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 چکیده

کارآفرینی با نقش  هايقابلیتبر  ايرسانههدف از پژوهش حاضر اثر سواد 
میانجی سواد اطالعاتی در دانشجویان رشته علوم ورزشی بود. روش 

پیمایشی و جامعه آماري شامل دانشجویان رشته علوم  -پژوهش توصیفی
نفر(.  1000) بودورزشی کرمانشاه )دانشگاه رازي، دانشگاه آزاد و پیام نور( 

نفر  400ده شد و نامتناسب استفا ايطبقهتصادفی  گیرينمونهاز روش 
ساخته سواد محقق هايپرسشنامهابزار، نمونه انتخاب شدند.  عنوانبه

کارآفرینی  هايقابلیتاستاندارد  نامهپرسشاطالعاتی و و سواد ايرسانه
مذکور از طریق تحلیل  هايپرسشنامه. پایایی و روایی است( 1392زندي )

 AVEو  CRو مقدار  لیزرل افزارنرممرتبه اول و دوم با  تأییديعاملی 
یابی تحقیق بر اساس مدل هايفرضیهقرار گرفت و آزمون  موردبررسی

( در دو حالت تخمین استاندارد و اعداد معناداري SEMمعادالت ساختاري )
بر سواد اطالعاتی اثر مستقیم،  ايرسانهکه سواد  نتایج نشان داد انجام شد.

دارد. همچنین سواد رسانه بر توفیق طلبی، گرایش به  داريمعنیو مثبت 
دارد و  داريمعنیو تحمل ابهام اثر مستقیم مثبت و  پذیريریسکخالقیت، 

کارآفرینی اثر مستقیم مثبت و  هايقابلیتسواد اطالعاتی بر تمامی 
از طریق متغیر میانجی سواد  ايرسانهسواد  درنهایتدارد.  داريمعنی

و تحمل ابهام  پذیريریسکاطالعاتی بر توفیق طلبی، گرایش به خالقیت، 
دانشجویان علوم روزشی باید سواد دارد.  داريمعنیمثبت و  غیرمستقیماثر 

ارتقا دهند و بدین شکل  ايرسانهسواد  کارگیريبهاطالعاتی خود را با 
 فرینی خود شوند.کارآ هايقابلیتباعث باال رفتن 

 

قابلیت کارآفرینی،  ،يارسانه اطالعاتی، سواد سواد: کلیدیهایواژه

 دانشجو، علوم ورزشی.

 

Abstract 
The purpose of this study was the effect of           
media literacy on entrepreneurship capabilities     
with the mediator role of information literacy in 
students of sport sciences. The methodology           
was descriptive survey. The population was all students 
of sport sciences in Kermanshah (Razi university, 
Azad university, PayameNoor university) (1000 
people). The Sample was Inappropriate classroom 
accident and we We chose 400 people. instruments 
of the study were made Researcher questionnaires of 
media literacy and information literacy and there is 
Standard questionnaires, entrepreneurship capabilities 
of zandi (2013). Reliability and validity of the 
questionnaires were verified by first and second rank 
confirmatory factor analysis with LISREL software 
and CR and AVE values. Analysis of data was 
performed by using Structural Equation Modeling 
(SEM) in two parts, the measurement model and 
structural section. The results showed that there was a 
positive and significant direct effect between media 
literacy and information literacy. There was also a 
positive and significant direct effect between media 
literacy and Successfulness, creativity, risk taking 
and tolerance of ambiguity and there was positive and 
significant direct effect between media literacy and 
entrepreneurship capabilities. Finaly Media literacy 
has a positive and significant effect through the 
mediating variable of information literacy on 
success, creativity, risk taking and tolerance of 
ambiguity. students of sport sciences should upgrade 
information literacy by media literacy in order to it 
rise entrepreneurial capabilities. 
 
Keywords: Media Literacy, Information Literacy, 
Entrepreneurial Capabilities,Students, Sport Science. 
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 مقدمه

، ضرورت توجه به پدیده کارآفرینی و هادانشگاهامروزه در 
کارآفرینانه در دانشجویان، بر کسی  هايیتقابلافزایش 

که  شودیممطرح  سؤالپوشیده نیست. اکنون این 
 هايیتقابلکارآفرین، ساختن افراد و پرورش  يسازوکارها

را  هایتقابلکارآفرینانه آنان چیست و چه عواملی افزایش این 
باید گفت، هیچ  هاسؤال؟ در پاسخ به این کندیمتسهیل 

، مگر بر شودینمایجاد  يامبتکرانهدانش جدید و هیچ طرح 
گام قبلی مربوط به آن دانش. پس  يهادانستهو  هاطرحپایه 

 خالق و به دنبال آن کارآفرینی، احاطه يیدهااول در ایجاد 
مرتبط با حیطه کار و نقاط ضعف و  هايیهنظرنظري علوم و 

 .Mirzasafi et alاست ) هاطرحو  هایهنظرقوت این 

اصلی  يهاجنبهروي مفاهیم و بر  1کارآفرینی(. 2011:243
فرصت، خالقیت، نوآوري،  يوجوجست، تغییر، اندازچشممانند 

 منظوربه هایتفعالو توانایی براي مدیریت  پذیريیسکر
 & Timi-Johansonکند )یمبه اهداف تمرکز  یابیدست

Aloba, 2016:131 .)کارآفرینی  درواقعآموزشی  يینهدرزم
 یالنالتحصفارغگیري است که به دنبال انتقال جهت یک

کاهش بیکاري است  منظوربهجویاي کار به سمت خلق شغل 
یک حرفه  عنوانبهکارآفرینی را دانشجویان به  يعالقهو این 

رفتاري کارآفرینی  یطورکلبه(. 2014، 2جرالددهد )یمافزایش 
براي دستیابی به  هافرصتدائم از  طوربهمدیریتی است که 

 ,Zandiکند )یم يبرداربهرهافراد  هايیتظرفنتایج مافوق 

پیشرفت،  يیزهانگ شامل کارآفرین افراد (. ویژگی2013
بر  .است یطلباستقالل و خالقیت درونی، کنترل خطرپذیري،

 در شدهیانب هايیژگیو پرورش ،شدهانجام هايیقتحق اساس

شود یم هاآن کارآفرینی هايیتقابل تقویت باعث افراد
(144: 2010Moradi & Shabanalifami, دراکر .)معتقد 3 

است که خالقیت و نوآوري با کارآفرینی الزم و ملزوم 
یکدیگرند به حدي که کارآفرینی بدون خالقیت و نوآوري 

کارآفرین به این  150با بررسی  4حاصلی ندارد. سولومون
 به کار، تصمیم به شروع در رینانکارآف انگیزه نتیجه رسید که

 انگیزه اقتصادي سود و است و متفاوت بدیع نو، چیزهاي خلق

رفتار کارآفرینان نبوده است. در همین ارتباط  اولیه محرك و
کارآفرینان واقعی مشاغل  نیز عنوان کرده است که 5شاین

تا  کنندیمجدید را بیشتر به دالیل نوآوري و خالقیت شروع 

                                                                                  
1. Entrepreneurship 

2.  Gerald 

3.  Druker 

4.  Solomon 

5.  Schein 

کارآفرینی  هايیتقابلتأثیر  6اقتصادي. هوارد هايیزهانگ
 و درونی کنترل پیشرفت، انگیزه ،پذیريیسکر، یطلباستقالل)

خالقیت( در دانش آموزان را بررسی  جسارت و نفساعتمادبه
کرد و به این نتیجه رسید که رابطه مستقیمی بین این 

 .Badri et alو توانایی کارآفرینی افراد وجود دارد ) هایتقابل

 یادگیري اصلی عنصر (. سواد اطالعاتی2006:75

 اطالعاتی سواد هايیتقابل همین علت به ،استالعمرمادام

 کارورزي دوره به افراد گذر با و دهدیم گسترش را یادگیري

 و تحول موتور کارآفرینی ازآنجاکه .شودیم کارآفرینی باعث
 این فراگیري و رشد است، و جامعه فرهنگ اقتصاد، توسعه

 ملی اقتصاد در اساسی دگرگونیو  تحول به تواندیم پدیده

 دست مخاطبان به سرعتبه هارسانه کهییازآنجا و شود منجر

 يهانگرش و دهندیم گسترش اطالعات را ،کنندیم پیدا

 ترویج در هارسانه ترتیب بدین .دهندیم تغییر را تریفضع

 میان این در و دارند کلیدي کارآفرینی نقش و نوآوري فرهنگ

 فرهنگ ترویج و گسترش راه براي ینترمهم و ترینیاصل

 :smailponaki et al. 2016باشند )یم هارسانه کارآفرینی،

( در تحقیقی بر روي 1390صفی و همکاران ) (. میرزا583
 دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه اصفهان به این نتیجه

سواد اطالعاتی و قابلیت کارآفرینی  يهامؤلفهرسیدند که بین 
 .Mirzasafi et alدارد )رابطه مثبت و معناداري وجود 

که  انددادهیقات دیگري نشان تحق(. همچنین 2011:243
 رابر یکدیگر  یرپذیريتأثو اطالعاتی قابلیت  يارسانهسواد 
( در تحقیقی با عنوان 2013) 7که لی و سو يطورهمان دارند
( به این هاتفاوتو  هاشباهت) یاطالعاتو سواد  يارسانهسواد 

و سواد اطالعاتی  يارسانهسواد  يهاتفاوتنتیجه رسیدند که 
است  باسواداهداف مشترکی دارند. هدف هر دو ترویج افراد 

راجع به استفاده از  ياآگاهانه يهاقضاوت توانندیم که
 ,Lee & So)باشند )اطالعات در عصر دیجیتال داشته 

( در پژوهشی با عنوان 2010) 8. ون دي وورد2013 :137
به این نتیجه  يارسانهاز طریق سواد  ارتقا سواد اطالعاتی

در دانش آموزان  يارسانهرسید که بین سواد اطالعاتی و سواد 
 (. سوادVord, 2010: 170دارد )مجازي رابطه مثبتی وجود 

 هامهارت، هانگرش ،هادانش از ترکیبی اطالعاتی، و يارسانه

 استفاده، تحلیل، ارزیابی، دستیابی، براي یازموردن تجربیات و

 خالقانه، صورتبهدانش  و اطالعات با ارتباط برقراري و تولید

است.  شده اطالق هاانسانحقوق  بر تأکید با اخالقی و قانونی
 مختلف انواع توانندیماطالعاتی  و يارسانه باسواد افراد

                                                                                  
6.  Haward 

7.  Lee and So 

8. Van de vord 
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 خصوصی، زندگی در اطالعاتی را مجراهاي و منابع ،هارسانه

 چه و موقع چه دانندیم هاآن برند. کار به خود عمومی و شغلی

 آن به توانندیم چگونه و چه، کجا براي دارند، نیاز اطالعاتی

 اطالعات چرا و کسی چه کنندیمدرك  هاآن کنند. پیدا دست

 و رسانه عملکرد و نقش، مسئولیت نیز و کرده تولید را

 توانندیم هاآن .کنندیم را درك اطالعات کنندگانفراهم

 هر و رسانه در که ییهاارزشو  اعتقادات ،هایامپ اطالعات،

 را اطالعات و تحلیل را شدهنقل محتوا دیگر یدکنندهتول

(. smailponaki et al. 2017: 65کنند ) يگذارارزش
 روزنامه، ماهواره، اینترنت، رادیو، تلویزیون، از اعم هارسانه

 هايیآگهو  سرگرمی اطالعات، ايیندهفزا طوربه ... و هامجله

 در مهم نقشی و کنندیم عرضه جامعه افراد به را مختلف

 هایدگاهد و اعتقادات باور، ارزش، فرهنگ، به نفوذ و یدهشکل

 اطالعاتی شبکه در این بقا منظوربه حاضر عصر در بردارند. در

 حفظ دوانیده ریشه انسان فرهنگی محیط سراسر در که

 تفکر از يمندبهره انفعال، از اندیشه، اجتناب و فکري استقالل

این  با رویارویی و انتخاب و گزینش توانایی افزایش و انتقادي
 يارسانهسواد  تکامل و تکوین طریق از فراگیر و پیچیده فرآیند
 :Shojaii & Amirpur, 2012) شودیم تلقی حصول قابل

توانایی و قدرت دسترسی، تحلیل، ارزیابی و بنابراین ؛ (45
توان در اي که میهاي رسانهو پیام انتقال اطالعات

هاي مختلف چاپی و غیر چاپی عرضه نمود را سواد چارچوب
(. طبق برنامه آموزشی Abbasi, 2014) گویندمی ايرسانه

 به قابلیت یک عنوانبه اطالعاتی و يارسانه سواد یونسکو،

 دهندگانارائه دیگر و رسانه با تا دهدیم اجازه شهروندان

 و انتقادي تفکر و بپردازند تعامل به مؤثر طوربه اطالعات

 و اجتماعی زندگی براي العمر مادام آموزش يهامهارت

 ,Wilsonدهند ) گسترش را فعال شهروند یک به شدنیلتبد

تسلط بر دانش الزم اشاره به  سواد اطالعاتی (.18 :2012
، تفسیر و ارزیابی وتحلیلیهتجز، ترکیب، يآورجمعبراي 

اطالعات؛ و نگرش مناسب براي پردازش آن اطالعات با درك 
 ,Kongدارد )مختلف  درستی از منطق با استفاده از اطالعات

اذعان داشت  توانیم(. با توجه به توضیحات باال 2014:165
و  هایشهاندابزار براي طرح و رواج  ترینيقو هارسانهکه 

و کسب اطالعات توسط  وجوجستبراي  یلوساکارآمدترین 
. دانشجویان علوم ورزشی نیز از این باشندیمدانشجویان 

نیستند و با توجه به اینکه حجم زیادي از دانش  مستثناقاعده 
 يهارسانهاطالعاتی دانشجویان علوم ورزشی از طریق 

اهمیت توجه به رسانه بیشتر نمایان  آیدیممختلف به دست 
. دانشجویان علوم ورزشی براي کسب اطالعات علمی شودیم

از رشته تحصیلی خود و دروس عملی که جز الینفک تحصیل 
مختلف مانند رادیو، تلویزیون،  يهارسانه ته هستدر این رش
یک ابزار بسیار قوي  عنوانبهاجتماعی را  يهاشبکهروزنامه و 

از این سیستم  یريگبهرهو با  بینندیمدر مقابل خود 
قوي سعی بر آن دارند که سواد اطالعاتی  یرساناطالع
انش و ي رشته تحصیلی خود را باال ببرند و باال رفتن دینهدرزم

که قدرت  دهدیماطالعات این امکان را به دانشجو 
و ... را در خود  یطلباستقالل، تحمل ابهام، پذیريیسکر

کارآفرینی به خلق ایده خالق و نوآوري و  درواقعافزایش دهد 
 .دانشجو منجر شود

ي ارسانهي سواد اثرگذارهدف از این تحقیق بررسی 
هاي کارآفرینی یتقابلبر زا درونمتغیر مکنون  عنوانبه
با نقش میانجی سواد  زابرونیرهاي مکنون متغ عنوانبه

اطالعاتی است که این متغیر سواد اطالعاتی متغیر مکنون 
براي  زابروني و متغیر مکنون ارسانه سوادبراي  زادرون

 (.1شکل است )هاي کارآفرینی یتقابل
    

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 …اثر سواد رسانه اي بر قابلیت هاي کارآفرینی با نقش میانجی                                                  44

  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 مدل مفهومی تحقیق -1شکل 

 پژوهش یشناسروش
روش  برحسب و کاربردي هدف، ازنظر پژوهش این

 جامعه. است پیمایشیتوصیفی و نوع  از اطالعات، گردآوري
شامل کلیه دانشجویان رشته تحصیلی علوم  پژوهش آماري

ورزشی کرمانشاه در مقطع کارشناسی )دانشگاه آزاد، دانشگاه 
نفر بودند. نمونه به  1000ه پیام نور( به تعداد رازي، دانشگا

نفر در نظر  400نامتناسب به تعداد  ياطبقهروش تصادفی 
پرسشنامه  327 شدهیعتوزپرسشنامه  400گرفته شد. از 

در  مورداستفادهقرار گرفت. ابزار  وتحلیلیهتجزصحیح مورد 
 یسؤال 15این پژوهش شامل: الف( پرسشنامه محقق ساخته 

سواد  یسؤال 10سواد اطالعاتی و پرسشنامه محقق ساخته 
. ب( پرسشنامه استاندارد استلیکرت در مقیاس  يارسانه

گویه و  31( که شامل 1392کارآفرینی )زندي،  هايیتقابل
، گرایش به خالقیت، یطلباستقالل)توفیق طلبی،  مؤلفه شش

در مقیاس لیکرت  ، کنترل درونی، تحمل ابهام(پذیريیسکر
با استفاده از تحلیل عاملی تأییدي  هاپرسشنامهبود. روایی این 

علمی  يهاروش(. یکی از 1گرفت )جدول قرار  یدتائمورد 
روایی سازه، روش تحلیل عاملی تأییدي  یريگاندازهبراي 

از  يامجموعهاست که به برآورد بار عاملی و روابط بین 
یا رد معناداري بارهاي  یدتائ. پردازدیمعوامل و  هاشاخص

. گیردیم( صورت t-value) ه به اعداد معناداريعاملی با توج
 دارند 96/1باالتر از  tکه مقدار  یرهاییمسکه  صورتینبد

نخواهند بود.  داریمعنهستند و در غیر این صورت  داریمعن
باشد  3/0کمتر از  هاآنکه بار عاملی  ییهاشاخصهمچنین 

ضعیف بودن آن شاخص بوده و در صورت  يدهندهنشان

. نتایج مربوط به شوندیمحذف  یريگاندازهصالحدید از مدل 
و اطالعاتی در  يارسانهتحلیل عاملی تأییدي پرسشنامه سواد 

 ارائه گردیده است. همچنین با توجه به اینکه یکجدول 
شده از شروط اصلی و اساسی  یريگمورداندازهبررسی ابزار 

بنابراین  شودیمانجام مدل یابی معادالت ساختاري محسوب 
کارآفرینی نیز در این تحقیق بر  هايیتقابلگویه هاي مقیاس 

هر براي اساس تحلیل عاملی تأییدي مرتبه اول و مرتبه دوم 
ارائه  دو قرار گرفت و در جدول موردبررسیمتغیر مکنون 

 گردید.
ي و ارسانهدهد که متغیر سواد یمنتایج جدول یک نشان 

تمام  چراکهباشند یمسواد اطالعاتی داراي روایی سازه مناسب 
و مقدار  3/0گویه هاي هر دو متغیر داراي بار عاملی باالتر از 

هستند. لذا تمامی گویه ها در مدل نهایی و  96/1تی باالي 
. همچنین مقدار گیرندیمقرار  مورداستفادهتحقیق  ساختاري

براي متغیر مکنون سواد  AVE( و CRپایایی ترکیبی سازه )
براي مقادیر است.  55/0و  90/0برابر با  به ترتیب يارسانه

 ،AVE( مقادیر 1981) 1واریانس تبیین شده فرنل و الرکر
. این به معناي آن است که کنندیمو بیشتر را توصیه  4/0

درصد یا بیشتر واریانس نشانگرهاي  40، حدود موردنظرسازه 
. براي بررسی اعتبار ترکیبی هر یک از کندیمخود را تبیین 

گلدشتاین را پیشنهاد  –( ضریب دیلون 9819) 2، چاینهاسازه

                                                                                  
1. Fernel and Larker 

2.  Chine 

 استقالل طلبی سواد رسانه اي

 گرایش به خالقیت

 ریسک پذیري

 کنترل درونی

 تحمل ابهام

 سواد اطالعاتی

 توفیق طلبی
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 ،یکطبق جدول  ؛ کهباشد 6/0که باید بیشتر از  کندیم
 تند. داراي پایایی مناسب هس هاسازهتمامی 
 
 
 

برابر همچنین این مقدار براي متغیر سواد اطالعاتی به ترتیب 
پایایی مناسب سازه  دهندهنشاناست که  51/0و  65/0با 

 است. موردنظر
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ي، سواد اطالعاتیارسانهیرهاي سواد متغعاملی مرتبه اول نتایج تحلیل -1جدول 

AVE CR مقدار  نتیجه
t 

بار 

 عاملی

سواد 

 یارسانه
AVE CR مقدار  نتیجه

t 

بار 

 عاملی

سواد 

 اطالعاتی

55/0 90/0 

 R1 57/0 89/10 دیتائ

51/0 65/0 

 ET1 71/0 63/14 دیتائ

 ET2 82/0 98/17 دیتائ R2 64/0 55/12 دیتائ

 ET3 80/0 28/17 دیتائ R3 65/0 58/12 دیتائ

 ET4 79/0 83/16 دیتائ R4 65/0 68/12 دیتائ

 ET5 79/0 05/17 دیتائ R5 63/0 15/12 دیتائ

 ET6 77/0 34/16 دیتائ R6 68/0 48/13 دیتائ

 ET7 76/0 93/15 دیتائ R7 77/0 87/15 دیتائ

 ET8 77/0 26/16 دیتائ R8 74/0 08/15 دیتائ

 ET9 72/0 15 دیتائ R9 73/0 77/14 دیتائ

 ET10 74/0 60/15 دیتائ R10 81/0 36/17 دیتائ

 ET11 79/0 04/17 دیتائ -   

 ET12 78/0 59/16 دیتائ -   

 ET13 76/0 09/16 دیتائ -   

 ET14 84/0 65/18 دیتائ -   

 ET15 74/0 51/15 دیتائ -   

 
، ES1نتایج جدول دو نشان داد که گویه هاي 

ES2،ES3  وEB6  96/1که بار عاملی کمتر از ینابه علت 
باشند و از مدل نهایی تحقیق یمدارند فاقد شرایط الزم 

 سؤالی که فقط سه طلباستقاللي مؤلفهشوند و یمحذف 
(ES1 ،ES2 ،ES3 را دارد نیز از تحلیل عاملی )ییدي تأ

 شود. یم مرتبه دوم حذف
 

مدل پس از حذف گویه هاي مذکور دوباره اصالح و 
است.  مشاهدهقابلاست که نتایج آن در جدول دو  اجراشده

یرهاي متغي نیکویی برازش مربوط به هاشاخصهمچنین 
برازش مطلوب  دهندهنشانمکنون تحقیق در جدول چهار 

 .است هامدلهر یک از 
 

 ي، سواد اطالعاتیارسانهیرهاي سواد متغعاملی مرتبه اول نتایج تحلیل -2جدول 

 نتیجه

 مدل برازش نشده شدهاصالحمدل 

ی
رین

رآف
کا

 

 نتیجه

نتایج پس از 

 اصالح مدل

مدل برازش 

 نشده

ی
رین

رآف
کا

 t 
بار 

 عاملی
t 

 بار

 عاملی
t 

 بار

 عاملی
t 

بار 

 عاملی

 TO1 71/0 55/14 71/0 58/14 دیتائ RIS3 82/0 18 82/0 18 دیتائ

 TO2 82/0 04/18 82/0 05/18 دیتائ RIS4 84/0 68/18 84/0 66/18 دیتائ

 TO3 78/0 77/16 78/0 78/16 دیتائ RIS5 84/0 71/18 84/0 70/18 دیتائ

 TO4 64/0 87/12 64/0 87/12 دیتائ RIS6 78/0 69/16 78/0 71/16 دیتائ
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 ، سواد اطالعاتیيارسانهسواد  یرهايمتغعاملی مرتبه اول نتایج تحلیل -2جدول ادامه 

 نتیجه

 مدل برازش نشده شدهاصالحمدل 

ی
رین

رآف
کا

 

 نتیجه

نتایج پس از 

 اصالح مدل

مدل برازش 

 نشده

ی
رین

رآف
کا

 t 
بار 

 عاملی
t 

 بار

 عاملی
t 

 بار

 عاملی
t 

بار 

 عاملی

 TO5 78/0 70/16 78/0 70/16 دیتائ KO1 60/0 78/11 60/0 79/11 دیتائ

 TO6 72/0 84/14 72/0 84/14 دیتائ KO2 63/0 66/12 63/0 66/12 دیتائ

 ES1 09/0 58/1 حذف حذف دیتائعدم  KO3 69/0 05/14 69/0 04/14 دیتائ

 ES2 08/0 36/1 حذف حذف دیتائعدم  KO4 59/0 66/11 59/0 67/11 دیتائ

 ES3 10/0 84/1 حذف حذف دیتائعدم  KO5 60/0 78/11 60/0 79/11 دیتائ

 KH1 67/0 69/13 67/0 70/13 دیتائ KO6 62/0 34/12 62/0 34/12 دیتائ

 KH2 69/0 19/14 69/0 19/14 دیتائ EB1 62/0 24/12 62/0 23/12 دیتائ

 KH3 85/0 22/19 85/0 21/19 دیتائ EB2 54/0 47/10 54/0 47/10 دیتائ

 KH4 86/0 30/19 86/0 30/19 دیتائ EB3 60/0 81/11 60/0 81/11 دیتائ

 RIS1 85/0 12/19 85/0 11/19 دیتائ EB4 57/0 11 56/0 99/10 دیتائ

 EB5 63/0 47/12 63/0 47/12 دیتائ
 RIS2 84/0 76/18 84/0 77/18 دیتائ

 EB6 -05/0 83/0 حذف حذف دیتائعدم 

 
طبق جدول سه نتایج تحلیل عاملی تأییدي مرتبه دوم 

داراي بار  هامؤلفهي همههاي کارآفرینی نشان داد که یتقابل
هستند بنابراین در مدل نهایی  قبولقابلعاملی و مقدار تی 

قرار خواهد گرفت و سازه قابلیت  مورداستفاده مؤلفهاین پنج 

 AVEو  CRکارآفرینی داراي روایی است همچنین مقدار 
ي پایایی مناسب سازه قابلیت کارآفرینی دهندهنشانمناسب 

  .است

 کارآفرینی هايیتقابلمرتبه دوم  ییديتأنتایج تحلیل عاملی  -3جدول 

 نتیجه CR AVE مقدار تی ضریب استاندارد ساختاریمسیر 

 دیتائ 58/0 89/0 02/14 96/0 کارآفرینی بر توفیق طلبی يهاتیقابل

 دیتائ 62/0 86/0 30/13 98/0 کارآفرینی بر گرایش به خالقیت يهاتیقابل

 دیتائ 56/0 93/0 10/19 98/0 يریپذسکیرکارآفرینی بر  يهاتیقابل

 دیتائ 61/0 80/0 94/10 57/0 کارآفرینی بر کنترل درونی يهاتیقابل

 دیتائ 64/0 80/0 78/11 82/0 کارآفرینی بر تحمل ابهام يهاتیقابل

 

ي نیکویی برازش نیز در جدول چهار هاشاخص
 ي تأیید مدل است.دهندهنشان

 

 مکنون یرهايمتغمرتبه اول  ییديتأعاملی نیکویی برازش تحلیل يهاشاخص -4جدول 

 شاخص برازش
 متغیر

PNFI IFI RFI CFI NFI NNFI RMR AGFI GFI χ2 

 يارسانهسواد  02/188 90/0 84/0 05/0 93/0 94/0 95/0 92/0 95/0 73/0

 سواد اطالعاتی 87/588 - - 04/0 95/0 95/0 96/0 95/0 96/0 82/0

 کارآفرینی مرتبه اولقابلیت  89/2272 - - 07/0 90/0 90/0 90/0 88/0 90/0 82/0

 قابلیت کارآفرینی مرتبه دوم 30/1778 - - - 95/0 94/0 95/0 94/0 95/0 86/0
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اصلی  نیازیشپعاملی تأییدي که از انجام تحلیلپس 
و  است هامدلیابی معادالت ساختاري براي تمامی مدل

از  تریینپاعاملی کم یا مقدار تی شناسایی گویه هایی که بار
تشخیص ابعاد معنادار و داراي داشتند و همچنین  96/1
 يهامدلعاملی مناسب براي هر متغیر و همچنین اصالح بار

-بر اساس مدل تحقیق هايیهفرضتأییدي در ادامه به آزمون 

( در دو حالت تخمین استاندارد SEMیابی معادالت ساختاري )
 پرداخته شد. لیزرل افزارنرمو اعداد معناداري با استفاده از 

 

 پژوهش هاییافته
 180جنسیت،  ازنظرنشان داد که  هانمونهتوصیفی  یژگیو

 ازنظرنفر دانشجوي پسر بودند.  147نفر دانشجوي دختر و 
درصد بین  17/61سال،  21تا  18درصد بین سن  58/30سن، 
سال سن داشتند.  26درصد باالي  25/8سال و  25تا  22سن 

هزار تومان را  400تا  200اکثر دانشجویان ماهیانه مبلغی بین 
 90. کردندیمتحصیل در رشته علوم ورزشی هزینه براي 

خانواده براي تحصیل در رشته  درصد از دانشجویان از حمایت
درصد از این  10 ایبتقرعلوم ورزشی برخوردار بودند و 

دانشجویان فاقد حمایت خانواده بودند. دانشجویان براي 
اینترنت،  يهارسانهدریافت اطالعات خود به ترتیب اولویت از 

اجتماعی )تلگرام، اینستاگرام و ...(، تلویزیون، کتاب  يهاشبکه
 هايیهفرض. در ادامه به آزمون کردندیمو روزنامه استفاده 

( در دو SEMتحقیق بر اساس مدل یابی معادالت ساختاري )
 (3)شکل  يمعنادار( و اعداد 2شکل حالت تخمین استاندارد )

 .شودیمپرداخته  لیزرل افزارنرمبا استفاده از 
 هآمار مقدارمشخص گردید که  پنججدول  يهادادهبا توجه به 

X 2 76/6615 باید در مدل  این شاخص است داریمعن
تحقیق داراي شرایط عدم معناداري باشد تا مدل داراي برازش 

 معناداري عدم جهت یشاخص P Value مناسب باشد شاخص

 P Valueبراي  05/0زیر  مقادیر کهاست  اسکوئر کاي مقادیر
برازش  یجهدرنتکاي اسکوئر و  داريیمعنعدم  يدهندهنشان

 ،CFI، NFI، NNFI شامل هاشاخصسایر  .استمناسب مدل 
IFI ،RFI  دهندهنشان باشندیم 9/0همگی چو باالتر از 

 باالتر PNFI . همچنین شاخصباشندیمبرازش مطلوب مدل 
برازش خوب مدل است با  دهندهنشاننیز  88/0با مقدار  6/0

 توجه به توضیحات باال مدل داراي برازش مطلوب است.

 هاي کارآفرینییتقابلي، سواد اطالعاتی و ارسانهدر مدل سواد ها آني نیکویی برازش و میزان مطلوبیت هاشاخص -5جدول 

 نتیجه مالک شدهمشاهدهمقادیر  برازش یهاشاخص
 دیتائ يداریمعنعدم  χ2 76/6615 خی دو

P Value P Value 001/0  دیتائ 05/0زیر 

 دیتائ 90/0بیش از  CFI 94/0 شاخص برازش تطبیقی بنتلر

 دیتائ 90/0بیش از  NFI 92/0 شاخص برازش هنجار شده

 دیتائ 90/0بیش از  NNFI 93/0 شاخص برازش هنجار نشده

 دیتائ 90/0بیش از  IFI 94/0 شاخص برازندگی فزاینده

 دیتائ 90/0بیش از  RFI 92/0 شاخص برازش نسبی

 دیتائ 60/0بیش از  PNFI 88/0 هنجار شده افتهیلیتعدشاخص برازش 
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 تخمین استانداردمدل نهایی تحقیق در حالت  -2شکل 
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 معناداري مدل نهایی تحقیق در حالت -3شکل 
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شش و مدل نهایی تحقیق  جدول با توجه به نتایج
ي بر سواد اطالعاتی با ضریب ارسانهمشخص گردید که سواد 

(. t=3/60دارد )داري یمعناثر مستقیم، مثبت و  14/0اثر 
همچنین سواد رسانه بر توفیق طلبی، گرایش به خالقیت، 

، 26/0پذیري و تحمل ابهام به ترتیب با ضریب اثر یسکر
داري دارد و یمعنمثبت و  اثر مستقیم 29/0و  26/0، 33/0

توفیق طلبی، ) ینیکارآفرهاي یتقابلسواد اطالعاتی بر تمامی 
پذیري، کنترل درونی و تحمل یسکرگرایش به خالقیت، 

یت سواد درنهاداري دارد. یمعنابهام( اثر مستقیم مثبت و 

ي از طریق متغیر میانجی سواد اطالعاتی بر توفیق ارسانه
پذیري و تحمل ابهام به یسکریت، طلبی، گرایش به خالق

اثر  30/0و  33/0، 37/0، 33/0ترتیب با ضریب اثر 
داري دارد. همچنین مسیرهاي اثر یمعنیرمستقیم مثبت و غ

یرمستقیم سواد غي بر کنترل درونی و اثر ارسانهمستقیم سواد 
ي بر کنترل درونی از طریق نقش میانجی سواد ارسانه

مورد تأیید قرار  96/1پایین بود مقدار تی از اطالعاتی به دلیل 
 نگرفتند.

 

 یرمستقیمغیابی معادالت ساختاري براي مسیرهاي مستقیم و نتایج نهایی مدل -6جدول 

 نتیجه مقدار تی اثر کل میرمستقیغاثر مستقیماثر ساختاری مسیر ردیف

 دیتائ 60/3 14/0 - 14/0 بر سواد اطالعاتی يارسانهاثر مستقیم سواد  1

 دیتائ 17/4 26/0 - 26/0 بر توفیق طلبی يارسانهاثر مستقیم سواد  2

 دیتائ 26/5 33/0 - 33/0 بر گرایش به خالقیت يارسانهاثر مستقیم سواد  3

 دیتائ 45/4 26/0 - 26/0 يریپذسکیربر  يارسانهاثر مستقیم سواد  4

 68/1 10/0 - 10/0 بر کنترل درونی يارسانهاثر مستقیم سواد  5
عدم 

 دیتائ

 دیتائ 42/4 29/0 - 29/0 بر تحمل ابهام يارسانهاثر مستقیم سواد  6

 دیتائ 70/8 51/0 - 51/0 اثر مستقیم سواد اطالعاتی بر توفیق طلبی 7

 دیتائ 72/6 30/0 - 30/0 گرایش به خالقیتاثر مستقیم سواد اطالعاتی بر  8

 دیتائ 60/9 52/0 - 52/0 يریپذسکیربر  اثر مستقیم سواد اطالعاتی 9

 دیتائ 03/2 06/0 - 06/0 اثر مستقیم سواد اطالعاتی بر کنترل درونی 10

 دیتائ 09/3 11/0 - 11/0 اثر مستقیم سواد اطالعاتی بر تحمل ابهام 11

12 
بر توفیق طلبی با نقش  يارسانهسواد  میرمستقیغاثر 

 میانجی سواد اطالعاتی
 دیتائ 34/3 33/0 07/0 26/0

13 
بر گرایش به خالقیت با  يارسانهسواد  میرمستقیغاثر 

 نقش میانجی سواد اطالعاتی
 دیتائ 20/3 37/0 04/0 33/0

14 
با نقش  يریپذسکیربر  يارسانهسواد  میرمستقیغاثر 

 میانجی سواد اطالعاتی
 دیتائ 38/3 33/0 07/0 26/0

15 
بر کنترل درونی با نقش  يارسانهسواد  میرمستقیغاثر 

 میانجی سواد اطالعاتی
10/0 008/0 108/0 82/1 

عدم 
 دیتائ

16 
بر تحمل ابهام با نقش  يارسانهسواد  میرمستقیغاثر 

 میانجی سواد اطالعاتی
 دیتائ 39/2 30/0 01/0 29/0

       

 گیرییجهنتبحث و 
بر  يارسانههدف از این تحقیق بررسی اثر سواد 

بود.  يارسانهکارآفرینی با نقش میانجی سواد  هايیتقابل
سواد  بر يارسانهداد که سواد یافته اول تحقیق نشان 

 داريیمعناثر مستقیم، مثبت و  14/0اطالعاتی با ضریب اثر 
( 1394پونکی و همکاران ) یلاسماع دارد. این یافته با تحقیق

بررسی رابطه سواد  عنوان است. آنان در تحقیقی با خوانهم
و سواد اطالعاتی دانشجویان علوم ارتباطات و علم  يارسانه

به این نتیجه رسیدند که بین متغیر  اطالعات و دانش شناسی

سواد اطالعاتی رابطه معنادار مستقیم وجود  و يارسانهسواد 
. در تفسیر این یافته smailponaki et al., 2016: 64)) دارد

 و اطالعاتی جدید هاييفناور گسترش گفت با توانیم

 جوامع در توسعه براي جدیدي يهاافق و امکانات ارتباطاتی

 قابلیت از استفاده براي اما است، شدهفراهم مختلف يهاحوزه

 مهارت، مانند هایتصالح از جدید يامجموعه ،هايفناور این

یونسکو  است. یازموردن فناوري آن به نسبت نگرش و دانش
 مطرح اطالعاتی و يارسانه سواد عنوان تحت را قابلیتی چنین

 از استفاده در هنگام را کاربران قابلیت این است. کرده
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 درست تفسیر و قضاوت تا سازدیم قادر هارسانه و اطالعات

 کنندهمصرف و یدکنندهتول خود کهیناضمن  و باشند داشته

را  مؤلف حق یژهوبه هاانسان دیگر حقوق هستند اطالعات
(. دانشجویان smailponaki et al. 2017: 65کنند ) رعایت

ورزشی مختلف هستند و در  هايیتفعالورزشی درگیر در علوم
واحد عملی را در طول روز  چهارتا  دو مقطع کارشناسی حداقل

ورزشی خود ي رشته ینهدرزمبنابراین نیاز دارند که  گذارندیم
 یرعملیغاطالعات و آگاهی کافی را داشته باشند حتی دروس 

این دانشجویان نیز نیازمند کسب اطالعات وسیع است 
دانشگاهی  يهاکالسدانشجویان بعد از اکثر این  حالیندرع

مربی و یا  عنوانبهورزشی یا  يهاباشگاهو  هایمتدر عضویت 
بازیکن و آموزش پذیر هستند. حال کسب اطالعات براي این 

فکري و ورزشی زیادي دارند شاید با  يمشغلهدانشجویان که 
مشکل مواجهه شود. رسانه اولین ابزاري است که براي حل 

. کندیماین مشکل به ذهن دانشجویان علوم ورزشی خطور 
دانشجویان علوم ورزشی براي کسب اطالعات و آگاهی خود 

اجتماعی )تلگرام، اینستاگرام  يهاشبکهاینترنت،  يهارسانهاز 
زیون، کتاب و روزنامه به ترتیب اولویت استفاده و ...(، تلوی

؛ کنندیمو اطالعات خود را در این زمینه کسب  کنندیم
دانشجویان علوم  اگر که کرد گیريیجهنت توانیم بنابراین
 از مراتببه باشند، برخوردار بیشتري يارسانه سواد از ورزشی

 دیگریانببهد. بو خواهند مندبهره يترافزون اطالعاتی سواد

 اطالعاتی سواد ،یابد کاهش دانشجویان يارسانه سواد هرچه

 .یافت خواهد کاهش بالطبع نیز دانشجویان
بر  يارسانهیافته بعدي تحقیق نشان داد که سواد 

کارآفرینی شامل توفیق طلبی، گرایش به خالقیت،  هايیتقابل
، 26/0اثر  و تحمل ابهام به ترتیب با ضریب پذیريیسکر

دارد. این  داريیمعناثر مستقیم، مثبت و  29/0و  26/0، 33/0
( که در 1394همکاران )یافته با تحقیق اسمعیل پونکی و 

ها تأثیر آناي و سواد اطالعاتی و سواد رسانهتحقیقی با عنوان 
به این نتیجه رسیدند که سواد  هاي کارآفرینیبر قابلیت

اما ؛ است ناهمخوانبر کارآفرینی اثر معناداري ندارد  يارسانه
 فرهنگ ترویج در هارسانه نقش "با یک پژوهشی با عنوان 

 شدهانجام 1392 سال در امین بلندهمت که توسط "کارآفرینی

 دانشجویان این پژوهش آماري جامعه است خوانهماست 

 بودند. تهران کارآفرینی دانشگاه رشته ارشد کارشناسی مقطع

 امروزه که بوده این واقعیت دهندهنشان فوق پژوهش نتایج

 است. یافته شدت ازپیشیشب کارآفرینی و رسانه میان ارتباط

 در تأثیر مسیر از بتواند رسانه جمعی رودیم انتظار ،روینازا

 کمک کارآفرینی فرهنگ به توسعه افراد فرهنگی يهاارزش

 نگرش یدهشکل سبب توانندیم هارسانه درواقعکند. 

 منتقل هاآن به را کارآفرینی باور مخاطبان شده، در کارآفرینانه

 در کارآفرینی يهاارزش کردن باعث درونی یتدرنها و کرده

(. در تفسیر این smailponaki et al. 2017: 65شوند ) هاآن
با تولید و توزیع مطلوب  هارسانهگفت که  توانیمیافته 

گوناگون  هايیآگاهاطالعات، نقش چشمگیري در ارتقاي 
و جامعه را در نیل به تعالی و ترقی  گیرندیمضروري بر عهده 

. این وظیفه خطیر به عهده کنندیمیاري  جانبههمه
 مناسب، افکار عمومی يهاامهبرنکه با ساخت  هاسترسانه

جامعه را به سمت ایجاد و توسعه فرهنگ نوآوري، خالقیت و 
 توانندیمگروهی گوناگون  يهارسانهکارآفرینی سوق دهند. 

به نسبت درجه اهمیت و فراگیر بودنشان، نقشی مفید در 
نوآوري، خالقیت و کارآفرینی در  سازيینهنهادو  يسازفرهنگ

 هارسانهبنابراین ؛ (Nasiri, 2010باشند )کشور داشته 
در موفقیت دانشجویان علوم ورزشی نیز اثرگذار  توانندیم

 هايیتموفقاخیر  يهاسالباشند یکی از دالیلی که در 
است همین  شدهیدهدورزش بانوان  يهیندرزمچشمگیري 

مجازي بوده است که با  يهانهرسا خصوصاً هارسانهنقش 
نشان دادن عملکرد مثبت ورزشکاران دختر در مجامع 

دانشجویان دختر رشته  يمندعالقهو ملی باعث  المللیینب
ورزشی را  رشتهیکورزشی به این مسئله شده است که  علوم

توفیق خود را فراهم  يینهزمکنند و  تخصصی دنبال صورتبه
درست  مورداستفادهآورند. سواد اطالعاتی و داشتن آگاهی در 

باعث شده است که روحیه خالقیت در بین  هارسانهاز 
 ياندازراهدانشجویان علوم ورزشی شکل بگیرد. اجرا و 

ورزشی توسط دانشجویان علوم  يهاگروهو  هاکانالبسیاري از 
بود است که این دانشجویان با از اقداماتی  يانمونهورزشی 

تبادل علم و دانش ورزشی از این طریق به دنبال ایجاد فضایی 
 يارسانه. سواد اندبودهبراي شکل دادن روح خالقیت در خود 

که دانشجویان علوم ورزشی از  آوردیماین امکان را به وجود 
مسائل فرهنگی مربوط به رشته خود دور نباشند و با نهادینه 

به دنبال کسب آگاهی و  هارسانهاستفاده درست از این کردن 
دانش مطلوب از این رسانه باشند و بدین شکل سعی خود را 

که با ریسک همراه  هایییتموقعبراین امر قرار دهند که در 
عاملی که کمک اصلی را به  بگیرند واست تصمیم درست را 

رسانه است که با ساخت  نمایدیمگرفتن این تصمیم درست 
فرهنگی و ورزشی مناسب سواد دانشجویان علوم  يهابرنامه

رشد و شکوفایی آنان  يینهزمو  باالبرده هارسانهورزشی را از 
 را به دنبال داشته باشد.

http://hii.khu.ac.ir/article-1-2552-fa.pdf
http://hii.khu.ac.ir/article-1-2552-fa.pdf
http://hii.khu.ac.ir/article-1-2552-fa.pdf
http://hii.khu.ac.ir/article-1-2552-fa.pdf
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تمامی بر  که سواد اطالعاتییافته بعدي تحقیق نشان داد 
توفیق طلبی، گرایش به خالقیت، ) ینیکارآفر هايیتقابل

، کنترل درونی و تحمل ابهام( اثر مستقیم، مثبت پذیريیسکر
دارد. این یافته با تحقیق میرزا صفی و همکاران  داريیمعنو 
. این محققان در تحقیق خود با عنوان است خوانهم( 1390)

کارآفرینی دانشجویان  هايیتقابلرابطه بین سواد اطالعاتی و 
 به این نتیجه تحصیالت تکمیلی دانشگاه اصفهان يهادوره

کارآفرینی  هايیتقابلمیزان سواد اطالعاتی و رسیدند که بین 
. در تفسیر این یافته معنادار وجود دارد يارابطهدانشجویان، 

اغلب دانشجویان به دنبال این هستند که  یرااخگفت  توانیم
 يهاکتابخانهچندین مجموعه از مواد مرجع در  دقتبه

دانشگاهی را در کتابخانه شخصی خود گردآوري کنند. ما باید 
نیاز به یادگیري احساس  چراکهمداوم آموزش ببینیم  طوربه
. تغییرات هولناکی هم در میزان و هم در تنوع منابع شودیم

 یجادشدهادر فناوري  ، تغییرات وسیعیشودیمدیده اطالعاتی 
هر از بانکداري گرفته تا مراقبت پزشکی و  مانیزندگروي  که
 . ما نیاز داریم برايگذاردیم یرتأثورزش  اخصوصدیگري  یزچ

دانستن بیشتر و یادگیري بیشتر در جهان اطرافمان تغییر را 
بپذیریم. نیاز به شروع و استفاده از اطالعات در تمامی 

آوري سواد اطالعاتی زندگی احساس و فراهم  يهاحالت
؛ آمیخته شوند باهممناسب باید با فراهم آوري سوادهاي دیگر 

بنابراین با توجه به این توضیح کوتاه و اهمیت سواد اطالعاتی 
نتیجه گرفت که اگر سواد اطالعاتی در دانشجویان  توانیم

 هايیتقابل باال رفتنباعث  قطعاعلوم ورزشی تقویت شود 
یک دانشجوي خالق،  چراکهکارآفرینی دانشجویان خواهد شد 

، توفیق طلب به وجود نخواهد آمد مگر با ارتقا سطح بااستعداد
 يیهروحسواد اطالعاتی دانشجویان به شکلی که این سواد 

در رشته  خصوصاًکارآفرینی را در دانشجویان تقویت کند، 
حالت صرف اخیر این رشته از  يهاسالعلوم ورزشی که در 

علمی و تئوري وارد این  يهاجنبهو بیشتر  شدهخارجعملی 
رشته شده است. لذا تقویت روح کارآفرینی دانشجویان علوم 
ورزشی از ضروریات این رشته است و این امر با ارتقاء سطح 

 سواد اطالعاتی دانشجویان محقق خواهد شد.
از  يارسانهیافته آخر تحقیق نشان داد که سواد  یتدرنها

، مثبت و یرمستقیمغطریق نقش میانجی سواد اطالعاتی اثر 

توفیق طلبی، گرایش ) ینیکارآفر هايیتقابلمعناداري بر روي 
، تحمل ابهام( دانشجویان علوم پذیريیسکربه خالقیت، 

بیان کرد که  توانیمورزشی دارد. در تفسیر این یافته 
دانشجوي علوم ورزشی باید یک درك متکی بر مهارت نسبت 

که از طریق آن بتواند سواد  داشته باشد يارسانهبه سواد 
و انواع تولیدات آن را بشناسد و از یکدیگر تفکیک  يارسانه

مانند یک اهرم بسیار قوي براي  تواندیمکند. این خصیصه 
شی عمل کند. آگاهی از دانشجوي علوم ورزارتقاي عملکرد 

است و  یرپذامکان یآسانبه جهان ورزش از طریق رسانه
 یازموردنمواد درسی  ازجمله همچنین کسب اطالعات مختلف

، شناسییبآسدانشجوي کارشناسی شامل مدیریت ورزشی، 
است  یرپذامکانفیزیولوژي، رشد حرکتی و ... از طریق رسانه 

باعث  عاقطنه داشته باشد و اگر دانشجو شناخت کافی از رسا
 یدبرگ خرکسب اطالعات مناسب رشته خود خواهد شد و این 

خود  یازموردنکه اطالعات  نمایدیماست که به دانشجو کمک 
آگاهی و شناخت علمی به متون  ینوعبهنماید و  يآورجمعرا 

علمی پیدا نماید و بدین شکل سواد اطالعاتی را در خود 
سواد اطالعاتی از سواد  یرپذیريتأثتقویت نماید. این خصیصه 

به کمک یکدیگر قابلیت کارآفرینی دانشجو را ارتقا  يارسانه
خواهند داد. دانشجویی که در شرایط ورزشی و حتی 

را در خود تقویت کرده و به دنبال روح پیروزي  یرورزشیغ
خالقانه است. باال رفتن آگاهی از عملکرد  يیدهاایجاد 

منجر به  يارسانهورزشکاران مطرح جهان از طریق سواد 
مناسب دانشجوي علوم ورزشی خواهد شد و  یريالگوپذ

و تحمل و  کندیمدانشجو عملکرد خود را با این افراد مقایسه 
 ا در خود نشان خواهد داد.باالیی ر پذیريیسکر

به دانشجویان علوم ورزشی که  شودیمتوصیه  یتدرنها
و چارچوب این مقوله داشته  ابزارهاشناخت کافی از رسانه و 

کسانی هستند که در  ازجمله بدنییتتربباشند و مدرسان 
اساسی خواهند  دانشجویان نقش يارسانهارتقاء سطح سواد 

اقداماتی از قبیل آشنایی دانشجویان با انواع  توانندیمداشت 
رسانه، عملکرد رسانه و ... را در دستور کار خود قرار دهند و 

باشند که سواد اطالعاتی خود را با  دانشجویان به دنبال این
سواد رسانه ارتقا دهند و بدین شکل به دنبال باال  یريکارگبه

 .بردن روحیه کارآفرینی در خود باشند
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