؤثﺮ و اﺧﻼقﯽ از اﻃﻼﻋﺎت اﺳت کﻪ داشتن ﻣﻬﺎرت ﺗفكﺮ انتقﺎدی و ﺗحلیلﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮا زیﺮﺑﻨﺎی ﺳﻮاد اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ،
نقﺶ اﺳﺎﺳﯽ در دﺳتیﺎﺑﯽ ﺑﻪ آ دارد ( .)Peimankhah, 2007این ﺳﻮاد ،کلی یﺎدگیﺮی ﻣﺎدامافعمﺮ و
درﺑﺮگیﺮن هی ﻣومﻮﻋﻪای از ﻣﻬﺎرتﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر شﻨﺎﺳﺎیﯽ درﺳت ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ،دﺳتﺮﺳﯽ ﺑﻪ آنﻬﺎ و ﻫمچﻨین
ﺗﻮانﺎیﯽ اﺳتفﺎده ﻫ فمﻨ از آنﻬﺎ ﻣﯽ ﺑﺎش ( .)Parirokh, 2007ﺑ یﻬﯽ اﺳت دﺳتﺮﺳﯽ ﺑجﻪ اﻃﻼﻋجﺎت ﻣجﻮرد نیﺎز از
ﻣیجﺎ انبجﻮه اﻃﻼﻋجﺎت ﻣﻮجﻮد ،ﺧﻮد ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎی ﺧﺎﺻﯽ را ﻣﯽﻃلب کﻪ ﺑﻪ ﺳﻮاد اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺗعبیﺮ ش ه اﺳت
) .)Bardstany, 2004در جﻮاﻣﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ،این نﻮع از ﺳﻮاد ﺑﻪ ﻋﻨﻮا یكﯽ از ﻣلزوﻣﺎت دﺳتﺮﺳﯽ آزاد
شﻬﺮون ا ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ،اﻫمیت ﺧﺎﺻﯽ یﺎفتﻪ و در ﺳیﺎﺳتﻫﺎی کﻼ این جﻮاﻣﻊ ،از جﺎیﮕﺎه واالیﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ش ه
اﺳت) .(Norouzi, 2004ﺗغییﺮ نﮕﺮش از آﻣﻮزش ﺑﻪ ﺳﻮی یﺎدگیﺮی از جملﻪ ﺧﻮدیﺎدگیﺮی و یﺎدگیﺮی ﻣﺎدام
افعمﺮ ،افزایﺶ نیﺎز ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻣعتبﺮﺗﺮ و روزآﻣ ﺗﺮ ،افزایﺶ ﺣوم اﻃﻼﻋﺎت ،ﺗﻨﻮع و پیچی گﯽ نﻈﺎمﻫﺎ و
ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ و افزایﺶ دشﻮاری جستوﻮ و ﺑﺎزیﺎﺑﯽ اﻃﻼﻋﺎت را ﺳبب ش ه اﺳت .ﺗسلط ﺑﺮ ﺳﻮاد اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ،ﻣﯽ-

ﺗﻮان ﺑستﺮ الزم ﺑﺮای ﺗﻮانمﻨ ﺳﺎزی دانشوﻮیﺎ در فﺮایﻨ ﻋلمﯽ و ﺗﻮفی دانﺶ ج ی را فﺮاﻫم آورد (Afrazeh,
)2005کﻪ ﻫ ف آ  ،ﺗب یل آﻣﻮزش گیﺮن ه ﺑﻪ یک یﺎدگیﺮن ه فعﺎل و ﺗقﻮیت ﻣﻬﺎرت یﺎدگیﺮی ﻣﺎدام افعمﺮ در
او ﻣﯽ ﺑﺎش  .ﺑﻪ ﻋبﺎرت دیﮕﺮ ،این رﻫﻨمﻮدﻫﺎ ﺑﺮ ﺗﻮانمﻨ ی فﺮد در شﻨﺎﺳﺎیﯽ نیﺎز اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ،شﻨﺎﺳﺎیﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ ،اﺑزارﻫﺎیﯽ
کﻪ ﺑتﻮان ﺑﻪ نیﺎز اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ پﺎﺳخ ﺑ ﻫ و در دﺳتﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت کمک ﻣﯽکﻨ و ﺑﺮ چﮕﻮنﮕﯽ جستوﻮی
اﻃﻼﻋﺎت و ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ و ﺑﻬﺮهگیﺮی از آنﻬﺎ در ﺿمن رﻋﺎیت اﺻﻮل اﺧﻼقﯽ ،ﺗﺎکی دارن و ویژگﯽﻫﺎی الزم
را درﺑﺎره دانﺶ و ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﻣﻮرد نیﺎز ،ﺑﺮای کشف ﺣقﺎیق ﺑﺎ ﻫ ف ﺣل ﻣشكﻼت و ﻣسﺎیل فﺮدی در اﺧتیﺎر
قﺮار ﻣﯽدﻫ  .فﺬا ﺳﻮاد اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ،پیﺶنیﺎز ﺗحﻮالت ﻋلمﯽ ﺳﺎزﻣﺎ ﻫﺎ و جﻮاﻣﻊ اﻣﺮوزی اﺳت .ﺑﺮﻣبﻨﺎی ﺗﺌجﻮری
پﻮیﺎی دانﺶآفﺮیﻨﯽ ﺳﺎزﻣﺎنﯽ ،دانجﺶ از ﺗبجﺎدل ﺑجین اﺑعجﺎد ﻣعﺮفتشﻨﺎﺳﯽ در ﺳﻄﻮح ﻣختلف ﻫستﯽشﻨﺎﺳﯽ ﺧلجق
ﻣجﯽشجﻮد .ایجن ﺗبجﺎدل کجﻪ فﺮایﻨج ی اجتمﺎﻋﯽ اﺳت ،چﻬﺎر ﺳبک ﺗب یل دانﺶ از دانﺶ ﻣستتﺮ ﺑﻪ دانﺶ ﻣستتﺮ یﺎ
جﺎﻣعجﻪپجﺬیﺮی ،از دانﺶ ﻣستتﺮ ﺑﻪ دانﺶ ﺻﺮیﺢ یﺎ ﺑیﺮونﯽﺳﺎزی ،از دانﺶ ﺻﺮیﺢ ﺑﻪ دانﺶ ﺻﺮیﺢ یجﺎ ﺗﺮکیجب و از
دانﺶ ﺻﺮیﺢ ﺑﻪ دانﺶ ﻣستتﺮ یﺎ درونﯽﺳﺎزی را ﺑﻪ وججﻮد ﻣجﯽآورد ( .)Von Krogh, 2000ﻣﻮقعیت ﺧﺎص
آﻣﻮزش ﻋﺎفﯽ و ﺿﺮورتپﻮیﺎیﯽدانشﮕﺎﻫﻬﺎ ،ایوﺎ ﻣﯽکﻨ کججﻪ دانشﮕﺎهﻫﺎ ،ﺑﻪ ﻃﻮرﻣستمﺮ ﺑﻪ ﺑﺎزﺑیﻨﯽ دانﺶﻣﻮجﻮد
و ﺧلق دانﺶج ی ﺑﭙﺮدازن  .در ایججن ﻣسججیﺮ ،اداﻣججﻪ ﺣیججﺎتﻋلمﯽ و ﻣﻄﺎفبﺎت جﺎﻣعﻪ از دانشججﮕﺎه ،ﻣسججتلزم
ﺧلججق دانﺶج ی اﺳت کﻪ اﻋﻀججﺎی ﻫیأت ﻋلمججﯽ ،دانشججوﻮیﺎ  ،ﺻﻨعت ،فنآوری شﺮکتﻫﺎی ج ی  ،واف ین
دانشوﻮیﺎ  ،ﻣ یﺮا دوفتﯽ ،ﺳیﺎﺳتﻣ ارا و ﺑﺮنﺎﻣﻪریزا راﻫبﺮدی ﻋﺮﺻﻪ اقتصﺎد ،فﺮﻫﻨﮓ و ﺳیﺎﺳت را در

رابطه ذهنیت فلسفی و خودتنظیمی یادگیری دانشآموزان با … 133/

ﺑﺮﻣﯽگیﺮد .این در ﺣﺎفﯽ اﺳت کﻪ یكﯽ از ﻣﻬمﺗﺮین رﺳﺎفتﻫﺎی دانشﮕﺎهﻫﺎ در ﻋصﺮ کﻨﻮنﯽ ،دانﺶآفﺮیﻨﯽ و ﺗﻮفی
دانﺶ اﺳت .دانشﮕﺎه ﻫﺎ ﺑستﺮ ﻣﻬم دﺳتﺮﺳﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮای دانشوﻮیﺎ ﺑﻪ شمﺎر ﻣﯽ رون و دانشوﻮیﺎ ﺗحصیﻼت
ﺗكمیلﯽ در زﻣیﻨﻪ ی ﺗﻮفی و نشﺮ ﻋلم ،نقﺶ پﺮرنﮓ و ﺗأثیﺮگﺬاری دارن  .از ﻃﺮفﯽ ﻣﺮاکز آﻣﻮزشﯽ در ﺣﺎل گﺬر
از فﺮآیﻨ آﻣﻮزشﯽ ،ﺑﻪ فﺮایﻨ یﺎددﻫﯽ-یﺎدگیﺮی ﻣﯽﺑﺎشﻨ ) .)Najaflu, 2017در این زﻣیﻨﻪ زاﻫ ﺑﺎﺑﻼ و
رجبﯽ( )zahedbolbolan & najafi, 2011نشجﺎ دادن کجﻪ ﻣیجﺎنﮕین ﺳجﻮاد اﻃﻼﻋجﺎﺗﯽ دانشجوﻮیﺎ در
پجﻨﺞ اﺳتﺎن ارد ان ازه گیﺮی ش ه ،ﺑﺎالﺗﺮ از ﻣیﺎنﮕین ﺑﻮده اﺳت و اﺳتﺎن اردﻫﺎی ﺗشخیص ﻣﺎﻫیت وگستﺮه اﻃﻼﻋﺎت
ﻣﻮرد نیﺎز ﺳﻮاد اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ دانشوﻮیﺎ را نسبتﺎً ﺧﻮ
نﺎکﺎفﯽ

ارزیﺎﺑﯽ

نمﻮدن )2001

ﺑﺮآورد نمﻮدن اﻣﺎ وﺿعیت ﺳﻮاد اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ دانشوﻮیﺎ را

2001)،)Maughan,

momtazan,

&2011)،)Bigdeli

(tafaroji (Shirsavar & Shhavnd & Amani ,2014)،)Alinejad , 2011)،)seyfouri,
) 2012دریﺎفتﻨ ﺗأثیﺮ ﺳﺮﻣﺎیﻪ فكﺮی و اﺑعﺎد آ (ﺳﺮﻣﺎیﻪ انسﺎنﯽ ،ﺳﺮﻣﺎیﻪ ﺳﺎﺧتﺎری و ﺳﺮﻣﺎیﻪ راﺑﻄﻪای) ﺑﺮ قﺎﺑلیت
یﺎدگیﺮی ﺳﺎزﻣﺎنﯽ و دانﺶ آفﺮیﻨﯽ ﻣثبت و ﻣعﻨﺎدار اﺳت .ﻫمچﻨین قﺎﺑلیت یﺎدگیﺮی ﺳﺎزﻣﺎنﯽ ﺑﺮ دانﺶآفﺮیﻨﯽ ،اثﺮ
ﻣثبت و ﻣعﻨﺎداری دارد )Esnberg,2006) .نشﺎ داد کﻪ ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﺳﻮاد اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ و ﺳﻮادآﻣﻮزی اﻃﻼﻋﺎت،
ﺳبب ﺗسلط ﺑﺮ فﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﻣﯽ شﻮد) )Andersen, 2006دریﺎفت جستوﻮی اﻃﻼﻋﺎت ،یک ﻣﻬﺎرت
ﺳیﺎﺳﯽ و اجتمﺎﻋﯽ اﺳت و ﻣﺎنﻨ ﻣﻬﺎرت ﺧﻮان

و نﻮشتن ﺑﻪ فعﺎفیتﻫﺎی انسﺎنﯽ ﻣﺮﺗبط اﺳت و ﺗأکی ﺑﺮ فﻬم

اجتمﺎﻋﯽ دارد (Daud, 2008) .ﺗﺎکی ﻣﯽکﻨ اﻋﻀﺎی ﻫیأت ﻋلمﯽ ﺑﺎ کﺎرﺑﺮد ﺗﺌﻮری دانﺶآفﺮیﻨﯽ نﻮنﺎکﺎ در
فﺮایﻨ ﺗ ریس ﻣﯽﺗﻮانﻨ ﺑﻪ ﺗقﻮیت فﺮایﻨ یﺎدگیﺮی ﺑﭙﺮدازن و دانشوﻮیﺎ را ﺑﻪ دانﺶآفﺮیﻨﯽ ﺗشﻮیق کﻨﻨ .
) )Maughan, 2001دریﺎفتﻨ ﻣقﻮفﻪﻫﺎیﯽ ﻫمچﻮ اﻋتمﺎد ،ﻫمكﺎری ﺑین افﺮاد و ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎ ﻫﺎی ﻋمﻮﻣﯽ در
نﻮآوریﻫﺎی ﺗكﻨﻮفﻮژیكﯽ ﺑﺮ دانﺶآفﺮیﻨﯽ ،ﺗأثیﺮ ﺑسزایﯽ دارد و ﺳﺮﻣﺎیﻪ اجتمﺎﻋﯽ ،ﻫمبستﮕﯽ ﻣثبتﯽ ﺑﺎ
دانﺶآفﺮیﻨﯽ و نﻮآوری دارد .ﺑﻪﻃﻮر کلﯽ ﻣؤففﻪﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ داشتن ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﺳﻮاد اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﺎ ﻣ یﺮیت
دانﺶ و از جملﻪ دانﺶآفﺮیﻨﯽ ،ﺑﻪ نﻮﻋﯽ چﺮﺧﻪای را ﺗشكیل ﻣﯽدﻫﻨ کﻪ ﺑﺎی یك یﮕﺮ را ﺗقﻮیت کﻨﻨ  .در چﻨین
شﺮایﻄﯽ ،دانشﮕﺎهﻫﺎ ﺑﺎی ﺑﺮای دانﺶآفﺮیﻨﯽ ،ﺑﻪ دنبﺎل داشتنﻣزیت رقﺎﺑتﯽ ﻣﻬم و ﺣیججﺎﺗﯽ ﺑﺎشججﻨ  .دارا ﺑﻮد این
ﻣزیت ،نیﺎزﻣﻨ شبكﻪ دانﺶ اﺳت .شبكه دانﺶ ،یک شبكه ﻣوﺎزی اﺳتکﻪ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه یﺮی از اﺑزارﻫججﺎی فنآوری
اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗبﺎﻃﺎت ﺑﻪ ﺻججﻮرتیكﭙﺎرچججﻪ و ﻣﻨسججوم ،ﺑﺎ فﺮاﻫمﺳﺎﺧتن اﻣكﺎ ﺑﺮقﺮاری ارﺗبججﺎط ﺑجینگﺮوهﻫﺎ ﺑﻪ
ﻣﻨﻈﻮر ﺗبﺎدل و ﺗسﻬیم دانﺶ ،اﻣكﺎ ذﺧیﺮهﺳﺎزی ،پﺮدازش ،انتشججﺎر و جستوﻮ در ﻣخﺎز دانججﺶ داﺧججل و
ﺧججﺎرج از ﺳججﺎزﻣﺎ را فﺮاﻫم ﻣﯽﺳﺎزد .اﻣﺎ نﻈﺎم آﻣﻮزشﻋججﺎفﯽکشججﻮر ،دراﺳججتفﺎده از فنآوری اﻃﻼﻋججﺎت ﺑﻪ
دفیل ﺿعیفﺑﻮد زیﺮﺳﺎﺧتﻫﺎ،کمبﻮد نیﺮوی انسججﺎنﯽکﺎرآﻣجج  ،ﺿججعف در ﺳیﺎﺳجتگﺬاری،کمبججﻮد ﻣحتﻮای
افكتﺮونیكﯽ ،فق ا نﻬﺎدﻫﺎی ﺣقﻮقﯽ ﺗعیینکﻨﻨ ه ﻣﺎفكیت فكﺮی و پشتیبﺎنﯽﻣﺎفﯽ و فﻨججﯽ از شبكﻪﻫﺎ دچﺎر ﻣشكل
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اﺳت .ﺑﺎ ﺗﻮجﻪ ﺑﻪ ایﻨكﻪ دانشوﻮیﺎ ﻣقﻄﻊ ﺗحصیلﯽ ،جﻬت انوﺎم رﺳﺎفتﻫﺎی ﻋلمﯽ ﺧﻮد ﺑﺎی یﺎدگیﺮن گﺎنﯽ
ﺧﻮدراﻫبﺮ و ﻣستقل ﺑﺎشﻨ و ﺑﺮای ﻣﻮفقیت در این ﻣقﻄﻊ و ﻫمچﻨین اداﻣﻪ ﺗحصیل و یﺎدگیﺮی ﻣﺎدامافعمﺮ ،نیﺎزﻣﻨ
آ ﻫستﻨ کﻪ این نﻮع از ﺳﻮاد کﻪ ﻃیف گستﺮدهای از پﻨﺞ اﺳتﺎن ارد را شﺎﻣل ﻣﯽشﻮد ،فﺮاگیﺮن  ،فﺬا این نﻮع
ﺳﻮاد ،ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ فﺮاگیﺮ ،ﻋﻼوه ﺑﺮ ق رت دانﺶآفﺮیﻨﯽ ،ق رﺗﯽ در ﻣﺮﺣلﻪ ﺑﺎالﺗﺮ ﺑﻪ نﺎم ق رت ﺗسﻬیم دانﺶ و
اشتﺮاک آ ﺑبخش  .ﺿﺮورت دانﺶآفﺮیﻨﯽ در جﺎﻣعﻪ (ﺑﻬبﻮد کیفیت آﻣﻮزش ،ارﺗقﺎی جﺎیﮕﺎه دانشﮕﺎهﻫﺎ و،
افزایﺶ درآﻣ و )...از دو ﺑُع درونﯽ و ﺑیﺮونﯽ ،قﺎﺑل ارزیﺎﺑﯽ اﺳت .دانشﮕﺎهﻫﺎ ﺑﻪﻃﻮر ﺳﻨتﯽ ﺑﺮ ﺗحصیل و
ﻣﻬﺎرتآﻣﻮزی ﻣتمﺮکزن و در ﻣﺮﺣلﻪ اکتسﺎ

اﻃﻼﻋﺎت و ذﺧیﺮه آ و ﻣكﺎ ای هآفﯽ ﺑﺮای دانﺶآفﺮیﻨﯽ

ﻣﯽﺑﺎشﻨ  .آنﻬﺎ از فحﺎظ رﺳﺎفت ﺳﺎﺧتﺎر ،وﺳعت و ان ازه ﺑﺮای ﺗﻮانمﻨ ﺳﺎزی ﺳﺮﻣﺎیﻪﻫﺎی ﻫﻮشﯽ ،ﺣﺮفﻪای ﻫستﻨ .
ﺑﻨﺎﺑﺮاین ﺑﻪ جﺎی ایﻨكﻪ دانﺶ را اداره کﻨﻨ  ،درﺻ د فعﺎلﺳﺎزی وﺗﻮانمﻨ ﺳﺎزی زﻣیﻨﻪ ﺑﺮای دانﺶآفﺮیﻨﯽ ﻣﯽﺑﺎشﻨ .
اﺳﺎﺳﺎً وظیفﻪ اﺻلﯽ دانشﮕﺎهﻫﺎ ،دانﺶآفﺮیﻨﯽ اﺳت .ایوﺎد نﮕﺮش ﻣثبت ﺑﻪ ﺧلق دانﺶ و نﻈﺎمﻣﻨ کﺮد آ  ،از
رویكﺮدﻫﺎی ﻣؤثﺮ در دانشﮕﺎهﻫﺎ ،جﻬت ایوﺎد و پﺎی اری دانﺶآفﺮیﻨﯽ اﺳت .اگﺮ دانشﮕﺎهﻫﺎ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺳﺮﻋت
رش و ﺗﻮﺳعﻪ دانﺶ ،ﻫمﺎﻫﻨﮓ نسﺎزن و دﺳت ﺑﻪ ﺧلق دانﺶ نزنﻨ  ،پﺎیﺎ ﺣیﺎت آنﻬﺎ فﺮا ﺧﻮاﻫ رﺳی .
دانﺶآفﺮیﻨﯽ ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎ ﻫﺎ و دانشﮕﺎهﻫﺎ ،ﻣزیت رقﺎﺑتﯽ ﺑﻪوجﻮد ﻣﯽ آورد .دانشﮕﺎهﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺳﻨتﯽ ﺑﺮای
ﺗحصیل ،ﻣﻬﺎرتآﻣﻮزی ﻋمل ﻣﯽکﻨﻨ و در ﻣﺮﺣلﻪ اکتسﺎ

اﻃﻼﻋﺎت و ذﺧیﺮه آ ﻫستﻨ و این قﺎﺑلیت را دارن

کﻪ ﻣكﺎ ﻫﺎی ای هآفﯽ ﺑﺮای دانﺶ آفﺮیﻨﯽ ﺑﺎشﻨ  .آنﻬﺎ از فحﺎظ رﺳﺎفت ،ﺳﺎﺧتﺎر ،وﺳعت و ان ازه ﺑﺮای
ﺗﻮانمﻨ ﺳﺎزی ﺳﺮﻣﺎیﻪﻫﺎی ﻫﻮشﯽ ،ﺣﺮفﻪای ﻫستﻨ  .دانشوﻮیﺎ ﺑﻪویژه در ﻣقﻄﻊ ﺗحصیﻼت ﺗكمیلﯽ ،از اقشﺎری
ﻫستﻨ کﻪ ﺑﺮای رفﻊ نیﺎزﻫﺎی ﻋلمﯽ و پژوﻫشﯽ ﺧﻮد در ﻃﻮل ﻣ ت ﺗحصیل ،ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت نیﺎزﻣﻨ ﻫستﻨ  .آنﻬﺎ ﺑﺮای
اینکﻪ ﺑتﻮانﻨ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد نیﺎزشﺎ  ،دﺳت یﺎﺑﻨ ﺑﺎی ﺑتﻮانﻨ نیﺎز اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺧﻮد را شﻨﺎﺳﺎیﯽکﻨﻨ  .ﺑﺮای ایﻨكﻪ
ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد نیﺎزشﺎ دﺳتﺮﺳﯽ پی ا کﻨﻨ  ،ﺑﺎی ﺑﺎ اﺳتفﺎده از ﻣﻬﺎرت ﺗفكﺮ ﺗحلیلﯽ و انتقﺎدی ،آنﻬﺎ را ارزیﺎﺑﯽ
کﺮده و از اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ دﺳت آﻣ ه ﺑﺮای رﺳی

ﺑﻪ اﻫ اف ﺧﻮد ﺑﻬﺮه گیﺮن و در ﻋین ﺣﺎل ﻣﻮارد ﺣقﻮقﯽ و

اقتصﺎدی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دﺳتﺮﺳﯽ و اﺳتفﺎده از اﻃﻼﻋﺎت را درک کﻨﻨ  .ﺑ ین ﺗﺮﺗیب دانشﮕﺎهﻫﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ رﺳﺎفتﻫﺎی
آﻣﻮزشﯽ ،پژوﻫشﯽ و کﺎرآفﺮیﻨﯽ ،ﺑﺎی ﺑﺮای ظﻬﻮر ﻣﻮج چﻬﺎرم آﻣﻮزش ﻋﺎفﯽ ،ﺑﺎ ﻋﻨﻮا دانﺶآفﺮیﻨﯽ ،آﻣﺎده شﻮن
و این ﻣیسﺮ نخﻮاﻫ ش ﻣﮕﺮ ایﻨكﻪ ﺧﻼتﻫﺎ و ﻣسﺎیل ﻣﻮجﻮد در ﺑستﺮ انتقﺎل دانﺶ و کسب آ شﻨﺎﺳﺎیﯽ و ﺑﺮﻃﺮف
شﻮد .ایﺮا ﺑﻪ ﻋﻨﻮا کشﻮری در ﺣﺎل ﺗﻮﺳعﻪ ،نیﺎزﻣﻨ ﺑستﺮ ﺳﺎزی در آﻣﻮزش ﻋﺎفﯽ ،ﺑﻪویژه در ﺗحصیﻼت ﺗكمیلﯽ
در این زﻣیﻨﻪ ﺧﻮاﻫ ﺑﻮد اﻣﺎ وجﻮد ﻣسﺎیل گﻮنﺎگﻮ در این زﻣیﻨﻪ از جملﻪ ﺗحﺮیمﻫﺎی ﻋلمﯽ ،ﺣﺮکت در این زﻣیﻨﻪ
را ﺑﺎ کﻨ ی و دشﻮاری روﺑﺮو ﺳﺎﺧتﻪ اﺳت کﻪ ﻣﯽﻃلب در این زﻣیﻨﻪ ،ﻣسﺎیل ﻣﻮجﻮد و در نﻬﺎیت ،ﺳﺎزوکﺎرﻫﺎی
الزم جﻬت ﺣل آ  ،شﻨﺎﺳﺎیﯽ شﻮد .در جﻬت شﻨﺎﺧت ﺑیﺶﺗﺮ این ﻣسأفﻪ ،یكﯽ از ﺳؤافﻬﺎی اﺳﺎﺳﯽ این اﺳت کﻪ
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آیﺎ ﺳﻮاد اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﺎ دانﺶآفﺮیﻨﯽ ،ارﺗبﺎط دارد و این ارﺗبﺎط در جﺎﻣعﻪی دانشوﻮیﺎ ﺗحصیﻼت ﺗكمیلﯽ ﺑﻪ چﻪ
ﺻﻮرت ﻣﯽ ﺑﺎش ؟

فﺮﺿیﻪ ﻫﺎی پژوﻫﺶ
 .5ﺑین ﺗشخیص وﺳعت ﻣﺎﻫیت اﻃﻼﻋﺎت و دانﺶآفﺮیﻨﯽ ﺳﺎزﻣﺎنﯽ در دانشوﻮیﺎ ﺗحصیﻼت
ﺗكمیلﯽ راﺑﻄﻪ وجﻮد دارد.
 .3ﺑین دﺳتﺮﺳﯽ ﻣﻮثﺮ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت و دانﺶآفﺮیﻨﯽ ﺳﺎزﻣﺎنﯽ در دانشوﻮیﺎ ﺗحصیﻼت ﺗكمیلﯽ
راﺑﻄﻪ وجﻮد دارد.
 .9ﺑین ارزیﺎﺑﯽ نقﺎدانﻪ اﻃﻼﻋﺎت و دانﺶآفﺮیﻨﯽ ﺳﺎزﻣﺎنﯽ در دانشوﻮیﺎ ﺗحصیﻼت ﺗكمیلﯽ راﺑﻄﻪ
وجﻮد دارد.
 .9ﺑین کﺎرﺑﺮد ﻫ فمﻨ اﻃﻼﻋﺎت و دانﺶآفﺮیﻨﯽ ﺳﺎزﻣﺎنﯽ در دانشوﻮیﺎ ﺗحصیﻼت ﺗكمیلﯽ راﺑﻄﻪ
وجﻮد دارد.
ﺗحصیﻼت ﺗكمیلﯽ راﺑﻄﻪ وجﻮد دارد.
ﺗشخیص وﺳعت ﻣﺎﻫیت اﻃﻼﻋﺎت
دﺳتﺮﺳﯽ ﻣﻮثﺮ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت

ﻣتغیﺮ ﻣﻼک

ارزیﺎﺑﯽ نقﺎدانﻪ اﻃﻼﻋﺎت
کﺎرﺑﺮد ﻫ فمﻨ اﻃﻼﻋﺎت

دانش آفرینی سازمانی

ﺳﻮاد اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ

.1

ﺑین درک ﺣقﻮقﯽ واقتصﺎدی کﺎرﺑﺮد اﻃﻼﻋﺎت و دانﺶآفﺮیﻨﯽ ﺳﺎزﻣﺎنﯽ در دانشوﻮیﺎ

درک ﺣقﻮقﯽ واقتصﺎدی کﺎرﺑﺮد اﻃﻼﻋﺎت
ﺗشخیص وﺳعت ﻣﺎﻫیت اﻃﻼﻋﺎت
دﺳتﺮﺳﯽ ﻣؤثﺮ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت
ارزیﺎﺑﯽ نقﺎدانﻪ اﻃﻼﻋﺎت
کﺎرﺑﺮد ﻫ فمﻨ اﻃﻼﻋﺎت
درک ﺣقﻮقﯽ واقتصﺎدی کﺎرﺑﺮد اﻃﻼﻋﺎت

شکل ()1چارچوب مفهومی پژوهش
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روش

پژوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ،از نﻈﺮ ﻫ ف کﺎرﺑﺮدی ،از نﻈﺮ ﻣﺎﻫیت ﺗﻮﺻیفﯽ -پیمﺎیشﯽ و از نﻈﺮ روش ﻫمبستﮕﯽ
اﺳت .جﺎﻣعﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎفعﻪ شﺎﻣلکلیﻪ دانشوﻮیﺎ ﺗحصیﻼت ﺗكمیلﯽکﻪ ﺗع اد  5943نفﺮ ،دانشوﻮی
کﺎرشﻨﺎﺳﯽ ارش و  94نفﺮ ،دانشوﻮی دکتﺮی در ﺳﺎل ﺗحصیلﯽ  49-49ﻣﯽﺑﺎشﻨ کﻪ ﺑﺎ اﺳتفﺎده از
ج ول کﺮجسﯽ و ﻣﻮرگﺎ ﺣوم نمﻮنﻪ 903 ،نفﺮ دانشوﻮی ارش و 99نفﺮ دانشوﻮی دکتﺮی
ﺑﺮآورد کﻪ در ﻣومﻮع  993نفﺮ ﻣﯽﺑﺎشﻨ کﻪ از روش نمﻮنﻪگیﺮی ﻃبقﻪای ﻣتﻨﺎﺳب ﺑﺎ ﺣوم اﺳتفﺎده
ش  .جﻬت نمﻮنﻪگیﺮی ،رشتﻪﻫﺎی ﺗحصیلﯽ ﺑﻪ چﻬﺎر گﺮوه :ﻋلﻮم انسﺎنﯽ ،فﻨﯽ ﻣﻬﻨ ﺳﯽ ،کشﺎورزی و
ﻋلﻮم پﺎیﻪ ﺗقسیم ش و ﺳﭙس از ﻫﺮ گﺮوه ،نمﻮنﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗصﺎدفﯽ ﻃبقﻪای نسبﯽ ،ﻣتﻨﺎﺳب ﺑﺎ ﺣوم
انتخﺎ ش ن  .روش گﺮدآوری دادهﻫﺎ ،ﺑﻪ دو ﻃﺮیق کتﺎﺑخﺎنﻪای و پﺮﺳشﻨﺎﻣﻪ ﺑﻮد.
افف :پﺮﺳﺶنﺎﻣﻪ دانﺶآفﺮیﻨﯽ نﻮنﺎکﻮ( 93)5441ﺳؤافﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻃیف فیكﺮت ،ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑستﻪ
پﺎﺳخ پﻨﺞ گزیﻨﻪای (ﺧیلﯽ زیﺎد ،زیﺎد ،ﻣتﻮﺳط ،کم ،ﺧیلﯽ کم) ﻣﯽﺑﺎش  .ﻣؤففﻪﻫﺎی پشتیبﺎنﯽکﻨﻨ ه
(دانﺶ آفﺮیﻨﯽ) شﺎﻣل :ظﺮفیت شبكﻪﺳﺎزی ،ﺗﻮانﺎیﯽ یﺎدگیﺮی ،ﺗﻮانﺎیﯽ ﻫمكﺎری ،ﺗﻮانﺎیﯽ کسب
اﻃﻼﻋﺎت و دانﺶ ،ﺗﻮانﺎیﯽ نﻮآوری ﻃﺮاﺣﯽ ،ﺗﻮانﺎیﯽ انتﻼف ،ﺗﻮانﺎیﯽ ﻣﺮاقبت ،ﺗﻮانﺎیﯽ ﺗﺮکیب،
ﺗﻮانﺎیﯽ ﺣل ﻣسأفﻪ و ﺗﻮانﺎیﯽ یﺎدگیﺮیزدایﯽ ﺑﻮدن .
 :پﺮﺳﺶنﺎﻣﻪ ﺳﻮاد اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ داورپﻨﺎه و ﻫمكﺎرا ( )5934ﺑﺮ ﻣبﻨﺎی اﺳتﺎن اردﻫﺎی پﻨچﮕﺎنﻪی
انومن کتﺎﺑخﺎنﻪﻫﺎی دانشﮕﺎﻫﯽ و پژوﻫشﯽ ،ﻃﺮاﺣﯽ ش ه اﺳت کﻪ در قﺎفب  11گﻮیﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ
ﻣؤففﻪﻫﺎ یﺎ اﺳتﺎن اردﻫﺎی ﺳﻮاداﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻣﯽپﺮدازد .پﺎیﺎیﯽ این اﺑزار ﺑﺎ ﺿﺮیب آففﺎی کﺮونبﺎب (/49
 ).ﺑﺮآورد گﺮدی  .ﻣؤففﻪﻫﺎی پشتیبﺎنﯽکﻨﻨ ه ﺳﻮاد اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ،شﺎﻣل :ﺗﻮانﺎیﯽ ﺗعیین وﺳعت و ﻣﺎﻫیت
اﻃﻼﻋﺎت ،ﺗﻮانﺎیﯽ دﺳتﺮﺳﯽ ﻣؤثﺮ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ،ﺗﻮانﺎیﯽ ارزیﺎﺑﯽ نقﺎدانﻪی اﻃﻼﻋﺎت ،ﺗﻮانﺎیﯽ کﺎرﺑﺮد
ﻫ فمﻨ اﻃﻼﻋﺎت و ﺗﻮانﺎیﯽ درک ﻣﻮارد ﺣقﻮقﯽ و اقتصﺎدی کﺎرﺑﺮد اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻮدن  .روایﯽ اﺑزارﻫﺎ
از نﻮع ﺻﻮری و ﻣحتﻮایﯽ ﺑﻮد کﻪ ﻣﻮرد ﺗأیی اﺳتﺎدا و ﺧبﺮگﺎ قﺮار گﺮفت و پﺎیﺎیﯽ اﺑزار ﺑﺎ ﺿﺮیب
آففﺎی کﺮونبﺎب انوﺎم گﺮفت کﻪ آففﺎی آنﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗیب 0/49و 0/49ﺑﺮآورد گﺮدی  .ﺑﺮای آزﻣﻮ
فﺮﺿیﻪﻫﺎی پژوﻫﺶ ازﺿﺮیب ﻫمبستﮕﯽ پیﺮﺳﻮ و رگﺮﺳیﻮ  ،ﺑﺎ نﺮم افزار SPSS53ﺗحلیل گﺮدی .

رابطه ذهنیت فلسفی و خودتنظیمی یادگیری دانشآموزان با … 131/

یافتهها

فﺮﺿیﻪ اﺻلﯽ« :ﺑین ﺳﻮاد اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﺎ دانﺶآفﺮیﻨﯽ ﺳﺎزﻣﺎنﯽ ،در دانشوﻮیﺎ ارﺗبﺎط وجﻮد دارد».
جدول  . 1خروجی ضریب همبستگی پیرسون جهت آزمون فرضیه اصلی پژوهش

متغیرهای مورد بررسی تعداد نمونه ضریب همبستگی معنی داری نتیجة آزمون
ﺳﻮاد اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ

**0/493

993

0/005

ﺗأیی فﺮض H1

دانﺶآفﺮیﻨﯽ ﺳﺎزﻣﺎنﯽ

ﻫمﺎ گﻮنﻪ کﻪ ﻣشﺎﻫ ه ﻣﯽگﺮدد  sigآزﻣﻮ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣق ار ( )0/000ﻣﯽﺑﺎش کﻪ کمﺗﺮاز ﻣق ار
( )0/01اﺳت .فﺬا فﺮض ﺻفﺮ ( )H0آﻣﺎری ﻣبﻨﯽ ﺑﺮ ﻋ م ارﺗبﺎط دو ﻣتغیﺮ رد ﻣﯽشﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاین
فﺮﺿیﻪی اﺻلﯽ پژوﻫﺶ پﺬیﺮفتﻪ ﻣﯽگﺮدد .از ﻃﺮفﯽ ﺑﺎ ﺗﻮجﻪ ﺑﻪ ﺿﺮیب ﻫمبستﮕﯽ کﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ()0/493
ﻣﯽﺑﺎش چﻮ این ﻣق ار ﺑین( )0/1-0/41قﺮار دارد این دو ﻣتغیﺮ ،ﻫمبستﮕﯽ ﻣستقیم ﺑسیﺎر ش ی ی
ﺑﺎ یك یﮕﺮ دارن .
فرضیه اول « :بین تشخیص وسعت ماهیت اطالعات با دانش آفرینی سازمانی ارتباط وجود دارد».
جدول  .8خروجی ضریب همبستگی پیرسون

متغیرهای مورد بررسی

تعداد نمونه ضریب همبستگی معنیداری نتیجه آزمون

ﺗشخیص وﺳعت ﻣﺎﻫیت اﻃﻼﻋﺎت 993

**0/350

0/000

ﺗأیی فﺮض H1

دانﺶ آفﺮیﻨﯽ ﺳﺎزﻣﺎنﯽ

ﻫمﺎ گﻮنﻪ کﻪ ﻣشﺎﻫ ه ﻣﯽگﺮدد sig ،آزﻣﻮ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣق ار ( )0/000ﻣﯽﺑﺎش کﻪ کمﺗﺮ از ﻣق ار
( )0/01اﺳت .فﺬا فﺮض ﺻفﺮ ( )H0آﻣﺎری ﻣبﻨﯽ ﺑﺮ ﻋ م ارﺗبﺎط دو ﻣتغیﺮ رد ﻣﯽشﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاین فﺮﺿیﻪ
شمﺎره اول پژوﻫﺶ ،ﺗﺎیی ﻣﯽشﻮد .از ﻃﺮفﯽ ﺑﺎ ﺗﻮجﻪ ﺑﻪ ﺿﺮیب ﻫمبستﮕﯽ کﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ( )0/350ﻣﯽﺑﺎش
چﻮ این ﻣق ار ﺑین ()0/1-0/41قﺮار دارد این دو ﻣتغیﺮ ،ﻫمبستﮕﯽ ﻣستقیم ﺑسیﺎر ش ی ی ﺑﺎ
یك یﮕﺮ دارن .
فﺮﺿیﻪ دوم« :ﺑین دﺳتﺮﺳﯽ ﻣؤثﺮ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎ دانﺶ آفﺮیﻨﯽ ﺳﺎزﻣﺎنﯽ در دانشوﻮیﺎ  ،ارﺗبﺎط
وجﻮد دارد».
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جدول  .3خروجی ضریب همبستگی پیرسون

متغیرهای مورد بررسی

تعداد نمونه

ضریب همبستگی

معنی داری

نتیجه آزمون

دﺳتﺮﺳﯽ ﻣﻮثﺮ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت

993

**0/334

0/005

ﺗأیی فﺮضH1

دانﺶ آفﺮیﻨﯽ ﺳﺎزﻣﺎنﯽ

ﻫمﺎ گﻮنﻪ کﻪ ﻣشﺎﻫ ه ﻣﯽگﺮدد  sigآزﻣﻮ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣق ار ( )0/005ﻣﯽﺑﺎش کﻪ کمﺗﺮاز ﻣق ار ()0/01
اﺳت .فﺬا فﺮض ﺻفﺮ ( )H0آﻣﺎری ﻣبﻨﯽ ﺑﺮ ﻋ م ارﺗبﺎط دو ﻣتغیﺮ ،رد ﻣﯽشﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاین فﺮﺿیﻪ شمﺎره
دوم پژوﻫﺶ ،ﺗﺎیی ﻣﯽشﻮد .از ﻃﺮفﯽ ﺑﺎ ﺗﻮجﻪ ﺑﻪ ﺿﺮیب ﻫمبستﮕﯽ کﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ( )0/334ﻣﯽﺑﺎش چﻮ
این ﻣق ار ﺑین ( )0/1-0/41قﺮار دارد این دو ﻣتغیﺮ ،ﻫمبستﮕﯽ ﻣستقیم ﺑسیﺎر ش ی ی ﺑﺎ یك یﮕﺮ
دارن .
فﺮﺿیﻪ ﺳﻮم« :ﺑین ارزیﺎﺑﯽ نقﺎدانﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎ دانﺶ آفﺮیﻨﯽ ﺳﺎزﻣﺎنﯽ در دانشوﻮیﺎ  ،ارﺗبﺎط وجﻮد
دارد».
جدول  .1خروجی ضریب همبستگی پیرسون

متغیرهای مورد بررسی

تعداد نمونه ضریب همبستگی معنی داری نتیجة آزمون

ارزیﺎﺑﯽ نقﺎدانﻪ اﻃﻼﻋﺎت 993

**0/143

0/005

ﺗأیی فﺮض H1

دانﺶ آفﺮیﻨﯽ ﺳﺎزﻣﺎنﯽ
ﻫمﺎ گﻮنﻪ کﻪ ﻣشﺎﻫ ه ﻣﯽگﺮدد  sigآزﻣﻮ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣق ار ( )0/005ﻣﯽﺑﺎش کﻪ کمﺗﺮاز ﻣق ار
( )0/01اﺳت .فﺬا فﺮض ﺻفﺮ ( )H0آﻣﺎری ﻣبﻨﯽ ﺑﺮ ﻋ م ارﺗبﺎط دو ﻣتغیﺮ رد ﻣﯽشﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاین فﺮﺿیﻪ
شمﺎره ﺳﻮم پژوﻫﺶ نیز ﺗأیی ﻣﯽشﻮد .از ﻃﺮفﯽ ﺑﺎ ﺗﻮجﻪ ﺑﻪ ﺿﺮیب ﻫمبستﮕﯽ کﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ( )0/143ﻣﯽ-
ﺑﺎش چﻮ این ﻣق ار ﺑین ( )0/1-0/41قﺮار دارد این دو ﻣتغیﺮ ،ﻫمبستﮕﯽ ﻣستقیم ﺑسیﺎر ش ی ی ﺑﺎ
یك یﮕﺮ دارن .
فﺮﺿیﻪ چﻬﺎرم« :ﺑین کﺎرﺑﺮد ﻫ فمﻨ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎ دانﺶآفﺮیﻨﯽ ﺳﺎزﻣﺎنﯽ در دانشوﻮیﺎ  ،ارﺗبﺎط
وجﻮد دارد».

رابطه ذهنیت فلسفی و خودتنظیمی یادگیری دانشآموزان با … 133/

جدول .0خروجی ضریب همبستگی پیرسون

متغیرهای مورد بررسی تعداد نمونه ضریب همبستگی معنی داری نتیجه آزمون
کﺎرﺑﺮد ﻫ فمﻨ اﻃﻼﻋﺎت

993

**0/343

ﺗأیی فﺮض H1

0/005

دانﺶ آفﺮیﻨﯽ ﺳﺎزﻣﺎنﯽ

ﻫمﺎ گﻮنﻪ کﻪ ﻣشﺎﻫ ه ﻣﯽگﺮدد  sigآزﻣﻮ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣق ار ( )0/005ﻣﯽﺑﺎش کﻪ کمﺗﺮ از ﻣق ار
( )0/01اﺳت .فﺬا فﺮض ﺻفﺮ ( )H0آﻣﺎری ﻣبﻨﯽ ﺑﺮ ﻋ م ارﺗبﺎط دو ﻣتغیﺮ ،رد ﻣﯽشﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاین
فﺮﺿیﻪ شمﺎره چﻬﺎرم پژوﻫﺶ ﺗأیی ﻣﯽشﻮد .از ﻃﺮفﯽ ﺑﺎ ﺗﻮجﻪ ﺑﻪ ﺿﺮیب ﻫمبستﮕﯽ کﻪ ﺑﺮاﺑﺮ
( )0/343ﻣﯽﺑﺎش چﻮ این ﻣق ار ﺑین ( )0/1-0/41قﺮار دارد .این دو ﻣتغیﺮ ،ﻫمبستﮕﯽ ﻣستقیم ﺑسیﺎر
ش ی ی ﺑﺎ یك یﮕﺮ دارن .
فﺮﺿیﻪ پﻨوم« :ﺑین درک ﺣقﻮقﯽ و اقتصﺎدی کﺎرﺑﺮد اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎ دانﺶآفﺮیﻨﯽ ﺳﺎزﻣﺎنﯽ در ﺑین
دانشوﻮیﺎ  ،ارﺗبﺎط وجﻮد دارد».
جدول . 0خروجی ضریب همبستگی پیرسون

متغیرهای مورد بررسی

تعداد

ضریب

معنی

نمونه

همبستگی

داری

**0/339

0/005

درک ﺣقﻮقﯽ و اقتصﺎدی کﺎرﺑﺮد اﻃﻼﻋﺎت 993

نتیجه آزمون
ﺗأیی فﺮض H1

دانﺶآفﺮیﻨﯽ ﺳﺎزﻣﺎنﯽ

ﻫمﺎ گﻮنﻪ کﻪ ﻣشﺎﻫ ه ﻣﯽگﺮدد  sigآزﻣﻮ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣق ار ( )0/005ﻣﯽﺑﺎش کﻪ کمﺗﺮاز ﻣق ار
( )0/01اﺳت .فﺬا فﺮض ﺻفﺮ ( )H0آﻣﺎری ﻣبﻨﯽ ﺑﺮ ﻋ م ارﺗبﺎط دو ﻣتغیﺮ رد ﻣﯽشﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاین فﺮﺿیﻪ
شمﺎره پﻨوم پژوﻫﺶ نیز ﺗأیی ﻣﯽ شﻮد .از ﻃﺮفﯽ ﺑﺎ ﺗﻮجﻪ ﺑﻪ ﺿﺮیب ﻫمبستﮕﯽ کﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ()0/339
ﻣﯽﺑﺎش چﻮ این ﻣق ار ﺑین ( )0/1-0/41قﺮار دارد این دو ﻣتغیﺮ ،ﻫمبستﮕﯽ ﻣستقیم ﺑسیﺎر ش ی ی
ﺑﺎ یك یﮕﺮ دارن  .جﻬت روشن ش

این ﻣﻮﺿﻮع کﻪ پیﺶﺑیﻨﯽکﻨﻨ گﯽ ﻣتغیﺮﻫﺎی ﺳﻮاد اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﺮ

دانﺶآفﺮیﻨﯽ ﺳﺎزﻣﺎنﯽ ،در چﻪ ﺣ اﺳت از آزﻣﻮ رگﺮﺳیﻮ ﺑﻬﺮه گﺮفتﻪ ش .
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جدول . 1خروجی تحلیل رگرسیون بین متغیر سواد اطالعاتی بردانش آفرینی سازمانی

معنی داری

مقدار آماره ضرایب
تی

استاندارد

ضرایب

Model

استاندارد

نشده

شده
انحﺮاف

B

اﺳتﺎن ارد

ﺑتﺎی

انحﺮاف

اﺳتﺎن ارد

اﺳتﺎن ارد

B

.599.

0/005

ﻣقﺎدیﺮ VIF , DW

.095

.530

ﺗﻮانﺎیﯽ ﺗعیین وﺳعت

.391

.444

-.005

0/005

97344

.593

0/005

47441

.349

.095

0/005

17943

.540

.095

.545

0/005

37099

.393

.093

.353

0/005

97993

.511

.099

.593

.544

57333

.091

.010

.031

5

و ﻣﺎﻫیت اﻃﻼﻋﺎت
ﺗﻮانﺎیﯽ

دﺳتﺮﺳﯽ

ﻣؤثﺮ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت
ﺗﻮانﺎیﯽ

ارزیﺎﺑﯽ

نقﺎدانة اﻃﻼﻋﺎت
ﺗﻮانﺎیﯽ

کﺎرﺑﺮد

ﻫ فمﻨ اﻃﻼﻋﺎت
ﺗﻮانﺎیﯽ درک ﻣﻮارد
ﺣقﻮقﯽ و اقتصﺎدی
کﺎرﺑﺮد اﻃﻼﻋﺎت
ﺗﻮانﺎیﯽ ﺗعیین وﺳعت
و ﻣﺎﻫیت اﻃﻼﻋﺎت

ﺑﺎ ﺗﻮجﻪ ﺑﻪ ج ول ،ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽگﺮدد ﻣیزا ﻣعﻨﺎداری ﺗمﺎﻣﯽ ﻣتغیﺮﻫﺎ ﺑﻪجزء ﺗﻮانﺎیﯽ ﺗعیین وﺳعت و
ﻣﺎﻫیت ،اﻃﻼﻋﺎت کﻮچکﺗﺮ از ﻋ د اﺳتﺎن ارد  0/01ﺑﻪدﺳت آﻣ ه کﻪ این نشﺎ دﻫﻨ ه ایناﺳت کﻪ
ﺗمﺎﻣﯽ ﻣؤففﻪﻫﺎ ﺑﻪ غیﺮ از ﻣتغیﺮ ﺗﻮانﺎیﯽ ﺗعیین وﺳعت و ﻣﺎﻫیت ،اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮ ﻣتغیﺮ دانﺶآفﺮیﻨﯽ
ﺳﺎزﻣﺎنﯽ اثﺮگﺬار ﻫستﻨ .
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بحث و نتیجهگیري

یﺎفتﻪﻫﺎ نشﺎ داد کﻪ ﺑین ﺳﻮاد اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﺎ دانﺶآفﺮیﻨﯽ ﺳﺎزﻣﺎنﯽ راﺑﻄﻪ وجﻮد دارد .ﻫمچﻨین ﺑین پﻨﺞ
ﺑُع ﺳﻮاد اﻃﻼﻋﺎ ﺗﯽ (ﺗﻮانﺎیﯽ ﺗعیین وﺳعت و ﻣﺎﻫیت اﻃﻼﻋﺎت ،ﺗﻮانﺎیﯽ دﺳتﺮﺳﯽ ﻣؤثﺮ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت،
ﺗﻮانﺎیﯽ ارزیﺎﺑﯽ نقﺎدانﻪ اﻃﻼﻋﺎت ،ﺗﻮانﺎیﯽ کﺎرﺑﺮد ﻫ فمﻨ اﻃﻼﻋﺎت ،ﺗﻮانﺎیﯽ درک ﻣﻮارد ﺣقﻮقﯽ و
اقتصﺎدی کﺎرﺑﺮد اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎ دانﺶآفﺮیﻨﯽ دانشوﻮیﺎ  ،راﺑﻄﻪ ﻣعﻨﺎدار اﺳت .یﺎفتﻪ ﻫﺎی پژوﻫﺶ
ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ یﺎفتﻪ ﻫﺎی پژوﻫﺶ zahedbolbolan & najafi,2011( .)Najaflu, 2017) ،
)Alinejad,2011) ، (seyfouri, 2011)،)Bigdeli & momtazan,2001) ،)Maughan،2001

) )Esnberg،(Shirsavar & Shhavnd 2006) ,2012) ، (tafaroji &Amani ,2014)،ﻫمراﺳتﺎ
اﺳت .ﺑﺎ ﻋﻨﺎیت ﺑﻪ یﺎفتﻪﻫﺎی پژوﻫﺶ و ﺗأثیﺮ ﺳﻮاد اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﺮ دانﺶآفﺮیﻨﯽ ،نیﺎز ج ی ﺑﺮ ﺗﺮویﺞ
ﺳﻮاد اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻣﯽﺑﺎش و الزم اﺳت دانشوﻮیﺎ نسبت ﺑﻪ ﺗشكیل گﺮوه و ﺗقﻮیت ﺗﻮانﺎیﯽ ﺗلفیق
اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮجﻮد ﺑﺎ افكﺎر و ﺗوﺮﺑﻪﻫﺎی قبلﯽ ،ﺗشﻮیق شﻮن  .در جﺎﻣعﻪ کﻨﻮنﯽ ،ﺑﻬتﺮین و جﺎﻣﻊﺗﺮین
اﻃﻼﻋﺎت در ﻫﺮ زﻣیﻨﻪای ،دﺳتیﺎﺑﯽ ﻣؤثﺮ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد نیﺎز ﺑﺎ ﺻﺮف ﺣ اقل زﻣﺎ و ﻫزیﻨﻪ ،یک
ﻣﻬﺎرت ارزشمﻨ و اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮای دانﺶآفﺮیﻨﯽ ﻣﯽﺑﺎش  .اﺻﻮالً ﺗﻮانﺎیﯽ دﺳتﺮﺳﯽ ﻣؤثﺮ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ،ﺑﺎ
ﻣﻬﺎرتﻫﺎیﯽ ﻣﺎنﻨ اﺳتفﺎده از روشﻫﺎی ﻣختلف و ﻣتﻨﻮع ﺑﺮای کسب اﻃﻼﻋﺎت و نیز ﺗشخیص
کﺎﺳتﯽﻫﺎی اﺣتمﺎفﯽ ﻣﻮجﻮد در اﻃﻼﻋﺎت ،ﻫمﺮاه اﺳت .این ﻣﻬﺎرتﻫﺎ ﺑﻪ فﺮد دانﺶآفﺮین در
جمﻊآوری و کﺎرﺑﺮد ﻣﻨﺎﺳب اﻃﻼﻋﺎت ،کمک ﻣﯽکﻨ  .ﺑﺎ افزایﺶ ﺗﻮانﺎیﯽ ارزیﺎﺑﯽ نقﺎدانﻪ اﻃﻼﻋﺎت،
قﺎﺑلیتﻫﺎی دانﺶآفﺮیﻨﯽ افﺮاد نیز افزایﺶ ﻣﯽیﺎﺑ  .اﻃﻼﻋﺎت ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﻣفی ﺑﺎش و افﺮاد را
در کسب ﻋلم و دانﺶ ﻣﻮفق گﺮدان کﻪ ﺻحیﺢ و ﻣعتبﺮ ﺑﺎش  .ﺑﻪ ﻃﻮر کلﯽ ،ﺗﻮانﺎیﯽ ارزیﺎﺑﯽ نقﺎدانﻪ
اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎ ﻣﻬﺎرتﻫﺎیﯽ ﻣﺎنﻨ  :ﺗﻮانﺎیﯽ ﺑﺮرﺳﯽ و ﻣقﺎیسﻪ اﻃﻼﻋﺎت اﺧﺬ ش ه از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣختلف ،ﺑﺮای
ﺗعیین اﻋتبﺎر ،ﺻحت وﺳقم اﻃﻼﻋﺎت ،ﺗشخیص وجﻮد ﺗقلب و دﺳتكﺎری در اﻃﻼﻋﺎت ،ﺗﻮانﺎیﯽ
ﺗحلیل و ﺑﺮرﺳﯽ دی گﺎهﻫﺎی ﻣختلف و ﻣتﻨﺎقض اﺳت .ﻣومﻮﻋﻪی این ﻣﻬﺎرتﻫﺎ ﺑﻪ فﺮد دانﺶآفﺮین،
این اﻣكﺎ را ﻣﯽدﻫ کﻪ از ﺻحت و قﺎﺑلیت کﺎرﺑﺮد ﺻحیﺢ اﻃﻼﻋﺎت ،اﻃمیﻨﺎ ﺣﺎﺻل کﻨ  .کﺎرﺑﺮد
ﻫ فمﻨ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﻣعﻨﺎی ﺑﻪ کﺎرگیﺮی اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮای رﺳی

ﺑﻪ یک ﻫ ف از قبل ﺗعیین ش ه و

ﻣشخص اﺳت .در کﺎرﺑﺮد ﻫ فمﻨ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎیﯽ ﻣﺎنﻨ ﺗﻮانﺎیﯽ اﺳتفﺎده از ﻣآﺧﺬ و ﻣﺮاجﻊ
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ﻣختلف در جستوﻮی اﻃﻼﻋﺎت ﺧﺎص و نیز ﺑﻪ کﺎر ﺑﺮد دانﺶ و ﺗوﺮﺑیﺎت قبلﯽ ﺑﺮای ﺧلق یک
ﻣحصﻮل ج ی  ،ارزیﺎﺑﯽ ﻣﯽ شﻮد .ﺗﻮانﺎیﯽ اﺳتفﺎده از ﻣﺮاجﻊ و ﻣآﺧﺬ ﻣختلف ،این اﻣكﺎ را ﺑﻪ فﺮد
دانﺶآفﺮین ﻣﯽدﻫ کﻪ دی گﺎه جﺎﻣعﯽ نسبت ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ کﻪ ﺗمﺎیل ﺑﻪ کسب اﻃﻼﻋﺎت راجﻊ ﺑﻪ
آ را دارد پی ا کﻨ و دی گﺎهﻫﺎی ﺻﺎﺣب نﻈﺮا ﻣختلف را ﻣقﺎیسﻪ و ﺑﺮرﺳﯽ کﻨ  .در نتیوﻪ،
ﻣﯽ ﺗﻮان اﻃﻼﻋﺎت کسب ش ه را ﺑﻪ شكل ﻫ فمﻨ ﺑﻪ کﺎر گیﺮد زیﺮا ﺑﻪ درک روشﻨﯽ از ﻣسأفﻪ
رﺳی ه اﺳت .از دیﮕﺮ ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ کﺎرﺑﺮد ﻫ فمﻨ اﻃﻼﻋﺎت ،اﺳتفﺎده از ﺗوﺮﺑیﺎت قبلﯽ
ﺑﺮای ﺧلق یک ﻣحصﻮل ج ی اﺳت؛ ﺑ ین ﻣعﻨﺎ کﻪ فﺮد ﺑﺎ اﺳتفﺎده از دانشﯽ کﻪ درﺑﺎره ﻣﻄلب یﺎ
ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﺑﻪ دﺳت ﻣﯽآورد ﺑتﻮان یک ﻣحصﻮل ج ی ﺧلق کﻨ  .این ﻣحصﻮل ج ی ﻣﯽﺗﻮان در
قﺎفب یک ﻣحصﻮل اقتصﺎدی و یﺎ یک راهﺣل اﺑتكﺎری و ج ی  ،ﺑﺮای ﺣل یک ﻣشكل ﺑﺎش  .در
ﺗبیین نتﺎیﺞ فﺮﺿیﻪ پﻨوم ﻣﯽﺗﻮا گفت :درک ﻣﻮارد ﺣقﻮقﯽ و اقتصﺎدی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ کﺎرﺑﺮد
اﻃﻼﻋﺎت ،از ﻣلزوﻣﺎت اﺳﺎﺳﯽ اﺳتفﺎده از اﻃﻼﻋﺎت اﺳت .ﺑ و درک این ﻣﻮارد ،اﺳتفﺎده از
اﻃﻼﻋﺎت ،جﻨبﻪ غیﺮاﺧﻼقﯽ و غیﺮﻋلمﯽ ﻣﯽیﺎﺑ ( (Salary& HassanAbadi,2004دانشوﻮیﺎ
ﺗحصیﻼت ﺗكمیلﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮا ﻋﻀﻮی از دانشﮕﺎه و نیز کﺎرﻣﻨ ا ﺳﺎزﻣﺎ ﻫﺎی ﻣختلف کشﻮر ،نیﺎزﻣﻨ
ﺳﻮاد اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻫستﻨ .این اﻣﺮ ،ﺗعﻬ دانشﯽ آنﺎ را افزایﺶ ﻣﯽدﻫ  .ﻣﻄﺎﺑق یﺎفتﻪﻫﺎ ﺑین ﺳﻮاد
اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ و ﺗعﻬ ﺳﺎزﻣﺎنﯽ کﺎرکﻨﺎ  ،راﺑﻄﻪ ﻣعﻨﺎداری وجﻮد دارد .ﺑین ﺳﻮاد اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ و اﺑعﺎد ﺗعﻬ
ﺳﺎزﻣﺎنﯽ شﺎﻣل ﺗعﻬ (ﻫﻨوﺎری ،ﻣستمﺮ و ﻋﺎﻃفﯽ) راﺑﻄﻪ ﻣثبت و ﻣعﻨﺎداری وجﻮد دارد (Barimani
) ,2018ﻣأﻣﻮریت اﺻلﯽ ﻣؤﺳسﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎفﯽ ،ﺗﺮﺑیت یﺎدگیﺮن گﺎ ﻣﺎدامافعمﺮ اﺳت .ﺑﺎ این
فﺮض کﻪ افﺮاد دارای قﺎﺑلیتﻫﺎ و ﺗﻮانﺎیﯽﻫﺎی ذﻫﻨﯽ ،اﺳت الل و ﺗفكﺮ انتقﺎدی ﻫستﻨ  .دانشﮕﺎهﻫﺎ و
ﻣؤﺳسﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎفﯽ ،ﺑﺎی در ﻃﻮل دورهﻫﺎ و دروس دانشﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ دانشوﻮیﺎ  ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮا ﻋﻀﻮی
از جﺎﻣعﻪ ونیز شﻬﺮون ا ﻣﻄلﻊ ﺑیﺎﻣﻮزن کﻪ چﮕﻮنﻪ یﺎد ﺑﮕیﺮن  .ﺳﻮاد اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ کلی اﺻلﯽ یﺎدگیﺮی
ﻣﺎدامافعمﺮ ﻣﯽﺑﺎش ( .( Ali Nasab,2015ﻋلﯽرغم اﻫمیت فزایﻨ ه دانﺶ ﺑﻪ ﻋﻨﻮا راﻫبﺮدیﺗﺮین
ﻣﻨبﻊ ﺳﺎزﻣﺎنﯽ ،شكﺎف ﻋمیقﯽ در درک از زﻣیﻨﻪ ﻫﺎ و ﻣؤففﻪ ﻫﺎی دانﺶآفﺮیﻨﯽ و ﺗأثیﺮ آ ﺑﺮ ﻋملكﺮد
ﺳﺎزﻣﺎ ﻫﺎ ،وجﻮد دارد .ﺑﻪ ویژه ﺿعف ﺧیﺮهکﻨﻨ های در ﺗﻮانﺎیﯽ ،ﺑﺮای کﺎرﺑﺮد ﺗكﻨیکﻫﺎی
ﻣ لﺳﺎزی کمﯽ در این قلمﺮو نﻮظﻬﻮر ،آشكﺎر اﺳت .یﺎفتﻪﻫﺎی پژوﻫﺶ نشﺎ داد زﻣیﻨﻪﻫﺎی
دانﺶآفﺮیﻨﯽ در نﻈﺎم آﻣﻮزش ﻋﺎفﯽ ﻋبﺎرﺗﻨ از :ظﺮفیت جﺬ  ،اکتسﺎ

اﻃﻼﻋﺎت و دانﺶ،
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یﺎدگیﺮی ،یﺎدگیﺮیزدایﯽ ،ﺑﻨیﺎ دانﺶ ،ﻣﺮاقبت ،ﻫمكﺎری ،شبكﻪﺳﺎزی ،ائتﻼف ،ﺗﺮکیب ،نﻮآوری
ﻃﺮاﺣﯽ و ﺣل ﻣسأفﻪ) ( Adlie,2008ﺑﺎ ﺳﻮاد اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ،ﻣﺎﻫیت و گستﺮه اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد نیﺎز را
ﺗشخیص ﻣﯽدﻫ  .ﺑﻪ شكل ﻣؤثﺮ و کﺎرآﻣ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد نیﺎز ،دﺳت پی ا ﻣﯽکﻨ .اﻃﻼﻋﺎت و
ﻣآﺧﺬ آ را ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﻨتق انﻪ ،ارزیﺎﺑﯽ و اﻃﻼﻋﺎت انتخﺎ

ش ه را ﺑﺮ ﻣبﻨﺎی دانﺶ و نﻈﺎم ارزشﯽ

ﺧﻮد ﺗلفیق ﻣﯽکﻨ  .ﺑﻪ ﺻﻮرت انفﺮادی یﺎ ﺑﻪﻋﻨﻮا ﻋﻀﻮی از یک گﺮوه ،اﻃﻼﻋﺎت را ﺑﺮای انوﺎم
یک ﻣقصﻮد ﺧﺎص ،ﺑﻪﺻﻮرت ﻣؤثﺮ ﻣﻮرد اﺳتفﺎده قﺮار ﻣﯽدﻫ .ﺑسیﺎری از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اقتصﺎدی،
ﺣقﻮقﯽ و اجتمﺎﻋﯽ ،ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺳتفﺎده از اﻃﻼﻋﺎت را درک و ﺑﺎ رﻋﺎیت اﺻﻮل اﺧﻼقﯽ و قﺎنﻮنﯽ ،ﺑﻪ
اﻃﻼﻋﺎت دﺳتﺮﺳﯽ ﻣﯽیﺎﺑ و از آنﻬﺎ اﺳتفﺎده ﻣﯽکﻨ ( .(Keshavarz,2015ﺑﻨﺎﺑﺮاین وﺳعت ﻣﺎﻫیت
اﻃﻼﻋﺎت ،دﺳتﺮﺳﯽ ﻣؤثﺮ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ،ارزیﺎﺑﯽ نقﺎدانﻪ اﻃﻼﻋﺎت ،کﺎرﺑﺮد ﻫ فمﻨ اﻃﻼﻋﺎت و درک
ﺣقﻮقﯽ و اقتصﺎدی کﺎرﺑﺮد اﻃﻼﻋﺎت جﻬت دانﺶآفﺮیﻨﯽ ،ﺿﺮورت دارد .ﺑﺮ این اﺳﺎس ،داشتن
ﺳﻮاد اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﺮای دانشوﻮیﺎ ﺗحصیﻼت ﺗكمیلﯽ کﺎرشﻨﺎﺳﯽ ارش و دکتﺮی کﻪ رﺳﺎفت
دانﺶآفﺮیﻨﯽ و نﻈﺮیﻪپﺮدازی دارن ﺑسیﺎر ﺿﺮوری ﻣﯽ نمﺎی  .اﻃﻼع از قﻮانین و اﺻﻮل ﺣقﻮقﯽ و
اﺧﻼقﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺳتفﺎده از اﻃﻼﻋﺎت ،ﺑﺎﻋث ﻣﯽشﻮد اﺳتفﺎده از اﻃﻼﻋﺎت در چﺎرچﻮ ﻫﺎی قﺎنﻮنﯽ
و اﺧﻼقﯽ ﺧﻮد ،ﺻﻮرت گیﺮد .رﻋﺎیت این قﻮانین ،ﺳبب ﻣﯽشﻮد قﻀﺎوت درﺑﺎره ﺻحت و ﺳقم
اﻃﻼﻋﺎت نیز آﺳﺎ ﺗﺮ شﻮد .آگﺎﻫﯽ از این قﻮانین و ﺣقﻮق ،ﺑﺎﻋث اﺳتفﺎده ﺑﻬتﺮ و ﺻحیﺢ ﺗﺮ از
اﻃﻼﻋﺎت و در نتیوﻪ افزایﺶ قﺎﺑلیتﻫﺎی دانﺶآفﺮیﻨﯽ ﻣﯽگﺮدد .اﻣﺮوزه ﺑقﺎت و ﺣیﺎت ﺳﺎزﻣﺎ ﻫﺎ در
جﺎﻣعﻪ دانﺶﻣ ار کﻨﻮنﯽ ،ﻣستلزم دانﺶآفﺮیﻨﯽ در ﺗمﺎم فﺮآیﻨ ﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎنﯽ اﺳت .دانشﮕﺎهﻫﺎ ﻫم ﺑﻪ
ﻋﻨﻮا ﺳﺎزﻣﺎ ﻫﺎی آﻣﻮزشﯽ ﺑﺎی نقﺶ پیشﮕﺎﻣﺎنﻪای را در این زﻣیﻨﻪ ایفﺎت کﻨﻨ  .فﺬا ﺑﻪ رویكﺮدﻫﺎی
ج ی ی نیﺎز داریم کﻪ در آ ﻫﺎ ﻫ ف این ﺑﺎش کﻪ ﺑﻪ دانشوﻮیﺎ  ،ﺗﻮانﺎیﯽﻫﺎ و راﻫبﺮدﻫﺎی ﺿﺮوری
ﺑﺮای ﻣ یﺮیت اﻃﻼﻋﺎت ﻋمیق و پﺮﺣوم آﻣﻮزش داده شﻮد و آﻣﻮزش ﻋﺎفﯽ ﺑﺎی در فﺮآیﻨ
دانﺶآفﺮیﻨﯽ ،زیﺮﺑﻨﺎی ﺳﺎزﻣﺎنﯽ ﻣﻨﺎﺳبﯽ ﺑﺮای ﻣ یﺮیت دانﺶ و یﺎدگیﺮی ایوﺎد نمﺎیﻨ .
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