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on its human resources. It is a human force that, with the power of thought contemplation/thinking and
the optimal use of material resources, causes the progress of a society. These cases have led policymakers
and thinkers to pay more attention to the concept of entrepreneurship so that the last model of
development is considered to be the development arising from entrepreneurship. Therefore, the need
for entrepreneurial graduates and students has increased and the goal of many prestigious universities
in the world is to nurture students and consequently entrepreneurial graduates. Various factors influence
the formation of entrepreneurial behavior among which self-efficacy is one of the most important factors
that affect entrepreneurial behavior. Self-efficacy is one of the cognitive talents of entrepreneurship
Therefore, recognizing the factors related to students' entrepreneurial behavior, such as communication
skills and information literacy, can provide a good platform for the development of entrepreneurial
attitude and behavior and, finally, by cultivating these talents, the existing fields of entrepreneurship can
be exploited utilized and positive results consequences in higher education can be achieved. The aim of
this study was to investigate examining the relationship between communication skills with students'
entrepreneurial self-efficacy with the mediating role of information literacy.
Methods: The research method is descriptive-correlational. The statistical population included 6701
undergraduate students of Bu Ali Sina University, 364 people using stratified random sampling method
based on Krejcie and Morgan table were selected. Standard questionnaires of entrepreneurial selfefficacy, communication skills and information literacy were used to collect research data. The validity of
the questionnaires was calculated using content and face validity, and its reliability was calculated
through Cronbach's alpha coefficient and was estimated to be 0.95, 0.85 and 0.95, respectively. Structural
equation modeling was used to analyze the data.
Findings: Findings showed that all relationships between variables are significant and the theoretical
model of the research is approved and accepted as the final model. The mediating role of information
literacy was also revealed and the relationship between communication skills and information literacy
and its components was positive and significant and communication skills and its components were
predictors of information literacy. There is also a positive and significant relationship between
communication skills and entrepreneurial self-efficacy and its components.
Conclusions: There is a relationship between communication skills and students' entrepreneurial selfefficacy with the mediating role of information literacy. The present study, like any other research, was
faced with limitations, such as limitation of using the questionnaire as the only data collection tool and
not using other tools as well as geographical and educational restrictions. Therefore, it is suggested that
the present study had better be conducted in other geographical areas and educational courses so that
generalizability power of the findings can be increased. In line with the findings of the present study, it is
suggested that by holding workshops and training classes, students can be introduced to appropriate
communication methods and skills and be empowered in this field. It is recommended that the officials
and professors, considering the important effects of communication skills and information literacy,
primarily pay more attention to this important issue and follow them more in order to be a suitable model
for students. The next suggestion is that the university should provide more appropriate access and
optimal use of information.
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مقاله پژوهشی

بررسی نقش میانجی سواد اطالعاتی در رابطه بین مهارتهای ارتباطی و خودکارآمدی کارآفرینانه
محمد امین قشمی ،1فخرالسادات نصیری ولیک بنی
1
2

*2،

گروه علوم تربیتی ،دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی ،تهران ،ایران
گروه علوم تربیتی ،دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه بوعلی سینا ،همدان ،ایران
چکیده
پیشیینه و اهدا ::ترقی و توسعهه یک کشعور ،بیش از هر چیز وابسعته به منابع انسعانی آن اسعت .نیروی انسعانی اسعت که با قدرت
تاریخ دریافت 12 :دی 1399
تاریخ داوری 12 :اسفند 1399
تاریخ اصالح 4 :اردیبهشت 1400
تاریخ پذیرش 10 :خرداد 1400

اندیشعه و بهرهگیری بهینه از منابع مادی ،موجبات ترقی جامهه میشعود ای موارد موجب شعده که سعیاسعتگذاران و اندیشعمندان
مفهوم کارآفرینی را بیش از پیش مورد توجه قرار دهند تا آنجا که آخری الگوی توسععهه ،توسععهه برخاسععته از کارآفرینی قلمداد
میشععود از همی رو نیاز به دانشآموختگان و دانشععجویان کارآفری افزایش یافته و هدف بسععیاری از دانشععگاههای مهتبر جهان،
پرورش دانشعجویان و در نتیجه دانشآموختگان کارآفری اسعت .در شعک گیری رفتار کارآفرینانه عوام گوناگونی تاثیرگذارند که
خودکارآمدی یکی از مهمتری عوام موثر بر آن اسعت خودکارآمدی یکی از موارد اسعتهداد شعناختی کارآفرینی محسعو میشعود

واژگان کلیدی:

بنابرای شعناخت عوام مرتبط با رفتارکارآفرینانه دانشعجویان همچون مهارتهای ارتباطی و سعواد اطالعاتی ،میتواند بسعتر مناسعبی

خودکارآمدی کارآفرینانه

برای رشععد نگرش و رفتار کارآفرینی فراهم نماید و در نهایت با پرورش ای اسععتهدادها میتوان از زمینههای موجود کارآفرینی

کارآفرینی

بهرهبرداری کرده و به پیامدهای مثبت در آموزش عالی دسعت یافت .هدف پژوهش حاضعر بررسعی رابهه بی مهارتهای ارتباطی با

مهارتهای ارتباطی

خودکارآمدی کارآفرینانه دانشجویان با نقش میانجی سواد اطالعاتی بود

سواد اطالعاتی

روشها :روش تحقیق توصعیفی از نو همبسعتگی بود جامهه آماری شعام  6701نفر از دانشعجویان دوره کارشعناسعی دانشعگاه بوعلی
سعینا بودند که با اسعتفاده از روش نمونهگیری تصعادفی طبقهای و بر اسعا

جدول کرجسعی و مورگان  364نفر به عنوان نمونه انتخا

شعدند برای گردآوری دادههای پژوهش از پرسعشعنامههای اسعتاندارد خودکارآمدی کارآفرینانه ،مهارتهای ارتباطی و سعواد اطالعاتی
* نویسنده مسئول

اسعتفاده شعد روایی پرسعشعنامهها با اسعتفاده از روایی محتوایی و صعوری ،و پایایی آن نیز از طریق ضعریب آلفای کرونباخ محاسعبه و به
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ترتیب  0/85 ،0/95و  0/95برآورد گردید جهت تجزیه و تحلی دادهها از مدلیابی مهادالت ساختاری استفاده شد
یافتهها :نشعان داد کلیه روابط بی متغیرها مهنیدار بوده و مدل نظری پژوهش تأیید و به عنوان مدل نهایی پذیرفته میشعود نقش
میانجیگری سعواداطالعاتی نیز آشعکار شعد و رابهه بی مهارتهای ارتباطی با سعواد اطالعاتی و مللفههای آن مثبت و مهنیدار بوده و
مهعارتهعای ارتبعاطی و مللفعههعای آن پیش بینی کننعده سعععواد اطالععاتی بود همچنی بی مهعارتهعای ارتبعاطی بعا خودکعارآمعدی
کارآفرینانه و مللفههای آن رابهه مثبت و مهنادار وجود دارد
نتیجیهگیری :بی مهعارت های ارتباطی با خودکارآمدی کارآفرینانه دانشعععجویان با نقش میانجی سعععواد اطالعاتی رابهه وجود دارد
پژوهش حاضعر مانند هر پژوهش دیگر با محدودیتهایی همانند محدود بودن ابزار گردآوری دادهها به پرسعشنامه و عدم اسعتفاده از
سایر ابزارها و محدویتهای جغرافیایی و دوره تحصیلی مواجه بود بنابرای پیشنهاد میشود پژوهش حاضر در سایر مناطق جغرافیایی
و دورههای تحصعیلی انجام شعود تا قدرت تهمیم یافتهها افزایش یابد در راسعتای نتای پژوهش حاضعر پیشعنهاد میشعود با برگزاری
کارگاهها و کال های آموزشععی ،دانشععجویان را با شععیوههای شععایسععته برقراری ارتبام و مهارتهای آن آشععنا نموده و در ای زمینه
توانمند سازند توصیه میشود مسئولی و اساتید گرامی با عنایت به تاثیرات مهم مهارتهای ارتباطی و سواد اطالعاتی ،خود در درجه
اول بیش از بیش به ای امر مهم توجه کرده و آنها را بیشعتر رعایت نمایند تا الگوی مناسعبی برای دانشعجویان باشعند پیشعنهاد بهدی
ای است که دانشگاه باید نسبت به دسترسی مناسبتر و بهرهگیری بهینه از اطالعات اقدام کند
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مقدّمه
نقش سازنده دانشگاهها بهعنوان مهمتری مرکز تولید دانش و مح
تربیت نیروی انسانی متخصص و ماهر موجب شده است تا انتظارات
جوامع از ای اقشار در زمینههای مختلف از جمله آموزش بهینه و توسهه
کارآفرینی روز به روز افزایش یابد تجار نشان میدهد ،جوامهی که
بیشتر به تفکر تولید اتکا داشتهاند ،در بلند مدت موفقتر بودهاند [.]1
ای موارد موجب شده که سیاستگذاران ،اقتصاددانان و اندیشمندان
مفهوم کارآفرینی را بیش از پیش مورد توجه قرار دهند ،تا آنجا که
آخری الگوی توسهه ،توسهه برخاسته از کارآفرینی قلمداد میشود []2
و د ر ای راستا خودکارآمعدی کارآفرینانعه بعه عنعوان یعک ویژگعی
فعردی کعه رفتعار کارآفرینعی را تحعت تأثیعر قعرار معیدهعد ،معورد
توجعه پژوهشعگران قعرار گرفتعه اسعت خودکارآمدی کارآفرینانه توان
کارآفرینان را برای شناخت فرصتهای کارآفرینی ،مدیریت منبعها و
رویارویی با چالشهای موجود در ک فرایند کارآفرینی ،تحت تأثیر قرار
میدهد [ ]3اقتصاددانان نخستی کسانی بودند که در نظریههای
اقتصادی خود به تشریﺢ کارآفری و کارآفرینی پرداختند کورکت
( ]4[ )Crockettکارآفرینی را فرایند پویعایی از تغییر بینش و بصیرت
بعا ابتکعار و نعوآوری می داند هیعسریﭻ و همکاران ()Hisrich & peters
[ ]5کارآفرینی را فرایند خلق هر چیز نو و با ارزش ،با صرف وقت و تالش
با فرض همعراه داشت خهرات مالی ،روحی و اجتماعی و به دست آوردن
پاداشهای معالی و رضعایت فردی و استقاللی که از آن ناشی میشود،
تهریف کردهاند همزمان با برجسته شدن نقش کارآفرینان در توسهه
اقتصادی ،روانشناسان به بررسی ویژگیهای کارآفرینان پرداختند []6
درک عوام ملثر بر کارآفرینی را میتوان در دو دسته عمده عوام
محیهی و عوام شخصیتی جای داد عوام محیهی مانند شاخصهای
فضای کسب و کار ،وضهیت اقتصادی ،میزان صادرات محصول ،رقابت
بازار و و عوام شخصیتی مانند توانایی افراد برای کارآفرینی،
خصوصیات شخصیتی ،تا آوری و سرسختی روانشناختی افراد
کارآفری از جمله عوام تهیی کننده شخصیتی در کارآفرینی،
خودکارآمدی کارآفرینانه است در ادبیات پژوهشی ،ارتبام بی
خودکارآمدی و موفقیت کسب و کار مهنای مهمی دارد [.]7
خودکارآمدی مفهومی است که نخستی بار بندورا ( )Banduraآن را
برای تبیی نظریه شناختی اجتماعی خود ارائه داد و آن را پیش شرم
اساسی برای شکوفایی استهدادهای پنهان کارآفرینی افراد در نظر گرفت
[ ]8ای مفهوم در مهنای کلی ،به عنوان یک حالت ذهنی تهریف
میشود که بر پایه تصور افراد در مورد مهارتها و تواناییهایشان
پی ریزی شده است بر ای پایه ،خودکارآمدی کارآفرینانه به باورها و
فکرهای درونی افراد در مورد اینکه آیا آنان خود توانایی الزم برای انجام
یک کار نوآورانه و مخاطرهآمیز را دارند و یا اینکه آیا آنان میتوانند به
شک اثربخشی مهارتهای خود را برای راه اندازی یک کسب و کار بکار
گیرند یا خیر ،اشاره دارد [ ]8-9خودکار -آمدی کارآفرینانه یک سازه
شخصیتی است که هم ویژگیهای فردی و هم ویژگیهای محیهی را
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در مورد اقدامات کارآفرینانه ،همزمان پشتیبانی میکند []10
خودکارآمدی کارآفرینانه به عنوان اعتماد فرد به توانایی خودش در
موفقیت در نقشها و وظایف کارآفرینی یا موفقیت در فهالیتهای تجاری
تهریف شده است [ .]11از آنجا که ای باور بر رفتار کارآفرینی فرد تأثیر
میگذارد [ ]7لذا بر خودکارآمدی کارآفرینانه نیز به عنوان یک
عنصرکلیدی از قصد یا عملکرد کارآفرینی تاکید میشود [ ]12شش
بهد اصلی که تهیی کننده خودکارآمدی کارآفرینانه هستند عبارتند از:
اعتقاد به توانایی تولید محصوالت جدید و فرصتهای بازار ،اعتماد به
نفس برای مقابله با چالشهای غیر منتظره ،اعتماد به نفس برای ایجاد
منابع موجود ،باوری که تهیی کنندة هدف اصلی باشد ،اعتقاد به توانایی
ساخت یک محیط نوآورانه و اعتقاد به توانایی ایجاد روابط با
سرمایهگذاران [ ]13در جای دیگر خودکارآمدی کارآفرینانه ،به عنوان
پیشنیاز موفقیت در فهالیتهای کارآفرینی تهریف شده است []10
با ای توضیحات اهمیت و جایگاه دانشگاه و دانشجویان در زمینه پدیده
ی کارآفرینی و چگونگی افزایش قابلیتهای آن آشکارتر میشود ،ولی
سلالی که مهرح میشود اینست که چه عواملی بر افزایش قابلیتهای
کارآفرینی ملثرند و چگونه باید در ای زمینه بسترسازی نمود شاید در
پاسخ به ای سوال از دیدگاه های مختلف پاسخ متفاوتی داده شود ،ولی
باید متذکر شد در عصر حاضر که عصر اطالعات است قههاً مهارت
دستیابی ملثر به اطالعات مورد نیاز با صرف حداق هزینه و زمان ،یک
دانش و مهارت اساسی و ارزشمند برای افرادی است که به دنبال
کارآفرینی هستند مهارتی که امروزه آن را سواد اطالعاتی مینامند
[ .]14سواد اطالعاتی به عنوان ابزار دستیابی به دانش و اطالعات ،در
شناخت فرصتها به کارآفرینان کمک کرده و در رشد و پرورش
ویژگیهای کارآفرینانه مانند خالقیت ،ریسکپذیری ،استقاللطلبی و
موثر است ،همچنی تأثیر سواد اطالعاتی بر اقتصاد و صنهت با بروز
پدیده هایی مانند تجارت الکترونیکی ،کارآفرینی دیجیتالی و بازاریابی
اینترنتی بیش از بیش نمایان میشود لزوم توجه به رشد اطالعاتی در
عصر حاضر بر اسا ای واقهیت شک گرفته است که انقال تکنولوژی
و اطالعاتی ،افراد را با سی عظیمی از اطالعات و منابع اطالعاتی به
منظور برقراری ارتبام همراه ساخته است [ .]15اصهالحی که به توانایی
شناخت زمان استفاده از اطالعات ،داشت توانایی شناسایی ،جایگزینی،
ارزیابی و استفاده سواد اطالعاتی ،همچنی تواناییهای مورد نیاز افراد
جهت تشخیص زمان نیاز به اطالعات و استفاده موثر از اطالعات است
[ ]16طبق برنامه آموزشی یونسکو ،سواد رسانهای و اطالعاتی به عنوان
یک قابلیت به شهروندان اجازه میدهد تا با رسانه و دیگر ارائه دهندگان
اطالعات به طور ملثر به تهام بپردازند و تفکر انتقادی و مهارتهای
آموزش مادامالهمر برای زندگی اجتماعی و تبدی شدن به یک شهروند
فهال را گسترش دهند [ ]17ژورکوفسکی سواد اطالعاتی را در بر گیرنده
فنون و مهارتهای الزم برای به کارگیری طیف گسترده ابزارهای
اطالعاتی و نیز منابع دست اول به منظور دست یافت به راه ح های
اطالعاتی برای ح مسائ میداند []18
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سواد اطالعاتی ،گاهی اوقات به عنوان فراگیری اطالعات شناخته
میشود ،اما به طور کلی به عنوان توانایی دسترسی ،ارزیابی ،سازماندهی
و استفاده از اطالعات از منابع مختلف [ ]19و به عنوان کلید اصلی
یادگیری در دورههای آکادمیک به رسمیت شناخته شده است []20
از سوی دیگر خود -کارآمدی کارآفرینی عالوه بر اینکه به اطالعات به
روز و مستمر نیاز دارد مستلزم کشف یک نیاز اجتماعی نیز هست کشف
نیازهای اجتماعی به شناخت اجتما  ،نیازهای آن و زمینه اجتماعی و
اقتصادی آن وابسته است ،که شناسایی ای نیاز میسر نمیشود مگر
اینکه کارآفری با محیط اطراف خود ارتبام برقرار کند بنابرای
ارتباطات و داشت مهارت آن ابزار کلیدی هر فهالیت کارآفرینی است و
کارآفرینی در انزوا و بدون حمایت نهادها ،سازمانها و انسانها امکان-
پذیر نیست [ ]21مهارتهای ارتباطی را میتوان به عنوان انتقال پیام
که شام درکی مشترک بی زمینههای که ارتبام برقرار میشود ،تهریف
کرد مهارتهای ارتباطی شام گوش دادن و صحبت کردن و همچنی
خواندن و نوشت است [ ]22مهارتهای ارتباطاتی؛ فرآیندهایی پویا
هستند که نیازمند ذه و شجاعت روبرو شدن با دیگران و انتقال موثر
پیام به آنها میباشند [ ]23وقتی در فرآیند ارتباطات پیام قاب درک
میباشد که به صورت واضﺢ ارسال شود مهارتهای ارتباطی ،شام
انتخا بهتری کانال ارتباطی برای یک هدف خاص ،دانش فنی برای
استفاده از کانال مناسب ،ارائه اطالعات به شیوه مناسب برای مخاطبان
هدف ،و توانایی درک پیامها و پاسخهای دریافت شده از سوی دیگران
است هدف کارآفرینی ،یا دستیابی به نیاز اقتصادی است یا اینکه فرد بر
اسا دغدغههای اجتماعی و به دلی نابسامانیهای اجتما و نارضایتی
از وضع موجود ،سهی به ایجاد تغییر در وضع موجود را دارد ،و به طور
کلی هدف کارآفرینی ،چه اقتصادی باشد ،چه اجتماعی ،یکی از ابزارهایی
که یک فرد کارآفری  ،برای دستیابی به اهدافش نیاز دارد ،داشت مهارت
ارتباطی باال است []21
با ای توضیحات میتوان ادعا نمود بررسی علمی کارآفرینی در وضهیت
کنونی اقتصاد کشور از اهمیت باالیی برخوردار است چرا که درک عوام
ملثر بر ارتقا و رشد کسب و کارهای جدید برای توسهه اقتصاد ملی
ضروری است رشد کسب و کارهای جدید به توسهه منهقهای و داشت
اقتصادی پویا کمک میکند پژوهشهای صورت گرفته در ای زمینه
نشان میدهد عوام مختلفی از جمله سرمایه انسانی در میزان رشد
کسب و کارهای جدید تأثیر بسزایی دارد [ ]24یکی دیگر از جنبههای
اهمیت ای پژوهش در جامهه مورد مهالهه آن نهفته است شناسایی
شرایط و پیشایندهای کارآفرینی در دانشجویان ،که به عنوان آیندهسازان
کشور شناسایی میشو ند از اهمیت بسیار باالتری نسبت به دیگر جوامع
برخوردار است هرگونه تغییر و تحول در آینده کشور قههاً منوم به
پیشرفت دانشجویان کشور است با شناسایی عوام موثر بر
خودکارآمدی کارآفرینانه در دانشجویان ،انتظار میرود دست اندرکاران
توسهه و برنامهریزی کارآفرینی و اقتصاد کشور بتوانند از نتای پژوهش
حاضر استفاده کرده و زمینه را برای افزایش توان کارآفرینی دانشجویان
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فراهم آورند سواد اطالعاتی و مهارتهای ارتباطی دو متغیری هستند
که از دو جنبه از اهمیت فراوانی برخور دارند ای دو متغیر قاب آموزش
هستند در نتیجه با برنامهریزی و آموزش میتوان وضهیت سواد
اطالعاتی و مهارتهای ارتباطی را در دانشجویان افزایش داد اما
همانطور که مشخص است هیﭻ پژوهش مدونی به بررسی رابهه بی
مهارت های ارتباطی و سواداطالعاتی با خودکارآمدی کارآفرینانه
نپرداخته است بررسی عوام مختلف موثر بر جنبههای متفاوت
کارآفرینی در جامهه دانشجویان نیازمند انجام پژوهشهای علمی زیادی
است زیرا آینده صنهت ،اقتصاد و پیشرفت کشور وابسته به ای است که
بتوان شرایط شک گیری و تقویت کارآفرینی را در جامهه جوان،
بخصوص جامهه تحصی کرده شناسایی کرد لذا ای پژوهش با هدف پر
کردن خأل پژوهش موجود در پی یافت پاسخ علمی به ای سلال است
که آیا بی مهارت های ارتباطی و سواد اطالعاتی دانشجویان با خود
کارآمدی کارآفرینانه آنان رابهه وجود دارد؟
پژوهشهای صورت گرفته در ای زمینه نشان میدهد فهالیت
کارآفرینانه از مهارتهای ارتباطی تاثیر میپذیرد چنانکه طهری و
مختاری دینانی [ ]25طی پژوهشی نشان داد :سواد اطالعاتی بر قابلیت
کار آفرینی اثر مستقیم دارد در اثرگذاری سواد اطالعاتی بر قابلیت
کارآفرینی و خالقیت ،توانایی دسترسی به اطالعات با بار عاملی ،توانایی
کاربرد هدفمند اطالعات ،توانایی درک موارد حقوقی و اقتصادی اطالعات
توانایی ارزیابی نقادانه اطالعات و توانایی درک وسهت و ماهیت اطالعات
به ترتیب بیشتری نقش را داشتند محمدی چمناری و همکاران [،]21
رابهه مثبت و مهناداری را بی مهارتهای ارتباطی با مهارتهای
کارآفرینی دانشجویان گزارش کردهاند عالوه بر ای برخورداری از سهوح
باالی سواداطالعاتی نیز با متغیرهای مختلف مربوم به کارآفرینی ارتبام
دارد رحیمی و همکاران [ ،]26در بررسیها نشان دادند بی هر یک از
مهارتهای فاوا در بهد آموزشی و پژوهشی با کارآفرینی و خودکارآمدی
دانشجویان رابهه مثبت و مهنادار به دست آمد اسماعی پونکی و
همکاران [ ]27در پژوهشی نشان دادند که بی متغیر سواد رسانهای و
سواداطالعاتی رابهه مهنادار مستقیم وجود دارد تأثیر سواد اطالعاتی بر
قابلیتهای کارآفرینی تأیید و تاثیر سواد رسانهای بر قابلیتهای
کارآفرینی رد شد توپال ( ]28[ )Tupalدر تحقیقی نشان داد سواد
اطالعاتی بر قابلیتهای کارآفرینی و مللفههای آن همچون
استقاللطلبی ،ریسکپذیری ،کنترل درونی ،انگیزه پیشرفت و خالقیت
در دانشجویان تأثیردارد عالوه بر ای  ،سواد اطالعاتی بر خودکارآمدی
دانشجویان نیز تأثیر دارد ضرابیان [ ]29در پژوهشی دریافت که سواد
اطالعاتی بر خودکارآمدی دانشجویان ملثر است و با آن رابهه مثبت
دارد می و همکاران ( ]30[ )&Mei et.alنشان داد رابهة مثبت و
مهناداری بی خودکارآمدی کارآفرینی و مهارت ارتباطی وجود دارد
نتای به دست آمده از پژوهش فرخ [ ]31نشان داد مهارت اطالعاتی بر
میزان قابلیت کارآفرینی افراد تاثیرگذار است از ای رو ،سازمانها و
شرکت ها جهت بهبود قابلیت کارآفرینی باید میزان مهارت ارتباطی را
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افزایش دهند ترکمان و همکاران [ ]32طی پژوهشی با عنوان بررسی
نقش واسههای سواد اطالعاتی در تأثیر سبکهای یادگیری بر عملکرد
تحصیلی دانشجویان کارشناسی علوم فنی -مهندسی و علوم انسانی
دانشگاه تهران دریافتند که سواد اطالعاتی به عنوان عام تأثیرگذار در
ارتبام بی سبک یادگیری و عملکرد تحصیلی دانشجویان میباشد

روش تحقیق
پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش
توصیفی-همبستگی میباشد جامهه آماری شام کلیه دانشجویان دوره
کارشناسی دانشگاه بوعلی سینا در شهر همدان در سال تحصیلی
1397-98به تهداد 6701نفر بود که با استفاده از روش نمونه گیری
تصادفی طبقهای متناسب با حجم 364نفر (229دختر و 135پسر) در
نظر گرفته شد ابزار گردآوری دادههای پژوهش پرسشنامه به شرح زیر
بود:
الف :پرسشنامه خودکارآمدی کارآفرینانه که توسط رحمانی ()1391
تهیه شد و دارای 27سوال 5گزینه ایست گزینههای ای پرسشنامه در
طیف لیکرت  5گزینهای از خیلی موافقم (نمره )5تا خیلی مخالفم
(نمره )1تکمی میشوند ای پرسشنامه شش بهد شناخت فرصتهای
بازار و توسهه محصول جدید ،ایجاد محیط نوآورانه کارآفرینی ،ایجاد
رابهه با سرمایهگذاران ،شناسایی هدف اصلی ،رویارویی با چالشهای
غیر منتظره و توسهه منابع انسانی را مورد سنجش قرار میدهد

در ای پژوهش پایایی پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ  0/95به دست
آمد  :پرسشنامه سواد اطالعاتی :ای پرسشنامه محقق ساخته سنجش
قابلیتهای سواد اطالعاتی دانشجویان بر مبنای استانداردهای سواد
اطالعاتی انجم کتابداران امریکا و همچنی با الگوگیری از
پرسشنامههای موجود در ای زمینه تدوی شد  26گویه بر اسا
مقیا لیکرت هفت درجهای (نمرهگذاری  1تا  )7برای ای پرسشنامه
در نظر گرفته شد پرسشنامه مذکور در 4مقوله شام توانایی تشخیص
ماهیت و گستره اطالعات مورد نیاز (گویههای 1تا  ،)5توانایی استفاده
موثر از اطالعات برای دستیابی به یک هدف خاص (گویههای 14تا ،)19
توانایی درک مباحث اخالقی -اجتماعی مرتبط با کاربرد اطالعات
(گویههای 20تا  )26و همچنی توانایی ارزیابی نقادانه منابع اطالعاتی
و تلفیق اطالعات انتخا شده با شالوده دانشی نظام ارزشی (گویه های
 6تا  )13تنظیم شد پایایی ای پرسشنامه 0/95به دست آمد ج:
پرسشنامه مهارت ارتباطی جرابک ( )2004که دارای 34سوال 5
گزینهای می باشد همچنی شام پن مهارت گوش دادن ،توانایی
دریافت و ارسال پیام ،بینش نسبت به فرآیند ارتبام ،کنترل عاطفی و
ارتبام توأم با قاطهیت هست پایایی ای پرسشنامه 0/85به دست آمد
روایی پرسشنامهها با استفاده از روایی محتوایی و صوری و پایایی آن نیز
از طریق ضریب آلفایی کرونباخ محاسبه گردید نهایتاً دادهها با استفاده
از نرمافزار آماری ا پی ا ا و لیزرل به روش مهادالت ساختاری
تجزیه و تحلی شدند

شک  :1مدل ساختاری پژوهش
Fig. 1: Research structural model
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نتایج و بحث
سوال اصلی پژوهش ای بود که آیا بی مهارتهای ارتباطی و سواد
اطالعاتی با خودکارآمدی کارآفرینانه دانشجویان مقهع کارشناسی
دانشگاه بوعلی سینا رابهه مهنی داری وجود دارد؟
جهت بررسی ای سوال از مدلیابی مهادالت ساختاری استفاده شد در
شک یک ،مدل ساختاریِ (مدل استاندارد) حاص از تجزیه و تحلی
دادههای آماری ارائه شده است در ای شک ضرایب استاندارد شده بتا
و مقادیر خها برای متغیرهای پژوهش مشخص شده است که بر اسا
آن کلیة روابط بی متغیرها مهنیدار بوده و مدل نظری پژوهش تأیید و
به عنوان مدل نهایی پذیرفته میشود
در ادامه جهت بررسی برازش مدل و نیز بررسی قابلیت تهمیم آن،
شاخصهای نیکویی برازش و مدل مهنیداری پژوهش (مدل  )tارائه
شده است بررسی شاخصهای نیکویی برازش (جدول) نشان میدهد
که مقدار مجذور کای ( )183/00در سهﺢ خهای کمتر از 0/001
مهنی دار بوده است ،بنابرای بر اسا ای شاخص ،مدل از برازش
مناسبی برخوردار بوده است از آنجا که مقدار آماره مجذور کای ()X2
نسبت به تهداد نمونهها دارای حساسیت بوده و با افزایش تهداد نمونهها افزایش
مییابد ،بنابرای الزم است تا نسبت مجذور کای به درجه آزادی محاسبه شود،
تا از ای طریق رابهه آن با تهداد نمونهها کنترل شود چنانچه نسبت مجذور
کای به درجه آزادی ( )X2/dfبی 1تا  3قرار داشته باشد ،حاکی از برازش
مناسب
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مدل است از آنجا که ای مقدار در پژوهش حاضر  2/10بود ،لذا بر اسا ای
شاخص نیز مدل پژوهش از برازش خوبی برخوردار است نتای همچنی نشان
داد که مقادیر به دست آمده در مورد شاخصهای (،AGFI ،NNFI ،CFI ،GFI
 NFIو  ،)IFIهمگی باالتر از  0/9بوده و لذا مدل بر اسا ای شاخصها نیز از
برازش مناسبی برخوردار است در نهایت مقادیر دو شاخص )0/055( RMSEA
و  )0/02( RMRکمتر از  0/1بود ،لذا بر اسا ای شاخصها نیز مدل پژوهش

مدل بسیار مناسبی است در مجمو میتوان گفت که مدل نهایی پژوهش
بر اسا کلیه شاخصهای برازندگی ،مدل مناسبی است
جدول :1شاخصهای نیکویی برازش پیرامون آزمون برازندگی مدل مفهومی پژوهش
Table 1. Goodness of fit indices on the fitness test of the conceptual model of
research
X2

X2/df

RMSEA

GFI

AGFI

CFI

NNFI

NFI

IFI

RMR

183/00

2.10

0.055

0.94

0.91

0.98

0.97

0.96

0.98

0.02

همچنی بر اسا مدل مهنیداری پژوهش (شک  ،)2مقدار  tبرای رابهه
مهارتهای ارتباطی بر سواد اطالعاتی برابر با  ، 8/36مقدار  tبرای رابهه
مهارتهای ارتباطی بر خودکارآمدی کارآفرینانه دانشجویان برابر با
 ،2/86مقدار  tبرای رابهه سواد اطالعاتی بر خودکارآمدی کارآفرینانه
 ،3/43بود

شک  :2مدل مهنی داری پژوهش (آزمون برازش الگوی مفهومی)
)Fig. 2: A meaningful research model (conceptual pattern fit test
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بنابرای از آنجا که همه ای مقادیر و نیز سایر مقادیر مهنیداری موجود
در مدل ،باالی ( )1/96میباشند ،لذا با اطمینان میتوان گفت مدل
نهایی پژوهش در کنار برخورداری از برازش مناسب ،قاب تهمیم به
جامهه آماری نیز میباشد
در ادامه با توجه به مدل تجربی پژوهش نتای جوا به سواالت جزئی
ارائه شده است
سوال -1نتای اثرات رگرسیونی مدل پذیرفته شده (شک  )1نشان داد
که به ازای یک انحراف استاندارد افزایش در متغیر مهارتهای ارتباطی،
میتوان پیشبینی نمود که  0/65انحراف استاندارد افزایش در متغیر
سواد اطالعاتی اتفاق بیافتد ،با توجه به مهنیدار بودن مقدار )8/36( t
جوا به سلال پژوهش مبنی بر رابهه مهنیدار مهارتهای ارتباطی بر
سواد اطالعاتی و مللفههای آن مثبت بوده ،مهارتهای ارتباطی و
مولفههای آن پیشبینی کننده سواد اطالعاتی میباشند
سوال -2نتای اثرات رگرسیونی مدل پذیرفته شده (شک  )1نشان داد
که به ازای یک انحراف استاندارد افزایش در متغیر سواد اطالعاتی،
میتوان پیشبینی نمود که 0/30انحراف استاندارد افزایش در خودکار-
آمدی کارآفرینانه اتفاق بیافتد؛ با توجه به مهنیدار بودن مقدار )3/43( t
جوا به سلال پژوهش مبنی بر رابهه مهنیدار سواداطالعاتی با
خودکارآمدی کارآفرینانه و مولفههای آن مثبت بوده ،سواد اطالعاتی و
مولفههای آن پیش بینی کننده خودکارآمدی کارآفرینانه میباشند
سوال -3نتای اثرات رگرسیونی مدل پذیرفته شده (شک  )1نشان داد
که به ازای یک انحراف استاندارد افزایش در متغیر مهارتهای ارتباطی
میتوان پیشبینی نمود که  0/26انحراف استاندارد افزایش در
خود کارآمدی کارآفرینانه اتفاق بیافتد ،با توجه به مهنیدار بودن مقدارt
( )2/86جوا به سلال پژوهش مبنی بر رابهه مهنیدار مهارتهای
ارتباطی با خودکارآمدی کارآفرینانه و مللفههای آن مثبت بوده،
مهارتهای ارتباطی پیش بینی کننده خودکارآمدی کارآفرینانه می
باشند نهایتاً با توجه به رابهه مهارتهای ارتباطی با سواد اطالعاتی،
رابهه سواد اطالعاتی با خودکارآمدی کارآفرینانه و نیز مهارتهای
ارتباطی با خودکارآمدی کارآفرینانه میتوان گفت که سواد اطالعاتی
بی مهارت های ارتباطی و خودکارمدی کارآفرینانه نقش میانجی دارد و
به میزان 0/195به ازای هر انحراف استاندارد به ضریب بتای بی
مهارتهای ارتباطی و رفتار خودکارآمدی کارآفرینانه افزوده میشود در
نهایت ضریب نهایی بی مهارتهای ارتباطی و خودکارآمدی کارآفرینانه
 0/45میباشد

نتیجه گیری
بررسیهای حاص از مبانی نظری و پیشینه پژوهش مبی ای امر است
که خوشبختانه کارآفرینی با تمام مفاهیم و کاربردهای متهددش مورد
استقبال دانشگاهها و مجامع علمی قرار گرفته است و تنها نگرانی حاضر
شکاف بی دانشگاهها و صنایع میباشد که مورد انتظار است با
حمایتهای دولت و بخشهای دیگر ای فاصله از بی رفته و با تدبیر
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هوشمندانه و از طریق انتقال دانش کاربردی مفاهیم کارآفرینی به
دانشگاهها دانشجویان را به سوی کارآفرینی و کارآفری شدن سوق داد،
خودکارآمدی کارآفرینانه توان کارآفرینان را برای شناخت فرصتهای
کارآفرینی ،مدیریت منابع و رویارویی با چالشهای موجود در ک فرایند
کارآفرینی ،تحت تأثیر قرار میدهد در ای راستا نتای سلال اصلی
پژوهش نشان داد کلیه روابط بی متغیرها مهنیدار بوده و مدل نظری
پژوهش تأیید و به عنوان مدل نهایی پذیرفته میشود ای یافته -ها،
نتای گذشته را تایید کرده و با نتای تحقیقات قبلی همچون پژوهش
ضرابیان ( )1393در زمینه رابهه مثبت بی سواد اطالعاتی و رابهه آن
با خودکارآمدی در دانشجویان ،یافتههای توپال ( )1394در مورد وجود
رابهه سواد اطالعاتی و قابلیتهای کارآفرینی با خودکارآمدی
دانشجویان ،نتای اسمهی پونکی و همکاران ( )1394در زمینه رابهه
مهنادار مستقیم سواد اطالعاتی و تأثیر آنها بر قابلیتهای کارآفرینی،
نتیجه تحقیق رحیمی و همکاران ( )1394در مورد تأثیر مهارتهای
فنآوری اطالعات و ارتباطات بر میزان کارآفرینی ،خودکارآمدی و
عملکرد تحصیلی دانشجویان می و همکاران ( )2017( )&Mei et.alکه
نشان داد رابهة مثبت و مهناداری بی خودکارآمدی کارآفرینی و مهارت
ارتباطی وجود دارد و نتای پژوهش فرخ ( )2017در زمینه رابهه بی
یادگیری خودراهبر ،خودکارآمدی و سواد اطالعاتی همسویی دارد از
تمامی ای نتای میتوان چنی استنبام کرد ،که خودکارآمدی
کارآفرینانه به رصد فرصتها و توانایی استفاده از آنها بستگی دارد و
مشخص میشود که دارا بودن سواد اطالعاتی به منظور استفاده از
فناوریهای نوی در راستای هدف کارآفرینی ،میتواند فرد کارآفری را
در زمینه رسیدن به اهداف خود یاری نماید لذا سواد اطالعاتی و
مهارتهای ارتباطی می تواند منجر به افزایش خودکارآمدی کارآفرینانه
گردد
در ادامه یافته های حاص از تجزیه و تحلی سلال اول پژوهش نشان
داد :رابهه بی مهارتهای ارتباطی با سواد اطالعاتی و مولفههای آن
مثبت و مهنیدار بوده و مهارتهای ارتباطی و مللفههای آن پیش بینی
کننده سواد اطالعاتی میباشند ولی به طور کلی مرور متون نظری و
نتای پژوهش های نزدیک به ای پژوهش ،از رابهة بی مهارتهای
ارتباطی و سواد اطالعاتی حمایت میکنند که از مهتبرتری شواهد در
ای زمینه یافتههای محمدی چمناری و همکاران ( ،)1394حصیرچم
و همکاران ( )1397و رجایی خوزانی و اورعی ( )1396میباشند از آنجا
که سواد اطالعاتی ،پیوستاری از تواناییها ،فهالیتها و عادتهای ذهنی
است ،لذا افراد با برقراری ارتباطات تنگاتنگ که برحسب نیاز به یکدیگر
و برای ارضای نیازهای خود انجام میدهند ،تواناییهایی را کسب
میکنند که سبب ایجاد مهارتهای ارتباطی بیشتر میشود نتای سلال
دوم نشان داد :بی سواد اطالعاتی با خودکارآمدی کارآفرینانه و
مولفههای آن رابهه ی مثبت و مستقیم وجود دارد ،ای یافته نیز نتای
گذشته را تأیید کرده و با نتای تحقیقات حکیمزاده و همکاران (،)1394
طهری ( ،)1395رحیمی و همکاران ( ،)1394اسماعی پونکی و
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همکاران ( )1394و توپال ( )1394همسویی دارد باید یادآور شد که
مهارت سواد اطالعاتی ،یادگیری فراتر از کال در را برای دانشجویان
فراهم میکند و در برنامه درسی دانشجویان کارکردهای عمدهای دارد،
لذا با افزایش و گسترش فناوریهای پیشرفته ،نقش و جایگاه کارآفرینان
به طور فزایندهای بیشتر میشود نتای بهدی بیانگر ای بود که بی
مهارتهای ارتباطی با خودکارآمدی کارآفرینانه و مللفههای آن رابهه
مثبت وجود داشته و مهارتهای ارتباطی پیشبینی کننده خودکارآمدی
کارآفرینانه میباشند ای یافتهها نیز با نتای به دست آمده از تحقیقات
همخوانی دارد با توجه به ای یافته و نتای گذشته و نظر اندیشمندانِ
ای حوزه باید گفت ارتباطات و داشت مهارتهای آن با موجودیت یافت
انسان آغاز شده است و ابهاد کاربردی آن با زندگی اجتماعی اهمیت
بیشتر و شک پیچیدهتری به خود میگیرد
به طورکلی بر اسا یافتههای ای پژوهش و در تبیی کلی ارتبام بی
مهارتهای ارتباطی و سواد اطالعاتی با خودکارآمدی کارآفرینانه
دانشجویان میتوان نتیجه گرفت :ارتبام نیاز ذاتی هر انسان است و
عام رشد و توسهه کشورهاست و یکی از مهمتری جنبههای رفتار افراد
در جامهه ،انتقال صریﺢ و موثر پیام و فرایند ارتباطی است ،لذا توانایی
برقراری ارتبام صحیﺢ ،یکی از مهارتهای اساسی زندگی اجتماعی
میباشد و اهمیعت آن در زندگی انسان به حدی است که برخی از
تمامی رشد انسانی ،آسیبهای فردی و
صاحبنظران ،اسا
پیشرفتهای بشری را در فرایند برقراری ارتبام میدانند همچنی شاید
بتوان گفت مهارتهای سواد اطالعاتی از جمله مهمتری ابزاری باشند
که افزون بر تجهیعز دانشعجویان بعه منظعور ادامه تحصی در مقاطع
تکمیلی ،به آسانی آنها را به یادگیرندگان مداوم همراه بعا قعدرت
اسعتدالل و تفکعر انتقادی تبدی میکند
پژوهشهای بسیاری به بررسی راهکارهایی برای آموزش سواد اطالعاتی
و مهارتهای آن پرداختهاند و اثرات آن را بر کارآفرینی مورد بررسی
قرار دادهاند بررسی ای پژوهشها نشان داده است که ارتقای سهﺢ
سواد اطالعاتی تأثیر مثبتی بر کارآفرینی خواهد گذاشت و آن را به سهﺢ
مهلو خواهد رساند وجود ای مهارتها ،باعث میشود افراد با دید
انتقادی به شناسایی اطالعات با صحت بیشتری اقدام کنند و با درک
عمیقتری مفاهیم موجود در اطالعات را برای رفع نیاز خود استفاده
کنند و در نهایت ،میتواند زمینه عملکرد بهتر و موثرتر در فراگیران را
ایجاد کند
در راستای نتای پژوهش حاضر پیشنهاد میشود با توس بر برگزاری
کارگاهها و کال های آموزشی ،دانشجویان را با شیوههای شایسته
برقراری ارتبام و مهارتهای آن آشنا نموده و در ای زمینه توانمند
سازند توصیه میشود مسئولی و اساتید گرامی با عنایت به تاثیرات
مهم مهارتهای ارتباطی و سواد اطالعاتی ،خود در درجه اول بیش از
بیش به ای امر مهم توجه کرده و آنها را بیشتر رعایت نمایند تا الگوی
مناسبی برای دانشجویان باشند پیشنهاد بهدی اینست که دانشگاه باید
نسبت به ارتقای سواد اطاعاتی دانشجویان حسا بوده و به دسترسی
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مناسبتر و بهرهگیری بهینه از اطاعات اقدام کند چون نتای ای تحقیق
بیانگر تاثیر مهارتهای ارتباطی و سواد اطالعاتی بر خودکارآمدی
دانشجویان بوده است ،لذا پیشنهاد میشود محققی  ،جهت تهمیمپذیرتر
شدنِ نتای  ،آن را در مقاطع و دانشگاههای دیگر و با سایر متغیرهای
مشابه و اساسی ،مورد پژوهش قرار دهند از مهمتری محدودیتهای
پژوهش حاضر عدم تفکیک افراد از نظر ویژگی های شخصیتی و
محدودیت جامهه به دانشجویان کارشناسی بود که قدرت تهمیم پذیری
را کاهش میدهد

مشارکت نویسندگان
تمام نویسندگان به نسبت سهم برابر در ای پژوهش مشارکت داشتند

تشکر و قدردانی
مقاله ارسالی مستخرج از پایاننامه کارشناسی ارشد میباشد نویسندگان
از تمامی دانشجویانی که در اجرای ای پژوهش همکاری کردند و
همچنی عوام دانشگاه بوعلی سینا نهایت سپا را دارند
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