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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 meta-
analysis. 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. 
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کشف مؤلفه های کسب وکار کارآفرینانه در رشته علم اطالعات و 
دانش   شناسی با رویکرد فراتحلیل

 محمد کاردان نشاطی1 |  میترا قیاسی2 
علی اصغر رضوي3

هــدف: کشــف مؤلفه هــای کســب وکار کارآفرینانــه در رشــته علــم اطالعــات و 

دانش   شناســی بــا رویکــرد فراتحلیــل هــدف ایــن پژوهــش اســت.

ــات و  ــم اطالع ــته عل ــط در رش ــه مرتب ــش 1709 مقال ــرريس و پاالي ــس از ب روش: پ

ــه انتخــاب  ــانزده مقال ــا 2019، ش ــال  های  2000ت ــن س دانش   شناســی انتشــاریافته ب

و از درون آن هــا 31 مؤلفــه شناســايي و بــا نرم  افــزار CMA2 و رویکــرد انــدازه اثــر 

کوهــن تحلیــل شــد.

یافته هــا: انــدازة اثــر مســـتقل و تركيبـــي همــه مؤلفه هــا بــه غیــر از انتشــار 

ــه  ــی از آن اســت ک ــج حاک ــول اســت. نتاي ــل قبـ ــادار و قابـ ــی، معن یافته هــای علم

مؤلفــه زیرســاخت های فیزیکــی )0/83(، باالتریــن انــدازة اثــر اســت. روحیــه علمــی 

ــد. ــرار دارن ــد ق ــای بع ــس )0/75( در رتبه ه ــه نف ــاد ب ــتادان )0/78( و اعت اس

نتیجه گیــری: بــرای تقویــت کســب وکار کارآفرینانــه در میــان فارغ التحصیــالن در 

ــت. ــا به کارگرف ــرای برنامه ه ــن و اج ــوق را در تدوی ــای ف ــد متغیره ــته بای رش
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مقدمه
ــن  ــان مهم تري ــش اشــتغال در جه ــر چال ــاي اقتصــادي اخي ــه بحران ه ــا توجــه ب ب
ــری، 1396(. در کشــورهای در حــال  ــود )صاب ــد ب ــده خواه ــون و آين ــش اکن چال
 Gindling( توســعه امــکان اشــتغال تنهــا بــرای اندکــی از نيــروی کار وجــود دارد
ــاغل  ــاد مش ــرای ايج ــش ب ــه ای نويدبخ ــی گزين Newhouse, 2014 &(. کارآفرين

ــد  ــر ايــن باورن ــرای دانش آموختــگان اســت. بســياری سياســت گذاران ب جــذاب ب
ــرای خــود شــغل ايجــاد کننــد ــان ب کــه کارآفرينــی پتانســيل آن را دارد کــه جوان

 .)Crumpton, M & Bird, N 2019(
ــان را  ــکاری جوان ــزان بي ــن مي ــه باالتري ــی اســت ک ــه يکــی از مناطق خاورميان
ــوص  ــن خص ــی در اي ــای جهان ــگاهی دارد. آماره ــان دانش ــن فارغ التحصي در بي
ــگاهی از 34٪ در  ــدرک دانش ــان دارای م ــن جوان ــکاری در بي ــد بي ــان می ده نش
ــرای  ــش ب ــذا پژوه ــه اســت. ل ــش يافت ــال 2012 افزاي ــه 62٪ در س ــال 2005 ب س
ــه  ــت يافت ــگاهی اهمي ــگان دانش ــتغالی دانش آموخت ــا خود اش ــتغال ي ــش اش افزاي
اســت (Premand, et al., 2016). رشــته علــم اطاعــات و دانش   شناســی نيــز از ايــن 
قاعــده مســتثنا نيســت. در اهميــت کارآفرينــی از نويســندگان ايرانــی آثــار متعــددی 
اعــم از پژوهشــی و مــروری موجــود اســت)کاظمی و ســيفی، )1398(، صفــوی و 
ــی )1395  ــاذری و باب الحوائج ــی )1393(، اب ــدی و مرجان ــرادی )1392(، محم م
ــم  ــته عل ــی در رش ــوص کارآفرين ــده در خص ــاي انجام ش ــا مطالعه ه و 1397(. ام
ــج متناقــض  ــان محــدود اســت و از ســويی نتاي ــات و دانش شناســی همچن اطاع
آن هــا و نداشــتن نتايــج واحــد، جامعــه علمــی، محققــان و سياســتگذاران را دچــار 
ــن نقــاط قــوت و ضعــف  ــرای تعيي ــل ب ابهــام می ســازد. از ايــن رو يــک فراتحلي
ــا  ــن پژوهش ه ــدد اي ــی مج ــکان ارزياب ــج، ام ــی نتاي ــل کم ــا تحلي ــا، ب پژوهش ه
ــا  ــود ب ــی موج ــکاف دانش ــت ش ــده اس ــاش ش ــن ت ــد. بنابراي ــم می کن را فراه
انجــام فراتحليلــی در خصــوص شناســايی مؤلفه هــای اصلــی وفرعــی کســب وکار 
ــود. ــر ش ــی پ ــات و دانش   شناس ــم اطاع ــته عل ــان رش ــه فارغ التحصي کارآفرينان

ــزان آمــوزش رشــته  ــرای برنامه ري ــد چارچــوب مناســبی ب مطالعــه  حاضــر می توان
علــم اطاعــات و دانش   شناســی، و همچنيــن طراحــی برنامه هــای درســی مربــوط 

بــه کارآفرينــی بــه دســت دهــد. 
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 روش شناسی
در فراتحليــل بــا ثبــت ويژگي هــا و يافته هــاي چنـــدين پژوهــش در قالــب مفاهيــم 
کمــي، آن هــا را آمــاده اســتفاده از روش هــاي نيرومنــد آمــاري مـي کننـــد )دالور، 
ــه  ــا ب ــدن آن ه ــزا، برگردان ــای مج ــراي پژوهش ه ــر ب ــدازه اث ــبة ان 1384( . محاس
ماتريــس مشــترک )عمومــي( و ترکيــب آن هــا بــراي دســتيابي بــه ميانگيــن اثــر در 

.)Howit, D. & Cramer, D, 2009( ايــن شــيوه اصــل اســت
ــه رشــته  ــای کارآفرينان ــا کســب و کاره ــط ب ــاالت مرتب ــن پژوهــش مق  در اي
ــای  ــا 2019 در پايگاه ه ــال های 2000 ت ــی س ــی ط ــات و دانش شناس ــم اطاع عل
معتبــر علمــی بررســی شــد و در نهايــت 16 مقالــه، کــه معيارهــاي ورود را بــرآورده 
ــد از:  ــارت بودن ــای ورود عب ــدند. معياره ــل ش ــايی و تحلي ــد، شناس ــرده بودن ک
روش شناســي معتبــر )روش پژوهــش، جامعـــه، حجــم نمونــه و روش نمونه گيــري، 
ــا  ــزار، روش تحليــل آمــاري(، همخوانــي ب ــزار اندازه گيــري، روايــي و اعتبــار اب اب

موضــوع کســب و کار کارآفرينانــه و کّمــي بــودن پژوهــش.
بــرای يافتــن ايــن مقــاالت ابتــدا بــا کليدواژه هــای فارســی کارآفرينــی 
ــداران  ــب و کار کتاب ــی و کس ــات و دانش شناس ــم اطاع ــی عل ــداران، کارآفرين کتاب
ــه ای اطاع رســانی  ــز منطق ــی، مرک ــه مل ــداک، کتابخان ــای فارســی ايران در پايگاه ه
ــای  ــز کليدواژه ه ــز و ني ــران، نورمگ ــگاهی، مگي ــاد دانش ــاوری، جه ــوم و فن عل
  Librarians Entrepreneurship, Information science and knowledgeانگليســی
  Proquest/ــای  ,management Entrepreneurship, Librarians Business در پايگاه ه
JSTORE/ Emerald/ EBSCO/ SCOPUS/ Science Direct کاوش بــه عمــل آمــد و 

1709 مقالــه اســتخراج شــد. ابتــدا همــه مقــاالت بــه اجمــال مــرور شــد و مقــاالت 
ــد. ــه باقــی مان ــوط حــذف شــدند. در نهايــت 81 مقال نامرب

ــگان  ــرای دانــش آموخت ــا کارآفرينــی ب ــه، مقــاالت نامرتبــط ب ــان 81 مقال 1.  از مي
ــراي  ــه ب ــد و 38 مطالع ــذف ش ــی ح ــات و دانش شناس ــم اطاع ــتة عل رش

ــد. ــي مان ــش باق پاالي
ــا روش  ــه، مقاالتــی کــه نتايــج تکــراري و مشــابه داشــتند و ب ــان 38 مقال 2. از مي
غيرکمــی و نظــري بــه موضــوع پرداختــه بودنـــد و نيــز آن دســته از مقــاالت 
کــه پيــش از ســال 2000 منتشــر شــده بودنــد حــذف شدند.ســرانجام تحليــل 
حاضــر بــر روی 16 عنــوان مقالــه انجــام پذيرفــت. پــس از اســتخراج داده هايــی 
نظيــر ضريــب همبســتگی، بــرای رابطــه و انــدازه نمونــه از برنامــه فراتحليــل 

ــتفاده شــد. ــزار CMA2 اس ــه توســط نرم  اف جامع
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یافته های پژوهش
اطاعات توصيفی مربوط به پژوهش هاي منتخب در جدول 1 آمده است:

جدول1. اطالعات توصیفی پژوهش های منتخب

ابزار جمع آوری اطالعاتجامعه مورد مطالعهمطالعه

)Crumpton & Bird, 2019(پرسشنامه100 کتابدار در امریکا

)Toane and Figueiredo, 2018(
100 نفر از دانشجویان 

کتابداری کانادا و امریکا
مصاحبه+ پرسشنامه

)Faulkner, 2018(
46 کتابخانه عمومی در 

اياالت متحده
پرسشنامه

  )Kavoura and Andersson,

2016(

40 نفر از استادان رشته 

کتابداری در فنالند
دلفی

 )Leonard & Clementson,

2012(

282 نفر از دانشجویان 

کتابداری در امریکا
پرسشنامه

) Amidu & Umaru , 2016(
115 نفر از دانشجویان رشته 

علم اطالعات در نیجریه
پرسشنامه

 )Premand et al., 2016(
1500 نفر از دانشجویان 

فرانسه
پرسشنامه

)Ibrahim & Mas’ud , 2016( 
200 نفر از دانشجویان 

کتابداری
پرسشنامه

)Ugwu & Ezeani, 2012(
110 نفر از دانشجویان رشته 

کتابداری در نیجریه
پرسشنامه

اباذری و باب الحوائجی )1397(
 109نفر از کتابداران دانشگاه 

آزاد
پرسشنامه

صابری )1397(،

81 نفر از دانشجویان 

دکرتای رشته علم اطالعات و 

دانش شناسی

پرسشنامه

قنادی نژاد و حیدری )1397(

58 نفر از استادان دانشگاه 

پرسشنامهچمران

امین بیدختی، رستگار و نامنی 

،)1394(

284 نفر از اعضاي هیئت 

علمی دانشگاه ها
پرسشنامه+مصاحیه
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ابزار جمع آوری اطالعاتجامعه مورد مطالعهمطالعه

حیدری، خادمی زاده و سقائی طلب 

،)1394(

583 نفراز فارغ التحصیالن 

علم اطالعات دانشگاه های 

شهر اهواز

پرسشنامه

محمدی و مرجانی )1393(،
67 نفر از كتابخانه مركزي 

آستان قدس رضوي
پرسشنامه

صفوی و مرادی )1392(
122 نفر از دانشجویان علم 

اطالعات
پرسشنامه

نيمــی از 16 پژوهــش مــورد بررســی ايرانــی و شــمار کل افــراد پيمايش شــده 
3753 نفــر )به طــور ميانگيــن حــدود 235 نفــر( بودنــد. داده هــای 12 پژوهــش بــا 
پرسشــنامه و 4 پژوهــش نيــز بــا مصاحبــه و پرسشــنامه بــه دســت آمــد )جــدول 1(.

جدول2. عوامل موثر برکسب وکار کارآفرینانه

درصدفراوانیشاخص

122/3ساختار سازمانی
245/6انتشار یافته های علمی

413جذب منابع مالی
122/3قراردادهای پژوهشی

122/3ایجاد پارک علم و فناوری
39/7روحیه علمی و دانش پژوهی استادان

122/3ارزش های مشرتک
245/6تعامل مستمر با محیط

39/7تناسب آموخته ها با نیازهای کسب وکار

39/7ریسک پذیری

245/6موفقیت طلبی
413خالقیت و نوآوری
122/3مرکز کنرتل درونی
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درصدفراوانیشاخص

413اعتاد به نفس
245/6استقالل طلبی
122/3برنامه ریزی

635/19محتوای آموزشی
122/3هنجارهای اجتاعی

245/6سیاست های حایتی دولت
245/6زیرساخت های فیزیکی

245/6تجهیزات پژوهشی
122/3بازبودن بازار داخلی
39/7فرهنگ کارآفرینانه
245/6روحیه آینده نگری

122/3شیوه آموزشی آینده محور
122/3یادگیری اجتاعی

122/3سواد آینده
39/7مهارت های تجزیه وتحلیل

245/6همکاری های گروهی
39/7مهارت تصمیم گیری

122/3تفکر سیستمی
31100جمع

31 متغيــر در 16 مطالعــه شناسايی شــد. »محتــوای آموزشــی« )19/6 %) در مرتبــه 
اول و مؤلفــه »جــذب منابــع مالــی«، »خاقيــت و نــوآوری« و»اعتمادبه نفــس« 13% در 

رتبــه دوم تکــرار قــرار داشــتند )جــدول 2(.
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CMA جدول3. نتایج محاسبة اندازه اثر مستقل وترکیبي مؤلفه ها در نرم افزار

نوع اثرشاخص
اندازه 

اثر

حد 

پایین
آمارهZحد باال

سطح 

معنی داری

شدت 

تأثیر

زیرساخت های 

فیزیکی
قوی0/8300/7470/88810/4930/000اثر ترکیبی

روحیه علمی 

و دانش پژوهی 

استادان

متوسط0/7760/6710/8509/1430/000اثر ترکیبی

متوسط0/7540/6270/8427/8570/000اثر ترکیبیاعتادبه نفس

متوسط0/6500/5030/7606/8470/000اثر ترکیبیتجهیزات پژوهشی

متوسط0/6400/5070/7437/4470/000اثر ترکیبیاستقالل طلبی

متوسط0/6300/4940/7357/2840/000اثر ترکیبیریسک پذیری

متوسط0/6210/4940/7227/6870/000اثر ترکیبیمحتوای آموزشی

متوسط0/6140/5200/69410/0400/000اثر مستقلبرنامه ریزی

متوسط0/5470/3170/7164/2100/000اثر ترکیبیروحیه آینده نگری

متوسط0/5430/4180/6477/3530/000اثر مستقلساختار سازمانی

متوسط0/5090/3260/6554/9320/000اثر ترکیبیخالقیت و نوآوری

قراردادهای 

پژوهشی
ضعیف0/4700/3770/5548/7900/000اثر ترکیبی

تناسب آموخته ها 

با نیازهای 

کسب وکار

ضعیف0/4600/2980/5965/1240/000اثر ترکیبی

هنجارهای 

اجتاعی
ضعیف0/4500/3320/5546/8030/000اثر مستقل

شیوه آموزشی 

آینده محور
ضعیف0/4500/1960/6473/3230/000اثر مستقل

مهارت 

تصمیم گیری
ضعیف0/3900/1250/6032/8230/001اثر ترکیبی

ضعیف0/3800/1140/5952/7430/005اثر مستقلسواد آینده
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نوع اثرشاخص
اندازه 

اثر
حد 
پایین

آمارهZحد باال
سطح 

معنی داری
شدت 
تأثیر

همکاری های 

گروهی
ضعیف0/3700/1020/5882/6630/006اثر ترکیبی

ضعیف0/3600/0910/5802/5840/008اثر مستقلیادگیری اجتاعی

ضعیف0/3520/2570/4416/8680/010اثر ترکیبیموفقیت طلبی

ضعیف0/3290/1680/47203/8910/0015اثر ترکیبیجذب منابع مالی

تعامل مستمر با 

محیط
ضعیف0/3210/1060/5072/8780/017اثر ترکیبی

سیاست های 

حایتی دولت
ضعیف0/3110/1800/4314/5150/020اثر ترکیبی

ضعیف0/3100/0350/5422/1980/023اثر مستقلتفکر سیستمی

ایجاد پارک علم و 

فناوری
ضعیف0/2990/0620/5042/4570/028اثر ترکیبی

مهارت های 

تجزیه وتحلیل
ضعیف0/2900/0130/5262/0470/031اثر ترکیبی

ضعیف0/2800/0880/4522/8330/033اثر مستقلارزش های مشرتک

بازبودن بازار 

داخلی
ضعیف0/2550/0620/4302/5680/38اثر مستقل

فرهنگ 

کارآفرینانه
ضعیف0/2490/0920/3943/0770/041اثر ترکیبی

ضعیف0/1800/1310/2297/0410/045اثر مستقلمرکز کنرتل درونی

انتشار یافته های 

علمی
رد 0/0210/3601/7520/055-0/176اثر ترکیبی

  CMAــر مســتقل و ترکيبــي مؤلفه هــا در نرم افــزار ــدازة اث ــه ان ــوط ب     نتايــج مرب
در جــدول 3 نشــان داد، ســطح معنــاداري بــراي مؤلفــه »انتشــار يافته هــای علمــی« 
بيشــتر از ســطح معنــاداري )0/05( اســت. و از ايــن رو بــی اثــر دانســته شــد. ســطح 
معناداري ســـاير مؤلفه ها از )0/05( کمتر و ازا ين رو معنـــادار و تـــأثير آن هـــا بـــر 
کارآفرينــی پذيرفتنــی دانســته شــد. بــر اســـاس طبقـه بنـــدي )Cohen (1988، اندازة 
اثــر کمتــر از 0/5 بــه معنــاي تأثيــر کــم اســت، انــدازة اثــر بيــن 0/5 تــا 0/8 شـــدت 
تـــأثير متوســط را نشــان مي دهــد و انــدازة اثــر بيشــتر از 0/8 نشــان دهندة شــدت 
ــی«  ــاخت های فيزيک ــه »زيرس ــر مؤلف ــدت تأثي ــن رو، ش ــت. از اي ــاد اس ــر زي تأثي

برابــر 0/83، زيـــاد و بـــيش از بقيـــة مؤلفه ها اســت.
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نتیجه گیری
ــه  ــر مؤلف ــدازة اثـ ــان داد ان ــا نش ــي مؤلفه ه ــر ترکيب ــدازة اث ــه ان ــوط ب ــج مرب نتاي
ــاالت  ــه از مق ــر گرفت ــه ب ــن مؤلف ــت. اي ــادار نيس ــی« معن ــای علم ــار يافته ه »انتش
)Ugwu & Ezeani (2012، حيــدری، خادمــی زاده ســقائی طلب )1394( اســت. ايــن 
ــد. بنابرايــن احتمــال دارد مؤلفــه ايــن  دو مطالعــه نظــرات دانشــجويان را پيموده ان
يافتــه بــه علــت ناآشــنايی دانش آموختــگان بــا اولويت هــای پژوهشــی کارآفرينــی، 
ــگ  ــود فرهن ــازار کار، نب ــا ب ــی و مشارکت نداشــتن در پژوهــش متناســب ب ناآگاه
ــوده اســت.  ــودن پژوهش هــا ب ــردی نب ــج علمــی در عمــل و کارب ــری نتاي به کارگي
مؤلفــه »زيرســاخت های فيزيکــی« بــا بيشــترين اثرگــذاری )0/83(مؤلفــه در 
ــری )1396(  ــب )1394( و صاب ــقائی طل ــی زاده وس ــدری، خادم ــای حي پژوهش ه
ــه  ــن رو ب ــد. از اي ــجويان بوده ان ــه دانش ــن دو مطالع ــخگويان اي ــد. پاس ــد ش تايي
ــات  ــد زيرســاخت های فيزيکــی، امکان ــه باي منظــور ايجــاد کســب وکار کارآفرينان
و تجهيــزات الزم بــرای کارآفرينــی فراهــم شــود، می تــوان نتيجــه گرفــت، توســعه 
زيرســاخت های الزم بــرای کارآفرينــی حل کننــده بســياری از مشــکات پيــش روی 

ــگان اســت.  دانش آموخت
مؤلفه هــای »روحيــه علمــی اســتادان« )0/78( بــر مبنــای مقالــه صابــری )1396( 
و حيــدری، خادمــی زاده وســقائی طلب )1394(، و »اعتمادبه نفــس« )0/75( بــر 
اســاس مطالعــات محمــدی و مرجانــی )1393(، ابــاذری و باب الحوائجــی )1397(، 
 (2012) Leonard & Clementson حيــدری، خادمــی زاده و ســقائی طلب )1394(، و
ــورد مطالعــه  ــد. جامعــه م ــرار دارن ــت ق در رتبه هــای بعــدی از نظــر درجــه اهمي
ــقائی طلب )1394(،  ــی زاده وس ــدری، خادم ــری )1396( و حي ــه صاب ــاالت مقال مق
نيــز دانشــجويان بوده انــد. پــس می تــوان نتيجــه گرفــت وجــود اســتادان باتجربــه 

ــد.  ــی دامــن می زن ــه کارآفرين ــگان ب ــه گرايــش دانش آموخت ــد، ب و کارآم
ــد و  ــد کردن ــجويان تايي ــداران و دانش ــس« )0/754( را کتاب ــه »اعتمادبه نف مؤلف
ــجويان  ــس دانش ــت اعتمادبه نف ــس الزم اس ــتند. پ ــی دانس ــرک کارآفرين آن را مح
ــگاه،  ــک در دانش ــئوليت های کوچ ــن مس ــده گرفت ــر عه ــا ب ــل ب ــن تحصي در حي
برگــزاری رويدادهــای دانشــگاهی، حضــور در محيــط عملــی و کارآمــوزی واقعــی 

در محيــط کار تقويــت شــود.
    مؤلفــه »محتــوای آموزشــی« در بيــن پژوهش هــای منتخــب بيــش از همــه تکــرار 
شــده بــود )0/62= متوســط روبــه بــاال(. بــه نظــر می رســد محتــوای آموزشــی در 
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ــرده  ــب ک ــود جل ــه خ ــان را ب ــه محقق ــگاه ها توج ــی در دانش ــوص کارآفرين خص
اســت. تحقيقــات دربردارنــده ايــن مولفــه شــامل دانشــجويان، اســتادان و کتابــداران 
نشــان می دهــد ايــن مؤلفــه مــورد توجــه همــه قــرار گرفتــه اســت. لــذا الزم اســت 
ــه  ــد. البت ــت دهن ــه اهمي ــن مؤلف ــه اي ــی ب ــزان آموزش ــت گذاران و برنامه ري سياس
ــط  ــی و پياده ســازی آن در محي ــاد عمل ــه ابع ــدون توجــه ب ــی ب ــوزش کارآفرين آم
ــره  ــل گ ــا عم ــی ب ــرا کارآفرين ــد زي ــی، ممکــن اســت از اثربخشــی آن بکاه واقع

خــورده اســت.
ــب  ــط«، »تناس ــا محي ــتمر ب ــل مس ــی«، »تعام ــع مال ــذب مناب ــای »ج مؤلفه ه
ــوآوری«،  ــت و ن ــک پذيری«، »خاقي ــب وکار«، »ريس ــای کس ــا نيازه ــا ب آموخته ه
ــه  ــی«، »روحي ــزات پژوهش ــل«، »تجهي ــای تجزيه وتحلي ــس«، »مهارت ه »اعتمادبه نف
علمــی و دانــش پژوهــی اســتادان« و » مهارت تصميم گيــری« بيــش از دو بــار تکــرار 
شــده بودنــد. ايــن نشــان می دهــد توجــه محققــان بــه کارآفرينــی دو گونــه اســت. 
گونــة نخســت شــامل عوامــل زمينــه ای بــرای راه انــدازی کســب وکار کارآفرينانــه 
ــزات  ــط«، »تجهي ــا محي ــل مســتمر ب ــی«، »تعام ــع مال اســت همچــون »جــذب مناب
ــا  ــا ب ــب آموخته ه ــتادان«، »تناس ــی اس ــش پژوه ــی و دان ــه علم ــی«، »روحي پژوهش
نيازهــای کســب وکار« ؛ و عوامــل فــردی مــورد نيــاز بــرای شــروع کارآفرينــی شــامل 
ــس«،  ــوآوری«، »اعتمادبه نف ــت و ن ــک پذيری«، »خاقي ــون »ريس ــای همچ ويژگی ه
ــه ای  ــل زمين ــان عوام ــری«. در مي ــل« و »مهارت تصميم گي »مهارت های تجزيه وتحلي
مــورد بحــث، مؤلفــه »تجهيــزات پژوهشــی«، بيشــترين انــدازه اثــر را دارد )0/65(. 
ــه  ــر مؤلف ــدازه اث ــن ان ــه »اعتمادبه نفــس« باالتري ــز مؤلف ــردی ني ــل ف ــان عوام در مي

را داشــت )0/75(. 
 پژوهش هايــی کــه بــه عوامــل زمينــه ای توجه کــرده بودنــد در ميان دانشــجويان 
انجــام شــده بودنــد. بــه عوامــل فردی امــا در هر ســه جامعــة دانشــجويان، اســتادان 
ــداران  ــه کتاب ــک پذيری« در جامع ــه »ريس ــود. مؤلف ــده ب ــه ش ــداران پرداخت و کتاب
مشــاهده شــده اســت. »خاقيــت و نــوآوری« و »اعتمادبه نفــس«، در جامعــه 
ــری«  ــارت تصميم گي ــت. »مه ــوده اس ــه ب ــورد توج ــداران م ــجويان و کتاب دانش
ــد شــده اســت.  ــداران تايي ــتادان و کتاب ــه دانشــجويان، اس ــر ســه جامع توســط ه
ــه  ــورد توج ــتادان م ــجويان و اس ــه دانش ــل« در جامع ــای تجزيه وتحلي »مهارت ه
ــه ای  ــل زمين ــت عوام ــر اهمي ــتری ب ــد بيش ــجويان تأکي ــذا دانش ــت. ل ــوده اس ب
ــی وجــود بســترهای  ــرای ايجــاد کســب وکار کارآفرين ــد، و دغدغــه ايشــان ب دارن
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کارآفرينــی اســت. از آنجايــی کــه کتابــداران بــا محيــط کار آشــنايی بيشــتری دارند، 
ــد. اســتادان نيــز  ــرای کارآفرينــی می دانن مؤلفــه »ريســک پذيری« را عاملــی مهــم ب
ــر  ــت، ب ــش اس ــم و دان ــم عل ــوزش و تعلي ــه آم ــود ک ــالت خ ــه رس ــه ب ــا توج ب

»مهارت هــای تجزيه وتحليــل« و »مهــارت تصميم گيــری« تأکيــد داشــتند.
همچنيــن نتايــج نشــان داد از 31 مؤلفــه شناسايي شــده، 10 متغيــر شــامل 
»ســاختار ســازمانی«، »ارزش هــای مشــترک«، »مرکــز کنتــرل درونــی«، »برنامه ريزی«، 
ــده  ــی آين ــيوه آموزش ــی«، »ش ــازار داخل ــودن ب ــاز ب ــی«، »ب ــای اجتماع »هنجاره
محــور«، »يادگيــری اجتماعــی«، »ســواد آينــده«، »تفکــر سيســتمی« فقــط يــک بار در 
پژوهش هــای منتخــب تکــرار شــده اند و انــدازة اثــر )اثــر مســتقل( آن هــا معنــادار 
ــا  ــن مؤلفه ه ــه اي ــتر ب ــه بيش ــزوم توج ــان دهنده ل ــه نش ــت، ک ــول اس ــل قب و قاب
ــاز  ــان مؤلفه هــای »هنجارهــای اجتماعــی«، » ب ــن مي ــی اســت. در اي ــات آت در مطالع
ــی«،  ــری اجتماع ــور«، »يادگي ــده مح ــی آين ــيوه آموزش ــی«، »ش ــازار داخل ــودن ب ب
ــرح  ــی مط ــی کارآفرين ــتای آينده پژوه ــتمی« در راس ــر سيس ــده«، »تفک ــواد آين »س
شــده اند امــا چنــدان مــورد توجــه پژوهشــگران قــرار نگرفتــه اســت، بــا علــم بــه 
اهميــت آينده پژوهــی در رشــته علــم اطاعــات و دانش   شناســی، و پذيــرش ايــن 
ــد  ــون خواه ــه را دگرگ ــل جامع ــور کام ــه ط ــد ب ــای جدي ــه فناوری  ه موضــوع ک
کــرد، مديــران و متخصصــان علــم اطاعــات موظفنــد برنامــه ای اســتراتژيک بــرای 
ــه طراحــی  ــد ک ــا مســائل در کســب وکارهــای خــود در نظــر بگيرن ــی ب روياروي
ــود و  ــای موج ــا و توانمندی  ه ــام ظرفيت  ه ــری تم ــتلزم بکارگي ــه مس ــن برنام اي
انتخــاب بهتريــن روش بــرای پاســخگويی بــه تغييــرات محيطــی و هماهنــگ شــدن 
بــا آن اســت. بنابرايــن انجــام مطالعــات بيشــتر و تکــرار پژوهش هــای مشــابه قــادر 
اســت بينــش غني تــري را در ايــن خصــوص فراهــم آورد. دو مؤلفــه »مرکــز کنتــرل 
ــی  ــردی کارآفرين ــای ف ــا و مهارت ه ــه انگيزه ه ــزی« در حيط ــی« و »برنامه ري درون
اســت کــه کمتــر مــورد توجــه پژوهشــگران بــوده اســت. نتايــج فراتحليــل نشــان 
ــت  ــوی اس ــه ق ــط رو ب ــر متوس ــدازه اث ــزی« دارای ان ــه »برنامه ري ــد مؤلف می ده
ــود.  ــه می ش ــی توصي ــای آت ــه در پژوهش ه ــن مؤلف ــه اي ــه ب ــذا توج )0/61(، ل
ــر بااليــی کــه دارد )0/54( نيازمنــد  ــدازه اث ــا ان ــز ب مؤلفــه »ســاختار ســازمانی«، ني

ــت. ــده اس ــای آين ــتر در پژوهش ه ــات بيش مطالع
ــوان  ــش ت ــرای افزاي ــوق ب ــوارد ف ــه م ــه ب ــت، توج ــوان گف ــی می ت ــور کل به ط
کارآفرينــی در بيــن دانشــجويان رشــته علــم اطاعــات و دانش   شناســی، راهگشــا 
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ــا  ــا ايــن موضــوع می تواننــد ب اســت، در ايــن راســتا مديــران و متوليــان مرتبــط ب
ــر  ــر ه ــدازه اث ــتن ان ــر داش ــا در نظ ــده ب ــل احصاءش ــری عوام ــه و به کارگي توج

ــد.  ــر گام هــای ارزشــمندی بردارن ــن ام ــق اي ــه، در تحق مؤلف
براســاس نتايــج بــه دســت آمــده در ايــن پژوهــش، بــه پژوهشــگران پيشــنهاد 
مي شــود، به منظــور تعييــن مــدل نظــري و چارچــوب پژوهشـــي خـــويش، 
ــاي  ــر متغيره ــرده و ب ــتفاده ک ــش اس ــن پژوه ــده در اي ــاي شناسايي ش از متغيره
پرتکـــرار تأکيـــد کننـــد تـــا ضمن ايجــاد پايه نظــری اولية مناســب، زمينــه را براي 

بررســي ســـاير مؤلفه هــا و نـوآوري هـــاي بعــدي فراهــم ســازند.
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