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Abstract 
Purpose: The entrepreneurship in public and academic libraries could provide new 
opportunities for librarians to take advantage of it for the development and overall extension. 
The purpose of this research is a systematic review of entrepreneurship researches in order to 
identify the role of public and academic libraries in promoting and dissemination of 
entrepreneurship services. 
Methodology: The method is a systematic review. So that related researches at 10 national 
and international databases during the period of 1987 to 2018 searched. 248 researches were 
retrieved which after the control and review of studies, 63 most relevant ones were used for 
this research. 
Findings: The findings showed that national studies were used quantities approach(31/74) 
and international research were used qualitative approach(68/22). The findings of research 
also revealed that “developing services and products”, “Entrepreneurship education”, 
“Networking and support the needs of entrepreneurs”,  “Outreach of campus services for 
users”, “Start- up institution and business enterprises”, “Setting up business enterprises”, 
“Fundraising and Budget”, “Creating an Entrepreneurial Culture using Innovation and 
Creativity” were most important factor in dissemination and promoting of entrepreneurship 
services in libraries. 
Conclusion: Generally, systematic review of the status of researches done in the field of 
entrepreneurship in libraries showed that, this area requires more research in libraries. So that 
the final product of these studies can be improve service quality in libraries and, consequently 
libraries would be profit commercial and economic benefits. 
Keywords: Entrepreneurship services, Dissemination, Academic libraries, Public libraries, 
Systematic review 
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  چکیده
های جدیدی را بـرای کتابـداران فـراهم کنـد تـا از مزایـای ناشـی از آن بـرای  تواند فرصت می و دانشگاهی های عمومی کارآفرینی در کتابخانه: هدف

منظور شناسـایی  هـای کـارآفرینی بـه شمنـد بـر پژوه هدف از این پژوهش، مروری نظام .مند شوند بهره ها کتابخانه جانبه همهتوسعه خدمات و رشد 
 .های آتی است خأل پژوهشی موجود برای انجام پژوهشبردن به  پیدر ترویج و اشاعه خدمات کارآفرینی و  ی عمومی و دانشگاهیها نقش کتابخانه

جسـتجو و  ٢٠١٨تـا  ١٩٨٧بـازه زمـانی املللی در  ملی و بین  پایگاه ١٠های مرتبط در  پژوهش ،بدین منظور. مند است روش پژوهش مرور نظام: روش
 .برای پژوهش حارض استفاده شد آنهاترین  مورد از مرتبط ٦٣تعداد . شدشناسایی 

 املللـی بـا رویکـرد بـین هـای با استفاده از پرسشـنامه و پژوهش )٧٤/٣١( کّمیمند با رویکرد  در این مرور نظام شده ملی بررسی های پژوهش: ها یافته
در تقویـت و  ها نتایج پژوهش حاکی از آن بـود کـه کتابخانـه. است انجام شده و نظرسنجی با استفاده از مصاحبه )٤٣/١٧( کیبیو تر ) ٧٩/٥٠(کیفی 

، جذب رسمایه و بودجه و وکار کسبهای  اندازی بنگاه سازی و ح�یت از نیازهای کارآفرینان، راه توسعه خدمات و محصوالت، آموزش کارآفرینی، شبکه
 .کارآفرینی با استفاده از نوآوری و خالقیت به ترویج و اشاعه خدمات کارآفرینی پرداختند ایجاد فرهنگ

هـای کـاربردی بیشـرت در  دهـد ایـن حـوزه نیازمنـد انجـام پژوهش شده در زمینه کارآفرینی نشان می های انجام مند پژوهش نظام مطالعه :گیری نتیجه
منـافع تجـاری و  و تبع آن کسـب سـود و بـه آفرینـی ارزشکیفـی خـدمات  یتواند ارتقا ها می ژوهشکه محصول نهایی این پ طوری هاست؛ به کتابخانه

  .ها دربرداشته باشد در کتابخانهرا اقتصادی 
  مند نظامهای عمومی، مرور  کتابخانه های دانشگاهی، خدمات کارآفرینی، اشاعه، کتابخانه :ها کلیدواژه
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  مقدمه
رسانی شده  ها و مراکز اطالع در کتابخانه یتوجه درخور باعث تغییرات در چند دهه گذشته تحول فناوري 

آن تغییر در انتظارات مشتریان، از طرفی کتابداران را ملزم به تغییر و  دنبال بهرونق فناوري اطالعات و . است
غییرات ناشی ها با ت کتابخانه ،دیگرسوي و از است  ها کرده مات سنتی در کتابخانههاي ارائه خد ارزیابی روش

ه خدمات ارائ میاندر این شرایط کتابداران باید . اند امکانات شده از رکود اقتصادي دچار کاهش بودجه و
 ،رویارویی با این شرایط ).2018، 1اسمیت؛ 1391زوارقی، (تعادل برقرار کنند سنتی و ارائه خدمات جدید 
کارآفرینی در . کرده است تشدید 2کارآفرینیه رسانی را به مقول ها و مراکز اطالع ضرورت توجه کتابخانه

هاي جدیدي را براي کتابداران فراهم کند تا از مزایاي ناشی از آن براي پیشرفت  تواند فرصت ها می کتابخانه
شدن با تحول فناوري راهی جز ارائه  همگام براينیز  ها  مدیران کتابخانه. مند شوند جانبه بهره و توسعه همه
 ،اي نظر از هر نوع کتابخانه صرف ).2018، 3و مارگارت ،کییهوارد، زو( هاي جدید ندارند خدمات و ایده

و هدایت اي براي ایجاد  رویکردهاي خالقانه راهبردهاي عملی،هاي تجاري دیگر با  مدیران باید مانند بخش
عنوان واحد  هم باید به ها به افزایش نگاه اقتصادي به اطالعات، کتابخانه با توجه .این تغییرات داشته باشند
و  ي سنتیها روشگرفتن از حفظ  فاصلهها با  توان امیدوار بود کتابخانه با این تفکر می. تجاري مدیریت شوند

، 4علنی و یوزبگو(بردارند  خود گاهیجاي در راستاي بهبود مؤثرگام  ،ي ارائه خدماتها روشبازنگري در 
رشد و توسعه  .کند یمرآفرینی رسیدن به این هدف را میسر و رویکردهاي کا ها روشاستفاده از  ).2013

عنوان مرکز  ها به کتابخانه. پذیرد توجهی از رشد و توسعه آموزشی تأثیر می درخورمیزان  بهاقتصادي کشورها 
به افراد جویاي حرفه و شغل  توانند با ارائه منابع و خدمات ترین نهادهایی هستند که می و دانش از مهم  علم
سیر تکامل فعاالن اقتصادي و کارآفرینان نشان . ایجاد، توسعه و بهبود مسائل اقتصادي ارائه خدمت کنند در
ارزش عامل ایجاد ثروت و  عنوان بهتبلور یافته و نیز  هاي مدیریتی ینی ابتدا در پژوهشدهد مفهوم کارآفر می

 بارهدر روزآمداطالعات  نیاز به که شکوفایی نظام اقتصادي آنجاییاما از؛ اقتصادي شناخته شده است
ها و متون  دارد، بازتاب این مفهوم در پژوهش ...کارگیري اصول اقتصادي و بهو  بازارهاي ملی و فراملی

کتابداران را ملزم به استفاده از رویکردهاي نوین و خالق در  ،دیگرسوي اي نیز انعکاس یافته و از  کتابخانه
به همین ). زودآیندو شریف،  ،جو صنعتعطائی ظاهر، تجعفري، (است  ها براي حفظ بقا کرده کتابخانه

اما ؛ )1987، 5شودر( گردد یبرم 1980به دهه  ها کتابخانهمفهوم کارآفرینی در  بارهدرمنظور، سابقه ایده اولیه 
ي ا کتابخانهي ها پژوهشدر  تر گسترده طور به 1987ارچوب و مفهوم کارآفرینی بعد از سال هاستفاده از چ

  ).2018، 3فالکنر ؛2014، 2چاد ؛1989، 1؛ ماسون1987، 6وایت( شداستفاده 
                                                           
1 Smith 
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3 Howard, Zwicky, & Margaret 
4 Elonye & Uzuegbu 
5 Schauder 
6 White 
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مختلف  يها حوزهدر  ینیآفر ارزش منظور به ها از فرصت يبردار بهرهبه مفهوم کشف و  کارآفرینی که
براي  دالیل مهم از .است جانبه همهاقتصادي و اجتماعی و فرهنگی جامعه است، پایه و اساس توسعه 

اخیر نیز  يها دههکه در  وجه به مقوله کارآفرینی تولید ثروت، توسعه فناوري و اشتغال مولد استضرورت ت
با توجه به ماهیت خدماتی این موضوع  واست مطرح شده  ییزا اشتغالراهکاري براي  عنوان بهکارآفرینی 
ه به کارآفرینی و تشویق و توج بنابراین، .است شده توجهارائه و ترویج خدمات کارآفرینی  براي ها کتابخانه

 دتوان یم، دارندناسب وکار م کسبیک  يانداز راهراي برا الزم  يها مهارتو  ها ییتواناتربیت افرادي که 
وري و اشاعه اطالعات آمراکز گرد عنوان بهو مراکز اطالعاتی  ها کتابخانهمثل  محور دانایی يها سازمانتوسط 

 ،يآور جمعدر همگان است، نقش مهمی  دسترسدر خدماتی که  سساتمؤ عنوان به ها کتابخانه. دنبال شود
، 4مارتی-چز سان(دارند سترسی به منابع اطالعاتی برعهده و همچنین د ،از اطالعات يبردار بهره، یده سازمان
اي و بقا در دنینوین براي دگرگونی  يها مهارتاین اساس، کتابداران باید با استفاده از راهبردها و  بر .)2018

 در قالب انواع خدمات توانند یم ها کتابخانه .دکننخدمات کارآفرینی را ترویج و اشاعه اطالعات بتوانند 
  .با کارآفرینی و انجام آن ارتباط داشته باشند ...و يا مشاوره، یآموزشاطالعاتی، 

نی نقش ت کارآفریها در ارائه خدما شده حاکی از آن است که کتابخانه انجاممرور مبانی نظري و مطالعات 
و تصویري  کرده باشدبررسی را ها  که وضعیت این پژوهشیافت نشد اما پژوهشی  ؛و اهمیت بسزایی دارند

 و تحلیل از وضعیت مند نظاممروري رو،  این از. کندها را مشخص  شده کارآفرینی در کتابخانه ارائهاز خدمات 
بنابراین ؛ رسد نظر می بهها ضروري  کتابخانه کارآفرینی درو ترویج خدمات  ها نهیزم ارائه براي، ها این پژوهش

و  ها یشناس روشاز  يریگ بهرهتا با  رود یمانتظار  یرسان اطالعاز پژوهشگران حوزه کتابداري و 
کارآفرینی در به که  ییآنجااز. علمی در مسیر توسعه دانش در این حوزه گام بردارند يها ارچوبهچ

تا  کردبررسی  ها کتابخانه این حوزه را در يها پژوهش مند نظام شکلی بهه است باید شد توجهنیز  ها کتابخانه
مرور . یدآدست  به دهنآی یپژوهش ياو همچنین نیازه در کتابخانه ها پژوهش يدستاوردهاستی از درك در
 يها مقولهو  ها نهیزمنظر زکارآفرینی را ا يها پژوهشوضعیت  ،ها کتابخانهکارآفرینی در  يها پژوهش مند نظام
پژوهش حاضر بر آن است تا با  ،رو نیا از. کند میبررسی  ها کتابخانهانجام کارآفرینی در در راستاي  کلیدي

را ها  شده توسط کتابخانه ارائهانواع خدمات مهم  ،شده انجامهاي  وضعیت پژوهش مند نظامانجام مروري 
آتی را در این حوزه مشخص  هاي انجام پژوهش و همچنین خأل موجود و نیازهاي پژوهشی براي شناسایی
  :هاي زیر است گویی به پرسش بنابراین درصدد پاسخ .کند
 ي دانشگاهی و عمومیها ارائه و ترویج خدمات کارآفرینی در کتابخانهکه به  ییها نهیزم یا قولهترین م مهم -

 چیست؟ شود یم منجر
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 ي دانشگاهی و عمومیها کتابخانه در نه آنی و خدمات مربوط بانجام کارآفری هاي چالش و موانع -
 چیست؟

براي انجام  پژوهشی خألشده در کتابخانه دانشگاهی و عمومی،  انجام يها پژوهشبا توجه به   -
 ؟اند کدمآتی  يها پژوهش

 
  یشناس روش
ز ي اریگ بهرهی، رسان اطالعکتابداري و  يها پژوهشدر  شده ي استفادهها روشاز  يا مالحظه درخور تعداد 
تعداد  ،ملی يها پژوهشاست که در  این در حالی). 2018، 1امیناوال و (بوده است کمی  مند نظاممرور 

ملی با این  يها پژوهشبرخی شاهد انجام  ،اخیر يها سالدر  هرچند. انجام شده است مند نظاماندکی مرور 
از سیاهه کمی  مند نظامور است که براي تدوین مراحل مر مند نظاممرور  حاضرروش پژوهش . تیمروش هس
  :استاستفاده شده  زیر يها گامبراساس  )2015، 2و سانگ ،، کانگژو(پژوهش شده در  ارائه
  

  ها شناسایی نیاز به مرور پژوهش: گام اول
آن در زبان فارسی  خألو شناسایی  یکل طور به مند نظامبردن به اهمیت مرور  پیاین گام،  يها هدفیکی از 
ها قصد دارند در فضاي  اگر کتابخانهشده در این گام مشخص شد  انجامي ها پژوهشی متون و با بررس. است

در این میان، . به بقا فکر نکنند، باید راهبردهاي مبتنی بر تفکر خالق را برگزینند فقطمتغیر امروزي 
ان، در این راه قدم بردارند ها و نیازهاي کاربر مندي از کارآفرینی و تمرکز بر خواسته ها باید با بهره کتابخانه

و  ها پژوهشاز وضعیت این  مند نظامشده، مروري  انجامهاي  با توجه به پژوهش ،رو نیااز ). 1396صابري، (
و ضعف  خألشناسایی  نیهمچنو  ها کتابخانهارائه و استفاده در  براي کارآفرینی، حوزه هاي پژوهش تحلیل
  .سدر یمنظر  بهضروري در این زمینه  پژوهشی

  
  هاي اطالعاتی مرتبط شناسایی پایگاه: گام دوم

سیویلیکا، (ي اطالعاتی فارسی ها گاهیپابا استفاده از  ،هاي اساسی پژوهش گویی به پرسش در راستاي پاسخ
و  ،گوگل اسکالر، ساینس دایرکت، امرالد، لیستا، تیلور اند فرنسیس(و انگلیسی ) سیدو مگیران، نورمگز، 

انتهاي محدوده زمانی براي منابع  عنوان به 2018دسامبر و  جستجومبدأ  عنوان به 1987مارس ) اسکوپوس
 1397 زمستانمبدأ و  عنوان به 1388و براي منابع داخلی نیز زمستان است خارجی درنظر گرفته شده 

  .قرار گرفت مدنظرها  آخرین زمان انتشار پژوهش عنوان به
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  بطمنابع مرت و بازیابی وجو جست: گام سوم
. شناختی شد هاي اطالعاتی کتاب در پایگاه جستجوبازیابی با استفاده از منابع پژوهشی مرتبط، اقدام به  براي

  .است شدهانجام  1ها با استفاده از عملگرهاي بولیجستجو
  

  ها نهیشیپ مند نظاممرور : گام چهارم
استفاده  ها کتابخانهي کارآفرینی در برا مختلفی يها اصطالح ، ازکارآفرینیپیشین شده  انجام يها پژوهشدر 

 و 4»وکار کسبتوسعه شغلی یا «، 3ییدرآمدزا، 2ینیآفر ارزشبه  توان یم ها اصطالحازجمله این . شده است
 ها واژهوجود یکی از این  شرط به مرتبط يها پژوهششرط شناسایی و انتخاب  .کرداشاره  5»نوپا يها شرکت«

در  ینیکارآفروهش مرتبط در راستاي پژ 63 ،تیدرنها. بود يریگ جهینتو  ،ها دواژهیکل ،عنوان، چکیدهدر 
  .شد مطالعهشناسایی و  ها کتابخانه

  
  جستجوراهبردهاي  .1جدول 

 های انگلیسی کلیدواژه های فارسی کلیدواژه

کارآفرینی یا کارآفرینی سازمانی یا فرهنگ کارآفرینی یا 
یا  وکار یا کسب زایی و توسعه شغلی آفرینی یا اشتغال ارزش

 های نوپا های تجاری یا رشکتوکار  کسبمدزایی یا آ در 

Entrepreneurship OR Enterprise 
Entrepreneurship OR 
Entrepreneurship culture OR Value 
creation OR Job creation and job 
development OR Business OR 
Income generation OR Businesses 
OR Start- up 

  »ها کتابخانه« و
  »کتابخانه عمومی«و 
  »کتابخانه دانشگاهی«و 
 »رسانی کتابداری و علم اطالع«و 

And “Libraries” 
And «Public library» 
And «Academic library» 
And «Library and Information 
Science» 

  
  مند نظاممرور  شده  ي بررسیها پژوهش .2جدول 

  فارسیهای  پژوهش  التینهای  پژوهش  ردیف
  ۱۳۹۷الحوائجی،  اباذری و باب  )۲۰۱۸(فالک�   ۱
  )۱۳۹۷(و عسگری  ،کاظمی، سیفی )۲۰۱۸(هوارد و همکاران   ۲
  )۱۳۹۶(فالح کردآبادی  )۲۰۱۸(اسمیت   ۳
  )۱۳۹۶(صابری  )۲۰۱۸( ٦فیگوریدو و توآن  ۴
  )۱۳۹۵(فرد  نوشینو  ،الحوائجی اباذری، باب )۲۰۱۸( ٧اوجوال و ایکگون  ۵
  )۱۳۹۴(طلب  سقائیو  ،زاده خادمیحیدری،  )۲۰۱۸(مارتی -چز سان  ۶
  )۱۳۹۴(طلب  سقاییو  ،اسدنیا، موحدیان )۲۰۱۷( ٨و ولفیش ،کریستو، بت، مکگی  ۷
  )۱۳۹۴(و جوکار  ،ابراهیمی، زارع )۲۰۱۶( ٩واپ�  ۸

                                                           
2 Boolean 
2 Value creation 
3 Income generation 
4 job development OR Business 
5 Start-up 
6 Toane & Figueiredo 
7 Awujoola & Ikegune 
8 Christe, Bhatt, McGee, & Wolfish 
9 Wapner 
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  فارسیهای  پژوهش  التینهای  پژوهش  ردیف
  )۱۳۹۴(فر و پوراحمد  جالئی )۲۰۱۶( ١کاوورا و آندرسون  ۹
  )۱۳۹۳(و اباذری  ،فرد نوشینالحوائجی،  باباباذری،  )۲۰۱۵( ٢آگارد و آرگولو  ۱۰
  )۱۳۹۳(و محمداس�عیل  ،الحوائجی، حریری صابری، باب )۲۰۱۵( ٣فرانکس و جونز  ۱۱
  )۱۳۹۷( ، و ارشدیعصاره ،پهلو قاسمی، فرج )۲۰۱۵( ٤گریفیس  ۱۲
  )۱۳۹۲(خواجه علی جهانتیغی و ریگی  )۲۰۱۵( ٥کرکان دواین دونالد و ون مک  ۱۳
  )۱۳۹۲(راد  الحوائجی و زمانی باب )۲۰۱۵( ٦دونالد مک  ۱۴
  )۱۳۹۲(صفوی و مرادی  )۲۰۱۵( ٧پان  ۱۵
 )۱۳۹۲(رسولی آزاد و احمدی  )۲۰۱۵( ٨فیلد و مالفی هاپن  ۱۶
 )۱۳۹۱(و احمدپور داریانی  ،نژاد، نقشینه منصوری  )۲۰۱۴( ٩آنگال و کابانیال  ۱۷
  )۱۳۹۳(دی و مرجانی محم  )۲۰۱۴( ١٠گبویگا و کالوله  ۱۸
  )۱۳۹۱(گیوی  یو اسمعیل ،زاد احمدیطربسا،  )۲۰۱۶( ١١ایزار تِنکیو و ژاوی مهد  ۱۹
  آبادی، رضازاده، زرنگاریان، و ساعدی تپه عربیون، دهقان نجم )۲۰۰۹( ١٢آندروود  ۲۰

  )۱۳۹۰( رشت
  )۱۳۹۰(جمشيديان و پور،  یرجاي، یم�زاصف )۲۰۱۴( ١٣ژانشیو  ۲۱
  )۱۳۸۹(گیوی   و اسمعیلی  ،طربسا، محبوب )۲۰۱۴( ١٤پریده  ۲۲
  )۲۰۱۴( ١٥فلدمن  ۲۳
  )۲۰۱۳( ١٦جاسیک  ۲۴
  )۲۰۱۳( ١٧کرکوود و مایوت، ،هنسون ویکاف، فیلد، هاپن  ۲۵
  )۲۰۱۳(علنی و یوزبگو   ۲۶
  )۲۰۱۲( ١٨یوگو و ایزانی  ۲۷
  )۲۰۱۲( ١٩تیلور  ۲۸
  )۲۰۱۲( ٢٠لئونارد و کلمنتون  ۲۹
  )۲۰۱۰( ٢١یوان مک  ۳۰
  )۲۰۱۲( ٢٢کرکوود و ایوانز  ۳۱
  )۲۰۱۱( ٢٣اسکانلون و کرامپتون  ۳۲
  )۲۰۱۰( ٢٤و فیلس ،پنل-لویت، هامیلتون  ۳۳
  )۲۰۱۰(دونالد  مک  ۳۴
  )۲۰۰۹( ٢٥دانجال  ۳۵
  )۲۰۰۶( ٢٦نیجبور  ۳۶
  )۲۰۰۱( ١بست  ۳۷

                                                           
1 Kavoura & Andersson 
2 Aagaard & Arguello 
3 Franks & Johns 
4 Griffis 
5 MacDonald & vanDuinkerken 
6 MacDonald 
7 Pun 
8 Hoppenfeld & Malafi 
9 Angela & Cabanilla 
10 Gboyega & Kolawole 
11 Mohd Jawi & Tengku Izhar 
12 Underwood 
13 Zhanxiu 
14 Preddie 
15 Feldmann 
16 Jusic 
17 Hoppenfeld, Wyckoff, Henson, Mayotte, & Kirkwood 
18 Ugwu & Ezeani 
19 Taylor 
20 Leonard & Clementson 
21 Mckeown 
22 Kirkwood & Evans 
23 Scanlon & Crumpton 
24 Leavitt, Hamilton, & Fails 
25 Dhanjal 
26 Nijbor 
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  فارسیهای  پژوهش  التینهای  پژوهش  ردیف
  )۲۰۰۰( ٢کالی و بنگز  ۳۸
  )۱۹۸۷(شودر   ۳۹

  
 .المللی یافت شده است پژوهش در سطح بین 40ژوهش در سطح ملی و پ 23 دهد مینشان  2نتایج جدول 
  .شده استبررسی  مند نظامپژوهش در این مرور  63 ،درمجموع

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 

  )2009، 4)3گروه پریسما(موهر و همکاران  از برگرفته( ها پژوهش مراحل گزینش .1کل ش
  

  معیارهاي شمول و اعتبار سنجی: پنجمگام 
 به کههاي نظري  پژوهش .براي پژوهش حاضر استفاده شدند، داشتند و نتایج پژوهشی روشکه  ییها مقاله

 پژوهشاز این  انجام شده بودند )اي نقد و بررسی و مطالعه کتابخانه شکل  به( کتاب یا فصلی از کتاب شکل  
شناسایی،  وصدرخصیر از تیم پژوهش غ  به متخصص نفر 2از اعتبار مراحل پژوهش،  براي .حذف شدند
 مند نظامو همچنین معیارهاي شمول این بررسی  فرینیمرتبط با موضوع کارآ منابع و بازیابی ،جستجو

مراحل که  استاین مطلب ضروري توضیح  .شداعمال  ناپیشنهادي متخصص نکاتمشورت گرفته شد و 
                                                                                                                                                                                     
1 Best 
2 Clay & Bangs 
3 Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA) 
4 Moher, Liberati, Tetzlaff, Altman (The PRISMA Group)  

 248: شده جستجوهاي  پژوهش
 پژوهش

: ندم نظامهاي مشمول مرور  پژوهش
 پژوهش 63

 191: هاي غیرمشمول حذف پژوهش
 پژوهش

 پژوهش 11: ترکیبی

 

 پژوهش 32: کیفی

 

 پژوهش 20: کمی

 پژوهش 15: کتاب یا نقد و بررسی

 پژوهش 176: اريتکر
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ی آن قبل از بررسی توسط تا روای انجام شدمجزا و بدون آگاهی از نتیجه  طور بهجستجو توسط تیم پژوهش 
که منبع جدیدي در  شدشده نیز بررسی  بازیابیهمچنین فهرست منابع مقاالت  .شودن نیز کنترل امتخصص

درصد از منابع توسط متخصص  20نیز  ها مقولهي و استخراج بند دسته براي. این گام به منابع اضافه نکرد
  .جه پژوهش حاضر بودبا نتی راستا همکه  شدي بند دستهدیگري استخراج و 

  
  ها یافته

  ها در کتابخانهي خدمات کارآفرینی ها مقوله ·
  ها در کتابخانه 1تقویت و توسعه خدمات و محصوالت

در  توانند کاربران، می منابع براي از وسیعی طیف آوري فراهم ووه بر ارائه خدمات سنتی عالکتابداران 
که اطالعات یکی از نیازهاي اساسی  ییجاآناز .کنند پشتیبانی آنها نیازهاي اطالعاتیاز و  کارآفرینی کتابخانه
 کارآفرینان موفقیت در يمؤثر نقش اطالعاتی، نیازهاي آوردن فراهم با توانند یماست، کتابداران  نانیکارآفر

 کمک آن توسعه و کارآفرینی به گوناگون خدمات يها قالب در تواند یم کتابخانه ،یکل طور به. باشند داشته

محلی به افراد  وکار کسبمشاوران و  نانیکارآفرمعرفی  بارهدر ازجمله خدمات مشاوره .)1390سیدي، (د کن
دادن   مشارکتاستفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات و  و نشر و جویا، ایجاد مراکز چاپ و مند عالقه

رینی براي کاربران در کتابخانه ي خودکفایی و کارآفها فرصتکه  است... نت و ندازي کافیا راه برايکاربران 
  .)2018اوجوال و ایکگون، ( آورد یمرا فراهم 

  
  ها در کتابخانه 2آموزش کارآفرینی

ي الزم براي کاربران ها مهارتو  آموزش امکانات کردن معناي فراهم به ها کتابخانهی در نیکارآفر آموزش
ها  آوردن محیطی مناسب این قابلیت نند با فراهمتوا هستند می يمحور مراکز دانش ،ها ازآنجاکه کتابخانه. است

حیاتی تی در امر آموزش کارآفرینی بسیار مندان و متخصصان اطالعا حرفهنقش . بران تقویت کنندرا در کار
کارآفرینی در یند افراز  ضروياست؛ درنتیجه کتابداران در تالش مستمر براي آشنایی و کسب اطالعات 

تا از طریق آن نیازهاي  ها نیازمند منابع و ابزارهایی است کارآفرینی در کتابخانهآموزش  .ها هستند کتابخانه
و تدوین  به تهیه توان یمبراي آموزش کارآفرینی  خدمات ازجمله. کارآفرینان رفع شود  اطالعاتی

هاي مختلف، وکار کسبي انداز راه برايبروشورهاي آموزشی، شناسایی مواد، تجهیزات و امکانات الزم 
فیلد  هاپن( شاره کردا هاي رایگان سایت و وب ،ها ادهگذاري براي ارائه خدمات پایگاه د ریزي و سیاست رنامهب

سوي  به 3محور ها گذر از نظام آموزش هدف از آموزش کارآفرینی در کتابخانه). 2013و همکاران، 

                                                           
1 Development of product and services 
2 Educating entrepreneurs 
3 Teaching-oriented 
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کنجکاوي علمی در  وهدف اصلی کتابداران، ایجاد روحیه پژوهش  ،در این راستا. است 1محور پژوهش
 کاربراني براي ریادگمستمر و ی آموزشي ها برنامهکتابداران سعی دارند با استفاده از  ،درواقع. کاربران است

  ).2015آگارد و آرگولو، (برسانند  3سواد اطالعاتیمهارت  با و 2را به خودکارآمدي آنها
  

  براي افراد 4يا کتابخانهبرون خدمات 
ها به آن دسته از خدماتی اشاره دارد که کتابداران انواع منابع اطالعاتی  در کتابخانهخدمات خارج از پردیس 

کنند نهایت تخصص و مهارت خود را  در این نقش کتابداران سعی می. کنند براي کاربران خاص را فراهم می
دمات گونه خ ینبراي ارائه ا کارگیري تخصص و به کاربران آوري انواع خدمات براي فراهم. رندیگ کار  به

به اینترنت، مشاوره و راهنمایی  گانیراامکان دسترسی به  توان یمخدمات ازجمله . ضروري است
 اي و ایجاد شناسه ،آنهاهاي تجاري جهت شکوفایی استعدادهاي نهفته وکار کسباندازي  راه درخصوص

این  ،این خدماتارائه باره در همنکته م .اشاره کرد کاربران جهت استفاده از منابع هویت ازکاربري براي احر
ي ها يفناورسازي و  محدود به حضور در مکان فیزیکی کتابخانه نیست و اغلب با قابلیت شبکه است که

  ).2015فیلد و مالفی،  هاپن( اطالعاتی همراه است
 

  و حمایت از نیازهاي کارآفرینان 5سازي شبکه
مشارکت  دهنده نشانکند و  اي را فراهم می نابع کتابخانهسازي نقش بسیار حیاتی در آگاهی کاربران از م شبکه

ها  در این فرایند مدیران کتابخانه. اي است ترویج خدمات کتابخانهفعال کتابداران براي ارتباط با کارآفرینان و 
امکان توسعه و ایجاد روابط دوطرفه  تا کنند با کاربران تالش می و ایجاد ارتباط روز بهبراي حفظ مجموعه 
 و 6»هاي شغلی باشگاه« همچنین امکان ایجادسازي  شبکه. آورند مبا کارآفرینان را فراه سودمند کاربران

سازي انجمنی  شبکه. کند هاي تجاري را فراهم میوکار کسبکه امکان ارتباط کارآفرینان و صاحبان  کارآفرینی
آوري انواع منابع و  منابع، فراهم 7گذاري اشتراك تبادل اطالعات، به بحث وآورد که در آن امکان  را فراهم می
هاي آموزشی محلی، راهبردهاي خدمت به مشتریان و فنون  براي افراد و شرکت در سخنرانی خدمات

  ).1397سیفی و کاظمی، ( شود میهاي ارتباطی ارائه  و مهارت ،8مدیریت زمان، بازاریابی، تجارت الکترونیک
  
  وکار کسب 9يها بنگاهاندازي  راه

                                                           
1 Research-oriented 

2 Self-Efficacy 
3 Information literacy 
4 Outreach 
5 Networking 
6 Job clubs 
7 Sharing 
8 E-commerce 
9 Start-up institution 
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اي براي  رفههاي ح هاي کوچک نیازمند کمک اندازي بنگاه دهد شروع و راه ها نشان می سی پژوهشبرر
اند پژوهش و  با آن مواجه شده ها سازمان ي کهزیبرانگ چالشازجمله مسائل رسیدن به موفقیت است و 

ها توسط جامعه  اگرچه کتابخانه .هاي مالی بوده است و کمک ،مدیریتیهاي  ریزي، یادگیري مهارت برنامه
توانند این دسته افراد  هایی دارند که می ها و توانایی قابلیت اند ولی شناخته نشدهرسمیت  تجار و بازرگانان به

با  وکار کسبکتابداران بایستی نقش و قابلیت خود را در میان جامعه  .را در رسیدن به اهدافشان یاري دهند
دهندگان در ارائه  توسعه وکار کسبعامل اصلی رشد  عنوان بهمشارکت . کننداستفاده از مشارکت تقویت 

  ).2012، 1ولش(شود  خدمات به کارآفرینان شناخته می
  

  3و بودجه 2جذب سرمایه
ترین وسیله نظارت بر خدمات  کند، اصولی بودجه، عالوه بر اینکه نقش مهمی در اداره کتابخانه ایفا می

هاي کتابخانه خواهد شد و پشتوانه مناسبی براي  و فعالیتبودجه سبب بارورشدن خدمات . کتابخانه است
هاي باالي فناوري،  بدیهی است که افزایش هزینه. شده است رفع نیازهاي کاربران و رسیدن به اهداف تعیین

ها ازطریق  محدودیت بودجه ازسوي سازمان مادر باعث شده است کتابخانه و ها کتابخانهکاهش منابع مالی 
بست، ( آفرینی سعی در ایجاد درآمد و بودجه براي سازمان خود باشند ثل کارآفرینی و ارزشیی مها تیفعال

ها جهت ارائه خدمات از طرق مختلف انجام  هاي مالی براي کتابخانه ي بودجه و کمکآور فراهم). 2001
راي خدمات و منابع ب ارائهو  ها سازمانها با  کتابخانهالمللی  بینملی و هاي  همکاريپذیرش هدایا،  .پذیرد می
ساالن، فروش  هایی ویژه بزرگ ایجاد مرکزي براي ارائه خدمات، منابع و برنامهدر راستاي جذب بودجه،  آنها
ذکر است سازمان  شایان. ي مالی و جذب بودجه هستندآور فراهم درخصوص ازجمله موارد ...و ها کتابچه

و ، ها نهیهزدرآمدها،  درخصوصبودجه به کتابخانه یی در راستاي اختصاص ها یمش خطمادر باید سیاست و 
  ).2000کالي و بنگز، (مالیات داشته باشد 

  
  5»نوآوري و خالقیت«با استفاده از  4»فرهنگ کارآفرینی«ایجاد 

جاي  و به کنندهایی را اتخاذ  راهکاربایستی در مقابله با تغییرات، در دنیاي متحول امروز، کتابداران 
ها با  کتابخانه. پذیر است گاهی این تغییر نقش، در ابعاد فرهنگی امکان. خود گیرند عاالنه بهبودن نقش ف لمنفع

، قابلیت باروري کتابخانهتوجه به کارکردهاي گوناگونی که دارند عالوه بر ایجاد فرهنگ کارآفرینی در 
توانند  د فرهنگ کارآفرینی میدر راستاي ایجا ها کتابخانه. کتابداران دارند میاندر نیز فرهنگ کارآفرینی را 

و مراکز هنري  ،ها موزه، وهایآرشآموزشی،  مؤسساتهاي دیگر ازقبیل  یی با سازمانها مشارکتهمکاري و 
                                                           
1 Welch 
2 Fund-Raising 
3 Budget 
4 Entrepreneurial culture 
5 Innovation & creativity 
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جدید را نیز ارائه  خدماتی توانند یمدهی  با ساختار و سازمان ها کتابخانه ،از طریق این ارتباطات. داشته باشند
ها در جهت پیشبرد  سازمانی در شرایط بحرانی به کتابخانه ي برونها همکاري ).2006بور، جنی(دهند 

مکاري دارند، ه یآمادگکه را هایی  بایستی سازمان میانها نیز در این  مدیران کتابخانه. کند یماهدافشان کمک 
وري از نوآوري و خالقیت در ارائه  کتابداران براي اثربخشی خدمات خود نیازمند بهره. کنندشناسایی 

توجه  درخور ها مستلزم انجام اصالحات  کسب نوآوري و ایجاد خالقیت در کتابخانه. مات خود هستندخد
یند عرضه خدمات و سهولت دسترسی کاربران به اتسهیل فر منظور بهافزارهاي موجود  در منابع و نرم

  .)2016کاوورا و آندرسون، (است  نیازشانمورداطالعات 
  
  فرینیکارآ انجام هاي موانع و چالش ·

کـارآفرینی  انجـام  . ها و موانعی مواجه است شدن در ابتدا با چالش هر تغییر جدیدي در سازمان براي اجرایی
  .ارائه شده است 3که در جدول  موانعی دارد و دانشگاهی هاي عمومی نیز در کتابخانه

  
  یرسان اطالعو مراکز  ها کتابخانهانجام کارآفرینی در  يها چالشموانع و  .3جدول 

  مثال  ها موانع و چالش  رتبه

  آموزشی  ۱
  )۲۰۱۵فیلد و مالفی،  هاپن( کار بازار با متناسب آموزشی تجهیزات و تامکانا بودن ناکافی -
 )۲۰۱۵پان، ( آنها نتایج به توجه و آموزشی های برنامهنکردن از  مطلوب ارزشیابی -
  )۲۰۱۶ را و آندرسون،و و کا( ...و کارآفرینی و خوداشتغالی های مهارت مشاوره و آموزش نبود -

  پژوهشی و فناورانه  ۲
 کارآفرینانه های فعالیت انجام برای الزم فناورانه های زیرساخت نبودن فراهم -
 های کارآفرینانه فرصت هتوجهی به نقش فناوری اطالعات و ارتباطات در توسع کم -
  )۲۰۱۵گریفیس، ( ...و های کارآفرینانه های اطالعاتی و ارتباطی مناسب با فعالیت مهارت نداش� -

  ح�یتی -قانونی  ۳

 کارآفرینی فرهنگ نشدن نهادینه -
طربسا و همکاران،  ؛۲۰۱۵نیجبور، ( فرهنگ کارآفرینی ناهمسوبودن هنجارهای اجت�عی و فرهنگی با -

۱۳۹۱( 
 ...و بنیان های دانش های علوم انسانی در مراکز رشد فناوری و رشکت ماندن جایگاه رشته مغفول -

  )۱۳۹۲راد،  زمانی و ائجیالحو  باب(

  اجت�عی -فردی  ۴
 کار بازار آتی نیازهای و ها دانشگاه در دانشجو پذیرش فعلی ظرفیت ناه�هنگی میان -
 کارآفرینی فرهنگ با فرهنگی و اجت�عی هنجارهای ناهمسوبودن -
  )۱۳۹۲، صفوی و مرادی( ...و آموختگان دانش برای استخدامی جدید های سیاست و ریزی برنامه نبود -

  اجت�عی -فرهنگی  ۵
 کارآفرینی پیشربد برای قانونی یارچوبهچ و نظام نبود -
 دولت ازسوی دانشجویان های ایده و ها طرح از ناکافی ح�یت -
کاظمی و  ؛۲۰۱۵نیجبور، ( ...و آموختگان دانش کارآفرینی تمقدما تأمین برای مالی های محدودیت -

  )۱۳۹۷همکاران، 
  

از تغییرات و تحوالت متالطم امروز،  رفت برون براي استراتژي ترین یعملو  ترین ییرااج عنوان بهکارآفرینی، 
 ،سـو  از یـک  هـا  کتابخانـه در  بـراي توسـعه کـارآفرینی    سازي یتظرف. نیازمند شناسایی و رفع موانع آن است

زمند شناخت و اما از سوي دیگر توسعه کارآفرینی نیا ؛استکارآفرینی  يها مهارتو  ها آموزشمستلزم ارائه 
دسـتیابی بـه    منظور به. تولیدي و خدماتی است هاي یتفعالتوسعه  برايمناسب  هاي ینهزمرفع موانع و ایجاد 
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الزم را از ابعاد مختلـف فـردي،    هاي زیرساختضروري است که مدیران بسترها و  ها کارآفرینی در کتابخانه
کنند تا بـا تـدوین اهـداف، اسـتراتژي، سـاختار،       ایجاد و تقویت کارآفرینی فراهم برايو سازمانی  ،گروهی
برداشت کـه در صـورت تحقـق     ها کتابخانهو فرهنگ مناسب بتوان گامی ارزنده را در رشد و تعالی  ها، نظام
 ،رضایی، کهریـزي ؛ 1390و قریب گرکانی،  ،الوانی، بودالیی( خواهد شد سببرا  ها کتابخانه توسعه ،این امر
  .)1395پور،  و نجف

  

  آتی يها پژوهشپژوهشی براي انجام  خأل ·
و  مطالعه نیاز به آنهابا مسائل و مشکالت بسیاري مواجه است که براي رفع  ها کتابخانهکارآفرینی در 

هزینه، زمان و  هدر رفتموجب مانی که مسائل و مشکالت اساسی شناسایی نشوند، است و تا ز پژوهش
ن آزیادي که صرف انجام  و زمانهزینه  ،ها پژوهشهمیت با توجه به ا .اتالف منابع انسانی خواهد بود

 يها موضوعبه  تر یقدقبر روند تحوالت هر رشته دارند، نگاهی  ها پژوهشکه این  یريتأثو  شود یم
  .امري ضروري است ،و کاربرد یرپذیريتأثجهت  ها پژوهش

 توجه موردکمتر پژوهشی  يها موضوعبرخی  دهد یمنشان  مند نظامدر این مرور  ها پژوهش بررسینتایج 
  :از اند عبارت ها موضوعاز این  بعضی. قرار گرفته است

 ها کتابخانهدر  آنمتناسب با کارآفرینی و فرهنگ سنجش  درخصوصذاتی ابزار  هاي یتمحدود -
  ).1391همکاران، نژاد و  منصوري(

خدمات راستاي انجام  و ضمن خدمت براي کتابداران در کتابخانه در یآموزش يها دورهمواد و منابع  -
  .)1393محمدي و مرجانی، ( کارآفرینی

اسدنیا و (کتابداران  ینانهکارآفردر رفتارهاي  مؤثر و گرایش کارآفرینانه یشناخت روان هاي یژگیوشناخت  -
 .)1393؛ صابري و همکاران، 1395همکاران، 

 عمومی و دانشگاهی يها نهکتابخاانجام کارآفرینی در  درخصوصالزم  هاي يفناورو  شناسایی ابزارها -
 ).1397عطایی ظاهر و همکاران، (

ازقبیل، مدیریت  ها کتابخانهدر  ینیکارآفردر انجام  مؤثر يها مقولهو  ها ینهزم یرتأثشناخت و بررسی  -
 .)1394ابراهیمی و همکاران، ( ...و دانش

با  کتابدارانعامل بیشتر کاري باري ت يها گروهو توسعه  ایجادجهت  ینیکارآفرارائه الگوهاي مفهومی  -
 ).1397، یالحوائج باباباذري و ( کننده استفادهو جامعه  یکدیگر

براي کمک و ایجاد الگوي مدون براي کارآفرینی در  ها کتابخانهدیگر با  يها سازمانهمکاري و مشارکت  -
 .)2010لویت و همکاران، (کتابخانه 

 .)2018، فیگوریدو و توآن( ها ارآفرینی در کتابخانهبراي انجام ک انکتابدارجدید براي  يها نقشتعریف  -



52 

 ).2015گریفیس، (کتابخانه براي انجام خدمات کارآفرینی  يافزارها نرم سازي یکپارچهسازي و  درونی -

پریده، ( آنهای خوداشتغالو  سواد کارآفرینی عمومسمینارها در راستاي افزایش ها و  یشهماي برگزار -
2014.( 

جامعه ازجمله زنان، افراد معلول و ناتوان براي کارآفرینی  مختلفقشر مختلف براي  يها کارگاهبرگزاري  -
  ).2018؛ اسمیت، 2018اوجوال و ایکگون، (

خود به  يها پژوهشدر  پژوهشگران رود یمانتظار  ها کتابخانه به اهمیت موضوع کارآفرینی در با توجه
و  يرآوجدید ازقبیل نو يها حوزهدر   یشرفتپگام با که متناسب با نیاز جامعه و هم کنندتوجه  ییها موضوع
در رشته اقدام  یپژوهش هاي یتاولواین امر زمانی میسر است که نسبت به شناسایی و ارائه . باشد یینکارآفر
مستلزم  ها پژوهش يها موضوعهدفمندکردن  منظور به یپژوهشدر زمینه  یزير برنامههرگونه  ،اقعودر. شود

  .در این رشته است یپژوهش ايه یتاولوشناسایی 
  

  گیري نتیجه
دلیل  ها جاي پژوهش بیشتري دارد؛ به نشان داد حوزه کارآفرینی هنوز در کتابخانه مند نظاممرور این نتایج 

رویج خدمات ارچوب و مدل مفهومی در زمینه توسعه و تهشده چ ي انجامها پژوهش میاناینکه در 
هاي شخصیتی و  یژگیوهاي ایران اغلب بر  شده در کتابخانه نجامي اها پژوهشو کارآفرینی وجود نداشت 

ی بوده و پژوهشی که به ترویج و توسعه خدمات کارآفرینی، نیکارآفری استفاده از خدمات سنج امکان
شکست کارآفرینی در  ي خدمات کارآفرینی و عواملی که موجب توسعه و یاساز ادهیپي و ریکارگ به

دیدگاه مدیران  نشان داد ها پژوهشبررسی  ،درواقع .پژوهشگران نبوده است توجه دمورشود،  میها  کتابخانه
 وضوح بهی نیکارآفرپرداختن به  ازجملهو  ها کتابخانهضرورت ارائه خدمات جدید در  دربارهو کتابداران 
در  ها تیفعالو عملیاتی نشان دهد که کدام دسته از خدمات و  کاربردي طور بهاما پژوهشی که ؛ آشکار است
شاید یکی از دالیل احتمالی این . پرداخته نشده است ،فرینی منجر شودبه کارآ طورقطع به دتوان یم ها کتابخانه

 .هاست کتابخانهی در نیکارآفربراي ارائه به کتابداران و مدیران براي انجام  تورعملدسی و مش خطامر، نبود 
ي ها رساختیززیرا ؛ این خدمات باشد ارائهنات الزم براي و امکا ها رساختیزمربوط به  تواند یم دلیل دیگر

 ازجملهبرخی امکانات  متأسفانهاست و  ازیموردن ها کتابخانهخدمات در  گونه نیامتعددي جهت ارائه 
ي ایران نرسیده ها کتابخانهبرخی از ممکن است حتی به وضعیت متوسط نیز در  ها دادهپایگاه  و ها يفناور
ها، زمینه انجام و  مفاهیم کارآفرینی در کتابخانه بارهشده در هاي انجام پژوهش مند نظامرور با انجام م. باشد

همچنین با . شدضروري و آشکار  شیازپ شیبها  آفرینی در کتابخانه گسترش خدمات کارآفرینی و ارزش
ام وانند مسیر انجت میایرانی  و کتابدارانپژوهشگران شده،  هاي انجام دراختیارداشتن ابزار و روش پژوهش



53 

هایی دانش آگاهی و الگوي  انجام چنین پژوهش ،درواقع. کنندانتخاب  هاي آتی را با رویکرد کیفی پژوهش
  .دهد قرار می ها کتابخانه انیمتصداي در اختیار کتابداران و  گرایانه عملیاتی واقع

ی الزم و مش خطدر تدوین  ها کتابخانهشود مسئوالن و متولیان  با توجه به اهمیت موضوع پیشنهاد می  
که این کنند  دنظریتجد ها کتابخانهی در نیکارآفردر توسعه  مؤثرارائه خدمات  برايایجاد راهکارهاي قانونی 

همچنین . شود یم ها کتابخانهامر عالوه بر ارتقاي جایگاه کتابخانه در جامعه، سبب جذب مخاطبان بیشتر به 
ی در نیکارآفرارائه خدمات اثرگذار در جهت توسعه  برايضروري  و امکانات ها رساختیز آوردن فراهم
ارائه  برايمناسب شرایط  آوردنوجود و به ها کتابخانهبهبود امکانات  .کند یمکمک بسیاري  ها کتابخانه
، اطالعاتی، يا مشاورهخدمات  ،ها کتابخانهو مطالعاتی  پژوهشی در زمینه خدمات ویژه بهکارآفرینی،  خدمات
موجب توسعه  ها کتابخانهامکانات مالی در  يآور فراهمو  تخصیص بودجه .شود میتوصیه  یآموزش
و همچنین  ها کتابخانهباال در  مهارت بانیروي انسانی متخصص و و استخدام  يریکارگ به .شود یم ها کتابخانه
بر توسعه  مؤثرخاص براي خدمات  طور به آنها آموزشو یا  کتابدارانخدمت براي  ضمن يها دورهوجود 

  .کند در ارائه خدمات به کاربران حتی با شرایط موجود کمک ها کتابخانهبه  تواند یماقتصادي 
ها نشان  شده در زمینه کارآفرینی در کتابخانه هاي انجام وضعیت پژوهش مند نظامطورکلی، مطالعه  به  
محصول نهایی  که يطور بهها است؛  نههاي کاربردي بیشتر در کتابخا دهد این حوزه نیازمند انجام پژوهش می

کسب سود، منافع  آن تبع بهو  ها کتابخانهدر  ینیآفر ارزشکیفی خدمات  يتواند ارتقا ها می این پژوهش
  .ها را دربرداشته باشد کتابخانه تجاري و اقتصادي در

  
  مآخذ

براساس  یدانشگاه يها کتابخانهی کتابداران الگوي مفهومی کارآفرین ارائه). 1397(، فهیمه یالحوائج باب ؛، محمدرضاياباذر
  .79- 57، )14( 4شناسی،  مطالعات دانش. صالحیتی و حمایتی ،)یشناخت روان(انگیزشی  يها مؤلفه

هاي کارآفرینی صالحیتی و  شناسایی ویژگی). 1395(فرد، فاطمه  و نوشین ؛الحوائجی، فهیمه باب ؛اباذري، محمدرضا
هاي دانشگاهی  ها در کتابداران کتابخانه شناختی بر این ویژگی ابطه و تأثیر متغیرهاي جمعیتهاي مهارت شغلی و ر توانایی

  .15-7، )37( 10، شناسی دانش). واحدهاي جامع دانشگاه آزاد اسالمی :مطالعه موردي(
ان صیت دانش متخصسازمانی و مدیر یینآفربررسی رابطه کار). 1394(عبدالرسول ، و جوکار ؛زارع، هانیه ؛ابراهیمی، سعیده

  .26-17، )33( 9 ،یرسان اطالععلوم کتابداري و . دانشگاه شیراز يها کتابخانهشناسی شاغل در  علم اطالعات و دانش
 هاي کتابخانه نهاد کارکنان سازمانی کارآفرینی رفتار سنجش). 1394(مرضیه  ،طلب ی؛ و سقایموحدیان، قاسم ؛، ابوالفضلاسدنیا

  .81-71 ،)4( 2، دانش شناسیت و اطالعا مدیریت .زنجان استان عمومی هاي کتابخانه کارکنان موردي مطالعه: عمومی
در توسعه مفهومی ) راهکارها(و پیشنهادها  ها چالش). 1390(و قریب گرکانی، مونا  ؛، حسنبودالیی ؛مهديسیدالوانی، 

  .46-35، )29( 8 ،رشد فناوري .کارآفرینی
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) شناختی روان(هاي انگیزشی  ویژگی). 1393(اباذري، زهرا و  ؛فرد، فاطمه نوشین ؛، فهیمهالحوائجی باباباذري، محمدرضا؛ 
. واحدهاي پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی: هاي پزشکی با تأکید بر مکتب انسانی مطالعه موردي کارآفرینی کتابداران کتابخانه

  .333- 326، )3( 11مت، مدیریت اطالعات سال
 هاي کتابخانه در اجتماعی کارآفرینی و اجتماعی سرمایه رابطه سنجش). 1392(راد، نسترن  انیزم ؛الحوائجی، فهیمه باب
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144-162.  
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بازیابی  .قم ،المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادي دومین کنفرانس بینشده در  مقاله ارائه. شناسی نشاطالعات و دا
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  .53-35 ،)1( 3، کارآفرینی در کشاورزي .کشاورزي
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