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Abstract
Purpose: The main purpose of this research was to
construct and validate a questionnaire for measuring
Entrepreneurship status of Knowledge and
Information Science field.
Methodology: This is an applied survey research.
The face validity and construct validity were used to
validate questionnaire. Reliability was reviewed by
internal consistency coefficient. The population of
the study consists 583 number of the graduate in
field of university of Ahvaz (Shahid Chamran,
Gondishapur, PNU, Islamic Azad University)
studied a sample of 231 people through Cochran's
formula was calculated , and to ensure 250
questionnaires were distributed and collected more
informative.
Findings: The results of factor analysis show the
affect on the Entrepreneurship status of 84 items, 55
items in total correlation which led to categorizing 5
factors were acceptable. Findings showed that 5
factors influence the Entrepreneurship status of
graduate in field ; the intensity of the influence of
factors from the highest to the lowest are
respectively as: Barriers to training and education
system, research and technological barriers, legal –
support barriers, personal – behavioral barriers,
cultural – social barriers. Results of internal
consistency (Cranach’s alpha) showed that a
questionnaire social status possessed suitable
reliability coefficients
Conclusion: results of this research showed that
questionnaire Barriers to Entrepreneurship had
satisfactory reliability and validity coefficients and
is considered a suitable tool for measuring
Entrepreneurship status in future research.
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چکیده
 ساخت و اعتباریابی پرسشنامهای جهت سنجش وضعیت، هدف اصلی این پژوهش:هدف
کارآفرینی در علم اطالعا و دانششناسی با توجه به تأثیر موان و عوامل بازدارندهی
.کارآفرینی دانشآموختگان این رشته است
 از روایی. پیمایشی و از نوع مطالعه کاربردی است، روش پژوهش حاضر:روششناسی
 پایایی پرسشنامه با.صوری و روایی سازه جهت اعتباریابی پرسشنامه استفاده شده است
 نفر از583  جامعهی پژوهش حاضر.استفاده از روش همسانی درونی سنجیده شده است
،فارغالتحصیالن رشتهی علم اطالعا و دانششناسی در مقط تحصیلی کارشناسی
 دانشگاه،کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاههای شهر اهواز (دانشگاه شهید چمران
 دانشگاه پیامنور و دانشگاه آزاد اسالمی) است که از طریق فرمول کوکران،جندیشاپور
 پرسشنامه توزی و250  و جهت اطمینان بیتشر، نفر محاسبه شد231 نمونهی مورد مطالعه
.جم آوری گردید
 گویهی اثرگذار بر کارآفرینی84  نتایج حاصل از تحلیل عاملی دادهها نشان داد که از:یافتهها
 گویه با کل آزمون همستگی55 دانشآموختگان رشتهی علم اطالعا و دانششناسی
 شد. مان عمدهی اثرگذار بر کارآفرینی در این رشته شده است5 داشته که منجر به ایجاد
، موان آموزشی و نظام آموزشی:اثرگذاری هریک از موان به ترتیب از زیاد به کم عبارتند از
 موان فردی رفتاری و موان فرهنگی، موان قانونی حمایتی،موان پژوهشی و فناورانه
 نتایج پایایی پرسشنامه با استفاده از روش همسانی درونی نشان داد که پرسشنامه.اجتماعی
.از پایایی مناسبی برخوردار است
 این مطالعه نشان میدهد که پرسشنامهی موان کارآفرینی در علم اطالعا و:نتیجهگیری
دانششناسی با نگاه جام به متایرهای اثرگذار بر کارآفرینی در متون معتبر صور گرفته
 ابزاری مناسب برای سنجش،است که با توجه به ضرایب روایی و پایایی رضایت بخش
کارآفرینی در علم اطالعا و دانش شناسی در پژوهشهای بعدی میتواند مورد استفاده
.قرار گیرد
واژههای کلیدی
- فارغ، علم اطالعا و دانششناسی، موان کارآفرینی،ساخت و اعتباریابی
. تحلیل عاملی،التحصیالن دانشگاههای شهر اهواز
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مقدمه
یکی از چالشهای کنونی پیشروی رشتهی علم اطالعرا و
دانششناسی ،دانشآموختگانی هستند که تواناییهای فردی و
مهار های تزم را برای راه اندازی کسب و کارهرای مناسرب
دارند؛ اما متأسفانه آمادگی تزم برای راه اندازی کسب و کار را
کسب نکردهاند .جهت آمادهسازی فارغالتحصیالن این رشرته-
ی دانشگاهی توسعهی فرهنگ کارآفرینی در آنهرا ضرروری
است ،آنچه مسلم اسرت آمادهسرازی در خصروص کرارآفرینی
نباید بعد از فارغالتحصیلی باشرد بلکره بررای تحقرق آن تزم
است طی فرایندی در حین تحصریل مقردما تزم فرراهم و
موان و محدودیتها برطرف شود.
یکری از مهرمتررین ایرن مقردما ارزیرابی وضررعیت
کارآفرینی در رشتهی علم اطالعا و دانششناسری اسرت .در
واق ر بررسرری وضررعیت کررارآفرینی و نگرررش کارآفرینانررهی
دانشجویان و دانشآموختگان این رشته شرط تزم بررای ورود
آنها به مقولهی کارآفرینی و بروز رفترار کارآفرینانره از سروی
آنان است .این نوع نگرش متأثر از عوامرل مختلرف آموزشری،
فرهنگی ،سیاسی ،قانونی ،فردی و رفتاری اسرت کره معمروتً
بهصور مستقیم یا غیر مسرتقیم برر نگررش دانشرجویان یرا
دانشآموختگان تأثیر میگذارد.
از آنجا که کارآفرینی به معنای ارزشآفرینری اسرت،
لذا کارآفرینی در علم اطالعرا و دانرششناسری بره معنرای
مدیریت روندها و فراینردهای اراهرهی محصروت و خردما
کتابخانهها و مراکز اطالعاتی است که در نهایت منجر به احیرا
و آفرینش کتابخانهها و مراکز اطالعاتی میشود (حسرنزاده و
عالی .)1392 ،جلیل پرور نیرز کرارافرینی در علرم اطالعرا و
دانششناسی را فرایند استفاده از فرصتهرای موجرود در ایرن
رشته میداند ،فرصتهایی که در ظاهر ممکن است تهدید یرا
کمبود بهنظر آید یا مورد توجه خاص نباشد .بنابراین با توجه به
اهمیت کرارآفرینی در علرم اطالعرا و دانرششناسری لرزوم
پرداختن به عوامل ماثر و موان بازدارنده در این رشته بهشرد
احساس میشود .گرچه این امر منجر به انجام پرژوهشهرایی
در این زمنیه شده است اما توافق کامل و جامعی بر روی تعداد
موان ر اثرگررذار بررر کررارآفرینی در رشررتهی علررم اطالعررا و
دانششناسی حاصل نشده است .این مسرأله در پژوهشهرایی
مانند راموجاندو ( ،)2010تکی یو اغنتگا ( ،)2014ابرراهیم و

مسعود ( )2016و دو توا ( )2000و سادا سیدی (،)1390
لطیفی ،صیامیان و مهدیزاده ( ،)1391اباذزی ،باب الحروایجی
و نوشین فرد ( ،)1391بلروچ و نیرک فررد ( ،)1391پیرعلری و
سیاد ( ،)1391جلیل پور ( ،)1391جعفری ( ،)1391حیردری
پناه و احمدی ( ،)1391صفوی و مرادی ( )1392کامالً مشهود
است.
شروع مطالعه در زمینهی کارآفرینی در رشرتهی علرم
اطالعا و دانششناسی در غرب به دهرهی  80مریالدی برر
میگردد که بت داستون در سال  1984در برارهی کتابرداری
کارآفرینانرره مطررالبی نوشررت .وی مفهرروم کررارآفرینی درون
سازمانی را از کتاب گیفورد پیکا در خردما اطرالعرسرانی
وارد کرد .پرس از چنرد سرال مقالرهی وی برههمراه مقراتتی
مشررابه کرره همرره دربررارهی نرروآوری ،خالقیررت و مرردیریت
کارآفرینانه در کتابداری و اطالعرسانی بودند کتابخانهها را بره-
عنوان مکانی برای برهکارگیری مردیریت کارآفرینانره معرفری
کردند .التبه هدف این مطالعرا ایجراد برقرراری ارتبراط برین
مفهوم کتابداری و مردیریت کارآفرینانره برود (.)St Clai,1996
علم اطالعا و دانششناسی بهواسطهی ارتباط برا اطالعرا ،
دانش و فناوری میتواند زمینرههای مناسربی را بررای انجرام
فعالیتهای کارآفرینانه میسر سازد تا منبعی برای تسری رشرد
کسب و کار و موفقیت در بازارکار محسوب شود .پیوند مباحرث
مدیریتی با رشتهی علم اطالعا و دانششناسری و ضررور
تربیت دانشآموختگانی که بتوانند به فعالیتهرای کارآفرینانره
بپردازند توجه به ارکان و مباحث مطرح در کارآفرینی را ایجاب
میکند.
در حوز علم اطالعا و دانش شناسی بررای تررویج
فرهنررگ کررارآفرینی و راهبردهررای آن پژوهشهررای زیررادی
انجامنشده است که بتواند سطح کرارآفرینی متخصصران ایرن
حوزه را تبیین کند و بدینوسیله الگویی برای بهبرود ویژگری-
های ایشان اراهه دهد .با عنایت به اهمیت توجه به کرارآفرینی
در رشتة علم اطالعا و دانششناسی ،برای غلبه بر نارسایی-
های ناشی از بازارکار و نیاز این رشته به دانشآموختگانی ماهر
و توانمند ،نسبت بهضرور کارآفرینی در این رشته ،شناسرایی
عوامل مراثر در فراینرد ورود بره فعالیرتهرای کارآفرینانره از
اهمیت برخوردار است.
در پژوهش حاضر برای دستیابی به موان نسبتاً جرام
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اثرگذار بر کارآفرینی در علم اطالعا و دانششناسری جهرت
ساخت پرسشنامه سرعی شرده اسرت؛ کره تمرام مطالعرا در
دسررترس حرروزهی کررارآفرینی در رشررتهی علررم اطالعررا و
دانششناسی و دیگر رشتهها در نظر گرفته شود .برا توجره بره
اینکه توضیح تک تک پیشنهها در اینجا امکانپذیر نیسرت،
به پیشینههایی که بیشترین نقش را در جم آوری متاییرهای
پرسشنامه داشته است اشاره شده است:
کاتونرردا و گاباگررامبی ( )2016در پ رژوهش خررود برره
ارزیابی موان کسب و کار در میان فرارغالتحصریالن دانشرگاه
تانزانیا پرداختند .ایرن پرژوهش از نروع مقطعری کره برر روی
نمونهای شامل  308فارغالتحصیل انجرام گرفتره اسرت .ابرزار
مورد استفاده مصاحبهی نیمه ساختار یافته و پرسشنامه اسرت.
تجزیرره و تحلیررل دادههررا روش مرردل معررادت سرراختاری و
تحلیل عاملی تأییدی ،آزمون خی دو و همبسرتی پیرسرون برا
استفاه از نرم افرزار  AMOSو  SPSSصرور گرفتره اسرت.
موان تعیین شده حاصل از یافتههای پژوهش شرامل مناسرب
نبودن روشهای تدریس ،فقدان تجربه کسب و کار ،نقرص در
برنامههای آموزشی دانشگاه متناسب با بازار کار ،عدم حمایرت
خانوادهها ،گرایش به مشاغل دولتی و برنامههرای بروکراتیرک
است .راهکارهای اراهه شده برای رف این موان شامل اصرالح
برنامههای درسی و مطابق ساختن آنها متناسب با نیراز برازار
کار ،همچنین اتخاذ رویکرد کاروزی برای انتقال مهرار هرای
کسب و کار به دانشجویان عنوان شده است .از نظرر کارماریترا
و همکاران ( )2016کارآفرینی در محی دانشگاه امرری بسریار
مهم و حیاتی است .بنابراین آموزشها و مهار های اراهه شده
در دانشگاه باید منجر به ایجراد فرصرتهای شرالی در آینرده
توس دانشجویان و دانشآموختگان شود .ابزار مرورد اسرتفاده
در این پژوهش مصراحبهی نیمره سراختاریافته برا  11ترن از
کارشناسان متخصص حوز کارآفرینی در دانشگاه ترکیه است.
نتایج پژوهش وی نشان داد که مهرمتررین عوامرل مراثر برر
کارآفرینی در دانشگاه ترکیه قوانین و ساختار حاکم بر دانشگاه،
برنامههای کارآفرینی و آموزش کسب و کار ،ارتباط صرنعت و
دانشگاه ،سیاسرتهرا و مقرررا دولتری ،سراختار آموزشری و
پژوهشی و نگرش دانشگاهیان نسربت بره کرارآفرینی اسرت.
حسینی ،فرز اخ حسینی و سرلیمانپرور ( )1389در پرژوهش
خود به شناسایی و تحلیل موان کرارآفرینی در نظرام آمروزش
عالی کشاورزی پرداختند .نتایج حاصل از تحلیل عراملی موانر
کارآفرینی به دسته بندی این موان در پنج عامل اصلی منجرر
شد .مهمترین عامل شرناخته شرده در ایرن پرژوهش ،عامرل
پشتیبانی است ،پس از این عامل به ترتیرب عوامرل آموزشری،
برنامه ریزی ،سیاستگذاری و عامل انسرانی بیشرترین مقردار
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واریانس کل را به خود اختصاص دادند.
راموجاندو ( )2010در مطالعهای اکتشافی بره بررسری
متون مربوط به کارآفرینی با اطالعا و دانش مریپرردازد و از
اطالع آفرینی بهعنوان یک گزینهی شالی بررای دانشرجویان
علم اطالعا و دانش شناسی یاد مریکنرد .در ایرن پرژوهش
تعریف ،اهمیت ،زمینرههرای کرارآفرینی و آینردهی آن مرورد
بررسی قرار گرفته است؛ بحث وی بیتشرر برر روی چگرونگی
عالقهمند کردن دانشجویان به کارآفرینی با اطالعا و دانرش
و برنامههای آموزشی مناسب ،هچنین چالشهرای پریشروی
اطالع آفرینی است .یافتههای این پژوهش میران رشرتهای و
موقتی بودن کرارآفرینی ،نداشرتن مهرار و تخصرص کرافی
دانشجویان ،برنامهریرزی درسری نامناسرب را از موانر اصرلی
کارآفرینی بیان میکنرد .حیردری پنراه و احمردی ( )1391در
مقالهی خود به بررسی مشرکال برازار کرار فرارغالتحصریان
رشتهی کتابداری و اطالعرسانی و اراههی راهکارهرایی جهرت
بهبود وضعیت آن پرداختند .در این مقالره برا اسرتفاده از روش
کتابخانهای ضرمن اراهرهی بحرث مختصرری از کرارآفرینی و
بررسی وضرعیت و چرالشهرای موجرود در برازار کرار فرارغ-
التحصریالن رشرتهی کتابررداری و اطرالعرسررانی بره اراهررهی
راهکارهایی جهت بهبود وضعیت بازار کار و کارآفرینی دانرش-
آموختگان کتابداری و اطالعرسانی پرداخته شده است .در ایرن
پژوهش نقش و تأثیر فناوریهای نوین اطالعراتی و ارتبراطی
در بازار کار رشتهی کتابداری و اطالعرسانی مورد بررسی قررار
میگیرد .از جمله موانر عنروان شرده در ایرن پرژوهش عردم
تناسب بین فرایندها و مواد آموزشری ،تربیرت نیرروی انسرانی
تحصیل کرده بصور کمی ،بی انگیزه بودن دانشجویان قبرل
از ورود به رشته ،عدم کسب مهارتهای مورد نیاز بازار کار ،عدم
تناسب بین ظرفیت فعلی پذیرش دانشجو مطابق با نیراز برازار
کار ،عدم وجو درسهایی که بر مهار کارآفرینی دانشرجویان
تأکید داشته باشد ،عدم آشنایی با فناوریهای روز.
بیشررتر پررژوهشهررای حرروزهی کررارآفرینی در علررم
اطالعررا و دانررششناسرری ،برردون بررسرری نظررری جررام و
پیمایش در حوزهی موان و عوامل تأثیرگذار بر کارآفرینی بوده
است .مهمترین موان اثرگذار بر کارآفرینی نبرود آموزشهرای
مناسب مطابق با نیاز بازار کار ،قوانین و مقررا دست و پراگیر
دولتی و عدم ترویج فرهنگ کارآفرینی عنوان شدهاند .همران-
طور که ذکر شد در این پژوهشها به برخی از عوامل و موانر
بازدارنده کارآفرینی اشاره شده است اما اکثر آنها تنها یک بعد
از عوامل را مورد بررسی قرار دادهاند و بیشتر این پژوهشها به
نوعی در حال نقض پژوهش دیگرر اسرت .ایرن امرر قضراو
نسبتاً کامل و جام را در مورد یافتههای پرژوهش پیشرین برا
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مشکل مواجه میسازد .اگر در پرژوهشهرای صرور گرفتره
کلینگری در دستور کار قرا گیرد و تمامی عوامل در کنار هرم
مورد سنجش قرار میگرفت؛ شاید وضعیت کرارآفرینی در هرر
رشته بهخصوص رشتهی علم اطالعرا و دانششناسری بره-
صور دقیقتر مورد قضاو واق میشرد .همچنرین در اکثرر
پژوهشها تنها بهتوصیف و شناسایی موان و عوامل بازدارنرده
اکتفا شده و به اراههی راهکار و پیشنهاد اصولی بررای از میران
برداشتن آنها یا توجه نشده است یا خیلی سطحی به این امرر
پرداختهاند .زمانی اراهه راهکار میسر میشود که عوامل و موان
بازدارنده به خوبی شناسایی شده سپس مورد تحلیل و بررسری
قرار گرفته باشد .لذا پژوهش حاضر قبرل از هرر چیرز برا نگراه
جام و گسترده متون حوزهی کارآفرینی را مورد بررسری قررار
داده تا با تأمل در متون و دیردگاههرای محققران جمر بنردی
کاملی از متایرهای اثرگذار بر کرارآفرینی در علرم اطالعرا و
دانششناسی در جهت ساخت پرسشنامه بهدست آیرد .در ایرن
پژوهش عالوه بر پژوهشهای صور گرفته در رشتهی علرم
اطالعررا و دانررششناسرری برررای بسرر موضرروع و درک
متایرهای تأثیرگذار بر کارآفرینی در این رشته و یرافتن نکرا
تازه از پژوهشهای صور گرفته در سایر رشتهها نیز استفاده
شد.
سؤاالت پژوهش
 .1موان اثرگذار بر کارآفرینی در علم اطالعا و دانششناسری
از نظر فارغالتحصیالن این رشته در دانشگاههای شهر اهواز
کدامند؟
 .2اثرگذارترین گویهها در هریک از موانر اثرر گرذار برر کرار
آفرینی در رشتهی علم اطالعرا و دانرششناسری از نظرر
فارغالتحصیالن ایرن رشرته در دانشرگاههرای شرهر اهرواز
کدامند؟
 .3شد اثرگذاری هریک از موان بر اساس بار عاملی گویههرا
بر کارآفرینی در علم اطالعا و دانششناسی از نظر فرارغ-
التحصیالن این رشته در دانشگاههای شرهر اهرواز چگونره
است.
روش تحقیق
روش پژوهش حاضر ،پیمایشی و از نوع مطالعه کاربردی است.
جامعهی آماری بهکار گرفته شرده بررای سراخت و اعتباریرابی
پرسشنامة نهرایی ،متشرکل از فرارغ التحصریالن رشرتة علرم
اطالعا و دانششناسی دانشگاههرای شرهر اهرواز (دانشرگاه
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شهید چمران ،دانشگاه جندیشاپور ،دانشگاه پیامنور و دانشگاه
آزاد اسالمی) است کره در سرالهای  1386ترا  1394از ایرن
دانشگاهها فارغالتحصیل شدهاند .کلیهی اعضای جامعهی آماری
 583نفر بودند که از طریق فرمول کوکران  231نفرر برهعنوان
نمونه انتخاب شدند .برای اطمینان بیشتر تعداد  250پرسشنامه
تهیه و توزی شده است .روش نمونرهگیرری در ایرن پرژوهش
گلولهبرفی است .از بین پاسبدهندگان  25نفر (12/4درصد) پسر
بودند و تعداد  177نفر ( 87/6درصرد) دخترر بودنرد .همچنرین
محل تحصریل  115نفرر ( 56/9درصرد) از پاسربدهندگان در
پژوهش حاضر دانشگاه شرهید چمرران اهرواز 53 ،نفرر (26/2
درصد) دانشگاه جندیشاپور اهواز 7 ،نفر ( 3/5درصد) دانشرگاه
پیام نور واحد اهواز و  27نفر (13/4درصد) دانشگاه آزاد اسالمی
اهررواز اسررت .میررزان تحصرریال  87نفررر (43/1درصررد) از
پاسرربدهندگان کارشناسرری ،تعررداد  104نفررر (51/5درصررد)
کارشناسی ارشد و  11نفر ( 5/4درصد) دکتری بوده است .بیشتر
فارغالتحصیالن 54درصد فق مقط کارشناسی 29/7 ،درصرد
مقط ر کارشناسرری ارشررد و 0/5درصررد مقط ر دکتررری را در
دانشگاههای شهر اهواز مشاول به تحصیل بودهاند؛ 12/4درصد
مقط کارشناسی و کارشناسی ارشد 1 ،درصد مقط کارشناسی
و دکتری و 1درصد مقط ارشد و دکترری خرود را در یکری از
دانشگاههای شهر اهواز مشاول به تحصیل بودهاند .همچنرین
1/5درصد از پاسبدهندگان دانشگاههای شرهر اهرواز را بررای
تحصیل در هر سه مقط کارشناسی ،کارشناسی ارشد و دکتری
انتخاب کردهاند 45/4 .درصد از فارغالتحصریالن در رد سرنی
 25تا  29سال 31/4 ،درصد در رد سنی  35تا  40سال15/8 ،
درصررد در رد سررنی  20تررا  40سررال و کمترررین گررروه
فارغالتحصریالن بررین  35تررا  40سررال سررن داشررتند .بیشررتر
فارغالتحصیالن  44/6درصد در حال حاضر بیکار هستند31/2 ،
درصد از فارغالتحصیالن با سمت کتابدار و  16/3درصد آنهرا
در سمت مدیریت کتابخانههای دانشگاهی و عمومی مشاول به
خدمت هستند4 .درصد در حال حاضر بهعنوان مربی مشاول به
تدریس و  5درصد پاسبدهندگان شال آزاد دارند و خود نسبت
به راهاندازی کسبوکار اقدام نمودهاند .در حال حاضر اکثر پاسب
دهندگان  70/8درصد نسبت به راهاندازی کسب و کرار بررای
خود تمایل نشان دادهاند و 28 /7درصد از آنها بیان کردند برای
راهاندازی کسبوکار تمرایلی ندارنرد .برا وجرود تمایرل براتی
پاسبدهندگان برای راهاندازی کسب و کار فق 27/8درصرد از
آنها اقدام به راهاندازی کسب و کار نمودهانرد و  71/3درصرد
تاکنون هیچ اقدامی انجام ندادهاند.
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علت انتخراب فرارغالتحصریالن برهعنروان جامعرهی
پژوهش بهمنظور سنجش نگرش دانشآموختگان نسربت بره
عوامل تأثیرگذار بر وضرعیت کرارآفرینی در علرم اطالعرا و
دانششناسی این اسرت کره دغدغرهی اصرلی آنهرا پرس از
فراغت از تحصیل مسألهی اشتاال اسرت .بررای اعتباریرابی از
روش تحلیل عامل اکتشافی استفاده شد که با اسرتفاده از نررم
افزار اس .پی .اس .اس نسخة  22انجام شد.
در این پژوهش ساخت و اعتباریابی پرسشنامهی موان
کارآفرینی در علم اطالعا و دانش شناسری ،از چهرار مرحلره
تشکیل شده اسرت :در مرحلرهی اول مجموعرهی متایرهرای
اثرگذار بر کارآفرینی را جم آوری نمودیم .برای این منظور بره
بررسی متون در حوزهی کارآفرینی پرداختیم (جهت جم آوری
متایرها باید دید جام  ،پژوهشهای صور گرفته در حرفهی
علم اطالعا و دانششناسی و دیگر حرفههرا در نظرر گرفتره
شدهاند) .بررسی متون منجر به جم آوری  155متایر شد .ایرن
متایرها در قالب گویههایی اراهه شدند و جهت سنجش روایری
صوری در اختیار  7تن از اعضرای هیئرت علمری گرروه علرم
اطالعا و دانششناسری دانشرکدهی علروم ترتبیری و روان-
شناسی 5 ،تن از اساتید گروه مدیریت آموزشی 3 ،نفر از اساتید
گروه روانشناسی که در حوزهی کارآفرینی فعالیرت پژوهشری
داشتند و در نهایت  3نفر از اساتید گروه اقتصاد قرار گرفت .پس
از دریافت نظرا آنها تایرا مورد نیاز اعمال شرد .نتیجرهی
این تاییرا کاهش تعداد گویهها به دلیل همپوشانی بعضی از
آنها به  84مورد بود .در مرحلة دوم گویههای حاصل از مرحله-
ی اول بهصور یک پرسشنامهی  84گویهای با طیف لیکر
 5گزینهای اراهه شدند (کامالً موافتم  5نمره ،مروافقم  4نمرره،
نظری ندارم  3نمره ،مخالفم  2نمره و کامالً مخالفم  1نمره) .در
مرحلهی سوم ،فرم اولیهی پرسشنامه در بین  30نقر از فرارغ-
التحصیالن که به روش نمونهگیری گلولهبرفی انتخراب شرده
بودند ،اجرا گردید تا هم پایایی پرسشنامه محاسبه شود و هم از
فارغالتحصرریالن پاسررخگو خواسررته شررود نظرررا خررود را در
خصوص قابل درک بودن عبار های هر گویه بیان کننرد .برا
سنجش پایایی اولیه پرسشنامهها مشخص شد که پرسشنامه از
پایایی مطلوب ( )0/97برخوردار است .همچنین پس از جمر -
آوری پاسخنامهها اصالحاتی در پرسشنامه صور گرفت؛ به-
طوری که ساختار نگارشی و جملهبندی برخی گویرههرا تاییرر
یافت .در مرحلهی چهارم ،فرم میانی پرسشرنامه طراحری شرد
(یعنی پرسشنامهی اصالح شده پس از گرفتن پایایی و برخوردار
بودن پرسشنامه از پایایی مطلوب) و با توزی آن در برین دیگرر
اعضای جامعهی پژوهش ( 220نفر فارغالتحصیالن) مرحلرهی
اعتباریابی پرسشنامهها آغاز گردید.
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برای انجام صحیح و مناسب فرایند توزیر  ،تکمیرل و
جم آوری پرسشنامهی نهایی ،پژوهشگر پرسشنامههای چاپی
را بهصور حضوری و به دلیل عردم دسترسری بره برخری از
فارغالتحصیالن ،ارسال پرسشنامهها بهصور آنالین از طریق
پست الکترونیک و گرروههرای تلگرامری صرور گرفرت .در
ضمن پژوهشگر هنگام توزی توضیحا تزم از هردف کرار را
نیز برای پاسبدهنگان اراهه مرینمرود .هریچگونره محردودیت
زمانی برای تکمیل پرسشنامهها اعمال نمیشد .پس از جمر -
آوری و بررسی پرسشنامهها در نهایت  215پرسشنامه برگشت
داده شد؛ که نرخ بازگشت  86درصردی را نشران مریدهرد .از
میان  215پرسشنامه 202 ،پاسخنامه کدگذاری شده و دادههرا
مورد استفاده قرار گرفتند .دادههای آمراری برا اسرتفاده از نررم
افزار اس .پی .اس .اس نسرخهی  22مرورد تجزیره و تحلیرل
قرار گرفت .در بررسی روایی سازه ،از تحلیل عراملی بره روش
مالفههای اصلی و چرخش ،از نوع چرخش واریمراکس و در
بررسی پایایی ،از محاسبهی همسانی (ضریب آلفای کرونبراخ)
استفاده شد.
یافتههای تحقیق
یافتررههررای پررژوهش در دو بخررش ،یافتررههررای مربرروط برره
اعتباریابی و پایایی اراهه میگردند.
روایی پرسشنامه موانع کارآفرینی در علم اطالعات و
دانششناسی

پس از این که روایری صروری پرسشرنامهها توسر اعضرای
هیأ علمری گرروه علرم اطالعرا و دانرششناسری ،گرروه
مدیریت آموزشی ،روانشناسی و اقتصاد دانشگاه شهید چمران
اهواز تأیید شد ،روایی سازهی پرسشنامه نیز ،از طریرق تحلیرل
عاملی اکتشافی با روش تحلیل مالفههای اصلی بررسری شرد.
این کار جهت شناسایی سازههای اصرلی یرک ابرزار صرور
گرفت .همچنین برای اطمینران از اسرتقالل عوامرل ،از روش
چرخش واریماکس استفاده گردیرد .پریش از تحلیرل عراملی،
تزم است این مفروضهها رعایت شود:
3
 .1مقدار شاخص کفایت نمونه برداری  KMOآزمون کیرزر
– میر – والکین باید بزرگتر از  0/6باشد.
 .2برای اطمینان از این موضوع که مراتریس همبسرتگی زیرر
بنای تحلیل عاملی در جامعه برابر صفر نیسرت و برهمنظرور

1. Principal Component Analysis
2. Varimax Rotation
)3. Kaiser- Meyer- Olkin (KMO
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بررسی آن ،از آزمون کرویت بارتلت 1استفاده میشود.
 .3بار عاملی هر ساال (گویه) در ماتریس عاملی و چرخش
یافته دست کم باید  0/3و ترجیحاً بیشتر از آن باشد.
 .4هریک از عاملها دستکم باید متعلرق بره سره سراال
باشد.
یکی از ابتداییترین کارهرا جهرت انجرام تحلیرل
عاملی اکتشافی ،اطمینان از مطلوب بودن اندازهی نمونهی
پژوهش است .به همین دلیل جهت تأیید بسندگی نمونره،
از یکی از روشهای تأیید بسندگی نمونره ،یعنری شراخص
( KMOآزمون کیزر -میر -اولکرین) و از آزمرون بارتلرت
جهت شناسایی همبستگی بین گویهها استفاده شد .همران
طور که جدول  1نشان میدهد ،در ایرن پرژوهش ،آزمرون
 KMO = 0/619کفایت حجم نمونه و قابلیت گویههرا را
برای دستهبندی عاملی تأیید کرده است .همچنین آزمرون
بارتلت با سطح معناداری ( )sigکم تر از  5درصد معناداری
ماتریس همبستگی را شناسایی کرده اسرت ،پرس در ایرن
پژوهش تحلیل عاملی برای شناسایی ساختار (مدل عاملی)
مناسب است.
جدول  .1آزمونهای مقدماتی تحلیل عوامل ( ،KMOبارتلت و
دترمینان ماتریس)
شاخص کفایت نمونهگیری
آزمون بارتلت

مجذور کای
درجه آزادی
سطح معناداری

0/619
8016/108
1596
0/000

)1. Bartlett Test of Sphersity (BTS
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تحلیل عاملی آزمون با شیوهی تحلیل مالفههای اصلی و با
استفاده از چرخش واریماکس و با حداقل بار عاملی  0/30بر
روی  84گویه انجام شد که منجر به دستهبندی  5عامل
قابل قبول شد .در جدول  2این عوامل همراه با گویههایشان
نشان داده شدهاند.
در جدول  2بار عاملی هر گویه آورده شرده اسرت.
این جدول بیانگر آن است که موان آموزشی برا بیشرترین
بار عاملی ،بیشرترین تأثیرگرذاری برر کرارآفرینی دانرش-
آموختگان در رشتهی علم اطالعا و دانششناسی را دارد،
در حرالی کره عامرل فرهنگری -اجتمراعی از نظرر فررارغ-
التحصریالن ایررن رشررته بررر کررارآفرینی در رشررتهی علررم
اطالعا و دانششناسی کمترین تأثیرگذاری دارد.
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جدول .2دسته بندی عوامل تأثیرگذار بر کارآفرینی دانشآموختگان در رشتهی علم اطالعا و دانششناسی همراه با گویهها
عوامل

گویهها

1

ناکافی بودن امکانا و تجهیزا آموزشی متناسب با بازار کار ،نبود برنامههای جانبی بهمنظور معرفی کارآفرینان رشته به دانشجویان و
دانشآموختگان
نبود مالک کارآفرینانه در نظام تشویقی و انگیزشی دانشگاهها ،توسعه کمی دانشگاهها به ازای توجه به کیفیت علمی آنها ،کمبود استادان
خبره و آگاه از مهار کارآفرینی ،فقدان زمینهی مناسب برای آموزشهای علمی – کاربردی در رشته ،عدم تطابق برنامههای آموزشی با
نیاز بازار کار ،چالش در اثربخشی روشهای آموزش سنتی ،عملکرد ضعیف مراکز رشد و فناوری دانشگاه برای انجام فعالیتهای
کارآفرینانه دانشآموختگان ،عدم ارزشیابی مطلوب برنامههای آموزشی و توجه به نتایج آنها ،نبود آموزش و مشاوره مهار های
خوداشتاالی و کارآفرینی ،عدم ارتباط دانشگاه با سایر سازمانها جهت شناسایی نیازهای آنها ،عدم توجه به معیارهای پذیرش دانشجو
مطابق با نیاز بازار کار ،عدم همکاری دفتر ارتباط با صنعت و کارآفرینی با سایر واحدهای دانشگاهی ،کمبود بازدیدها و گردشهای علمی
بهمنظور آشنایی دانشجویان با آیندهی شالی خود ،عدم اراهه درس کارآفرینی در رشته علم اطالعا و دانششناسی ،نامناسب بودن کیفیت
و مد زمان دورههای کارورزی ،استقبال کم اعضای هیئتعلمی از طرحهای آموزشی و پژوهشی مرکز کارآفرینی دانشگاه
فراهم نبودن زیرساختهای فناورانه تزم برای انجام فعالیتهای کارآفرینانه ،عدم اعتماد به شبکههای مجازی برای راهاندازی
کسبوکارهای اینترنتی
ناآگاهی دانش آموختگان از تأثیر فناوری اطالعا و ارتباطا بر انجام فعالیتهای کارآفرینانه ،کمتوجهی به نقش فناوری اطالعا و
ارتباطا در توسعة فرصتهای کارآفرینانه ،عدم برخورداری از مهار های اطالعاتی و ارتباطی مناسب با فعالیتهای کارآفرینانه ،عدم
توجه به اراهه برنامههای رقابتی و همافزایی ناشی از فضای مجازی ،عدم مشارکت بخش خصوصی در فعالیتهای پژوهشی و توسعه
فعالیتهای تولیدی ،عدم آشنایی دانشآموختگان با اولویتهای پژوهش کارآفرینی ،استقبال ناچیز از پژوهشهای کارآفرینی مرتب با
رشته ،همگرا نبودن پژوهشهای بنیادی و کاربردی رشته ،کمبود درس گروهیها ،همایشها و سخنرانیهای کارآفرینی ،پاهین بودن
عالقة دانشآموختگان به امر پژوهش در حوز کارآفرینی ،عدم آشنایی دانشآموختگان با فرصتهای شالی رشته ناشی از فناوری
اطالعا و ارتباطا  ،بات بودن هزینه راهاندازی فعالیتهای کارآفرینانه ناشی از فناوری اطالعا و ارتباطا
نهادینه نشدن فرهنگ کارآفرینی در بین دانشجویان و دانشآموختگان ،عدم توسعه کانونهای فارغالتحصیالن و ناکارآمدی آنها در
کاریابی و هدایت شالی ،ناهمسو بودن هنجارهای اجتماعی و فرهنگی بافرهنگ کارآفرینی ،نبود برنامهریزی و سیاستهای استخدامی
جدید برای دانشآموختگان
عدم تناسب بین ظرفیت فعلی پذیرش دانشجو در دانشگاهها و نیازهای آتی بازار کار ،کمتوجهی به ترویج فرهنگ کارآفرینی در جامعه از
سوی دانشگاه
مافول ماندن جایگاه رشتههای علوم انسانی در مراکز رشد و فناوری و شرکتهای دانشبنیان
نهادینه نشدن فرهنگ کارآفرینی در بین دانشجویان و دانشآموختگان ،عدم توسعه کانونهای فارغالتحصیالن و ناکارآمدی آنها در
کاریابی و هدایت شالی ،ناهمسو بودن هنجارهای اجتماعی و فرهنگی بافرهنگ کارآفرینی ،نبود برنامهریزی و سیاستهای استخدامی
جدید برای دانشآموختگان
عدم تناسب بین ظرفیت فعلی پذیرش دانشجو در دانشگاهها و نیازهای آتی بازار کار ،کمتوجهی به ترویج فرهنگ کارآفرینی در جامعه از
سوی دانشگاه
مافول ماندن جایگاه رشتههای علوم انسانی در مراکز رشد و فناوری و شرکتهای دانشبنیان
عدم وجود یک نظام و چارچوب قانونی برای پیشبرد کارآفرینی ،حمایت ناکافی از طرحها و ایدههای دانشجویان از سوی دولت،
محدودیتهای مالی برای تأمین مقدما کارآفرینی دانشجویان و دانشآموختگان ،ناآگاهی دانشجویان از قوانین و مقررا و چگونگی
راه اندازی یک کار در چارچوب قوانین و مقررا  ،عدم سرمایهگذاری دولت و دانشگاه برای تقویت کارآفرینی ،قوانین و مقررا دست و
پاگیر پیش روی دانشآموختگان برای راهاندازی کسبوکار ،عدمحمایت مدیران دانشگاه از فارغالتحصیالن رشتههای علوم انسانی برای
ایجاد شرکتهای زایشی

2

3

4

5

جدول  .3بار عاملی گویههای موان کارآفرینی اثرگذار بر کارآفرینی دانش آموختگان در رشتهی علم اطالعا و دانششناس
گؤؤؤؤؤؤؤؤویهها
* نویسنده مسئول :مرضیه سقاهی طلب
*Corresponding Author: Marziyeh Saghaietalab

بار عاملی عوامل
Email: marziyeh. saghaietalab1394@gmail. com

55

غالمرضا حیدری و همکاران :ساخت و اعتباریابی پرسشنامة موان کارآفرینی در...

1
ناکافی بودن امکانا و تجهیزا آموزشی متناسب با بازار کار
نبود برنامههای جانبی به منظور معرفی کارآفرینان رشته به دانشجویان و دانشآموختگان
نبود مالک کارآفرینانه در نظام تشویقی و انگیزشی دانشگاهها
توسعه کمی دانشگاهها به ازای توجه به کیفیت علمی آنها
کمبود استادان خبره و آگاه از مهار کارآفرینی
فقدان زمینهی مناسب برای آموزشهای علمی – کاربردی در رشته
عدم تطابق برنامههای آموزشی با نیاز بازار کار
چالش در اثربخشی روشهای آموزش سنتی
عملکرد ضعیف مراکز رشد و فناوری دانشگاه برای انجام فعالیتهای کارآفرینانه
دانشآموختگان
عدم ارزشیابی مطلوب برنامههای آموزشی و توجه به نتایج آنها
نبود آموزش و مشاوره مهار های خوداشتاالی و کارآفرینی
عدم ارتباط دانشگاه با سایر سازمانها جهت شناسایی نیازهای آنها
عدم توجه به معیارهای پذیرش دانشجو مطابق با نیاز بازار کار
عدم همکاری دفتر ارتباط با صنعت و کارآفرینی با سایر واحدهای دانشگاهی
کمبود بازدیدها و گردشهای علمی بهمنظور آشنایی دانشجویان با آیندهی شالی خود
عدم اراهه درس کارآفرینی در رشته علم اطالعا و دانششناسی
نامناسب بودن کیفیت و مد زمان دورههای کارورزی
استقبال کم اعضای هیئتعلمی از طرحهای آموزشی و پژوهشی مرکز کارآفرینی
دانشگاه
فراهم نبودن زیرساختهای فناورانه تزم برای انجام فعالیتهای کارآفرینانه
عدم اعتماد به شبکههای مجازی برای راهاندازی کسبوکارهای اینترنتی
ناآگاهی دانشآموختگان از تأثیر فناوری اطالعا و ارتباطا بر انجام فعالیتهای
کارآفرینانه
کم توجهی به نقش فناوری اطالعا و ارتباطا در توسعة فرصتهای کارآفرینانه
عدم برخورداری از مهار های اطالعاتی و ارتباطی مناسب با فعالیتهای کارآفرینانه
عدم توجه به اراهه برنامههای رقابتی و همافزایی ناشی از فضای مجازی
عدم مشارکت بخش خصوصی در فعالیتهای پژوهشی و توسعه فعالیتهای تولیدی
عدم آشنایی دانشآموختگان با اولویتهای پژوهش کارآفرینی
استقبال ناچیز از پژوهشهای کارآفرینی مرتب با رشته
همگرا نبودن پژوهشهای بنیادی و کاربردی رشته
کمبود سمینارها ،همایشها و سخنرانیهای کارآفرینی
پاهین بودن عالقة دانشآموختگان به امر پژوهش در حوز کارآفرینی
عدم آشنایی دانشآموختگان با فرصتهای شالی رشته ناشی از فناوری اطالعا و
ارتباطا
بات بودن هزینه راهاندازی فعالیتهای کارآفرینانه ناشی از فناوری اطالعا و ارتباطا
نهادینه نشدن فرهنگ کارآفرینی در بین دانشجویان و دانشآموختگان
عدم توسعه کانونهای فارغالتحصیالن و ناکارآمدی آنها در کاریابی و هدایت شالی
ناهمسو بودن هنجارهای اجتماعی و فرهنگی با فرهنگ کارآفرینی
نبود برنامهریزی و سیاستهای استخدامی جدید برای دانشآموختگان
عدم تناسب بین ظرفیت فعلی پذیرش دانشجو در دانشگاهها و نیازهای آتی بازار کار
کم توجهی به ترویج فرهنگ کارآفرینی در جامعه از سوی دانشگاه
مافول ماندن جایگاه رشتههای علوم انسانی در مراکز رشد و فناوری و شرکتهای
دانشبنیان
عدم تمایل به کارآفرینی و خوداشتاالی

2

3

4

0/653
0/612
0/590
0/584
0/573
0/569
0/556
0/550
0/535
0/526
0/474
0/463
0/449
0/436
0/435
0/385
0/382
0/362

0/625
0/593
0/550
0/513
0/506
0/493
0/438
0/414
0/403
0/393
0/388
0/376
0/352
0/348
0/513
0/505
0/491
0/461
0/395
0/326
0/333
0/525
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نداشتن مهار و تجربه کافی برای کارآفرینی
رواز روحیه مدرکگرایی در بین دانشآموختگان
فقدان روحیه کارآفرینی و مسئولیتپذیری
ناتوانی در شناسایی فرصتهای موجود برای کارآفرینی
گرایش دانشآموختگان به مشاغل دولتی و رسمی
ترس از روبهرو شدن با موان اداری موجود برای انجام فعالیتهای کارآفرینانه
بیعالقگی به رشته و مشاغل مرتب با آن
عدم خودباوری و اعتمادبهنفس
عدم وجود یک نظام و چارچوب قانونی برای پیشبرد کارآفرینی
حمایت ناکافی از طرحها و ایدههای دانشجویان از سوی دولت
محدودیتهای مالی برای تأمین مقدما کارآفرینی دانشجویان و دانشآموختگان
ناآگاهی دانشجویان از قوانین و مقررا و چگونگی راهاندازی یک کار در چارچوب
قوانین و مقررا
عدم سرمایهگذاری دولت و دانشگاه برای تقویت کارآفرینی
قوانین و مقررا دست و پاگیر پیش روی دانشآموختگان برای راهاندازی کسبوکار
عدمحمایت مدیران دانشگاه از فارغالتحصیالن رشتههای علوم انسانی برای ایجاد
شرکتهای زایشی

همانطور که در جدول  ،3مشراهده مریشرود 18
گویه بر عامل اول 14 ،گویره برر عامرل دوم 7 ،گویره برر
عامل سوم 9 ،گویه برر عامرل چهرارم و  7گویره برر روی
عامل پنجم ،قرارگرفته که علت قرارگیری هر گویه در هرر
عامل ،ضریب همبستگی آن گویه است که تعیینکننردهی
قرارگیری آن در عامل خاص است .در این پژوهش حداقل
و حداکثر بار عاملی برای تأیید و قرارگیرری گویره در هرر
عامل داشتن ضریب همبستگی در محدودهی بین 0/3 -1
است .ضریب همبستگی گویهها در هر عامل در جردول 3
از زیاد به کم مرتب شدهاند .همچین با توجه به همپوشانی
محتوای گویههای هر عامل ،نامگذاری این عوامل صور
گرفته است.
با توجه به یافتههای جدول4شد اثرگذاری موان
از نظر فارغ التحصیالن براساس میانگین بدست آمده از بار
عاملی گویهها به شرح زیر اسرت :ترأثیر گرذارترین عامرل
شناسایی شرده برر کرارآفرینی رشرتهی علرم اطالعرا و
دانششناسی ،عامرل مربروط بره موانر آموزشری و نظرام
آموزشی (با میانگین بار عاملی  )0/582بروده اسرت .موانر
پژوهشی و فناورانه (با میانگین بار عاملی  )0/456در رتبرة
دوم ،موان قانونی -حمایتی (با میانگین بار عراملی )0/432
در جایگاه سوم ،موان فردی – رفتاری از نظر تأثیرگرذاری
(با میانگین بار عاملی  )0/418در جایگاه سروم و کرم اثرر

0/488
0/488
0/485
0/390
0/371
0/364
0/333
0/323
0/560
0/557
0/549
0/418
0/330
0/326
0/328

عامل از موان فرهنگی -اجتماعی (با میرانگین برار عراملی
 0 )/381است.
جدول  .4شد تأثیرگذاری موان بر اساس میانگین بار عاملی
گویهها
رتبه

میزان اهمیت
موان آموزشی

میانگین
0/582

2

موان پژوهشی و فناورانه

0/456

3

موان قانونی -حمایتی

0/432

4

موان فردی -رفتاری

0/418

5

موان فرهنگی-اجتماعی

0/381

1

با توجه بره یافترههای جردول 5شرد اثرگرذاری
گویهها به شرح زیر است :تأثیر گذارترین عامرل شناسرایی
شده بر کارآفرینی رشتهی علم اطالعرا و دانششناسری،
عامل مربوط به موان آموزشی (با بار عراملی  ) ./653بروده
است .ناکافی بودن امکانا و تجهیزا آموزشی متناسب با
بازار کار بیشترین تأثیر و عدم خودباوری و اعتماد به نفس،
عامل مربوط موان فردی -رفتاری (با برار عراملی )0/323
کررمترررین تررأثیر را در میرران گویررههررا بررر کررارآفرینی
فارغالتحصیالن رشرتهی علرم اطالعرا و دانششناسری
دانشگاههای شهر اهواز داشته است.

جدول  .5شد تأثیرگذاری گویه براساس بار عاملی
عوامل
1

گویهها با بیشترین ت یرگذاری (بار عاملی باال)
ناکافی بودن امکانا و تجهیزا آموزشی متناسب با بازار کار؛

گویهها با کمترین ت یرگذاری (بار عاملی پایین)
استقبال کم اعضای هیئتعلمی از طرحهای آموزشی و پژوهشی مراکز
کارآفرینی

57

غالمرضا حیدری و همکاران :ساخت و اعتباریابی پرسشنامة موان کارآفرینی در...

2

فراهم نبودن زیرساختهای فناورانهی تزم برای انجام فعالیتهای
کارآفرینانه؛
عدم وجود یک نظام و چارچوب قانونی برای پیشبرد کارآفرینی؛

4

عدم تمایل به کارآفرینی و خوداشتاالی

5

نهادینه نشدن فرهنگ کارآفرینی میان دانشجویان و دانشآموختگان

3

پایایی پرسشنامه موانع کارآفرینی در علم اطالعات
و دانششناسی

پایایی نهایی پرسشنامه به روش همسرانی درونری (آلفرای
کرونباخ) محاسبه شد که نتایج آن در جدول 6اراهه شدهاند.

بات بودن هزینه راهاندازی فعالیتهای کارآفرینانه
عدم حمایت مدیران دانشگاه از فارغالتحصیالن رشتههای علوم انسانی
برای ایجاد شرکتهای زایشی
عدم خودباوری و اعتمادبهنفس
مافول ماندن جایگاه رشتههای علوم انسانی در مراکز رشد و فناوری و
شرکتهای دانشبنیان

همان گونه که در جدول  6مشراهده مریشرود ،همسرانی
درونی یرا آلفرای کرونبراخ در کرل پرسشرنامه و ابعراد آن
رضایتبخش است.

جدول .6ضرایب آلفای کرونباخ هریک از ابعاد (موان اثرگذار بر کارآفرینی در رشتهی علم اطالعا و دانششناسی)
عامل
1

ابعاد
موان آموزشی و نظام آموزش

تعداد گویهها
18

ضریب پایایی
0/87

2

موان پژوهشی و فناوری

14

0/77

3

موان قانونی – حمایتی

7

0/83

4

موان فردی -رفتاری

9

0/83

5

موان فرهنگی -اجتماعی

7

0/85

بحث و نتیجهگیری
بررسرریهررای آمرراری دادههررای پررژوهش نشرران داد کرره
پرسشنامهی موان کارآفرینی در رشتهی علرم اطالعرا و
دانششناسی دارای روایی و پایایی مناسبی است .بهمنظرور
سنجش روایری پرسشرنامه ،از روش مالفرههرای اصرلی و
چرخش مالفهها از نوع واریماکس استفاده شد .برر اسراس
تحلیلهای صور گرفته 5 ،مان عمده در تحلیرل عراملی
پرسشنامهی موان کارآفرینی در رشتهی علرم اطالعرا و
دانششناسی شناسایی و استخراز شد.
در مورد هر کدام از عوامل پنجگانه ،گویههای زیرر
با بیشترین بار عراملی ،بریشتررین شرد اثرگرذاری برر
کارآفرینی دانشآموختگان رشتهی علم اطالعا و دانش-
شناسی داشتهاند:
عامررل اول :ناکررافی بررودن امکانررا و تجهیررزا
آموزشی متناسب با بازار کار (با بار عراملی ) ./653؛ عامرل
دوم :فراهم نبرودن زیرسراختهای فناورانرهی تزم بررای
انجام فعالیتهای کارآفرینانه؛ عامل سوم :عدم وجود یرک
نظام و چارچوب قانونی بررای پیشربرد کرارآفرینی؛ عامرل
چهارم :عدم تمایرل بره کرارآفرینی و خوداشرتاالی؛ عامرل
پنجم :نهادینه نشدن فرهنگ کارآفرینی میان دانشرجویان
و دانشآموختگان.

بررا توجرره برره یافتررههررای فرروق فارغالتحصرریالن
مهمترین و تأثیرگذارترین مان برای کرارآفرینی را ناکرافی
بودن امکانا و تجهیزا آموزشی متناسرب برا برازار کرار
میدانند؛ ضمن اینکه گویههرای نبرود برنامرههای جرانبی
بررهمنظور معرفرری کارآفرینرران رشررته برره دانشررجویان و
دانشآموختگان ،نبود مالک کارآفرینانه در نظام تشویقی و
انگیزشی دانشگاهها ،توسعة کمی دانشگاه به ازای توجه به
کیفیت علمی آن نیز از نظر تأثیرگذاری در اولویتهای دوم
تا چهارم قررار گرفتنرد .از آنجاییکره یکری از مهمتررین
اهداف نظامهای آموزشی جوام فراهم آوردن امکان اراهرة
آموزش متناسب با مهار های شالی و نیاز بازار کار اسرت؛
بنابراین در طراحی نظام آموزشری اثرربخش بایرد عوامرل
مهمری چرون شرررای و ویژگیهرای داوطلبران ،محترروای
دروس ،تسررهیال و تجهیررزا مررورد نیرراز و روشهررای
تدریس مناسب اتخاذ شود .دانشجویان و دانشآموختگران
علرم اطالعرا و دانششناسرری الگروی مناسربی از افررراد
کارآفرین را پیشروی خود ندارند و نظام آموزشی تراکنون
اقررداما تزم را برررای شناسررایی و معرفرری آنهررا برره
دانشجویان و کارآفرینان رشته انجام نداده اسرت .در نظرام
تشویقی و انگیزشی دانشگاه تاکنون اقداماتی بررای ایجراد
انگیزه جهت راهاندازی کسب و کار صور نگرفته است .با
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توجه به اینکه رویکرد فعلی دانشگاه پذیرش دانشجو است
و هیچ توجهی بین ظرفیت پذیرش دانشجویان با نیازهرای
بازار کار صور نمیگیرد؛ طبیعی است که دانشآموختگان
بعد از فراغت از تحصیل با بازار کار محدود مواجه شروند و
نتوانند برای ایجاد کارآفرینی و خوداشتاالی اقردام نماینرد.
این امر با بخشی از پژوهشهرای حیردریپنراه و احمردی
( ،)1391برررابالحواهجی ،صرررابری وهاشرررمپور (،)1391
دوتوا ( ،)2000پیرر علری و سریاد ( ،)1391صرفوی و
مرادی ( ،)1391کارماریترا و همکراران ( ،)2016کاتونردا و
گاباگامبی ( ،)2016رحمانی و نظری کتولی ( ،)1382بیگی،
محمدی و مقیمی ( ،)1386طالشی ( )1392همخروانی دارد
اما با یافتههای پژوهش امیری و مرادی ( )1388همخوانی
ندارد.
دیررردگاه فارغالتحصررریالن علرررم اطالعرررا و
دانششناسی در دانشگاههای شهر اهواز در مورد ماثرترین
گویه در عامل دوم ،فراهم نبودن زیرساختهای فناورانهی
تزم برای انجام فعالیتهای کارآفرینانه در بعرد فنراوری و
عردم آشرنایی دانشآموختگران برا اولویتهرای پژوهشرری
کارآفرینی در بعد پژوهش است .با توجه به رشد روزافرزون
فناوریهای نوین ارتباطی و از بین رفتن شیوههای سرنتی
آموزش علم اطالعا و دانششناسی ،افزایش دسترسی به
اطالعا و جایگزینی ابزارهرای الکترونیکری و اسرتفاده از
شیوههای نوین اطالعرسرانی اجتنابناپرذیر اسرت .انتظرار
میرود با درک این نیراز مسرئولین دانشرگاهی امکانرا و
تجهیزا فناورانهی تزم متناسرب برا برازار کرار را بررای
دانشررجویان و دانشآموختگرران فررراهم کننررد .گرچرره
دانشجویان رشتهی علم اطالعا و دانششناسی به دلیرل
ماهیت رشته و دروس اراهه شده از قابلیتهرای براتیی در
استفاده از فناوریهای نوین برخوردارند؛ اما فرراهم نبرودن
امکانررا و زیرسرراختهای تزم در انجررام فعالیتهررای
کارآفرینانة آنها ایجاد اختالل خواهد کرد.
عرردم آشررنایی دانشآموختگرران بررا بررازار کررار و
کارآفرینی در رشته ،باعث عدم آگاهی آنهرا از طرحهرای
پژوهشی در این حروزه و در نتیجره مشرارکت نداشرتن در
انجام پژوهشهای متناسب با بازار کرار میشرود .در واقر
دانشجویان در زمان تحصیل بره دلیرل امیرد بره مشراغل
دولتی پس از فراغت از تحصریل ،یرا بره دنبرال پرژوهش
نمیروند یا اگر پژوهشهایی انجام میدهند همه مربوط به
مساهل جاری رشته است .آیندهنگری و ژرفنگری نسربت
به مساهل کسب و کار در آنها دیرده نمیشرود .در نتیجره
اغلب پژوهشهرای صرور گرفتره توسر دانشرجویان و
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دانشآموختگان گرچه از آنهرا برهعنوان کراربردی برودن
عنوان میشود ولی در عمل مورد استفاده قررار نمیگیررد.
لرذا تعیرین اولویتهرای پژوهشرری در رشرته برهخصرروص
اولویت های پژوهشی که نیاز بازار کار را برآورده کند عالوه
بر آشنایی با مقولهی کارآفرینی ،میتواند دانشرجویان را از
اوضاع کاری رشتة خود مطلر سرازد؛ همچنرین برا ایجراد
روحیة کارآفرینی استفاده از فرصتها را برای کارآفرینی و
ایجاد کسب و کار در برین دانشرجویان و دانشآموختگران
افزایش دهد .یافتههای این پژوهش با بخشی از پرژوهش
یررداللهی فارسرری ( ،)1390کارماریتررا و همکرراران (،)2016
جلیل پور ( ،)1391پورصالح و چهرقرانی ( ،)1391حیردری
پناه و احمدی ( )1391هم خوانی دارد ،اما کتم ( )1989برر
این عقیده است کره کرارآفرینی برر روی توسرعه فنراوری
تأثیرگذار است.
تررررویج کرررارآفرینی نیازمنرررد مجموعرررهای از
حمایتهای سازمانی ،قانونی و برنامهای است که این امرر
شامل رشتة علم اطالعا و دانششناسی نیز میشرود .برر
مبنای یافتههای پژوهش حاضرر از نظرر دانشآموختگران
عدم وجود یرک نظرام و چرارچوب قرانونی بررای پیشربرد
فعالیتهای کارآفرینی و محدودیتهای مالی برای ترأمین
مقدما کارآفرینی دانشجویان و دانشآموختگان در عامرل
قانونی -حمایتی بیشرترین و تأثیرگرذارترین محردودیت را
برای انجام فعالیتهای کارآفرینانه ایجاد میکند؛ بنرابراین
توجه به بعضی ساز و کارهای حمرایتی برهمنظور تسرهیل
روند قانونی راهاندازی کسرب و کرار و ایجراد شررکتهای
زایشی ،تسهیل برخورداری کارآفرینان از تسهیال بانکی،
تسهیل برخرورداری از امکانرا و تجهیرزا موردنیراز در
قالب تردوین یرک نظرام و چرارچوب قرانونی – حمرایتی
تسررهیلکنند فراینررد شررکلگیری کسررب و کارهررای
کارآفرینانه است .میتوان یافتههای پرژوهش حاضرر را برا
نترایج پرژوهش یعقروبی و همکراران ( ،)1388کارماریتررا و
همکرراران ( ،)2011صررفوی و مرررادی ( ،)1392انصرراری و
فکررور ( ،)1393طالشرری ( ،)1392قربررانی پررور و صررابری
( ،)1391رضرروی و همکرراران ( )1390یکسرران در نظررر
گرفت؛ اما در پژوهش صفوی و مرادی ( )1392این عوامل
بهعنوان کم اثرترین عامل شناسایی شدند.
دانشآموختگان علم اطالعا و دانششناسی عدم
تمایل بره کرارآفرینی و خوداشرتاالی و نداشرتن مهرار و
تجربة کافی برای کارآفرینی از مهمترین و تأثیرگرذارترین
گویههای مربوط به موان فرردی – رفتراری بررای انجرام
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فعالیتهای کارآفرینانه عنوان کردند .در تبیین ایرن مرورد
میتروان چنرین نتیجرره گرفرت کرره برنامرههای درسرری و
فعالیتهای آموزشی رشتة علم اطالعرا و دانششناسری
نتوانسته دانش و مهار موردنیاز در زمینهی کرارآفرینی را
در دانشجویان پرورش دهد؛ بنابراین فارغالتحصیالن پرس
از اتمام تحصیال به دلیل نداشتن روحیره و انگیرز تزم
برای کارآفرینی برای انجام فعالیتهای کارآفرینانه تمایلی
از خود نشان نمیدهنرد .تزم اسرت تردابیر اساسری بررای
فراهم کردن شرای برای تشرویق و ترغیرب دانشرجویان
برای شروع کسرب و کرار در دوران تحصریل در دانشرگاه
ایجاد شود و برای رف ابهام ،عدم ثبا و فقردان دانرش و
مهررار پایررهای کررافی گامهررای اساسرری برداشررته شررود.
یافتررههای ایررن پررژوهش در راسررتای پررژوهش کاتونرردا و
گاباگامبی ( ،)2016حیدری پناه و احمدی ( ،)1391رستگار
هروکی ( ،)1388منصوری نژاد ،نقشینه ،احمد پور داریرانی
( ،)1391عربیررون ،عبررداخ زاده و شرررریف زاده (،)1391
رضوی و همکاران ( )1390است.
بهطورکلی درک افراد از قصد کرارآفرینی میتوانرد
تحت تأثیر نگرشهای خانواده ،دوستان ،جامعه قرار گیررد.
ارتباط اجتماعی مثبت به همراه خود کارآمدی احتمال قصد
و عمررل کررارآفرینی را افررزایش میدهررد ،بنررابراین قصررد
کارآفرینی از تصورا و ارزشهای فرهنگی-اجتماعی کره
افراد در آن قرار میگیرند نشأ خواهرد گرفرت .در عامرل
فرهنگی -اجتماعی نهادینه نشدن فرهنرگ کرارآفرینی در
بین دانشجویان و دانشآموختگان و همچنین عدم توسرعة
کانونهای فارغالتحصیالن و ناکارآمدی آنها در کاریابی و
هرردایت شررالی از دیرردگان فارغالتحصرریالن از جملرره
تأثیرگررذارترین گویررهها اسررت .نهادینرره نشرردن فرهنررگ
کارآفرینی بیانگر این واقعیت است کره ارزشهرا و عقایرد
موجود در جامعة علم اطالعرا و دانششناسری نتوانسرته
افراد را به سمت کار ،تولید فکر و اندیشه خالق و یادگیری
کسب و دانش سوق دهد؛ در نتیجه فرهنگ کرارآفرینی در
بین دانشجویان و دانشآموختگان این رشته اشاعه نیافته و
درون افراد نهادینه نشده است .در تأیید این نتایج میتروان
از یافترههای پرژوهش بلرروچ و نیرک فررد ( ،)1391میرررزا
محمدی ،تاجور و پور طهماسبی ( ،)1387رحمانی و نظری
کتولی ( ،)1382راموجاندو ( ،)2010جلکه نیجبرویر ()2006
نام برد.
در این پژوهش مانعی که بیشرترین محردودیت را برر
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کارآفرینی دانشآموختگان ایجرا مریکنرد برا عنروان «موانر
آموزشی و نظام آموزشی» و مانعی که کم ترین محردودیت را
ایجاد کرده اسرت برا عنروان «موانر فرهنگری -اجتمراعی»
شناسایی شده است .بهطور کلی از نظر فارغالتحصیالن رشته-
ی علم اطالعا و دانششناسی در دانشگاههای شرهر اهرواز
میزان شد محدویت موان  ،به ترتیب از زیاد به کرم عبارتنرد
از :موان آموزشی و نظام آموزشری (ناکرافی برودن امکانرا و
تجهیزا آموزشی متناسب برا برازار کرار) ،موانر پژوهشری و
فناورانه (فراهم نبرودن زیرسراختهای فناورانرهی تزم بررای
انجام فعالیتهای کارآفرینانه ،موانر قرانونی– حمرایتی (عردم
وجود یک نظام و چارچوب قانونی بررای پیشربرد کرارآفرینی)،
موانرر فررردی – رفترراری (عرردم تمایررل برره کررارآفرینی و
خوداشررتاالی) ،موانر فرهنگرری  -اجتمرراعی (نهادینرره نشرردن
فرهنگ کارآفرینی میران دانشرجویان و دانشآموختگران) .در
این پژوهش ،پایایی پرسشرنامه نیرز بره وسریلهی محاسربهی
شاخص پایایی (همسانی درونی) مورد سنجش قرار گرفرت .در
سنجش پایایی پرسشنامه با روش همسرانی ،ضررایب پایرایی
بین  0/77تا  0/85برای عوامل و برای کرل پرسشرنامه 0/97
بهدست آمد که نشان دهندهی پایا برودن پرسشرنامهی موانر
کارآفرینی در علم اطالعا و دانششناسی است.
پیشنهادهای پژوهش
 .1این پرسشنامه فق از دیدگاه فارغالتحصریالن رشرتهی
علم اطالعا و دانششناسی در دانشگاههای شهر اهواز
که نمایندهی کوچکی از جامعرهی فرارغالتحصریل ایرن
رشتهاند اعتباریابی شده اسرت ، ،بهترر اسرت از دیردگاه
فارغ التحصیالن این رشته در کل کشور نیرز اعتباریرابی
گردد ،زیرا کارآفرینی موضوعی است کره برا توجره بره
شرای اجتماعی ،اقتصادی ،فرردی و آموزشری مختلرف
تاییر مییابد .بدین روی ممکن است که اولویرتبنردی
عوامل و یا تعداد عوامل اثرگذار برر کرارآفرینی دانرش-
آموختگان رشتهی علم اطالعا و دانششناسی ،تحرت
تأثیر شرای گوناگون در سایر شهرها نتایجی متفاو برا
ایررن پررژوهش را نشرران دهررد .بررههمررین منظررور ،ایررن
پرسشنامه در پیوست این مقاله اراهه شده است.
 .2در جهت اعتبار یرابی بهترر پرسشرنامه ،مریتروان ایرن
پژوهش را از نگاه دانشجویان این رشته نیز سنجید.
در این پژوهش ،شناسرایی متایرهرای اثرگرذار برر
کارآفرینی دانشآموختگان علم اطالعرا و دانششناسری
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در آغاز از دیردگاه مترون حروزهی کرارآفرینی جمر آوری
شدهاند ،پس بهتر است در پژوهشی دیگرر شناسرایی ایرن
متایرها ازطریق مصاحبه با اساتید و اعضای هیرأ علمری
جمرر آوری شرروند و از نتررایج آن در تکمیررل بهتررر ایررن
پرسشنامه استفاده گردد.
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