
 

 

 

 یهاکتابخانهارائه الگوی مفهومی کارآفرینی کتابداران 

 (، شناختیروان) یزشیانگ یهامؤلفه بر اساسدانشگاهی 

 1صالحیتی و حمایتی

 3الحوائجیبابفهیمه ، 2محمدرضا اباذری

 شناسیمطالعات دانش

 ۰4تا  17، ص 79 بهار ،41، شماره چهارمسال 

 71/79/79تاريخ دريافت: 

 41/70/79تاريخ پذيرش:
 چکیده

(، صالحیتی شناختیروان) یزشیانگمؤلفه  1در های مرتبط با کارآفرينی شناخت ويژگیاز پژوهش حاضر  هدف
و  یاربردک . نوع پژوهش،ودبهای دانشگاهی و حمايتی و ارائه الگوی مفهومی کارآفرينی کتابداران کتابخانه

ابزار گردآوری اطالعات، پرسشنامه خوداظهاری محقق ساخته بود که است. بوده تحلیلی  -روش آن پیمايشی
ها نشان داد يافتهآزاد اسالمی ايران توزيع شد.  واحد جامع دانشگاه 41های نفر از کتابداران کتابخانه 477بین 

 تريینپاط حمايتی از حد متوس هایيژگیوانگیزشی و صالحیتی کارآفرينی کتابداران در حد زياد و  هایيژگیو
ويژگی حمايتی به دست آمد  1صالحیتی و  يژگیو 41ويژگی انگیزشی،  40ويژگی کارآفرينی، 90بود. از بین 

، تسهیل گرها و توانمندسازها سازهازمینهعامل  1احی شد. اين الگو، به که بر مبنای آن، الگوی کارآفرينی طر
های کارآفرينی در حوزه علم اطالعات و دانش شناسی، نیازمند الگوی کارآفرينی . توجه به ويژگیاشتداشاره 

-مک فناوریکبايد با  کتابداران .ودبالمللی های ملی و بینگیران اطالعاتی در رقابتبه بهره رسانیخدماتدر 

ناخت و خلق و با ش ،هايی که قابلیت تطبیق با نیازهای مراجعان را دارد در سايه کارآفرينیهای جديد، نوآوری
آفرينانه در های کارهای فردی کارآفرينی خود، موجبات رشد و توسعه اجتماعی با انجام فعالیتتقويت ويژگی

 یهاهحوزقاله، از سیر فکری و نتايج تحقیقات علمی در ها را فراهم آورند. الگوی مفهومی اين مکتابخانه
رويکرد نوآورانه در حوزه علم اطالعات و  درواقع، اقتصاد و مديريت استنتاج شده و ينیکارآفر ،شناسیروان

ديگر  یهادانشخردمندانه و با مالحظه مبانی ويژه حاصل از مطالعات  خود نتیجه يک رويکرد دانش شناسی که
 شده است. هاد و تجويزبوده، پیشن

ها و ابخانهکت های دانشگاهی،کتابخانه ،کتابداران ،ینیکارآفر ،الگوی کارآفرینی :واژگان کلیدی
 رسانیاطالعمراکز 

                                                           

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران است. اين مقاله برگرفته از رساله دکترا،. 4
0. م اطالعات و دانش شناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد قم، قم، ايراناستاديار عل، abazarimr@yahoo.com 

 علم اطالعات و دانش شناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ايران یاردانش 1.
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 مقدمه

و نگرش  و مهارتدانش ، قرن حاضر، قرن دانش و اطالعات است و سرمايه اصلی جوامع

های لیتبه قاب ،در پیشرفت جامعهمنابع انسانی است. برای به خدمت گرفتن اين سرمايه 

 4های خود به دنبال توسعه کارآفرينیکارآفرينی نیاز است. امروزه همه کشورها در برنامه

 ،یاباذرت )اسهای کارآفرينی منابع انسانی گذاری در قابلیتهستند و اين به معنای سرمايه

. ايـــن واژه از لفـــظ تاس entrepreneur ترجمه واژه کـــارآفرين (.4171، الحوائجیباب

( 0771، 0کوراتکوشده )گرفته  «دارشدن کاریعهده»به معنای  entreprendreفرانســوی 

رار دارد ای که در آن قپذيری و تعريف آن به شرايط و حوزهو کارآفرينی به معنی مسئولیت

 ت.اس چندوجهی، اقتصاد و مديريت بسیار گسترده و شناسیروان، شناسیجامعهمانند 

ای جديد ههای نو و خالق و شناسايی فرصتفرايندی است که کارآفرين با ايده ینيکارآفر

به معرفی محصول يا خدمت جديد و يا بهبود ساختاری آن با پذيرش مخاطرات مالی، روانی 

 (.41۰7سعیدی کیا، ورزد )و اجتماعی که در جهت رضايتمندی و استقالل است، مبادرت 

 اندعبارت)چهار سی( شهرت دارد،  4C اد کارآفرينی نقش داشته و به نظريهعواملی که در ايج

 از:

 منش و ويژگی فردی؛ .4

 توان از طريق آموزش فراگرفت؛را می هاآنرفتاری خاصی که  1هایتوانمندی .0

ها، محصوالت و خاصی در خانواده، سازمان و جامعه که مناسب ايجاد ايده 1شرايط .1

 خدمات جديد باشند؛

ود شهای کارآفرينی که با عوامل محیطی، موجب جذب کارآفرينان به فعالیت 1محتوا .1

 (.41۰1 مقیمی،)

                                                           
1. entrepreneurship development 
2. Kuratko 
3. competencies 
4. conditions 
5. content 
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الگوهای کارآفرينی، به ارائه الگوی مفهومی  پژوهش حاضر سعی دارد با مطالعه برخی از 

(، شناختیروان) یزشیانگ یهامؤلفهدانشگاهی بر اساس  یهاکتابخانهکارآفرينی کتابداران 

 یهایژگيوحمايتی بپردازد، در زير به بیان مختصری از الگوهای مرتبط با  صالحیتی و

 :شودیمکارآفرينی که مبنای ارائه اين الگوست، پرداخته 

 یهاتیفعالو انجام  عامل در انگیزه 1 «فرای» ازنظر: (4771) 4الگوی رويدادی فرای

، سازهازمینه. 1و توانمندسازها 1کنندهتسهیل، 0ساززمینهکارآفرينی دخالت دارند: متغیرهای 

شوند فرد خودآگاه يا ناخودآگاه امکانات کارآفرينی را بررسی عواملی هستند که موجب می

ه با آيند کهای کارآفرين به دنیا میکند. برای مثال، بسیاری از کارآفرينان در خانواده

، حادثه يا اهکنندهتسهیل. ردیگیمشکل  هاآن، شخصیت کارآفرين شانیزندگحوادثی در 

 رجستهها، حوادث ببخشد. اينای عمل کارآفرينی را سرعت میويژه طوربهموقعیتی است که 

که  اندنيکارآفرای در زندگی يک زندگی بوده و شامل تحوّالت شخصیتی، مالی يا حرفه

 کنندهلتسهیعامل  ،. برای مثال، اخراج شدن از يک کارگذارندیماو تأثیر  گیریتصمیمدر 

 کنندهلتسهیاست يا آشنا شدن با کارآفرين جويای شريک يا ترک شغل جاری نیز عوامل 

نوپا  مؤسسات دهندهلیتشککه يکی از اجزای  اندنيافراد کارآفر ،هستند. توانمندسازها

ن را برای کارآفري بالقوه ، انگیزهکنندهتسهیلو  ساززمینههستند. متغیرهای توانمندساز، 

 (.41۰7آورند )سعیدی کیا، به وجود می آمیزمخاطره گذاریسرمايهيک موسسه يا  تأسیس

های فرد همه فعالیت ،ینيدر کارآفر: (4771) 1الگوی فرآيندی کوراتکو و هاجتس

. اين الگو مفاهیمی دارد که بر هر رويداد کندیم، اجرا و کنترل ريزیبرنامهکارآفرينانه را 

، جتماعیکارآفرينی ا) یطیمحگذارند و بروز برخی عوامل تأثیر میدر فرآيند کارآفرينانه 

در  ایکنندهیینتعهای فناوری( و تأثیر آن بر فرد، نقش بسیار پیشرفت وی، فرهنگی اطالعات

 (.4771کوراتکو و هاجتس، دارد )تصمیم وی به کارآفرين شدن 

                                                           
1. Fry 
2. stage - setting 
3. triggering or precipitating variable 
4. enabling variable 
5. Kuratko & Hodgetts 
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هم در رخداد کارآفرينی، وی عوامل م ازنظر(: 4771)«4ويلیام بای گريو» یداديروالگوی 

عوامل موجب انجام کار و ارائه خدمتی جديد  عوامل شخصیتی، روانی و محیطی هستند. اين

شوند. يک فرد، فکر نو برای ايجاد تشکیالت اقتصادی جديد را يا از طريق تحقیقات می

یگیری رای پب گیریتصمیميا عدم  گیریتصمیمآورد. تصادفی به دست می طوربهدقیق و يا 

های شغلی، خانواده، الگوی نقش، وضعیت اقتصادی و آن فکر، به عواملی چون زمینه

ک همیشه يک حادثه سرعت زا در تولد ي کهنيابودن منابع بستگی دارد. ضمن  دسترسقابل

 (.41۰9احمدپورداريانی، دارد )سازمان تولیدی يا خدماتی جديد نقش 

های شخصیتی، (: در اين الگو، محیط، ويژگی47۰1) «0جفری تیمونز» ینديفرآالگوی 

ها رصتدر ف گذاریسرمايهها، رفتار، اهداف و نتايج را در نظر گرفته و بر توانايی انگیزه

 نوآوری، خودباوری و یهایژگيوهای چندگانه با فردی با مهارت ،نيکارآفر دارد. تأکید

 (.41۰9احمدپورداريانی،  (هدايت و رهبری است

های شخصیتی و بر قدرت (: اين الگو شامل ويژگی0771) «1چل و هاورث» ینديرآفالگوی 

 چون يیهامهارتموفق فردی است که  نيو کارآفرداشته  تأکیدها در فرصت گذاریسرمايه

، احمدپورداريانیباشد )کاری و انجام کار با کمک ديگران را داشته  یهاگروهتشکیل 

41۰9.) 

عبارت از فرآيند ايجاد ارزش  ینيکارآفر (:47۰7) «1ون و ديگراناستیونس» ینديفرآالگوی 

. در اين هاستاز فرصت گیریبهره منظوربهاز منابع  یفردمنحصربه از راه تشکیل مجموعه

دون ارتباط را ب هاآنتوان هريک از و نمی شدهمیتنظالگو، مراحل فرآيندی به ترتیب طبیعی 

ال، الزم است کارآفرين برای ارزيابی فرصت، برداشتی از با ديگری در نظر گرفت. برای مث

 مفهوم فعالیت اقتصادی داشته باشد يا بداند اجرای آن مفهوم نیاز به چه منابعی دارد و يا هزينه

از  تواند به قضاوت درستیتنها در اين صورت است که می نيکارآفر آن منابع چقدر است.

 (.47۰7سون و ديگران، استیون) ابديدرک و جذابیت فرصت دست 

                                                           
1. William Bygrive 
2. Jefry Timons 
3. Chell & Haworth 
4. Stivenson & et al 
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الی و منابع م یگردآور ،هافرصتو ارزيابی  در کشفکارآفرين بودن، يعنی توانايی 

، 4زهیسريچ و پیترشود ) برداریبهرهها که از فرصت ایگونهبهانسانی الزم و عمل کردن 

ه ای کها، جامعه صنعتی جای خود را به جامعه اطالعاتی داده، جامعه(. با تحول فناوری0770

که مدت زيادی طول  بر روی منابع گذاریو سرمايه در آن بازوها تبديل به مغزها شده

اند بسیار شده 1آفرينیو ارزش 0کارهای جديد که منجر به توانمندسازیکشید امروزه با راهمی

ادی، حسن مراست )زودتر به بار نشسته، زيرا اساس جامعه امروزی دانايی، توانايی و دانش 

41۰1.) 

ريت ، اقتصاد و مديشناسیروانعلوم انسانی نظیر  در حوزه سرعتبهمفهوم کارآفرينی 

با توجه به زمینه تخصصی و فکری خود  نظرانصاحبو هريک از پژوهشگران و  واردشده

گرفته و  قرار موردتوجهدر علم اطالعات و دانش شناسی نیز  ینيکارآفر اند.به آن نگريسته

اباذری، باشد ) 1های کارآفرينانهفعالیت بر اساس ديباانجام شده در اين حوزه های تمام تالش

کارآفرينی در اين علم يعنی فرايندی که طی آن يک (. »4179، نوشین فرد، الحوائجیباب

ها های جديد و نوآور به آفرينش ارزشخالق و شناسايی فرصت کتابدار متخصص با ايده

از نیازهای مراجعان بالقوه و بالفعل و دارا بودن نگرش  یو آگاهمبادرت ورزد. شناخت 

دهد. کارآفرينی، يک کتابدار را در آفرينش و يافتن فرصت و پرداختن به آن ياری می

يک طرح اقتصادی خدماتی است که در آن مسائلی چون بازاريابی  کارآفرين کتابدار،

مديريت منابع اطالعاتی و مسائل و  دهیسازمانانتفاعی،  وکارهایکسباندازی خدمات، راه

(. داشتن 4171، الحوائجیباب)اباذری، «شودیمقانونی و حقوقی امور جاری کتابخانه مطرح 

کارآفرينانه بتوانند در امور جاری  یهایژگيواز  گیریبهرهالگويی که کتابداران با 

. پژوهش وری استکنند بسیار ضر رسانیخدمتدانشگاهی  رسانیاطالعو مراکز  هاکتابخانه

ی که با ، ارائه الگويسخن گريدرا پر نمايد. به  خألاست تا با ارائه الگويی اين  بر آنحاضر 

، اقتصاد و مديريت طراحی و پس از شناسیروانکارآفرينی از ديدگاه  یهایژگيوبررسی 

                                                           
1. Hisrich & Peters 
2. empowerment 
3. value creativity 
4. ventures 
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بديهی و  یباشد امر هادر کتابخانهتطبیق با نیازهای کتابداران و مراجعان، قابل پیاده شدن 

 های کارآفرينی کتابداران در قالب الگويی. بیان تصويری از ويژگیاست ريناپذاجتناب

ای ه، بستر رشد و توسعه فعالیترسانیاطالعها و مراکز مناسب جهت انجام امور کتابخانه

ای اصلی هکارآفرينانه کتابداران در جهت سازگاری با محیط و بقا در بلندمدت که نگرانی

 (.4170، اباذری، نوشین فرد، الحوائجیبابداشت )هاست را به همراه خواهد سازمانهمه 

 از: اندعبارتاين پژوهش  یهاپرسش

 یهاهکتابخانانگیزشی، صالحیتی و حمايتی( کتابداران ) ینيکارآفر یهایژگيو. 4

 ؟اندکدام 4دانشگاهی

 . الگوی مفهومی کارآفرينی برای کتابداران چیست؟0

. در اين پژوهش اندپرداختهکارآفرينان  یهایژگيوبسیاری به مطالعه  یهاپژوهش

کارآفرينی مرتبط با الگوی  مؤلفه 1 رندهیدربرگگستردگی موضوع،  ازنظرکه  يیهانهیشیپ

 از: اندعبارتارائه شده هستند 

کارآفرينان ايرانی،  یهایژگيوموردی در خصوص  در مطالعه (4199مضطرزاده ) 

موفقیت و میزان خطرپذيری دانسته و به مطالعه  ی انتخاب کارآفرينان را نوآوری،معیارها

وسعه مدل کارآفرينی مبتنی بر تحقیق و ت بر اساس شناختیجامعهو  شناختیروانهای ويژگی

ط معناداری از حد متوس طوربهکارآفرينان ايرانی  یهایژگيوپرداخت. نتايج نشان داد که 

 بیشتر است.

های کارآفرينی مديران ارشد صنايع غذايی اصفهان ( به مطالعه ويژگی41۰1) یادهم

، يیگراهدفار، ، پشتکیطلباستقاللکارآفرينان:  شناختیروانهای پرداخته و با بیان ويژگی

از  ها در مديران، از حد متوسط بیشتر بوده وتوفیق طلبی و ... دريافت که سطح اين ويژگی

غیر و از بین عوامل جمعیت شناختی و محیطی، مت یطلباستقاللمتغیر های فردی، بین ويژگی

 تجربه کاری بیشترين نقش را در موفقیت مديران داشته است.

                                                           

 خواهد شد. استفاده «کتابداران»از  «ی دانشگاهیهاکتابخانهکتابداران »ر اين پژوهش به منظور ايجاد اختصار برای . د4
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های کارآفرينانه در دانشجويان شهید باهنر کرمان ( با بررسی ويژگی41۰1درگاهی )

و غیره  قیتهای نیاز به توفیق، عالقه به استقبال، خطرپذيری، خالدريافت که ويژگی

دانشجويان در حد متوسط بوده و رابطه معناداری بین عملکرد تحصیلی و نیاز به موفقیت آنان 

 وجود دارد.

ی شخصیتی مديران با کارآفرين یهایژگيوتحقیقی به مطالعه رابطه  ( در41۰9) یرستم

وده و بمتوسط به باال  در حدکارآفرينی مديران  یهایژگيوسازمانی پرداخت و نشان داد 

وجود دارد.  داریهای شخصیتی آنان و کارآفرينی سازمانی رابطه مستقیم و معنابین ويژگی

های مناسب برای سازمان در ارائه خدمات بهتر های شخصیتی، جذب فرصتاز بین ويژگی

 سازمانی داشته است. ینيبر کارآفربا حمايت مديران، بیشترين تأثیر را 

 بر اساسبررسی نقش کارآفرينان در محیط کاری  با (0771هاجتس )کوراتکو و 

ه ايجاد های عملیاتی، منجر بهای کارآفرينانه در محیطهای رفتاری دريافتند که نقشويژگی

االيی چون ب یريپذسکيرتنش در افراد شده و آغاز به کار و فعالیت کارآفرينانه نیازمند 

ا مستمر ب طوربهکارآفرينان بايد چنین های مالی، شغلی، اجتماعی و... است. همريسک

 .و ديگران در تعامل باشند کنندگاناستفاده، رجوعاربابهای ارتباطی با همکاران، مهارت

های شخصیتی کارآفرينان دريافتند آنان افرادی ( در بررسی ويژگی0771هاورت )چل و 

به مزايای  دستیابی و موردنیازها، گردآوری منابع هستند که قابلیت مشاهده، ارزيابی فرصت

، اقدامات هاآنهای کارآفرينانه به توان با آموزش ويژگیرا داشته و می حاصل از آن

 صحیحی برای رسیدن به موفقیت انجام داد.

حمايتی در کارآفرينی سازمانی دريافت کارآفرينی  یهایژگيو( با مطالعه 0777) 4فولر

جديد رقابت، تعادل میان منابع موجود، حمايت سازمانی شامل نوسازی، احیا و القای قوانین 

 دهیسازمانو نیازمند  استمدير از کارکنان و... که در پس انديشه فردی قرار دارد، 

 توانیمصحیح حمايتی،  یهانظاماست که از طريق  0کاری گروهکاری يا  یهاگروه

                                                           
1. Fuller 
2  . team working 
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سیدن زمان برای ررا در سا کارکنان ريپذمخاطره  یهاتیفعالموجبات شکوفايی و افزايش 

 به اهداف مهیا ساخت.

( با مطالعه نقش کارآفرينان در ارتباط با تأثیر آموزش و تجربه عملی 0741) 4دائوم

متوسط به  یاهیژگيومرتبط با آن دريافت کارآفرينان با  یهایژگيو بر اساسکارآفرينی 

ین ستقیم و معناداری بکارآفرينی در محیط کارشان بهره برده و رابطه م یهاآموزشباال، از 

 ها وجود دارد.های کاری بر اساس اين ويژگیآموزش و فعالیت

و  کوراتکو ،(41۰1درگاهی ) ،(4199مضطرزاده ) دهدیمنشان  هانهیشیپکه  طورهمان

 هایژگيو نيا که افتنديدرکارآفرينی  یهایژگيو ( در مطالعه0741) دائوم و (0771هاجتس )

طالعه نوآوری در م و تیخالق یهاجنبهپژوهش حاضر نیز با بررسی  .است افراد تیموفق رمز

قیت که مصاديق بارز موف هایژگيوکتابداران دانشگاهی کوشیده است تا اين  یهایژگيو

 یهمادرا بیان نمايد.  بیشتر در آن وجود دارد یهاپژوهشکتابداران بوده و ضرورت انجام 

 ،تاس افراد تیموفق دری طیمح عامل يک عنوانبه یکار تجربه کهنيابا بیان  (41۰1)

يکی از عوامل موفقیت کتابداران بررسی نموده  عنوانبهپژوهش حاضر نیز تجربه کاری را 

خواهند  یانهیهبزيرا کتابداران برای ارائه خدمات بیشتر و بهتر به مراجعان از اين عامل استفاده 

ی نيکارآفر در آن ریتأثو  نقش و نانيرکارآفی هایژگيو انیب( ضمن 41۰9) یرستم برد.

، پژوهش حاضر نیز به انجامدیم سازمانی برا مناسب یهافرصت جذب به کهی سازمان

 یهاقشنبخشی از  عنوانبهحمايتی کارآفرينی در استفاده از نوآوری  یهایژگيومطالعه 

از  هاکتابخانه پرداخته و حمايت و پشتیبانی مديران هادر کتابخانهسازمانی همه افراد 

موفق را خلق خواهند کرد. چل و هاورث  یسازماندرونفضای کارآفرينی  ،کتابداران

 دنیرسی راب هافرصتی ابيارزمعتقدند  نان،يکارآفری تیشخص یهایژگيو انیب در( 0771)

 از تيحمای برا را اطالعات یهایفناور نقشو  کرد هموار آموزش با توانیم را اهداف به

ضروری  ،باشند نانهيکارآفر یهایژگيوی دارا ديبا افراد آن جاديای برا که يیارهاوککسب

ی طیمح وی سازمان یهایژگيو وی نيکارآفر تأثیرات رندهیدربرگ و مهم قاتیتحق از. دانندیم

                                                           
1. Daum 
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 تنوع بر راهبردی تيريمد ماتیتصم آن در که است( 0741) دائوم پژوهش نان،يکارآفر

 یسازمان اهداف به دنیرس جهت در ديجد یهاارزش خلق وی ازمانس نانيکارآفری رفتارها

 اساس رايز گرفته انجام قیتحق نیهمی راستا در زین حاضر پژوهش است، رگذاریتأث

 با زین هاکتابخانه و استی نوآور و تیخالقی مبنا بر نيکارآفر کتابداران یهاتیفعال

 وی نيکارآفر هیروح تيتقو جهت ردی اصول یهااستیس اتخاذ و حیصح یهاريزیبرنامه

شد  خواهند جامعهی اجتماع توسعه و رشد موجب استعداد، با و نيکارآفر افراد جذب

 (.4171 ،الحوائجیباب و یاباذر)

 روش

 یاهیژگيوتحلیلی است. پس از مطالعه  -و روش آن پیمايشی یکاربرد نوع پژوهش،

 خودسنجی هایآزمون»اساس تصاد، بر ، مديريت و اقشناسیروان یهاحوزهکارآفرينان در 

بای  و ی فرایداديرو یدر الگوها ،انگیزشی، صالحیتی و حمايتی مؤلفه 1، در «4کارآفرينی

استیونسون، و  جفری تیمونز، چل و هاورث، گريو و الگوهای فرآيندی کوراتکو و هاجتس

ويژگی که  10 ،کارآفرينی یهایژگيوويژگی استخراج گرديد. به دلیل گستردگی ابعاد  90

نامه کارآفرينی کتابداران داشت، در قالب پرسش یهایژگيو بیشترين بسامد و تطابق را با

 477خوداظهاری در مقیاس لیکرت در بازه زمانی يک سال، انتخاب شد. جامعه آماری، کل 

وجود ) یاسالمجامع دانشگاه آزاد  واحد 41 یهاکتابخانهسرشماری( از کتابداران نفر )

 علمی با درجه دکترا، باال بودن أتیهع تحصیلی کارشناسی ارشد و دکترا، اعضای مقاط

روزآمد  مجهز و یهاکتابخانهکارشناسی ارشد و دکترا،  یهانامهانيپاپژوهشی و  یهاتیفعال

نفر از  01با کتابداران متخصص( بودند. روايی صوری و محتوايی پرسشنامه توسط 

، مديريت، اقتصاد و علم اطالعات و دانش شناسیروانعلوم  نظرانصاحبمتخصصان و 

به  شد. پايايی پرسشنامه با ضريب آلفای کرونباخ ديیتأعلمی دانشگاه  أتیه شناسی عضو

                                                           

انگیزشی )روان شناختی(، صالحیتی و حمايتی که در کتاب  مؤلفه 1ی خودسنجی کارآفرينی در هاآزمون. بر اساس 4
از جامعیت بااليی برخوردارند، لذا  هاآزمون( آمده و اين 091-094، ص. 41۰1ی )حسن مرادی، مديريت کارآفرين

 بوده است. مؤلفه 1ی دانشگاهی در اين پژوهش هر هاکتابخانههای کارآفرينی کتابداران يژگیومالک سنجش 



68 

 شناسیدانشفصلنامه مطالعات 

 

ال
س

 
رم

چها
، 

ره 
ما

ش
41، 

ار 
به

97
 

 

اخص شتحلیل رگرسیون، ) استنباطی و توصیفی با آمار هادادهبه دست آمد.  ۰97/7میزان 

KMO ،ا آخرين ن( بتعییو  تگیيب همبساضر، آزمون کرويت بارتلت، تحلیل واريانس

 .گرفت قرار لیوتحلهيتجزمورد  SPSS افزارنرمويرايش 

 هایافته

 :دهدیمرا نشان  موردپژوهشجمعیت شناختی کتابداران  یهایژگيوجدول يک 

 جمعیت شناختی کتابداران هاییژگیو .۱جدول 
مشخصات 

 فردی
 نسیتج

مدرک 

 تحصیلی
 سطح تحصیالت سن )سال(

رد زن ويژگی
م

ری 
دا

کتاب
ری 

دا
کتاب

یر 
غ

 

01-
07 

07-
01 

11-
17 

17-
11 

17 
اال

ه ب
ب

 

لم
ديپ

نی 
ردا

کا
سی 

شنا
کار

سی 
شنا

کار
التر 

و با
د 

رش
ا

 

 04 91 7 1 09 01 07 00 9 17 97 07 ۰7 فراوانی

 07 97 ۰ 1 01 01 09 07 1 19 91 09 91 درصد

دارای  انبداراز کتا، زن بودند. بیش از نیمی کتابداران شتریبدهد جدول يک نشان می

سال سن  11تا  17بین  کتابدارانمدرک تحصیلی مرتبط و در سطح کارشناسی بودند. بیشتر 

اران انگیزشی، صالحیتی و حمايتی کارآفرينی کتابد یهایژگيوداشتند. برای سنجش معیار 

 آمده است: 0استفاده که نتايج آن در جدول  Tاز آزمون 

 انگیزشی، صالحیتی  هاییژگیوعیار سنجش م یبرا T نتایج آزمون .۲جدول 

 و حمایتی کارآفرینی کتابداران

 سطح معناداری Tمقدار  Fآماره  میانگین جامعه آماری ینيکارآفر یهامؤلفه

 411/7 19۰/4 7۰1/1 017/1 477 انگیزشی

 4۰۰/7 101/4 407/1 ۰01/1 477 صالحیتی

 777/7 -779/7 410/1 119/0 477 حمايتی

انگیزشی و صالحیتی کارآفرينی کتابداران در حد  یهایژگيون اکثر ، چو0در جدول 

 ازی)امتبرای حد متوسط بیشتر بود  1از امتیاز  ۰01/1و  017/1 یهانیانگیمزياد بود و 



69 

 ... یدانشگاه یهابداران کتابخانهکتا ينیکارآفر یمفهوم یارائه الگو 

 

ال
س

 
رم

چها
، 

ره 
ما

ش
41، 

ار 
به

97
 

کم، کم، متوسط، زياد، بسیار زياد( لذا حد متوسط بودن  بسیار یهانهيگزبرای  1،1،1،0،4

برابر نان حمايتی آ یهایژگيوشد و چون میانگین سنجش  ديیتأدر کتابداران  هایژگيواين 

رد شده و از حد  ،هایژگيونزديک بوده لذا حد متوسط بودن اين  1که به امتیاز  119/0

 بود. ترنيیپامتوسط 

، مؤلفه 1در ويژگی  90ی، از بین نيکارآفر یهایژگيو بر در پاسخ به پرسش اول مبنی

 ،یريپذانعطاف(، خودباوری، یريپذسکير) یريذخطرپ، نوآوریويژگی انگیزشی ) 40

 ،هبریهدايت و ر، یريپذتیمسئول، نفساعتمادبه ،خالقیت و ابتکار ،ارتباطی یهامهارت

ويژگی صالحیتی )صالحیت الزم در ارائه  41، مديريت زمان و میل به نتیجه(، ینگرندهيآ

کیفیت خدمات، ارتباط  کنترل خدمات، و گسترشهای نو، بسط حلخدمات، ارائه راه

 ای کاری،هتخصصی با همکاران، مشارکت بین کاربران و کتابدار، مديريت و توسعه گروه

، يادگیری منابع، افزايش مجموعه یبندبودجهدرآمدهای مالی، مديريت مالی و  کسب

سازمانی، بازاريابی خدمات، ارتباط با متخصصان موضوعی، ارتباط فردی با همکاران و 

ويژگی حمايتی )رضايت شغلی، تعادل بین منابع و نیاز  1کاری( و  یهاچالشبا مواجهه 

از  کنندهاستفادهکاربران، حمايت کتابدار از کاربران، حمايت مدير از کتابداران و حمايت 

 مبنای آن، الگوی مفهومی کارآفرينی کتابداران طراحی شد. کتابدار( به دست آمد که بر

و  شدهمطرح، بر اساس الگوهای مؤلفه 1رينی در کارآف یهایژگيوشکل يک 

( که بیشترين تطابق با ويژگی کارآفرينی کتابداران 4771) یفراالگوی رويدادی  خصوصبه

 :دهدیمنشان  ،را داشت
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 در پژوهش شدهمطرحبر اساس الگوهای  مؤلفه 9کارآفرینی در  هاییژگیو .۱شکل 

 بر الگوی فرای تأکیدبا  

 های سازمانیویژگی

 حمایت مدیریت

 ر کاریاختیا

 پاداش و تقویت

 اختصاص زمان

 موانع سازمانی

 پیشینه فردی

 الگوی نقش

 تجارب شغلی

 تحصیالت

 دوران کودکی

 رویدادهای پیرامونی

 کارآفرینی اجتماعی

 کارآفرینی فرهنگی

 های فناوریپیشرفت

 کارآفرینی اطالعاتی

 هاحمایت

حمايت استفاده 

کنندگان از 

 کارآفرينان

 هاانگیزش

 نوآوری

 خالقیت و ابتکار

 خودباوری

 مسئولیت پذيری

 هدايت و رهبری

 های ارتباطیمهارت

 مديريت زمان

 هاصالحیت

 های نوارائه راه حل

 بسط و گسترش خدمات

 بازاريابی خدمات

 بندیمديريت مالی و بودجه

 کنترل کیفیت خدمات

 ارتباط با متخصصان موضوعی

 افزايش مجموعه منابع

 ربرانايجاد مشارکت بین کا

 ارتباط فردی با همکاران

 ارتباط تخصصی با همکاران

 های کاریمواجهه با چالش

 گرهاتسهیل

 مداخله گرها

 تحصیالت

 سابقه کار

 سن 

 جنسیت

 توانمندسازها

 ديدگاه مشترک، تشويق به مشارکت گروهی، مشارکت در عملکرد، برخورداری از پاداش، نیاز به آزادی عمل

نه
می

ز
 

ها
از

س
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به عواملی چون رويدادهای پیرامونی، پیشینه فردی و  ،سازهازمینه ،يک در شکل

هاجتس کوراتکو و  سازمانی اشاره دارد. رويدادهای پیرامونی، در الگوی یهایژگيو

، يکی از هایناورفکارآفرينی اجتماعی و فرهنگی هستند که با پیشرفت  رندهیدربرگ( 4771)

اطالعاتی )با هدف فروش اطالعات( است.  ینيکارآفر پیش روی کارآفرينان، یهافرصت

و تجربیات  محیطی و سابقه تأثیراتبه  توانیمدر پیشینه فردی، از ديدگاه رويکرد رفتاری 

نجام زيادی در ا ریتأث ( کهفرد )دوران کودکی، الگوی نقش، تجارب شغلی و تحصیالت

 بر اساس مدل تعاملیسازمانی،  یهایژگيوکارآفرينانه دارند، اشاره کرد.  یهاتیفعال

، پاداش یکار اریاختبه عواملی چون حمايت مديريت،  (0771هاجتس )کوراتکو و  الگوی

و تقويت انجام کارها، اختصاص زمان برای ارائه خدمات و موانع سازمانی اشاره دارد. در 

 وکارآفرينان به نقش  شناختیروان یهایژگيوبا مطالعه ( 4771) الگوی رويدادی بای گريو

، الگوی نقش و خالقیت پرداخته هافرصتاهمیت آنان در محیط کاری در جهت نوآوری در 

 است.

امه بر پرسشن یهاداده وتحلیلتجزيهاز  «تسهیل گرها» یمفهومتسهیل گرها: در الگوی 

ين پنهان با تحلیل مسیر و تبیین فضای عناصر بنیاد یهاعاملاساس تحلیل عاملی و استخراج 

انگیزشی؛ صالحیتی و حمايتی از نتايج تحلیل عاملی به دست آمد  یهایژگيو استخراج شد.

 هازشیانگ. شودیمخوانده  هاتيحماو  هاتیصالح، هازشیانگکه در اين الگو به اختصار: 

به ( 4771) بای گريو و (0771)(، چل و هاورث 47۰1در الگوی فرايندی جفری تیمونز )

رهبری،  ، هدايت وپذيریمسئولیتت و ابتکار، خودباوری، نوآوری، خالقی یهایژگيوبیان 

 رانگيدارتباطی و مديريت زمان توجه دارد. در الگوی فرايندی استیونسون و  یهامهارت

دستیابی به  ،هافرصتبا ارزيابی  هایژگيو( به فرايند کارآفرينی، در ورای داشتن اين 47۰7)

. پردازدیمرينان در راه رسیدن به اهداف سازمانی منابع الزم، مديريت فعالیت اقتصادی کارآف

جفری تیمونز  ( و47۰7) گرانيدو تکمیل الگوهای استیونسون و  گیریبهرهبا  هاتیصالح

نو، بسط و گسترش خدمات، بازاريابی  هایحلراهارائه  یهایژگيو( بر اساس 47۰1)

باط با متخصصان کیفیت خدمات، ارت کنترل بندی،خدمات، مديريت مالی و بودجه

موضوعی، افزايش مجموعه منابع، ايجاد مشارکت بین کاربران، ارتباط فردی با همکاران، 
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و چنانچه رابطه اين  اتخاذشدههای کاری ارتباط تخصصی با همکاران و مواجهه با چالش

 یهافرصتجديد با شناخت  یهادهيادر طول فرايند خلق، اجرا و به ثمر رسیدن  هایژگيو

باشد.  یازمانباالتر سنويدبخش کارايی و اثربخشی  تواندیمه طرز صحیح تبیین شود، نو ب

کارآفرينی در محیط  یهایژگيودر بیان ( 4771) از الگوی رويدادی بای گريو هاتيحما

از کارآفرينان بهره برده است. برخی از متغیرهای جمعیت  کنندگاناستفادهکاری، با حمايت 

 ند.دار ریتأث، سابقه کار، سن و جنسیت بر تسهیل گرها شناختی چون تحصیالت

( به ارتباط عواملی چون ديدگاه 0771هاجتس )توانمندسازها: در الگوی کوراتکو و 

مشترک، تشويق به مشارکت گروهی، مشارکت در عملکردها، برخورداری از پاداش و نیاز 

یط کتابخانه، به کاهش . ديدگاه مشترک در محپردازدیمبه آزادی عمل در محیط کاری 

یشرفت و تشويق به مشارکت گروهی، پ انجامدیممیزان شکست و مشارکت بیشتر کتابداران 

، مشارکت در عملکردها گرددیمدر ارائه خدمات، انگیزش و دلگرمی کتابداران را موجب 

موجب شناسايی کتابداران موفق و کنارگذاشتن افراد نااليق خواهد شد و برخورداری از 

 تابدارانک .انجامدیماداش و آزادی عمل، به تشويق برای موفقیت و تثبیت عملکرد آنان پ

کارآفرين، اساس فعالیتشان بر مبنای خالقیت، نوآوری، مخاطره پذيری، فرصت گرايی، 

، نیاز به پیشرفت و رقابت قرار دارد و مديران بايد با جذب و حمايت افراد آفرينیارزش

کلی ير  ازنظر(. 4779، 4کلی يرسازند )اد، موجبات رشد جامعه را مهیا کارآفرين و با استعد

 ها و( سازمانی که چنین محیطی را ايجاد نمايد سازمانی کارآفرين است که ايده4779)

نان کارک شودیمها از افراد نشأت گرفته و صالحیت الزم در ارائه خدمات موجب خالقیت

ا و هامروزی و آينده با کسب توانايی کتابداران د.نسبت به وظايف خود احساس تعهد نماين

های شغلی، به دلیل کمبود وقت و نبود مهارت کافی در کاربران، بازيابی اطالعات مهارت

 یابدارانکت گردد که مراکز اطالعاتی،را بايد انجام دهند زيرا پراکندگی اطالعات موجب می

ه اطالعات پراکنده فراهم سازند و را تربیت کنند که بتوانند دسترسی کاربران را ب

                                                           
1. Claire 
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زی، مرادی و حاج عزيشوند )ها بیشتر بر کتابداران و نه فناوری متمرکز میگذاریسرمايه

41۰7.) 

(، بای 4771الگوی مفهومی بر اساس الگوهای رويدادی فرای ) در پاسخ به پرسش دوم،

، استیونسون (47۰۰) هاورث(، چل و 47۰1) و الگوهای فرايندی جفری تیمونز( 4771) گريو

که عالوه بر عوامل  شدهیطراح (4771هاجتس )( و الگوی تعاملی کوراتکو و 47۰7)

رينانه کارآف یهاتیفعالبه تسهیل گرها و توانمندسازها که قابلیت اجرايی در  ساززمینه

 دهد:، اين الگو را نشان می0شکل . کندیمدانشگاهی را دارد، اشاره  یهاکتابخانه

 
 دانشگاهی رسانیاطالعها و مراکز الگوی مفهومی کارآفرینی کتابداران کتابخانه .۲ شکل

 ت شغلیرضاي

 تعادل بین منابع و نیاز کاربران

 حمايت کتابدار از کاربران

 حمايت کاربران از کتابدار

 حمايت مدير از کتابداران

 
 کنترل کیفیت خدمات صالحیت الزم در ارائه خدمات

 يادگیری سازمانی های نوحلارائه راه

 ارتباط با متخصصان موضوعی بسط و گسترش خدمات

 افزايش مجموعه منابع خدماتبازاريابی 

 ارتباطات فردی با همکاران بندیمديريت مالی و بودجه

 ارتباطات تخصصی با همکاران درآمدهای مالی کسب

 های کاریمواجهه با چالش های کاریو رشد گروه مديريت

 ايجاد مشارکت بین کاربران و کتابدار

 

 نوآوری

 خالقیت و ابتکار

 خطر پذيری

 به نفس اعتماد

 خودباوری

 پذيریمسئولیت

 پذيریانعطاف

 هدايت و رهبری

 های ارتباطیمهارت

 مديريت زمان

 میل به نتیجه

 آينده نگری

 

 

 شگاهیدان یهاکتابخانهکتابداران  های کارآفرینانهویژگی 

 صالحیتی در کارآفرینی درون سازمانی هاییژگیو

و
ی

یژگ
ی

ها
 

ط
ی مرتب

ی سازمان
حمایت

 
ی

با کارآفرین
 

 

و
ی

یژگ
ی

ها
 

ی
ب انسان

ی در مکت
ی کارآفرین

خت
ن شنا

روا
 

 

 هاییی)توانا یتیصالح مؤلفه

 شغلی( یهامهارتمرتبط با 

 

حمایتی )حمایت  مؤلفه

 در محیط کاری(

 انگیزشی مؤلفه
 )روان شناختی( کارآفرینی
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ه کتابداران از ديدگاه مکتب انسان گرايان شناختیروانهای مؤلفه انگیزشی به ويژگی

و  0ای، مکتب مخاطره4مکتب فکری وجود دارد: مکتب محیطی 1پردازد. در کارآفرينی،می

 ناختیشروانهای اکثر ويژگی دربرگیرندهانی يا انسان گرايانه . مکتب انس1مکتب انسانی

(؛ مک 4711) 1(؛ شومپیتر4۰1۰) 1کارآفرينی: میل پردازاننظريهکارآفرينان که در تحقیقات 

دائوم و  (0777) 7سوانسون (؛0777) ۰و هیسريچ چيویآنس (؛477۰) 9(؛ تامپسون4794) 9کللند

، سنفاعتمادبهو نوآوری، خطرپذيری،  تیخالق از: نداعبارتها . اين ويژگیاست( 0741)

های ارتباطی، ، هدايت و رهبری، مهارتپذيریانعطاف، پذيریمسئولیتخودباوری، 

 (.4179، نوشین فرد، الحوائجیباباباذری، ) نگریآيندهمديريت زمان، میل به نتیجه و 

اره دارد. غلی کتابداران اشهای شهای مرتبط با مهارتمؤلفه صالحیتی به بررسی توانايی

های نو، بسط و گسترش خدمات، حلهای صالحیت الزم در ارائه خدمات، ارائه راهمهارت

، کسب درآمدهای مالی، مديريت و رشد بندیبودجهبازاريابی خدمات، مديريت مالی و 

 ادگیریکیفیت خدمات، ي کنترل های کاری، ايجاد مشارکت بین کاربران و کتابدار،گروه

سازمانی، افزايش مجموعه منابع، ارتباط با متخصصان موضوعی، ارتباط فردی با همکاران، 

ین ی، نوشاباذر ،الحوائجیباب) یکارهای ارتباط تخصصی با همکاران و مواجهه با چالش

فیزيکی نیست و هر محیط  کار ( معتقد است کارآفرينی،4711) تریشومپ(. 4170فرد، 

د توانش خاص خود به کارآفرينی بپردازد. لذا يک سازمان میتواند با رواجتماعی می

حسن ) ندينمامشارکت  نانهيامور کارآفرمحیطی را فراهم کند که همه اعضا بتوانند در انجام 

 (.41۰1مرادی، 

ن چون رضايت شغلی، تعادل بی کار همهای حمايتی در محیط مؤلفه حمايتی به ويژگی 

کتابدار از کاربران، حمايت کاربران از کتابدار و نهايتاً حمايت منابع و نیاز کاربران، حمايت 

                                                           
1. school of circumferential 
2. school of risk 
3. school of human 
4. Mill 
5. Schumpeter 
6. Mc Celland 
7. Thompson 
8. Anciovich & Hisrich 
9. Swanson 
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ا آيد که بین انتظارات سازمان يمدير از کتابدارمی پردازد. رضايت شغلی، زمانی پديد می

حیطه کاری و توقعات فرد، نوعی هماهنگی وجود داشته و موجب افزايش کارايی و 

ابدار، موجب پويايی همراه با نشاط و شود. رضايت شغلی کتای اثربخشی شغلی و حرفه

خواهد  سنفاعتمادبهجذابیت، حس دلبستگی و رضايت از کار، افزايش روحیه استقالل و 

(. تعادل بین منابع اطالعاتی و نیاز کاربران، منجر به 4171،الحوائجیباباباذری، شد )

آمد، اين رضايت ای غنی و روزرضايتمندی کاربران شده ولی تنها با دارا بودن مجموعه

های کارآفرينی و شناخت منابع حاصل نخواهد شد بلکه وجود کتابدارانی با ويژگی

ای در جهت باال بردن کیفیت خدمات در تأمین نیازهای کاربران و جلب رضايت کتابخانه

(. برقراری ارتباط مؤثر، 4179، نوشین فرد، الحوائجیباباباذری، است )آنان ضروری 

طاليی دستیابی به اطالعات ارزشمندی است که استفاده اصولی و  دیکل ،و آسانصمیمی 

و اين امر در سايه )41۰7حريری و شاهوار،است )ضامن موفقیت سازمان  هاآنصحیح از 

ین منابع در تأمکاربر )تعامل کاربر با کتابدار )در بیان نیازهای اطالعاتی( و کتابدار با 

 کهریطوبهدير از کتابداران موجب تشويق آنان شده اطالعاتی( میسر خواهد شد. حمايت م

های سازمانی در محیط کاری است. مديران رده باالی باور کنند نوآوری بخشی از نقش

ه چه با حمايت و پشتیبانی کرد ودلجانرا با  سازمانیدرونسازمان بايد فعالیت کارآفرينانه 

ند. بدون او در دسترس بداران همیشه آمادهکتا کهنياحضور فیزيکی و چه با اطمینان دادن به 

توان ق را نمیموف سازمانیدرون، فضای کارآفرينانه هاکتابخانهدر  باالردهپشتیبانی مديران 

 (.4171، الحوائجیبابخلق کرد )اباذری، 

 گیرینتیجهبحث و 

زاده رمضط یهاپژوهش ( با نتايجشناختیروان) یزشیانگ مؤلفهاين تحقیق در  یهاافتهي

 ،(0771هاجتس )و  کوراتکو ،(41۰9) یرستم ،(41۰1) یدرگاه ،)41۰1(ادهمی ،(4199)

از  هایژگيونتايج نشان داد که اين  هم سو بوده زيرا( 4771) ( و بای گريو0741دائوم )

(، 4199زاده )سازمانی است. در تحقیقات مضطر یهاتیفعالضروريات مهم موفقیت افراد در 

فردی کارآفرينی و نقش مهم  یهایژگيو( به بررسی 41۰1) یدرگاه( و 41۰1) یادهم
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شغلی در ارائه خدمات  یهافرصت( نیز بر جذب 41۰9) یرستمتجربه کاری پرداخته و 

و چل  (0771هاجتس )و  کوراتکو يک عامل محیطی در موفقیت افراد اشاره دارد. عنوانبه

را  هارصتفرينان، شناسايی و ارزيابی شخصیتی کارآف یهایژگيوبا بیان  (0771)و هاورث 

 .دانندیمحائز اهمیت  هایژگيوبرای رسیدن به اهداف سازمانی از طريق آموزش 

(، 47۰1جفری تیمونز ) یهاپژوهشاين تحقیق با  یهاافتهيصالحیتی نتیجه  مؤلفهدر 

 دربرگیرنده هاپژوهشاين  ( هم سو بوده زيرا0779) چيسریه( و آنتسويج و 47۰7استیونسون )

سازمانی و محیطی کارآفرينان در تصمیمات مديريت  یهایژگيوکارآفرينی و  تأثیرات

 در کتابخانهجديد در رسیدن به اهداف سازمانی است و اين امر  یهاارزشراهبردی و خلق 

دانشگاهی برای رشد و توسعه سازمان خود و ايفای نقش  یهاکتابخانه نیز حائز اهمیت است.

تای تقويت مناسب در راس ريزیبرنامه، نیاز به یو آموزشگسترش فعالیت پژوهشی  کلیدی در

 روحیه کارآفرينی کتابداران فعلی و جذب کتابداران کارآفرين دارند.

کوراتکو و  و( 4771) ويگربای  یهاافتهيحمايتی با نتايج  مؤلفهاين تحقیق در  یهاافتهي

 کارآفرينی در محیط کار پرداخته است. یهایژگيوهم سو بوده زيرا به بیان  (4771هاجتس )

های رضايت شغلی، تعادل بین منابع و نیاز کاربران، حمايت متقابل کتابدار از کاربر ويژگی

و کاربر از کتابدار و نهايتاً حمايت مدير از کتابداران. برخی از متغیرهای جمعیت شناختی 

 دارند. ریتأثحمايتی  فهمؤلمانند تحصیالت، سابقه کار، سن و جنسیت بر 

توجه در حوزه علم اطالعات و دانش شناسی بسیار با  درخورارائه الگويی مناسب و 

بسیارند و اين الگوها از الگوهای مرتبط با  ینيدر کارآفراهمیت است. الگوهای ارائه شده 

 ،نانهيرفتار کارآفردر کارآفرينی،  یخود رهبرکارآفرينی فردی )الگوهای جامع تفکر 

داران متفاوت کتاب یهایژگيواما الگويی که به ؛ متأثرندو...(  سازمانیدرون ینيکارآفر

بپردازد شايد هنوز طراحی نشده است. در اين مقاله، الگوی ارائه شده کتابداران، برگرفته از 

وهش اصلی پژ یهاتيمحدوديکی از  نکهيباااغلب نظريات و الگوهای کارآفرينی است. 

 توانیماندک در زمینه کارآفرينی کتابداران است  نظرانصاحبتخصصان و حاضر، وجود م

انه کتابداران کارآفرين یهایژگيورويکردی نو در بررسی و مطالعه  منزلهبه، هاافتهيگفت اين 

شناخت و در صورت لزوم  منظوربهدانشگاهی  رسانیاطالعو مراکز  هاکتابخانهدر محیط 
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کتابداران و مديران  تيموردحمااحتماالً اين پژوهش  یهاافتهي. هاستیژگيوآموزش اين 

که  گونههمان (1417، یاباذر، فرد نینوش ،الحوائجیباب ،ی)اباذر خواهد بود هاکتابخانه

علم اطالعات و دانش شناسی از اجزايی پويا، زنده و متحرک »معتقداست  (0740) 4تافتوی

رهنگی ت، کتابداران نیز با سابقه طوالنی و فپیشرفت اس یسوبهکه در حرکت  شدهلیتشک

خود همیشه سعی دارند تا به نقاط باالتری از پیشرفت دست يابند. لذا کارآفرينی در علم 

کمک شايانی برای رسیدن به اين اهداف و شناخت بیشتر  تواندیماطالعات و دانش شناسی 

د تا بايد با اين علم مرتبط شومفاهیم کارآفرينی  کهنيا. آنچه مهم است «کتابداران باشد

ین ، همان اولرسانیاطالعموجب ترقی و پیشرفت آن گردد. يک ويژگی مهم برای مديران 

لم ريسک کردن( است. تحقیقات عکردن )ويژگی کارآفرينی يعنی نداشتن ترس از خطر 

ق، موف کتابداران دهدیميک خدمت مشتری مدار نشان  عنوانبهاطالعات و دانش شناسی 

. امروزه ريسک و مديريت ريسک بخشی از جامعه شده رنديپذسکيرافرادی هستند که 

(. جامعه با رشد سريع، در حال تغییر و دگرگونی است و مشتريان 0740تافتوی، است )

 یدیلک ها انتظار دارند کتابخانه تغییر کرده و مديريت ريسک با تکیه بر اعتبار تغییر،کتابخانه

مرحله تغییر و مديريت در  کهوقتیباشد.  رسانیاطالعانواع خدمات برای فراهم آوردن 

ی را که و کتابداران توجه و احترام باال رفتهدر جامعه  کتابخانه يکی شود، منزلت کتابخانه

 (.4179، نوشین فرد، الحوائجیباب)اباذری،  افتيخواهند ، اندداشتههمیشه آرزو 

 پیشنهادها

د کتابداران از ح حمايتی در یهایژگيویانگین سنجش برخی ، چون مهاافتهيبر اساس 

 :ستهایژگيوبود لذا پیشنهادهای ارائه شده در راستای تقويت اين  ترنيیپامتوسط 

به دلیل متوسط بودن سطح ويژگی حمايت متقابل کتابدار از کاربر و کاربر از کتابدار، 

امعه یشتر کتابداران با يکديگر و جکاری برای تعامل ب یهاگروهپیشنهاد ايجاد و توسعه 

نه را برای زمی توانیمکاری  گروهکاری يا  یهاگروهزيرا با ايجاد  شودیمارائه  کنندهاستفاده

امور سازمانی فراهم نموده تا سازمان در پیشبرد اهداف  يیافزاهم منظوربهتیمی  یهاتیفعال

                                                           
1. Toftoy 
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از کتابدار  ندهکناستفادهبه دلیل متوسط بودن سطح ويژگی حمايت  نیچنهمخود موفق باشد. 

با بیان دقیق نیازهای اطالعاتی خود و بازخورد استفاده از  کنندهاستفاده شودیمپیشنهاد 

 اطالعات، درخواست منابع روزآمد و غنی نمايد.

 با هاابخانهتک شودیمبه دلیل متوسط بودن سطح ويژگی حمايت مدير از کتابدار پیشنهاد 

و  تابدارانکبین  بهبود ارتباط متخصص و خبره در جهتمديران و کارشناسان  کارگیریبه

رای ب حمايت و پشتیبانی مديران رده باالی سازمان از کتابداران اقدام نمايند زيرا مديران

 نو یاهحلاهرويژگی ارائه  کهنيابا توجه به است. مناسب بسیار  افزايش کارآفرينی سازمانی

پیشنهاد آزادی عمل و در اختیار قرار دادن ، داردپیشبرد اهداف کتابخانه نقش مهمی در 

 .است ضروری نو توسط کتابداران یهاحلراهارائه  کشف توانائی منظوربهامکانات 

بخانه برای کتابداران با توجه به نوع کتا بندیبودجهبرگزاری دوره مديريت منابع مالی و 

بودجه در جهت بهینه استفاده کردن در تمام  بندیتقسیماقتصادی و  یهاتیلفعاو انجام 

 پیشنهاد کسب درآمدهای مالی در کارآفرينی چنینهم .شودیمکتابخانه پیشنهاد  یهابخش

وز، با های ربايد همگام با تغییرات جهانی و فناوری ( کهبا هدف فروش اطالعات) یاطالعات

 اين خدمات فراهم سازیزمینه را برای انتفاعی هاکتابخانهرويکرد خدمات انتفاعی در 

 .شودیمساخت، ارائه 

 تشکر و قدردانی

دانشیار دانشگاه تربیت مدرس تهران( و از همه کتابداران و ) زادهحسناز آقای دکتر محمد 

واحدهای جامع دانشگاه آزاد اسالمی ايران که در اجرای اين پژوهش،  یهاکتابخانهمسئوالن 

 هدوماهنام». از سردبیران و مديران مسئول شودیممحققان را ياری دادند، تشکر و قدردانی 

)واحد  «فصلنامه دانش شناسی»و  )دانشگاه علوم پزشکی اصفهان(«مديريت اطالعات سالمت

انگیزشی، صالحیتی و  یهایژگيومقاله با موضوعات  1چاپ تهران شمال( در پذيرش و 

آفرينی دومین همايش ملی کار»از برگزارکنندگان  چنینهمو  بدارانکتا حمايتی کارآفرينی

اساس  مقاله، 0چاپ با  «همايش ملی کارآفرينی دانشگاه تهران»و  «دانشگاه شاهد در تهران
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تدوين مقاله حاضر که برگرفته از تمام مقاالت مذکور است را فراهم نمودند، سپاسگزاری 

 .شودیم

 منابع

(. 4171، فهیمه؛ نوشین فرد، فاطمه و اباذری، زهرا )الحوائجیببااباذری، محمدرضا؛ 

بر مکتب  أکیدت( کارآفرينی کتابداران پزشکی با شناختیروان) یزشیانگ یهایژگيو

انسانی، مطالعه موردی: واحدهای پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی. مديريت اطالعات 

 .111 -109(، ص.1)44سالمت. 

حمايتی کارآفرينی کتابداران  یهایژگيو(. 4171) مهیفه، وائجیالحباباباذری، محمدرضا؛ 

متغیرهای جمعیت شناختی بر  ریتأثدانشگاهی و کشف رابطه و  یهاکتابخانه

 (،0) 11شماره . 7سال حمايتی کارآفرينی آنان. فصلنامه دانش شناسی.  یهایژگيو

 .49 -9.ص

های (. شناسايی ويژگی4179، فاطمه )، فهیمه و نوشین فردالحوائجیباباباذری، محمدرضا؛ 

جمعیت  متغیرهای ریتأثو های مهارت شغلی و رابطه کارآفرينی صالحیتی و توانايی

های دانشگاهی. فصلنامه دانش در کتابداران کتابخانه هایژگيوشناختی بر اين 

 .41 -9.ص (،0) 19شماره . 47سال شناسی. 

؛ تعاريف، الگوها و نظريات. تهران: شرکت ینيکارآفر (.41۰9احمدپورداريانی، محمود )

 پرديس.

 «کارآفرينی مديران ارشد صنايع غذايی اصفهان یهایژگيومطالعه »(41۰1) میابراه ،ادهمی

 دانشگاه مديريت. ،کارشناسی ارشد دانشگاه اصفهاننامه پايان

متغیرهای (. مطالعه 4170فاطمه )، فهیمه؛ اباذری، محمدرضا و نوشین فرد، الحوائجیباب

 یهایژگيوآن بر  ریتأثدانشگاهی و  یهاکتابخانهجمعیت شناختی کتابداران 

کارآفرينی از ديدگاه مکتب انسانگرايانه، مطالعه موردی: واحدهای  شناختیروان

-11(، ص.0)04شماره . 9جامع دانشگاه آزاد اسالمی. فصلنامه دانش شناسی. سال 

1۰. 
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انه با استفاده از سام (. ارتقای رضايت کاربران کتابخانه41۰7شبنم )حريری، نجال و شاهوار، 

 .17 -01( ص.1)04مديريت ارتباط با مشتری: گزارش يک تجربه. فصلنامه کتاب.

(. مديريت کارآفرينی. کرج: موسسه تحقیقات و آموزش 41۰1نرگس )حسن مرادی، 

 مديريت.

امل مرتبط با آن در دانشجويان کارآفرينانه و عو یهایژگيوبررسی » (41۰1پرهام ) ،درگاهی

 .کارشناسی ارشد دانشکده ادبیات و علوم انسانینامه پايان «شهید باهنر کرمان دانشگاه

های شخصیتی مديران با کارآفرينی سازمانی در ويژگی بررسی رابطه»( 41۰9رستمی، لیال )

نامه انپاي« های بهداشتی درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تبريزسازمان

 : دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات.تهران کارشناسی ارشد.

 (. اصول و مبانی کارآفرينی. تهران: کیا.41۰7) یمهدسعیدی کیا، 

ابراهیم  ترجمه .ینيکارآفر(. نگرش معاصر بر 41۰1) چارديرکوراتکو، دونالد و هاجتس، 

 ثرا مشهد )نشراه فردوسی عامل محرابی با همکاری محسن تبرايی. مشهد: دانشگ

 (.0771 یاصل

در جامعه اطالعاتی فردا. فصلنامه  کتابداران (.41۰7) اينادمرادی، شیما و حاجی عزيزی، 

 .040 -077.( ص0)04کتاب.

ر کشو ريزیبرنامهمروری بر اهداف کمی تحقیقات در ساختار »( 4199اهلل )زاده، فتحمضطر

 فصلنامه سیاست علمی و پژوهشی رهیافت. شماره« نهايی برای بهبود آپیشنهاد ارائهو 

 .91، ص.4۰

تهران، مؤسسه  مدنی. تهران: دانشگاه در نهادهای جامعه کارآفرينی (.41۰1محمد )مقیمی، 
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