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كارآفريني در علم اطالعات و دانششناسي :يك تحليل عاملي اكتشافي
محمدكريم صابري

چڪیده
هدف :شناسـایی ،تحلیل ،و تبیین عوامل اثرگذار در كارآفرینی دانشـجویان علم اطالعات
و دانششناسی.
ششناسـی :در ایـن پیامیـش ،پرسشـنامهای سـاختاریافته در دو بخـش مشـخصات
رو 
جمعیتشـناختی ( 6متغیـر) و عوامـل اثرگـذار در كارآفرینـی ( 24متغیـر) طراحـی شـد
و در اختیـار همـه دانشـجویان دوره دکترای علـم اطالعـات و دانششناسـی قـرار گرفت.
بهمنظـور تجزیـه و تحلیـل دادههـا و اسـتخراج سـازههای زیربنایـی از فـن تحلیل عاملی
اكتشـافی اسـتفاده شد.
یافتههـا :پنـج عامل با مقدار ویژه باالی یك احصاء شـد كه تحت عناویـن "مهارتافزایی"،
"محتوایی"" ،آموزشـی"" ،ترویجی" ،و "پشـتیبانی" نامگذاری شـدند .پنج عامل احصاءشده
در مجمـوع  %74/66از واریانـس عوامـل مؤثر در كارآفرینی دانشـجویان علـم اطالعات و
دانششناسـی را تبیین کردند.

ڪلیدواژهها
كارآفرینی ،علم اطالعات و دانششناسی ،دانشجویان ،تحلیل عاملی اكتشافی.
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نتیجهگیـری :توجـه برنامهریـزان درسـی و مدیـران گروههـای آموزشـی علـم اطالعـات
و دانششناسـی بـه پنـج عامـل احصاءشـده میتوانـد تـوان كارآفرینـی دانشـجویان علـم
اطالعـات و دانششناسـی را افزایـش داده و سـبب رونـق كارآفرینـی در رشـته شـود.
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امروزه چالش اشتغال نه تنها يكي از مهمترين مسائل اجتماعي روز جهان بهشمار ميآيد،
بلكه با توجه به بحرانهاي اقتصادي اخير ،میتوان آن را مهمترين چالش اجتماعي چند
دهه آينده نيز بهحساب آورد (رستمي ،گراوندي ،و زرافشاني .)1390 ،اين موضوع ،بهويژه
با خيلِ گستردة دانشآموختگان فاقد مهارت كه اغلب بهجاي ايجاد فرصتهاي شغلي و
مشاركت در توسعه ملي بهدنبال استخدام شدن هستند شدت يافته است .دانشآموختگان
علم اطالعات و دانششناسي نيز از اين قاعده مستثني نیستند و اغلب چنين وضعيتي دارند.
از جمله راهكارهاي مناسبي كه اكثر كشورها براي رفع اين معضل مورد توجه قرار دادهاند
ترويج كارآفريني در دانشگاهها (احمدي ،فرجاله حسيني ،و اميدينجفآبادي )1388 ،و ارائه
تعريفي نو از مقوله كار و گذر از كارجويي و كاريابي به كارآفريني است (شريفزاده و زماني،
 .)1385واژه كارآفريني از كلمه فرانسوي انترپرنر 1بهمعناي متعهد شدن نشئت گرفته است و
نخستینبار براي افرادي بهكار ميرفت كه ،در جنگ سده شانزدهم ميالدي ،در مأموريتهاي
نظامي خود را به خطر ميانداختند و به استقبال مرگ ميرفتند .بعدها اين واژه به كساني اطالق
ميشد كه مخاطره يك فعاليت اقتصادي را ميپذيرفتند و دست به نوآوري ميزدند (قاسمي
و اسدي .)1389 ،بررسی تاریخ ادبیات کارآفرینی مؤید آن است که این واژه اولینبار در
نظریههای اقتصادی و توسط اقتصاددانان ایجاد شده و سپس وارد مکاتب و نظریههای سایر
رشتههای علوم شده است (حجازي .)1384 ،سه دليل مهم براي توجه به مقوله كارآفريني،
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توليد ثروت ،توسعه فناوری ،و اشتغال مولد است (قاسمي و اسدي )1389 ،كه در دهه اخير
كارآفريني بيشتر بهعنوان راهكاري برای اشتغالزايي مطرح شده (فروغی )1383 ،و آموزش
كارآفريني به يكي از مهمترين و گستردهترين فعاليتهاي دانشگاهي تبديل گردیده است
(حسيني ،فرجاله حسيني ،و سليمانپور .)1389 ،كارآفريني ،موضوعي است كه از اواخر قرن 20
مورد توجه محافل آموزشي كشورهاي مختلف جهان  قرار گرفته (حجازي )1384 ،و سبب
رشد و توسعه اقتصادي كشورها ،بهویژه كشورهاي توسعهيافته ،شده است .امروزه آموزش
كارآفريني بهعنوان يكي از ابزارهاي كليدي براي افزايش گرايش كارآفريني افراد مطرح است
(آراستي ،سعيدبنادكي ،و ايمانيپور )1390 ،و سياستگذاران بر اين باورند كه آموزش كارآفريني
وسيلهاي برای افزایش سطح كارآفريني جامعه است (استربيك ،ونپراگ ،و ايجسلستين،1
 )2010و معضل بيكاري را از بين میبرد .در بسياري از كشورها ،دانشگاهها طيف گستردهاي
از برنامههاي آموزش كارآفريني را دنبال ميكنند (وبر ،گريونيتز ،و هارهوف .)2009 ،2توجه
به فرايند كارآفريني در دانشگاهها تا بدان جاست كه يونسكو ( )1998در چشمانداز آموزش
عالي براي قرن  ،21دانشگاههاي نوين را اينگونه تعريف کرده است" :جايگاهي كه بهمنظور
تسهيلقابليتهايدانشآموختگانبرایکارآفرینیتوسعهمييابد".اينتعريف يونسكوبيانگر
آن است كه انتظارات جديد ايجاب ميکند كه دانشگاهها با ترويج فرهنگ كارآفريني و آموزش
مهارتهاي آن ،زمينه الزم را براي آغاز كارآفريني در دانشجويان فراهم آورند (احمدي ،فرجاله
حسيني ،و اميدينجفآبادي .)1388 ،از اينرو ،بهنظر ميرسد كه دانشگاهها در كشورهاي
در حال توسعه  -مانند ايران  -براي دستيابي به مزيتهاي رقابتي و غلبه بر مشكالت
عمومي جامعه از جمله بيكاري ملزم به توسعه كارآفريني در گروههاي آموزشي مختلف هستند
(آراستي ،سعيدبنادكي ،و ايمانيپور .)1390 ،در اين ميان ،بهنظر میرسد که دانشجويان علم
ي مناسب براي كار در زمانه كنوني برخوردارند و با توسعه
اطالعات و دانششناسي از چيرگ 
مهارتهاي اطالعاتي و ورود به عرصه كاري مديريت دانش فرصتهايي زيادي براي تبيين
ارزشهای خود بهدست آوردهاند .كليد اين كاميابي نيز در كارآفريني و كاربرد آن در مديريت
خدمات اطالعاتي نهفته است .در عصر حاضر ،انفجار اطالعات نياز به يافتن اطالعات درست
و روزآمد را افزايش داده است .اطالعات كه امروزه دستماية اصلي اقتصاد دانشبنيان قلمداد
ميگردد پويا و پرهزينه است و شكل و بستهبندي آن مدام در حال دگرگوني است .بر اين
اساس ،كارشناسان اطالعات ناگزیر به استفاده از راهبردها و مهارتهاي نوين براي دگرگوني،
بقا ،و هماوردي در دنياي اطالعات هستند تا بتوانند به اطالعآفريناني روزآمد تبديل شوند
(عليدوستي ،خسروجردي.)1391،
كولسن -تومـاس)2000( 3؛ نقل در عليدوستي و خسروجــردي( )1391كارآفرين
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اطالعاتي يا اطالعآفرين را فردي ميداند كه به كسب و كار گردآوري ،گسترش ،و تسهيم
اطالعات مشغول است .كارآفرينان اطالعاتي خود به خود پديد نميآيند ،افراد بسياري هستند
كه دانش تخصصي بااليي دارند و با فناوريهاي روز آشنا هستند ،اما درك درستي از فرايند
راهاندازي و مديريت كسب و كار و كارآفريني در اطالعات را ندارند .كارآفرينان اطالعاتي
نیازمند ويژگيها ،تواناييها ،و قابليتهاي وي ژهاي است؛ بهطور مثال ،بايد بتوانند فرصتهاي
ارزشآفرين را از راه پاسخ به نياز کاربرانی كه نظام كنوني اطالعات به آنها نميپردازد شناسايي
و براي برآوردن اين نيازها تالش كنند و در اين راه ،محكم ،عملگرا ،و انعطافپذير باشند.
تاكنون مطالعات بسياري در خصوص كارآفريني دانشجويان انجام شده است .بهطور
یتوان به پژوهش احمدي ،فرجاله حسيني ،و اميدينجفآبادي ( )1388اشاره داشت
نمونه م  
که آموزشهاي دانشگاهي ،آموزشگران دانشگاه ،محتواي آموزشي و روشهاي ترويجي اجرا
شده در دانشگاه را بهعنوان عوامل اثرگذار در كارآفريني دانشجويان كشاورزي مطرح كردند.
در پژوهشي ديگر ،حسيني ،فرجاله حسيني ،و سليمانپور ( )1389با مطالعه  15متغير اثرگذار
بر كارآفريني دانشجويان كشاورزي به اين نتيجه رسيدند كه آموزشهاي فوقبرنامه مرتبط با
مهارتهاي شغلي ،روشهاي تدريس خالق در دانشگاه و محتواي مناسب دروس دانشگاهي
مهمترين عوامل اثرگذار در كارآفريني دانشجويان كشاورزي هستند .نتایج پژوهش ربیعی و
صدیقی ( )1393نشان داد متغیرهاي اعتماد به نفس و خودباوري ،آیندهنگر بودن ،روشهاي
تدریس خالق ،انطباق دروس با پیشرفتهاي علمی ،حمایت از پایاننامهها و پژوهشهاي
مرتبط با کارآفرینی داراي بیشترین تأثیر در ایجاد روحیه کارآفرینی دانشجویان دانشکده منابع
طبیعی دانشگاه چمران در واحد دانشگاهی بهبهان هستند .خرسندی یامچی و همکاران
( )1394با ارزیابی دانش ،توانش ،نگرش و خالقیت کارآفرینی دانشجویان دانشگاههای
اصفهان و زنجان به این نتیجه رسیدند که وضعیت کارآفرینی در چهار مؤلفه مورد بررسی
نامطلوب است و تالش اساتید و مسؤالن در این حوزه ها ضرورت دارد .عالوه بر مطالعات
داخلی ،پژوهشهای خارجی بسیاری ،بر اهميت و اثربخشي برنامههاي آموزشي كارآفريني
(اندرسن و جك2001 ،1؛ هيل و كيندي ،)2001 ،2تغيير نگرش (ام سي وي ،)2001 ،3و
بوكار (ليتيچ و هاريسون )2001 ،4تمرکز داشتهاند .چمبرز )2002( 5بازنگري
مهارتهاي كس 
در برنامهها ،محتواي درسي ،و برگزاري دورههاي آموزشي را براي تغییر از دانشگاه سنتي به
دانشگاه كارآفرين ضروري دانسته است .همچنين گالوي و همکاران )2005( 6در پژوهشی
نشان دادند كه آموزش كارآفريني در افزايش خالقيت ،اعتماد به نفس ،و مهارتهاي ارتباطي
1
و مديريتي دانشجويان تأثيرگذار بوده است .یافت ههای پژوهش اوربانو ،آپونت ،و تولدانو
( )2008نشان داد كه آموزشهاي کارآفرینی میتواند افراد را مسؤليتپذيرتر بار آورد و آنها
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را تبديل به كارآفرين نمايد .استربیگ ،پراگ و ایجسلستین )2010(2نیز با بررسی تأثیر آموزش
کارآفريني بر مهارتهاي کارآفريني و انگیزشي به این نتیجه رسیدند که افزايش سطوح
کارآفريني ميتواند از طريق آموزش کارآفريني ب هدست آيد و اثر اين آموزشها در طول
سالهای آموزش مثبت است .نتایج پژوهش اسالم و همكاران )2012( 3نشان داد دانشجوياني
که در دورههای آموزش کارآفريني شرکت کردهاند نسبت به سایر دانشجویان تمايل بیشتری
به کارآفريني از خود نشان ميدهند .بررسي قصد 4کارآفريني دانشجويان در پژوهش نگاش
و امنتي )2013( 5نیز حاکی از آن بود که هنجارهای ذهني ،خودکارآمدی ادراك شده ،محیط
دانشگاه ،حمايت آموزشي ،و نگرش دانشجويان نسبت به کارآفريني پیشبینهای معنادار
نیات کارآفريني در دانشگاهها هستند .همچنین ،صبیراحمد 6و همكاران ( )2014با شناسايي
عوامل مؤثر بر نیات کارآفريني دانشجويان به این نتیجه رسیدند که شخصیت ،خالقیت و
کانون کنترل سه عامل اصلي در جهتدهي عالقه دانشجویان به کارآفريني هستند .همانگونه
که مشخص است ،پژوهشهای پیشین در بافتی غیر از علم اطالعات و دانششناسي انجام
شدهاند .در چنين شرايطي ،شناسايي ،تحليل و تبيين عوامل اثرگذار در كارآفريني دانشجويان
حائز اهميت ويژه است .از اينرو ،پژوهش حاضر بر آن شد به واكاوي و تبيين عوامل اثرگذار
در كارآفريني دانشجويان علم اطالعات و دانششناسي بپردازد؛ و در این راستا پرسشهای
زیر را مد نظر قرار دهد:
 )1اولويـتبندي متغيرهاي اثرگـذار در كارآفريني دانشجـويان علـم اطالعات و
دانششناسي چگونه است؟ و  )2عوامل اثرگذار در كارآفريني دانشجويان علم اطالعات و
دانششناسي كدامند؟

روششناسي

در این پیمایش تحلیلی با استفاده از پرسشنامه ،دادههای مورد نیاز از كليه دانشجويان دكتراي
علم اطالعات و دانششناسي دانشگاههای دولتی به تعداد  81نفر با استفاده از روش کلشمار
گردآوری شد .میزان پاسخگويي به پرسشنامهها  72درصد بود و تجزيه و تحليل بر روی
 58پرسشنامه انجام شد .پرسشنامه از نوع ساختاريافته بود كه پس از بررسي متون مرتبط
(شريفزاده و زماني1385 ،؛ احمدي ،فرجاله حسيني ،و اميدي نجفآبادي1388 ،؛ قاسمي
و اسدي1389 ،؛ حسيني ،فرجاله حسيني ،و سليمانپور1389 ،؛ آراستی ،سعیدبنادکی ،و
ایمانیپور1390 ،؛ رستمی ،گراوندی ،و زرافشانی1390 ،؛ اندرسن و جك2001 ،؛ هيل
و كيندي2001 ،؛ ام سي وي2001 ،؛ ليتيچ و هاريسون2001 ،؛ چمبرز2002 ،؛ گالوي و
همكاران2005 ،؛ اوربانو ،آپونت ،و تولدانو )2008 ،در دو بخش مشخصات جمعيتشناختي
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در  6متغير (جنسیت ،سن ،وضعيت تأهل ،سابقه ثبت اختراع ،سابقه خوداشتغالي ،و وضعيت
اشتغال) و سازههاي اثرگذار در كارآفريني دانشجويان حاوي  24متغير (جدول  )1در طيف
پنج گزينهاي ليكرت طراحي گرديد.
جدول  .1سازههاي اثرگذار در كارآفريني دانشجويان علم اطالعات و دانششناسي

34

متغیرها

ردیف
1

محتوای مناسب دروس دانشگاهی ()q1

2

روحیه علمی و دانشپژوهی اساتید ()q2

3

روشهای تدریس خالق در دانشگاه ()q3

4

برگزاری دورههای بازاریابی برای دانشجویان ()q4

5

تناسب آموختههای فارغالتحصیالن با نیازهای بازار كار ()q5

6

بازدیدها و گردشهای علمی برای آشنایی دانشجویان با آینده شغلی ()q6

7

وجود اساتید مجرب و كارآمد در دانشگاه ()q7

8

برگزاری سمینارهای تخصصی كارآفرینی ()q8

9

وجود درس كارآفرینی در بین دروس رشته كتابداری ()q9

10

استفاده از كارآفرینان موفق جهت تدریس مهارتهای كارآفرینی ()q10

11

آموزشهای فوق برنامه برای كسب مهارتهای شغلی ()q11

12

فعالیتهای عملی در زمینه دروس ارائه شده ()q12

13

دسرتسی مطلوب و كافی به كامپیوتر و اینرتنت ()q13

14

امكانات و تجهیزات آزمایشگاهی مناسب (،)q14

15

ارتباط نزدیك میان دانشگاه و بنگاههای كسب و كار موفق(،)q15

16

كارورزی دانشجویان در محیطهای اجرایی (،)q16

17

برگزاری اردوهای بازدیدی از سازمانها و مراكز كارآفرینی()q17

18

ارتباط بین دانشجویان و دانشآموختگان جهت تبادل اطالعات و تجربیات ()q18

19

برگزاری كارگاههای تبدیل ایده به فعالیتهای اقتصادی()q19

20

ارتباط دانشجویان با كارآفرینان موفق ()q20

21

تجهیز آزمایشگاهها و كارگاههای آموزشی دانشگاه ()q21

22

تجهیز كتابخانه به كتب و مجالت آموزش كارآفرینی ()q22

23

تشكیل كانون یا مركز كارآفرینی در دانشگاه ()q23

24

انطباق دروس با پیرشفتهای علمی و تكنولوژیك ()q24
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كارآفرینیدرعلماطالعات
ودانششناسی :یكتحلیلعاملیاكتشافی

گویههای پرسشنامه از اعتبار الزم برخوردار بود زیرا متغيرهاي مورد اندازهگيري مورد
توافق خبرگان موضوع مورد مطالعه بوده است .عالوه بر آن ،از نظرات اساتيد كارآفريني و
كتابداري (روايي صوري) بهره گرفته شد و جرح و تعدیلهای الزم صورت گرفت .برای
تعيين قابليت اعتماد (پايايي) ابزار اندازهگيري از آلفای کرونباخ استفاده شد و ضریب 0/84
بهدست آمد كه ضريب قابل قبولي بود.
در بخش آمار استنباطي ،برای كاهش تعداد متغيرهاي پژوهش در عوامل كمتر و تعيين
سهم هريك از عوامل در كارآفريني ،از فن تحليل عاملي استفاده شد .برای اطمینان از مناسب
بودن دادهها از ضريب  KMOو آزمون بارتلت 1استفاده شد .مقدار  KMOهمواره بين صفر
و يك در نوسان است .در صورتي كه مقدار آن كمتر از  0/5باشد دادهها براي تحليل عاملي
مناسب نخواهند بود و اگر مقدار آن بين  0/5تا  0/69باشد بايد با احتياط به اجراي تحليل
عاملي پرداخت ،اما در صورتي كه مقدار آن بزرگتر از  0/7باشد همبستگيهاي موجود در
بين دادهها براي تحليل عاملي مناسب است .آزمون بارتلت نيز اين فرضيه را كه ماتريس
همبستگيهاي مشاهدهشده متعلق به جامعهاي با متغيرهاي ناهمبسته است ميآزمايد .مربع
كاي معنادار حداقل شرط الزم براي اجراي تحليل عاملي است (زارع چاهوكي.)1389 ،
جدول  .2ضريب  KMOو آزمون بارتلت براي ماتريس همبستگي متغيرها
مجموعه مورد تحلیل

مقدار KMO

عوامــل اثرگــذار در كارآفرینــی
دانشــجویان علــم اطالعــات و
دانششناســی

0/833

مقدار بارتلت
1150/243

سطح معناداری
0/000

همانطور كه در جدول  2مشاهده ميشود مقدار  KMOبرابر است با  0/833و آزمون
بارتلت نيز در حد قابل قبولي (  ) Sig = 0/000 <0/5معنادار است .بنابراين ،متغيرهاي
پژوهش براي تحليل عاملي مناسب بودند.

1. Bartlett
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يافتهها

اولويتبندي متغيرهاي اثرگذار در كارآفريني دانشجويان علم اطالعات و دانششناسي از
ديدگاه جامعه مورد مطالعه در جدول  3ارائه شده است.
جدول  .3اولويتبندي متغيرهاي اثرگذار در كارآفريني دانشجويان علم اطالعات و دانششناسي

36

اولویت

انحراف
معیار

میانگین
(از )5

1

0/925

4/33

روشهای تدریس خالق در دانشگاه

2

0/839

4/22

وجود اساتید مجرب و كارآمد در دانشگاه

3

0/767

4/21

انطباق دروس با پیرشفتهای علمی و تكنولوژیك

4

0/811

4/21

روحیه علمی و دانشپژوهی اساتید

5

0/963

4/19

ارتباط دانشجویان با كارآفرینان موفق

6

0/926

4/19

كارورزی دانشجویان در محیطهای اجرایی

7

0/926

4/19

ارتباط نزدیك میان دانشگاه و بنگاههای كسب و كار موفق

8

1/056

4/16

تناسب آموختههای فارغالتحصیالن با نیازهای بازار كار

9

0/981

4/14

برگزاری كارگاههای تبدیل ایده به فعالیتهای اقتصادی

10

0/839

4/12

فعالیتهای عملی در زمینه دروس ارائهشده

11

0/892

4/10

12

1/024

4/07

13

1/161

4/05

آموزشهای فوق برنامه برای كسب مهارتهای شغلی
استفاده از كارآفرینان موفق جهت تدریس مهارتهای
كارآفرینی
برگزاری دورههای بازاریابی برای دانشجویان

14

0/981

4/05

محتوای مناسب دروس دانشگاهی

15

1/092

4/03

برگزاری سمینارهای تخصصی كارآفرینی

16

1/092

4/00

17

1/026

4/00

18

0/960

3/91

وجود درس كارآفرینی در بین دروس رشته كتابداری
بازدیدها و گردشهای علمی برای آشنایی دانشجویان با
آینده شغلی
برگزاری اردوهای بازدیدی از سازمانها و مراكز كارآفرینی

19

0/860

3/88

20

1/039

3/72

21

0/951

3/72

تجهیز آزمایشگاهها و كارگاههای آموزشی دانشگاه
ارتبــاط بیــن دانشــجویان و دانشآموختــگان جهــت تبــادل
اطالعــات و تجربیــات
امكانات و تجهیزات آزمایشگاهی مناسب

22

1/060

3/71

دسرتسی مطلوب و كافی به كامپیوتر و اینرتنت

23

0/947

3/66

تشكیل كانون یا مركز كارآفرینی در دانشگاه

24

0/901

3/57

تجهیز كتابخانه به كتب و مجالت آموزش كارآفرینی

متغیرها

فصلنامه مطالعاتملی ڪتابداریو سازماندهیاطالعات | دوره  ، 28شامره ( 3پائیز )1396

كارآفرینیدرعلماطالعات
ودانششناسی :یكتحلیلعاملیاكتشافی

براساس دادههاي جدول  3متغيرهاي "روشهاي تدريس خالق"" ،وجود اساتيد مجرب
و كارآمد"" ،انطباق دروس با پيشرفتهاي علمي و فناورانه"" ،روحيه علمي و دانشپژوهي
اساتيد" و "ارتباط دانشجويان با كارآفرينان موفق" بهترتيب بهعنوان اولويتهاي اول تا پنجم
متغيرهاي اثرگذار در كارآفريني دانشجويان علم اطالعات و دانششناسي شناسايي شدند.
جدول  .4واريانس عوامل استخراج شده به روش تحليل عاملهاي اصلي
مجذورات عوامل استخراج شده پس
از چرخش

مقدار ویژه اولیه
عاملها

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

مقدار
ویژه

درصد
واریانس

درصد واریانس
تجمعی

مقدار
ویژه

درصد
واریانس

درصد
واریانس
تجمعی

11/341
2/157
2/030
1/268
1/125
0/921
0/746
0/605
0/571
0/501
0/441
0/420
0/338
0/273
0/238
0/187
0/178
0/153
0/135
0/115
0/087
0/071
0/052
0/049

47/255
8/986
8/457
5/284
4/687
3/838
3/109
2/520
2/378
2/089
1/836
1/750
1/407
1/139
0/991
0/778
0/741
0/635
0/563
0/480
0/361
0/294
0/217
0/206

47/255
56/241
64/698
69/982
74/669
78/507
81/615
84/135
86/513
88/601
90/437
92/187
93/594
94/734
95/724
96/503
97/243
97/879
98/441
98/921
99/282
99/576
99/794
100/000

5/201
4/662
2/881
2/690
2/486

21/672
19/424
12/003
11/210
10/360

21/672
41/096
53/099
64/309
74/669
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براي تحليل عاملي ،ابتدا باید عوامل اوليه استخراج میشد كه اين مرحله از طريق
واريانس تبيين شده به روش تحليل عاملهاي اصلي 1صورت گرفت .در تحليلهاي عاملي
عموم ًا بهمنظور تعيين تعداد عوامل قابل استخراج از مالك كيسر 2استفاده ميكنند .بر اساس
مالك كيسر عواملي كه داراي مقدار ويژه 3بيشتر از يك هستند را میتوان بهعنوان عوامل
قابل استخراج انتخاب کرد .در جدول  ،4عوامل استخراج شده همراه با مقدار ويژه ،درصد
واريانس و درصد واريانس تجمعي ارائه شده است .همانطور كه مشاهده میشود پنج عامل
داراي مقدار ويژه بيشتر از يك هستند و متغيرهاي مورد بررسي را میتوان در اين پنج عامل
خالصه کرد :عامل اول با مقدار ويژه  11/34بيشترين سهم را در كارآفريني دانشجويان علم
اطالعات و دانششناسي دارد و به تنهايي   47/25درصد از واريانس كل را تبيين ميكند.
عامل دوم ،با مقدار ويژه  ،2/15عامل سوم با مقدار ويژه  ،2/03عامل چهارم با مقدار ويژه
 ،1/26و عامل پنجم با مقدار ويژه  1/12در رتبههاي بعدي قرار دارند و بهترتيب   8/98
درصد 8/45 ،درصد 5/28 ،درصد 4/68 ،درصد از واريانس كارآفريني را تبيين ميكنند.
همچنین مشخص است كه پنج عامل استخراج شده در مجموع  74/66درصد از كل واريانس
عوامل اثرگذار در كارآفريني دانشجويان علم اطالعات و دانششناسي را تبيين ميكنند كه
مقدار مناسب و قابل قبولي است.
جدول  .5ماتريس چرخشيافته عاملها به روش واريماكس
متغیرها

1. Principal Factor Analysis
2. Kaiser
3. Eigenvalues

38

عوامل
1

2

3

4

5

محتوای مناسب دروس دانشگاهی ()q1

0/142

0/754

0/286

0/225

0/023

روحیه علمی و دانشپژوهی اساتید ()q2

0/194

0/776

0/005

-0/084

0/315

روشهای تدریس خالق در دانشگاه ()q3

0/240

0/801

0/083

0/214

0/098

برگزاری دورههای بازاریابی برای
دانشجویان()q4

0/224

0/790

0/260

0/178

-0/123

تناسب آموختههای فارغالتحصیالن با
نیازهای بازار كار ()q5

0/068

0/623

0/451

0/118

-0/019

0/404

0/456

0/358

0/271

0/260

0/250

0/700

0/015

0/24

0/420

بازدیدها و گردشهای علمی برای
آشنایی دانشجویان با آینده شغلی ()q6
وجود اساتید مجرب و كارآمد در دانشگاه
()q7
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برگزاریسمینارهایتخصصیكارآفرینی
()q8
وجود درس كارآفرینی در بین دروس رشته
كتابداری ()q9
استفاده از كارآفرینان موفق جهت تدریس
مهارتهایكارآفرینی ()q10
آموزشهای فوق برنامه برای كسب
مهارتهای شغلی ()q11
فعالیتهای عملی در زمینه دروس
ارائهشده ()q12
دسرتسی مطلوب و كافی به كامپیوتر و
اینرتنت ()q13
امكاناتوتجهیزاتآزمایشگاهیمناسب
()q14
ارتباط نزدیك میان دانشگاه و بنگاههای
كسب و كار موفق ()q15
كارورزی دانشجویان در محیطهای
اجرایی ()q16
برگزاری اردوهای بازدیدی از سازمانها و
مراكز كارآفرینی ()q17
ارتباط بین دانشجویان و دانشآموختگان
جهت تبادل اطالعات و تجربیات()q18
برگزاری كارگاههای تبدیل ایده به
فعالیتهایاقتصادی()q19
ارتباط دانشجویان با كارآفرینان موفق
()q20
تجهیزآزمایشگاههاوكارگاههایآموزشی
دانشگاه ()q21
تجهیز كتابخانه به كتب و مجالت آموزش
كارآفرینی()q22
تشكیل كانون یا مركز كارآفرینی در
دانشگاه()q23
انطباق دروس با پیرشفتهای علمی و
تكنولوژیك ()q24

عوامل
3

4

5

1

2

0/566

-0/009

0/518

0/465

0/098

-0/036

0/478

0/529

0/059

0/487

0/785

0/296

0/286

0/155

-0/011

0/529

0/226

0/616

0/008

0/013

0/169

0/204

0/677

0/153

0/387

-0/219

0/093

0/386

0/420

0/658

0/066

0/145

0/098

0/109

0/846

0/523

0/167

0/558

0/250

0/053

0/323

0/145

0/654

0/303

0/170

0/621

0/217

0/506

0/289

0/078

0/611

0/237

0/369

-0/020

0/293

0/841

0/256

0/140

0/144

0/104

0/886

0/198

0/148

0/152

0/006

0/597

-0/033

0/124

0/202

0/653

0/101

0/122

0/206

0/843

0/282

0/350

0/188

0/259

0/739

0/210

0/463

0/350

0/068

0/308

0/364
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پس از تعيين تعداد عاملها بايد مشخص شود كه هريك از متغيرها به كدام عامل تعلق
دارند و ،به اصطالح ،بار كدام عامل ميشوند .از اينرو بايد وارد مرحلهاي به نام دوران/
چرخش عامل شد .هدف چرخش ،رسيدن به وضعيت جديدي براي عاملهاست تا بتوان
عاملها را بهتر تفسير و طبقهبندي کرد .بههمین منظور ،با اين فرض رايج تحليل عاملي كه
متغيرهاي باالتر از  0/50متغيرهاي مهم و بامعنا هستند از روش واريماكس ،1كه رايجترين
شيوه چرخشهاي متعامد است ،استفاده شد و متغيرهاي مورد بررسي( 24متغير) بعد از 9
چرخش در قالب پنج عامل طبقهبندي گرديد .همانطور كه در جدول  5مشاهده ميشود،
متغيرهاي  q19 ،q18 ،q17 ،q10و  q20بيشترين بار را بر روي عامل اول دارند .متغيرهاي
 q7 ،q5 ،q4 ،q3 ،q2 ،q1و  q9بيشترين بار را بر روي عامل دوم ،متغيرهاي q15 ،q12 ،q11
و  q16بيشترين بار را بر روي عامل سوم ،متغيرهاي  q22 ،q8و  q23بيشترين بار را بر روي
عامل چهارم و باالخره متغيرهاي  q13و  q14و q21بيشترين بار را بر روي عامل پنجم دارند.
بر اساس نتايج ماتريس چرخشيافته ،از  24متغير مورد بررسي 22 ،متغير در قالب پنج عامل
دستهبندي گرديد و دو متغير (متغيرهاي  q 6و  )q24به دليل داشتن بار عاملي پايين ،از تحليل
حذف شدند .علت حذف متغيرهاي مذكور از تحليل اين است كه سطح مشترك اين متغيرها
توسط متغيرهاي مهمتري پوشانده شده است.

نام
عامل
مهارتافزایی
محتوایی
1. Varimax
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جدول  .6عوامل اثرگذار در كارآفريني دانشجويان علم اطالعات و دانششناسي
متغیرها

بار عاملی

 .10استفاده از كارآفرینان موفق جهت تدریس مهارتهای كارآفرینی

0/785

 .17برگزاری اردوهای بازدیدی از سازمانها و مراكز كارآفرینی

0/621

 .18ارتباط بین دانشجویان و دانشآموختگان جهت تبادل اطالعات و تجربیات

0/611

 .19برگزاری كارگاههای تبدیل ایده به فعالیتهای اقتصادی

0/841

 .20ارتباط دانشجویان با كارآفرینان موفق

0/886

 .1محتوای مناسب دروس دانشگاهی

0/754

 .2روحیه علمی و دانشپژوهی اساتید

0/776

 .3روشهای تدریس خالق در دانشگاه

0/801

 .4برگزاری دورههای بازاریابی برای دانشجویان

0/790

 .5تناسب آموختههای فارغالتحصیالن با نیازهای بازار كار

0/623

 .7وجود اساتید مجرب و كارآمد در دانشگاه

0/700

 .9وجود درس كارآفرینی در بین دروس رشته كتابداری

0/529

فصلنامه مطالعاتملی ڪتابداریو سازماندهیاطالعات | دوره  ، 28شامره ( 3پائیز )1396

كارآفرینیدرعلماطالعات
ودانششناسی :یكتحلیلعاملیاكتشافی
نام
عامل

بار عاملی

متغیرها

آموزشی
ترویجی
پشتیبانی

 .11آموزشهای فوق برنامه برای كسب مهارتهای شغلی

0/616

 .12فعالیتهای عملی در زمینه دروس ارائه شده

0/677

 .15ارتباط نزدیك میان دانشگاه و بنگاههای كسب و كار موفق

0/558

 .16كارورزی دانشجویان در محیطهای اجرایی

0/654

 .8برگزاری سمینارهای تخصصی كارآفرینی

0/566

 .22تجهیز كتابخانه به كتب و مجالت آموزش كارآفرینی

0/834

 .23تشكیل كانون یا مركز كارآفرینی در دانشگاه

0/739

 .13دسرتسی مطلوب و كافی به كامپیوتر و اینرتنت

0/658

 .14امكانات و تجهیزات آزمایشگاهی مناسب

0/846

 .21تجهیز آزمایشگاهها و كارگاههای آموزشی دانشگاه

0/653

آخرين مرحله در تحليل عاملي ،تبيين ،تفسير و نامگذاري عوامل استخراج شده است
كه اين نامگذاري بايد با توجه به جنس متغيرهاي موجود در هر عامل صورت گيرد و سعي
شود تا نام عاملها با متغيرهاي موجود در آن عامل بيشترين تناسب را از لحاظ مفهوم ،معنا،
و اهميت داشته باشد .در جدول  ،6وضعيت قرارگيري متغيرها در عوامل استخراجشده،
بار عاملي متغيرها و نامگذاري عوامل اثرگذار در كارآفريني دانشجويان علم اطالعات و
دانششناسي ارائه شده است.
دادههای جدول  6بيانگر اين است كه پنج عامل "مهارتافزايي"" ،محتوايي"" ،آموزشي"،
"ترويجي" ،و "پشتيباني" بهترتيب مهمترين عوامل اثرگذار در كارآفريني دانشجويان علم
اطالعات و دانششناسي هستند.

نتيجهگيري

يكي از مشكالت دانشآموختگان علم اطالعات و دانششناسي پس از دانشآموختگي،
نبود فرصتهاي الزم براي اشتغال و در نتيجه بيكاري است كه عوامل و داليل بسياري نظير
ضعف مهارتي ،عدم توانايي در راهاندازي واحدهاي اشتغالزا ،نبود يا كمبود فرصتهاي
شغلي و مانند آنها بر اين امر دامن زده است (بابالحوائجي ،صابري ،و عطاپور.)1391 ،
بنابراين ،توسعه كارآفريني و كارآفرين شدن دانشجويان میتواند بهعنوان راهحلي كارساز
براي اين معضل حاد مطرح شود .كارآفريني رهيافتي نوین در نظام آموزش دانشگاهي است
كه با آشكار شدن نقش و تأثير آن بر روند اشتغالزايي ،تالش در جهت آموزش و توسعه آن
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در رشتههاي مختلف دانشگاهي رايج شده است .يكي از نكاتي كه بايد در توسعه كارآفريني
دانشجويان مدنظر قرار گيرد ،شناسايي و تبيين مجموعه عواملي است كه در كارآفرين شدن
دانشجويان اثرگذار است .بر اين اساس ،در اين پژوهش تالش شد این عوامل اثرگذار
شناسايي و تبيين شود .نتايج حاکی از آن است که متغيرهاي مهمي مانند "روشهاي تدريس
خالق"" ،وجود اساتيد مجرب و كارآمد"" ،انطباق دروس با پيشرفتهاي علمي و فناورانه"،
"روحيه علمي و دانشپژوهي اساتيد" ،و "ارتباط دانشجويان با كارآفرينان موفق" بهترتيب
بهعنوان اولويتهاي اول تا پنجم متغيرهاي اثرگذار در كارآفريني دانشجويان علم اطالعات و
دانششناسي هستند .با توجه به نتايج مربوط به اولويتبندي متغيرهاي اثرگذار بر كارآفريني
دانشجويان علم اطالعات و دانششناسي الزم است تا نظام آموزشی و اساتيد این رشته
براي افزايش كارآفريني دانشجويان به مسائل پیشگفته توجه كافي داشته باشند .نتايج تحليل
عاملي نيز نشان داد كه عوامل مؤثر بر كارآفريني دانشجويان علم اطالعات و دانششناسي
را میتوان در پنج عامل "مهارتافزايي"" ،محتوايي"" ،آموزشي"" ،ترويجي" ،و "پشتيباني"
خالصه کرد .از میان عوامل مذكور ،عامل مهارتافزايي با مقدار ويژه  11/34بيشترين سهم
را در كارآفريني دانشجويان عل م اطالعات و دانششناسي داشت و به تنهايي  47/25درصد
از واريانس كل را تبيين کرد .بر اين اساس ،میتوان اظهار داشت كه براي افزايش توان
كارآفريني دانشجويان علم اطالعات و دانششناسي توجه به عامل مهارتافزايي راهگشاتر
و حتي ضروريتر از ديگر عوامل است و میتواند ضمن افزايش توان كارآفريني دانشجويان
سبب رونق كارآفريني در رشته شود .از اينرو ،به برنامهریزان درسي و مديران گروههاي علم
اطالعات و دانششناسي پيشنهاد ميشود ضمن توجه به این عوامل توجه ويژهاي به مهمترين
عامل اثرگذار در كارآفريني دانشجويان علم اطالعات و دانششناسي يعني "مهارتافزايي"
داشته باشند.
سپاس :نگارنده مراتب تشكر و قدرداني خود را از تمام دانشجويان دكتري شركتكننده
در پژوهش ابراز ميدارد.
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