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جهت سنجش وضعیت  ساخت و اعتباریابی پرسشنامة، هدف اصلی این پژوهش: هدف
ی شناسی با توجه به تأثیر موانع و عوامل بازدارنده کارآفرینی در علم اطالعات و دانش

 . آموختگان این رشته استکارآفرینی دانش
از روایی . پیمایشی و از نوع مطالعه کاربردی است، روش پژوهش حاضر: شناسیروش

پایایی پرسشنامه با . ده شده استصوری و روایی سازه جهت اعتباریابی پرسشنامه استفا
نفر از  583پژوهش حاضر  جامعه. استفاده از روش همسانی درونی سنجیده شده است

، شناسی در مقطع تحصیلی کارشناسیی علم اطالعات و دانشالتحصیالن رشتهفار 
دانشگاه ، دانشگاه شهید چمران) های شهر اهوازکارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه

است که از طریق فرمو  کوکران ( نور و دانشگاه آزاد اسالمیدانشگاه پیام، پورشا جندی
پرسشنامه توزیع و  251و جهت اطمینان بیتشر ، نفر محاسبه شد 231مورد مطالعه  نمونه
 . آوری گردیدجمع
کارآفرینی ی اثرگذار بر گویه 84ها نشان داد که از نتایج حاصل از تحلیل عاملی داده: هایافته
گویه با کل آزمون همستگی  55شناسی ی علم اطالعات و دانشآموختگان رشتهدانش

شدت . ی اثرگذار بر کارآفرینی در این رشته شده استمانع عمده 5داشته که منجر به ایجاد 
، موانع آموزشی و نظام آموزشی: اثرگذاری هریک از موانع به ترتیب از زیاد به کم عبارتند از

موانع فردی رفتاری و موانع فرهنگی ، موانع قانونی حمایتی، ع پژوهشی و فناورانهموان
نتایج پایایی پرسشنامه با استفاده از روش همسانی درونی نشان داد که پرسشنامه . اجتماعی

 . از پایایی مناسبی برخوردار است
علم اطالعات و موانع کارآفرینی در دهد که پرسشنامة این مطالعه نشان می: گیرینتیجه
شناسی با نگاه جامع به متایرهای اثرگذار بر کارآفرینی در متون معتبر صورت گرفته دانش

ابزاری مناسب برای سنجش ، است که با توجه به ضرایب روایی و پایایی رضایت بخش
 تواند مورد استفادهی بعدی میها کارآفرینی در علم اطالعات و دانش شناسی در پژوهش

 . قرار گیرد

 های کلیدیواژه
-فار ، شناسی علم اطالعات و دانش، موانع کارآفرینی، ساخت و اعتباریابی

 . تحلیل عاملی، های شهر اهوازالتحصیالن دانشگاه
 
 
 
 
 
 
 

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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 مقدمه

ی علم اطالعلات و  روی رشتههای کنونی پیشیکی از چالش
های فردی و  که توانایی آموختگانی هستنددانش، شناسیدانش
کارهلای مناسلب    های الزم را برای راه اندازی کسب ومهارت
اما متأسفانه آمادگی الزم برای راه اندازی کسب و کار را ؛ دارند

-التحصیالن این رشلته سازی فار جهت آماده. اندکسب نکرده

هلا ضلروری   ی فرهنگ کارآفرینی در آنی دانشگاهی توسعه
سلازی در خصلوص کلارآفرینی     آنچه مسلم است آملاده ، است

باشلد بلکله بلرای تحقلق آن الزم     التحصیلی نباید بعد از فار 
است طی فرایندی در حین تحصلیل مقلدمات الزم فلراهم و    

 . ها برطرف شودموانع و محدودیت
تللرین ایلن مقللدمات ارزیلابی وضللعیت   یکلی از مهلم  
در . شناسی اسلت ی علم اطالعات و دانشکارآفرینی در رشته

ی واقللع بررسللی وضللعیت کللارآفرینی و نگللرش کارآفرینانلله 
آموختگان این رشته شرط الزم بلرای ورود   ان و دانشدانشجوی

ی کارآفرینی و بروز رفتلار کارآفرینانله از سلوی    ها به مقولهآن
، این نوع نگرش متأثر از عواملل مختللف آموزشلی   . آنان است
فردی و رفتاری اسلت کله معملوالً    ، قانونی، سیاسی، فرهنگی

یلا   صورت مستقیم یا غیر مسلتقیم بلر نگلرش دانشلجویان    به
 .  گذاردآموختگان تأثیر می دانش

، آفرینلی اسلت  جا که کارآفرینی به معنلای ارزش از آن
شناسلی بله معنلای    لذا کارآفرینی در علم اطالعلات و دانلش  

ی محصلوالت و خلدمات   مدیریت روندها و فراینلدهای ارائله  
ها و مراکز اطالعاتی است که در نهایت منجر به احیلا  کتابخانه

زاده و حسلن ) شودها و مراکز اطالعاتی میانهو آفرینش کتابخ
جلیل پلور نیلز کلارافرینی در عللم اطالعلات و      (. 1392، عالی
هلای موجلود در ایلن    شناسی را فرایند استفاده از فرصتدانش

هایی که در ظاهر ممکن است تهدید یلا  فرصت، داندرشته می
توجه به بنابراین با . نظر آید یا مورد توجه خاص نباشدکمبود به

شناسلی للزوم   اهمیت کلارآفرینی در عللم اطالعلات و دانلش    
شدت پرداختن به عوامل ماثر و موانع بازدارنده در این رشته به

هلایی  گرچه این امر منجر به انجام پلژوهش . شوداحساس می
در این زمنیه شده است اما توافق کامل و جامعی بر روی تعداد 

ی علللم اطالعللات و شللتهموانللع اثرگللذار بللر کللارآفرینی در ر
یی هلا  این مسأله در پلژوهش . شناسی حاصل نشده است دانش

ابلراهیم و  (، 2114) 2الکی یو اغنتگا(، 2111) 1مانند راموجاندو
 و سلللادات سلللیدی( 2111) 4و دو تلللوات( 2116) 3مسللعود 

بلاب  ، ابلاذزی (، 1391) زادهصیامیان و مهدی، لطیفی(، 1391)

                                                      
1. Romaugando 
2. Luckyu. ogheneteaga 
3. Ibrahim & Mas’ud 
4. Du Toit  

(، 1391) بللوچ و نیلک فلرد   ، (1391) الحوایجی و نوشین فرد
 جعفللری(، 1391) جلیللل پللور (، 1391) پیرعلللی و سللیادت 

 صللفوی و مللرادی(، 1391) حیللدری پنللاه و احمللدی(، 1391)
 .  کامالً مشهود است( 1392)

ی عللم  ی کارآفرینی در رشلته شروع مطالعه در زمینه
ملیالدی بلر    81ی شناسی در غرب به دهله اطالعات و دانش

ی کتابلداری  در بلاره  1984در سا   5داستونگردد که بت  می
وی مفهللوم کللارآفرینی درون  . کارآفرینانلله مطللالبی نوشللت 

رسلانی  در خلدمات اطلالع   6سازمانی را از کتاب گیفورد پیکات
هملراه مقلاالتی    ی وی بله پس از چنلد سلا  مقالله   . وارد کرد

خالقیللت و مللدیریت ، ی نللوآوریمشللابه کلله هملله دربللاره 
-ها را بله رسانی بودند کتابخانهتابداری و اطالعکارآفرینانه در ک

کلارگیری ملدیریت کارآفرینانله معرفلی      عنوان مکانی برای به
التبه هدف این مطالعلات ایجلاد برقلراری ارتبلاط بلین      . کردند

(. St Clai,1996) مفهوم کتابداری و ملدیریت کارآفرینانله بلود   
، طالعلات ی ارتباط با اواسطه شناسی به علم اطالعات و دانش
هلای مناسلبی را بلرای انجلام      تواند زمینهدانش و فناوری می

تا منبعی برای تسریع رشلد   های کارآفرینانه میسر سازد فعالیت
پیوند مباحث . محسوب شود بازارکارو موفقیت در  کار و  کسب

شناسلی و ضلرورت   ی علم اطالعات و دانشمدیریتی با رشته
هلای کارآفرینانله   به فعالیت آموختگانی که بتوانند تربیت دانش

ایجاب  رابپردازند توجه به ارکان و مباحث مطرح در کارآفرینی 
 .  کندمی

علم اطالعات و دانش شناسی بلرای تلرویج   ة در حوز
هلای زیللادی   فرهنلگ کللارآفرینی و راهبردهلای آن پللژوهش  

نشده است که بتواند سطح کلارآفرینی متخصصلان ایلن     انجام
-وسیله الگویی برای بهبلود ویژگلی   بدینحوزه را تبیین کند و 

توجه به کلارآفرینی   اهمیت به عنایت با. های ایشان ارائه دهد
-نارساییبرای غلبه بر ، شناسیعلم اطالعات و دانشة رشت در

 ماهر آموختگانیدانش بهاین رشته  نیاز و ناشی از بازارکار یاه

شناسلایی  ، کارآفرینی در این رشته ضرورت بهنسبت ، توانمند و
هلای کارآفرینانلله از  عواملل ملاثر در فراینلد ورود بله فعالیلت     

 .  برخوردار است تیاهم
در پژوهش حاضر برای دستیابی به موانع نسبتاً جامع  

شناسلی جهلت    اثرگذار بر کارآفرینی در علم اطالعات و دانش
کله تملام مطالعلات در    ؛ ساخت پرسشنامه سلعی شلده اسلت   

ی علللم اطالعللات و در رشللتهی کللارآفرینی دسللترس حللوزه
بلا توجله بله    . ها در نظر گرفته شودشناسی و دیگر رشته دانش
، پلذیر نیسلت   جا امکانها در اینتک تک پیشنه که توضیحاین

                                                      
5. Bet Duston  
6. Gilfford Pinchot  
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یی که بیشترین نقش را در جمع آوری متاییرهلای  ها به پیشینه
 : پرسشنامه داشته است اشاره شده است

 بلله خللود ژوهشپلل در( 2116) گاباگللامبی و کاتونللدا 
 دانشلگاه  التحصلیالن فلار   در میان کار و کسب موانع ارزیابی
 روی بلر  کله  مقطعلی  نلوع  از پلژوهش  ایلن . پرداختند تانزانیا
 ابلزار . اسلت  گرفتله  انجلام  التحصیلفار  318 شامل اینمونه
. اسلت  پرسشنامه و یافته ساختار نیمه یمصاحبه استفاده مورد

 و سللاختاری معللادالت مللد  روش هللاداده تحلیللل و تجزیلله
 بلا  پیرسلون  همبسلتی  و دو خی آزمون، تأییدی عاملی تحلیل
. اسلت  گرفتله  صلورت  SPSSو  AMOS افلزار  نرم از استفاه
 مناسلب  شلامل  پژوهش هاییافته از حاصل تعیین شده موانع
 در نقص، کار و کسب تجربه فقدان، تدریس هایروش نبودن
 حمایلت  عدم، کار بازار با متناسب دانشگاه آموزشی هایبرنامه
 بروکراتیلک  هلای برنامه و دولتی مشاغل به گرایش، هاخانواده
 اصلالح  شامل موانع این رفع برای شده ارائه راهکارهای. است
 بلازار  نیلاز  با متناسب هاآن ساختن مطابق و درسی هایبرنامه
 هلای مهلارت  انتقا  برای کاروزی رویکرد اتخاذ همچنین، کار

از نظر کارماریتلا  . است شده عنوان دانشجویان به کار و کسب
کارآفرینی در محیط دانشگاه املری بسلیار   ( 2116) و همکاران

های ارائه شده ها و مهارتبنابراین آموزش. مهم و حیاتی است
هلای شلالی در آینلده     در دانشگاه باید منجر به ایجاد فرصلت 

اسلتفاده  ابزار ملورد  . آموختگان شود توسط دانشجویان و دانش
تلن از   11ی نیمله سلاختاریافته بلا    در این پلژوهش مصلاحبه  

. کارآفرینی در دانشگاه ترکیه استة متخصص حوز کارشناسان
تلرین عواملل ملاثر بلر     نتایج پژوهش وی نشان داد که مهلم 

، کارآفرینی در دانشگاه ترکیه قوانین و ساختار حاکم بر دانشگاه
ارتبلاط صلنعت و   ، کار های کارآفرینی و آموزش کسب وبرنامه
سلاختار آموزشلی و   ، هلا و مقلررات دولتلی   سیاسلت ، دانشگاه

. پژوهشی و نگرش دانشگاهیان نسلبت بله کلارآفرینی اسلت    
در پلژوهش  ( 1389) پلور فرز اخ حسینی و سللیمان ، حسینی

خود به شناسایی و تحلیل موانع کلارآفرینی در نظلام آملوزش    
از تحلیل علاملی موانلع   نتایج حاصل . عالی کشاورزی پرداختند

کارآفرینی به دسته بندی این موانع در پنج عامل اصلی منجلر  
عاملل  ، ترین عامل شلناخته شلده در ایلن پلژوهش    مهم. شد

، پس از این عامل به ترتیلب عواملل آموزشلی   ، پشتیبانی است
گذاری و عامل انسلانی بیشلترین مقلدار     سیاست، برنامه ریزی

 .  دادند واریانس کل را به خود اختصاص
ای اکتشافی بله بررسلی   در مطالعه( 2111) راموجاندو 

پلردازد و از  متون مربوط به کارآفرینی با اطالعات و دانش می

ی شالی بلرای دانشلجویان   عنوان یک گزینه اطالع آفرینی به
در ایلن پلژوهش   . کنلد علم اطالعات و دانش شناسی یاد ملی 

ی آن ملورد  آینلده هلای کلارآفرینی و   زمینله ، اهمیلت ، تعریف
بحث وی بیتشلر بلر روی چگلونگی    ؛ بررسی قرار گرفته است

مند کردن دانشجویان به کارآفرینی با اطالعات و دانش عالقه
روی هلای پلیش  هچنین چالش، ی آموزشی مناسبها و برنامه

ای و  های این پلژوهش میلان رشلته   یافته. اطالع آفرینی است
ارت و تخصلص کلافی   نداشلتن مهل  ، بودن کلارآفرینی  موقتی

ریلزی درسلی نامناسلب را از موانلع اصللی      برنامه، دانشجویان
 در( 1391) احملدی  و پنلاه  حیلدری . کنلد کارآفرینی بیان ملی 

 التحصلیان فلار   کلار  بلازار  مشلکالت  بررسی به خود یمقاله
 جهلت  راهکارهلایی  یارائه و رسانیاطالع و کتابداری یرشته
 روش از اسلتفاده  بلا  مقالله  این در. پرداختند آن وضعیت بهبود

 و کلارآفرینی  از مختصلری  بحلث  یارائله  ضلمن  ایکتابخانه
-فلار   کلار  بلازار  در موجلود  هلای چلالش  و وضلعیت  بررسی

 یارائلله بلله رسللانیاطللالع و کتابللداری یرشللته التحصلیالن 
-دانلش  کارآفرینی و کار بازار وضعیت بهبود جهت راهکارهایی

 ایلن  در. است شده پرداخته رسانی اطالع و کتابداری آموختگان
 ارتبلاطی  و اطالعلاتی  نوین هایفناوری تأثیر و نقش پژوهش

 قلرار  بررسی مورد رسانیاطالع و کتابداری یرشته کار بازار در
 علدم  پلژوهش  ایلن  در شلده  عنلوان  موانلع  جمله از. گیرد می

 انسلانی  نیلروی  تربیلت ، آموزشلی  مواد و فرایندها بین تناسب
 قبلل  دانشجویان بودن انگیزه بی، کمی بصورت کرده تحصیل

 عدم، کار بازار نیاز مورد مهارتهای کسب عدم، رشته به ورود از
 بلازار  نیلاز  با مطابق دانشجو پذیرش فعلی ظرفیت بین تناسب
 دانشلجویان  کارآفرینی مهارت بر که ییها درس وجو عدم، کار

 .  روز یها فناوری با آشنایی عدم، باشد داشته تأکید
ی کللارآفرینی در علللم هللای حللوزهبیشللتر پللژوهش

بللدون بررسللی نظللری جللامع و ، شناسللیاطالعللات و دانللش
ی موانع و عوامل تأثیرگذار بر کارآفرینی بوده پیمایش در حوزه

هلای   ترین موانع اثرگذار بر کارآفرینی نبود آملوزش مهم. است
و پلاگیر   قوانین و مقررات دست، مناسب مطابق با نیاز بازار کار

-هملان . انددولتی و عدم ترویج فرهنگ کارآفرینی عنوان شده

ها به برخی از عوامل و موانلع  طور که ذکر شد در این پژوهش
ها تنها یک بعد بازدارنده کارآفرینی اشاره شده است اما اکثر آن

ها به اند و بیشتر این پژوهشاز عوامل را مورد بررسی قرار داده
ایلن املر قضلاوت    . پژوهش دیگلر اسلت  نوعی در حا  نقض 

هلای پلژوهش پیشلین بلا     نسبتاً کامل و جامع را در مورد یافته
هلای صلورت گرفتله    اگر در پلژوهش . سازد مشکل مواجه می
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نگری در دستور کار قرا گیرد و تمامی عوامل در کنار هلم  کلی
شاید وضعیت کلارآفرینی در هلر   ؛ گرفتمورد سنجش قرار می

-شناسلی بله   ی علم اطالعات و دانلش رشتهخصوص  رشته به

همچنلین در اکثلر   . شلد تر مورد قضاوت واقع میصورت دقیق
توصیف و شناسایی موانع و عوامل بازدارنلده  ها تنها بهپژوهش

ی راهکار و پیشنهاد اصولی بلرای از میلان   اکتفا شده و به ارائه
 ها یا توجه نشده است یا خیلی سطحی به این املر برداشتن آن

شود که عوامل و موانع زمانی ارائه راهکار میسر می. اندپرداخته
بازدارنده به خوبی شناسایی شده سپس مورد تحلیل و بررسلی  

لذا پژوهش حاضر قبلل از هلر چیلز بلا نگلاه      . قرار گرفته باشد
ی کارآفرینی را مورد بررسلی قلرار   جامع و گسترده متون حوزه

بنلدی  هلای محققلان جملع   تا با تأمل در متون و دیلدگاه  داده
کاملی از متایرهای اثرگذار بر کلارآفرینی در عللم اطالعلات و    

در ایلن  . دست آیلد شناسی در جهت ساخت پرسشنامه بهدانش
ی عللم  گرفته در رشته های صورتپژوهش عالوه بر پژوهش

شناسللی بللرای بسللط موضللوع و درک   اطالعللات و دانللش 
این رشته و یلافتن نکلات   متایرهای تأثیرگذار بر کارآفرینی در 

ها نیز اسلتفاده  ی صورت گرفته در سایر رشتهها تازه از پژوهش
 . شد

 

 سؤاالت پژوهش 
شناسی موانع اثرگذار بر کارآفرینی در علم اطالعات و دانش. 1

های شهر اهواز التحصیالن این رشته در دانشگاهاز نظر فار 
 ؟  کدامند

موانلع اثلر گلذار بلر کلار      ها در هریک از اثرگذارترین گویه. 2
شناسلی از نظلر   ی علم اطالعلات و دانلش  آفرینی در رشته

هلای شلهر اهلواز    التحصیالن ایلن رشلته در دانشلگاه   فار 
 ؟  کدامند

ها بر اساس بار عاملی گویه شدت اثرگذاری هریک از موانع. 3
-شناسی از نظر فلار  بر کارآفرینی در علم اطالعات و دانش

های شلهر اهلواز چگونله    در دانشگاه التحصیالن این رشته
 . است

 

 روش تحقیق
. پیمایشی و از نوع مطالعه کلاربردی اسلت  ، روش پژوهش حاضر

کلار گرفتله شلده بلرای سلاخت و اعتباریلابی       آماری بله  جامعه
علللم ة متشللکل از فللار  التحصللیالن رشللت، نهللاییة پرسشللنام

دانشلگاه  ) هلای شلهر اهلواز   شناسی دانشلگاه اطالعات و دانش
نلور و دانشلگاه   دانشگاه پیام، شاپوردانشگاه جندی، شهید چمران
از ایلن   1394تلا   1386ی هلا  اسلت کله در سلا    ( آزاد اسالمی

آملاری   ی اعضلای جامعله  کلیه. اندالتحصیل شدهها فار دانشگاه

عنلوان   نفلر بله   231نفر بودند که از طریق فرمو  کوکران  583
پرسشلنامه   251بیشتر تعلداد  برای اطمینان . نمونه انتخاب شدند

گیلری در ایلن پلژوهش    روش نمونله . تهیه و توزیع شده اسلت 
پسر ( درصد4/12) نفر 25دهندگان از بین پاسب. برفی استگلوله

همچنلین  . دختلر بودنلد  ( درصلد  6/87) نفلر  177بودند و تعداد 
دهنلدگان در   از پاسلب ( درصلد  9/56) نفلر  115محل تحصلیل  

 2/26) نفلر  53، ید چملران اهلواز  پژوهش حاضلر دانشلگاه شله   
دانشلگاه  ( درصلد  5/3) نفلر  7، شاپور اهواز دانشگاه جندی( درصد

دانشگاه آزاد اسلالمی  ( درصد4/13) نفر 27پیام نور واحد اهواز و 
از ( درصللد1/43) نفللر 87میللزان تحصللیالت  . اهللواز اسللت 

( درصللد5/51) نفللر 114تعللداد ، دهنللدگان کارشناسللی  پاسللب
بیشلتر  . دکتری بوده است( درصد 4/5) نفر 11و  کارشناسی ارشد

درصلد   7/29، درصد فقط مقطع کارشناسلی 54التحصیالن  فار 
درصللد مقطللع دکتللری را در  5/1مقطللع کارشناسللی ارشللد و  

درصلد  4/12؛ اند های شهر اهواز مشاو  به تحصیل بوده دانشگاه
درصد مقطع کارشناسلی   1، مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد

درصد مقطلع ارشلد و دکتلری خلود را در یکلی از      1و دکتری و 
همچنلین  . انلد  های شهر اهواز مشاو  به تحصیل بلوده  دانشگاه

هلای شلهر اهلواز را بلرای      دهندگان دانشلگاه  درصد از پاسب5/1
کارشناسی ارشد و دکتلری  ، تحصیل در هر سه مقطع کارشناسی

 سلنی ة التحصلیالن در رد  درصلد از فلار    4/45. اند انتخاب کرده
 8/15، سلا   41تا  35سنی ة درصد در رد 4/31، سا  29تا  25

سلللا  و کمتلللرین گلللروه  41تلللا  21سلللنی ة درصلللد در رد
بیشللتر . سللا  سللن داشللتند 41تللا  35التحصللیالن بللین  فللار 
 2/31، درصد در حا  حاضر بیکار هسلتند  6/44التحصیالن  فار 

ا هل  درصلد آن  3/16التحصیالن با سمت کتابلدار و   درصد از فار 
های دانشگاهی و عمومی مشاو  بله   در سمت مدیریت کتابخانه

عنوان مربی مشاو  بله   درصد در حا  حاضر به4. خدمت هستند
دهندگان شال آزاد دارند و خلود نسلبت    درصد پاسب 5تدریس و 

در حا  حاضر اکثر پاسلب  . اند وکار اقدام نموده اندازی کسب به راه
و کلار بلرای     دازی کسلب انل  درصد نسبت به راه 8/71دهندگان 

ها بیان کردند برای  از آن درصد28/ 7اند و  خود تمایل نشان داده
بلا وجلود تمایلل بلاالی     . وکلار تملایلی ندارنلد    اندازی کسلب  راه

درصلد از  8/27و کار فقلط   اندازی کسب  دهندگان برای راه پاسب
درصلد   3/71انلد و   و کلار نملوده   اندازی کسب  ها اقدام به راه آن
 .  اند ون هیچ اقدامی انجام ندادهتاکن

پژوهش  عنوان جامعهالتحصیالن بهعلت انتخاب فار 
آموختگلان نسلبت بله عواملل     منظور سنجش نگرش دانش به

تأثیرگللذار بللر وضللعیت کللارآفرینی در علللم اطالعللات و      
هلا پلس از   ی اصللی آن شناسی این اسلت کله دغدغله    دانش

رای اعتباریلابی از  بل . ی اشتاا  اسلت مسأله فراغت از تحصیل
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روش تحلیل عامل اکتشافی استفاده شد که با اسلتفاده از نلرم   
 . انجام شد 22ة اس نسخ. اس. پی. افزار اس

موانلع   پژوهش سلاخت و اعتباریلابی پرسشلنامة   در این 
از چهلار مرحلله   ، کارآفرینی در علم اطالعات و دانلش شناسلی  

متایرهلای  ی ی او  مجموعله در مرحلله : تشکیل شلده اسلت  
برای ایلن منظلور بله    . آوری نمودیم اثرگذار بر کارآفرینی را جمع

آوری جهلت جملع  ) ی کارآفرینی پرداختیمبررسی متون در حوزه
ی های صورت گرفتله در حرفله  پژوهش، متایرها باید دید جامع
هلا در نظلر گرفتله    شناسی و دیگر حرفله علم اطالعات و دانش

ایلن  . متایر شلد  155آوری ه جمعبررسی متون منجر ب(. اندشده
هایی ارائه شدند و جهلت سلنجش روایلی    متایرها در قالب گویه
تلن از اعضلای هیئلت علملی گلروه عللم        7صوری در اختیلار  
-ی عللوم ترتبیلی و روان  شناسلی دانشلکده  اطالعات و دانلش 

نفلر از اسلاتید    3، تن از اساتید گروه مدیریت آموزشی 5، شناسی
ی کلارآفرینی فعالیلت پژوهشلی    ه در حلوزه شناسی ک گروه روان

پلس  . نفر از اساتید گروه اقتصاد قرار گرفت 3داشتند و در نهایت 
ی نتیجله . ها تایرات مورد نیلاز اعملا  شلد   از دریافت نظرات آن

پوشلانی بعضلی از   ها به دلیل هماین تاییرات کاهش تعداد گویه
-حاصل از مرحلههای دوم گویهة در مرحل. مورد بود 84ها به آن

 5ای با طیلف لیکلرت   گویه 84 صورت یک پرسشنامةی او  به
، نملره  4ملوافقم  ، نملره  5کلامالً ملوافتم   ) ارائه شلدند ای  گزینه

در (. نملره  1نمره و کامالً مخالفم  2مخالفم ، نمره 3نظری ندارم 
-نقلر از فلار    31ی پرسشنامه در بلین  فرم اولیه، ی سوممرحله

برفلی انتخلاب شلده    گیری گلولله روش نمونه التحصیالن که به
اجرا گردید تا هم پایایی پرسشنامه محاسبه شلود و هلم از   ، بودند
التحصللیالن پاسللخگو خواسللته شللود نظللرات خللود را در   فللار 

بلا  . های هر گویله بیلان کننلد   خصوص قابل درک بودن عبارت
ها مشخص شد که پرسشلنامه از  سنجش پایایی اولیه پرسشنامه

-همچنلین پلس از جملع   . برخوردار است( 97/1) مطلوب پایایی

-بله ؛ ها اصالحاتی در پرسشنامه صورت گرفلت آوری پاسخنامه

هلا تاییلر   بندی برخلی گویله  طوری که ساختار نگارشی و جمله
 فلرم میلانی پرسشلنامه طراحلی شلد     ، ی چهارمدر مرحله. یافت

 اصالح شده پس از گلرفتن پایلایی و برخلوردار    یعنی پرسشنامة)
و با توزیلع آن در بلین دیگلر    ( بودن پرسشنامه از پایایی مطلوب

ی مرحلله ( التحصلیالن نفلر فلار    221) پژوهش اعضای جامعه
 .  ها آغاز گردیداعتباریابی پرسشنامه

تکمیلل و  ، برای انجام صحیح و مناسب فرایند توزیلع 
های چلاپی را  پژوهشگر پرسشنامه، نهایی آوری پرسشنامةجمع
-برخی از فلار   حضوری و به دلیل عدم دسترسی بهصورت به

صلورت آنالیلن از طریلق    ها بله ارسا  پرسشنامه، التحصیالن
در . هلای تلگراملی صلورت گرفلت    پست الکترونیک و گلروه 

ضمن پژوهشگر هنگام توزیع توضیحات الزم از هلدف کلار را   
گونله محلدودیت   هلیچ . نملود دهنگان ارائه ملی نیز برای پاسب
-پس از جملع . شدها اعما  نمیتکمیل پرسشنامه زمانی برای

پرسشنامه برگشت  215ها در نهایت آوری و بررسی پرسشنامه
از . دهلد درصلدی را نشلان ملی    86که نرخ بازگشت ؛ داده شد
هلا  پاسخنامه کدگذاری شده و داده 212، پرسشنامه 215میان 

نلرم  های آملاری بلا اسلتفاده از    داده. مورد استفاده قرار گرفتند
ملورد تجزیله و تحلیلل     22ی اس نسلخه . اس. پی. افزار اس
از تحلیل علاملی بله روش   ، در بررسی روایی سازه. قرار گرفت

و در  2از نوع چرخش واریملاکس ، و چرخش 1های اصلی مالفه
( ضریب آلفای کرونبلاخ ) ی همسانیاز محاسبه، بررسی پایایی
 .  استفاده شد
 

 ی تحقیقها یافته
هللای مربللوط بلله یافتلله، پللژوهش در دو بخللشهللای یافتلله

 .  گردنداعتباریابی و پایایی ارائه می
 

روایی پرسشنامه موانع کارآفرینی در علم اطالعات و 

 شناسیدانش

توسلط اعضلای    هلا  پس از این که روایی صلوری پرسشلنامه  
گلروه  ، شناسلی هیأت علملی گلروه عللم اطالعلات و دانلش     

اقتصاد دانشگاه شهید چمران شناسی و روان، مدیریت آموزشی
از طریلق تحلیلل   ، ی پرسشنامه نیزروایی سازه، اهواز تأیید شد

. های اصلی بررسلی شلد  عاملی اکتشافی با روش تحلیل مالفه
هلای اصللی یلک ابلزار صلورت       این کار جهت شناسایی سازه

از روش ، همچنین برای اطمینلان از اسلتقال  عواملل   . گرفت
، پلیش از تحلیلل علاملی   . گردیلد چرخش واریماکس اسلتفاده  

 : ها رعایت شودالزم است این مفروضه
3 مقدار شاخص کفایت نمونه برداری. 1 

KMO   آزمون کیلزر
 .  باشد 6/1والکین باید بزرگتر از  –میر  –

برای اطمینان از این موضوع که ملاتریس همبسلتگی زیلر    . 2
منظلور  بنای تحلیل عاملی در جامعه برابر صفر نیست و بله 

 .  شوداستفاده می 4از آزمون کرویت بارتلت، بررسی آن

در ماتریس عاملی و چرخش ( گویه) بار عاملی هر ساا . 3

                                                      
1. Principal Component Analysis 
2. Varimax Rotation 
3. Kaiser- Meyer- Olkin (KMO)  
4. Bartlett Test of Sphersity (BTS)  
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 . و ترجیحاً بیشتر از آن باشد 3/1یافته دست کم باید 

کم باید متعللق بله سله سلاا      ها دستهریک از عامل. 4
 . باشد
ترین کارهلا جهلت انجلام تحلیلل     یکی از ابتدایی 
 ی نمونله اطمینان از مطلوب بودن انلدازه ، اکتشافیعاملی 

، به همین دلیل جهت تأیید بسندگی نمونله . پژوهش است
 یعنلی شلاخص  ، های تأیید بسندگی نمونهاز یکی از روش

(KMO اولکلین  -میر -آزمون کیزر )   و از آزملون بارتللت
هملان  . ها استفاده شدجهت شناسایی همبستگی بین گویه

آزملون  ، در ایلن پلژوهش  ، دهدان مینش 1طور که جدو  
619/1  =KMO هلا را  کفایت حجم نمونه و قابلیت گویه

همچنین آزملون  . بندی عاملی تأیید کرده استبرای دسته
درصد معناداری  5کم تر از ( sig) بارتلت با سطح معناداری

پلس در ایلن   ، ماتریس همبستگی را شناسایی کرده اسلت 
( مد  عاملی) ایی ساختارپژوهش تحلیل عاملی برای شناس

 . مناسب است

بارتلت و ، KMO) های مقدماتی تحلیل عواملآزمون. 1جدول 

 (دترمینان ماتریس

 گیریشاخص کفایت نمونه 313/2

 مجذور کای 118/8116
 

 آزمون بارتلت
 درجه آزادی 1596

 سطح معناداری 111/1

و با  های اصلیی تحلیل مالفهتحلیل عاملی آزمون با شیوه
بر  31/1استفاده از چرخش واریماکس و با حداقل بار عاملی 

عامل  5بندی گویه انجام شد که منجر به دسته 84روی 
هایشان این عوامل همراه با گویه 2در جدو  . قابل قبو  شد
 . اندنشان داده شده

. بار عاملی هر گویه آورده شلده اسلت   2در جدو  
نع آموزشی بلا بیشلترین   این جدو  بیانگر آن است که موا

-بیشلترین تأثیرگلذاری بلر کلارآفرینی دانلش     ، بار علاملی 

، شناسی را داردی علم اطالعات و دانشآموختگان در رشته
-اجتمللاعی از نظللر فللار  -در حلالی کلله عامللل فرهنگلی  

ی علللم التحصللیالن ایللن رشللته بللر کللارآفرینی در رشللته
 . ترین تأثیرگذاری دارد شناسی کم اطالعات و دانش

 

 هاشناسی همراه با گویهی علم اطالعات و دانشآموختگان در رشتهبندی عوامل تأثیرگذار بر کارآفرینی دانشدسته. 5جدول

 عوامل ها گویه

معرفی کارآفرینان رشته به دانشجویان و منظور  های جانبی به نبود برنامه، ناکافی بودن امکانات و تجهیزات آموزشی متناسب با بازار کار
 آموختگان دانش

کمبود استادان ، ها ها به ازای توجه به کیفیت علمی آن توسعه کمی دانشگاه، هانبود مالک کارآفرینانه در نظام تشویقی و انگیزشی دانشگاه
های آموزشی با  عدم تطابق برنامه، بردی در رشتهکار –های علمی ی مناسب برای آموزشفقدان زمینه، خبره و آگاه از مهارت کارآفرینی

های عملکرد ضعیف مراکز رشد و فناوری دانشگاه برای انجام فعالیت، های آموزش سنتیچالش در اثربخشی روش، نیاز بازار کار
های  مشاوره مهارت ونبود آموزش ، ها های آموزشی و توجه به نتایج آن عدم ارزشیابی مطلوب برنامه، آموختگان کارآفرینانه دانش

عدم توجه به معیارهای پذیرش دانشجو ، ها ها جهت شناسایی نیازهای آن عدم ارتباط دانشگاه با سایر سازمان، خوداشتاالی و کارآفرینی
های علمی  گردشکمبود بازدیدها و ، عدم همکاری دفتر ارتباط با صنعت و کارآفرینی با سایر واحدهای دانشگاهی، مطابق با نیاز بازار کار

نامناسب بودن کیفیت ، شناسی عدم ارائه درس کارآفرینی در رشته علم اطالعات و دانش، ی شالی خودمنظور آشنایی دانشجویان با آینده به
 های آموزشی و پژوهشی مرکز کارآفرینی دانشگاه علمی از طرح استقبا  کم اعضای هیئت، های کارورزی دوره زمان و مدت

1 

اندازی  های مجازی برای راه عدم اعتماد به شبکه، های کارآفرینانه های فناورانه الزم برای انجام فعالیت نبودن زیرساختفراهم 
 وکارهای اینترنتی کسب

توجهی به نقش فناوری اطالعات و  کم، های کارآفرینانه آموختگان از تأثیر فناوری اطالعات و ارتباطات بر انجام فعالیت ناآگاهی دانش
عدم ، های کارآفرینانه های اطالعاتی و ارتباطی مناسب با فعالیت عدم برخورداری از مهارت، های کارآفرینانه فرصتة ارتباطات در توسع

های پژوهشی و توسعه  عدم مشارکت بخش خصوصی در فعالیت، افزایی ناشی از فضای مجازی های رقابتی و هم توجه به ارائه برنامه
های کارآفرینی مرتبط با  استقبا  ناچیز از پژوهش، های پژوهش کارآفرینی آموختگان با اولویت عدم آشنایی دانش، های تولیدی فعالیت
پائین بودن ، های کارآفرینی ها و سخنرانی همایش، ها گروهی کمبود درس، های بنیادی و کاربردی رشته همگرا نبودن پژوهش، رشته

5 
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های شالی رشته ناشی از فناوری  آموختگان با فرصت عدم آشنایی دانش، کارآفرینیة زآموختگان به امر پژوهش در حو دانشة عالق
 های کارآفرینانه ناشی از فناوری اطالعات و ارتباطات اندازی فعالیت باال بودن هزینه راه، اطالعات و ارتباطات

ها در  التحصیالن و ناکارآمدی آن های فار  کانونعدم توسعه ، آموختگان نهادینه نشدن فرهنگ کارآفرینی در بین دانشجویان و دانش
های استخدامی  ریزی و سیاست نبود برنامه، ناهمسو بودن هنجارهای اجتماعی و فرهنگی بافرهنگ کارآفرینی، کاریابی و هدایت شالی

 آموختگان جدید برای دانش

جامعه از  توجهی به ترویج فرهنگ کارآفرینی در کم، ار کارها و نیازهای آتی باز پذیرش دانشجو در دانشگاه عدم تناسب بین ظرفیت فعلی
 سوی دانشگاه

 بنیان های دانش و شرکت های علوم انسانی در مراکز رشد و فناوری مافو  ماندن جایگاه رشته

9 

ها در  ناکارآمدی آنالتحصیالن و  های فار  عدم توسعه کانون، آموختگان نهادینه نشدن فرهنگ کارآفرینی در بین دانشجویان و دانش
های استخدامی  ریزی و سیاست نبود برنامه، ناهمسو بودن هنجارهای اجتماعی و فرهنگی بافرهنگ کارآفرینی، کاریابی و هدایت شالی

 آموختگان جدید برای دانش

جامعه از  رهنگ کارآفرینی درتوجهی به ترویج ف کم، ها و نیازهای آتی بازار کار پذیرش دانشجو در دانشگاه عدم تناسب بین ظرفیت فعلی
 سوی دانشگاه

 بنیان های دانش و شرکت های علوم انسانی در مراکز رشد و فناوری مافو  ماندن جایگاه رشته

9 

، های دانشجویان از سوی دولت ها و ایده حمایت ناکافی از طرح، عدم وجود یک نظام و چارچوب قانونی برای پیشبرد کارآفرینی
ناآگاهی دانشجویان از قوانین و مقررات و چگونگی ، آموختگان برای تأمین مقدمات کارآفرینی دانشجویان و دانشهای مالی  محدودیت

قوانین و مقررات دست و ، گذاری دولت و دانشگاه برای تقویت کارآفرینی عدم سرمایه، اندازی یک کار در چارچوب قوانین و مقررات راه
های علوم انسانی برای  التحصیالن رشته حمایت مدیران دانشگاه از فار  عدم، وکار اندازی کسب اهآموختگان برای ر پاگیر پیش روی دانش

 های زایشی ایجاد شرکت

2 

 

 شناس دانشی علم اطالعات و آموختگان در رشتههای موانع کارآفرینی اثرگذار بر کارآفرینی دانش بار عاملی گویه. 9جدول 

 بار عاملی عوامل
 هاگؤؤؤؤؤؤؤؤویه

2 9 9 5 1 

    

653/1 
612/1 
591/1 
584/1 
573/1 
569/1 
556/1 
551/1 
535/1 
526/1 
474/1 
463/1 
449/1 
436/1 
435/1 
385/1 
382/1 
362/1 

 ناکافی بودن امکانات و تجهیزات آموزشی متناسب با بازار کار

 آموختگان معرفی کارآفرینان رشته به دانشجویان و دانشمنظور  های جانبی به نبود برنامه
 هانبود مالک کارآفرینانه در نظام تشویقی و انگیزشی دانشگاه

 ها ها به ازای توجه به کیفیت علمی آن توسعه کمی دانشگاه
 کمبود استادان خبره و آگاه از مهارت کارآفرینی

 ی در رشتهکاربرد –های علمی ی مناسب برای آموزشفقدان زمینه

 های آموزشی با نیاز بازار کار عدم تطابق برنامه
 های آموزش سنتیچالش در اثربخشی روش

های کارآفرینانه عملکرد ضعیف مراکز رشد و فناوری دانشگاه برای انجام فعالیت
 آموختگان دانش

 ها های آموزشی و توجه به نتایج آن عدم ارزشیابی مطلوب برنامه
 های خوداشتاالی و کارآفرینی مهارت مشاوره نبود آموزش و

 ها ها جهت شناسایی نیازهای آن عدم ارتباط دانشگاه با سایر سازمان

 عدم توجه به معیارهای پذیرش دانشجو مطابق با نیاز بازار کار
 عدم همکاری دفتر ارتباط با صنعت و کارآفرینی با سایر واحدهای دانشگاهی

 ی شالی خودمنظور آشنایی دانشجویان با آینده های علمی به کمبود بازدیدها و گردش

 شناسی عدم ارائه درس کارآفرینی در رشته علم اطالعات و دانش
 های کارورزی دوره نامناسب بودن کیفیت و مدت زمان

های آموزشی و پژوهشی مرکز کارآفرینی  علمی از طرح استقبا  کم اعضای هیئت
 دانشگاه

 های کارآفرینانه های فناورانه الزم برای انجام فعالیت فراهم نبودن زیرساخت  625/1   
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593/1 
551/1 
513/1 
516/1 
493/1 
438/1 
414/1 
413/1 
393/1 
388/1 
376/1 
352/1 
348/1 

 وکارهای اینترنتی اندازی کسب های مجازی برای راه عدم اعتماد به شبکه

های  بر انجام فعالیتآموختگان از تأثیر فناوری اطالعات و ارتباطات  ناآگاهی دانش
 کارآفرینانه

 های کارآفرینانه فرصتة کم توجهی به نقش فناوری اطالعات و ارتباطات در توسع

 های کارآفرینانه های اطالعاتی و ارتباطی مناسب با فعالیت عدم برخورداری از مهارت

 افزایی ناشی از فضای مجازی های رقابتی و هم عدم توجه به ارائه برنامه

 های تولیدی های پژوهشی و توسعه فعالیت رکت بخش خصوصی در فعالیتعدم مشا

 های پژوهش کارآفرینی آموختگان با اولویت عدم آشنایی دانش
 های کارآفرینی مرتبط با رشته استقبا  ناچیز از پژوهش

 های بنیادی و کاربردی رشته همگرا نبودن پژوهش

 ینیهای کارآفر ها و سخنرانی همایش، کمبود سمینارها

 کارآفرینیة آموختگان به امر پژوهش در حوز دانشة پائین بودن عالق

های شالی رشته ناشی از فناوری اطالعات و  آموختگان با فرصت عدم آشنایی دانش
 ارتباطات

 های کارآفرینانه ناشی از فناوری اطالعات و ارتباطات اندازی فعالیت باال بودن هزینه راه

  

513/1 
515/1 
491/1 
461/1 
395/1 
326/1 
333/1 

  

 آموختگان نهادینه نشدن فرهنگ کارآفرینی در بین دانشجویان و دانش
 ها در کاریابی و هدایت شالی التحصیالن و ناکارآمدی آن های فار  عدم توسعه کانون

 ناهمسو بودن هنجارهای اجتماعی و فرهنگی با فرهنگ کارآفرینی
 آموختگان استخدامی جدید برای دانشهای  ریزی و سیاست نبود برنامه

 ها و نیازهای آتی بازار کار پذیرش دانشجو در دانشگاه عدم تناسب بین ظرفیت فعلی
 جامعه از سوی دانشگاه کم توجهی به ترویج فرهنگ کارآفرینی در

های  و شرکت های علوم انسانی در مراکز رشد و فناوری مافو  ماندن جایگاه رشته
 بنیان دانش

 

525/1 
488/1 
488/1 
485/1 
391/1 
371/1 
364/1 
333/1 
323/1 

   

 عدم تمایل به کارآفرینی و خوداشتاالی
 نداشتن مهارت و تجربه کافی برای کارآفرینی

 آموختگان گرایی در بین دانش رواز روحیه مدرک
 پذیری فقدان روحیه کارآفرینی و مسئولیت

 کارآفرینیهای موجود برای  ناتوانی در شناسایی فرصت
 آموختگان به مشاغل دولتی و رسمی گرایش دانش

 های کارآفرینانه رو شدن با موانع اداری موجود برای انجام فعالیت ترس از روبه

 عالقگی به رشته و مشاغل مرتبط با آن بی

 نفس عدم خودباوری و اعتمادبه

561/1 
557/1 
549/1 
418/1 
331/1 
326/1 
328/1 

    

 و چارچوب قانونی برای پیشبرد کارآفرینیعدم وجود یک نظام 
 های دانشجویان از سوی دولت ها و ایده حمایت ناکافی از طرح

 آموختگان های مالی برای تأمین مقدمات کارآفرینی دانشجویان و دانش محدودیت
اندازی یک کار در چارچوب  ناآگاهی دانشجویان از قوانین و مقررات و چگونگی راه

 قوانین و مقررات
 گذاری دولت و دانشگاه برای تقویت کارآفرینی دم سرمایهع

 وکار اندازی کسب آموختگان برای راه قوانین و مقررات دست و پاگیر پیش روی دانش

های علوم انسانی برای ایجاد  التحصیالن رشته حمایت مدیران دانشگاه از فار  عدم
 های زایشی شرکت

 
 18شلود  مشلاهده ملی  ، 3 جدو  طور که درهمان

گویله بلر    7، گویله بلر عاملل دوم    14، گویه بر عامل او 
گویله بلر روی    7گویه بلر عاملل چهلارم و     9، عامل سوم
قرارگرفته که علت قرارگیری هر گویه در هلر  ، عامل پنجم

ی کننلده ضریب همبستگی آن گویه است که تعیین، عامل

در این پژوهش حداقل . استقرارگیری آن در عامل خاص 
و حداکثر بار عاملی برای تأیید و قرارگیلری گویله در هلر    

 3/1 -1ی بین عامل داشتن ضریب همبستگی در محدوده
 3ها در هر عامل در جلدو   ضریب همبستگی گویه. است

پوشانی  همچین با توجه به هم. انداز زیاد به کم مرتب شده
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اری این عوامل صورت گذنام، های هر عاملمحتوای گویه
 . گرفته است

شدت اثرگذاری موانع 4ی جدو ها با توجه به یافته
از نظر فار  التحصیالن براساس میانگین بدست آمده از بار 

 عاملل  گلذارترین  تلأثیر : به شرح زیر اسلت  ها گویه عاملی
 و اطالعلات  عللم  یرشلته  کلارآفرینی  بلر  شلده  شناسایی
آموزشلی و نظلام    عموانل  بله  مربلوط  عاملل ، شناسی دانش

موانلع  . اسلت  بوده( 582/1با میانگین بار عاملی ) آموزشی
ة در رتبل ( 456/1با میانگین بار عاملی ) پژوهشی و فناورانه

( 432/1با میانگین بار عاملی ) حمایتی -موانع قانونی، دوم
 رفتاری از نظر تأثیرگلذاری  –موانع فردی ، در جایگاه سوم

در جایگاه سلوم و کلم اثلر    ( 418/1با میانگین بار عاملی )
با میانگین بلار علاملی   ) اجتماعی -عامل از موانع فرهنگی

 . است 1( /381

بر اساس میانگین بار عاملی  شدت تأثیرگذاری موانع. 9جدول 

 هاگویه

 رتبه میزان اهمیت میانگین 

 1 موانع آموزشی  582/1

 5 موانع پژوهشی و فناورانه 456/1

 9 حمایتی -قانونی موانع 432/1
 9 رفتاری -موانع فردی 418/1

 2 اجتماعی- فرهنگیموانع  381/1

 
شلدت اثرگلذاری    5ی جلدو  هلا  با توجه به یافتله 

 شناسلایی  عاملل  گذارترین تأثیر: ها به شرح زیر استگویه
، شناسلی  دانلش  و اطالعات علم یرشته کارآفرینی بر شده
 بلوده . ( /653 عاملی بار با) آموزشی موانع به مربوط عامل
 با متناسب آموزشی تجهیزات و امکانات بودن ناکافی. است
، نفس  اعتماد به و خودباوری عدم و تأثیر بیشترین کار بازار

( 323/1با بلار علاملی   ) رفتاری -عامل مربوط موانع فردی
 کللارآفرینی بللر هللاگویلله میللان در را تللأثیر تللرینکللم
شناسلی   دانلش  و اطالعلات  عللم  یرشته التحصیالن فار 

 . داشته است های شهر اهواز دانشگاه

 شدت تأثیرگذاری گویه براساس بار عاملی. 2جدول 
 عوامل ( بار عاملی باال) با بیشترین ت  یرگذاری ها گویه ( بار عاملی پایین) با کمترین ت  یرگذاری ها گویه

های آموزشی و پژوهشی مراکز  علمی از طرح هیئتاستقبا  کم اعضای 
 کارآفرینی

 1 ؛ ناکافی بودن امکانات و تجهیزات آموزشی متناسب با بازار کار

 های فعالیت انجام برای الزم یفناورانه های زیرساخت نبودن فراهم های کارآفرینانه اندازی فعالیت راه باال بودن هزینه
 ؛ کارآفرینانه

5 

 انسانی علوم هایرشته التحصیالنفار  از دانشگاه مدیران حمایت  عدم
 زایشی هایشرکت ایجاد برای

 9 ؛ کارآفرینی پیشبرد برای قانونی چارچوب و نظام یک وجود عدم

 9 خوداشتاالی و کارآفرینی به تمایل عدم نفس اعتمادبه و خودباوری عدم

 و فناوری و رشد مراکز در انسانی علوم های رشته جایگاه ماندن مافو 
 بنیان دانش های شرکت

 2 آموختگان نهادینه نشدن فرهنگ کارآفرینی میان دانشجویان و دانش

 
پایایی پرسشنامه موانع کارآفرینی در علم اطالعات 

  شناسیو دانش

آلفلای  ) پایایی نهایی پرسشنامه به روش همسلانی درونلی  
. اندارائه شده 6ه شد که نتایج آن در جدو محاسب( کرونباخ

همسلانی  ، شلود مشلاهده ملی   6همان گونه که در جلدو   
درونی یلا آلفلای کرونبلاخ در کلل پرسشلنامه و ابعلاد آن       

 . بخش است رضایت

 ( شناسیی علم اطالعات و دانشدر رشتهموانع اثرگذار بر کارآفرینی ) ضرایب آلفای کرونباخ هریک از ابعاد. 3جدول
 عامل ابعاد ها تعداد گویه ضریب پایایی

 1 موانع آموزشی و نظام آموزش 18 87/1

 5 موانع پژوهشی و فناوری 14 77/1

 9 حمایتی –موانع قانونی  7 83/1

 9 رفتاری -موانع فردی 9 83/1

 2  اجتماعی -موانع فرهنگی 7 85/1
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 گیریبحث و نتیجه
هللای پللژوهش نشللان داد کلله هللای آمللاری دادهبررسللی

علللم اطالعللات و  موانللع کللارآفرینی در رشللتة پرسشللنامة
منظور به. شناسی دارای روایی و پایایی مناسبی است دانش

هلای اصللی و   از روش مالفله ، سنجش روایلی پرسشلنامه  
بلر اسلاس   . نوع واریماکس استفاده شدها از چرخش مالفه

انع عمده در تحلیلل علاملی   م 5، های صورت گرفتهتحلیل
ی عللم اطالعلات و   موانع کلارآفرینی در رشلته   پرسشنامة

 . شناسی شناسایی و استخراز شددانش
های زیلر  گویه، گانهدر مورد هر کدام از عوامل پنج

ی بلر  تلرین شلدت اثرگلذار   بلیش ، ترین بار علاملی  با بیش
-ی علم اطالعات و دانشآموختگان رشتهکارآفرینی دانش

 : اندشناسی داشته
ناکللافی بللودن امکانللات و تجهیللزات : عامللل او 

عاملل  . (؛ /653 علاملی  بار با) آموزشی متناسب با بازار کار
ی الزم بلرای  هلای فناورانله   فراهم نبودن زیرسلاخت : دوم

عدم وجود یلک  : عامل سوم؛ های کارآفرینانه انجام فعالیت
عاملل  ؛ نظام و چارچوب قانونی بلرای پیشلبرد کلارآفرینی   

عاملل  ؛ عدم تمایلل بله کلارآفرینی و خوداشلتاالی    : چهارم
نهادینه نشدن فرهنگ کارآفرینی میان دانشلجویان  : پنجم

 . آموختگان و دانش
التحصللیالن  هللای فللوق فللار بللا توجلله بلله یافتلله

را ناکلافی   ارآفرینیترین و تأثیرگذارترین مانع برای کل  مهم
بودن امکانات و تجهیزات آموزشی متناسلب بلا بلازار کلار     

هلای جلانبی    های نبلود برنامله  ضمن اینکه گویه؛ دانند می
منظللور معرفللی کارآفرینللان رشللته بلله دانشللجویان و   بلله

نبود مالک کارآفرینانه در نظام تشویقی و ، آموختگان دانش
ه به ازای توجه به کمی دانشگاة توسع، ها انگیزشی دانشگاه

های دوم  کیفیت علمی آن نیز از نظر تأثیرگذاری در اولویت
تلرین   کله یکلی از مهلم    جلایی از آن. تا چهارم قرار گرفتند

ة های آموزشی جوامع فراهم آوردن امکان ارائل  اهداف نظام
؛ های شالی و نیاز بازار کار است آموزش متناسب با مهارت

شلی اثلربخش بایلد عواملل     بنابراین در طراحی نظام آموز
محتلوای  ، هلای داوطلبلان   مهمی چلون شلرایط و ویژگلی   

هللای  تسللهیالت و تجهیللزات مللورد نیللاز و روش ، دروس
آموختگلان   دانشجویان و دانش. تدریس مناسب اتخاذ شود
شناسلی الگلوی مناسلبی از افلراد      علم اطالعلات و دانلش  

 تلاکنون  روی خود ندارند و نظام آموزشیکارآفرین را پیش
هللا بلله   شناسللایی و معرفللی آن  اقللدامات الزم را بللرای 

در نظلام  . دانشجویان و کارآفرینان رشته انجام نداده اسلت 

تشویقی و انگیزشی دانشگاه تاکنون اقداماتی بلرای ایجلاد   
. و کار صورت نگرفتله اسلت    اندازی کسب انگیزه جهت راه
پلذیرش دانشلجو    که رویکرد فعلی دانشلگاه با توجه به این

و هیچ توجهی بین ظرفیلت پلذیرش دانشلجویان بلا      است
طبیعلی اسلت کله    ؛ گیلرد  نیازهای بازار کلار صلورت نملی   

آموختگان بعلد از فراغلت از تحصلیل بلا بلازار کلار        دانش
محدود مواجه شلوند و نتواننلد بلرای ایجلاد کلارآفرینی و      

های  بخشی از پژوهش این امر با. خوداشتاالی اقدام نمایند
 صلابری و ، الحلوائجی  بلاب (، 1391) احمدیپناه و حیدری

 عللی و سلیادت   پیلر (، 2111) دوتلوات (، 1391) پور شمها 
 کارماریتلا و همکلاران  (، 1391) صفوی و ملرادی (، 1391)
رحملانی و نظللری  (، 2116) کاتونلدا و گاباگلامبی  (، 2116)

 طالشلی (، 1386) محمدی و مقیمی، بیگی(، 1382) کتولی
های پلژوهش امیلری و    با یافته خوانی دارد اما هم( 1392)

 . خوانی ندارد هم( 1388) مرادی
التحصلللیالن عللللم اطالعلللات و  دیلللدگاه فلللار 

های شهر اهواز در مورد ماثرترین  شناسی در دانشگاه دانش
ی های فناورانه فراهم نبودن زیرساخت، گویه در عامل دوم

های کارآفرینانه در بعلد فنلاوری و    الزم برای انجام فعالیت
هلای پژوهشلی    آموختگلان بلا اولویلت    دم آشنایی دانلش ع

با توجه به رشد روزافلزون  . کارآفرینی در بعد پژوهش است
های سلنتی   های نوین ارتباطی و از بین رفتن شیوه فناوری

افزایش دسترسی به ، شناسی آموزش علم اطالعات و دانش
اطالعات و جایگزینی ابزارهلای الکترونیکلی و اسلتفاده از    

انتظلار  . ناپلذیر اسلت   رسانی اجتنلاب  ای نوین اطالعه شیوه
رود با درک این نیلاز مسلئولین دانشلگاهی امکانلات و      می

ی الزم متناسلب بلا بلازار کلار را بلرای      تجهیزات فناورانه
گرچلله . آموختگللان فللراهم کننللد  دانشللجویان و دانللش 

شناسی به دلیلل   ی علم اطالعات و دانشدانشجویان رشته
هلای بلاالیی در    شده از قابلیت وس ارائه ماهیت رشته و در
اما فلراهم نبلودن   ؛ های نوین برخوردارند استفاده از فناوری

هللای  هللای الزم در انجللام فعالیللت امکانللات و زیرسللاخت
 . ها ایجاد اختال  خواهد کرد آنة کارآفرینان

آموختگللان بللا بللازار کللار و   عللدم آشللنایی دانللش
هلای   ها از طلرح  آن باعث عدم آگاهی، کارآفرینی در رشته

پژوهشی در این حلوزه و در نتیجله مشلارکت نداشلتن در     
در واقلع  . شلود  های متناسب با بازار کار ملی  انجام پژوهش

دانشجویان در زمان تحصیل بله دلیلل امیلد بله مشلاغل      
یلا بله دنبلا  پلژوهش     ، دولتی پس از فراغت از تحصلیل 

بوط به دهند همه مر هایی انجام می روند یا اگر پژوهش نمی
نگری نسلبت   نگری و ژرف آینده. مسائل جاری رشته است
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در نتیجله  . شلود  ها دیده نملی  و کار در آن به مسائل کسب 
هلای صلورت گرفتله توسلط دانشلجویان و       اغلب پژوهش

عنلوان کلاربردی بلودن     ها بله  آموختگان گرچه از آن دانش
. گیلرد  شود ولی در عمل مورد استفاده قرار نملی  عنوان می

خصلوص  هلای پژوهشلی در رشلته بله     تعیلین اولویلت  لذا 
های پژوهشی که نیاز بازار کار را برآورده کند عالوه  اولویت

تواند دانشلجویان را از   می، ی کارآفرینیبر آشنایی با مقوله
همچنلین بلا ایجلاد    ؛ خود مطللع سلازد  ة اوضاع کاری رشت

ها را برای کلارآفرینی و   کارآفرینی استفاده از فرصتة روحی
آموختگلان   و کار در بین دانشلجویان و دانلش   ایجاد کسب 
بخشی از پلژوهش   های این پژوهش با یافته. افزایش دهد

(، 2116) کارماریتللا و همکللاران(، 1391) یللداللهی فارسللی
حیلدری  (، 1391) پورصالح و چهرقلانی (، 1391) جلیل پور

بلر  ( 1989) اما کتم، هم خوانی دارد( 1391) پناه و احمدی
قیده است کله کلارآفرینی بلر روی توسلعه فنلاوری      این ع

 . تأثیرگذار است
ای از  تلللرویج کلللارآفرینی نیازمنلللد مجموعللله   

ای است که این املر   قانونی و برنامه، های سازمانی حمایت
بلر  . شود شناسی نیز می علم اطالعات و دانشة شامل رشت
آموختگلان   های پژوهش حاضلر از نظلر دانلش    مبنای یافته
ک نظلام و چلارچوب قلانونی بلرای پیشلبرد      عدم وجود یل 

 تلأمین  برای مالی های های کارآفرینی و محدودیت فعالیت
آموختگان در عاملل   دانش و دانشجویان کارآفرینی مقدمات
حمایتی بیشلترین و تأثیرگلذارترین محلدودیت را     -قانونی

بنلابراین  ؛ کند های کارآفرینانه ایجاد می برای انجام فعالیت
منظلور تسلهیل    ساز و کارهای حمایتی بله  توجه به بعضی
هلای   و کلار و ایجلاد شلرکت     اندازی کسب روند قانونی راه

، تسهیل برخورداری کارآفرینان از تسهیالت بانکی، زایشی
تسلهیل برخلورداری از امکانلات و تجهیلزات موردنیلاز در      

حملایتی   –قالب تلدوین یلک نظلام و چلارچوب قلانونی      
و کارهللای   گیللری کسللب شللکلفراینللد ة کننللد تسللهیل

های پلژوهش حاضلر را بلا     توان یافته می. کارآفرینانه است
کارماریتللا و (، 1388) نتلایج پلژوهش یعقلوبی و همکلاران    

انصللاری و (، 1392) صللفوی و مللرادی(، 2111) همکللاران
 قربللانی پللور و صللابری(، 1392) طالشللی(، 1393) فکللور

ظللر یکسللان در ن( 1391) رضللوی و همکللاران (، 1391)
این عوامل ( 1392) اما در پژوهش صفوی و مرادی؛ گرفت

 . عنوان کم اثرترین عامل شناسایی شدند به
شناسی عدم  آموختگان علم اطالعات و دانش دانش

تمایل بله کلارآفرینی و خوداشلتاالی و نداشلتن مهلارت و      
ترین و تأثیرگلذارترین   کافی برای کارآفرینی از مهمة تجرب
رفتلاری بلرای انجلام     –موانع فلردی  های مربوط به  گویه
در تبیلین ایلن ملورد    . های کارآفرینانه عنوان کردند فعالیت
هلای درسلی و    توان چنلین نتیجله گرفلت کله برنامله      می

شناسلی   علم اطالعات و دانلش ة های آموزشی رشت فعالیت
ی کلارآفرینی را  نتوانسته دانش و مهارت موردنیاز در زمینه

التحصیالن پلس   بنابراین فار  ؛در دانشجویان پرورش دهد
الزم ة از اتمام تحصیالت به دلیل نداشتن روحیله و انگیلز  

های کارآفرینانه تملایلی   برای کارآفرینی برای انجام فعالیت
الزم اسلت تلدابیر اساسلی بلرای     . دهنلد  از خود نشان نمی

فراهم کردن شرایط برای تشلویق و ترغیلب دانشلجویان    
وران تحصلیل در دانشلگاه   و کلار در د   برای شروع کسلب 

عدم ثبات و فقلدان دانلش و   ، ایجاد شود و برای رفع ابهام
. هلای اساسلی برداشلته شلود     ای کلافی گلام   مهارت پایله 

هلای ایلن پلژوهش در راسلتای پلژوهش کاتونلدا و        یافته
رستگار (، 1391) حیدری پناه و احمدی(، 2116) گاباگامبی
 د پور داریلانی احم، نقشینه، منصوری نژاد(، 1388) هروکی

(، 1391) عبللداخ زاده و شلللریف زاده ، عربیللون (، 1391)
 . است( 1391) رضوی و همکاران

توانلد   طورکلی درک افراد از قصد کارآفرینی ملی  به
. جامعه قرار گیلرد ، دوستان، های خانواده تحت تأثیر نگرش

ارتباط اجتماعی مثبت به همراه خود کارآمدی احتما  قصد 
بنللابراین قصللد ، دهللد کللارآفرینی را افللزایش مللیو عمللل 
اجتماعی کله  -های فرهنگی ینی از تصورات و ارزشکارآفر

در عاملل  . گیرند نشأت خواهلد گرفلت  افراد در آن قرار می
اجتماعی نهادینه نشدن فرهنلگ کلارآفرینی در    -فرهنگی

ة آموختگان و همچنین عدم توسلع  بین دانشجویان و دانش
ها در کاریابی و  تحصیالن و ناکارآمدی آنال های فار  کانون

 از جمللله التحصللیالن هللدایت شللالی از دیللدگان فللار   
نهادینلله نشللدن فرهنللگ . هللا اسللت تأثیرگللذارترین گویلله

هلا و عقایلد    کارآفرینی بیانگر این واقعیت است کله ارزش 
شناسلی نتوانسلته    علم اطالعات و دانلش ة موجود در جامع

فکر و اندیشه خالق و یادگیری  تولید، سمت کار افراد را به
در نتیجه فرهنگ کلارآفرینی در  ؛ کسب و دانش سوق دهد
آموختگان این رشته اشاعه نیافته و  بین دانشجویان و دانش

تلوان   در تأیید این نتایج می. درون افراد نهادینه نشده است
میلرزا  (، 1391) هلای پلژوهش بللوچ و نیلک فلرد      از یافته
رحمانی و نظری (، 1387) ماسبیتاجور و پور طه، محمدی



 1394 چهارم. زمستانشماره ، سا  دوم، شناسیفصلنامه مدیریت اطالعات و دانش 32

( 2116) جلکه نیجبلویر (، 2111) راموجاندو(، 1382) کتولی
 . نام برد

در این پژوهش مانعی که بیشلترین محلدودیت را بلر    
موانلع  »کنلد بلا عنلوان    آموختگان ایجلا ملی  کارآفرینی دانش

و مانعی که کم ترین محلدودیت را  « آموزشی و نظام آموزشی
« اجتملاعی  -موانلع فرهنگلی  »عنلوان  ایجاد کلرده اسلت بلا    
-التحصیالن رشتهطور کلی از نظر فار به. شناسایی شده است

های شلهر اهلواز   شناسی در دانشگاهی علم اطالعات و دانش
به ترتیب از زیاد به کلم عبارتنلد   ، میزان شدت محدویت موانع

ناکلافی بلودن امکانلات و    ) موانع آموزشی و نظام آموزشلی : از
موانلع پژوهشلی و   (، وزشی متناسب بلا بلازار کلار   تجهیزات آم

ی الزم بلرای  هلای فناورانله   فراهم نبودن زیرسلاخت ) فناورانه
علدم  ) حملایتی  –موانلع قلانونی  ، های کارآفرینانه انجام فعالیت

(، وجود یک نظام و چارچوب قانونی بلرای پیشلبرد کلارآفرینی   
عللدم تمایللل بلله کللارآفرینی و   ) رفتللاری –موانللع فللردی  

نهادینلله نشللدن ) اجتمللاعی -موانللع فرهنگللی (، شللتاالیخودا
در (. آموختگلان  فرهنگ کارآفرینی میان دانشلجویان و دانلش  

ی ی محاسلبه پایایی پرسشلنامه نیلز بله وسلیله    ، این پژوهش
در . مورد سنجش قرار گرفلت ( همسانی درونی) شاخص پایایی

ضلرایب پایلایی   ، سنجش پایایی پرسشنامه با روش همسلانی 
 97/1برای عوامل و برای کلل پرسشلنامه    85/1تا  77/1بین 
موانلع   ی پایلا بلودن پرسشلنامة   دست آمد که نشان دهنلده به

 . شناسی است کارآفرینی در علم اطالعات و دانش
 

 پیشنهادهای پژوهش 
ی التحصلیالن رشلته  این پرسشنامه فقط از دیدگاه فار . 1

اهواز های شهر شناسی در دانشگاهعلم اطالعات و دانش
-التحصیل این رشتهفار  ی کوچکی از جامعهکه نماینده

بهتللر اسللت از دیللدگاه ، ، انللد اعتباریللابی شللده اسللت 
التحصیالن این رشته در کل کشور نیلز اعتباریلابی    فار 
زیرا کارآفرینی موضوعی است کله بلا توجله بله     ، گردد

فلردی و آموزشلی مختللف    ، اقتصادی، شرایط اجتماعی
بنلدی  بدین روی ممکن است که اولویلت  .یابدتاییر می

-عوامل و یا تعداد عوامل اثرگذار بلر کلارآفرینی دانلش   

تحلت  ، شناسیی علم اطالعات و دانشآموختگان رشته
تأثیر شرایط گوناگون در سایر شهرها نتایجی متفاوت با 

ایللن ، همللین منظللوربلله. ایللن پللژوهش را نشللان دهللد
 . شده استپرسشنامه در پیوست این مقاله ارائه 

تلوان ایلن   ملی ، جهت اعتبار یلابی بهتلر پرسشلنامه    در. 2
 . پژوهش را از نگاه دانشجویان این رشته نیز سنجید

شناسلایی متایرهلای اثرگلذار بلر     ، در این پژوهش
شناسلی   آموختگان علم اطالعات و دانلش کارآفرینی دانش

ی کلارآفرینی جملع آوری   در آغاز از دیلدگاه متلون حلوزه   
پس بهتر است در پژوهشی دیگلر شناسلایی ایلن    ، اندشده

متایرها ازطریق مصاحبه با اساتید و اعضای هیلأت علملی   
جمللع آوری شللوند و از نتللایج آن در تکمیللل بهتللر ایللن   

 . پرسشنامه استفاده گردد
 

 منابع

. فاطمه، نوشین فرد؛ فهمیه، الحوائجی باب؛ محمد رضا، اباذری
: شناسی و دانشکارآفرینی در علم اطالعات (. 1391)

در کارآفرینی و . راهبردها و راهکارهای ارتقای کارآفرینی
به کوشش محمد ، ها و مراکز اطالعاتیبازار کار در کتابخانه

 . 55-44، نشر کتابدار: تهران. زاده و غزاله عالی حسن
بررسی موانع کارآفرینی دانشگاهی و (. 1391. )فریدون، احمدی

اولین همایش . های ایران هسازی دانش در دانشگا تجاری
کارآفرینی و صنعت در ، نگری آینده، المللی مدیریت بین

 . دانشگاه سنندز. سنندز. آموزش عالی
ة ینانکارآفرنگرش (. 1388. )یزدان، علی نقی و مرادی، امیری

، علمی، اقتصادی، اجتماعیة ماهنام. دانشجویان و موانع آن
 . 56-46(. 116) 117. ی کار و جامعهفرهنگ
موانع محیطی (. 1393. )بهمن، محمدتقی و فکور، انصاری

فصلنامه ، آموختگان به کارآفرینی گرایش دانشجویان و دانش
 . 117-141: 72. ریزی در آموزش عالی پژوهش و برنامه

. زهرا، بهروز آذر؛ منوچهر، پور دارایانی احمد؛ منوچهر، انصاری
کارآفرینی ة وسعهای فردی اثرگذار بر ت ویژگی(. 1389)

ة توسع. استان تهرانة های خیری اجتماعی در ماسسه
 . 64-37(. 8) 2. کارآفرینی

های کارآفرینی پرتگاه»(. 1391. )ثریا، مژگان و نیک فرد، بلوچ
در کارآفرینی و بازار کار در . «رسانیدر کتابداری و اطالع

زاده و  به کوشش محمد حسن، ها و مراکز اطالعاتی کتابخانه
 . 81-69، نشر کتابدار: تهران. غزاله عالی

ها و تهدیدهای پیش  بررسی فرصت(. 1389. )نبی اله، بیات
های آموزشی و پژوهشی دانشجویان کارشناسی  روی فعالیت
کارآفرینی در ة های اصفهان و زنجان در حوز ارشد دانشگاه
کارشناسی ارشد ة نام پایان(. 1388-1378) سا  تحصیلی

دانشکده علوم تربیتی و ، ریزی آموزشی برنامهة رشت
 . دانشگاه اصفهان. شناسی روان

ها و بررسی فرصت(. 1391. )سعیده، علیرضا و سیادت، علی پیر
. رسانیی کتابداری و اطالعهای کارآفرینی در حوزهچالش

، ها و مراکز اطالعاتی در کارآفرینی و بازار کار در کتابخانه
نشر : تهران. غزاله عالیزاده و  به کوشش محمد حسن

 . 114-113، کتابدار
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طراحی و تبیین الگویی برای (. 1384. )مرتضی، جعفر زاده
. مورد دانشگاه تهران: آموختگان بینی کارآفرینی دانش پیش
دانشکده . نامه دکتری تخصصی مدیریت منابع انسانی پایان

 . دانشگاه تهران. مدیریت
ارهای ارتقای کارآفرینی بررسی راهک(. 1391. )سکینه، جعفری

در کارآفرینی و بازار کار در . رسانی در کتابداری و اطالع
زاده و  به کوشش محمد حسن، ها و مراکز اطالعاتی کتابخانه

 . 137-123، نشر کتابدار: تهران. غزاله عالی
شناسایی عوامل ماثر و موانع (. 1391. )پیمان، جلیل پور

در کارآفرینی و . شناسی دانشکارآفرینی در علم اطالعات و 
به کوشش محمد ، ها و مراکز اطالعاتی بازار کار در کتابخانه

 . 123-115، نشر کتابدار: تهران. زاده و غزاله عالی حسن
بررسی عوامل (. 1387. )علی، سید یوسف و میرشکاری، حجازی

مطالعه ) التحصیالن کشاورزی کارآفرینی در بین فار ة بازدارند
 . 61-49(: 1) 11. مجله کشاورزی(. تان بوشهراس: موردی

های  بررسی موانع و چالش(. 1392. )محسن، زاده طالشی حسن
کارآفرینی دانشجویان در مرکز آموزش عالی علمی ة توسع

نامه کارشناسی ارشد  پایان. کاربردی جهاد دانشگاهی بابل
دانشگاه . مدیریت، دانشکده علوم انسانی. مدیریت دولتی

 . تحقیقات آزاد اسالمیعلوم 
: تهران. مدیریت کارآفرینی(. 1385. )نرگس، حسن مرادی

 . ماسسه تحقیقات و آموزش مدیریت
کارآفرینی و بازار کار (. 1392. )غزاله، محمد و عالی، زادهحسن

 مجموعه مقاالت. رسانیها و مراکز اطالعدر کتابخانه
های اتحادیهی سر سراهمایش (. تهران: 1391: پنجمین)

 رسانیدانشجویی کتابداری و اطالع –های علمی انجمن
 . نشر کتابدار: تهران(. ادکا)

، پور سلیمان؛ سید جما ، اخ حسینی فرز؛ سید محمود، حسینی
شناسایی و تحلیل موانع کارآفرینی در (. 1389. )محمد رضا

آموزش عالی کشاورزی از دیدگاه دانشجویان کارشناسی 
ة مجله تحقیقات اقتصاد و توسع. استان تهرانارشد 

 . 368-352(: 41) 2. کشاورزی ایران
بررسی مشکالت (. 1391. )الهام، زهرا و احمدی، حیدری پناه

رسانی و  التحصیالن رشته کتابداری و اطالع بازار کار فار 
ها و  در کارآفرینی و بازار کار در کتابخانه. ارائه راهکارها
. زاده و غزاله عالی به کوشش محمد حسن ،مراکز اطالعاتی

 . 159-147، نشر کتابدار: تهران
و علم اطالعات  یآموزش کتابدار(. 1388. )غالمرضا، حیدری

فصلنامه کتابداری و . موانع و راهکارها: رانیدر ا
 (. 54) 14. یرسان اطالع

های  های و مانع بررسی فرصت(. 1391. )عبدالخالق، دلیجه
علوم تربیتی و ة دانشجویان دانشکد کارآفرینی برای

ة التحصیالن دانشکد شناسی از دیدگاه کارآفرینان و فار  روان
ة نامه کارشناسی ارشد رشت پایان. شناسی علوم تربیتی و روان

. شناسی دانشکده علوم تربیتی و روان. ریزی آموزشی برنامه
 . دانشگاه اصفهان

نظام  های چالش. (1382. )علی، نظری کتولیامین و رحمانی, ر
اولین ، التحصیالن فار آموزش عالی در ارتباط با اشتاا  

دانشگاه ، تهران، همایش اشتاا  و نظام آموزش عالی کشور
 . تربیت مدرس
های شخصیتی سنجش ویژگی(. 1388. )زهرا، رستگار هروکی

های رسانان شاغل در کتابخانهکارآفرینی کتابداران و اطالع
نامه کارشناسی ارشد پایان. دولتی شهر تهرانهای دانشگاه

دانشکده روانشناسی و علوم ، رسانیکتابداری و اطالع
 . دانشگاه الزهرا، تربیتی
.؛ احمد، فر رضوان.؛ نگین، سید مصطفی و فالح حقیقی، رضوی

تحلیل موانع کارآفرینی در (. 1391. )خلیل، کالنتری
(. نشجویانازدیدگاه دا) های کشاورزی ایران دانشکده

 . 78-59(. 11) 4. مدیریت دولتی
های ی نقش کتابخانهسنج امکان(. 1391. )زینب، سادات سیدی

های عمومی در توسعه و ترویج کارآفرینی از دیدگاه کتابخانه
کارشناسی ارشد کتابداری  نامه انیپا. عمومی استان اصفهان

 دانشگاه، تحقیقات و فناوری، وزارت علوم. رسانیو اطالع
 . شناسیدانشکده علوم تربیتی و روان، اصفهان

 موانع و هاچالش(. 1392. )خدیجه، مرادی زینب و، صفوی

 به یرسان اطالع و کتابداری یرشته آموختگاندانش ترغیب

. ها و خدمات اطالعاتی نظام. زاییاشتاا  و کارآفرینی ایجاد
2 (6 :)55-66 . 
(. 1391. )حسین، زاده مهدی؛ معصومه، یفیلط؛ حسن، یامیانص

در  یمشارکت یریتمد یو رفتار یموانع ساختار یبررس
(: 4) 1. شناسی دانش. استان مازندران یعموم های کتابخانه

59- 71 . 
، زاده شریف؛ غالمحسن، عبداخ زاده؛ ابوالقاسم، عربیون

بررسی و تحلیل گرایش به خوداشتاالی (. 1392. )ابوالقاسم
مورد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع ) در بین دانشجویان

(: 4) 44. تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران(. گرگان
591-581 . 
(. 1392. )نصراله، محمدی؛ حمید، قاسمی؛ ابوالفضل، فراهانی

کارآفرینی ة بررسی عوامل محیطی ماثر بر روحی
. بدنی تربیتة آموختگان تحصیالت تکمیلی رشت دانش

 . 74 -61(. 7( )3) 2. دی در مدیریت ورزشیهای کاربر پژوهش
شناسایی موانع (. 1394. )حسن، لطیف و صدیقی، زاده محمد

مطالعه ) آموزش کارآفرینی در مراکز آموزش کشاورزی
(. مرکز آموزش کشاورزی شهرستان میاندوآب: موردی
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 . 51-43(. 3) 2. کارآفرینی کشاورزی
. محمدرضا، بخش رستم؛ حمید، قاسمی؛ رضا، یمحمدکاظم

شناسایی و تحلیل موانع رفتاری کارآفرینی سازمانی (. 1391)
های پژوهش. کشور( وزارت ورزش) یبدن تیتربدر سازمان 

 . 111 – 89(: 2) 1. مدیریت ورزشی و علوم حرکتی
بررسی عوامل (. 1389. )مسلم. مصطفی و محمدیان، محمدیان

اولین . داثربخش کارآفرینی و راهکار گذر از موانع موجو
بهمن ( 28و  27) کنفرانس مدیریت و نوآوری و کارآفرینی

 . شیراز. 89
، داریانی پور احمد؛ ادرن، نقشینه؛ بدالکریمع، نژاد منصوری

های شخصیتی کارآفرینی  بررسی ویژگی(. 1391). حمودم
. دانشگاه تهران رسانی اطالعدانشجویان علوم کتابداری و 

(: 3) 18. یعموم یها و کتابخانه یرسان قات اطالعیتحق
449-468 . 

. عبدالرسو ، جمشیدیان؛ سعید، رجایی پور؛ اعظم، میرزا صفی
 ینیکارآفر های قابلیتو  ین سواد اطالعاتیرابطه ب(. 1391)

. دانشگاه اصفهان یلیالت تکمیتحص های دورهان یدانشجو
 . 268-241(. 1) 14. رسانی کتابداری و اطالع

، تاجور؛ سیاوش، طهماسبی پور؛ محمد حسین، میرزا محمدی
موانع و راهکارهای کارآفرینی در آموزش عالی (. 1387. )آذر

 . 47-34: 96. کار و جامعه. ایران
موانع کارآفرینی دانشگاهی و (. 1388. )محمد رضا، نوروزی

کار و . اقدامات راهبردی برای تقویت کارآفرینی دانشجویان
 . 17 -11: 111. جامعه

. مرتضی، باقری فرد؛ محمدرضا؛ زالی؛ جهانگیر، للهی فارسییدا
شناسایی عوامل ساختاری ماثر بر کارآفرینی (. 1391)

. مطالعه موردی دانشگاه جامع عملی کاربردی؛ دانشگاهی
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