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Objective: To explore future components of entrepreneurial business
research in information science with a meta-analytical approach.
Methodology: 1709 LIS journals articles on the topic published
between 2000 and 2019 were reviewed. Sixteen were selected for metaanalysis. A total of 31 components were identified. CMA2 software and
Cohen’s effect size approach were used for data analysis.
Finedings: The single and combined effect size of all components
were significant. Physical infrastructure showed the highest effect size
(0.83). Scientific morale of the educators (0.78) and “Self Confidence”
(0.75) were in the next ranks.
Conclusion: In order to enhance entrepreneurship business among
LIS graduates, the above variables should be considered in desing and
implementing programs.

Keywords
Entrepreneurial business, Information and
knowledge retrieval tendency, Meta-Analysis

1. PhD Candidate,

Department of
Information and
Knowledge Science,
Babol Branch, Islamic
Azad University, Babol,
Iran,
kardnneshati@gmail.com
2 . Assistant Professor,
Department of
Information and
Knowledge Science,
Babol Branch, Islamic
Azad University, Babol,
Iran,
mighiasi@gmail.com
(corresponding author)
3 . Assistant Professor,
Department of
Information and
Knowledge Science,
Babol Branch, Islamic
Azad University, Babol,
Iran,
aa-razavi@yahoo.com

کشف مؤلفههای کسبوکار کارآفرینانه در رشته علم اطالعات و
دانششناسی با رویکرد فراتحلیل
محمد کاردان نشاطی | 1میترا قیاسی
3
علیاصغر رضوي

NASTINFO

2

تاریخ دریافت 99/01/14 :تاریخ پذیرش99/02/29 :

 . 1دانشــجوی دکتــرای علــم
اطالعــات و دانششناســی ،واحــد
بابــل ،دانشــگاه آزاد اســامی،
بابــل ،ایــران
kardnneshati@gmail.com

هــدف :کشــف مؤلفههــای کســبوکار کارآفرینانــه در رشــته علــم اطالعــات و
دانششناســی بــا رویکــرد فراتحلیــل هــدف ایــن پژوهــش اســت.
روش :پــس از بــرريس و پااليــش  1709مقالــه مرتبــط در رشــته علــم اطالعــات و
دانششناســی انتشــاریافته بــن ســالهای 2000تــا  ،2019شــانزده مقالــه انتخــاب
و از درون آنهــا  31مؤلفــه شناســايي و بــا نرماف ـزار  CMA2و رویکــرد انــدازه اثــر
کوهــن تحلیــل شــد.
یافتههــا :انــدازة اثــر مســـتقل و تركيبـــي همــه مؤلفههــا بــه غیــر از انتشــار
یافتههــای علمــی ،معنــادار و قابـــل قبـــول اســت .نتايــج حاکــی از آن اســت کــه
مؤلفــه زیرســاختهای فیزیکــی ( ،)0/83باالتریــن انــدازة اثــر اســت .روحیــه علمــی
اســتادان ( )0/78و اعتــاد بــه نفــس ( )0/75در رتبههــای بعــد قــرار دارنــد.
نتیجهگیــری :بــرای تقویــت کســبوکار کارآفرینانــه در میــان فارغالتحصیــان در
رشــته بایــد متغیرهــای فــوق را در تدویــن و اجــرای برنامههــا بهکارگرفــت.
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مقدمه

بــا توجــه بــه بحرانهــاي اقتصــادي اخيــر چالــش اشــتغال در جهــان مهمتريــن
چالــش اکنــون و آینــده خواهــد بــود (صابــری .)1396 ،در کشــورهای در حــال
توســعه امــکان اشــتغال تنهــا بــرای اندکــی از نیــروی کار وجــود دارد (Gindling
 .)& Newhouse, 2014کارآفرینــی گزینــهای نویدبخــش بــرای ایجــاد مشــاغل
جــذاب بــرای دانشآموختــگان اســت .بســیاری سیاس ـتگذاران بــر ایــن باورنــد
کــه کارآفرینــی پتانســیل آن را دارد کــه جوانــان بــرای خــود شــغل ایجــاد کننــد
).)Crumpton, M & Bird, N 2019
خاورمیانــه یکــی از مناطقــی اســت کــه باالتریــن میــزان بیــکاری جوانــان را
در بیــن فارغالتحصیــان دانشــگاهی دارد .آمارهــای جهانــی در ایــن خصــوص
نشــان میدهــد بیــکاری در بیــن جوانــان دارای مــدرک دانشــگاهی از  ٪34در
ســال  2005بــه  ٪62در ســال  2012افزایــش یافتــه اســت .لــذا پژوهــش بــرای
افزایــش اشــتغال یــا خوداشــتغالی دانشآموختــگان دانشــگاهی اهمیــت یافتــه
اســت ( .)Premand, et al., 2016رشــته علــم اطالعــات و دانششناســی نیــز از ایــن
قاعــده مســتثنا نیســت .در اهمیــت کارآفرینــی از نویســندگان ایرانــی آثــار متعــددی
اعــم از پژوهشــی و مــروری موجــود اســت(کاظمی و ســیفی ،)1398( ،صفــوی و
مــرادی ( ،)1392محمــدی و مرجانــی ( ،)1393ابــاذری و بابالحوائجــی (1395
و  .)1397امــا مطالعههــاي انجامشــده در خصــوص کارآفرینــی در رشــته علــم
اطالعــات و دانششناســی همچنــان محــدود اســت و از ســویی نتایــج متناقــض
آنهــا و نداشــتن نتایــج واحــد ،جامعــه علمــی ،محققــان و سیاســتگذاران را دچــار
ابهــام میســازد .از ایــن رو یــک فراتحلیــل بــرای تعییــن نقــاط قــوت و ضعــف
پژوهشهــا ،بــا تحلیــل کمــی نتایــج ،امــکان ارزیابــی مجــدد ایــن پژوهشهــا
را فراهــم میکنــد .بنابرایــن تــاش شــده اســت شــکاف دانشــی موجــود بــا
انجــام فراتحلیلــی در خصــوص شناســایی مؤلفههــای اصلــی وفرعــی کس ـبوکار
کارآفرینانــه فارغالتحصیــان رشــته علــم اطالعــات و دانششناســی پــر شــود.
مطالع ـه حاضــر میتوانــد چارچــوب مناســبی بــرای برنامهریــزان آمــوزش رشــته
علــم اطالعــات و دانششناســی ،و همچنیــن طراحــی برنامههــای درســی مربــوط
بــه کارآفرینــی بــه دســت دهــد.
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روششناسی
در فراتحليــل بــا ثبــت ويژگيهــا و يافتههــاي چنـــدين پژوهــش در قالــب مفاهيــم
كمــي ،آنهــا را آمــاده اســتفاده از روشهــاي نيرومنــد آمــاري مـيكننـــد (دالور،
 . )1384محاســبة انــدازه اثــر بــراي پژوهشهــای مجــزا ،برگردانــدن آنهــا بــه
ماتريــس مشــترك (عمومــي) و تركيــب آنهــا بــراي دســتيابي بــه ميانگيــن اثــر در
ایــن شــیوه اصــل اســت (.)Howit, D. & Cramer, D, 2009
در ایــن پژوهــش مقــاالت مرتبــط بــا کســب و کارهــای کارآفرینانــه رشــته
علــم اطالعــات و دانششناســی طــی ســالهای  2000تــا  2019در پایگاههــای
معتبــر علمــی بررســی شــد و در نهایــت  16مقالــه ،کــه معيارهــاي ورود را بــرآورده
کــرده بودنــد ،شناســایی و تحلیــل شــدند .معیارهــای ورود عبــارت بودنــد از:
روششناســي معتبــر (روش پژوهــش ،جامعـــه ،حجــم نمونــه و روش نمونهگيــري،
ابــزار اندازهگيــري ،روايــي و اعتبــار ابــزار ،روش تحليــل آمــاري) ،همخوانــي بــا
موضــوع کســب و کار کارآفرینانــه و ك ّمــي بــودن پژوهــش.
بــرای یافتــن ایــن مقــاالت ابتــدا بــا کليدواژههــای فارســی کارآفرینــی
کتابــداران ،کارآفرینــی علــم اطالعــات و دانششناســی و کســبوکار کتابــداران
در پايگاههــای فارســی ايرانــداک ،کتابخانــه ملــی ،مرکــز منطقــهای اطالعرســانی
علــوم و فنــاوری ،جهــاد دانشــگاهی ،مگيــران ،نورمگــز و نیــز کليدواژههــای
انگلیســیLibrarians Entrepreneurship, Information science and knowledge
 management Entrepreneurship, Librarians Business,در پایگاههــایProquest/
 JSTORE/ Emerald/ EBSCO/ SCOPUS/ Science Directکاوش بــه عمــل آمــد و
 1709مقالــه اســتخراج شــد .ابتــدا همــه مقــاالت بــه اجمــال مــرور شــد و مقــاالت
نامربــوط حــذف شــدند .در نهایــت  81مقالــه باقــی مانــد.
 .1از میــان  81مقالــه ،مقــاالت نامرتبــط بــا کارآفرینــی بــرای دانــش آموختــگان
رشــتۀ علــم اطالعــات و دانششناســی حــذف شــد و  38مطالعــه بــراي
پااليــش باقــي مانــد.
 .2از میــان  38مقالــه ،مقاالتــی کــه نتايــج تكــراري و مشــابه داشــتند و بــا روش
غیرکمــی و نظــري بــه موضــوع پرداختــه بودنـــد و نیــز آن دســته از مقــاالت
کــه پیــش از ســال  2000منتشــر شــده بودنــد حــذف شدند.ســرانجام تحلیــل
حاضــر بــر روی  16عنــوان مقالــه انجــام پذیرفــت .پــس از اســتخراج دادههایــی
نظیــر ضریــب همبســتگی ،بــرای رابطــه و انــدازه نمونــه از برنامــه فراتحلیــل
جامعــه توســط نرمافــزار  CMA2اســتفاده شــد.
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یافتههای پژوهش
اطالعات توصیفی مربوط به پژوهشهاي منتخب در جدول  1آمده است:
جدول .1اطالعات توصیفی پژوهشهای منتخب

مطالعه

جامعه مورد مطالعه

ابزار جمع آوری اطالعات

)(Crumpton & Bird, 2019

 100کتابدار در امریکا

پرسشنامه

)(Toane and Figueiredo, 2018

 100نفر از دانشجویان
کتابداری کانادا و امریکا

مصاحبه +پرسشنامه

(Kavoura and Andersson,
)2016

 46کتابخانه عمومی در
اياالت متحده
 40نفر از استادان رشته
کتابداری در فنالند

(Leonard & Clementson,
)2012

 282نفر از دانشجویان
کتابداری در امریکا

)(Faulkner, 2018

)( Amidu & Umaru , 2016
)(Premand et al., 2016
)(Ibrahim & Mas’ud , 2016
)(Ugwu & Ezeani, 2012
اباذری و باب الحوائجی ()1397
صابری (،)1397
قنادی نژاد و حیدری ()1397
امین بیدختی ،رستگار و نامنی
(،)1394

98

 115نفر از دانشجویان رشته
علم اطالعات در نیجریه
 1500نفر از دانشجویان
فرانسه
 200نفر از دانشجویان
کتابداری
 110نفر از دانشجویان رشته
کتابداری در نیجریه
109نفر از کتابداران دانشگاه
آزاد
 81نفر از دانشجویان
دکرتای رشته علم اطالعات و
دانششناسی
 58نفر از استادان دانشگاه
چمران
 284نفر از اعضاي هیئت
علمی دانشگاهها
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پرسشنامه
دلفی
پرسشنامه
پرسشنامه
پرسشنامه
پرسشنامه
پرسشنامه
پرسشنامه
پرسشنامه
پرسشنامه
پرسشنامه+مصاحیه
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مطالعه

جامعه مورد مطالعه

ابزار جمع آوری اطالعات

حیدری ،خادمیزاده و سقائیطلب
(،)1394

 583نفراز فارغالتحصیالن
علم اطالعات دانشگاه های
شهر اهواز

پرسشنامه

محمدی و مرجانی (،)1393

 67نفر از كتابخانه مركزي
آستان قدس رضوي

پرسشنامه

صفوی و مرادی ()1392

 122نفر از دانشجویان علم
اطالعات

پرسشنامه

نیمــی از  16پژوهــش مــورد بررســی ایرانــی و شــمار کل افــراد پیمایششــده

 3753نفــر (بهطــور ميانگيــن حــدود  235نفــر) بودنــد .دادههــای  12پژوهــش بــا

پرسشــنامه و  4پژوهــش نیــز بــا مصاحبــه و پرسشــنامه بــه دســت آمــد (جــدول .)1
جدول .2عوامل موثر برکسبوکار کارآفرینانه

شاخص

فراوانی

درصد

ساختار سازمانی

1

22/3

انتشار یافتههای علمی

2

45/6

جذب منابع مالی
قراردادهای پژوهشی

4

1

22/3

روحیه علمی و دانشپژوهی استادان

3

22/3
9/7

ارزشهای مشرتک

1

22/3

ایجاد پارک علم و فناوری

تعامل مستمر با محیط

1

13

2

45/6
9/7

تناسب آموختهها با نیازهای کسبوکار

3

ریسکپذیری

3

9/7

موفقیتطلبی

2

45/6

خالقیت و نوآوری

4

13

مرکز کنرتل درونی

1

22/3
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شاخص

فراوانی

درصد

اعتامد به نفس

4

13

استقاللطلبی

2

45/6

برنامهریزی

1

22/3

محتوای آموزشی
هنجارهای اجتامعی
سیاستهای حامیتی دولت
زیرساختهای فیزیکی
تجهیزات پژوهشی
بازبودن بازار داخلی
فرهنگ کارآفرینانه
روحیه آیندهنگری
شیوه آموزشی آیندهمحور
یادگیری اجتامعی
سواد آینده
مهارتهای تجزیهوتحلیل
همکاریهای گروهی
مهارت تصمیمگیری
تفکر سیستمی
جمع

6

1
2
2

2
1
3

2
1
1
1
3
2

3

1
31

35/19
22/3
45/6
45/6

45/6
22/3
9/7

45/6
22/3
22/3
22/3
9/7
45/6
9/7

22/3
100

 31متغيــر در  16مطالعــه شناساییشــد« .محتــوای آموزشــی» ( )% 19/6در مرتبــه
اول و مؤلفــه «جــذب منابــع مالــی»« ،خالقیــت و نــوآوری» و«اعتمادبهنفــس»  %13در
رتبــه دوم تکــرار قــرار داشــتند (جــدول .)2
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جدول .3نتايج محاسبة اندازه اثر مستقل وتركيبي مؤلفهها در نرمافزار CMA

نوع اثر

اندازه
اثر

حد
پایین

حد باال

آمارهZ

سطح
معنیداری

شدت
تأثیر

اثر ترکیبی

0/830

0/747

0/888

10/493

0/000

قوی

اثر ترکیبی

0/776

0/671

0/850

9/143

0/000

متوسط

اعتامدبهنفس

اثر ترکیبی

0/754

0/627

0/842

7/857

0/000

متوسط

تجهیزات پژوهشی

اثر ترکیبی

0/650

0/503

0/760

6/847

0/000

متوسط

استقاللطلبی

اثر ترکیبی

0/640

0/507

0/743

7/447

0/000

متوسط

ریسکپذیری

اثر ترکیبی

0/630

0/494

0/735

7/284

0/000

متوسط

محتوای آموزشی

اثر ترکیبی

0/621

0/494

0/722

7/687

0/000

متوسط

برنامهریزی

اثر مستقل

0/614

0/520

0/694

10/040

0/000

متوسط

روحیه آیندهنگری

اثر ترکیبی

0/547

0/317

0/716

4/210

0/000

متوسط

ساختار سازمانی

اثر مستقل

0/543

0/418

0/647

7/353

0/000

متوسط

خالقیت و نوآوری

اثر ترکیبی

0/509

0/326

0/655

4/932

0/000

متوسط

قراردادهای
پژوهشی

اثر ترکیبی

0/470

0/377

0/554

8/790

0/000

ضعیف

تناسب آموختهها
با نیازهای
کسبوکار

اثر ترکیبی

0/460

0/298

0/596

5/124

0/000

ضعیف

هنجارهای
اجتامعی

اثر مستقل

0/450

0/332

0/554

6/803

0/000

ضعیف

اثر مستقل

0/450

0/196

0/647

3/323

0/000

ضعیف

اثر ترکیبی

0/390

0/125

0/603

2/823

0/001

ضعیف

اثر مستقل

0/380

0/114

0/595

2/743

0/005

ضعیف

شاخص
زیرساختهای
فیزیکی
روحیه علمی
و دانشپژوهی
استادان

شیوه آموزشی
آیندهمحور
مهارت
تصمیمگیری
سواد آینده
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شاخص

نوع اثر

همکاریهای
گروهی

اندازه
اثر

حد
پایین

حد باال

آمارهZ

سطح
معنیداری

شدت
تأثیر

اثر ترکیبی

0/370

0/102

0/588

2/663

0/006

ضعیف

یادگیری اجتامعی

اثر مستقل

0/360

0/091

0/580

2/584

0/008

ضعیف

موفقیتطلبی

اثر ترکیبی

0/352

0/257

0/441

6/868

0/010

ضعیف

جذب منابع مالی

اثر ترکیبی

0/329

0/168

0/472

03/891

0/0015

ضعیف

اثر ترکیبی

0/321

0/106

0/507

2/878

0/017

ضعیف

اثر ترکیبی

0/311

0/180

0/431

4/515

0/020

ضعیف

اثر مستقل

0/310

0/035

0/542

2/198

0/023

ضعیف

اثر ترکیبی

0/299

0/062

0/504

2/457

0/028

ضعیف

اثر ترکیبی

0/290

0/013

0/526

2/047

0/031

ضعیف

اثر مستقل

0/280

0/088

0/452

2/833

0/033

ضعیف

اثر مستقل

0/255

0/062

0/430

2/568

0/38

ضعیف

اثر ترکیبی

0/249

0/092

0/394

3/077

0/041

ضعیف

مرکز کنرتل درونی

اثر مستقل

0/180

0/131

0/229

7/041

0/045

ضعیف

انتشار یافتههای
علمی

اثر ترکیبی

0/176

-0/021

0/360

1/752

0/055

رد

تعامل مستمر با
محیط
سیاستهای
حامیتی دولت
تفکر سیستمی
ایجاد پارک علم و
فناوری
مهارتهای
تجزیهوتحلیل
ارزشهای مشرتک
بازبودن بازار
داخلی
فرهنگ
کارآفرینانه

نرمافــزارCMA

نتايــج مربــوط بــه انــدازة اثــر مســتقل و تركيبــي مؤلفههــا در
در جــدول  3نشــان داد ،ســطح معنــاداري بــراي مؤلفــه «انتشــار یافتههــای علمــی»
بيشــتر از ســطح معنــاداري ( )0/05اســت .و از ایــن رو بــی اثــر دانســته شــد .ســطح
معناداري ســـاير مؤلفهها از ( )0/05كمتر و ازا ین رو معنـــادار و تـــأثير آنهـــا بـــر
کارآفرینــی پذیرفتنــی دانســته شــد .بــر اســـاس طبقـهبنـــدي ( ،Cohen (1988اندازة
اثــر كمتــر از  0/5بــه معنــاي تأثيــر كــم اســت ،انــدازة اثــر بيــن  0/5تــا  0/8شـــدت
تـــأثير متوســط را نشــان ميدهــد و انــدازة اثــر بيشــتر از  0/8نشــاندهندة شــدت
تأثيــر زيــاد اســت .از ایــن رو ،شــدت تأثيــر مؤلفــه «زیرســاختهای فیزیکــی»
برابــر  ،0/83زيـــاد و بـــيش از بقيـــة مؤلفهها اســت.
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نتیجهگیری

نتايــج مربــوط بــه انــدازة اثــر تركيبــي مؤلفههــا نشــان داد انــدازة اثـــر مؤلفــه
«انتشــار یافتههــای علمــی» معنــادار نيســت .ایــن مؤلفــه بــر گرفتــه از مقــاالت
( ،Ugwu & Ezeani (2012حیــدری ،خادمـیزاده ســقائیطلب ( )1394اســت .ایــن
دو مطالعــه نظــرات دانشــجویان را پیمودهانــد .بنابرایــن احتمــال دارد مؤلفــه ایــن
یافتــه بــه علــت ناآشــنایی دانشآموختــگان بــا اولویتهــای پژوهشــی کارآفرینــی،
ناآگاهــی و مشارکتنداشــتن در پژوهــش متناســب بــا بــازار کار ،نبــود فرهنــگ
بهکارگیــری نتایــج علمــی در عمــل و کاربــردی نبــودن پژوهشهــا بــوده اســت.
مؤلفــه «زیرســاختهای فیزیکــی» بــا بیشــترین اثرگــذاری ()0/83مؤلفــه در
پژوهشهــای حیــدری ،خادمــیزاده وســقائی طلــب ( )1394و صابــری ()1396
تاییــد شــد .پاســخگویان ایــن دو مطالعــه دانشــجویان بودهانــد .از ایــنرو بــه
منظــور ایجــاد کســبوکار کارآفرینانــه بایــد زیرســاختهای فیزیکــی ،امکانــات
و تجهیــزات الزم بــرای کارآفرینــی فراهــم شــود ،میتــوان نتیجــه گرفــت ،توســعه
زیرســاختهای الزم بــرای کارآفرینــی حلکننــده بســیاری از مشــکالت پیـشروی
دانشآموختــگان اســت.
مؤلفههــای «روحیــه علمــی اســتادان» ( )0/78بــر مبنــای مقالــه صابــری ()1396
و حیــدری ،خادمــیزاده وســقائیطلب ( ،)1394و «اعتمادبهنفــس» ( )0/75بــر
اســاس مطالعــات محمــدی و مرجانــی ( ،)1393ابــاذری و باب الحوائجــی (،)1397
حیــدری ،خادم ـیزاده و ســقائیطلب ( ،)1394و )2012( Leonard & Clementson
در رتبههــای بعــدی از نظــر درجــه اهمیــت قــرار دارنــد .جامعــه مــورد مطالعــه
مقــاالت مقالــه صابــری ( )1396و حیــدری ،خادمــیزاده وســقائیطلب (،)1394
نیــز دانشــجویان بودهانــد .پــس میتــوان نتیجــه گرفــت وجــود اســتادان باتجربــه
و كارآمــد ،بــه گرایــش دانشآموختــگان بــه کارآفرینــی دامــن میزنــد.
مؤلفــه «اعتمادبهنفــس» ( )0/754را کتابــداران و دانشــجویان تاییــد کردنــد و
آن را محــرک کارآفرینــی دانســتند .پــس الزم اســت اعتمادبهنفــس دانشــجویان
در حیــن تحصیــل بــا بــر عهــده گرفتــن مســئولیتهای کوچــک در دانشــگاه،
برگــزاری رویدادهــای دانشــگاهی ،حضــور در محیــط عملــی و کارآمــوزی واقعــی
در محیــط کار تقویــت شــود.
مؤلفــه «محتــوای آموزشــی» در بیــن پژوهشهــای منتخــب بیــش از همــه تکــرار
شــده بــود ( =0/62متوســط روبــه بــاال) .بــه نظــر میرســد محتــوای آموزشــی در
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خصــوص کارآفرینــی در دانشــگاهها توجــه محققــان را بــه خــود جلــب کــرده
اســت .تحقیقــات دربردارنــده ایــن مولفــه شــامل دانشــجویان ،اســتادان و کتابــداران
نشــان میدهــد ایــن مؤلفــه مــورد توجــه همــه قــرار گرفتــه اســت .لــذا الزم اســت
سیاســتگذاران و برنامهریــزان آموزشــی بــه ایــن مؤلفــه اهمیــت دهنــد .البتــه
آمــوزش کارآفرینــی بــدون توجــه بــه ابعــاد عملــی و پیادهســازی آن در محیــط
واقعــی ،ممکــن اســت از اثربخشــی آن بکاهــد زیــرا کارآفرینــی بــا عمــل گــره
خــورده اســت.
مؤلفههــای «جــذب منابــع مالــی»« ،تعامــل مســتمر بــا محیــط»« ،تناســب
آموختههــا بــا نیازهــای کســبوکار»« ،ریســکپذیری»« ،خالقیــت و نــوآوری»،
«اعتمادبهنفــس»« ،مهارتهــای تجزیهوتحلیــل»« ،تجهیــزات پژوهشــی»« ،روحیــه
علمــی و دانــش پژوهــی اســتادان» و « مهارتتصمیمگیــری» بیــش از دو بــار تکــرار
شــده بودنــد .ایــن نشــان میدهــد توجــه محققــان بــه کارآفرینــی دو گونــه اســت.
گونــۀ نخســت شــامل عوامــل زمینـهای بــرای راهانــدازی کســب وکار کارآفرینانــه
اســت همچــون «جــذب منابــع مالــی»« ،تعامــل مســتمر بــا محیــط»« ،تجهیــزات
پژوهشــی»« ،روحیــه علمــی و دانــش پژوهــی اســتادان»« ،تناســب آموختههــا بــا
نیازهــای کسـبوکار» ؛ و عوامــل فــردی مــورد نیــاز بــرای شــروع کارآفرینــی شــامل
ویژگیهــای همچــون «ریســکپذیری»« ،خالقیــت و نــوآوری»« ،اعتمادبهنفــس»،
«مهارتهایتجزیهوتحلیــل» و «مهارتتصمیمگیــری» .در میــان عوامــل زمینــهای
مــورد بحــث ،مؤلفــه «تجهیــزات پژوهشــی» ،بیشــترین انــدازه اثــر را دارد (.)0/65
در میــان عوامــل فــردی نیــز مؤلفــه «اعتمادبهنفــس» باالتریــن انــدازه اثــر مؤلفــه
را داشــت (.)0/75
پژوهشهایــی کــه بــه عوامــل زمینـهای توجه کــرده بودنــد در میان دانشــجویان
انجــام شــده بودنــد .بــه عوامــل فردی امــا در هر ســه جامعــۀ دانشــجویان ،اســتادان
و کتابــداران پرداختــه شــده بــود .مؤلفــه «ریســکپذیری» در جامعــه کتابــداران
مشــاهده شــده اســت« .خالقیــت و نــوآوری» و «اعتمادبهنفــس» ،در جامعــه
دانشــجویان و کتابــداران مــورد توجــه بــوده اســت« .مهــارت تصمیمگیــری»
توســط هــر ســه جامعــه دانشــجویان ،اســتادان و کتابــداران تاییــد شــده اســت.
«مهارتهــای تجزیهوتحلیــل» در جامعــه دانشــجویان و اســتادان مــورد توجــه
بــوده اســت .لــذا دانشــجویان تأکیــد بیشــتری بــر اهمیــت عوامــل زمینــهای
دارنــد ،و دغدغــه ایشــان بــرای ایجــاد کس ـبوکار کارآفرینــی وجــود بســترهای
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کارآفرینــی اســت .از آنجایــی کــه کتابــداران بــا محیــط کار آشــنایی بیشــتری دارند،
مؤلفــه «ریس ـکپذیری» را عاملــی مهــم بــرای کارآفرینــی میداننــد .اســتادان نیــز
بــا توجــه بــه رســالت خــود کــه آمــوزش و تعلیــم علــم و دانــش اســت ،بــر
«مهارتهــای تجزیهوتحلیــل» و «مهــارت تصمیمگیــری» تأکیــد داشــتند.
همچنيــن نتايــج نشــان داد از  31مؤلفــه شناساييشــده 10 ،متغيــر شــامل
«ســاختار ســازمانی»« ،ارزشهــای مشــترک»« ،مرکــز کنتــرل درونــی»« ،برنامهریزی»،
«هنجارهــای اجتماعــی»« ،بــاز بــودن بــازار داخلــی»« ،شــیوه آموزشــی آینــده
محــور»« ،یادگیــری اجتماعــی»« ،ســواد آینــده»« ،تفکــر سیســتمی» فقــط يــك بار در
پژوهشهــای منتخــب تكــرار شــدهاند و انــدازة اثــر (اثــر مســتقل) آنهــا معنــادار
و قابــل قبــول اســت ،کــه نشــاندهنده لــزوم توجــه بیشــتر بــه ایــن مؤلفههــا
در مطالعــات آتــی اســت .در ایــن میــان مؤلفههــای «هنجارهــای اجتماعــی» « ،بــاز
بــودن بــازار داخلــی»« ،شــیوه آموزشــی آینــده محــور»« ،یادگیــری اجتماعــی»،
«ســواد آینــده»« ،تفکــر سیســتمی» در راســتای آیندهپژوهــی کارآفرینــی مطــرح
شــدهاند امــا چنــدان مــورد توجــه پژوهشــگران قــرار نگرفتــه اســت ،بــا علــم بــه
اهمیــت آیندهپژوهــی در رشــته علــم اطالعــات و دانششناســی ،و پذیــرش ایــن
موضــوع کــه فناوریهــای جدیــد بــه طــور کامــل جامعــه را دگرگــون خواهــد
کــرد ،مدیــران و متخصصــان علــم اطالعــات موظفنــد برنامـهای اســتراتژیک بــرای
رویارویــی بــا مســائل در کســب وکارهــای خــود در نظــر بگیرنــد کــه طراحــی
ایــن برنامــه مســتلزم بکارگیــری تمــام ظرفیتهــا و توانمندیهــای موجــود و
انتخــاب بهتریــن روش بــرای پاســخگویی بــه تغییــرات محیطــی و هماهنــگ شــدن
بــا آن اســت .بنابرايــن انجــام مطالعــات بيشــتر و تكــرار پژوهشهــای مشــابه قــادر
اســت بينــش غنيتــري را در ايــن خصــوص فراهــم آورد .دو مؤلفــه «مرکــز کنتــرل
درونــی» و «برنامهریــزی» در حیطــه انگیزههــا و مهارتهــای فــردی کارآفرینــی
اســت کــه کمتــر مــورد توجــه پژوهشــگران بــوده اســت .نتایــج فراتحلیــل نشــان
میدهــد مؤلفــه «برنامهریــزی» دارای انــدازه اثــر متوســط رو بــه قــوی اســت
( ،)0/61لــذا توجــه بــه ایــن مؤلفــه در پژوهشهــای آتــی توصیــه میشــود.
مؤلفــه «ســاختار ســازمانی» ،نیــز بــا انــدازه اثــر باالیــی کــه دارد ( )0/54نیازمنــد
مطالعــات بیشــتر در پژوهشهــای آینــده اســت.
بهطــور کلــی میتــوان گفــت ،توجــه بــه مــوارد فــوق بــرای افزایــش تــوان
کارآفرینــی در بیــن دانشــجویان رشــته علــم اطالعــات و دانششناســی ،راهگشــا
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اســت ،در ایــن راســتا مدیــران و متولیــان مرتبــط بــا ایــن موضــوع میتواننــد بــا
توجــه و بهکارگیــری عوامــل احصاءشــده بــا در نظــر داشــتن انــدازه اثــر هــر
مؤلفــه ،در تحقــق ایــن امــر گامهــای ارزشــمندی بردارنــد.
براســاس نتايــج بــه دســت آمــده در ايــن پژوهــش ،بــه پژوهشــگران پیشــنهاد
ميشــود ،بهمنظــور تعييــن مــدل نظــري و چارچــوب پژوهشـــي خـــويش،
از متغيرهــاي شناساييشــده در ايــن پژوهــش اســتفاده كــرده و بــر متغيرهــاي
پرتكـــرار تأكيـــد كننـــد تـــا ضمن ايجــاد پایه نظــری اولية مناســب ،زمينــه را براي
بررســي ســـاير مؤلفههــا و نـوآوريهـــاي بعــدي فراهــم ســازند.

مآخذ

ابــاذری ،محمدرضــا؛ بابالحوائجــی ،فهیمــه ( .)1397ارائــه الگــوی مفهومــی کارآفرینــی کتابــداران
کتابخانههــای دانشــگاهی براســاس مؤلفههــای انگیزشی(روانشــناختی) ،صالحیتــی و
حمایتــی .فصلنامــه مطالعــات دانششناســی57-79 ،)14( 4 ،

JKS/10.22054/JKS/ 2018.34645.1194.

ابــاذری ،محمدرضــا؛ بابالحوائجــی ،فهیمــه ( .)1395ویژگیهــای حمایتــی کارآفرینــی
کتابــداران کتابخانههــای دانشــگاهی و کشــف رابطــه و تأثیــر متغیرهــای جمعیــت شــناختی

بــر ویژگیهــای حمایتــی کارآفرینــی آنــان .دانششناســی.16-7 ،)33( 9 ،

امیــن بیدختــی ،علــی اکبــر؛ رســتگار ،عباســعلی؛ نامنــی ،احمــد .)1394( .آیندهپژوهــی تغییــرات

رویکــردی آمــوزش عالــی در توســعه ســرمایه انســانی کشــور؛ فصلنامــه پژوهــش و

برنامهریــزی در آمــوزش عالــی.۵۵-۳۱،)۳( ۲۱ .

حیــدری ،غالمرضــا؛ خادمــیزاده ،شــهناز؛ ســقائیطلب ،مرضیــه ( .)1394ســاخت و اعتباریابــی

پرسشــنامهی موانــع کارآفرینــی در رشــتهی علــم اطالعــات و دانششناســی .مجلــه مدیریــت
اطالعــات و دانششناســی.61-48 ،)4( 2 ،

دالور ،علی ( .)1384روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی .تهران :نشر ویرایش.

صابــری ،محمدکریــم ( .)1396کارآفرینــی در علــم اطالعــات و دانششناســی :یــک تحلیــل عاملــی
اکتشــافی .فصلنامــه مطالعــات ملی کتابــداری و ســازماندهی اطالعــات.45-29 ،)3(28 ،

صفــوی ،زینــب؛ مــرادی ،خدیجــه ( .)1392چالــش هــا و موانــع ترغیــب دانشآموختــگان رشــته

کتابــداری واطالعرســانی بــه ایجــاد کارآفرینــی و اشــتغالزایی .فصلنامــه تحقیقــات مدیریــت
آموزشــی.54- 29 ،)2( 2،

قنادینــژاد ،فرزانــه؛ حیــدری ،غالمرضــا ( .)1397شناســایی و تحلیــل موضوعــات پژوهشــی
کارآفرینــی در علــم اطالعــات و دانششناســی از دیــدگاه اســتادان و دانشــجویان دکتــری
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