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چکیده
شناخت ويژگیهای مرتبط با کارآفرينی در  1مؤلفه انگیزشی (روان شناختی) ،صالحیتی و حمايتی و ارائه
الگوی مفهومی کارآفرينی کتابداران کتابخانههای دانشگاهی است .نوع پژوهش ،کاربردی و روش آن
پیمايشی -تحلیلی است .با بررسی ويژگیهای کارآفرينان و ارتباط با حوزههای روان شناسی ،مديريت و اقتصاد،
نظرات  01نفر از متخصصان اين حوزهها و متخصصان علم اطالعات و دانش شناسی عضو هیات علمی
گردآوری شد .ابزار گردآوری اطالعات ،پرسشنامه خوداظهاری محقق ساخته بود که بین  407نفر از کتابداران
کتابخانههای  41واحد جامع دانشگاه آزاد اسالمی ايران توزيع شد .ويژگیهای انگیزشی و صالحیتی کارآفرينی
کتابداران در حد زياد و ويژگیهای حمايتی از حد متوسط پايینتر بود .از بین  90ويژگی کارآفرينی 40،ويژگی
انگیزشی 41 ،ويژگی صالحیتی و  1ويژگی حمايتی به دست آمد که بر مبنای آن ،الگوی کارآفرينی طراحی
شد .اين الگو ،به  1عامل زمینه سازها ،تسهیل گرها و توانمندسازها اشاره دارد .توجه به ويژگیهای کارآفرينی
در حوزه علم اطالعات و دانش شناسی ،نیازمند الگوی کارآفرينی در خدمات رسانی به بهرهگیران اطالعاتی
در رقابتهای ملی و بینالمللی است .کتابداران بايد با کمک فناوریهای جديد ،نوآوریهايی که قابلیت تطبیق
با نیازهای مراجعان را دارد در سايه کارآفرينی ،خلق و با شناخت و تقويت ويژگیهای فردی کارآفرينی خود،
موجبات رشد و توسعه اجتماعی با انجام فعالیتهای کارآفرينانه در کتابخانهها را فراهم آورند .الگوی مفهومی
اين مقاله ،از سیر فکری و نتايج تحقیقات علمی در حوزههای روان شناسی ،کارآفرينی ،اقتصاد و مديريت
استنتاج شده و در واقع رويکرد نوآورانه در حوزه علم اطالعات و دانش شناسی که خود نتیجه يک رويکرد
خردمندانه و با مالحظه مبانی ويژه حاصل از مطالعات دانشهای ديگر بوده ،پیشنهاد و تجويزشده است.

واژگان کلیدی :الگوی کارآفرینی ،کارآفرینی ،کتابداران ،کتابخانههای دانشگاهی ،کتابخانهها و
مراکز اطالع رسانی
 .4اين مقاله برگرفته از رساله دکترا ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران است.

 .0استاديار علم اطالعات و دانش شناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد قم ،قم ،ايرانabazarimr@yahoo.com ،
 .1دانشیار علم اطالعات و دانش شناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات ،تهران ،ايران
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مقدمه
قرن حاضر ،قرن دانش و اطالعات است و سرمايه اصلی جوامع ،دانش ومهارت و نگرش
منابع انسانی است .برای به خدمت گرفتن اين سرمايه در پیشرفت جامعه ،به قابلیتهای
کارآفرينی نیاز است .امروزه همه کشورها در برنامههای خود به دنبال توسعه کارآفرينی
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هستند و اين به معنای سرمايهگذاری در قابلیتهای کارآفرينی منابع انسانی است (اباذری،
باب الحوائجی .)4171 ،کـــارآفرين ترجمه واژه  entrepreneurاست .ايـــن واژه از لفـــظ
فرانســوی  entreprendreبه معنای "عهدهدارشدن کاری" گرفته شده (کوراتکو)0001 ،0
و کارآفرينی به معنی مسئولیتپذيری و تعريف آن به شرايط و حوزهای که در آن قرار دارد
مانند جامعه شناسی ،روان شناسی ،اقتصاد و مديريت بسیار گسترده و چند وجهی است.
کارآفرينی فرايندی است که کارآفرين با ايدههای نو و خالق و شناسايی فرصتهای جديد
به معرفی محصول يا خدمت جديد و يا بهبود ساختاری آن با پذيرش مخاطرات مالی ،روانی
و اجتماعی که در جهت رضايتمندی و استقالل است ،مبادرت ورزد (سعیدی کیا.)41۰7 ،
عواملی که در ايجاد کارآفرينی نقش داشته و به نظريه ( 4Cچهار سی) شهرت دارد ،عبارتند از:
 .4منش و ويژگی فردی؛
 .0توانمندیهای 1رفتاری خاصی که آنها را میتوان از طريق آموزش فراگرفت؛
 .1شرايط 1خاصی در خانواده ،سازمان و جامعه که مناسب ايجاد ايدهها ،محصوالت و
سال چهارم ،شماره  ،41بهار 97

خدمات جديد باشند؛
 .1محتوا  1که با عوامل محیطی ،موجب جذب کارآفرينان به فعالیتهای کارآفرينی شود
(مقیمی.)41۰1 ،
پژوهش حاضر سعی دارد با مطالعه برخی از الگوهای کارآفرينی ،به ارائه الگوی مفهومی
کارآفرينی کتابداران کتابخانههای دانشگاهی بر اساس مؤلفههای انگیزشی (روان شناختی)،
1. entrepreneurship development
2. Kuratko
3. competencies
4. conditions
5. content
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صالحیتی و حمايتی بپردازد ،در زير به بیان مختصری از الگوهای مرتبط با ويژگیهای
کارآفرينی که مبنای ارائه اين الگوست ،پرداخته میشود:
الگوی رويدادی فرای :)4771( 4از نظر " فرای"  1عامل در انگیزه و انجام فعالیتهای
کارآفرينی دخالت دارند :متغیرهای زمینه ساز ،0تسهیل کننده ،1و توانمندسازها .1زمینه
سازها ،عواملی هستند که موجب میشوند فرد خودآگاه يا ناخودآگاه امکانات کارآفرينی
را بررسی کند .برای مثال ،بسیاری از کارآفرينان در خانوادههای کارآفرين به دنیا میآيند
که با حوادثی در زندگیشان ،شخصیت کارآفرين آنها شکل میگیرد .تسهیل کنندهها،
حادثه يا موقعیتی است که به طور ويژهای عمل کارآفرينی را سرعت میبخشد .اينها،
حوادث برجسته زندگی بوده و شامل تحوّالت شخصیتی ،مالی يا حرفهای در زندگی يک
کارآفريناند که در تصمیم گیری او تأثیر میگذارند .برای مثال ،اخراج شدن از يک کار،
عامل تسهیل ک ننده است يا آشنا شدن با کارآفرين جويای شريک يا ترک شغل جاری نیز
عوامل تسهیل کننده هستند .توانمندسازها ،افرادکارآفرين اندکه يکی از اجزای تشکیل
دهنده مؤسسات نوپا هستند .متغیرهای توانمندساز ،زمینه ساز و تسهیل کننده ،انگیزه بالقوه
کارآفرين را برای تأسیس يک موسسه يا سرمايه گذاری مخاطره آمیز به وجود میآورند
(سعیدی کیا.)41۰7 ،
الگوی فرآيندی کوراتکو و هاجتس :)4771( 1درکارآفرينی ،فرد همه فعالیتهای
در فرآيند کارآفرينانه تأثیر میگذارند و بروز برخی عوامل محیطی (کارآفرينی اجتماعی،
اطالعاتی ،فرهنگی و پیشرفتهای فناوری) و تأثیر آن بر فرد ،نقش بسیار تعیین کنندهای در
تصمیم وی به کارآفرين شدن دارد (کوراتکو و هاجتس.)4771 ،

سال چهارم ،شماره  ،41بهار 97

کارآفرينانه را برنامه ريزی ،اجرا و کنترل میکند .اين الگو مفاهیمی دارد که بر هر رويداد

1. Fry
2. stage - setting
3. triggering or precipitating variable
4. enabling variable
5. Kuratko & Hodgetts
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الگوی رويدادی"ويلیام بای گريو :)4771("4از نظر وی عوامل مهم در رخداد کارآفرينی،
عوامل شخصیتی ،روانی و محیطی هستند .اين عوامل موجب انجام کار و ارائه خدمتی جديد
میشوند .يک فرد ،فکر نو برای ايجاد تشکیالت اقتصادی جديد را يا از طريق تحقیقات
دقیق و يا به طور تصادفی به دست میآورد .تصمیم گیری يا عدم تصمیم گیری برای پیگیری
آن فکر ،به عواملی چون زمینههای شغلی ،خانواده ،الگوی نقش ،وضعیت اقتصادی و قابل
دسترس بودن منابع بستگی دارد .ضمن اين که همیشه يک حادثه سرعت زا در تولد يک
سازمان تولیدی يا خدماتی جديد نقش دارد (احمدپورداريانی.)41۰9 ،
الگوی فرآيندی"جفری تیمونز :)47۰1( " 0در اين الگو ،محیط ،ويژگیهای شخصیتی،
انگیزهها ،رفتار ،اهداف و نتايج را در نظر گرفته و بر توانايی سرمايه گذاری در فرصتها
تاکید دارد .کارآفرين ،فردی با مهارتهای چندگانه با ويژگیهای نوآوری ،خودباوری و
هدايت و رهبری است )احمدپورداريانی.)41۰9 ،
الگوی فرآيندی"چل و هاورث :)0001( " 1اين الگو شامل ويژگیهای شخصیتی و بر قدرت
سرمايه گذاری در فرصتها تأکید داشته وکارآفرين موفق فردی است که مهارتهايیچون
تشکیل تیمهای کاری و انجام کار با کمک ديگران را داشته باشد (احمدپورداريانی.)41۰9 ،
الگوی فرآيندی" استیونسون و ديگران :)47۰7( " 1کارآفرينی عبارت از فرآيند ايجاد ارزش
از راه تشکیل مجموعه منحصر به فردی از منابع به منظور بهره گیری از فرصتهاست .در
اين الگو ،مراحل فرآيندی به ترتیب طبیعی تنظیم شده و نمیتوان هريک از آنها را بدون
سال چهارم ،شماره  ،41بهار 97

ارتباط با ديگری در نظر گرفت .برای مثال ،الزم است کارآفرين برای ارزيابی فرصت،
برداشتی از مفهوم فعالیت اقتصادی داشته باشد يا بداند اجرای آن مفهوم نیاز به چه منابعی
دارد و يا هزينه آن منابع چقدر است .کارآفرين تنها در اين صورت است که میتواند به
قضاوت درستی از درک و جذابیت فرصت دست يابد (استیونسون و ديگران.)47۰7 ،

1. William Bygrive
2. Jefry Timons
3. Chell & Haworth
4. Stivenson & et al
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کارآفرين بودن ،يعنی توانايی درکشف و ارزيابی فرصتها ،گردآوری منابع مالی و
انسانی الزم و عمل کردن به گونهای که از فرصتها بهره برداری شود (هیسريچ و پیترز،4
 .)0000با تحول فناوریها ،جامعه صنعتی جای خود را به جامعه اطالعاتی داده ،جامعهای که
در آن بازوها تبديل به مغزها شده و سرمايهگذاری بر روی منابع ،که مدت زيادی طول
میکشید امروزه با راهکارهای جديد که منجر به توانمندسازی 0و ارزشآفرينی 1شدهاند بسیار
زودتر به بار نشسته ،زيرا اساس جامعه امروزی دانايی ،توانايی و دانش است (حسن مرادی،
.)41۰1
مفهوم کارآفرينی به سرعت در حوزه علوم انسانی نظیر روان شناسی ،اقتصاد و مديريت
وارد شده و هريک از پژوهشگران و صاحبنظران با توجه به زمینه تخصصی و فکری خود به
آن نگريستهاند .کارآفرينی در علم اطالعات و دانش شناسی نیز مورد توجه قرار گرفته و
تمام تالشهای انجام شده در اين حوزه بايد براساس فعالیتهای کارآفرينانه 1باشد (اباذری،
باب الحوائجی ،نوشین فرد« .)4179 ،کارآفرينی در اين علم يعنی فرايندی که طی آن يک
کتابدار متخصص با ايده خالق و شناسايی فرصتهای جديد و نوآور به آفرينش ارزشها
مبادرت ورزد .شناخت وآگاهی از نیازهای مراجعان بالقوه و بالفعل و دارا بودن نگرش
کارآفرينی ،يک کتابدار را در آفرينش و يافتن فرصت و پرداختن به آن ياری میدهد.
کتابدار ،کارآفرين يک طرح اقتصادی خدماتی است که در آن مسائلی چون بازاريابی
خدمات ،راهاندازی کسب و کارهای انتفاعی ،سازماندهی و مديريت منابع اطالعاتی و مسائل
الگويی که کتابداران با بهره گیری از ويژگیهای کارآفرينانه بتوانند در امور جاری
کتابخانهها و مراکز اطالع رسانی دانشگاهی خدمت رسانی کنند بسیار ضروری است.
پژوهش حاضر برآن است تا با ارائه الگويی اين خالءرا پر نمايد .به ديگرسخن ،ارائه الگويی
که با بررسی ويژگیهای کارآفرينی از ديدگاه روان شناسی ،اقتصاد و مديريت طراحی و
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قانونی و حقوقی امور جاری کتابخانه مطرح میشود«(اباذری ،باب الحوائجی .)4171 ،داشتن

1. Hisrich & Peters
2. empowerment
3. value creativity
4. ventures
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پس از تطبیق با نیازهای کتابداران و مراجعان ،قابل پیاده شدن درکتابخانه ها باشد امری
بديهی و اجتناب ناپذيراست .بیان تصويری از ويژگیهای کارآفرينی کتابداران در قالب
الگويی مناسب جهت انجام امور کتابخانهها و مراکز اطالع رسانی ،بستر رشد و توسعه
فعالیتهای کارآفرينانه کتابداران در جهت سازگاری با محیط و بقا در بلندمدت که نگرانی-
های اصلی همه سازمانهاست را به همراه خواهد داشت (باب الحوائجی ،اباذری ،نوشین
فرد.)4170 ،
پرسشهای اين پژوهش عبارتند از:
 .4ويژگیهای کارآفرينی (انگیزشی ،صالحیتی و حمايتی) کتابداران کتابخانههای
دانشگاهی 4کدامند؟
 .0الگوی مفهومی کارآفرينی برای کتابداران چیست؟
پژوهشهای بسیاری به مطالعه ويژگیهای کارآفرينان پرداختهاند .در اين پژوهش
پیشینههايی که از نظر گستردگی موضوع ،در بر گیرنده  1مؤلفه کارآفرينی مرتبط با الگوی
ارائه شده هستند عبارتند از:
مضطرزاده ( )4199در مطالعه موردی در خصوص ويژگیهای کارآفرينان ايرانی،
معیارهای انتخاب کارآفرينان را نوآوری ،موفقیت و میزان خطرپذيری دانسته و به مطالعه
ويژگیهای روان شناختی و جامعه شناختی براساس مدل کارآفرينی مبتنی بر تحقیق و توسعه
پرداخت .نتايج نشان داد که ويژگیهای کارآفرينان ايرانی به طور معناداری از حد متوسط
سال چهارم ،شماره  ،41بهار 97

بیشتر است.
ادهمی ( )41۰1به مطالعه ويژگیهای کارآفرينی مديران ارشد صنايع غذايی اصفهان
پرداخته و با بیان ويژگیهای روان شناختی کارآفرينان :استقالل طلبی ،پشتکار ،هدف
گرايی ،توفیق طلبی و  ...دريافت که سطح اين ويژگیها در مديران ،از حد متوسط بیشتر
بوده و از بین ويژگیهای فردی ،متغیر استقالل طلبی و از بین عوامل جمعیت شناختی و
محیطی ،متغیر تجربه کاری بیشترين نقش را در موفقیت مديران داشته است.
 .0در اين پژوهش به منظور ايجاد اختصار برای " کتابداران کتابخانههای دانشگاهی" از " کتابداران " استفاده خواهد
شد.
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درگاهی ( )41۰1با بررسی ويژگیهای کارآفرينانه در دانشجويان شهید باهنر کرمان
دريافت که ويژگیهای نیاز به توفیق ،عالقه به استقبال ،خطرپذيری ،خالقیت و غیره
دانشجويان در حد متوسط بوده و رابطه معناداری بین عملکرد تحصیلی و نیاز به موفقیت آنان
وجود دارد.
رستمی ( )41۰9در تحقیقی به مطالعه رابطه ويژگیهای شخصیتی مديران با کارآفرينی
سازمانی پرداخت و نشان داد ويژگیهای کارآفرينی مديران درحد متوسط به باال بوده و بین
ويژگیهای شخصیتی آنان و کارآفرينی سازمانی رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد .از
بین ويژگیهای شخصیتی ،جذب فرصتهای مناسب برای سازمان در ارائه خدمات بهتر با
حمايت مديران ،بیشترين تأثیر را برکارآفرينی سازمانی داشته است.
کوراتکو و هاجتس ( )0001با بررسی نقش کارآفرينان در محیط کاری براساس ويژگی-
های رفتاری دريافتند که نقشهای کارآفرينانه در محیطهای عملیاتی ،منجر به ايجاد تنش
در افراد شده و آغاز به کار و فعالیت کارآفرينانه نیازمند ريسک پذيری بااليی چون ريسک-
های مالی ،شغلی ،اجتماعی و ...است .همچنین کارآفرينان بايد به طور مستمر با مهارتهای
ارتباطی با همکاران ،ارباب رجوع ،استفاده کنندگان و ديگران در تعامل باشند.
چل و هاورت ( )0001در بررسی ويژگیهای شخصیتی کارآفرينان دريافتند آنان افرادی
هستند که قابلیت مشاهده ،ارزيابی فرصتها ،گردآوری منابع مورد نیاز و دستیابی به مزايای
حاصل از آن را داشته و میتوان با آموزش ويژگیهای کارآفرينانه به آنها ،اقدامات
فولر )0007( 4با مطالعه ويژگیهای حمايتی در کارآفرينی سازمانی دريافت کارآفرينی
سازمانی شامل نوسازی ،احیا و القای قوانین جديد رقابت ،تعادل میان منابع موجود ،حمايت
مدير از کارکنان و ...که در پس انديشه فردی قرار دارد ،میباشد و نیازمند سازماندهی
گروههای کاری يا تیم کاری 0است که از طريق نظامهای صحیح حمايتی ،میتوان موجبات

سال چهارم ،شماره  ،41بهار 97

صحیحی برای رسیدن به موفقیت انجام داد.

1. Fuller
2. team working
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شکوفايی و افزايش فعالیتهای مخاطره پذيرکارکنان را در سازمان برای رسیدن به اهداف
مهیا ساخت.
دائوم ) 0041( 4با مطالعه نقش کارآفرينان در ارتباط با تأثیر آموزش و تجربه عملی
کارآفرينی براساس ويژگیهای مرتبط با آن دريافت کارآفرينان با ويژگیهای متوسط به
باال ،از آموزشهای کارآفرينی در محیط کارشان بهره برده و رابطه مستقیم و معناداری بین
آموزش و فعالیتهای کاری بر اساس اين ويژگیها وجود دارد.
همان طور که پیشینهها نشان میدهد مضطرزاده ( ،)4199درگاهی ( ،)41۰1کوراتکو و
هاجتس ( )0001و دائوم ( )0041در مطالعه ويژگیهای کارآفرينی دريافتند که اين ويژگیها
رمز موفقیت افراد است .پژوهش حاضر نیز با بررسی جنبههای خالقیت و نوآوری در مطالعه
ويژگیهای کتابداران دانشگاهی کوشیده است تا اين ويژگیها که مصاديق بارز موفقیت
کتابداران بوده و ضرورت انجام پژوهشهای بیشتر در آن وجود دارد ،را بیان نمايد .ادهمی
( )41۰1با بیان اين که تجربه کاری به عنوان يک عامل محیطی در موفقیت افراد است،
پژوهش حاضر نیز تجربه کاری را به عنوان يکی از عوامل موفقیت کتابداران بررسی نموده
زيرا کتابداران برای ارائه خدمات بیشتر و بهتر به مراجعان از اين عامل استفاده بهینهای خواهند
برد .رستمی ( )41۰9ضمن بیان ويژگیهای کارآفرينان و نقش و تأثیر آن در کارآفرينی
سازمانی که به جذب فرصتهای مناسب برای سازمان میانجامد ،پژوهش حاضر نیز به
مطالعه ويژگیهای حمايتی کارآفرينی در استفاده از نوآوری به عنوان بخشی از نقشهای
سازمانی همه افراد درکتابخانه ها پرداخته و حمايت و پشتیبانی مديران کتابخانهها از
سال چهارم ،شماره  ،41بهار 97

کتابداران ،فضای کارآفرينی درون سازمانی موفق را خلق خواهند کرد .چل و هاورث
( )0001در بیان ويژگیهای شخصیتی کارآفرينان ،معتقدند ارزيابی فرصتها برای رسیدن
به اهداف را میتوان با آموزش هموار کرد و نقش فناوریهای اطالعات را برای حمايت از
کسب و کارهايی که برای ايجاد آن افراد بايد دارای ويژگیهای کارآفرينانه باشند ،ضروری
میدانند .از تحقیقات مهم و در برگیرنده تاثیرات کارآفرينی و ويژگیهای سازمانی و

1. Daum
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محیطی کارآفرينان ،پژوهش دائوم ( )0041است که در آن تصمیمات مديريت راهبردی بر
تنوع رفتارهای کارآفرينان سازمانی و خلق ارزشهای جديد در جهت رسیدن به اهداف
سازمانی تاثیرگذار است ،پژوهش حاضر نیز در راستای همین تحقیق انجام گرفته زيرا اساس
فعالیتهای کتابداران کارآفرين بر مبنای خالقیت و نوآوری است و کتابخانهها نیز با برنامه
ريزیهای صحیح و اتخاذ سیاستهای اصولی در جهت تقويت روحیه کارآفرينی و جذب
افراد کارآفرين و با استعداد ،موجب رشد و توسعه اجتماعی جامعه خواهند شد (اباذری ،باب
الحوائجی.)4171 ،

روش
نوع پژوهش ،کاربردی و روش آن پیمايشی -تحلیلی است .پس از مطالعه ويژگیهای
کارآفرينان در حوزههای روان شناسی ،مديريت و اقتصاد ،بر اساس" آزمونهای خودسنجی
کارآفرينی ،" 4در  1مؤلفه انگیزشی ،صالحیتی و حمايتی ،درالگوهای رويدادی فرای و بای
گريو و الگوهای فرآيندی کوراتکو و هاجتس ،چل و هاورث ،جفری تیمونز و استیونسون،
 90ويژگی استخراج گرديد .به دلیل گستردگی ابعاد ويژگیهای کارآفرينی 10 ،ويژگی که
بیشترين بسامد و تطابق را با ويژگیهای کارآفرينی کتابداران داشت ،در قالب پرسشنامه
خوداظهاری در مقیاس لیکرت در بازه زمانی يک سال ،انتخاب شد .جامعه آماری ،کل 407
نفر (سرشماری) از کتابداران کتابخانههای  41واحد جامع دانشگاه آزاد اسالمی (وجود
فعالیتهای پژوهشی و پايان نامههای کارشناسی ارشد و دکترا ،کتابخانههای مجهز و روزآمد
با کتابداران متخصص) بودند .روايی صوری و محتوايی پرسشنامه توسط  01نفر از
متخصصان و صاحبنظران علوم روان شناسی ،مديريت ،اقتصاد و علم اطالعات و دانش
شناسی عضوهیات علمی دانشگاه تأيید شد .پايايی پرسشنامه با ضريب آلفای کرونباخ به

سال چهارم ،شماره  ،41بهار 97

مقاطع تحصیلی کارشناسی ارشد و دکترا ،اعضای هیات علمی با درجه دکترا ،باال بودن

 .4بر اساس آزمونهای خودسنجی کارآفرينی در  1مؤلفه انگیزشی (روان شناختی) ،صالحیتی و حمايتی که در کتاب
مديريت کارآفرينی (حسن مرادی ،41۰1 ،ص )091-094 .آمده و اين آزمونها از جامعیت بااليی برخوردارند ،لذا
مالک سنجش ويژگیهای کارآفرينی کتابداران کتابخانههای دانشگاهی در اين پژوهش هر  1مؤلفه بوده است.
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میزان  0/۰90به دست آمد .دادهها باآمار توصیفی و استنباطی (تحلیل رگرسیون ،شاخص
 ،KMOآزمون کرويت بارتلت ،تحلیل واريانس ،ضرايب همبستگی و تعیین) با آخرين
ويرايش نرم افزار  SPSSمورد تجزيه و تحلیل قرار گرفت.

یافتهها
جدول يک ويژگیهای جمعیت شناختی کتابداران مورد پژوهش را نشان میدهد:
جدول  .۱ویژگیهای جمعیت شناختی کتابداران
مشخصات

مدرک

جنسیت

فردی

سن (سال)

تحصیلی

سطح تحصیالت

ويژگی

زن

مرد

کتابداری

غیر کتابداری

00-01

01-07

10-11

11-17

 10به باال

ديپلم

کاردانی

کارشناسی

ارشد و باالتر

کارشناسی

فراوانی درصد

۰0

09

91

91

07

97

10

1

00

09

19

9

00

07

01

01

1

۰

97

01

09

1

7

91

04
00

جدول يک نشان میدهد بیشترکتابداران ،زن بودند .بیش از نیمی ازکتابداران دارای
مدرک تحصیلی مرتبط و در سطح کارشناسی بودند .بیشتر کتابداران بین  10تا  11سال سن
داشتند .برای سنجش معیار ويژگیهای انگیزشی ،صالحیتی و حمايتی کارآفرينی کتابداران
از آزمون  Tاستفاده که نتايج آن در جدول  0آمده است:
جدول  .۲نتایج آزمون  Tبرای سنجش معیار ویژگیهای انگیزشی ،صالحیتی
و حمایتی کارآفرینی کتابداران
سال چهارم ،شماره  ،41بهار 97
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جامعه آماری

میانگین

آماره F

مقدار T

سطح معناداری

انگیزشی

407

1/017

1/0۰1

4/19۰

0/411

صالحیتی

407

1/۰01

1/400

4/101

0/4۰۰

حمايتی

407

0/119

1/410

-7/709

0/000
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در جدول  ،0چون اکثر ويژگیهای انگیزشی و صالحیتی کارآفرينی کتابداران در حد
زياد بود و میانگینهای  1/017و  1/۰01از امتیاز  1برای حد متوسط بیشتر بود (امتیاز
 1،1،1،0،4برای گزينههای بسیارکم ،کم ،متوسط ،زياد ،بسیار زياد) لذا حد متوسط بودن
اين ويژگیها در کتابداران تأيید شد و چون میانگین سنجش ويژگیهای حمايتی آنان برابر
 0/119که به امتیاز  1نزديک بوده لذا حد متوسط بودن اين ويژگیها ،رد شده و از حد
متوسط پايینتر بود.
در پاسخ به پرسش اول مبنی بر ويژگیهای کارآفرينی ،از بین  90ويژگی در  1مؤلفه،
 40ويژگی انگیزشی (نوآوری ،خطر پذيری (ريسک پذيری) ،خودباوری ،انعطاف پذيری،
مهارتهای ارتباطی ،خالقیت و ابتکار ،اعتماد به نفس ،مسئولیت پذيری ،هدايت و رهبری،
آينده نگری ،مديريت زمان و میل به نتیجه) 41 ،ويژگی صالحیتی (صالحیت الزم در ارائه
خدمات ،ارائه راهحلهای نو ،بسط وگسترش خدمات ،کنترل کیفیت خدمات ،ارتباط
تخصصی با همکاران ،مشارکت بین کاربران و کتابدار ،مديريت و توسعه گروههای کاری،
کسب درآمدهای مالی ،مديريت مالی و بودجه بندی ،افزايش مجموعه منايع ،يادگیری
سازمانی ،بازاريابی خدمات ،ارتباط با متخصصان موضوعی ،ارتباط فردی با همکاران و
مواجهه با چالشهای کاری) و  1ويژگی حمايتی (رضايت شغلی ،تعادل بین منابع و نیاز
کاربران ،حمايت کتابدار از کاربران ،حمايت مدير از کتابداران و حمايت استفاده کننده از
کتابدار) به دست آمد که برمبنای آن ،الگوی مفهومی کارآفرينی کتابداران طراحی شد.
شکل يک ويژگیهای کارآفرينی در  1مؤلفه ،بر اساس الگوهای مطرح شده و به
خصوص الگوی رويدادی فرای ( )4771که بیشترين تطابق با ويژگی کارآفرينی کتابداران
سال چهارم ،شماره  ،41بهار 97

را داشت ،نشان میدهد:
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ویژگیهای سازمانی

پیشینه فردی

رویدادهای پیرامونی

حمایت مدیریت

الگوی نقش

کارآفرینی اجتماعی

اختیار کاری

تجارب شغلی

کارآفرینی فرهنگی

پاداش و تقویت

تحصیالت

پیشرفتهای فناوری

اختصاص زمان

دوران کودکی

کارآفرینی اطالعاتی

موانع سازمانی

زمینه سازها

حمایتها

حمايت استفاده
کنندگان از
کارآفرينان

انگیزشها

صالحیتها

نوآوری

ارائه راه حلهای نو

خالقیت و ابتکار

بسط و گسترش خدمات

خودباوری

بازاريابی خدمات

مسئولیت پذيری
هدايت و رهبری

تسهیلگرها

مداخله گرها

مديريت مالی و بودجهبندی
کنترل کیفیت خدمات
ارتباط با متخصصان موضوعی

مهارتهای ارتباطی

افزايش مجموعه منابع

مديريت زمان

ايجاد مشارکت بین کاربران
ارتباط فردی با همکاران
ارتباط تخصصی با همکاران

تحصیالت
سابقه کار
سن
جنسیت

مواجهه با چالشهای کاری

سال چهارم ،شماره  ،41بهار 97
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ديدگاه مشترک ،تشويق به مشارکت گروهی ،مشارکت در عملکرد ،برخورداری از پاداش ،نیاز به آزادی عمل

شکل  .۱ویژگیهای کارآفرینی در  9مؤلفه بر اساس الگوهای مطرح شده در پژوهش
با تاکید بر الگوی فرای
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درشکل يک ،زمینه سازها ،به عواملی چون رويدادهای پیرامونی ،پیشینه فردی و
ويژگیهای سازمانی اشاره دارد .رويدادهای پیرامونی ،در الگوی کوراتکو و هاجتس
( )4771در برگیرنده کارآفرينی اجتماعی و فرهنگی هستند که با پیشرفت فناوریها ،يکی
از فرصتهای پیش روی کارآفرينان ،کارآفرينی اطالعاتی (با هدف فروش اطالعات) است.
در پیشینه فردی ،از ديدگاه رويکرد رفتاری میتوان به تاثیرات محیطی و سابقه و تجربیات
فرد (دوران کودکی ،الگوی نقش ،تجارب شغلی و تحصیالت) که تأثیر زيادی در انجام
فعالیتهای کارآفرينانه دارند ،اشاره کرد .ويژگیهای سازمانی ،بر اساس مدل تعاملی
الگوی کوراتکو و هاجتس ( )0001به عواملی چون حمايت مديريت ،اختیارکاری ،پاداش
و تقويت انجام کارها ،اختصاص زمان برای ارائه خدمات و موانع سازمانی اشاره دارد .در
الگوی رويدادی بای گريو ( )4771با مطالعه ويژگیهای روان شناختی کارآفرينان به نقش
و اهمیت آنان در محیط کاری در جهت نوآوری در فرصتها ،الگوی نقش و خالقیت
پرداخته است.
تسهیل گرها :در الگوی مفهومی"تسهیل گرها" از تجزيه و تحلیل دادههای پرسشنامه بر
اساس تحلیل عاملی و استخراج عاملهای پنهان با تحلیل مسیر و تبیین فضای عناصر بنیادين
استخراج شد .ويژگیهای انگیزشی؛ صالحیتی و حمايتی از نتايج تحلیل عاملی به دست آمد
که در اين الگو به اختصار :انگیزشها ،صالحیتها و حمايتها خوانده میشود .انگیزشها
در الگوی فرايندی جفری تیمونز ( ،)47۰1چل و هاورث ( )0001و بای گريو ( )4771به
بیان ويژگیهای نوآوری ،خالقیت و ابتکار ،خودباوری ،مسئولیت پذيری ،هدايت و رهبری،
مهارتهای ارتباطی و مديريت زمان توجه دارد .در الگوی فرايندی استیونسون و ديگران
منابع الزم ،مديريت فعالیت اقتصادی کارآفرينان در راه رسیدن به اهداف سازمانی میپردازد.
صالحیتها با بهره گیری و تکمیل الگوهای "استیونسون و ديگران ( ")47۰7و " جفری
تیمونز ( ")47۰1بر اساس ويژگیهای ارائه راه حلهای نو ،بسط و گسترش خدمات،
بازاريابی خدمات ،مديريت مالی و بودجهبندی ،کنترل کیفیت خدمات ،ارتباط با متخصصان

سال چهارم ،شماره  ،41بهار 97

( )47۰7به فرايند کارآفرينی ،در ورای داشتن اين ويژگیها با ارزيابی فرصتها ،دستیابی به

موضوعی ،افزايش مجموعه منابع ،ايجاد مشارکت بین کاربران ،ارتباط فردی با همکاران،
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ارتباط تخصصی با همکاران و مواجهه با چالشهای کاری اتخاذ شده و چنانچه رابطه اين
ويژگیها در طول فرايند خلق ،اجرا و به ثمر رسیدن ايدههای جديد با شناخت فرصتهای
نو به طرز صحیح تبیین شود ،میتواند نويدبخش کارايی و اثربخشی باالترسازمانی باشد.
حمايتها از الگوی رويدادی بای گريو ( )4771در بیان ويژگیهای کارآفرينی در محیط
کاری ،با حمايت استفاده کنندگان از کارآفرينان بهره برده است .برخی از متغیرهای جمعیت
شناختی چون تحصیالت ،سابقه کار ،سن و جنسیت بر تسهیل گرها تأثیر دارند.
توانمندسازها :در الگوی کوراتکو و هاجتس ( )0001به ارتباط عواملی چون ديدگاه
مشترک ،تشويق به مشارکت گروهی ،مشارکت در عملکردها ،برخورداری از پاداش و نیاز
به آزادی عمل در محیط کاری میپردازد .ديدگاه مشترک در محیط کتابخانه ،به کاهش
میزان شکست و مشارکت بیشتر کتابداران میانجامد و تشويق به مشارکت گروهی ،پیشرفت
در ارائه خدمات ،انگیزش و دلگرمی کتابداران را موجب میگردد ،مشارکت در عملکردها
موجب شناسايی کتابداران موفق و کنارگذاشتن افراد نااليق خواهد شد و برخورداری از
پاداش و آزادی عمل ،به تشويق برای موفقیت و تثبیت عملکرد آنان میانجامد .کتابداران
کارآفرين ،اساس فعالیتشان بر مبنای خالقیت ،نوآوری ،مخاطره پذيری ،فرصت گرايی،
ارزش آفرينی ،نیاز به پیشرفت و رقابت قرار دارد و مديران بايد با جذب و حمايت افراد
کارآفرين و با استعداد ،موجبات رشد جامعه را مهیا سازند (کلی ير .)4779 ،4از نظر کلی ير
( )4779سازمانی که چنین محیطی را ايجاد نمايد سازمانی کارآفرين است که ايدهها و
خالقیتها از افراد نشأت گرفته و صالحیت الزم در ارائه خدمات موجب میشود کارکنان
سال چهارم ،شماره  ،41بهار 97

نسبت به وظايف خود احساس تعهد نمايند .کتابداران امروزی و آينده با کسب توانايیها و
مهارتهای شغلی ،به دلیل کمبود وقت و نبود مهارت کافی در کاربران ،بازيابی اطالعات
را بايد انجام دهند زيرا پراکندگی اطالعات موجب میگردد که مراکز اطالعاتی ،کتابدارانی
را تربیت کنند که بتوانند دسترسی کاربران را به اطالعات پراکنده فراهم سازند و سرمايه
گذاریها بیشتر بر کتابداران و نه فناوری متمرکز میشوند (مرادی و حاج عزيزی.)41۰7 ،

1. Claire
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در پاسخ به پرسش دوم ،الگوی مفهومی بر اساس الگوهای رويدادی فرای ( ،)4771بای
گريو ( )4771و الگوهای فرايندی جفری تیمونز ( ،)47۰1چل و هاورث ( ،)47۰۰استیونسون
( )47۰7و الگوی تعاملی کوراتکو و هاجتس ( )4771طراحی شده که عالوه بر عوامل زمینه
ساز به تسهیل گرها و توانمندسازها که قابلیت اجرايی در فعالیتهای کارآفرينانه
کتابخانههای دانشگاهی را دارد ،اشاره میکند .شکل  ،0اين الگو را نشان میدهد:

مؤلفه انگیزشی

مرتبط با مهارتهای شغلی)

در محیط کاری)

نوآوری

رضايت شغلی

خالقیت و ابتکار

تعادل بین منابع و نیاز کاربران

خطر پذيری

حمايت کتابدار از کاربران

اعتماد به نفس

حمايت کاربران از کتابدار

خودباوری

حمايت مدير از کتابداران

مسئولیتپذيری
انعطافپذيری
هدايت و رهبری
مهارتهای ارتباطی
مديريت زمان
میل به نتیجه
آينده نگری

صالحیت الزم در ارائه خدمات

کنترل کیفیت خدمات

ارائه راهحلهای نو

يادگیری سازمانی

بسط و گسترش خدمات

ارتباط با متخصصان موضوعی

بازاريابی خدمات

افزايش مجموعه منابع

مديريت مالی و بودجهبندی

ارتباطات فردی با همکاران

کسب درآمدهای مالی

ارتباطات تخصصی با همکاران

مديريت و رشد گروههای کاری

مواجهه با چالشهای کاری

ايجاد مشارکت بین کاربران و کتابدار

ویژگیهای صالحیتی در کارآفرینی درون سازمانی

شکل  .۲الگوی مفهومی کارآفرینی کتابداران کتابخانهها و مراکز اطالع رسانی دانشگاهی

سال چهارم ،شماره  ،41بهار 97

ویژگیهای روان شناختی کارآفرینی در مکتب انسانی

(روان شناختی) کارآفرینی

مؤلفه صالحیتی (تواناییهای

مؤلفه حمایتی (حمایت

ویژگیهای حمایتی سازمانی مرتبط با کارآفرینی

ویژگیهای کارآفرینانه کتابداران کتابخانههای دانشگاهی
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مؤلفه انگیزشی به ويژگیهای روان شناختی کتابداران از ديدگاه مکتب انسان گرايانه
میپردازد .در کارآفرينی 1،مکتب فکری وجود دارد :مکتب محیطی ،4مکتب مخاطرهای 0و
مکتب انسانی .1مکتب انسانی يا انسان گرايانه در برگیرنده اکثر ويژگیهای روان شناختی
کارآفرينان که در تحقیقات نظريه پردازان کارآفرينی :میل)4۰1۰(1؛ شومپیتر)4711( 1؛ مک
کللند)4794( 9؛ تامپسون)477۰( 9؛ آنسیويچ و هیسريچ)0007( ۰؛ سوانسون )0007( 7و دائوم
( )0041میباشد .اين ويژگیها عبارتند از :خالقیت و نوآوری ،خطرپذيری ،اعتماد به نفس،
خودباوری ،مسئولیت پذيری ،انعطاف پذيری ،هدايت و رهبری ،مهارتهای ارتباطی،
مديريت زمان ،میل به نتیجه و آينده نگری (اباذری ،باب الحوائجی ،نوشین فرد.)4179 ،
مؤلفه صالحیتی به بررسی توانايیهای مرتبط با مهارتهای شغلی کتابداران اشاره دارد.
مهارتهای صالحیت الزم در ارائه خدمات ،ارائه راهحلهای نو ،بسط و گسترش خدمات،
بازاريابی خدمات ،مديريت مالی و بودجه بندی ،کسب درآمدهای مالی ،مديريت و رشد
گروههای کاری ،ايجاد مشارکت بین کاربران و کتابدار ،کنترل کیفیت خدمات ،يادگیری
سازمانی ،افزايش مجموعه منابع ،ارتباط با متخصصان موضوعی ،ارتباط فردی با همکاران،
ارتباط تخصصی با همکاران و مواجهه با چالشهای کاری (باب الحوائجی ،اباذری ،نوشین
سال چهارم ،شماره  ،41بهار 97

فرد .)4170 ،شومپیتر ( )4711معتقد است کارآفرينی ،کار فیزيکی نیست و هر محیط
اجتماعی میتواند با روش خاص خود به کارآفرينی بپردازد .لذا يک سازمان میتواند
محیطی را فراهم کند که همه اعضا بتوانند در انجام امورکارآفرينانه مشارکت نمايند (حسن
مرادی.)41۰1 ،
مؤلفه حمايتی به ويژگیهای حمايتی در محیط کارهم چون رضايت شغلی ،تعادل بین
منابع و نیاز کاربران ،حمايت کتابدار از کاربران ،حمايت کاربران از کتابدار و نهايتاً 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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مدير از کتابدارمی پردازد .رضايت شغلی ،زمانی پديد میآيد که بین انتظارات سازمان يا
حیطه کاری و توقعات فرد ،نوعی هماهنگی وجود داشته و موجب افزايش کارايی و
اثربخشی شغلی و حرفهای شود .رضايت شغلی کتابدار ،موجب پويايی همراه با نشاط و
جذابیت ،حس دلبستگی و رضايت از کار ،افزايش روحیه استقالل و اعتماد به نفس خواهد
شد (اباذری ،باب الحوائجی .) 4171،تعادل بین منابع اطالعاتی و نیاز کاربران ،منجر به
رضايتمندی کاربران شده ولی تنها با دارا بودن مجموعهای غنی و روزآمد ،اين رضايت
حاصل نخواهد شد بلکه وجود کتابدارانی با ويژگیهای کارآفرينی و شناخت منابع
کتابخانه ای در جهت باال بردن کیفیت خدمات در تأمین نیازهای کاربران و جلب رضايت
آنان ضروری است (اباذری ،باب الحوائجی ،نوشین فرد .)4179 ،برقراری ارتباط مؤثر،
صمیمی وآسان ،کلید طاليی دستیابی به اطالعات ارزشمندی است که استفاده اصولی و
صحیح از آنها ضامن موفقیت سازمان است (حريری و شاهوار(41۰7،و اين امر در سايه
تعامل کاربر با کتابدار (در بیان نیازهای اطالعاتی) و کتابدار با کاربر (در تأمین منابع
اطالعاتی) میسر خواهد شد .حمايت مدير از کتابداران موجب تشويق آنان شده به طوری
که باور کنند نوآوری بخشی از نقشهای سازمانی در محیط کاری است .مديران رده باالی
سازمان بايد فعالیت کارآفرينانه درون سازمانی را با جان و دل حمايت و پشتیبانی کرده چه
با حضور فیزيکی و چه با اطمینان دادن به اين که کتابداران همیشه آماده و در دسترساند.
بدون پشتیبانی مديران رده باال در کتابخانهها ،فضای کارآفرينانه درون سازمانی موفق را
نمیتوان خلق کرد (اباذری ،باب الحوائجی.)4171 ،

يافتههای اين تحقیق در مؤلفه انگیزشی (روان شناختی) با نتايج پژوهشهای مضطر زاده
( ،)4199ادهمی) ،(41۰1درگاهی ( ،)41۰1رستمی ( ،)41۰9کوراتکو و هاجتس (،)0001
دائوم ( )0041و بای گريو ( )4771هم سو بوده زيرا نتايج نشان داد که اين ويژگیها از
ضروريات مهم موفقیت افراد در فعالیتهای سازمانی است .در تحقیقات مضطر زاده

سال چهارم ،شماره  ،41بهار 97

بحث و نتیجه گیری

( ،)4199ادهمی ( )41۰1و درگاهی ( )41۰1به بررسی ويژگیهای فردی کارآفرينی و نقش
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مهم تجربه کاری پرداخته و رستمی ( )41۰9نیز بر جذب فرصتهای شغلی در ارائه خدمات
به عنوان يک عامل محیطی در موفقیت افراد اشاره دارد .کوراتکو و هاجتس ( )0001و چل
و هاورث ( )0001با بیان ويژگیهای شخصیتی کارآفرينان ،شناسايی و ارزيابی فرصتها را
برای رسیدن به اهداف سازمانی از طريق آموزش ويژگیها حائز اهمیت میدانند.
در مؤلفه صالحیتی نتیجه يافتههای اين تحقیق با پژوهشهای جفری تیمونز (،)47۰1
استیونسون ( )47۰7و آنتسويج و هیسريچ ( )0009هم سو بوده زيرا اين پژوهشها در
برگیرنده تاثیرات کارآفرينی و ويژگیهای سازمانی و محیطی کارآفرينان در تصمیمات
مديريت راهبردی و خلق ارزشهای جديد در رسیدن به اهداف سازمانی است و اين امر
درکتابخانه نیز حائز اهمیت است .کتابخانههای دانشگاهی برای رشد و توسعه سازمان خود
و ايفای نقش کلیدی در گسترش فعالیت پژوهشی وآموزشی ،نیاز به برنامه ريزی مناسب در
راستای تقويت روحیه کارآفرينی کتابداران فعلی و جذب کتابداران کارآفرين دارند.
يافتههای اين تحقیق در مؤلفه حمايتی با نتايج يافتههای بای گريو ( )4771وکوراتکو و
هاجتس ( )4771هم سو بوده زيرا به بیان ويژگیهای کارآفرينی در محیط کار پرداخته است.
ويژگیهای رضايت شغلی ،تعادل بین منابع و نیاز کاربران ،حمايت متقابل کتابدار از کاربر
و کاربر از کتابدار و نهايتاً حمايت مدير از کتابداران .برخی از متغیرهای جمعیت شناختی
مانند تحصیالت ،سابقه کار ،سن و جنسیت بر مؤلفه حمايتی تأثیر دارند.
ارائه الگويی مناسب و در خور توجه در حوزه علم اطالعات و دانش شناسی بسیار با
اهمیت است .الگوهای ارائه شده درکارآفرينی بسیارند و اين الگوها از الگوهای مرتبط با
کارآفرينی فردی (الگوهای جامع تفکر خودرهبری در کارآفرينی ،رفتارکارآفرينانه،
سال چهارم ،شماره  ،41بهار 97

کارآفرينی درون سازمانی و )...متاثرند .اما الگويی که به ويژگیهای متفاوت کتابداران
بپردازد شايد هنوز طراحی نشده است .در اين مقاله ،الگوی ارائه شده کتابداران ،برگرفته از
اغلب نظريات و الگوهای کارآفرينی است .با اين که يکی از محدوديتهای اصلی پژوهش
حاضر ،وجود متخصصان و صاحبنظران اندک در زمینه کارآفرينی کتابداران است میتوان
گفت اين يافتهها ،به منزله رويکردی نو در بررسی و مطالعه ويژگیهای کارآفرينانه
کتابداران در محیط کتابخانهها و مراکز اطالع رسانی دانشگاهی به منظور شناخت و در
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صورت لزوم آموزش اين ويژگیهاست .يافتههای اين پژوهش احتماالً"مورد حمايت
کتابداران و مديران کتابخانهها خواهد بود (اباذری ،باب الحوائجی ،نوشین فرد ،اباذری،
 )4171همان گونه که تافتوی )0040( 4معتقداست" علم اطالعات و دانش شناسی از اجزايی
پويا ،زنده و متحرک تشکیل شده که در حرکت به سوی پیشرفت است ،کتابداران نیز با
سابقه طوالنی و فرهنگی خود همیشه سعی دارند تا به نقاط باالتری از پیشرفت دست يابند.
لذا کارآفرينی در علم اطالعات و دانش شناسی میتواند کمک شايانی برای رسیدن به اين
اهداف و شناخت بیشتر کتابداران باشد" .آنچه مهم است اين که مفاهیم کارآفرينی بايد با
اين علم مرتبط شود تا موجب ترقی و پیشرفت آن گردد .يک ويژگی مهم برای مديران
اطالع رسانی ،همان اولین ويژگی کارآفرينی يعنی نداشتن ترس از خطر کردن (ريسک
کردن) است .تحقیقات علم اطالعات و دانش شناسی به عنوان يک خدمت مشتری مدار
نشان می دهدکتابداران موفق ،افرادی هستند که ريسک پذيرند .امروزه ريسک و مديريت
ريسک بخشی از جامعه شده است (تافتوی .)0040 ،جامعه با رشد سريع ،در حال تغییر و
دگرگونی است و مشتريان کتابخانهها انتظار دارند کتابخانه تغییر کرده و مديريت ريسک با
تکیه بر اعتبار تغییر ،کلیدی برای فراهم آوردن انواع خدمات اطالع رسانی باشد .وقتی که
مرحله تغییر و مديريت در کتابخانه يکی شود ،منزلت کتابخانه در جامعه باالرفته و کتابداران
توجه و احترامی را که همیشه آرزو داشتهاند ،خواهنديافت (اباذری ،باب الحوائجی ،نوشین
فرد.)4179 ،

بر اساس يافتهها ،چون میانگین سنجش برخی ويژگیهای حمايتی درکتابداران از حد متوسط
پايینتر بود لذا پیشنهادهای ارائه شده در راستای تقويت اين ويژگیهاست:
به دلیل متوسط بودن سطح ويژگی حمايت متقابل کتابدار از کاربر و کاربر از کتابدار،
پیشنهاد ايجاد و توسعه گروههای کاری برای تعامل بیشتر کتابداران با يکديگر و جامعه
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فعالیتهای تیمی به منظور هم افزايی امور سازمانی فراهم نموده تا سازمان در پیشبرد اهداف
خود موفق باشد .هم چنین به دلیل متوسط بودن سطح ويژگی حمايت استفاده کننده از
کتابدار پیشنهاد میشود استفاده کننده با بیان دقیق نیازهای اطالعاتی خود و بازخورد استفاده
از اطالعات ،درخواست منابع روزآمد و غنی نمايد.
به دلیل متوسط بودن سطح ويژگی حمايت مدير از کتابدار پیشنهاد میشود کتابخانهها با
به کارگیری مديران و کارشناسان متخصص و خبره در جهت بهبود ارتباط بین کتابداران و
مديران اقدام نمايند زيرا حمايت و پشتیبانی مديران رده باالی سازمان از کتابداران برای
افزايش کارآفرينی سازمانی بسیار مناسب است .با توجه به اين که ويژگی ارائه راه حلهای
نو نقش مهمی در پیشبرد اهداف کتابخانه دارد ،پیشنهاد آزادی عمل و در اختیار قرار دادن
امکانات به منظور کشف توانائی ارائه راه حلهای نو توسط کتابداران ضروری است.
برگزاری دوره مديريت منابع مالی و بودجه بندی برای کتابداران با توجه به نوع کتابخانه
و انجام فعالیتهای اقتصادی و تقسیم بندی بودجه در جهت بهینه استفاده کردن در تمام
بخشهای کتابخانه پیشنهاد میشود .هم چنین پیشنهاد کسب درآمدهای مالی در کارآفرينی
اطالعاتی (با هدف فروش اطالعات) که بايد همگام با تغییرات جهانی و فناوریهای روز ،با
رويکرد خدمات انتفاعی در کتابخانهها زمینه را برای انتفاعیسازی اين خدمات فراهم
ساخت ،ارائه میشود.

تشکر و قدردانی
از آقای دکتر محمد حسن زاده (دانشیار دانشگاه تربیت مدرس تهران) و از همه کتابداران و
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مسئوالن کتابخانههای واحدهای جامع دانشگاه آزاد اسالمی ايران که در اجرای اين پژوهش،
محققان را ياری دادند ،تشکر و قدردانی میشود .از سردبیران و مديران مسئول "دو ماهنامه
مديريت اطالعات سالمت"(دانشگاه علوم پزشکی اصفهان) ،و " فصلنامه دانش شناسی"
(واحد تهران شمال) در پذيرش و چاپ  1مقاله با موضوعات ويژگیهای انگیزشی،
صالحیتی و حمايتی کارآفرينی کتابداران و هم چنین از برگزارکنندگان "دومین همايش
ملی کارآفرينی دانشگاه شاهد در تهران" و "همايش ملی کارآفرينی دانشگاه تهران" با چاپ

ارائه الگوی مفهومی کارآفرينی کتابداران کتابخانههای دانشگاهی ...

 0مقاله ،اساس تدوين مقاله حاضر که برگرفته از تمام مقاالت مذکور است را فراهم نمودند،
سپاسگزاری میشود.
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