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كارآفریني در علم اطالعات و دانش شناسي: یك تحليل عاملي اكتشافي 

محمدكریم صابري

چڪیده

هدف: شناسـایی، تحلیل، و تبیین عوامل اثرگذار در كارآفرینی دانشـجویان علم اطالعات 

دانش شناسی. و 

روش شناسـی: در ایـن پیامیـش، پرسشـنامه ای سـاختاریافته در دو بخـش مشـخصات 

جمعیت شـناختی )6 متغیـر( و عوامـل اثرگـذار در كارآفرینـی )24 متغیـر( طراحـی شـد 

و در اختیـار همـه دانشـجویان دوره دکـرتای علـم اطالعـات و دانش شناسـی قـرار گرفت. 

به منظـور تجزیـه و تحلیـل داده هـا و اسـتخراج سـازه های زیربنایـی از فـن تحلیل عاملی 

اكتشـافی اسـتفاده شد. 

یافته هـا: پنـج عامل با مقدار ویژه باالی یك احصاء شـد كه تحت عناویـن "مهارت افزایی"، 

"محتوایی"، "آموزشـی"، "ترویجی"، و "پشـتیبانی" نامگذاری شـدند. پنج عامل احصاء شده 

در مجمـوع 74/66% از واریانـس عوامـل مؤثر در كارآفرینی دانشـجویان علـم اطالعات و 

دانش شناسـی را تبیین کردند. 

نتیجه گیـری: توجـه برنامه ریـزان درسـی و مدیـران گروه هـای آموزشـی علـم اطالعـات 

و دانش شناسـی بـه پنـج عامـل احصاء شـده می توانـد تـوان كارآفرینـی دانشـجویان علـم 

اطالعـات و دانش شناسـی را افزایـش داده و سـبب رونـق كارآفرینـی در رشـته شـود.

ڪلیدواژه ها 

كارآفرینی، علم اطالعات و دانش شناسی، دانشجویان، تحلیل عاملی اكتشافی.
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كارآفریني در علم اطالعات و دانش شناسي: یك تحليل عاملي اكتشافي 

مقدمه
امروزهچالشاشتغالنهتنهایکيازمهمترینمسائلاجتماعيروزجهانبهشمارميآید،
بلکهباتوجهبهبحرانهاياقتصادياخیر،میتوانآنرامهمترینچالشاجتماعيچند
دههآیندهنیزبهحسابآورد)رستمي،گراوندي،وزرافشاني،1390(.اینموضوع،بهویژه
باخیِلگستردۀدانشآموختگانفاقدمهارتکهاغلببهجايایجادفرصتهايشغليو
مشارکتدرتوسعهمليبهدنبالاستخدامشدنهستندشدتیافتهاست.دانشآموختگان
علماطالعاتودانششناسينیزازاینقاعدهمستثنينیستندواغلبچنینوضعیتيدارند.
ازجملهراهکارهايمناسبيکهاکثرکشورهابرايرفعاینمعضلموردتوجهقراردادهاند
ترویجکارآفرینيدردانشگاهها)احمدي،فرجالهحسیني،وامیدينجفآبادي،1388(وارائه
تعریفينوازمقولهکاروگذرازکارجویيوکاریابيبهکارآفرینياست)شریفزادهوزماني،
1385(.واژهکارآفرینيازکلمهفرانسويانترپرنر1بهمعنايمتعهدشدننشئتگرفتهاستو
نخستینباربرايافراديبهکارميرفتکه،درجنگسدهشانزدهممیالدي،درمأموریتهاي
نظاميخودرابهخطرميانداختندوبهاستقبالمرگميرفتند.بعدهااینواژهبهکسانياطالق
ميشدکهمخاطرهیکفعالیتاقتصاديراميپذیرفتندودستبهنوآوريميزدند)قاسمي
واسدي،1389(.بررسیتاریخادبیاتکارآفرینیمؤیدآناستکهاینواژهاولینباردر
نظریههایاقتصادیوتوسطاقتصاددانانایجادشدهوسپسواردمکاتبونظریههایسایر
رشتههایعلومشدهاست)حجازي،1384(.سهدلیلمهمبرايتوجهبهمقولهکارآفریني،

و  کتابــداري  گــروه  اســتادیار   .1
اطالع رســاني پزشــكي، دانشــكده 
پیراپزشــكي، دانشــگاه علوم پزشــكی 

همــدان، همــدان، ایــران
 mohamadsaberi@gmail.com
2. Entreprendre
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تولیدثروت،توسعهفناوری،واشتغالمولداست)قاسميواسدي،1389(کهدردههاخیر
کارآفرینيبیشتربهعنوانراهکاريبرایاشتغالزایيمطرحشده)فروغی،1383(وآموزش
کارآفرینيبهیکيازمهمترینوگستردهترینفعالیتهايدانشگاهيتبدیلگردیدهاست
)حسیني،فرجالهحسیني،وسلیمانپور،1389(.کارآفریني،موضوعياستکهازاواخرقرن20
موردتوجهمحافلآموزشيکشورهايمختلفجهانقرارگرفته)حجازي،1384(وسبب
رشدوتوسعهاقتصاديکشورها،بهویژهکشورهايتوسعهیافته،شدهاست.امروزهآموزش
کارآفرینيبهعنوانیکيازابزارهايکلیديبرايافزایشگرایشکارآفرینيافرادمطرحاست
)آراستي،سعیدبنادکي،وایمانيپور،1390(وسیاستگذارانبراینباورندکهآموزشکارآفریني
وسیلهايبرایافزایشسطحکارآفرینيجامعهاست)استربیک،ونپراگ،وایجسلستین1،
2010(ومعضلبیکاريراازبینمیبرد.دربسیاريازکشورها،دانشگاههاطیفگستردهاي
ازبرنامههايآموزشکارآفرینيرادنبالميکنند)وبر،گریونیتز،وهارهوف2009،2(.توجه
بهفرایندکارآفرینيدردانشگاههاتابدانجاستکهیونسکو)1998(درچشماندازآموزش
عاليبرايقرن21،دانشگاههاينوینرااینگونهتعریفکردهاست:"جایگاهيکهبهمنظور
تسهیلقابلیتهايدانشآموختگانبرایکارآفرینیتوسعهميیابد".اینتعریفیونسکوبیانگر
آناستکهانتظاراتجدیدایجابميکندکهدانشگاههاباترویجفرهنگکارآفرینيوآموزش
مهارتهايآن،زمینهالزمرابرايآغازکارآفرینيدردانشجویانفراهمآورند)احمدي،فرجاله
حسیني،وامیدينجفآبادي،1388(.ازاینرو،بهنظرميرسدکهدانشگاههادرکشورهاي
درحالتوسعه-مانندایران-برايدستیابيبهمزیتهايرقابتيوغلبهبرمشکالت
عموميجامعهازجملهبیکاريملزمبهتوسعهکارآفرینيدرگروههايآموزشيمختلفهستند
)آراستي،سعیدبنادکي،وایمانيپور،1390(.دراینمیان،بهنظرمیرسدکهدانشجویانعلم
اطالعاتودانششناسيازچیرگيمناسببرايکاردرزمانهکنونيبرخوردارندوباتوسعه
مهارتهاياطالعاتيوورودبهعرصهکاريمدیریتدانشفرصتهایيزیاديبرايتبیین
ارزشهایخودبهدستآوردهاند.کلیداینکامیابينیزدرکارآفرینيوکاربردآندرمدیریت
خدماتاطالعاتينهفتهاست.درعصرحاضر،انفجاراطالعاتنیازبهیافتناطالعاتدرست
وروزآمدراافزایشدادهاست.اطالعاتکهامروزهدستمایةاصلياقتصاددانشبنیانقلمداد
ميگرددپویاوپرهزینهاستوشکلوبستهبنديآنمدامدرحالدگرگونياست.براین
اساس،کارشناساناطالعاتناگزیربهاستفادهازراهبردهاومهارتهاينوینبرايدگرگوني،
بقا،وهماورديدردنیاياطالعاتهستندتابتوانندبهاطالعآفرینانيروزآمدتبدیلشوند

)علیدوستي،خسروجردي،1391(.
کولسن-تومـاس3)2000(؛نقلدرعلیدوستيوخسروجــردي)1391(کارآفرین

1. Oosterbeek, Van Pragg, & 
Ijsselstein 

2.  Weber, Graevenitz, & 
Harhoff

3. Coulson-Thomas
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اطالعاتيیااطالعآفرینرافرديميداندکهبهکسبوکارگردآوري،گسترش،وتسهیم
اطالعاتمشغولاست.کارآفریناناطالعاتيخودبهخودپدیدنميآیند،افرادبسیاريهستند
کهدانشتخصصيباالیيدارندوبافناوريهايروزآشناهستند،امادرکدرستيازفرایند
راهاندازيومدیریتکسبوکاروکارآفرینيدراطالعاتراندارند.کارآفریناناطالعاتي
نیازمندویژگيها،توانایيها،وقابلیتهايویژهاياست؛بهطورمثال،بایدبتوانندفرصتهاي
ارزشآفرینراازراهپاسخبهنیازکاربرانیکهنظامکنونياطالعاتبهآنهانميپردازدشناسایي
وبرايبرآوردنایننیازهاتالشکنندودراینراه،محکم،عملگرا،وانعطافپذیرباشند.
تاکنونمطالعاتبسیاريدرخصوصکارآفرینيدانشجویانانجامشدهاست.بهطور
نمونهمیتوانبهپژوهشاحمدي،فرجالهحسیني،وامیدينجفآبادي)1388(اشارهداشت
کهآموزشهايدانشگاهي،آموزشگراندانشگاه،محتوايآموزشيوروشهايترویجياجرا
شدهدردانشگاهرابهعنوانعواملاثرگذاردرکارآفرینيدانشجویانکشاورزيمطرحکردند.
درپژوهشيدیگر،حسیني،فرجالهحسیني،وسلیمانپور)1389(بامطالعه15متغیراثرگذار
برکارآفرینيدانشجویانکشاورزيبهایننتیجهرسیدندکهآموزشهايفوقبرنامهمرتبطبا
مهارتهايشغلي،روشهايتدریسخالقدردانشگاهومحتوايمناسبدروسدانشگاهي
مهمترینعواملاثرگذاردرکارآفرینيدانشجویانکشاورزيهستند.نتایجپژوهشربیعیو
صدیقی)1393(نشاندادمتغیرهاياعتمادبهنفسوخودباوري،آیندهنگربودن،روشهاي
تدریسخالق،انطباقدروسباپیشرفتهايعلمی،حمایتازپایاننامههاوپژوهشهاي
مرتبطباکارآفرینیدارايبیشترینتأثیردرایجادروحیهکارآفرینیدانشجویاندانشکدهمنابع
طبیعیدانشگاهچمراندرواحددانشگاهیبهبهانهستند.خرسندییامچیوهمکاران
)1394(باارزیابیدانش،توانش،نگرشوخالقیتکارآفرینیدانشجویاندانشگاههای
اصفهانوزنجانبهایننتیجهرسیدندکهوضعیتکارآفرینیدرچهارمؤلفهموردبررسی
هاضرورتدارد.عالوهبرمطالعات نامطلوباستوتالشاساتیدومسؤالندراینحوزه
داخلی،پژوهشهایخارجیبسیاری،براهمیتواثربخشيبرنامههايآموزشيکارآفریني
)اندرسنوجک2001،1؛هیلوکیندي2001،2(،تغییرنگرش)امسيوي2001،3(،و
مهارتهايکسبوکار)لیتیچوهاریسون2001،4(تمرکزداشتهاند.چمبرز5)2002(بازنگري
دربرنامهها،محتوايدرسي،وبرگزاريدورههايآموزشيرابرايتغییرازدانشگاهسنتيبه
دانشگاهکارآفرینضروريدانستهاست.همچنینگالويوهمکاران6)2005(درپژوهشی
نشاندادندکهآموزشکارآفرینيدرافزایشخالقیت،اعتمادبهنفس،ومهارتهايارتباطي
ومدیریتيدانشجویانتأثیرگذاربودهاست.یافتههایپژوهشاوربانو،آپونت،وتولدانو1
)2008(نشاندادکهآموزشهايکارآفرینیمیتواندافرادرامسؤلیتپذیرتربارآوردوآنها

1. Anderson & Jack
2. Hill & Cinneide
3. Mc Vie
4. Leitch & Harrison
5. Chambers
6. Gallowy

محمدكريم صابری
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راتبدیلبهکارآفریننماید.استربیگ،پراگوایجسلستین2)2010(نیزبابررسیتأثیرآموزش
کارآفرینيبرمهارتهايکارآفرینيوانگیزشيبهایننتیجهرسیدندکهافزایشسطوح
کارآفرینيميتواندازطریقآموزشکارآفرینيبهدستآیدواثراینآموزشهادرطول
سالهایآموزشمثبتاست.نتایجپژوهشاسالموهمکاران3)2012(نشانداددانشجویاني
کهدردورههایآموزشکارآفرینيشرکتکردهاندنسبتبهسایردانشجویانتمایلبیشتری
بهکارآفرینيازخودنشانميدهند.بررسيقصد4کارآفرینيدانشجویاندرپژوهشنگاش
وامنتي5)2013(نیزحاکیازآنبودکههنجارهایذهني،خودکارآمدیادراکشده،محیط
دانشگاه،حمایتآموزشي،ونگرشدانشجویاننسبتبهکارآفرینيپیشبینهایمعنادار
نیاتکارآفرینيدردانشگاههاهستند.همچنین،صبیراحمد6وهمکاران)2014(باشناسایي
عواملمؤثربرنیاتکارآفرینيدانشجویانبهایننتیجهرسیدندکهشخصیت،خالقیتو
کانونکنترلسهعاملاصليدرجهتدهيعالقهدانشجویانبهکارآفرینيهستند.همانگونه
کهمشخصاست،پژوهشهایپیشیندربافتیغیرازعلماطالعاتودانششناسيانجام
شدهاند.درچنینشرایطي،شناسایي،تحلیلوتبیینعواملاثرگذاردرکارآفرینيدانشجویان
حائزاهمیتویژهاست.ازاینرو،پژوهشحاضربرآنشدبهواکاويوتبیینعواملاثرگذار
درکارآفرینيدانشجویانعلماطالعاتودانششناسيبپردازد؛ودراینراستاپرسشهای

زیررامدنظرقراردهد:
1(اولویـتبنديمتغیرهاياثرگـذاردرکارآفرینيدانشجـویانعلـماطالعاتو
دانششناسيچگونهاست؟و2(عواملاثرگذاردرکارآفرینيدانشجویانعلماطالعاتو

دانششناسيکدامند؟

روش شناسي
دراینپیمایشتحلیلیبااستفادهازپرسشنامه،دادههایموردنیازازکلیهدانشجویاندکتراي
علماطالعاتودانششناسيدانشگاههایدولتیبهتعداد81نفربااستفادهازروشکلشمار
گردآوریشد.میزانپاسخگویيبهپرسشنامهها72درصدبودوتجزیهوتحلیلبرروی
58پرسشنامهانجامشد.پرسشنامهازنوعساختاریافتهبودکهپسازبررسيمتونمرتبط
)شریفزادهوزماني،1385؛احمدي،فرجالهحسیني،وامیدينجفآبادي،1388؛قاسمي
واسدي،1389؛حسیني،فرجالهحسیني،وسلیمانپور،1389؛آراستی،سعیدبنادکی،و
ایمانیپور،1390؛رستمی،گراوندی،وزرافشانی،1390؛اندرسنوجک،2001؛هیل
وکیندي،2001؛امسيوي،2001؛لیتیچوهاریسون،2001؛چمبرز،2002؛گالويو
همکاران،2005؛اوربانو،آپونت،وتولدانو،2008(دردوبخشمشخصاتجمعیتشناختي

1. Urbano, Aponte, & 
Toledano

2. Oosterbeek, Praag, & 
Ijsselstein

3. Aslam
4. Intention
5. Negash & Amentie
6. Sabir Ahmad
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در6متغیر)جنسیت،سن،وضعیتتأهل،سابقهثبتاختراع،سابقهخوداشتغالي،ووضعیت
اشتغال(وسازههاياثرگذاردرکارآفرینيدانشجویانحاوي24متغیر)جدول1(درطیف

پنجگزینهايلیکرتطراحيگردید.

جدول 1.سازههاياثرگذاردرکارآفرینيدانشجویانعلماطالعاتودانششناسي

متغیرهاردیف

1)q1( محتوای مناسب دروس دانشگاهی

2)q2( روحیه علمی و دانش پژوهی اساتید

3)q3( روش های تدریس خالق در دانشگاه

4)q4( برگزاری دوره های بازاریابی برای دانشجویان

5)q5( تناسب آموخته های فارغ التحصیالن با نیازهای بازار كار

6)q6( بازدیدها و گردش های علمی برای آشنایی دانشجویان با آینده شغلی

7)q7( وجود اساتید مجرب و كارآمد در دانشگاه

8)q8( برگزاری سمینارهای تخصصی كارآفرینی

9)q9( وجود درس كارآفرینی در بین دروس رشته كتابداری

10)q10( استفاده از كارآفرینان موفق جهت تدریس مهارت های كارآفرینی

11)q11( آموزش های فوق برنامه برای كسب مهارت های شغلی

12)q12( فعالیت های عملی در زمینه دروس ارائه شده

13)q13( دسرتسی مطلوب و كافی به كامپیوتر و اینرتنت

14،)q14( امكانات و تجهیزات آزمایشگاهی مناسب

15،)q15(ارتباط نزدیك میان دانشگاه و بنگاه های كسب و كار موفق

16،)q16( كارورزی دانشجویان در محیط های اجرایی

17)q17(برگزاری اردوهای بازدیدی از سازمان ها و مراكز كارآفرینی

18)q18( ارتباط بین دانشجویان و دانش آموختگان جهت تبادل اطالعات و تجربیات

19)q19(برگزاری كارگاه های تبدیل ایده به فعالیت های اقتصادی

20)q20( ارتباط دانشجویان با كارآفرینان موفق

21)q21( تجهیز آزمایشگاه ها و كارگاه های آموزشی دانشگاه

22)q22( تجهیز كتابخانه به كتب و مجالت آموزش كارآفرینی

23)q23( تشكیل كانون یا مركز كارآفرینی در دانشگاه

24)q24( انطباق دروس با پیرشفت های علمی و تكنولوژیك

محمدكريم صابری



35
فصلنامه مطالعات ملی ڪتابداری و سازماندهی اطالعات | دوره 28 ، شامره 3 )پائیز 1396(

گویههایپرسشنامهازاعتبارالزمبرخورداربودزیرامتغیرهايمورداندازهگیريمورد
توافقخبرگانموضوعموردمطالعهبودهاست.عالوهبرآن،ازنظراتاساتیدکارآفرینيو
کتابداري)روایيصوري(بهرهگرفتهشدوجرحوتعدیلهایالزمصورتگرفت.برای
تعیینقابلیتاعتماد)پایایي(ابزاراندازهگیريازآلفایکرونباخاستفادهشدوضریب0/84

بهدستآمدکهضریبقابلقبوليبود.
دربخشآماراستنباطي،برایکاهشتعدادمتغیرهايپژوهشدرعواملکمتروتعیین
سهمهریکازعواملدرکارآفریني،ازفنتحلیلعاملياستفادهشد.برایاطمینانازمناسب
بودندادههاازضریبKMOوآزمونبارتلت1استفادهشد.مقدارKMOهموارهبینصفر
ویکدرنوساناست.درصورتيکهمقدارآنکمتراز0/5باشددادههابرايتحلیلعاملي
مناسبنخواهندبودواگرمقدارآنبین0/5تا0/69باشدبایدبااحتیاطبهاجرايتحلیل
عامليپرداخت،امادرصورتيکهمقدارآنبزرگتراز0/7باشدهمبستگيهايموجوددر
بیندادههابرايتحلیلعامليمناسباست.آزمونبارتلتنیزاینفرضیهراکهماتریس
همبستگيهايمشاهدهشدهمتعلقبهجامعهايبامتغیرهايناهمبستهاستميآزماید.مربع

کايمعنادارحداقلشرطالزمبراياجرايتحلیلعاملياست)زارعچاهوکي،1389(.

جدول 2. ضریبKMOوآزمونبارتلتبرايماتریسهمبستگيمتغیرها

همانطورکهدرجدول2مشاهدهميشودمقدارKMOبرابراستبا0/833وآزمون
بارتلتنیزدرحدقابلقبولي)Sig = 0/000 <0/5 (معناداراست.بنابراین،متغیرهاي

پژوهشبرايتحلیلعامليمناسببودند.

سطح معنا داریمقدار بارتلتمقدار KMOمجموعه مورد تحلیل

ــی  ــذار در كارآفرین ــل اثرگ عوام

ــات و  ــم اطالع ــجویان عل دانش

دانش شناســی

0/8331150/2430/000

1. Bartlett

كارآفرینی در علم اطالعات 
و دانش شناسی:  یك تحلیل عاملی اكتشافی
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یافته ها
اولویتبنديمتغیرهاياثرگذاردرکارآفرینيدانشجویانعلماطالعاتودانششناسياز

دیدگاهجامعهموردمطالعهدرجدول3ارائهشدهاست.

جدول3.اولویتبنديمتغیرهاياثرگذاردرکارآفرینيدانشجویانعلماطالعاتودانششناسي

متغیرها
 میانگین

)از 5(

 انحراف

معیار
اولویت

روش های تدریس خالق در دانشگاه 4/33 0/925 1

وجود اساتید مجرب و كارآمد در دانشگاه 4/22 0/839 2

انطباق دروس با پیرشفت های علمی و تكنولوژیك 4/21 0/767 3

روحیه علمی و دانش پژوهی اساتید 4/21 0/811 4

ارتباط دانشجویان با كارآفرینان موفق 4/19 0/963 5

كارورزی دانشجویان در محیط های اجرایی 4/19 0/926 6

ارتباط نزدیك میان دانشگاه و بنگاه های كسب و كار موفق 4/19 0/926 7

تناسب آموخته های فارغ التحصیالن با نیازهای بازار كار 4/16 1/056 8

برگزاری كارگاه های تبدیل ایده به فعالیت های اقتصادی 4/14 0/981 9

فعالیت های عملی در زمینه دروس ارائه شده 4/12 0/839 10

آموزش های فوق برنامه برای كسب مهارت های شغلی 4/10 0/892 11

استفاده از كارآفرینان موفق جهت تدریس مهارت های 

كارآفرینی
4/07 1/024 12

برگزاری دوره های بازاریابی برای دانشجویان 4/05 1/161 13

محتوای مناسب دروس دانشگاهی 4/05 0/981 14

برگزاری سمینارهای تخصصی كارآفرینی 4/03 1/092 15

وجود درس كارآفرینی در بین دروس رشته كتابداری 4/00 1/092 16

بازدیدها و گردش های علمی برای آشنایی دانشجویان با 

آینده شغلی
4/00 1/026 17

برگزاری اردوهای بازدیدی از سازمان ها و مراكز كارآفرینی 3/91 0/960 18

تجهیز آزمایشگاه ها و كارگاه های آموزشی دانشگاه 3/88 0/860 19

ــادل  ــگان جهــت تب ــن دانشــجویان و دانش آموخت ــاط بی ارتب

اطالعــات و تجربیــات
3/72 1/039 20

امكانات و تجهیزات آزمایشگاهی مناسب 3/72 0/951 21

دسرتسی مطلوب و كافی به كامپیوتر و اینرتنت 3/71 1/060 22

تشكیل كانون یا مركز كارآفرینی در دانشگاه 3/66 0/947 23

تجهیز كتابخانه به كتب و مجالت آموزش كارآفرینی 3/57 0/901 24

محمدكريم صابری
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براساسدادههايجدول3متغیرهاي"روشهايتدریسخالق"،"وجوداساتیدمجرب
وکارآمد"،"انطباقدروسباپیشرفتهايعلميوفناورانه"،"روحیهعلميودانشپژوهي
اساتید"و"ارتباطدانشجویانباکارآفرینانموفق"بهترتیببهعنواناولویتهاياولتاپنجم

متغیرهاياثرگذاردرکارآفرینيدانشجویانعلماطالعاتودانششناسيشناسایيشدند.

جدول 4. واریانسعواملاستخراجشدهبهروشتحلیلعاملهاياصلي

عامل ها

مقدار ویژه اولیه
مجذورات عوامل استخراج شده پس 

از چرخش

مقدار 

ویژه

درصد 

واریانس

درصد واریانس 

تجمعی

مقدار 

ویژه

درصد 

واریانس

 درصد

 واریانس

تجمعی

111/34147/25547/2555/20121/67221/672

22/1578/98656/2414/66219/42441/096

32/0308/45764/6982/88112/00353/099

41/2685/28469/9822/69011/21064/309

51/1254/68774/6692/48610/36074/669

60/9213/83878/507

70/7463/10981/615

80/6052/52084/135

90/5712/37886/513

100/5012/08988/601

110/4411/83690/437

120/4201/75092/187

130/3381/40793/594

140/2731/13994/734

150/2380/99195/724

160/1870/77896/503

170/1780/74197/243

180/1530/63597/879

190/1350/56398/441

200/1150/48098/921

210/0870/36199/282

220/0710/29499/576

230/0520/21799/794

240/0490/206100/000

كارآفرینی در علم اطالعات 
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برايتحلیلعاملي،ابتدابایدعواملاولیهاستخراجمیشدکهاینمرحلهازطریق
واریانستبیینشدهبهروشتحلیلعاملهاياصلي1صورتگرفت.درتحلیلهايعاملي
عموماًبهمنظورتعیینتعدادعواملقابلاستخراجازمالککیسر2استفادهميکنند.براساس
مالککیسرعوامليکهدارايمقدارویژه3بیشترازیکهستندرامیتوانبهعنوانعوامل
قابلاستخراجانتخابکرد.درجدول4،عواملاستخراجشدههمراهبامقدارویژه،درصد
واریانسودرصدواریانستجمعيارائهشدهاست.همانطورکهمشاهدهمیشودپنجعامل
دارايمقدارویژهبیشترازیکهستندومتغیرهايموردبررسيرامیتواندراینپنجعامل
خالصهکرد:عاملاولبامقدارویژه11/34بیشترینسهمرادرکارآفرینيدانشجویانعلم
اطالعاتودانششناسيداردوبهتنهایي47/25درصدازواریانسکلراتبیینميکند.
عاملدوم،بامقدارویژه2/15،عاملسومبامقدارویژه2/03،عاملچهارمبامقدارویژه
1/26،وعاملپنجمبامقدارویژه1/12دررتبههايبعديقراردارندوبهترتیب8/98
درصد،8/45درصد،5/28درصد،4/68درصدازواریانسکارآفرینيراتبیینميکنند.
همچنینمشخصاستکهپنجعاملاستخراجشدهدرمجموع74/66درصدازکلواریانس
عواملاثرگذاردرکارآفرینيدانشجویانعلماطالعاتودانششناسيراتبیینميکنندکه

مقدارمناسبوقابلقبولياست.

جدول 5. ماتریسچرخشیافتهعاملهابهروشواریماکس

1. Principal Factor Analysis
2. Kaiser
3. Eigenvalues

 متغیرها
عوامل

12345

)q1( 0/1420/7540/2860/2250/023محتوای مناسب دروس دانشگاهی

)q2( 0/0840/315-0/1940/7760/005روحیه علمی و دانش پژوهی اساتید

)q3( 0/2400/8010/0830/2140/098روش های تدریس خالق در دانشگاه

برگزاری دوره های بازاریابی برای 

)q4( دانشجویان
0/2240/7900/2600/178-0/123

تناسب آموخته های فارغ التحصیالن با 

)q5( نیازهای بازار كار
0/0680/6230/4510/118-0/019

بازدیدها و گردش های علمی برای 

)q6( آشنایی دانشجویان با آینده شغلی
0/4040/4560/3580/2710/260

وجود اساتید مجرب و كارآمد در دانشگاه 

)q7(
0/2500/7000/0150/240/420

محمدكريم صابری
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برگزاری سمینارهای تخصصی كارآفرینی 

)q8(
0/5180/4650/0980/566-0/009

وجود درس كارآفرینی در بین دروس رشته 

)q9( كتابداری
0/4780/5290/0590/487-0/036

استفاده از كارآفرینان موفق جهت تدریس 

)q10( مهارت های كارآفرینی
0/7850/2960/2860/155-0/011

آموزش های فوق برنامه برای كسب 

)q11( مهارت های شغلی
0/5290/2260/6160/0080/013

فعالیت های عملی در زمینه دروس 

)q12( ارائه شده
0/1690/2040/6770/1530/387

دسرتسی مطلوب و كافی به كامپیوتر و 

)q13( اینرتنت
-0/2190/0930/3860/4200/658

امكانات و تجهیزات آزمایشگاهی مناسب 

)q14(
0/0660/1450/0980/1090/846

ارتباط نزدیك میان دانشگاه و بنگاه های 

)q15( كسب و كار موفق
0/5230/1670/5580/2500/053

كارورزی دانشجویان در محیط های 

)q16( اجرایی
0/3230/1450/6540/3030/170

برگزاری اردوهای بازدیدی از سازمان ها و 

)q17( مراكز كارآفرینی
0/6210/2170/5060/2890/078

ارتباط بین دانشجویان و دانش آموختگان 

)q18(جهت تبادل اطالعات و تجربیات
0/6110/2370/369-0/0200/293

برگزاری كارگاه های تبدیل ایده به 

)q19(فعالیت های اقتصادی
0/8410/2560/1400/1440/104

ارتباط دانشجویان با كارآفرینان موفق 

)q20(
0/8860/1980/1480/1520/006

تجهیز آزمایشگاه ها و كارگاه های آموزشی 

)q21( دانشگاه
0/597-0/0330/1240/2020/653

تجهیز كتابخانه به كتب و مجالت آموزش 

)q22( كارآفرینی
0/1010/1220/2060/8430/282

تشكیل كانون یا مركز كارآفرینی در 

)q23(دانشگاه
0/3500/1880/2590/7390/210

انطباق دروس با پیرشفت های علمی و 

)q24( تكنولوژیك
0/4630/3500/0680/3080/364

 متغیرها
عوامل

12345
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پسازتعیینتعدادعاملهابایدمشخصشودکههریکازمتغیرهابهکدامعاملتعلق
دارندو،بهاصطالح،بارکدامعاملميشوند.ازاینروبایدواردمرحلهايبهنامدوران/
چرخشعاملشد.هدفچرخش،رسیدنبهوضعیتجدیديبرايعاملهاستتابتوان
عاملهارابهترتفسیروطبقهبنديکرد.بههمینمنظور،بااینفرضرایجتحلیلعامليکه
متغیرهايباالتراز0/50متغیرهايمهموبامعناهستندازروشواریماکس1،کهرایجترین
شیوهچرخشهايمتعامداست،استفادهشدومتغیرهايموردبررسي)24متغیر(بعداز9
چرخشدرقالبپنجعاملطبقهبنديگردید.همانطورکهدرجدول5مشاهدهميشود،
متغیرهايq19،q18،q17،q10وq20 بیشترینباررابررويعاملاولدارند.متغیرهاي
q15،q12،q11بیشترینباررابررويعاملدوم،متغیرهايq9و q7،q5،q4،q3،q2،q1
وq16بیشترینباررابررويعاملسوم،متغیرهايq22،q8 وq23  بیشترینباررابرروي
عاملچهارموباالخرهمتغیرهايq13وq14وq21بیشترینباررابررويعاملپنجمدارند.
براساسنتایجماتریسچرخشیافته،از24متغیرموردبررسي،22متغیردرقالبپنجعامل
دستهبنديگردیدودومتغیر)متغیرهايq6وq24(بهدلیلداشتنبارعامليپایین،ازتحلیل
حذفشدند.علتحذفمتغیرهايمذکورازتحلیلایناستکهسطحمشترکاینمتغیرها

توسطمتغیرهايمهمتريپوشاندهشدهاست.

جدول 6. عواملاثرگذاردرکارآفرینيدانشجویانعلماطالعاتودانششناسي

1. Varimax

نام 

عامل
بار عاملیمتغیرها

ی 
زای

ت اف
ار

مه

100/785. استفاده از كارآفرینان موفق جهت تدریس مهارت های كارآفرینی

170/621. برگزاری اردوهای بازدیدی از سازمان ها و مراكز كارآفرینی

180/611. ارتباط بین دانشجویان و دانش آموختگان جهت تبادل اطالعات و تجربیات

190/841. برگزاری كارگاه های تبدیل ایده به فعالیت های اقتصادی

200/886. ارتباط دانشجویان با كارآفرینان موفق

ی
وای

حت
م

10/754. محتوای مناسب دروس دانشگاهی

20/776. روحیه علمی و دانش پژوهی اساتید

30/801. روش های تدریس خالق در دانشگاه

40/790. برگزاری دوره های بازاریابی برای دانشجویان

50/623. تناسب آموخته های فارغ التحصیالن با نیازهای بازار كار

70/700. وجود اساتید مجرب و كارآمد در دانشگاه

90/529. وجود درس كارآفرینی در بین دروس رشته كتابداری
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آخرینمرحلهدرتحلیلعاملي،تبیین،تفسیرونامگذاريعواملاستخراجشدهاست
کهایننامگذاريبایدباتوجهبهجنسمتغیرهايموجوددرهرعاملصورتگیردوسعي
شودتانامعاملهابامتغیرهايموجوددرآنعاملبیشترینتناسبراازلحاظمفهوم،معنا،
واهمیتداشتهباشد.درجدول6،وضعیتقرارگیريمتغیرهادرعواملاستخراجشده،
بارعامليمتغیرهاونامگذاريعواملاثرگذاردرکارآفرینيدانشجویانعلماطالعاتو

دانششناسيارائهشدهاست.
دادههایجدول6بیانگرایناستکهپنجعامل"مهارتافزایي"،"محتوایي"،"آموزشي"،
"ترویجي"،و"پشتیباني"بهترتیبمهمترینعواملاثرگذاردرکارآفرینيدانشجویانعلم

اطالعاتودانششناسيهستند.

نتيجه گيري
یکيازمشکالتدانشآموختگانعلماطالعاتودانششناسيپسازدانشآموختگي،
نبودفرصتهايالزمبراياشتغالودرنتیجهبیکارياستکهعواملودالیلبسیارينظیر
ضعفمهارتي،عدمتوانایيدرراهاندازيواحدهاياشتغالزا،نبودیاکمبودفرصتهاي
شغليومانندآنهابراینامردامنزدهاست)بابالحوائجي،صابري،وعطاپور،1391(.
بنابراین،توسعهکارآفرینيوکارآفرینشدندانشجویانمیتواندبهعنوانراهحليکارساز
براياینمعضلحادمطرحشود.کارآفرینيرهیافتينویندرنظامآموزشدانشگاهياست
کهباآشکارشدننقشوتأثیرآنبررونداشتغالزایي،تالشدرجهتآموزشوتوسعهآن

ی 
زش

مو
 آ

110/616. آموزش های فوق برنامه برای كسب مهارت های شغلی

120/677. فعالیت های عملی در زمینه دروس ارائه شده

150/558. ارتباط نزدیك میان دانشگاه و بنگاه های كسب و كار موفق

160/654. كارورزی دانشجویان در محیط های اجرایی

ی
یج

رو
ت

80/566. برگزاری سمینارهای تخصصی كارآفرینی

220/834. تجهیز كتابخانه به كتب و مجالت آموزش كارآفرینی

230/739. تشكیل كانون یا مركز كارآفرینی در دانشگاه

ی
بان

شتی
130/658. دسرتسی مطلوب و كافی به كامپیوتر و اینرتنتپ

140/846. امكانات و تجهیزات آزمایشگاهی مناسب

210/653. تجهیز آزمایشگاه ها و كارگاه های آموزشی دانشگاه

نام 

عامل
بار عاملیمتغیرها
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دررشتههايمختلفدانشگاهيرایجشدهاست.یکيازنکاتيکهبایددرتوسعهکارآفریني
دانشجویانمدنظرقرارگیرد،شناسایيوتبیینمجموعهعواملياستکهدرکارآفرینشدن
دانشجویاناثرگذاراست.برایناساس،دراینپژوهشتالششداینعواملاثرگذار
شناسایيوتبیینشود.نتایجحاکیازآناستکهمتغیرهايمهميمانند"روشهايتدریس
خالق"،"وجوداساتیدمجربوکارآمد"،"انطباقدروسباپیشرفتهايعلميوفناورانه"،
"روحیهعلميودانشپژوهياساتید"،و"ارتباطدانشجویانباکارآفرینانموفق"بهترتیب
بهعنواناولویتهاياولتاپنجممتغیرهاياثرگذاردرکارآفرینيدانشجویانعلماطالعاتو
دانششناسيهستند.باتوجهبهنتایجمربوطبهاولویتبنديمتغیرهاياثرگذاربرکارآفریني
دانشجویانعلماطالعاتودانششناسيالزماستتانظامآموزشیواساتیداینرشته
برايافزایشکارآفرینيدانشجویانبهمسائلپیشگفتهتوجهکافيداشتهباشند.نتایجتحلیل
عاملينیزنشاندادکهعواملمؤثربرکارآفرینيدانشجویانعلماطالعاتودانششناسي
رامیتواندرپنجعامل"مهارتافزایي"،"محتوایي"،"آموزشي"،"ترویجي"،و"پشتیباني"
خالصهکرد.ازمیانعواملمذکور،عاملمهارتافزایيبامقدارویژه11/34بیشترینسهم
رادرکارآفرینيدانشجویانعلماطالعاتودانششناسيداشتوبهتنهایي47/25درصد
ازواریانسکلراتبیینکرد.برایناساس،میتواناظهارداشتکهبرايافزایشتوان
کارآفرینيدانشجویانعلماطالعاتودانششناسيتوجهبهعاملمهارتافزایيراهگشاتر
وحتيضروريترازدیگرعواملاستومیتواندضمنافزایشتوانکارآفرینيدانشجویان
سببرونقکارآفرینيدررشتهشود.ازاینرو،بهبرنامهریزاندرسيومدیرانگروههايعلم
اطالعاتودانششناسيپیشنهادميشودضمنتوجهبهاینعواملتوجهویژهايبهمهمترین
عاملاثرگذاردرکارآفرینيدانشجویانعلماطالعاتودانششناسيیعني"مهارتافزایي" 

داشتهباشند.
سپاس:نگارندهمراتبتشکروقدردانيخودراازتمامدانشجویاندکتريشرکتکننده

درپژوهشابرازميدارد.

مآخذ
آراستی،زهرا؛سعیدبنادکی،سعیده؛ایمانیپور،نرگس)1390(.نقشآموزشدرس»مبانیکارآفرینی«در
قصدکارآفرینیدانشجویانرشتههایغیرمدیریت:مطالعةموردیدانشکدههایهنروادبیاتوعلوم

انسانیدانشگاهتهران.توسعهکارآفرینی،4)14(،124-107.
احمدي،حیدر؛فرجالهحسیني،جمال؛وامیدينجفآبادي،مریم)1388(.شناسایيبرخيعواملهمبستهبا
ترویجکارآفرینيدربیندانشجویانتحصیالتتکمیليدانشکدهکشاورزيومنابعطبیعيدانشگاهآزاد
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