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Abstract 

The purpose of this study is to assess the organizational entrepreneurial behavior 

of librarians in public libraries in Khuzestan province. The present research is an 

applied research and is conducted by survey method. All librarians of Khuzestan 

province’s public libraries  are our research’s statistical population. The research 

tool is the standard questionnaire of Zampatkis and Mustakis version 2007. 

Finally, 114 completed questionnaires were analyzed using SPSS software. 

Findings showed that librarians of Khuzestan province’s public libraries have 

entrepreneurial behavior and there is a significant relationship between the 

characteristics of entrepreneurial behavior of the librarians in and their major. 

 The existence of a significant key relationship between the major field and 

entrepreneurial behavior of librarians has added value for the librarianship 

profession and its professionals. Public libraries contribute to the advancement of 

technology-driven perspectives and the knowledge-based economy by providing 

programs to promote entrepreneurship and innovation and to become technology 

centers and create opportunities to encourage creative production. By embracing 

these roles and functions, libraries not only enable their users to participate in a 

knowledge-based society and economy, but also provide their services as a clear 

representation of intelligence, creativity and competition. Attention to public 

libraries as one of the components of society and knowledge-based economy in the 

findings of the present study, as well as the study of influential variables on 

entrepreneurial behavior are the innovations of this study. 

Keywords: Entrepreneurship, Knowledge-Based Economy, Public Libraries, 

Librarians, Public Libraries of Iran. 
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  چکیده

های عمومی استان خوزستان است. هدف این پژوهش، سنجش رفتار کارآفرینی سازمانی کتابداران کتابخانه

های پژوهش حاضر از نوع کاربردی و به روش پیمایشی است. جامعه آماری آن، تمامی کتابداران کتابخانه

4زامپاتکیس داستاندار پرسشنامه پژوهش عمومی استان خوزستان است. ابزار
است  2007نسخه  5موستاکیس و 

مورد تجزیه و تحلیل قرار  6نامه تکمیل شده با استفاده از نرم افزار اس پی اس اس پرسش 114که در نهایت 

هستند و میان  دارای رفتارکارآفرینانه استان خوزستان عمومی هایکتابخانه کتابدارانها نشان داد گرفت. یافته

ها رابطه معناداری وجود دارد. وجود رابطه کلیدی تحصیلی آن رشته و رآفرینی این گروههای رفتارکاویژگی

معنادار میان رشته تحصیلی و رفتارکارآفرینی کتابداران، برای حرفه کتابداری و متخصصان آن دارای ارزش 

دیل شدن به مراکز فناوری های ترویج کارآفرینی و نوآوری و تبهای عمومی با ارائه برنامهافزوده است. کتابخانه

بنیان مشارکت محور و اقتصاد دانشاندازهای فناوریو ایجاد زمینه برای تشویق تولید خالق در پیشرفت چشم

تنها کاربران خود را توانا و قادر به شرکت در یک ها نهها و کارکردها، کتابخانهکنند. با پذیرش این نقشمی

ها خدماتشان را به منزله نمود واضحی از تصویر هوشمندی، زند، بلکه آنسابنیان میجامعه و اقتصاد دانش

های جامعه و اقتصاد عنوان یکی از مؤلفههای عمومی بهتوجه به کتابخانه کنند.خالقیت و رقابتی عرضه می

ی از ینها و نتایج پژوهش حاضر و همچنین مطالعه متغیرهای تأثیرگذار بر رفتار کارآفربنیان در تحلیلدانش

 موارد نوآوری این پژوهش است

 

 .کشور عمومی هایکتابخانه نهاد کتابداران، عمومی، هایکتابخانه بنیان،کارآفرینی، اقتصاد دانش: هاکلیدواژه
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 مقدمه

در عصر حاضر، دسترسی به اطالعات و دانش تا آنجایی حیاتی و ضروری بوده که اطالعات 

 ,Onuوری شناخته شده است )د و رشد اقتصادی و بهرهو دانش به عنوان پنجمین عامل تولی

 های وسیعی از اطالعات، دانش و اخیراً (. کتابخانه عمومی، با فراهم آوردن حوزه2005

های مختلفی ایفا کند. در تواند کارکردهای گوناگونی داشته باشد و نقشفناوری، می

ها در کنار کارکردهای آموزش و نهالمللی بر کارکرد اجتماعی این کتابخارهنمودهای بین

العمر، اشاعه اطالعات و دانش و بستری جهت ترویج فناوری اطالعات و یادگیری مادام

بنیان برای هایی که یک جامعه دانشمؤلفه (؛IFLA, 2018گردیده است ) تأکیدارتباطات 

بنیان که بطور مستقیم بر دارد. در اقتصاد دانش تأکیدبنیان، نیز بر آن دستیابی به اقتصاد دانش

اطالعات، دانش، فناوری و  تأثیرپایه تولید، توزیع و استفاده از اطالعات و دانش بنا شده به 

شود. یکی از راهبردهایی که آثار مثبتی برای آموزش بر عملکرد اقتصادی توجه ویژه می

همراه داشته، استفاده از  بنیان نیز بهبسیاری از کشورهای توسعه یافته مبتنی بر اقتصاد دانش

 به اخیر دانشی عصر در هاکتابخانههای عمومی بوده است. از سوی دیگر ظرفیت کتابخانه

 یکدر  هاییگره یا مجدد توزیع فناوری زیرساختی،محیط یک منزله به پلتفرم یک مثابه

 طریق ازکه  شوندیم در نظر گرفتهخدمات  به یکدیگر و اطالعات ومردم به  یوندشبکه، پ

 ابزاری جمعی، یا فردی اقتصادی، یا اجتماعی از اعم ارزش، از نوعی به را دانش اتصال، این

 هدف با شهری مجدد توسعه بزرگ هایطرح در آنها ینهمچن کنند؛می ترجمه خالقانه یا

 سوی به جوامع انتقال به کمک و دیجیتال اقتصاد در مشاغل از حمایت شهری، مراکز ارتقای

 بنیان،دانش اقتصاد یک در بنابراین. (1398دارند )وصفی و همکاران،  نقش دیجیتال آینده

 اجتماعی، فرهنگی، اندازهایچشم دارای که مراکزی منزله به عمومی هایکتابخانه موفقیت

 را فناوری و دانش اطالعات، که است خدماتی انجام گرو در است رسانیاطالع و آموزشی

 را مهمی هایچالش خدمات، این. دهد قرار افراد عموم دسترس در مختلف هایروش به

 این حیات ادامه هاچالش این به آنها پاسخ و دهدمی قرار عمومی هایکتابخانه روی پیش

 فناوری تحول گذشته دهه چند به بیان دیگر در .کرد خواهد معین و مشخص را هاکتابخانه

 فناوری شده است. رونق رسانیاطالع مراکز و هاانهکتابخ در توجهی درخور تغییرات باعث

و  تغییر به ملزم را کتابداران یک سو از مشتریان، انتظارات در تغییر آن به دنبال و اطالعات
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 با هاکتابخانه دیگر، سوی از و کرده هاکتابخانه در سنتی خدمات ارائه هایروش ارزیابی

 نیز هاکتابخانه اند. مدیرانشده امکانات و بودجه کاهش دچار اقتصادی رکود ناشی از تغییرات

جدید ندارند  هایایده و ارائه خدمات جز راهی فناوری تحول با همگام شدن برای

(Howard, 2018در .) خدمات ارائه و خدمات سنتی ارائه میان باید کتابداران شرایط این 

   (.Smith, 2018؛1391کنند )زوارقی، برقرار تعادل جدید

 تأمین و تهیه در رسانی ع اطال مهم مراکز از یکی عنوان به های عمومیشک کتابخانهبی

تر است نقشی مهم دارند. اما آنچه مهم فرهنگ و آموزش ارتقای جامعه، نیاز مورد اطالعات

 مراجعان نیازهای به گوییپاسخ توان کیفی و کمّی لحاظ از های عمومیکتابخانه این است که

 (.1388زاده، حسن و )محمدبیگی باشند داشته را خود

 و هافرصت ییشناسا یمهم برا 1شهری دارایی یک به تبدیل حاضر عصر در عمومی کتابخانه

-آن .شده است 2دانش اقتصاد یک به انتقال و ظهور حال در دیجیتال فرهنگ یک هایچالش

 را کاربران از جدیدی نسل هایلذت و هاشیوه انتظارات، توانندمی که هستند هاییمکان ها

 ین(. همچنHolmberg et al., 2009) نمایند «3تعامل و سازیشخصی» به متمایل

 - اندشده محروم دیجیتالی طور به که افرادی از حمایت به هادولت بر تکیه با هاکتابخانه

 یک عنوان به جامعه در حضور برای که پایه سواد و هافناوری به دسترسی که کسانی

 طور به ها( و آنJaeger et al., 2012) پردازندمی - ندارند است، ضروری دشهرون

-فعالیت از حمایت در ،4جدید اقتصاد نوآوری مراکز عنوان به موقعیتی در را خود ایفزاینده

. دهندمی قرار دیجیتال آینده یک در پیشرفت برای نیاز مورد هایو مهارت 5کارآفرینی های

سازد، می ترارزان و ترمردم آسان یمحتوا را برا یدتول یدجد 6ایشبکه هایرسانه که همانطور

 یلتبد 7تجاری هایشرکت به را خود هایسرگرمی تا کنندمی حمایت افراد از هاکتابخانه

 و 9مشترک کاری فضاهای ،8وسایل ساخت فضاهای میزبانی با ها، کتابخانهدر مقابلکنند. 

                                                                 
1  . Civic asset 

2 .Knowledge economy  

3  . Customization and interactivity 
4. Innovation hubs of the new economy  

5 Entrepreneurial activity 

6 .Networked media 

7. Commercial enterprises 

8  . Hosting makerspaces 

9  . Coworking spaces 



 

` 

 

168 
 

آن متخصصان  یقرا که از طر 2اجتماعی سازیشبکه  ،1دوستانه و خصوصی هایمالقات

 . کنندمی تسهیل دهندیم یلو خالق را تشک یآزاد، جوامع اجتماع یسندگانمستقل و نو

عمومی هستند.  هایکتابخانه کارآفرینی، توسعه بر مؤثر و مشوق هایسازمان از یکی بنابراین

 از تا کند فراهم کتابداران برای را یدیهای جدفرصت تواندمی هادر کتابخانه کارآفرینی

 درباره اولیه شوند. هر چند ایده مندبهره همه جانبه توسعه پیشرفت و برای آن از ناشی مزایای

 مفهوم و چارچوب از گردد، اما استفادهبرمی 1980دهه به هاکتابخانه در کارآفرینی مفهوم

 ,Whiteکتابداری رواج یافت ) ایهپژوهش در گسترده به طور 1987 سال از کارآفرینی

 در آفرینیارزش به منظور هافرصت از برداریبهره و کشف مفهوم به که (. کارآفرینی1988

-همه توسعه اساس و پایه است، جامعه فرهنگی و اجتماعی و مختلف اقتصادی هایحوزه

 توسعه ،ثروت تولید کارآفرینی مقوله به توجه برای ضرورت مهم دالیل از است. جانبه

به  نیز کارآفرینی اخیر هایدهه در که است بنیانمولد و توسعه اقتصاد دانش اشتغال و فناوری

و  تشویق و کارآفرینی به توجه است. بنابراین، شده مطرح زاییاشتغال برای راهکاری عنوان

 سبمنا کسب وکار یک اندازیراه برای را الزم هایمهارت و هاتوانایی که افرادی تربیت

 به عنوان اطالعاتی مراکز و هاکتابخانه نظیر دانایی محور هایسازمان تواند توسطمی دارند،

 مؤسسات به عنوان هاکتابخانه شود. اطالعات حمایت و دنبال اشاعه و گردآوری مراکز

 از برداریبهره سازماندهی، آوری،جمع در مهمی نقش است، همگان دسترس در که خدماتی

(. sanchez-marti, 2018) دارند برعهده اطالعاتی منابع به دسترسی مچنینه و اطالعات

 در بقا و دگرگونی برای نوین هایمهارت و راهبردها از استفاده با باید کتابداران اساس، این بر

 در توانندمی هاکنند. کتابخانه اشاعه و ترویج را کارآفرینی خدمات بتوانند دنیای اطالعات

باشند  داشته ارتباط آن انجام و کارآفرینی مشاوره با آموزشی، مات اطالعاتی،خد انواع قالب

 تغییرات، با مقابله در بایستی کتابداران امروز، متحول دنیای (. بنابراین در1398)کاظمی، 

  گیرند. به خود فعاالنه نقش به جای منفعل بودن و کنند اتخاذ را راهکارهایی

های متعارف و هستند که سازمان ایتازه مسیر دارپرچم فرینکارآ هایسازماندر عصر حاضر 

نمایند. می سازگار جدید هنجارهای با را خود شوند و رفتارسنتی در پی آن روان می

                                                                 
1  . Meetups 

2  . Social networking 
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داعیه ارائه خدمات اطالعاتی با کیفیت باال و  خود اصلی رسالت بنابر که عمومی هایکتابخانه

 مورد نو عنوان رویکردی به را دارند باید کارآفرینیهای غالب زمان را متناسب با پارادایم

کارآفرینانه کارکنان خود که یکی از  رفتار سنجش این امر به تحقق برای و دهند قرار توجه

های کارآفرینی سازمانی است، بیش از پیش بپردازند. کتابخانه ترین رویکردها در مطالعهمهم

اند و پذیرفته تأثیرمواره از تحوالت جامعه های مردم نهادی هستند که هعمومی سازمان

 و فناوری، و علم حوزه در که ایاند خود را متناسب با تحوالت گستردهتالش نموده

 خود مؤثر نقش تا بتوانند نمایند سازگار دهد،می روی مختلف جوامع  ساختارهای اجتماعی

 از مفاهیم کارآفرینی راستا، این رد. نمایند ایفا درستیهب برعهده دارند، که مهمی رسالت در را

 بهتر به خدمت و مثبت تغییرات ایجاد عمومی در هایکتابخانه به تواندمی که است کلیدی

 گذارتأثیر انسانی نیروی ترینمهم عنوان به های عمومیکتابخانه کتابداران ؛کمک نماید جامعه

 از و شوندمی محسوب هاانهدر کتابخ سازمانی آفرینیارزش و اطالعاتی رفتار فراینددر 

 از یکی سازمان هستند، آن کارکنان سازمانی، کارآفرینی فرایند ترین رکنمهم کهآنجایی

است  کارکنان کارآفرینانه رفتار به توجه ها،این قابلیت رساندن فعلیت به برای مبرم نیازهای

 (.1395اسدنیا و همکاران، )

-ها و نیازهای کاربران کتابخانهضر و تغییر در ویژگیهای عصر حاویژگی با توجه بهبنابراین 

ن اکتابدار های عمومی کشور وکتابخانه گذشته و حال وضعیت های عمومی از یک سو و

ای جامع و فراگیر برای ، فقدان برنامههای انجام شده از سوی دیگرها با توجه به پژوهشآن

های این ل و استفاده از توانمندیحل معضل گسترش خالقیت و کارآفرینی و ایجاد اشتغا

شود. کامالً احساس می در راستای ترویج و توسعه کارآفرینی و نوآوری قشر از جامعه

بنابراین در چنین شرایطی پرورش کتابدارانی کارآفرین و خالق که پیوسته بتوانند خود را با 

استا در مرحله در این ررسد. دنیای جدید هماهنگ و سازگار کنند، ضروری به نظر می

های کارآفرینی کتابداران و در مرحله بعد بهبود و ابتدایی بررسی و ارزیابی اولیه توانمندی

تواند ها، میهای کاری و سازمانی به ویژه در کتابخانهها در محیطتقویت این توانمندی

نابراین رسانی در پی داشته باشد. بای کتابداری و اطالعمزایای زیادی برای جامعه حرفه

های کارآفرینی کتابداران استان خوزستان سعی در پژوهش حاضر با هدف سنجش قابلیت

 های زیر دارد:پاسخ به پرسش
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های عمومی استان خوزستان رفتار کارآفرینانه مشاهده  ن کتابخانهایا در میان کتابدارآ -

 شود؟ می

های عمومی استان خوزستان  نههای کارآفرینی و جنسیت کتابداران کتابخا میان قابلیتیا آ -

 رابطه معناداری وجود دارد؟

های عمومی استان خوزستان  های کارآفرینی و سابقه کار کتابداران کتابخانه آیا میان قابلیت -

 رابطه معناداری وجود دارد؟

های عمومی  های کارآفرینی و مدرک )رشته( تحصیلی کتابداران کتابخانه آیا میان قابلیت -

 زستان رابطه معناداری وجود دارد؟استان خو

  پیشینه پژوهش

کارآفرینی یک پدیده اجتماعی، اقتصادی و چند بعدی است و کشورهای مختلف با اهداف 

خص یا اشخاصی که از پردازند. ش های کارآفرینانه می متفاوتی به کارآفرینی و توسعه فعالیت

طربق ایجاد یا توسعه فعالیت اقتصادی یا اجتماعی به وسیله شناسایی و ارزیابی و 

جوی ایجاد ارزش هستند و برداری از محصوالت، خدمات و بازارهای جدید، در جست بهره

(. محققین عموماً فرد کارآفرین را به سه 1389شوند )زالی و همکاران،  کارآفرین نامیده می

ع کارآفرین فردی یا مستقل، کارآفرین سازمانی یا درون سازمانی، و کارآفرین شرکتی نو

 کنند.  بندی می دسته

رسد هنوز تعریفی  تاکنون تعاریف متعددی از واژه کارآفرینی مطرح شده است، اما به نظر می

اشد. وی در ادبیات مربوط به این واژه ارائه نشده ب 1تر از تعبیر شومپیتر تر و کامل جامع

داند. به  اختراع برای ایجاد یک محصول یا خدمت تجاری می ریسک نوآوری را استفاده از

عامل اصلی ثروت و ایجاد تقاضاست؛ بنابراین کارآفرینان مدیر یا مالکانی   نظر وی نوآوری

کنند )استادزاده،  برداری می تجاری از اختراع بهره-اندازی یک واحد تولیدی هستند که با راه

دانست که همراه با ظهور کارآفرینان جدید  (؛ شومپیتر نوآوری را مالک کارآفرینی می1382

شوند. وی نام  سری از کارآفرینان موجود با شکست مواجه و از گردونه اقتصاد خارج می یک

نامید و کارآفرینی را ارائه محصول یا خدمات جدید، ایجاد  2«تخریب خالق»این چرخه را 
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تولید جدید، گشایش و ایجاد بازار جدید، یافتن منابع و مواد اولیه جدید و  فرایندروش و 

(. بنابراین 1377دانست )احمدپور داریانی،  ایجاد تشکیالت و ساختار نوین در صنعت می

تواند به  اندازی و یا مدیریت کسب و کار جدید که می های مربوط به راه توان انواع فعالیت می

های کارآفرینانه به شمار آورد.  ران انجام گیرد را جزو فعالیتتنهایی یا به کمک دیگ

نظران ارائه شده است. استونر و  های متعددی از کارآفرینان توسط محققان و صاحب ویژگی

( بر این باورند که نیاز به کسب موفقیت، مرکز کنترل درونی )اعتقاد به اینکه 1998همکاران )

دارد(، خطرپذیری، تحمل ابهام   ی خود را در دستشخص، خود کنترل امور زندگی و کار

گرانه از بازار،  خاص )بصیرت تحلیل های ی برای بار اول( و شایستگیهای)ناشی از انجام کار

 هایویژگیتوانایی مدیریتی، دستیابی به سرمایه و ارتباطات شخصی قوی( از جمله 

؛ 1388قل از سلمانی زاده، ؛ به نStoner et al., 1998روند ) شمار می ان بهکارآفرین

 (. 1378احمدپور، 

 اند از: ی است که از عناصر مختلفی تشکیل شده است. این عناصر عبارتفرایندکارآفرینی، 

کارآفرینی بوده که به صورت آگاهانه تصمیم  فرایندترین جزء ارآفرین: کلیدی. ک1

 آمیز جدیدی را آغاز کند. گیرد کسب و کار مخاطرهمی

های زیادی در جامعه برای کسب و کار وجود دارد؛ ولی فرصترصت: .ف2

هایی را که از های بازار، فرصتکارآفرین با تجربه و تحلیل و شناسایی موقعیت

 گزیند.ظرفیت باالیی برخوردارند، برای شروع کسب و کار خود برمی

ب اختار: کارآفرین برای انجام کسب و کار خود باید مشخص سازد که در قال.س3

خواهد فعالیت خود  چه نوع ساختاری )به صورت فردی، شراکتی، یا شرکتی( می

 را آغاز کند.

 شود. گذاران جلب میشناسایی و حمایت سرمایه نابع: منابع مالی و انسانیم. 4

های تفصیلی کسب اهبرد و برنامه کسب و کار: اهداف کلی، راهبردها و برنامه. ر5

 (.1385ر داریانی و مقیمی، شوند )احمدپوو کار تعیین می

های ارائه شده در خصوص کارآفرینی را به دو صورت ( مدل1377احمدپور داریانی )

زا همچون های رخدادی، یک واقعه سرعتی تقسیم نموده است. در مدلفرایندرخدادی و 

اخراج از کار، مهاجرت، بازنشستگی، آشنایی با فردی خاص و مواردی از این قبیل سبب 
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ی، نگاهی فراگیرتر به کارآفرینی دارند و فرایندهای مدل. شود م فرد به کارآفرینی میاقدا

عوامل محیطی، سازمانی و فردی و تعامل آنها با یکدیگر را در وقوع کارآفرینی عمل 

 .دانند کارآفرین دخیل می

در آن  کارآفرینی نموده که فرایند( اقدام به ارائه مدلی در خصوص 1377احمدپور داریانی )

سری ورودی )عوامل سیستمی نگریسته شده که دارای یک فرایندکارآفرینی به صورت یک 

ت و اجرای یگیری تفکر، تدوین برنامه فعال پردازش )شکل فرایندفردی، سازمانی و محیطی(، 

 فرایندنشاندهنده  1فکر( و خروجی )موفقیت شامل رشد، تغییر و نوآوری( است. تصویر 

 (.1391ساس مدل پیشنهادی وی است )نقل در پورصالحی و چهرقانی، کارآفرینی بر ا

ن ق  ی یک نگن  س قگ ی ق
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ق   گنگ ب ژ غ
کگغ    گنگ
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 (1377کارآفرینی )احمدپور داریانی،  فرایند. 1تصویر 

-های وسیعی از اطالعات، دانش و اخیرا فناوری، میکتابخانه عمومی، با فراهم آوردن حوزه

- های مختلفی ایفا کند. در رهنمودهای بینشد و نقشتواند کارکردهای گوناگونی داشته با

العمر، ها در کنار کارکردهای آموزش و یادگیری مادامالمللی بر کارکرد اجتماعی این کتابخانه

گردیده  تأکیداشاعه اطالعات و دانش و بستری جهت ترویج فناوری اطالعات و ارتباطات 

بنیان، نیز بر آن رای دستیابی به اقتصاد دانشبنیان ب هایی که یک جامعه دانشاست؛ مؤلفه
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های عمومی به منزله مراکزی بنیان، موفقیت کتابخانهدارد. بنابراین در یک اقتصاد دانش تأکید

رسانی است در گرو انجام  اندازهای فرهنگی، اجتماعی، آموزشی و اطالعکه دارای چشم

های مختلف در دسترس عموم افراد روش خدماتی است که اطالعات، دانش و فناوری را به

دهد و  های عمومی قرار میهای مهمی را پیش روی کتابخانهقرار دهد. این خدمات چالش

امروزه ها را مشخص و معین خواهد کرد. ها ادامه حیات این کتابخانهپاسخ آنها به این چالش

حمایت از سواد  -جدید های های معاصر با ارائه بسیاری از خدمات و نقشکتابخانه

های پرورش کارآفرینی و دیجیتالی و پر کردن شکاف دیجیتالی؛ تخصیص فضاها و برنامه

در  - نوآوری؛ و تبدیل شدن به مراکز فناوری و ایجاد زمینه برای تشویق تولید خالق

 کنند.بنیان مشارکت میمحور و اقتصاد دانشاندازهای فناوریپیشرفت چشم

ای، و ( به بررسی وضعیت امکانات کتابخانه1396شی پیمایشی، فالح کردآبادی )در پژوه

رسانی در توسعه و ترویج کارآفرینی از دیدگاه مدیران و امکانات خدمات آموزشی و اطالع

های استان مازندران پرداخت. نتایج نشان داد امکانات خدمات آموزشی کتابداران کتابخانه

رسانی در سطح ای و امکانات خدمات اطالعد و امکانات کتابخانهباالتر از سطح متوسط بو

 عمومی هایپژوهشی کتابداران کتابخانه ( در1394همکاران ) و متوسط و باالتر بود. اسدنیا

 بینش دارای زنجان را مورد بررسی قرار دادند؛ نتایج حاکی از آن بود که کتابداران استان

 زنجان فرهنگ عمومی هایکتابخانه در غالب سازمانی رهنگف و هستند کارآفرینانه استراتژیک

 میان معناداری و ( در مطالعه خود ارتباط مثبت1392همکاران ) و است. چیذری کارآفرینانه

دادند. همچنین  گزارش سازمان محیطی حمایت متغیر دریافت با کارکنان کارآفرینی رفتار

 و کارکنان کارآفرینانه رفتار و حیطی سازمانیم هایحمایت بین که داشتند اذعان آن بر عالوه

( در پژوهشی تحت عنوان 1391زوارقی )دارد.  وجود مثبتی رابطۀآنها نیز  شغلی سابقۀ

بر ارائه  تأکیدهای عمومی در توسعه فرهنگ کارآفرینی با بررسی نقش و جایگاه کتابخانه

های عمومی به ارائه انهتسهیالت و خدمات جدید در راستای تداوم بخشی به نهاد کتابخ

های عمومی در راستای های مغفول کتابخانهپیشنهادهایی عملی در راستای استفاده از ظرفیت

 ساختار سازمانی بر تأثیر( 1390همکاران ) و توسعه فرهنگ کارآفرینی پرداخت. عربیون

 قرار بررسی مورد را تهران دانشگاه هایپردیس هایکتابخانه کارکنان کارآفرینانه گرایش

 کارآفرینانه گرایش و سازمانی ساختار بین معناداری و مثبت رابطۀ آنها پژوهش نتایج .دادند



 

` 

 

174 
 

 به ( پژوهشی1390گیوی ) اسماعیلی و زاداحمدی طبرسا، .دهدنشان می را سازمان، افراد

 دادند. نتایج انجام کشور عمومی هاینهاد کتابخانه در سازمانی کارآفرینی سنجش منظور

 نوآور سازمانی فرهنگ و سازمانی جو سازمانی، سازمانی، ساختار کارآفرینی داد پژوهش نشان

 (1389همکاران ) و ندارد. طبرسا قرار مطلوبی سطح در عمومی کشور هایکتابخانه نهاد در

 عمومی هاینهاد کتابخانه در نوآوری و خالقیت بر کارآفرینانه فرهنگ تأثیر پژوهشی در

 کارآفرینانه سازمانی فرهنگ که دست آمده حاکی از آن بود نمودند. نتایج به یبررس را کشور

( 1388های پژوهش رستگار هروی )دارد. یافته معناداری و مثبت تأثیر نوآوری و بر خالقیت

های های شخصیتی کارآفرینی کتابداران نشان داد که میان ویژگیبا هدف سنجش ویژگی

پذیری، مرکز کنترل درونی و کارآفرینی کتابداران ریسک شخصیتی توفیق طلبی، خالقیت،

رابطه معناداری وجود دارد و میان تحمل ابهام و کارآفرینی کتابداران رابطه معناداری وجود 

های پژوهش نشان داد که بین سابقه کار، جنسیت، رشته تحصیلی و ندارد. همچنین یافته

 و آنان رابطه معناداری وجود دارد. لئونارد میزان تحصیالت کتابداران و میزان کارآفرینی

 هایویژگی و کتابداران کار و کسب بین خود ارتباط پژوهش ( در2012کلمنتسون )

 بررسی مورد متحده ایاالت دانشگاه ده در و مصاحبه پرسشنامه با استفاده از را کارآفرینی آنان

 فرهنگ و سابقه خدمت جنسیت، به وجهت با کارآفرینی متغیر بین نشان داد هایافته قرار دادند؛

توسعه  تأثیر( پژوهشی تحت عنوان 2004)1هوارد .دارد وجود رابطه معناداری سازمانی

پذیری، انگیزه پیشرفت، کنترل درونی، اعتماد به طلبی، ریسکهای کارآفرینی )استقاللقابلیت

پژوهش وی نشان داد که آموزان انجام داده است. نتایج نفس و خالقیت( بر کارآفرینی دانش

 ها و توانایی کارآفرینی افراد وجود دارد. رابطه مستقیمی بین قابلیت

دهد که مطالعات انجام شده در ارتباط با رفتار و های مرتبط نشان میبندی از پیشینهجمع

-های عمومی در داخل کشور محدود به برخی استانهای کارآفرینی کتابداران کتابخانهویژگی

های متفاوت مناطق ها و ظرفیتو با توجه به عواملی نظیر فرهنگ، زیرساختوده ها ب

های بیشتری از جمله سنجش رفتار کارآفرینی سازمانی گوناگون در این زمینه به پژوهش

 است.  نیاز بنیانهای عمومی استان خوزستان در عصر اقتصاد دانشکتابداران کتابخانه
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 شناسیروش

ها، به روش  هدف و نوع، کاربردی و از نظر شیوۀ گردآوری داده این پژوهش از نظر

پرسشنامه استاندارد زامپاتکیس و  از ها،داده گردآوری منظور است. بهانجام شده  پیمایشی

هایی   نامه مذکور در پژوهش گردید. از آنجایی که پرسش استفاده  2007نسخه  1موستاکیس

مرزبان و همکاران، و استفاده قرار گرفته است ) أییدتدر داخل و خارج کشور مورد ارزیابی، 

 ,.Zampatkis et. Al؛1394؛ عبداللهی و میرموسوی، 1394؛ اسدنیا و همکاران، 1389

 کلیه را پژوهش بنابراین از روایی و پایایی الزم برخوردار است. جامعه آماری (2009

 تشکیل های عمومی د کتابخانهوابسته به نهاخوزستان  استان های عمومیکتابخانه کارکنان

های عمومی استان خوزستان تعداد کارکنان کتابخانهکه در زمان انجام این پژوهش  دهندمی

پس از نفر بوده و پرسشنامه از طریق اتوماسیون به تمامی آنها ارسال شد و در نهایت  370

افزار اس اپی کمک نرم بهنامه تکمیل شده  پرسش 114های ناقص، تعداد  نامه حذف پرسش

تعداد بیشتر  به توجه الزم به توضیح است با. مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت 2اس اس

 های عمومی و کتابداران متخصص استان خوزستان در زمان انجام پژوهش حاضر درکتابخانه

برخوردارند، استان فوق به  هایی که از جمعیت و امکانات نسبتا مشابهیاستان سایر با مقایسه

 شامل استنباطی آمار توصیفی و از هاداده برای تحلیل عنوان جامعه پژوهش انتخاب گردید.

 است. شده استفاده همبستگی پیرسون و اسپیرمن و اینمونه تک تی هایآزمون

 های پژوهشیافته

شناختی کتابداران استان خوزستان که در پژوهش های جمعیتاطالعات مربوط به ویژگی

 آمده است.  1اند در جدول هحاضر شرکت کرد

 شناختی کتابداران. اطالعات جمعیت1جدول

 درصد فراوانی دامنه متغیر متغیر 

 

 جنسیت

 32 25 مرد

 78 89 زن

                                                                 
1. Zampatkis and Mostakis standard questionnaire 
2. SPSS  



 

` 

 

176 
 

 100 114 کل

 

 

 

 تحصیالت

 0 0 دیپلم

08/0 1 کاردانی  

5/67 77 لیسانس  

5/31 36 فوق لیسانس و دکتری  

 114 114 کل

 

 

 

 سن

سال 30تا  20  24 21 

سال 40تا  31  67 58 

و باالتر 41  23 20 

 100 114 کل

 

 رشته تحصیلی

شناسیعلم اطالعات و دانش  74 65 

هاسایر رشته  40 35 

 100 114 کل

 

 

 سابقه خدمت

1-5  25 32 

6-15  74 65 

سال به باال 16  15 13 

 100 114 کل

 

 32دهندگان را زنان و درصد پاسخ 78وهش دهد در این پژهمانطور که جدول فوق نشان می

 درصد از کتابداران 65درصد را مردان به خود اختصاص دادند. در این میان رشته تحصیلی 

هاست. همچنین بیشتر کتابداران در درصد از آنها مربوط به سایر رشته 35علم اطالعات و 

ک نفر دارای مدرک دهندگان تنها یبودند. همچنین  در میان پاسخ 40-31گروه سنی 
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نفر دارای مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتری  36نفر دارای کارشناسی و  77کاردانی، 

 15-6درصد دارای سابقه  65سال،  5-1درصد از افراد دارای سابقه  32هستند. در این میان 

های سال به باال هستند. در ادامه پس از مروری بر گویه 16درصد دارای  13سال و 

سشنامه مورد استفاده در پژوهش حاضر، به بررسی و پاسخ به سؤاالت پژوهش با استفاده پر

 شود. های آماری مناسب پرداخته می از آزمون

 های پرسشنامهها و گویه. بخش2جدول 

 هاگویه بخش

 فرهنگ کارآفرینانه

 

 

ای کارآمد، از طریق کاغذبازی بروکراتیک، من به شیوه

 )کاهش کاغذ بازی( کنم دریافت می اقدامات پیشنهادی را

)تغییر در رفتارکارکنان  های جدید  عالقمند به کسب مهارت

 برای کسب مهارت(

هنگامی که نتایج مورد نظر به دست نیاید، به سرعت 

)تغییر در رفتارکارکنان در ریسک  دهماقداماتم را کاهش می

 پذیری(

هبود خدمات ها و نظرات خود جهت ب بیان ایدهتشویق به 

 سازمان 

 )تغییر در رفتارکارکنان برای افزایش خالقیت( 

 ای جدید الهام بخش همکارانم جهت تفکر شیوه

 )تغییر در رفتارکارکنان برای افزایش خالقیت( 

جهت یافتن روش هایی برای زمان به همکاران تخصیص 

 بهبود خدمات سازمان 

 وجود()تغییر در رفتارکارکنان بهبود وضعیت م 

کنند،  هنگامی که همکارانم به شیوه ای محتاطانه رفتار می بینش استراتژیک
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توانم به سمت آینده  من با استفاده از رویکردهای جدید، می

 .حرکت کنم

 )بینش استراتژیک(

 )بینش استراتژیک(نگر بودن  آینده

 محیط حمایتی

 

یک جو کارگروهی مبتنی بر همکاری در واحد  ایجاد

 نی سازما

 )محیط کاری پر انرژی( 

)محیط کاری پر  شرایطبهبود  محیط کاری برای ایجاد

 انرژی(

 محیط حمایتی

 )محیط کاری خالق( از ابتکارات کارکنانحمایت 

کنم، امکان دستیابی به اطالعات  در محیطی که در آن کار می

 )محیط کاری پیشرفت کننده(مدیریتی وجود دارد

 

مقوله کلی فرهنگ  3قالب  در واالت پرسشنامه پژوهش حاضرمطابق جدول فوق، س

 کاهش شامل موارد کارآفرینانه کارآفرینانه، بینش استراتژیک و محیط حمایتی هستند. فرهنگ

( و محیط کاری پرانرژی 6تا  2های )گویه تغییر در رفتارکارکنان یک(، )گویه بازی کاغذ

 شامل حمایتی محیط و ؛8و 7 گویه دو ملشا استراتژیک بینش ( است؛10تا 9های )گویه

 است.  12و 11هایگویه

 آنچه واقع است. در شده استفاده 1گروهی تی تک آزمون از پاسخ به سوال اول پژوهش برای

 عدد معیار عنوان به عدد یک از استفاده دارد اهمیت گروهی استیودنت تک تی آزمون در که

 استفاده لیکرت ایپنج رتبه طیف دارای شنامهپرس از پژوهش حاضر در است. از آنجایی که

 برای گویه  5و عدد  «مخالفم خیلی» برای گویه 1 عدد سوال، هر ای که برایبه گونه شده

                                                                 
1 . One sample T test 
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برابر  طیف میانگین گیرد؛ واضح است که در این حالتمی تعلق فرد به پاسخ« خیلی موافقم»

 است. شده استفاده معیار عدد عنوان به 3 عدد یعنی طیف میانگین از لذا بود، خواهد 3

 . نتایج آزمون تی به منظور بررسی معناداری رفتار کارآفرینی کتابداران3جدول

 خطای

 استاندارد

 انحراف

 معیار

 تفاوت میانگین

 میانگین

 سطح

 داری معنا

 درجه

 آزادی

مقدار 

 تی

533/0 69/5 4386/47 4386/47 000 113 973/88 

و باالتر از سطح  47/43میانگین مجموع نمرات  ت کهگویای آن اس پژوهش هاییافته 

است فرضیه  05/0میانگین مجموع است. همچنین با توجه به سطح معناداری که کمتر از 

شود. به بیان دیگر این نتیجه حاکی از آن است که در می تأییدصفر رد و فرضیه پژوهش 

 شود. رآفرینانه مشاهده میهای عمومی استان خوزستان رفتار کامیان کارکنان کتابخانه

برای پاسخ به پرسش دوم از آزمون ناپارامتریک اسپیرمن استفاده شد. چرا که اگر یک یا هر  

های پارامتری مانند توان از آزموندو متغیر موجود در طرح پژوهش غیر پارامتری باشند نمی

هایی باید آزمون معادل غیر پیرسون برای تعیین همبستگی استفاده کرد. در چنین موقعیت

رامتری مانند ضریب همبستگی اسپیرمن را به کار برد. آزمون همبستگی اسپیرمن برای پا

ای نسبی و یا بین دو سنجش رابطه بین دو متغیر ترتیبی یا بین یک متغیر ترتیبی با فاصله

شود. در پژوهش حاضر، برای بررسی ای نسبی که غیر نرمال هستند استفاده میمتغیر فاصله

های عمومی استان غیر جنسیت و رفتار کارآفرینی کتابداران کتابخانهرابطه میان دو مت

، آمار توصیفی 4(. در ادامه و در جدول 5خوزستان از آزمون فوق استفاده شد )جدول 

 دهندگان گزارش شده است.مربوط به جنسیت پاسخ

 . میانگین و انحراف معیار متغیر جنسیت 4جدول

 کارآفرینی

 خطای استاندارد انحراف معیار میانگین تعداد جنسیت

 30/1 539/6 52/47 25 مرد

 58/0 47/5 41/47 87 زن

 

 

 

 است.در جدول بعدی، نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن مربوط به بخش آمار استنباطی آمده 
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 ن . نتایج آزمون اسپیرمن میان متغیرهای جنسیت و رفتار کارآفرینی کتابدارا5جدول

 جنسیت کارآفرینی  

 جنسیت

 00/1 -21/0 ضریب همبستگی

  821/0 داری اسطح معن

 114 114 تعداد

 

 کارآفرینی

 -21/0 00/1 ضریب همبستگی

 821/0  داری اسطح معن

 114 114 تعداد

بیشتر  بر اساس نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن و همچنین با توجه به اینکه سطح معناداری

ست، میان دو متغیر جنسیت و رفتار کارآفرینی کتابداران رابطه معناداری وجود ا05/0از 

 ندارد. 

برای پاسخ به پرسش سوم پژوهش از آزمون پارامتریک پیرسون جهت آزمودن رابطه دو 

متغیر میزان سابقه و رفتار کارآفرینی کتابداران استفاده شد. بر اساس نتایج آزمون همبستگی 

است، میان دو  05/0و همچنین با توجه به اینکه سطح معناداری بیشتر از( 6پیرسون )جدول 

 متغیر سابقه کار و رفتار کارآفرینی کتابداران رابطه معناداری وجود ندارد. 

 . نتایج آزمون پیرسون میان متغیرهای سابقه و رفتار کارآفرینی کتابداران 6جدول

 کارآفرینی سابقه  

 -38/0 00/1 ضریب همبستگی سابقه

 689/0  داری اسطح معن

 114 114 تعداد

 00/1 -38/0 ضریب همبستگی کارآفرینی

  689/0 داریاسطح معن

 114 114 تعداد

برای پاسخ به پرسش چهارم پژوهش آزمون همبستگی اسپیرمن جهت آزمون معناداری رابطه 

های عمومی شهر استفاده همیان دو متغیر رشته تحصیلی و رفتار کارآفرینی کتابداران کتابخان
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(، میان دو متغیر مدرک )رشته( 4دست آمده )جدول شد. با توجه به سطح معناداری به

 تحصیلی و رفتار کارآفرینی کتابداران رابطه معناداری وجود دارد. 

 . نتایج آزمون اسپیرمن میان مدرک تحصیلی و رفتار کارآفرینی کتابداران 7جدول

 کارآفرینی کارآفرینی  

 -38/0 -148/0 ضریب همبستگی رشته تحصیلی

 689/0 000/0 داری اسطح معن

 114 114 تعداد

 00/1 1.00 ضریب همبستگی کارآفرینی

   داری اسطح معن

 114 114 تعداد

 گیری نتیجه

های عمومی استان پژوهش حاضر که با هدف بررسی رفتارکارآفرینانه کارکنان کتابخانه

 استان خوزستان عمومی هایکتابخانه د نشان داد در مجموع کتابدارانخوزستان انجام ش

(، فالح کردآبادی 1395همکاران ) و های اسدنیاهستند. در پژوهش دارای رفتارکارآفرینانه

های کارآفرینی در کارکنان ( نیز، رفتار و ویژگی1392همکاران ) و ( و چیذری1396)

 اسماعیلی و زاداحمدی هایی مانند طبرسا،ا در پژوهشها شناسایی و مشاهده شد، امکتابخانه

های کارآفرینی ( نتایج معناداری به دست نیامد. از سوی دیگر میان ویژگی1390گیوی )

)مدرک( تحصیلی آنها رابطه معناداری  رشته و عمومی استان خوزستان هایکتابخانه کتابداران

(، نیز رابطه 1388( و رستگار هروی )1395همکاران ) و های اسدنیا وجود دارد؛ در پژوهش

 از استفاده معناداری میان رفتار کارآفرینی و رشته تحصیلی کارکنان مشاهده شد. بنابراین

 صحیح راهنمایی جهت در کافی دارای دانش پذیر، با انگیزه ومسئولیت متخصص، کارکنان

 برگزاری رآفرینی، همچنینآنان و توسعه و ترویج کا اطالعاتی نیازهای به پاسخ در کاربران

 کاربران، توسط کتابخانه کارکنان ارزیابی کتابخانه، کارکنان برای نوین آموزش های دوره

 مناسب های فرصت خلق و کارآفرینی روحیه ایجاد مرکز و  مدیریت و کتابخانه مدیریت

زم به ها ال کارکنان در جهت افزایش اثربخشی کتابخانه بین ابتکار و خالقیت تقویت جهت

دهد که میان رفتار کارآفرینانه کتابداران و رسد. از سوی دیگر پژوهش فوق نشان می نظر می
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هایی نظیر متغیرهای جنسیت و سابقه کاری آنها رابطه معناداری وجود ندارد. اما پژوهش

( رابطه معناداری بین متغیر 1388( و رستگار هروی )2012کلمنتسون ) و پژوهش لئونارد

که میان رفتارکارآفرینی کتابداران رفتار کارآفرینانه را نشان دادند. همچنین در حالیجنسیت و 

های عمومی استان خوزستان و سابقه کاری کتابداران رابطه معناداری وجود ندارد اما کتابخانه

(، رستگار 2012کلمنتسون ) و (، لئونارد1395همکاران ) و هایی نظیر اسدنیادر پژوهش

(  رابطه معناداری میان سابقه کار کارکنان و رفتار کارآفرینی 1392) و چیذری (1388هروی )

 آنها مشاهده گردید. 

 برای را جدیدی هایفرصت تواندمی دانشگاهی و عمومی های کتابخانه در کارآفرینی

-کتابخانه همه جانبه رشد و خدمات برای توسعه آن از ناشی مزایای از تا کند فراهم کتابداران

 -های جدید های معاصر با ارائه بسیاری از خدمات و نقششوند. کتابخانه مندبهره ها

های پرورش حمایت از سواد دیجیتالی و پر کردن شکاف دیجیتالی؛ تخصیص فضاها و برنامه

 کارآفرینی و نوآوری؛ و تبدیل شدن به مراکز فناوری و ایجاد زمینه برای تشویق تولید خالق

 راهکارهای و افکار ها،سیاست ها،روش خدمات، پیدایش سبب کارآفرینیکنند. مشارکت می

که  داشت نظر در (. باید1391شود )کیاکجوری و همکاران، می جامعه مشکالت حل برای نو

 با و است منابع برای عموم افراد جامعه و اطالعات دانش، نوع همه مرکز عمومی کتابخانه

 هاینقش داشته و گوناگونی کارکردهای تواندمی ت،اطالعا از وسیعی حوزه آوردن فراهم

-اطالع و مردم آموزش انسان، عمر سراسر در است قادر عمومی کند.کتابخانه ایفا مختلفی

 قرار مردم دسترس در مختلف هایزمینه در را ایگسترده و اطالعات بگیرد عهده بر را رسانی

 را جامعه مردم و اقتصادی فرهنگی و تماعیاج حیات روشنگرانه، ایشیوه به راه این از و دهد

 در بیشتر آن هایآموزش و کارآفرینی مباحث از آنجایی که دیگر، سوی سازد. از دگرگون

ای با صورت حرفهتوانند بهنمی مردم عموم و شودمی رشد دنبال مراکز و عالی آموزش مرکز

 در باید کارآفرینی عبارتی کنند؛ به استفاده آن از خود و جامعه زندگی بهبود در و شده آشنا آن

 مانند فرهنگی اجتماعی، مختلف هایسازمان فعالیت آن الزمه که کند عمومی نفوذ حوزه

 فرهنگ فرصت، کشف و تغییر فرهنگ درک شامل کارآفرینی فرهنگ و است عمومی کتابخانه

 و یتخالق و نوآوری فرهنگ پذیری،مسئولیت فرهنگ طلبی،استقالل فرهنگ مشارکت،

 با مشترک فعالیت طریق از مهم، این به عمومی، کتابخانه که شود،می پذیریفرهنگ مخاطره
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 سازمان فرهنگی، هایفعالیت برای مکانی فضا و آوردن فراهم ای،منطقه و محلی هایسازمان

 و 2کاری مشترک ، فضاهای1میزبانی فضاهای ساخت وسایل فرهنگی، های فعالیت دادن

)قیاسی و همکاران، پردازند می سازی اجتماعی،  شبکه3وصی و دوستانههای خصمالقات

 از حمایت عرصه در زیادی هایچالش با عمومی در کشور ما های(. هر چند کتابخانه1394

 دراین هاکتابخانه شدن نقش کمرنگ باعث که است روبرو کارآفرینی ویژه به اقتصادی توسعه

 :از عبارتند هاآن ترینمهم که است شده زمینه

 مناسب؛ منابع محدودیت  

 وکار؛ کسب و کارآفرینی با مرتبط موضوعات در کتابداران تخصص عدم 

 کارآفرینی و اقتصادی توسعه در آنها مشارکت لزوم به نسبت کتابداران نگرش 

 (.1390ها )سیدی،کتابخانه در شده ارائه خدمات سطح بودن پایین و محدود

های نو در حوزه ترش و نفوذ کارآفرینی و خالقیت  و ایدهبرای اینکه بتوان شاهد گس

رسانی بود باید به کارآفرینی به عنوان یک نیاز در این حوزه نگاه شود.  کتابداری و اطالع

حمایت از سواد  -های جدید های معاصر با ارائه بسیاری از خدمات و نقشکتابخانه

های پرورش کارآفرینی و ا و برنامهدیجیتالی و پر کردن شکاف دیجیتالی؛ تخصیص فضاه

های عمومی در پایان پیشنهاداتی جهت تقویت نقش کتابخانهکنند. نوآوری مشارکت می

 شوند:کشور در توسعه و ترویج کارآفرینی ارائه می

های آموزشی کارآفرینی ضمن خدمت به منظور افزایش ای کارگاهرگزاری دورهب -

 ت  کتابداران؛تقویت رفتار کارآفرینی و خالقی

های مرتبط با کارآفرینی در برنامه درسی رشته علم اطالعات و یجاد سرفصلا -

 شناسی؛دانش

توجه دولت و سیاستمداران به جایگاه کتابخانه عمومی در اسناد باالدستی بر  -

 ها؛ این کتابخانه  اساس اهداف و کارکردهای

در  مؤثر خدمات ارائه راستای در عمومی های بازسازی و تغییر ساختار کتابخانه -

 ها؛ های نگرش، بودجه، خط مشی، امکانات و زیرساختبخش

                                                                 
1 .Hosting makerspaces 

2 .Coworking spaces 

3 .Meetups 
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ها و کارکردهای  ها در راستای ایفای نقش آموزش مدیران و کتابداران کتابخانه -

 جدید؛

آنها از  سازی بستر همکاری با های مرتبط و آماده ها و سازمان شناسایی افراد، گروه

 طریق کتابخانه؛

های اجرا شده در سایر کشورها و اجرای پایلوت در  گوبرداری از نمونهال -

 های عمومی کشور و ارزیابی نتایج. تعدادی از کتابخانه

 منابع

طراحی و تبیین الگوی پرورش مدیران کارآفرین در (. 1377احمدپورداریانی، محمود. )
 .ه تربیت معلمپایان نامه دکتری، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگا .صنعت

 . تهران: فراندیش.مبانی کارآفرینی(. 1385احمدپور داریانی، محمود، و محمد مقیمی. )

 .80-71(،29) 13، رهیافت. کارآفرینی، توسعه و اشتغال(. 1382استادزاده، زهرا. )

سنجش رفتار کارآفرینی (. 1395طلب، مرضیه. )اسدنیا، ابوالفضل؛ موحدیان، قاسم؛ سقایی

های های عمومی کشور: مطالعه موردی کارکنان کتابخانهکارکنان نهاد کتابخانهسازمانی 

 . 80-70(:4)2. مدیریت اطالعات و دانش شناسی عمومی استان زنجان.

های کار آفرینی در حوزه بررسی زمینه(. 1391پورصالحی، نسترن، چهرقانی، مریم. )

 .پنجمین همایش سراسری ادکا. رسانیکتابداری و اطالع

 ترویج توسعه و در های عمومیسنجی نقش کتابخانهامکان(. 1390السادات. )زینب سیدی،

 ارشد، کارشناسی نامهپایان اصفهان، استان عمومی هایکتابخانه کتابداران دیدگاه از کارآفرینی

 اصفهان. دانشگاه اطالع رسانی، و کتابداری علوم دانشکده

(. ارتباط بین حمایت 1392مهدی. ) کوشکی، انرحمانی عنایت؛ عباسی، محمد؛ چیذری،

 فارس. کشاورزی استان سازمانی و هوش هیجانی با رفتار کارآفرینی کارکنان سازمان جهاد

 .65-55(، 1)44 ایران کشاورزی توسعه و تحقیقات

رسانان شاغل  های کارآفرینی کتابداران و اطالع سنجش ویژگی(. 1388) هرا.رستگار هروی، ز
 .تهران الزهرا، دانشگاه ارشد، کارشناسی نامۀ پایان ،شهرتهران دولتی های انهکتابخ  در
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(. 1389زالی، محمد رضا، رضوی؛ مصطفی؛ یداللهی فارسی؛ جهانگیر؛ کرد نائیج، اسداهلل. )

دیده بان جهانی  2008ارزیابی وضعیت کارآفرینی در ایران: بر اساس نتایج برنامه سال 
 اجتماعی. تأمینکار و  مؤسسه تهران: (.GEMکارآفرینی )

های عمومی در توسعه فرهنگ (. بررسی نقش و جایگاه کتابخانه1391زوارقی، رسول. )

  101-94، 174 مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسالمی،کارآفرینی، 

های روانشناختی کارآفرینان کشور. (. ویژگی1388زاده، عباس، انصاری، محمدتقی. )سلمانی

 .188-167، 33، رفاه اجتماعی

 کارآفرینی بررسی (.1391گیوی، محمدرضا )اسماعیلی آرمان؛ زاد،احمدی غالمعلی؛ طبرسا،

 های عمومی،و کتابخانه  رسانیاطالع تحقیقاتکشور.  عمومی هاینهاد کتابخانه در سازمانی

18 (3 ،)363-374. 

 حمیدرضا گیوی، درضا؛ اسمعیلیمحم گیوی، اسمعیلی سیامک؛ محبوب، غالمعلی؛ طبرسا،

 هاینهاد کتابخانه در نوآوری و خالقیت بر سازمانی فرهنگ کارآفرینانه تأثیر بررسی(. 1389)

 . 22-5(، 1)16 های عمومی،تحقیقات اطالع رسانی و کتابخانه. کشور عمومی

 رهبری رفتارهای بین رابطۀ بررسی .(1394) سیدمحسن. میرموسوی، بیژن؛ عبدالهی،

 احمر هالل جمعیت کاربردی-علمی مراکز کارکنان شناختی روان توانمندسازی با ارآفرینانهک

 .35-22(.4) 6نجات، و امداد. ایران اسالمی جمهوری

 تپه ساعدی یوسف؛ آرش؛ زرنگاریان، رضازاده، عامر؛ آبادی،نجم دهقان ابوالقاسم؛ عربیون،

سازمانی سازمان.  افراد کارآفرینانه رایشگ ساختار سازمانی بر تأثیر(. 1390توفیق. ) دشت،

 تحقیقات (،تهران شهر در مستقر هایتهران )پردیس دانشگاه هایموردمطالعه:کتابخانه

 .53-31(، 58) 45 و اطالع رسانی دانشگاهی، کتابداری

 های عمومی در کارآفرینی از دیدگاه مدیران.نقش کتابخانه(. 1396فالح کردآبادی، مرضیه. )

های نوین ایران و جهان در کنفرانس جهانی و اولین کنفرانس ملی پژوهشن چهارمی

 شیراز، دانشگاه دولتی علمی کاربردی شوشتر.  مدیریت، اقتصاد و حسابداری و علوم انسانی،

 و ترویج در دانشگاهی و عمومی هایکتابخانه (. نقش1398لیلی. ) سیفی، راضیه؛ کاظمی،

، 2،اطالعات سازماندهی و کتابداری ملی مطالعات مند،نظام مرور خدمات کارآفرینی: اشاعه

39 – 57. 
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 بر سازمانی کارآفرینی جو تأثیر(. 1389) عربیون، ابوالقاسم. مقیمی،محمد؛ مرزبان، شیرمراد؛

 25-1 ،(21)6 ،نوین تجارت و اقتصاد ،مدیران کارآفرینانه رفتار

-توسعه اقتصاد دانش (.1398) .یالل ،آبادی و جباریمحمدرضا؛ سمیه جعفری باقی ،وصفی

اولین کنفرانس بین المللی مدیریت  بنیان و اقتصاد دیجیتال از طریق پلتفرم کتابخانه عمومی،
 .ایران ، تهران، انجمن مدیریت دانشدانش، بالکچین و اقتصاد
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