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تاثیر مهارتهای زبان انگلیسی در توسعه گرایشهای کارآفرینی
(مورد مطالعه دانشجویان زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه آزاد اسالمی)
1

حجت اهلل مرادی پردنجانی

2

ساناز مطلبی
تاریخ دریافت92/02/17 :
تاریخ پذیرش92/10/14 :

چکیده:

این مقاله به بررسی تاثیر میزان آشنایی باا مهارتهاای زباان انیلیسای در تهساره شرای هاای
کارآفرینی دانشجهیان پرداخته است .طرح آن تهصیفی بهده که باه روش همبساتیی انجاا شرفتاه
است .جامره تحقیق را کلیه دانشجهیان کارشناسی زباان و ادبیاات انیلیسای دانشایاه آزاد اساالمی
تشکیل میدهد که از میان آنها ترداد  258دانشاجه باه روش خهشاهای چناد مرحلاهای از واحاد
دانشیاهی انتخاب و اطالعات مهرد نیاز نیز از طریق پرس نامه محقق ساخته سنج مهارتهای
زبان انیلیسی و پرس نامه سانج شرای هاای کاارآفرینی احمادپهرداریانی و مقیمای )1389
شردآوری و دادههای به دست آمده نیز با روشهای همبستیی و تحلیل رشرسیهن تجزیه و تحلیل و
یافتههای زیر به دست آمد :مهارتهای کلی زباان انیلیسای دانشاجهیان زباان و ادبیاات انیلیسای
دانشیاه آزاد اسالمی در تهسره شرای های کلی کارآفرینی آنان تاثیر مرنی داری دارد همچناین باه
ترتیب مهارتهای نهشتن ،شنیداری و خهاندن در تهسره پیشرفت طلبی دانشجهیان تاثیر مرنایداری
دارند؛ این تاثیر هیچ یک از مهارتهای زبان انیلیسی در تهسره استقالل طلبی و خالقیت و نهآوری
مرنیدار نشده است؛ مهارتهای شفتاری ،خهاندن و نهشتن بیشترین تاثیر را در تهسره ریسک پذیری
دانشجهیان دارناد و مهارتهاای شفتااری و خهانادن در تهساره کنتارل درونای دانشاجهیان تااثیر
مرنیداری دارد.
واژگان کلیدی :مهارتهای زبان انیلیسی ،شرای های کارآفرینی ،دانشجه ،دانشیاه آزاد اسالمی.

 -1دانشجهی دکتری واحد عله و تحقیقات تهران ،دانشیاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد ،شروه عله تربیتی ،شهرکرد ،ایرانh.moradi@iaushk.ac.ir
 -2دانشیاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد ،شروه زبان و ادبیات انیلیسی ،شهرکرد ،ایران:
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مقدمه:

برای شذار از عصر اطالعات و ورود به دنیای آینده میبایستی افاراد را تهانمناد ،خاالو و کاارآفرین
تربیت کرد ،آن چنان که دارای انییزه باال بهده و از شهو زندشی کردن برخهردار باشند تا بتهانناد در
دنیای پر رقابت و پیچیده آینده مهفق شهند احمدیان راد و ستهده .)1389 ،پیشرفت روز افزون ابراد
مختلف جامره بشری در شرو خلق اندیشههای کارآفرینانه است .در جهان مراصر علم و تکنهلهژی به
طهر سریع پیشرفت نمهده و کارآفرینی به عنهان عاملی مهم در این تحاهل عیایم نقا کلیادی و
تریین کننده داشته است درانی و مرادی .)21 :1388 ،کارآفرینی اولین بار مهرد تهجه اقتصااددانان
قرار شرفت و تمامی مکاتب اقتصادی تاکنهن به نحهی کارآفرینی را در نیریاههای اقتصاادی خاهد
تشریح نمهدهاند جنینیز .)24 :1994 ،1روانشناسان نیز تهجه خهد را به تحلیل فرد مرطهف داشاتند
و اکثر آنها به دنبال کشف پاسخ این سهال بهدند که کدا ویژشیهای فردی کارآفرین است که وی
را از غیر کارآفرین متمایز میسازد؟ هدف آنان در واقع کشف چیهنیی ایجاد این ویژشیهای متمایز
کننده میباشد .از این رو از تحقیقات روانشناسان به عنهان نیریه شخصیتی یا نیریه ویژشیهاا ناا
برده میشهد احمدپهرداریانی .)76 :1389 ،برضای صااحبنیران بیاان میکنناد کاه بارای تقهیات
رفتارهااای کارآفرینانااه بایااد در رفتااارافراد دقاات کاارد و ویژشیهااای کااارآفرینی آنااان را تقهیاات
نمهد کالسهن .)2009 ،2احمدپهرداریانی  )1389به مهلفههای کلیدی شرای های کارآفرینانه اشاره
دارد و مرتقد است که با اندازه شیری ویژشیهای زیر میتهان شرای های کارآفرینانه افاراد را ماهرد
ارزیابی قرار داد:
 .1پیشرفت طلبی :3عبارتست از تمایل باه انجاا کاار در اساتانداردهای عاالی جهات مهفقیات در
مهقریتهای رقابتی؛
 .2استقالل طلبی :4استقالل طلبی با عباراتی چهن "کنترل داشتن بر سرنهشت خهد ،کاری را برای
خهد انجا دادن و آقای خهد بهدن" نشان داده میشهد؛
 .3خالقیت :5فرایندی روانشناختی است که از طریق آن اندیشههای ناه و جدیاد و ارزشامند ایجااد
میشهد.
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 .4مرکز کنترل :1عقیده فرد نسبت به اینکه تحت کنترل وقایع خارجی شانس و تصادف) یا وقاایع
داخلی تالش ،کهش

و استرداد شخصی) باشد ،مرکز کنترل شهیند.

 .5ریسک پذیری :2عبارت است از پذیرش مخاطره های مرتدل که میتهانند از طریق تالش هاای
شخصی او مهار شهند.
در این میان بایستی به تهسره مهارت ها 3و نقشی کاه ایان مهارتهاا در تهساره شرای هاای
کارآفرینی دارند ،تهجه نمهد ،مهارتهایی همچهن نهشتن ،ارتباطات ،نیارت بر محای ،،فنااوری،
شهش دادن ،تهانایی سازمان دهی ،شبکه سازی ،مربییری ،اعمال فرالیتهای شروهی و مهاارت
در دانستن زبان خارجی و به خصهص انیلیسی و ...هیستریچ و پیترز .)2002 ،4نکته مهم ایان
است که تمامی این مهارتها اکتسابی بهده و هیچ کس به طهر مادرزادی این مهارتها را ندارد.
بسیاری از کارآفرینان تهانسته اند با سری و تالش بسیار این مهارتها را در زندشی فرا بییرناد و
در کسب و کارهای خهد به کار ببندند.
یکی از مهارتهای مهمی که با شرای های کارآفرینی ارتباا دارد ،برخاهرداری از مهارتهاای
زبان انیلیسی است و یادشیری زبان انیلیسی یرنی یادشیری مهارتهای زبان انیلیسی نه بدست
آوردن دان

زبان انیلیسی ایمانی )1388 ،مهمترین مهارتهای زبان انیلیسی عبارتند از:

 .1مهارتهای شنیداری :5شامل مهارتهای شنیدن و تکرار کردن ،شنیدن و اشاره کردن ،شنیدن و
خهاندن و شنیدن و انجا دادن؛
 .2مهارتهای شفتاری :6شامل مهارتهای ایفای نق  ،انجا تمرینات شفاهی ،بازشه کاردن یاک
متن کهتاه شنیده شده یا خهانده شده ،شرح فرالیتهای روزمره ،حدس زدن و کامل کردن ادامه یک
متن از طریق شهش کردن ،تهصیف یک تصهیر و یا چند تصهیر مربه به هم و مقایسه باین دو یاا
چند تصهیر؛
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 .3مهارتهای خهاندن :1شامل مهارتهای دیدن و شفتن ،خهاندن کلمات جدید با روش ،تشاخی
کلمات جدید و تسل ،بر شکل نهشتاری آنها ،برقراری ارتبا بین حروف نهشته شده در یک کلماه و
تلفظ آنها ،خهاندن و درک متهن خهاندنی و پاسخ دادن به سهاالت آن.
 .4مهارتهای نهشتن :2شامل مهارتهای تمرین الیههای حروف و سپس به نهشتن حروف بازر
و کهچک ،ارتبا حروف با یکدییر به شکل تقریباً پشت سر هم ،انجا تمرینات در کتااب درسای و
کتاب کار ،نهشتن کنترل شده جمالت و ساختارهای شرامری.
پژوه های مترددی نشان دادند که مهارتهای زبان انیلیسای یکای از مهمتارین مهلفاههای
ههش فرهنیی 3به شمار میآیاد ،تهمااس و اینکساهن ،)2003 4پیترساهن ،)2007 5پاال

6

 ،)2007انگ و داین )2008 7و الیهر مهر ،)2010 8نشاان دادناد کاه افاراد دارای هاهش
فرهنیی باال با قهاعد دستهری و ادبیاات زباان انیلیسای آشانایی زیاادی دارناد ،از ساهیی نیاز
تحقیقات مترددی مهید این است که مهارتهای زبان انیلیسی در تهسره شرای های کارآفرینی
تاااثیر دارد خیااری و همکاااران )1387؛ ماارادی )1390؛ ناااجیجی و عباساارلی زاده1390 9؛
 )2010و ذبیحی و همکاران  )1391و مرادی و جرفری .)1392
با این تهضیحات در این مقاله به دنبال این هستیم تاا تااثیر مهارتهاای زباان انیلیسای را در
تهسره شرای های کارآفرینی دانشجهیان زبان و ادبیات و انیلیسی دانشیاه آزاد اساالمی ماهرد
بررسی قرار دهیم.
با تهجه به اهمیتی که مهارتهای زبان انیلیسی در تهسره شرای های کارآفرینی افراد دارناد ،از
مدل مفههمی زیر جهت بسی تاثیر مهارتهای زبان انیلیسی در تهسره شرای هاای کاارآفرینی
دانشجهیان زبان و ادبیات انیلیسی دانشیاه آزاد اسالمی استفاده شده است.
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گرایش های کارآفرینی
پیشرفت طلبی
استقالل طلبی
خالقیت و نوآوری
ریسک پذیری
کنترل درونی

مهارت های زبان انگلیسی
شنیداری
گفتاری
خواندن
نوشتن

ایجاد رفتارهای کارآفرینانه
در دانشجویان زبان انگیسی

شکل  :2مدل مفههمی تحقیق

با تهجه به مدل مفههمی باال در این مقاله  6فرضیه زیر مهرد آزمهن قرار شرفته است:
 .1مهارتهای زبان انیلیسی کلی) دانشجهیان زبان و ادبیاات انیلیسای دانشایاه آزاد اساالمی در
تهسره شرای های کارآفرینی کلی) آنان تاثیر مرنی داری دارد.
 .2مهارت های زبان انیلیسی دانشجهیان زبان و ادبیات انیلیسی دانشایاه آزاد اساالمی در تهساره
پیشرفت طلبی آنان تاثیر مرنی داری دارد.
 .3مهارتهای زبان انیلیسی دانشجهیان زبان و ادبیات انیلیسی دانشایاه آزاد اساالمی در تهساره
استقالل طلبی آنان تاثیر مرنی داری دارد.
 .4مهارت های زبان انیلیسی دانشجهیان زبان و ادبیات انیلیسی دانشایاه آزاد اساالمی در تهساره
خالقیت و نهآوری آنان تاثیر مرنی داری دارد.
 .5مهارتهای زبان انیلیسی دانشجهیان زبان و ادبیات انیلیسی دانشایاه آزاد اساالمی در تهساره
ریسک پذیری آنان تاثیر مرنی داری دارد.
 .6مهارت های زبان انیلیسی دانشجهیان زبان و ادبیات انیلیسی دانشایاه آزاد اساالمی در تهساره
کنترل درونی آنان تاثیر مرنی داری دارد.
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روش:

با تهجه به اینکه تحقیق حاضر به بررسی تاثیر مهارتهای زبان انیلیسی دانشجهیان زبان و ادبیاات
انیلیسی دانشیاه آزاد اسالمی در تهسره شرای های کارآفرینی آنان میپردازد ،از نهع کاربردی است
و با تهجه به اینکه هدف آن تبیین تاثیر مهارتهای شنیداری ،شفتاری ،خهاندن و نهشتن دانشجهیان
زبان و ادبیات انیلیسی دانشیاه آزاد اسالمی در تهسره پیشرفت طلبای ،اساتقالل طلبای ،خالقیات،
ریسک پذیری و کنترل درونی آنان میباشد ،در زمره طرحهای تهصیفی به شمار میآید و از آنجاجی
که در مقطع زمانی حاضر و به صهرتی واقری به تحلیل وضریت مهجهد در خصهص تبیین تااثیر هار
یک از مهارتها بر هر یک از شرای های کارآفرینی میپردازد ،از نهع همبستیی است.
جامره آماری تحقیق را کلیه دانشاجهیان زباان و ادبیاات انیلیسای دانشایاه آزاد اساالمی تشاکیل
میدهااد کااه از میااان آنهااا ترااداد  258دانشااجه بااا اسااتفاده از آماااره مجااذور کااای شرجساای و
مهرشان  )1970و به روش روش خهشهای چند مرحلهای از واحدهای مختلف دانشیاه آزاد اساالمی
انتخاب شد.
برای شردآوری داده های مهرد نیاز نیز از پرسا

شرای های کاارآفرینی احمادپهرداریانی و مقیمای  )1389باه طاهر

انیلیسی و پرسشنامه سنج
تهامان در یک پرس
شد ،بر این اساس پرس

ناماه محقاق سااخته سانج

مهارتهاای زباان

نامه) استفاده شده است .پایایی پرس

نامه نیز با روش آلفای کرانباخ محاسبه

نامه در اختیار  60دانشجه قرار داده شد و پایایی کرانبااخ بارای ساهاالت

محاسبه شد و به ترتیب پایاایی  /92بارای ساهاالت مهارتهاای زباان انیلیسای و پایاایی  /94بارای
سهاالت شرای های کارآفرینی به دست آمد که بر اساس مناابع مهجهد سایف )1388 ،پایاایی بااالیی
میباشد.

یافتهها:
برای آزمهن فرضیات تحقیقی از تحلیل رشرسیهن بررسی تاثیر مهارتهای زبان انیلیسی در تهساره
شرای های کارآفرینی) استفاده شده است .الز به ذکر است که تمامی محاسبات و تجزیه و تحلیل
های آماری با استفاده از نر افزار آماری  SPSSانجا شده است .در ادامه نتایج مرباه باه آزماهن
فرضیات تحقیق آمده است.
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فرضیه  :1مهارتهای زبان انیلیسی کلی) دانشجهیان زبان و ادبیات انیلیسی در تهسره شرای های
کارآفرینی کلی) آنان تاثیر مرنی داری دارد.
در جدول  1خالصه نتایج تحلیل رشرسیهنی اثر و نق

مهارتهای زبان انیلیسی دانشجهیان زبان و

ادبیات انیلیسی دانشیاه آزاد اسالمی در تهسره شرای های کارآفرینی کلی) آنان آمده است .همان-
شهنه که نتایج نشان میدهد مقدار ضریب تریین /712 1نشان میدهد که  71/2درصد از تغییارات
مرباه باه شرای هاای کاارآفرینی کلی) دانشاجهیان زباان و ادبیاات انیلیسای از طریاق تهساره
مهارتهای زبان انیلیسای آناان قابال تهجیاه اسات .در جادول  1همچناین ضارایب همبساتیی
رشرسیهنی آمده است ،با تهجه باه ساتهن مرنایداری  )/000مالحیاه مایشاهد کاه نقا

کلیاه

مهارتهااای زبااان انیلیساای کلی) دانشااجهیان زبااان و ادبیااات انیلیساای در تهسااره شرای هااای
کارآفرینی کلی) آنان مرنیدار است که ضریب همبستیی به دست آمده نیز شهیای این مطلب است.
جدول  :1ضرایب رشرسیهنی تاثیر مهارتهای زبان انیلیسی در تهسره شرای های کارآفرینی کلی)
مرنیداری

t

ضریب BetaضریبB

ضریب تریین

ضریب همبستیی

مدل

/000

12/52

-

49/99

)(Constant

/000

4/12

/157

/951

مهارت شنیداری

/000

7/25

/376

1/06

/000

5/72

/290

1/36

/000

4/59

/204

1/35

/712

/844

مهارت شفتاری
مهارت خهاندن
مهارت نهشتن

فرضیه  :2مهارتهای زبان انیلیسی دانشجهیان زبان و ادبیات انیلیسای دانشایاه آزاد اساالمی در
تهسره پیشرفت طلبی آنان تاثیر مرنی داری دارد.
در جدول  2خالصه نتایج تحلیل رشرسیهنی اثر و نق

مهارتهای زبان انیلیسی دانشجهیان زبان و

ادبیات انیلیسی دانشیاه آزاد اسالمی در تهسره پیشرفت طلبی آنان آمده است .همانشهنه که نتاایج
نشان میدهد مقدار ضریب تریین  /13نشان میدهد که  13درصد از تغییرات مربه باه پیشارفت
طلبی دانشجهیان زبان و ادبیات انیلیسی از طریق تهسره مهارتهای زبان انیلیسی آنان قابل تهجیه
است .در جدول  2همچنین ضرایب همبستیی رشرسیهنی آمده است ،با تهجه به ساتهن مرنایداری
. R Square

1
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 )/000و ضریب بتای  )Betaبه دست آمده مالحیه میشهد که باه ترتیاب مهارتهاای نهشاتن،
شنیداری و خهاندن در تهسره پیشرفت طلبی دانشجهیان تاثیر مرنیداری دارند و مهارتهای شفتاری
نیز تاثیر مرنی داری در تهسره پیشرفت طلبی ندارند.
جدول  :2ضرایب رشرسیهنی تاثیر مهارتهای زبان انیلیسی در تهسره پیشرفت طلبی
مرنیداری

t

ضریبBeta

ضریبB

/000

9/04

-

8/84

/008

12/67

/176

/150

/797

/257

/036

/009

/021

2/31

/059

/136

مهارت خهاندن

/000

4/90

/375

/353

مهارت نهشتن

ضریب تریین

ضریب همبستیی

مدل
)(Constant

/13

/356

مهارت شنیداری
مهارت شفتاری

فرضیه  :3مهارتهای زبان انیلیسی دانشجهیان زبان و ادبیات انیلیسای دانشایاه آزاد اساالمی در
تهسره استقالل طلبی آنان تاثیر مرنی داری دارد.
در جدول  3خالصه نتایج تحلیل رشرسیهنی اثر و نق

مهارتهای زبان انیلیسی دانشجهیان زبان و

ادبیات انیلیسی دانشیاه آزاد اسالمی در تهسره استقالل طلبی آنان آمده است .همانشهنه که نتاایج
نشان میدهد مقدار ضریب تریین  /10نشان میدهد کاه فقا 10 ،درصاد از تغییارات مرباه باه
استقالل طلبی دانشجهیان زبان و ادبیات انیلیسی از طریق تهسره مهارتهای زبان انیلیسای آناان
قابل تهجیه است .در جدول  3همچنین ضرایب همبستیی رشرسیهنی آمده است ،با تهجه باه ساتهن
مرنیداری  )/000و ضریب بتای  )Betaبه دست آمده مالحیه مایشاهد کاه تااثیر هایچ یاک از
مهارتهای زبان انیلیسی در تهسره استقالل طلبی دانشاجهیان مرنایداری نشاده اسات .بناابراین
فرضیه  3رد میشهد.
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جدول  :3ضرایب رشرسیهنی تاثیر مهارتهای زبان انیلیسی در تهسره استقالل طلبی
مرنیداری

t

ضریبBeta

ضریبB

/000

5/08

-

6/88

/662

/437

/029

/034

/374

/890

/080

/044

/061

1/88

/167

/153

مهارت خهاندن

/089

1/70

/132

/170

مهارت نهشتن

ضریب تریین

مدل

ضریب همبستیی

)(Constant

/10

/321

مهارت شنیداری
مهارت شفتاری

فرضیه  :4مهارتهای زبان انیلیسی دانشجهیان زبان و ادبیات انیلیسای دانشایاه آزاد اساالمی در
تهسره خالقیت و نهآوری آنان تاثیر مرنی داری دارد.
در جدول  4خالصه نتایج تحلیل رشرسیهنی اثر و نق مهارتهای زبان انیلیسی دانشجهیان زبان و
ادبیات انیلیسی دانشیاه آزاد اسالمی در تهسره خالقیت و نهآوری آنان آمده است .هماانشهناه کاه
نتایج نشان میدهد مقدار ضریب تریین  /02نشان میدهد که فق 2 ،درصد از تغیارات مرباه باه
خالقیت و نهآوری دانشجهیان زبان و ادبیات انیلیسی از طریق تهساره مهارتهاای زباان انیلیسای
آنان قابل تهجیه است .در جدول  4همچنین ضرایب همبستیی رشرسیهنی آمده است ،باا تهجاه باه
ستهن مرنیداری  )/000و ضریب بتای  )Betaبه دست آمده مالحیه میشهد که تاثیر هیچ یک از
مهارتهای زبان انیلیسی دانشجهیان در تهسره خالقیت و نهآوری آنان مرنیداری نشده است.
جدول  :4ضرایب رشرسیهنی تاثیر مهارتهای زبان انیلیسی در تهسره خالقیت و نهآوری
مرنیداری

t

ضریبBeta

ضریبB

/000

11/0558

-

11/70

/907

/117

/008

/007

/504

/669

/063

/025

/835

/209

/019

/013

مهارت خهاندن

/219

1/23

/101

/090

مهارت نهشتن

ضریب تریین

ضریب همبستیی

مدل
)(Constant

/02

/13

مهارت شنیداری
مهارت شفتاری

فرضیه  :5مهارتهای زبان انیلیسی دانشجهیان زبان و ادبیات انیلیسی دانشیاه آزاد اسالمی در
تهسره ریسک پذیری آنان تاثیر مرنی داری دارد.
در جدول  5خالصه نتایج تحلیل رشرسیهنی اثر و نق

مهارتهای زبان انیلیسی دانشجهیان زبان و

ادبیات انیلیسی دانشیاه آزاد اسالمی در تهسره ریسک پذیری آنان آمده است .همانشهنه که نتایج
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نشان میدهد مقدار ضریب تریین  /14نشان میدهد که  14درصد از تغییرات مربه به ریسک
پذیری دانشجهیان زبان و ادبیات انیلیسی از طریق تهسره مهارتهای زبان انیلیسی آنان قابل
تهجیه است .در جدول  5همچنین ضرایب همبستیی رشرسیهنی آمده است ،با تهجه به ستهن مرنی-
داری  )/000و ضریب بتای  )Betaبه دست آمده مالحیه میشهد که به ترتیب مهارتهای
شفتاری ،خهاندن و نهشتن بیشترین تاثیر را در تهسره ریسک پذیری دانشجهیان دارند و مهارت
شنیداری تاثیر مرنی داری در تهسره ریسک پذیری ندارد.
جدول  :5ضرایب رشرسیهنی تاثیر مهارتهای زبان انیلیسی در تهسره ریسک پذیری
مرنیداری

t

ضریبBeta

ضریبB

/000

11/08

-

9/09

/187

1/32

/087

/063

/000

3/61

/320

/109

/009

2/62

/228

/130

مهارت خهاندن

/000

3/72

/283

/226

مهارت نهشتن

ضریب تریین

ضریب همبستیی

مدل
)(Constant

/14

/371

مهارت شنیداری
مهارت شفتاری

فرضیه  :6مهارتهای زبان انیلیسی دانشجهیان زبان و ادبیات انیلیسی دانشیاه آزاد اسالمی در
تهسره کنترل درونی آنان تاثیر مرنی داری دارد.
در جدول  6خالصه نتایج تحلیل رشرسیهنی اثر و نق

مهارتهای زبان انیلیسی دانشجهیان در

تهسره کنترل درونی آنان آمده است .همانشهنه که نتایج نشان میدهد مقدار ضریب تریین /044
نشان میدهد که فق 4/4 ،درصد از تغییرات مربه به کنترل درونی دانشجهیان از طریق تهسره
مهارتهای زبان انیلیسی آنان قابل تهجیه است .ستهن مرنیداری  )/000و ضریب بتای  )Betaبه
دست آمده نشان میدهد که مهارتهای شفتاری و خهاندن در تهسره کنترل درونی دانشجهیان تاثیر
مرنیداری داشته و مهارتهای شنیداری و نهشتن تاثیر مرنی داری ندارند.
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جدول  :5ضرایب رشرسیهنی تاثیر مهارتهای زبان انیلیسی در تهسره کنترل درونی
مرنیداری

t

ضریبBeta

ضریبB

/000

11/43

-

13/35

/232

1/19

/083

/081

/024

2/26

/213

/097

/001

3/28

/303

/230

مهارت خهاندن

/497

/686

/055

/059

مهارت نهشتن

ضریب تریین

ضریب همبستیی

مدل
)(Constant

/044

/22

مهارت شنیداری
مهارت شفتاری

بحث و نتیجه گیری:
همانیهنه که شفته شد ،یکای از مهارتهاای مهمای کاه باا شرای هاای کاارآفرینی ارتباا دارد،
برخهرداری از مهارتهای زبان انیلیسی شنیداری ،شفتاری ،خهاندن و نهشتن) است و یادشیری زبان
انیلیسی یرنی یادشیری مهارتهای زبان انیلیسی نه بدست آوردن دان

زبان انیلیسی ،الز اسات

تا تاثیر هر یک از این مهارتها در تهسره شرای های کارآفرینی مهرد بررسای قارار شیارد .در ایان
مقاله تاثیر مهارتهای شنیداری ،شفتاری و خهاندن و نهشاتاری در تهساره شرای هاای کاارآفرینی
دانشجهیان زبان و ادبیات انیلیسی دانشیاه آزاد اسالمی مهرد بررسی قارار شرفات ،بار ایان اسااس
ضمن تشریح مبانی نیری و مدل مفههمی مهضهع ،ش

فرضیه مهرد بررسی و آزمهن قرار شرفت و

نتایج زیر به دست آمد.
در رابطه با فرضیه اول نتایج نشان داد که مهارتهای کلی زبان انیلیسی دانشجهیان زبان و ادبیاات
انیلیسی دانشیاه آزاد اسالمی در تهسره شرای های کلی کاارآفرینی آناان تااثیر مرنای داری دارد.
نتایج این تحقیق با نتایج حاصل از تحقیقات خیری و همکاران )1387؛ مرادی )1390؛ نااجیجی و
عباسرلی زاده )2010 ،1390؛ ذبیحی و همکاران  ،)1391مرادی و جرفاری  )1392کاه نشاان
دادند مهارت در زبان انیلیسای باه عناهان یکای از مهلفاههای اصالی هاهش فرهنیای در تهساره
شرای های کارآفرینی تاثیر مرنی داری دارند ،همسه و هم جهت بهده و نتایج آنها را تاجید میکند.
در رابطه با فرضیه دو نتایج نشان داد که به ترتیاب مهارتهاای نهشاتن ،شانیداری و خهانادن در
تهسره پیشرفت طلبی دانشجهیان تاثیر مرنیداری دارند و مهارتهای شفتاری نیز تااثیر مرنای داری
در تهسره پیشرفت طلبی ندارند.
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در رابطه با فرضیه سه نتایج نشان داد که تاثیر هیچ یک از مهارتهای زباان انیلیسای در تهساره
استقالل طلبی دانشجهیان مرنیداری نشده است.
در رابطه با فرضیه چهار نتایج نشان داد که تاثیر هیچ یک از مهارتهای زبان انیلیسی دانشجهیان
در تهسره خالقیت و نهآوری آنان مرنیداری نشده است.
در رابطه با فرضیه پنجم نتایج نشاان داد کاه باه ترتیاب مهارتهاای شفتااری ،خهانادن و نهشاتن
بیشترین تاثیر را در تهسره ریسک پذیری دانشجهیان دارند و مهارت شنیداری تااثیر مرنای داری در
تهسره ریسک پذیری ندارد.
در رابطه با فرضیه ششم نتایج نشان داد که مهارتهای شفتاری و خهاندن در تهسره کنتارل درونای
دانشجهیان تاثیر مرنیداری داشته و مهارتهای شنیداری و نهشتن تاثیر مرنی داری ندارند.
با تهجه به اهمیتی که مهارتهای زبان انیلیسی در تهسره شرای هاای کاارآفرینی دارناد پیشانهاد
میشهد در امر آمهزش زبان انیلیسی به دانشجهیان کمک میشهد تا مهارتهای شنیداری ،شفتاری،
خهاندن و نهشتن خهد را تهسره داده تا از این طریق بتهانند شرای هاای کاارآفرینی خاهد را تقهیات
نمایند .از جمله مهارد مهرد تا کید در امر آمهزش زبان انیلیسی عبارتند از:
 بکار شیری دانشجهیان در فرالیتهای عملی مرتب ،با شرای ،واقری زبان انیلیسی؛ اراجه فرصت جهت ترامل با یکدییر؛ -برقراری تناسب مطلهب بین فرالیتها از نیر کاربرد صحیح زبان و نیز بکارشیری روان و سلیس زبان.

همچنین پیشنهاد میشهد تا دانشجهیان به ترامل با افرادی که دارای فرهنگهای مختلفی هساتند،
بپردازند و با قهاعد دستهری و با قهاعد مربه به رفتارهای غیر کالمی زبان انیلیسی زبان انیلیسای
آشنا شهند.
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