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 چکیده

های شهر بیرجند با های دانشگاههای شخصیتی کتابداران شاغل در کتابخانهاین مطالعه با هدف بررسی رابطه ویژگی هدف:
 ( انجام شده است.1393دیدگاه آنان در خصوص جو کارآفرینی در کتابخانه )

شهر بیرجند در  هایهای دانشگاهتحلیلی از نوع همبستگی، کلیه کتابداران شاغل در کتابخانه –در این مطالعه توصیفی  روش:
جنس، سن، سطح تحصیالت، رشته شناختی )مشخصات جمعیت ها فرمداده گردآوری ابزار مورد مطالعه قرار گرفتند. 1393سال 

از اعضاء  نفر 5سؤالی بود. روایی پرسشنامه توسط  77و پرسشنامه محقق ساخته  تحصیلی، سابقه خدمت و دانشگاه محل خدمت(
ها با استفاده از دست آمد. دادهبه 94/0ضریب آلفای کرونباخ  مورد قرار گرفت و پایایی آن با استفاده از هیأت علمی کتابداران

یون ستگی پیرسون و رگرسطرفه، تعقیب رنج توکی، همبمستقل، آنالیز واریانس یک tهای آماری و آزمون SPSS 15افزار نرم
 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. p≤05/0داری در سطح معنی

دیدگاه میانگین نمره درصد( مؤنث بودند.  4/67نفر ) 31درصد( مذکر و  6/32نفر ) 15کتابدار مورد مطالعه،  46از  ها:یافته
در کتابداران  ها نسبت به آقایان،در خانمکتابداران در خصوص انجام اقداماتی در زمینه کارآفرینی در کتابخانه محل خدمت 

نسبت به  کیکتابداران دانشگاه علوم پزشدر  کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکتری نسبت به کتابداران دیپلم و کاردانی و نیز
میانگین نمره دیدگاه ( >05/0p) .طور معناداری بیشتر بودپیام نور، آزاد، فرهنگیان و صنعتی به یرجند،های بکتابداران دانشگاه

طور معناداری کتابداران دانشگاه علوم پزشکی در خصوص نظام پاداش در کتابخانه نسبت به دیدگاه کتابداران دانشگاه بیرجند به
ها رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و این نگری با جو کارآفرینی در کتابخانهبین ویژگی شخصیتی آینده .(p=03/0) بیشتر بود

 (p=05/0را تبیین کند. ) هاروحیه کارآفرینی در کتابخانهدرصد متغیر  9تواند حدود ویژگی می

 های بیرجندهای شخصیتی، جو کارآفرینی، کتابداران، دانشگاهویژگیها: هکلیدواژ
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 مقدمه

توان می را رسانیاطالع مراکز ها وکتابخانه ،اندخوانده دانش عصر را آن که یکم بیست و قرن در 

 و دانشی جامعه نیازهای اطالعاتی رفع جهت را خود خدمات که دانست ترین مراکزیمهم از یکی عنوانبه

 را چیزهمهعرصه جهانی  در نوظهور هایفناوری که ایهزاره دهند. درانجام می پژوهشگران خصوصبه و

 نماندن از رقابت تنگاتنگی عقب و تحوالت با شدن همگام جهتها همکتابخانه اند،داده قرار تأثیر تحت

 افزایش داشت. افزایش جمعیت، نخواهند و کارآفرینی جدید هایایده بروز جز راهی است، جریان در که

 سواد باال رفتن های اطالعاتی کاربران وفناوری هایمهارت نسبی محور، افزایشخدمت هایسازمان تعداد

جرگه  به مراکز اطالعاتی را و هاکتابخانه ورود ضرورت هستند که مواردی از همگی اطالعاتی آنها

 (.1393است )شکاری،  کرده تشدید کارآفرینی

رسانی رقیبی نداشتند ولی امروزه در ها و مراکز اطالعاز سوی دیگر در گذشته کارکنان کتابخانه

رسانی رقیبانی حضور دارند که آشکارترین آنها اینترنت و شبکه های خدمات کتابداری و اطالعتمام جنبه

جای درخواست از تمایل دارند که به هاسازمانکنندگان و کارکنان جهانی وب است و دانشجویان، استفاده

 (. Giesecke & McNeil, 2010یک کتابدار، خود در اینترنت به جستجوی اطالعات بپردازند )

های اخیر در همه ابعاد حرفه کتابداری در هر حال تغییر و تحوالت گسترده و گوناگونی که در سال

ها را تحت تأثیر قرار داده و از سوی دیگر ضرورت سو انواع کتابخانهرسانی رخ داده است، از یکو اطالع

را برای کارکنان  1رورت ورود به کارآفرینیناپذیر کرده است و ضواکنش به آنها را بیش از پیش اجتناب

  .(Allison, 2007این حوزه بیش از پیش ضروری ساخته است )

 به امکانات، و منابع از استفاده اثربخش با که هاییفعالیت مجموعه از است عبارت کارآفرینی

 شودمی منجر جدید هایارزش ایجاد به کند،می کمک و اجتماعی اقتصادی پیشرفت تحریک و پایداری

 باید کارآفرینی ترویج برای (.Yamada, 2004) آوردمی فراهم را تازه اشتغال و استخدام هایفرصت و

می قرار تأثیر تحت را کارآفرینی وسعت که داشته باشد. عواملی وجود سازمان درون در مناسبی شرایط

  (.Wee-Liang & Teck-Meng, 2002) شودمی کارآفرینی نامیده جو دنده

 هایایده با یرساناطالع و کتابداری متخصص آن طی در که فرایندی یعنی کتابداری در کارآفرینی

صفوی ) ورزد مبادرت خدمت یا کاال تولید به یابنده، رشد نوآور و جدید هایفرصت شناسایی و خالق نو،

 و نوآوری برای خالقیتبا  همراه های جدیدفرصت شناسایی در کتابداری کارآفرینی(. 1392و مرادی، 
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هاست. آگاهی از بازار، محیط، جامعه و نیازهای مشتریان و دارا بودن نگرش کارآفرین، ارزش آفرینش

دهد )محمدی رسانی را در آفرینش و یا یافتن فرصت و پرداختن به آن یاری میمتخصص کتابداری و اطالع

 (.1393و مرجانی، 

 و دیریتم دانشمندان اقتصاددانان، سوی از مختلفی دهایرویکر و نظریه کارآفرینی تبیین برای

 روانشناسان توجه مورد کارآفرینی ،1950 دهه اوایل از میان، این در. است شده ارائه رفتاری علوم محققان

 بسیاری واجر کارآفرینانه اهداف رفتارها و تشریح برای عاملی عنوانبه شخصیتی یهاویژگی و گرفت قرار

 شریحت برای ساختارهایی افراد، شخصیتی یهاویژگی گفت توان(. میLlewellyn & willson, 2003یافت )

 موقعیتی به ت،متفاو افراد چرا که کنندمی کمک موضوع این تشریح به که باشندمی آنها رفتاری یهاویژگی

 ینا توسعه و افراد کارآفرینی یهاویژگی سنجش واقع در. دهندمی نشان متفاوت یهاواکنش مشابه،

 توجهیابلق کمک کنونی متغیر دنیای در موفقیت کسب جهت در تالش برای ایشان به آنان، در هاویژگی

 (.Toftoy, 2002) نمود خواهد

محیط کارآفرینی  میان رابطه بررسی به خود پژوهش ( در2008و همکاران ) 1در این راستا، شیپرز

رابطه مستقیم میان  که داد نشان تحقیق پرداختند. نتایج پذیریریسک و های نوآوریبا ویژگی و سازمانی

 و پاداش های حمایت مدیریتیشاخص میان است. همچنین داشته وجود نوآوری و سازمانی کارآفرینی جو

 در و پذیری مرزهای سازمانانعطاف هایمیان شاخص اما دارد وجود رابطه نوآوری با کار در استقالل و

 نشد. ای یافترابطه نوآوری با زمان بودن دسترس

های شخصیتی کارآفرینی کتابداران ( با هدف سنجش ویژگی1388های تحقیق رستگار هروی )یافته

پذیری، مرکز کنترل درونی و کارآفرینی طلبی، خالقیت، ریسکهای شخصیتی توفیقنشان داد، بین ویژگی

کتابداران رابطه معناداری وجود دارد؛ اما بین ویژگی شخصیتی تحمل ابهام و کارآفرینی کتابداران رابطه 

دارا بودن ( در مطالعه خود بیان داشتند که 1390دست نیامد. همچنین محمدی و همکاران )معناداری به

برای بروز رفتارهای  را خطرپذیر و مستقل زمینه گرا،آینده نفس، به اعتماد دارای طلب،کارکنان موفقیت

 آورد.می ها فراهمسازمان در کارآفرینانه

منظور غلبه بر مشکالت خود، به کتابدارانی رسانی بهبراساس آنچه عنوان شد، نظام کتابداری و اطالع

موفقیت بیشتر، خالقیت و نوآوری، پذیری حساب شده، نیاز به های کارآفرینی همچون ریسکبا قابلیت

گرایی، کانون کنترل درونی و ... نیاز دارند تا بتوانند عرصه کتابداری را متحول و همگام طلبی، عملچالش
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های کمک فناوری با توانندمی کارآفرینی شناختیهای روانویژگی با با تغییرات جهانی کنند. کتابداران

های فعالیت در سایه آنان به خدمات بهتر و اطالعاتی مراجعان نیازهای با مطابق هایینوآوری به ارائه نوین

های شخصیتی کتابداران شاغل در کتابخانهبررسی رابطه ویژگییابند. لذا این مطالعه به  دست کارآفرینانه

پرداخته  1393در سال  های شهر بیرجند با دیدگاه آنان در خصوص جو کارآفرینی در کتابخانههای دانشگاه

 باشد:است و به دنبال بررسی فرضیات ذیل می

های شخصیتی کتابداران با دیدگاه آنان در خصوص جو کارآفرینی در کتابخانه رابطه بین ویژگی (1

 مثبت و معناداری وجود دارد.

میانگین نمره دیدگاه کتابداران در خصوص جو کارآفرینی در کتابخانه برحسب مشخصات  (2

سن، سطح تحصیالت، رشته تحصیلی، سابقه خدمت، دانشگاه محل خدمت( دموگرافیک )جنس، 

 متفاوت است.

 

 مبانی نظری پژوهش 

 کارآفرینی

 تانداردیاس تعریف هنوز آن مورد در تحقیقات قرن سه از بیش و کارآفرینی تاریخی قدمت علیرغم

 متفاوت بتنسبه تعاریفی کارآفرینی نظرانصاحب تعداد به که گفت توانمی جرأت به و ندارد وجود آن از

 (.1388وی، است )رستگارهر شده نگریسته آن به اقتصادی دید با تنها نیز در بیشتر اوقات و دارد وجود آن از

 او که اقتصاددان این. کاربرد به  1بار اسچیومپتر اولین را فعلی مفهوم و معنا در کارآفرینی اصطالح 

 کارآفرینی واژه ریشه. داندمی اقتصادی توسعه عامل ترینمهم را کارآفرینی نامند،می کارآفرینی علم پدر را

 وبستر کارآفرین نامهواژه است. در گرفته نشأت شدن متعهد معنای به (Entreprendre) فرانسوی کلمه از

 امعج تعریفی در. کند تقبل و اداره سازماندهی، را اقتصادی فعالیت خطرهای شودمی متعهد که است کسی

 هانیازمندی به را نوآوری و خالقیت که است منظمی و یافتهساخت فرآیند نتیجه کارآفرینی گفت توانمی

های کارآفرین بودن به معنی در هم آمیختن ویژگی (.1382)استادزاده،  دهدمی پیوند بازار در هافرصت و

توان پرورش های شخصیتی را میشخصیتی، ابزار مالی و منابع موجود در محیط کار است؛ بسیاری از ویژگی

کارآفرینی تبدیل ایده نو به محصول  (.1383حسینی، )شاهداد و به کمک آن در کار به موفقیت دست یافت 
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زایی اشاره کرد وری، ایجاد ثروت، رفاه و اشتغالتوان به افزایش بهرهیج آن مییا خدمات است که از نتا

 (.1388)احمدپورداریانی و مقیمی، 

 

 های شخصیتی کارآفرینانهویژگی
های متنوعی به افراد کارآفرین ها، کارکردها و فعالیتدر سیر تبیین مفهومی کارآفرینی، ویژگی

های شخصیتی گیری رویکرد ویژگیم شده در این زمینه به شکلنسبت داده شده است. مطالعات انجا

برخی ویژگی که است بر این اعتقاد کارآفرینانه، شخصیتی هایویژگی رویکرد درکارآفرینانه منجر شد. 

انسان باشد؛  در روحیه کارآفرینی توسعه ساززمینه تواندمی که دارد شده وجود تعریف های شخصیتی

است،  آن صورت پذیرفته با ارتباط در بسیاری هایپژوهش اخیر هایسال که طی هاییمقوله از بنابراین یکی

در خصوص کارآفرینان  متعددی هایویژگی طورکلی،است. به هاشخصیتی کارآفرین هایویژگی بررسی

 شناختیروانهای ریشه کنند تامی روانشناسان تالش ارتباط این است. در شده شناسایی مختلف تحقیقات در

 (. 1392)نعمتی، کنند  را تعیین دهندمی انجام کارآفرینان که اعمالی

های اصلی و مهمی مانند نظران کارآفرینی، قابلیتدر طی دو دهه آخر قرن بیستم، غالب صاحب

 & Hood(، کانون کنترل )Olakitan & Ayobami, 2011پذیری )(، ریسکGalbraith, 2002خالقیت )

Young, 1993طلبی )ملک(، موفقیت1386طلبی، اعتماد به نفس )زالی و همکاران، (، تحمل ابهام و استقالل

های اساسی افراد کارآفرین عنوان ویژگیرا به (1389)کیانا،  نگری( و آینده1392احمدی و پوربهرام، 

 گردد.اند که در ذیل به آنها اشاره میبرشمرده

  :هایی مورد استفاده قرار حلعنوان راهو فنون جدیدی است که به هاخالقیت به معنای ایدهخالقیت

 .(Prochaska, 2002شده را حل کنند )گیرند تا بتوانند مشکالت شناختهمی

 دارد. کارآفرینان  وی بستگی گذشته تجارب و فرد شخصیت به پذیریریسک پذیری:ریسک

 بودن، انگیزبر چالش عالوه که کنندمی دنبال را اموری و دهندمی را ترجیح خطرپذیری در اعتدال

 غیرممکن باشد. نه و الوصولسهل نه خیلی

 :بسیار از موضوعات و کارآفرینانه شخصیتی مهم هایویژگی از کنترل یکی کانون کانون کنترل 

 چگونه که شخص است آن معنای شود و بهمی سازمان محسوب و مدیریت حوزه در اهمیت حائز

 کارآفرینانه ویژگی شخصیتی دهد. اینمی نسبت یا دیگران خود به را منفی یا مثبت نتایج منبع

 درونی کنترل از کانون است. منظور بیرونی درونی و بیرونی درونی، کانون کنترل بعد سه بر مشتمل

 کانون .داندمی خود پایدار نسبتبه هایویژگی یا رفتار از را ناشی خاصی رویداد فرد که است آن



 149 ... یتیشخص یهایژگیرابطه و یبررس                                                                1394و زمستان زیی، پا2، شماره 5سال 

 

آمده،  خاصی رفتار دنبال به که را منفی یا مثبت نوعی تقویت فرد که است معنا این به بیرونی کنترل

 عوامل طرح با و کند تلقی شانس اتفاق و و تصادف نتیجه را آن بلکه نداند؛ خود رفتار معلول

 و درونی کنترل دو ویژگی از همزمان فرد کهکند. هنگامی نفی را آن بینیامکان پیش محیطی،

گیرد خطاب می بیرونی درونی کنترل کانون باشد، داشته وضعیتی متوسط یا بوده برخوردار بیرونی

 (.1392)نعمتی، 

 :عنوان بخشی از زندگیقدرت تحمل ابهام عبارت است از پذیرفتن عدم قطعیت به تحمل ابهام ،

آنکه شخص بداند قل بیتوانایی ادامه حیات با دانش ناقص درباره محیط و تمایل به آغاز فعالیتی مست

رسد کارآفرینان بدون اینکه احساس تهدید یا ناراحتی کنند آیا موفق خواهد شد یا خیر. به نظر می

نیافته و غیرشفاف روبهطور اثربخش با شرایط و اطالعات مبهم، ناقص، غیرقطعی، سازمانقادرند به

 (.1381د )احمدپورداریانی، رو شوند و ضمن رفع ابهامات، آنها را به نفع خود تغییر دهن

 د تأکید عنوان نیروی بسیار برانگیزاننده مورهایی است که بهنیاز به استقالل از ویژگی طلبی:استقالل

صورت عباراتی مانند کنترل داشتن بر سرنوشت خود، توان بهطلبی را میواقع شده است. استقالل

 (.1381تعریف کرد )احمدپورداریانی، کاری را برای خود انجام دادن و آقای خود بودن 

 :و  دهد تا از خود تصویری مثبتاعتماد به نفس دیدگاهی است که به فرد اجازه می اعتماد به نفس

واقعی داشته باشند. داشتن اعتماد به نفس به این معنی نیست که فرد قادر به انجام همه کاری هست. 

-میدارند. حتی وقتی که بعضی از انتظاراتشان برآورده ن افراد با اعتماد به نفس انتظارات واقعگرایانه

کنند و خودشان را قبول دارند )رجبی پور میبدی، دعائی و امامی شود دیدگاه   مثبتشان را حفظ می

 (.1391میبدی، 

 انسانی  زهاینیا دیگر از که بشری مشخص انگیزه موفقیت، کسب به نیاز مفهوم به طلبی:موفقیت

چالش  و ترقاب به دست خود درونی محرک و انگیزه کارگیریبه با که آفرینانیکار. است متمایز

احمدی و پوربهرام، کنند )ملکمی احساس را شدنمطرح و یافتن توفیق به نیاز نوعیبه زنند،می

1392.) 

 سازمان آینده از دیدگاهی و تصور آنها. بروند خواهندمی کجا به دانندمی کارآفرینان :نگریآینده 

 چنین داشتن ولی باشد، قطعی و مدتکوتاه ریزیبرنامه به مجبور کارآفرین شاید گرچه .دارند خود

 نماید هماهنگ هدف به رسیدن جهت برای یک در را مدتکوتاه هایبرنامه این تواندمی دیدگاهی

 (.1389)کیانا، 
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 پیشینه تحقیق
به دنبال آن تغییر در انتظارات مراجعان و رسانی، تغییرات در فناوری و در حوزه کتابداری و اطالع

ظ ها و کتابداران را ملزم کرده است تا برای حفکنند، کتابخانهدهندگان خدمات عرضه میامکاناتی که ارائه

ای بقای خود مبارزه کنند. همچنین در این حوزه، با وجود اینکه هسته اولیه کاری آن، یعنی تدارک مجموعه

و کمک به کاربرد آنها ثابت مانده است اما چگونگی انجام این کارها در حال تحول  یافته از موادسازمان

ها نهعنوان سبک زندگی مطرح است؛ بنابراین بسیار حیاتی است که کتابخاطوری که تغییر و تحول بهاست به

ه به بازاریابی نهای منفعل اطالعات حرکت کنند و فعاالعنوان کانالو کتابداران فراتر از نقش سنتی خود به

 (.1393خدمات خود بپردازند و به کارآفرینی در سازمان خود بپردازند )محمدی و مرجانی، 

های شخصیتی کارآفرینان پرداخته شده است که در در مطالعات مختلفی به بررسی رابطه ویژگی

 گردد.ذیل به برخی از این مطالعات اشاره می

 و انکتابدار کارآفرینی شخصیتی یهاویژگی سنجش» امن با پژوهشی ( در1388هروی ) رستگار

 بین معناداری رابطه که کندمی بیان «تهران شهر دولتی یهادانشگاه یهاکتابخانه در شاغل رساناناطالع

 کارآفرینی میزان و درونی کنترل کانون پذیری،ریسک خالقیت، موفقیت، به نیاز شخصیتی یهاویژگی

 ارآفرینیک میزان و ابهام تحمل شخصیتی ویژگی بین معناداری رابطه و دارد وجود رساناناطالع و کتابداران

 میزان و جنسیت کار، سابقه) فردی مشخصات بین معنادار رابطه وجود. ندارد وجود رساناناطالع و کتابداران

 بین عناداریم رابطه که کندمی بیان اما؛ کندمی رد را ایشان کارآفرینی میزان و دهندگانپاسخ( تحصیالت

 امعهج نیمی از مجموع در. دارد وجود ایشان کارآفرینی میزان و رساناناطالع و کتابداران تحصیلی رشته

 .شدند معرفی ضعیف بسیار و ضعیف کارآفرینی، نظر از آماری

 هرشت دانشجویان کارآفرینی شخصیتی هایویژگی( 1391در پژوهشی دیگر، منصوری و همکاران )

 براساس. دادند قرار مطالعه مورد 1389-1388 تحصیلی سال در را تهران دانشگاه رسانیاطالع و کتابداری

 دانشگاه کتابداری رشته درصد دانشجویان 4/38 تنها شد انجام پیمایشی روش به که پژوهش این یهایافته

 .داشتند مطلوب وضعیت با زیادی فاصله و بودند کارآفرینی شخصیتی یهاویژگی دارای تهران

 شناختی جمعیت متغیرهای مطالعه»عنوان  با( 1393الحوائجی و همکاران )باب که تحقیقی در

 مکتب گاهدید از کارآفرینی شناختیی روانهاویژگی بر آن تأثیر و دانشگاهی یهاکتابخانه کتابداران

 – پیمایشی روش و توصیفی نوع از «اسالمی آزاد جامع دانشگاه واحدهای: موردی مطالعه گرایانه،انسان

 بیشتر وسطمت حد از معناداری طوربه کتابداران در کارآفرینی شناختیی روانهاویژگی دادند؛ انجام تحلیلی

 یهاویژگی با کتابداران تحصیالت سطح و کتابداری تحصیلی مدرک معناداری بین رابطه و بود
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 رهایمتغی با کتابداران شناختیروان یهاویژگی از برخی بین همچنین. وجود داشت آنان شناختیروان

 این قیاسم نمرات افزایش با که بوده مستقیم و مثبت ضریب دارای تحصیالت سطح و تحصیلی مدرک

 شناختیروان یهاویژگی بین در. یافتمی افزایش کتابداران کارآفرینی شناختیروان یهاویژگی متغیرها،

 شناختی عیتجم متغیرهای از را تأثیر میزان بیشترین نوآوری و تأثیر میزان کمترین نگریآینده کارآفرینی،

 .پذیردمی

 به متناسب شده بندیطبقه گیری تصادفینمونه روش به پژوهشی در( 1392عابدی ) و عسگراوغلی

 نتایج. پرداختند توانمندسازی گریمیانجی با کارکنان شغلی عملکرد بر کارآفرینانه شخصیت تأثیر بررسی

 مسیر شخصیت را برای ضریب 93/0ساختاری، مقدار  مدل استاندارد ضرایب تخمین از آمده دستبه

 با شخصیت کارآفرینی مسیر ضریب برای را 88/0ر مقدا و دهدمی نشان شغلی عملکرد با کارآفرینی

 دهد.می نشان توانمندسازی گریمیانجی با شغلی عملکرد

ها، به مبحث آموزش ( در پژوهش خود در رابطه با تحول مدیریت دانش در کتابخانه2013) 1هوی

های پردازد و نقش کتابداران را در آموزش مهارتعنوان موضوعی جدید میها بهکارآفرینی در کتابخانه

 کند.کارآفرینی به دانشجویان خاطرنشان می

 یک: آموزشی متون تغییر و مالی هایتنش به پاسخ» عنوان با ایمقاله ( در2013) 2ول و ویلمت

 عنوانبه اندپرداخته 3داوتوسط ران شده معرفی مختلف کارآفرینی هایطرح بررسی به «کارآفرین کتابدار

 که ثمبح این یا و گیرد قرار خاص یهاآموزش خدمت در تواندمی کارآفرینی یهاایده چگونه اینکه مثال

 .است تغییر حال در صورت مداومبه آموزشی مدیران توسط کارآفرینی محدوده

کارآفرینان دریافتند  های شخصیتیویژگی ( در مطالعه خود در زمینه بررسی2009) 4چل و هاورث

منابع  ها، گردآوریفرصت مشاهده، ارزیابی نوآوری، قابلیت توان بهکارآفرینان می های شخصیتیاز ویژگی

اشاره  آنها از مزایای حاصل به جاری و دستیابی هایفعالیت انجام در دوراندیشی و نتیجه به میل موردنیاز،

 نمود.

دانشگاه  MBAهای شخصیتی و تمایل به کارآفرینی دانشجویان ( در بررسی ویژگی1996) 5هاین 

ت یافت. از توجهی دسگیری تصادفی انجام داد، به نتایج قابلصورت نمونهعلم و صنعت هنگ کنگ که به

                                                
1
. Hui 

2
. Willmott & Wall 

3
. Ron Dow 

4
. Chell & Haworth 

5
. Hian 
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نفر  22استفاده بود که براساس تجزیه و تحلیل آماری در ها قابلنامهدرصد پاسخ 54پاسخگو  100بین 

( نفر گرایش به کارآفرینی منفی بود. ویژگی 26/59نفر ) 32( گرایش به کارآفرینی مثبت و در 74/40)

( بود که از p=0.0195)پذیری ( و تمایل به ریسک=0.4252p(، تحمل ابهام )p=0.0041تمایل به نوآوری )

توجهی از اهمیت قابل 10/0و یا  05/0های شخصیتی در سطح توجه است و دیگر ویژگینظر آماری قابل

 برخوردار نبود.

 به نیازهایی مانند ها و ویژگیدهد، قابلیتشده در باال نشان میطور که نتایج مطالعات عنوانهمان

ها، فرصت مشاهده و ارزیابی نوآوری، قابلیتدرونی،  کنترل کانون پذیری،ریسک خالقیت، موفقیت،

 مزایای حاصل به جاری و دستیابی هایفعالیت انجام در و دوراندیشی نتیجه به میل منابع موردنیاز، گردآوری

زمینه تواندهای شخصیتی میویژگی این اند.های اساسی افراد کارآفرین عنوان شدهعنوان ویژگیبه آنها، از

 هایهای اخیر پژوهشسال که طی هاییمقوله از باشد؛ بنابراین یکی انسان در روحیه کارآفرینی توسعه ساز

بیشتر  شخصیتی کارآفرینان است. هایویژگی است، بررسی پذیرفته آن صورت با ارتباط در بسیاری

راستا با جامعه پژوهش همها صورت گرفته است که مطالعات عنوان شده در باال بر روی کارکنان کتابخانه

به  های نوینبا کمک فناوری توانندمی کارآفرینی شناختیهای روانویژگی با کتابدارانباشد. حاضر می

های فعالیت آنان در سایه به خدمات بهتر و اطالعاتی مراجعان نیازهای با مطابق هایینوآوری ارائه

های شخصیتی کتابداران شاغل در کتابخانهرابطه ویژگی بررسییابند. لذا این مطالعه به  دست کارآفرینانه

 های شهر بیرجند با دیدگاه آنان در خصوص جو کارآفرینی در کتابخانه پرداخته است.های دانشگاه

 

 روش پژوهش
های تحلیلی از نوع همبستگی، کلیه کتابداران شاغل در کتابخانه–در این مطالعه توصیفی

های پیام نور، آزاد، علوم پزشکی، دانشگاه بیرجند و دانشگاه دانشگاه کتابخانهمل های بیرجند شادانشگاه

 ها فرمداده گردآوری ابزار به روش سرشماری وارد مطالعه شدند. 1393در سال ، فرهنگیان و صنعتی

جنس، سن، سطح تحصیالت، رشته تحصیلی، سابقه خدمت، دانشگاه محل شناختی شامل: مشخصات جمعیت

های مدیران و ویژگی مؤلفه شامل 7سؤالی بود. این پرسشنامه دارای  77ساخته و پرسشنامه محقق خدمت

های ویژگیسؤال(، ارزیابی  8)اطالعات مربوط به کتابخانه محل اشتغال سؤال(،  25) سازمانیفرهنگ

ل(، رهبری )مدیریت سؤا 9ها در کتابخانه )سؤال(، پاداش 7) کتابخانه و نظام آنسؤال(،  8)شخصیتی افراد 

گذاری این پرسشنامه براساس باشد. شیوه نمرهسؤال( می 10) سازمانیفرهنگسؤال( و  10ارشد( سازمان )

 باشد.می (5) بسیار زیاد ( تا1) بسیار کمصورت ای لیکرت بهدرجه 5طیف 
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گرفت و قرار  از اعضاء هیأت علمی کتابداران نفر 5در اختیار  پرسشنامه ،رواییجهت بررسی 

نفر از کتابداران  20صورت مقدماتی بر روی تغییرات موردنظر اعمال گردید. جهت تعیین پایایی، پرسشنامه به

پرسشنامه ارسال شده،  48دست آمد. از به 94/0ضریب آلفای کرونباخ  با استفاده از پرسشنامه پایاییاجرا و 

 نفر انجام شد. 46تحلیل نهایی بر روی پرسشنامه به دلیل مخدوش بودن، حذف گردید و تجزیه و  2

وارد و با توجه اینکه براساس نتیجه آزمون  151افزار آماری اس.پس.اس.اس ها در نرمداده

مستقل، آنالیز واریانس  tهای آماری کولموگروف اسمیرنوف از توزیع نرمال برخوردار بود، از آزمون

جهت تجزیه و  p≤05/0داری طرفه، تعقیب رنج توکی، همبستگی پیرسون و رگرسیون در سطح معنییک

 ها استفاده شد.تحلیل داده

 

 هایافته

سال  36-45درصد(، افراد رده سنی  4/67ها )کتابدار مورد مطالعه، بیشترین فراوانی را خانم 46از 

درصد(  3/41سال ) 11-20درصد( و با سابقه کار  7/71درصد(، کتابدار ) 6/69ی )درصد(، کارشناس 5/43)

 (.1درصد( بودند )جدول  37دادند. بیشتر فراوانی افراد مورد مطالعه از دانشگاه بیرجند )تشکیل می

دیدگاه کتابداران در خصوص انجام اقداماتی در زمینه کارآفرینی در کتابخانه محل میانگین نمره 

در کتابداران کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکتری نسبت به کتابداران  ها نسبت به آقایان،در خانم خدمت

پیام نور،  های بیرجند،نسبت به کتابداران دانشگاه کتابداران دانشگاه علوم پزشکیدر  دیپلم و کاردانی و نیز

اه علوم میانگین نمره دیدگاه کتابداران دانشگهمچنین  .طور معناداری بیشتر بودآزاد، فرهنگیان و صنعتی به

طور معناداری پزشکی در خصوص نظام پاداش در کتابخانه نسبت به دیدگاه کتابداران دانشگاه بیرجند به

 (.2)جدول  بیشتر بود

نگری با جو کارآفرینی در نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان داد، بین ویژگی شخصیتی آینده

های شخصیتی با (، ولی بین سایر ویژگی7( )جدول p=05/0مثبت و معناداری وجود دارد ) ها رابطهکتابخانه

 دست نیامد.ها رابطه معناداری بهجو کارآفرینی در کتابخانه

ها روحیه کارآفرینی در کتابخانهتواند متغیر نگری به چه میزانی میتعیین اینکه متغیر آیندهمنظور به

عنوان متغیر بهنگری ویژگی شخصیتی آیندهمتغیره استفاده شد که  تکرگرسیون آزمون از  را تبیین کند،

نتیجه آزمون مذکور . وارد معادله شدند مالکعنوان متغیر به هاروحیه کارآفرینی در کتابخانهبین و پیش

                                                
1
. SPSS 15 
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را  هاروحیه کارآفرینی در کتابخانهدرصد متغیر  9تواند حدود نگری میویژگی شخصیتی آیندهنشان داد، 

 (.8)جدول تبیین کند که از نظر آماری معناداری بود 

 شناختی. توزیع فراوانی کتابداران مورد مطالعه برحسب مشخصات جمعیت1جدول 
 درصد فراوانی متغیر 

 جنس
 6/32 15 مرد

 4/67 31 زن

 سن

 1/26 12 سال و کمتر 35

 5/43 20 سال 45-36

 4/30 14 سال 45بیشتر از 

سطح 

 تحصیالت

 4/17 8 دیپلم و کاردانی

 6/69 32 کارشناسی

 13 6 کارشناسی ارشد و دکتری

 رشته تحصیلی
 7/71 33 کتابدار

 3/28 13 غیرکتابدار

 سابقه خدمت

 3/28 13 سال و کمتر 10

 3/41 19 سال 20-11

 4/30 14 سال 20بیشتر از 

دانشگاه محل 

 خدمت

 8/34 16 علوم پزشکی

 37 17 بیرجنددانشگاه 

 3/28 13 های پیام نور، آزاد، فرهنگیان و صنعتیدانشگاه

 

. مقایسه میانگین نمره دیدگاه کتابداران مورد مطالعه در خصوص وجود زمینه کارآفرینی در 2جدول 

 کتابخانه برحسب جنس

 دیدگاه کتابداران

 جنس

  مؤنث مذکر
 P انحراف استاندارد ±میانگین

 35/0 90/2±67/0 69/2±86/0 های آن در زمینه کارآفرینیخود و ویژگی سازمانیفرهنگ

 001/0 66/3±38/0 3±90/0 انجام اقداماتی در زمینه کارآفرینی در کتابخانه محل خدمت

 73/0 74/3±47/0 80/3±75/0 تمایل کتابداران به کارآفرینی
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 06/0 18/3±48/0 78/2±92/0 کتابخانه و نظام آن

 29/0 66/2±49/0 47/2±62/0 در کتابخانهنظام پاداش 

 20/0 08/3±59/0 79/2±88/0 رهبری سازمانی

 23/0 36/3±46/0 12/3±87/0 ویژگی کارکنان

 
. مقایسه میانگین نمره دیدگاه کتابداران مورد مطالعه در خصوص وجود زمینه کارآفرینی در 3جدول 

 کتابخانه برحسب سطح تحصیالت و رشته تحصیلی

 کتابداراندیدگاه 

 سطح تحصیالت

دیپلم و 

 کاردانی
 کارشناسی

کارشناسی ارشد 

 P و دکتری
 انحراف استاندارد ±میانگین

های آن در زمینه سازمانی خود و ویژگیفرهنگ

 کارآفرینی

53/0±38/2 77/0±89/2 55/0±12/3 12/0 

انجام اقداماتی در زمینه کارآفرینی در کتابخانه 

 محل خدمت

86/0±87/2 56/0±55/3 55/0±71/3 01/0 

 10/0 15/4±34/0 75/3±45/0 48/3±93/0 تمایل کتابداران به کارآفرینی

 12/0 12/3±46/0 15/3±67/0 61/2±72/0 کتابخانه و نظام آن

 18/0 85/2±55/0 61/2±54/0 31/2±49/0 نظام پاداش در کتابخانه

 55/0 17/3±31/0 3±71/0 76/2±86/0 رهبری سازمانی

 55/0 52/3±54/0 22/3±65/0 34/3±58/0 ویژگی کارکنان

. مقایسه میانگین نمره دیدگاه کتابداران مورد مطالعه در خصوص وجود زمینه کارآفرینی در 4جدول 

 کتابخانه برحسب رشته تحصیلی

 رشته تحصیلی دیدگاه کتابداران

 P غیرکتابدار کتابدار
 انحراف استاندارد ±میانگین

 73/0 89/2±76/0 81/2±73/0 های آن در زمینه کارآفرینیسازمانی خود و ویژگیفرهنگ

 57/0 36/3±66/0 48/3±68/0 انجام اقداماتی در زمینه کارآفرینی در کتابخانه محل خدمت

 73/0 71/3±49/0 78/3±60/0 تمایل کتابداران به کارآفرینی

 97/0 04/3±71/0 05/3±67/0 کتابخانه و نظام آن

 34/0 72/2±46/0 55/2±57/0 نظام پاداش در کتابخانه
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 67/0 92/2±70/0 01/3±71/0 رهبری سازمانی

 31/0 13/3±70/0 34/3±59/0 ویژگی کارکنان

. مقایسه میانگین نمره دیدگاه کتابداران مورد مطالعه در خصوص وجود زمینه کارآفرینی در 5جدول 

 کتابخانه برحسب سابقه خدمت

 دیدگاه کتابداران

 سابقه خدمت

P انحراف استاندارد ±میانگین 

 سال 20بیشتر از  سال 11-20 سال و کمتر 10

های آن در سازمانی خود و ویژگیفرهنگ

 زمینه کارآفرینی
76/0±96/2 76/0±78/2 70/0±78/2 74/0 

انجام اقداماتی در زمینه کارآفرینی در 

 کتابخانه محل خدمت
59/0±50/3 59/0±55/3 82/0±25/3 64/0 

 97/0 69/3±66/0 72/3±57/0 88/3±48/0 تمایل کتابداران به کارآفرینی

 96/0 04/3±62/0 03/3±67/0 09/3±77/0 کتابخانه و نظام آن

 18/0 57/2±44/0 59/2±62/0 63/2±55/0 نظام پاداش در کتابخانه

 74/0 84/2±59/0 89/2±71/0 29/3±74/0 رهبری سازمانی

 88/0 23/3±66/0 27/3±65/0 35/3±59/0 ویژگی کارکنان

 
. مقایسه میانگین نمره دیدگاه کتابداران مورد مطالعه در خصوص وجود زمینه کارآفرینی در 6جدول 

 کتابخانه برحسب محل خدمت

 دیدگاه کتابداران

 محل خدمت

P 
 انحراف استاندارد ±میانگین

 بیرجند علوم پزشکی
آزاد، پیام نور، 

 فرهنگیان و صنعتی

های آن در سازمانی خود و ویژگیفرهنگ

 زمینه کارآفرینی
80/0±92/2 65/0±83/2 83/0±73/0 28/0 

انجام اقداماتی در زمینه کارآفرینی در 

 کتابخانه محل خدمت
43/0±84/3 75/0±18/3 59/0±31/3 008/0 

 83/0 79/3±40/0 80/3±66/0 69/3±60/0 تمایل کتابداران به کارآفرینی

 82/0 96/2±89/0 06/3±74/0 12/3±36/0 کتابخانه و نظام آن

 03/0 47/2±47/0 43/2±51/0 88/2±54/0 نظام پاداش در کتابخانه
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 36/0 95/2±75/0 84/2±60/0 18/3±75/0 رهبری سازمانی

 40/0 18/3±72/0 20/3±64/0 46/3±52/0 ویژگی کارکنان

 در کتابخانهکارآفرینی  های شخصیتی کتابداران با جوویژگیهمبستگی مربوط به . 7جدول 

 متغیر
 جو کارآفرینی در کتابخانه

r p 
 06/0 28/0 های شخصیتی مثبتویژگی

 09/0 25/0 اعتماد به نفس

 14/0 22/0 طلبیموفقیت

 14/0 22/0 شیوه رهبری

 05/0 29/0 نگریآینده

 06/0 28/0 های شخصیتی مدیرانویژگی

بینی جو کارآفرینی های شخصیتی کتابداران در پیشویژگیضرایب رگرسیون مربوط به نقش  .8جدول 

 در کتابخانه

ضریب  ضریب استاندارد ضریب غیراستاندارد بینمتغیر پیش

 همبستگی

ضریب 

 تعیین

مقدار 

T 

P-

value  مقدارB مقدار  اشتباه استاندارد 

 05/0 02/2 09/0 29/0 29/0 57/0 15/1 نگریآینده

 

 نتیجه

ها نگری با جو کارآفرینی در کتابخانهنتایج مطالعه حاضر نشان داد که بین ویژگی شخصیتی آینده

روحیه کارآفرینی در کتابخانهدرصد متغیر  9تواند حدود رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و این ویژگی می

دست ها رابطه معناداری بهشخصیتی با جو کارآفرینی در کتابخانههای ولی بین سایر ویژگیرا تبیین کند  ها

 نیامد.

رایی گنگری و آینده( در مطالعه خود نشان دادند، ویژگی شخصیتی آینده1988و همکاران ) 1نمکی

باشد. این در حالی است های مطالعه حاضر میتواند بر کارآفرینی مؤثر باشد که این نتیجه همسو با یافتهمی

 نگری، با کارآفرینی رابطه معناداریآینده بین به این نتیجه دست یافتند که( 1390محمدی و همکاران ) که

رابطه  طلبی، اعتماد به نفس با تمایل به کارآفرینیگرایی، موفقیتپذیری، مردمندارد ولی بین ریسک وجود

 معناداری وجود دارد.

                                                
1
. Namaki 
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دارای  های شخصیتی کارآفرینان نشان داد که افرادی( در بررسی ویژگ2005) 1ناسینتایج مطالعه می

از  ترمیانگین اثربخش طوربه و دانندمی ارزشمند و دارمعنی مهم، را نوعی خودبه باال نفس به اعتماد

فکر  خود رها کردن به کمتر و کنندمی کار بهتر دارند. آنها کمتری نفس به که اعتماد هستند کارکنانی

 سازد.می فراهم هاسازمان در را کارآفرینی ساززمینه خود،این  که کنندمی

 های نوآوریو با ویژگی محیط کارآفرینی سازمانی میان رابطه در بررسی( 2008) شیپرز و همکاران

 با زمان دسترس بودن و در پذیری مرزهای سازمانانعطاف هاینشان دادند، میان شاخص پذیریریسک و

( نشان داد، بین ویژگی 1388های تحقیق رستگار هروی )یافتهای معناداری وجود ندارد. رابطه نوآوری

 شخصیتی تحمل ابهام و کارآفرینی کتابداران رابطه معناداری وجود ندارد.

ای دانش ههای شخصیتی در تمامی رشتههایی پیرامون کارآفرینی و ارتباط آن با ویژگیپژوهش

. حرفه کتابداری نیز با توجه به در اختیار داشتن امکانات بالقوه فراوان در بشری مورد توجه متخصصان است

های زمینه کارآفرینی از این امر مستثنا نیست. کتابداران با تقویت روحیه و انگیزه کارآفرینی براساس ویژگی

سزایی هتوانند گامی مؤثر در ایجاد مشاغل جدید بردارند و در خودکفایی کشور سهم بشخصیتی خود می

گرایی با روحیه کارآفرینی رابطه مثبت و معناداری داشت. داشته باشند. در این مطالعه تنها ویژگی آینده

. بروند خواهندمی کجا به دانندمی کارآفرینان های شخصیتی کارآفرینان است.نگری از جمله ویژگیآینده

مدت کوتاه ریزیبرنامه به  مجبور  کارآفرین شاید گرچه .دارند خود سازمان آینده از دیدگاهی و تصور آنها

 رسیدن برای جهت یک در را مدتکوتاه هایبرنامه این تواندمی دیدگاهی چنین داشتن ولی باشد، قطعی و

 (.1389نماید )کیانا،  هماهنگ هدف به

دیدگاه کتابداران در خصوص انجام اقداماتی میانگین نمره همچنین نتایج پژوهش حاضر نشان داد، 

در کتابداران کارشناسی و  ها نسبت به آقایان،در خانمدر زمینه کارآفرینی در کتابخانه محل خدمت 

 م پزشکیکتابداران دانشگاه علودر  کارشناسی ارشد و دکتری نسبت به کتابداران دیپلم و کاردانی و نیز

 .طور معناداری بیشتر بودپیام نور، آزاد، فرهنگیان و صنعتی به یرجند،های بنسبت به کتابداران دانشگاه

میانگین نمره دیدگاه کتابداران دانشگاه علوم پزشکی در خصوص نظام پاداش در کتابخانه نسبت همچنین 

 .طور معناداری بیشتر بودبه دیدگاه کتابداران دانشگاه بیرجند به

وجود ندارد.  معناداری جنسیت رابطه با کارآفرینی هایویژگی بین ،( بیان داشت1388یارایی )

های کارآفرینی کارکنان برحسب ( در مطالعه خود نشان دادند که بین ویژگی2009و همکاران ) 2پرداختچی

                                                
1
. Messina 

2
. Pardakhtchi 
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داری وجود ندارد. همچنین محمدی و مرجانی متغیرهای سابقه خدمت و سطح تحصیالت تفاوت معنی

های کارآفرینی کتابداران برحسب سابقه کاری و سطح دادند، بین ویژگی( در مطالعه خود نشان 1393)

 تحصیالت تفاوت معناداری وجود ندارد.

تحصیلی  مدرک با کتابداران( در مطالعه خود به این نتیجه دست یافتند، 1393اباذری و همکاران )

اشتند. همچنین کتابداران ری دکتابداری، کارآفرینی بیشتری نسبت به کتابداران با مدرک تحصیلی غیرکتابدا

با سطح تحصیالت کارشناسی و باالتر، بیشترین کارآفرینی را نسبت به کتابداران با سطح تحصیالت کاردانی 

 تر داشتند.و پایین

توان بیان نمود که بدون با توجه به موضوع پژوهش حاضر و مطالعات انجام شده در این زمینه می

هایی باشند که بتوانند از نجام وظایف محوله موفق خواهند بود که دارای ویژگیتردید کتابداران زمانی در ا

. باشندهای شخصیتی کارآفرینان نیز از این سنخ میهای خود استفاده کنند. ویژگیآنها در انجام مسئولیت

افزون و رسانی با تغییرات روزوجود هر یک از آنها در کتابداران باعث همگامی حرفه کتابداری و اطالع

 ها خواهد بود.رشد و دوام کتابخانه

های شخصیت آزمون از جذب زمان در که داد پیشنهاد هاسازمان به توانمی باال نتایج بندیجمع با 

 مزایای چنین از که سازماننحویبه برسد، ممکن حد ترینبیش به شاغل و شخصیت تناسب تا کنند استفاده

سایر ویژگی مورد در بیشتری است تحقیقات الزم که شودمی یادآوری انتها شود. در مندبهره رویکردی

 چراکه زمینه بگیرد، صورت هاسازمان در موضوع مهم یک عنوانبه کارآفرینی بر مؤثر شخصیتی های

 کند.می را فراهم پژوهشگران و مدیران آگاهی و درک افزایش

 

 کتابنامه
 تهران: انتشارات پردیس. کارآفرینی )نظریات، تعاریف و الگوها(.(. 1381احمدپور داریانی، محمود )

 .سریراانتشارات  تهران: .کارآفرینی مبانی .(1388) محمد مقیمی، محمود؛ احمدپورداریانی،

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

های انگیزشی (. ویژگی1393فرد، فاطمه و اباذری، زهرا )نوشینالحوائجی، فهیمه؛ اباذری، محمدرضا؛ باب

های پزشکی با تأکید بر مکتب انسانی، مطالعه موردی: شناختی( کارآفرینی کتابداران کتابخانه)روان

 .326-333(، 3) 11، فصلنامه مدیریت اطالعات سالمتواحدهای پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی. 

 کتابداران شناختیجمعیت متغیرهای مطالعه(. 1392) فاطمه فرد،نوشین ؛محمدرضا اباذری، ؛فهیمه الحوائجی،باب

 گرایانه،نسانا مکتب از دیدگاه کارآفرینی شناختیروان یهابر ویژگی آن تأثیر و دانشگاهی یهاکتابخانه
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 انیرساطالع و کتابداری علوم) شناسی دانش فصلنامه اسالمی، آزاد دانشگاه جامع واحدهای: موردی مطالعه

 .35 ،(21) 6 ،(اطالعات فناوری و

سازی برای (. بررسی اثربخشی مدیریت در زمینه1387زاده، حمید )پرداختچی، محمدحسن؛ حیدری، محمود و شفیع

 .100-71: 26، انداز مدیریت بازرگانیمجله چشمبروز و پرورش کارآفرینی. 

، پرورش روحیه کارآفرینی در میان 1391رجبی پور میبدی، علیرضا؛ حبیب اهلل دعائی و سعیده امامی میبدی، 

دانشجویان و رابطه آن با جو سازمانی، دومین کنفرانس دانشجویی کارآفرینی کشور، تهران، دانشگاه 

 http://www.civilica.com/Paper-ENTSTU02-ENTSTU02_051.htmlشاهد، 

 در شاغل رساناناطالع و کتابداران کارآفرینی شخصیتی یهاویژگی سنجش(. 1388) زهرا هروی، رستگار
 ، تهران.الزهرا دانشگاه ارشد، کارشناسی نامهپایان .تهران شهر دولتی یهادانشگاه یهاکتابخانه

های کارآفرینی دانشجویان )مورد (. ارزیابی مشخصه1386زالی، محمدرضا؛ مدهوشی، مهرداد و کردنائیج، اسداله )

 .113-81(: 55) 11، مجله مدرس علوم انسانیمطالعه: دانشگاه مازندران(. 

 . تهران: انتشارات آییژ.کارآفرینی(. 1383حسینی، علی )شاه

اطات ارتبکتاب ماه اطالعات، ها و مراکز اطالعاتی. (. کارآفرینی و بازار کار در کتابخانه1393شکاری، محمدرضا )
 .63-69(، 4) 17 شناسی،و دانش

 هب رسانیاطالع و رشته کتابداری آموختگاندانش ترغیب موانع و هاچالش(. 1392) خدیجه مرادی، ؛زینب صفوی،

 .54-29 ،(2) 2 ،فصلنامه تحقیقات مدیریت آموزشی. زاییاشتغال و کارآفرینی ایجاد

 گریمیانجی با کارکنان شغلی عملکرد بر کارآفرینانه شخصیت تأثیر(. 1392) رحیم عابدی، ؛ناصر عسگراوغلی،

 .124-105 ، 21فصلنامه توسعه کارآفرینی، . توانمندسازی

 از ،1393 خرداد 10 بازیابی شوم. موفق خواهممی –کارآفرینی در موفقیت راهکارهای .(1389) کیانا
http://www.kyanah.blogfa.com/post-30.aspx 

های کارآفرینی کتابداران )مطالعه موردی: کتابداران (. بررسی قابلیت1393محمدی، امین؛ مرجانی، سید عباس )

 .153-168(، 1) 4، رسانیپژوهشنامه کتابداری و اطالع. کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی(

های شخصیتی با (. بررسی رابطه بین ویژگی1390محمدی، حمید رضا؛ احمدی، عبداهلل؛ شایان جهرمی، شاپور امین )

 .99-120(، 1) 2، فصلنامه زن و جامعهتمایل به کارآفرینی. 

های شناختی مؤثر بر نگرشهای روانهای ویژگیارزیابی مقایسه(. 1392احمدی، پریسا و پوربهرام، بهار )ملک

مجله کتابداری های علوم پزشکی کشور. رسانی پزشکی دانشگاهکارآفرینانه دانشجویان کتابداری و اطالع

 .224-209(: 1) 16، رسانیو اطالع

http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=5627&Number=21&Appendix=0
http://www.kyanah.blogfa.com/post-30.aspx
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 کارآفرینی شخصیتی یهایژگیو بررسی(. 1391) محمود داریانی، احمدپور ؛نادر نقشینه، ؛عبدالکریم منصوری، 

 رسانیالعاط تحقیقات پژوهشی – علمی فصلنامه. تهران دانشگاه رسانیاطالع و کتابداری علوم دانشجویان
 .468-449 ،(3) 18 ،عمومی یهاکتابخانه و

و دهای دولتی تهران. های شخصیتی کارآفرینانه دانشجویان دانشگاه(. بررسی ویژگی1392نعمتی، محمدعلی )
 .47-64(، 3) 1، آفرینیفصلنامه نوآوری و ارزش

آن با مدیران صنایع. پایان مقایسه و دانشجویان بین در کارآفرینی روحیات برخی بررسی (.1388علیرضا ) یارایی،

 شیراز. شیراز: دانشگاه ارشد، کارشناسی نامه
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