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 چکیده

ایجاد ارزش  به بازار، محیط رقابتی در بتوانند تا کندیم کمک نانیاطالفر به و است اطالعات با ینیکارآفر ینیاطالفر :مقدمه

این پژوهش با هدف شناسایی  رو،نیا از. ندینما افتیدر را انتظار مورد هایپاداش عرصه نیا در یسودآور با و بپردازند افزوده

 .انجام شده است رانیا درو دستیابی به الگوی نظری اطالفرینی  ینیاطالفرهای مؤثر بر و تعیین عوامل و مؤلفه

گر یا داده بنیاد انجام گرفته استت. این پژوهش از نوع کاربردی است، که با رویکرد کیفی و روش نظریه مداخله :شناسیروش

سه قلمرو علم اطالعات و دانش شناسی، مدیریت و کتارآفرینی متخصصان و خبرگان در نفر از  30ژوهش را جامعه آماری این پ

 ابتزار ی نظتری انتختاب شتدند.گیرنمونتهی هدفمنتد و روش گیرنمونتهدهنتد، کته بتا استتفاده از متیتشتکیل و فناوری اطالعات 

 یکدگتذار یهتاروش بته هادادهبه مرحله اشباع ادامه داشت.  دنیرس تا که ،بود قیعم افتهیساختارمهین مصاحبه هاگردآوری داده

 بتاز، کدگتذاری فراینتد طتی کته بتود اولیته مضتامین از ایمجموعته ها،مصتاحبه ایتن حاصتل .شد لیتحل یانتخاب و یمحور باز،

 با هامقوله این میان پیوند محوری، کدگذاری مرحله در شد. استخراج های عمدهمقوله مفاهیم اولیه وها آن درون و از گردآوری

 کدگتذاری پتارادایم قالت  در پیامتدها و گرمداخلته شترایط ،گرمداخلته عوامتل راهبردها، محوری،پدیده علی، شرایط: عناوین

 گردید. گر ارائهو نظریه مداخله ترسیم داستان سیر نیز، انتخابی کدگذاری مرحله در ادامه در و تعیین محوری

و راهبتردی استت.  گرمداخلتهرفتتاری،  ،یارستاختعوامتل متتثثر از در ایتران  اطالفرینتی، نشتان داد های پتژوهشیافته :هایافته

ه شتد پیشتنهاد )فلتت  راستتاییهم شکل ساختار سازمانی، هایی دارند که شناسایی و اعالم شدند.همچنین هریک از عوامل مؤلفه
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ایجتاد  و اطالعاتی نیاز بعد دو در که است آن بازیابی و اطالعات وجود اطالفرینی، پدیده ایجاد در عامل مهمتریننتایج: 

شده، الگوی نظری ارائه شد. در ایتن های شناساییبه عوامل و مؤلفهباتوجه .دهدمی قرار تثثیر تحت اطالفرینی را ،ارزش افزوده

گر متدنظر قترار مؤثر بر اطالفرینی در ایران اعم از انسانی، دانشی، اقتصادی، فنی، بتافتی و مداخلته هایمؤلفهالگو، کلیه عوامل و 

های های دولتتی و مؤسستهعنوان نقشه راه و راهنمای جتامعی بترای کلیته افتراد، ستازمانتواند بهمی شدهگرفته است. الگوی ارائه

 د. مند به اطالفرینی در کشور استفاده شوخصوصی عالقه

 کارآفرینی با اطالعات.ی، اطالفرینهای مؤلفه ،اطالفرینی :هاواژهکلید

 

 مقدمه

عناوینی که هرکدام  .به عناوین متعددی مزین شده است، بریمعصری که امروزه در آن به سر می

علوم های مطالعاتی قلمروهای مختلفی در ن و منتقدان خود را دارد و موج  ظهور و بروز نظریهاطرفدار

 .است «عصر اطالعات» شودمییکی از آن عناوین که به عصر کنونی اطالق . انسانی و اجتماعی شده است

است که  پرسشیها، یکی از جدیدترین آنشده و نتیجه  های مختلفی بررسیعصر اطالعات از جنبه ویژگی

ها، اطالعات و کاالهای اطالعاتی توان دادهچگونه می :اندمتخصصان علم اقتصاد و کارآفرینی مطرح کرده

  .کرد وجوباید در مفهوم اطالفرینی جست را پرسشرا به پول و ثروت تبدیل کرد؟ پاسخ این 

پدید آمده  3«اطالعات» و 2«کارآفرینی»از پیوند ابتدا و انتهای دو واژة  1«اطالفرینی» برابرنهاده 

، او این است 4ویتزن چ.ا شخصی به نام مبتکر واژه اطالفرینی . 1391 ،علیدوستی و خسروجردی) است

اطالفرین را چنین تعریف  . ویتزنرا در اداره ثبت اختراعات آمریکا به نام خویش ثبت کرده است واژه

که  وکار اطالعاتیو از طریق یک کس  کندفردی که اطالعات را گردآوری و سازماندهی می: کندمی

ها حال باید دید اطالفرینان چگونه و با استفاده از چه روش .دهدآن را اشاعه می ه است،دارای ارزش افزود

  د.و ارزش افزوده بیشتری ایجاد کن کرده ءتوانند نقش خود را بهتر ایفاو الگوهایی می

ند چهر ،است 5رسانیو اطالع نسبت جدید در علوم کتابداریبهیک واژه  اطالفرینی اصطالح 

  بر Ramugondo, 2010) راموگوندو .ه استمشاوره اطالعات وجود داشت تبادل و از زمان شروعِمفهوم آن 

ها و ای برای پخش دادههای تازههای نوینی را پدید آورده و از راهاطالفرینان فناوریکه  این باور است

 
1. Infopreneurship 

2. Entrepreneurship 

3 .Information 

4. H. Vitzen 

5. Library & Information Science (LIS) 
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ارائه  کس  درآمدای ای برهای تازهشیوهاز اطالعات و  جدیدیهای آنان شکل .انداطالعات بهره برده

 اند. داده

 شانسها بهترین با این روشهماهنگی و همراهی ، یاینترنت و خدماتدر هنگام گسترش بازرگانی 

 رو، . از اینWeitzen & Parkhill, 2006)آورد ویتزن و پارخیلفراهم می کس  درآمد راو  موفقیتبرای 

، کارآفرینی با اطالعات یا همان اطالفرینی است های اقتصاد مبتنی بر نوآوری و خالقیتیکی از حیطه

 رقابت، به وکارهای واقعی کس محیطکند تا در این تفکر به اطالفرینان کمک می  .Gibb, 2005) جی 

  .را دریافت نمایندخود مورد انتظار  درآمد ،در این عرصه آفرینیکس  درآمد و ثروتو با  پرداخته

وری، کیفیت و های اقتصادی مبتنی بر رقابت افزایش یافته و بهرهفعالیتالمللی امروزه در سطح بین

دارد که، در آینده نه چندان دور بازارهای اذعان می بودن با اقتصاد نوین پیوند خورده است.دانش بنیان

 هایی خواهد بود که ریسک پذیر بوده و به ارزش افزوده اطالعات بهای بیشتری دهند.جهانی از آن شرکت

مبتکر و اطالفرینان رو، از این ،های اقتصاد مبتنی بر نوآوری و خالقیت استاطالفرینی از حیطه جا کهازآن

 . مورد انتظار را دریافت نمایند توانند؛ رقابت کرده و نتایجخالق در این عرصه همواره می

ها شد. بررسی صورت خالصه در باال به آن پرداختهرغم ضرورت و اهمیت این موضوع که بهعلی

 آید.و شواهد حاکی از آن است که اطالفرینی مفهومی نو، در بازار کار اطالعاتی کشور به شمار نمی

در این زمینه به زبان  های اندکیمقالهها و پژوهش های عملی اطالفرینی در ایران،رغم وجود تجربهعلی

های اقتصادی دی که به این حیطه از فعالیتبرای افرارسد، نظر میتثلیف شده است. بنابراین، بهفارسی 

های اطالفرینی رو، شناسایی و تعیین مؤلفه. ازاینمبانی نظری و الگوی مناسبی وجود ندارد مند هستند،عالقه

 رسد.نظر میو دستیابی به الگوی نظری آن در قال  پژوهش حاضر ضروری به

العاتی پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات های اطمحتوای پایگاه بررسی وجوی پیشرفته وبا جست

رسد، نظر میپایگاه اطالعات علمی جهاد دانشگاهی، به مگیران، نورمگز، سیویلیکا و ایران )ایرانداک ،

. است نگرفته انجام کشور داخل در اطالفرینی مؤثر بر هایو مؤلفه عواملشناسایی  زمینه در یپژوهش

و الگوی نظری  اطالفرینیهای مؤثر بر نبودن عوامل، مؤلفهمشخص این پژوهش مسئله اصلی رو،ازاین

هایی که در ادامه مطرح خواهد اطالفرینی در ایران است. لذا به منظور پرکردن این شکاف، پاسخ به پرسش

 شد، ضروری است.

 ؟اندمکدااطالفرینی در ایران  مؤثر بر یهاعوامل و مؤلفه. 1

 ایران چگونه است؟الگوی نظری اطالفرینی در . 2
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 ی پژوهشهاپیشینهمرور 

پراکنده به موضوع  طوربه هاپژوهشی داخلی نشان داد در تعدای از هاو مرور پیشینه بررسی 

های مرتبط با اطالعات و ارتباطات پرداخته شده است. همچنین یفناورکارآفرینی با اطالعات و استفاده از 

ی اطالفرینی و کارآفرینی با اطالعات، هاواژهکلیدالمللی و استفاده از ی اطالعاتی بینهاهبا مراجعه به پایگا

 1بندی شد. در جدول مواردی که به هرشکل با موضوع مقاله حاضر مرتبط بودند استخراج و طبقه

 های پژوهش ارائه شده است.ای از پیشینهخالصه
 های پژوهشپیشینهیافتهمرور مختصر و سازمان .1جدول 

 روش و یافته ها موضوع نویسندگان

 دوتویت
 (Du Toit, 2000) 

آموزش اطالفرینی با در 

نظتتتر گتتترفتن دیتتتدگاه 

 دانش آموزان

های صتورت پیمایشتی در دانشتگاهاین پژوهش با رویکرد کمتی به

اقتصتاد  علت پدیدآمدن بحترانبهآفریقای جنوبی انجام شده است. 

افتتزایش چشتتمگیری داشتتت؛ آموختگتتان دانش یبیکتتار جهتتانی،

آموختگان با کاهش چشمگیری همتراه بتود دانش بنابراین استخدام

 هتای اطالفرینتیفعالیت خوداشتتاالی وبته رو، تمرکز و توجهازاین

 افزایش یافت.

 توماس کولسون

(Koloson.Tomas, 2000  
 کارآفرین اطالعاتی

رویکرد کیفتی در دانشتگاه لوتتون انگلستتان انجتام این پژوهش با 

خدمات اطالعاتی مطابق  و اطالعاتعامل گردش بیشتر  شده است.

 قابتل بترای عمتوم و شتدهکه روزانه تولیتد  است اطالعاتی میزانبا 

 دسترس است.

 ,Keat، سلواراجا و میر )تیک

Selvarajah & Meyer 2011  

بررسی عوامل متؤثر بتر 

 انیدانشتتتتتجو لیتتتتتتما

 ینیکارآفربه

ساخته نامه محققاین پژوهش با رویکرد کمی و با استفاده از پرسش

 نهیشتیپو  ینیکتارآفر آمتوزشدر شمال مالزی انجتام شتده استت. 

 .دارد ینیکارآفربه لیتما با دارییمعن رابطهی خانوادگ وکارکس 

 ,Lahm & Stowe) استوو الم و

2011  

 ها،ریشتتته، فرینتتتیاطال

 انقالب و تکامل

مرور اکتشافی در آمریکتا انجتام شتده استت. این پژوهش به روش 

 ه منظورکید بر پیامدهای ممکن بثاکتشافی از فناوری اطالعات، با ت

 .دهدارائه می را و کارآفرینی در آینده پژوهشتدریس، 

 نکلیو و یگوریل وناونهاون، کاسن،

(Kassean,Vanevenhoven, 

Liguori, & Winkel, 2015  

آمتتتوزش کتتتارآفرینی: 

تتتتثملی در تجربیتتتات و 

 اقدامات جهان واقعی

ها یافتتهدر آمریکا انجام شتده استت.  این پژوهش با رویکرد کمی

 یرویتن ، ESE) جویاندانشت انتهنیکارآفری خودکارآمد نشان داد

 نیهمچنت .استت درس کالس ی دانشجویان درهافعالیت یمحرکه

ی بتتر منفتتتتتثثیر  ،کتتارآفرینی کتتالس ی رایتتجهتتافعالیت برختتی از

 .دارد  ESE) جویاندانش انهنیکارآفری خودکارآمد

 & Dewahدواه و موچوال )

Mutula, 2016  

 جویاندانشت هایدیدگاه

 ینتتیفراطال آمتتوزش از

 گتتتتروه آموزشتتتتی در

و  ویآرشتتتتت تیریمتتتتتد

این پژوهش با استفاده از هر دو رویکرد کمتی و کیفتی در کشتور 

 بتا مرتبط کامالً ینیاطالفر یآموزش برنامهزیمباوه انجام شده است. 

 استتادان هتای درسو کالس هایسخنران گرچه. بود یلیتحص دوره

بتتاوجوداین،  .بتتود دیتتمف اطالعتتاتی و آموزشتتی منتتاب  تتتثمین در
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 روش و یافته ها موضوع نویسندگان

 از دیتبا شتریب یی هرچهآشنا یبرا که کردندمی احساس انیدانشجو مستندات

 نیتا در ورده کت دیتبازد ینیاطالفر ی مبتنی بروکارهاکس  یبرخ

 یهمراهت راهتا آن ینتیاطالفر گروه آموزشتی از یاستادان دهایبازد

منتدی ختود را جهتت دعتوت از عالقه نیهمچن دانشجویان. ندینما

های دیتدگاهکارشناسان صنعت اطالفرینی و آشنایی با تجربیتات و 

آموختگتان ها همچنین نشان داد که دانش بررسی آنان نشان دادند.

هتتای اطالفرینتتی، بتترای حضتتور و فعالیتتت متتؤثر در مشتتاغل دوره

 اطالفرینی آماده هستند.

  1387) آراسته و صرافاخوان

 و زنتتان کتتارآفرینی

 و اطالعتات فنتاوری

 ارتباطات

رت توستتعه پتتس از بیتتان ضتتروبتته شتتیوه متتروری  پتتژوهشایتتن 

کارآفرینی در میتان زنتان، راهکارهتای تستهیل فراینتد راه انتدازی 

های کارآفرینانته توستط آنتان برمبنتای استتفاده از فنتاوری فعالیت

 .نموده استارایه را اطالعات و ارتباطات 

  2013) متین خداییبهمنی، 

 هایگیری جهت تثثیر

 مدیریت بر کارآفرینانه

 هایشترکت در دانش

 متوسط و کوچک

معادالت بستتتگیایتتن پتتژوهش بتتا رویکتترد کمتتی و بتته روش هم

هتای کارآفرینانت  ساختاری انجام شتده و بته بررستی تتثثیر گرایش

وکارهای کوچتک و مدیران بر فراینتد متدیریت دانتش در کست 

هتای دهتد کته بتین گرایشمتوسط پرداخته استت. نتتایج نشتان می

نوآوری با کس ، خلتق و  هایکارآفرینانه با مدیریت دانش، مؤلفه

بودن بتا کاربرد دانش، خطرپذیری با کس  و خلق دانش و پیشگام

 کس ، خلق و کاربرد دانش، رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد.

  1396صابری )

کتتتتارآفرینی در علتتتتم 

اطالعتتتتتتتتتتتتتتتتتات و 

شناستتتتی: یتتتتک دانش

 تحلیل عاملی اکتشافی

ه شتدانجتام از فتن تحلیتل عتاملی اکتشتافی  استفادهاین پژوهش با 

تحلیتتل و تبیتتین عوامتتل اثرگتتذار در  شناستتایی،هتتدف  .استتت

 بوده است. شناسیکارآفرینی دانشجویان علم اطالعات و دانش

 

 پژوهش یشناسروش

بنیاد با یا داده 1گرنظریه مداخلهروش پژوهش حاضر از نوع کاربردی است و برای اجرای آن از 

است که  یفیپژوهش ک وهیش کی گرمداخله هیپژوهش نظر روشاستفاده شده است.  رویکرد کیفی

سطح  کیدر  هینظر نیکه ا یطوره. بابدیمی نیتکوای هی، نظرداده سریکیوسیله آن، با استفاده از به

 یفرایند هینظر ،یروش پژوهش نیچن یحاصل از اجرا هیکند. نظرمی نییرا تب یتعامل ایعمل  ،فرایند ، یوس

را گر مداخله هیکه روش نظر یپژوهشگرانمعتقد است،   1387) هرندیچنانکه بازرگان نیاست. همچن

 
1.Grounded Theory  
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 یها و برقرارها، مضمونمقوله صیها، به تشخداده یمنظم گردآور یهاوهیبرند با استفاده از شکار میبه

 کی نییتب یکه برا یکنند. وقتفرایند عرضه می کی نییتب یبراای هیها پرداخته و نظرمقوله نیا انیرابطه م

 نییموجود به تب یهاهیکه نظر زمانی. میکناستفاده می گرمداخله هیاز نظر ،میدار ازین نظریه کیفرایند به 

افراد  ایمشکل  ایفرایند  نیتوان درباره وقوع امی گرمداخله هیکمک نظرپردازند، بهینم یفرایند نیچن

  .1387 ،هرندیکرد )بازرگان یبندرا صورت هینظر کیمورد مشاهده 

 از دهیپد کی نییتب بنیاددر نظریه داده عمده هدف  براین باورند که 1388آذر )فر، الوانی و دانایی

 نیا روابط یبندطبقه سپس و دهیپد آن  هاهیقض و هامقوله م،یمفاه) یدیکل عناصرکردن مشخص قیطر

 بدون کل، به جزء از حرکت آن دیگر، هدفعبارتبه .است دهیپد آن فرایند و بستر درون عناصر

 در دهیپد فرایند شناخت ده،یپد کامل فهم برعالوه اگر. است یبررس یاصل محور به توجه دادندستاز

 ،یباقرحاج یاد) ردیگیم قرار استفاده موردگر مداخله هینظر روش باشد، نظر مورد آن یاجتماع بستر

های مؤثر بر پدیده دنبال یافتن عوامل و مؤلفهبه اینکه پژوهشگران در این پژوهش بهباتوجه . 38، 1385

سو و ارائه الگو و چهارچوب نظری اطالفرینی در ایران از سوی دیگر هستند، لذا محوری اطالفرینی از یک

 شود.وهش تبیین میگر استفاده شده است. در ادامه، مراحل انجام پژاز روش نظریه مداخله

مطالعات اسنادی گام نخست اجرای پژوهش حاضر بود. مشاهده و تحلیل نظری مرحله دوم بود که 

های عمیق با خبرگان در این مرحله، موارد کاربردی اطالفرینی تحلیل گردید. در مرحله سوم مصاحبه

ها تا ها صورت گرفت و مصاحبهها به موازات انجام دادن مصاحبهشد، کدگذاری مصاحبه انجاماطالفرینی 

گر در به روش پژوهش نظریه مداخلهها، باتوجهزمان اشباع نظری ادامه یافت. کدگذاری و تحلیل مصاحبه

د ها و در نهایت ایجاها و تحلیل آنکنش مداوم بین جم  آوری دادهطی پژوهش، از طریق برهم

 چهارچوب نظری مرحله پایانی اجرای این پژوهش بود. 

 

  هاابزار و شیوه گردآوری داده

ها مصاحبه. شد استفاده هاداده آوریجم  ابزار تریناصلیعنوان به ساختاریافتهنیمه عمیق مصاحبه

 ضبط ،صوتضبط دستگاهوگو با گفت و انجام یتلفن صورتبه مواردبرخی  در و حضوری شکل به اغل 

 نظر مورد پژوهش اصلی یهاموضوع صرفاً یا هاپرسش از فهرستی پژوهشگر مصاحبه، نوع این در. گردید

 ییهاموضوع کنندهمشخص صرفاً و شودمی خوانده مصاحبه راهنمای برگه فهرست، این که کندمی تهیه را

کردن مطرح در ترتی  رعایت به الزامی گرمصاحبه و داد خواهد پوشش راها آن مصاحبه، که است
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 پژوهش در مصاحبه انجام از هدف . 150 ،1385 حریری) ندارد مصاحبه راهنمای برگه طبق بر هاپرسش

 یناش یامدهایپ نیهمچن و مؤثر یهامؤلفه و عوامل با ارتباط در هاآزمودنی از عمیق اطالعات کس  حاضر

 بهباتوجه مصاحبه مدت. بود رانیا در ینیاطالفر ییچرا و یستیچچهارچوب نظری و  زین و ینیاطالفر از

 اتمام اساسی عامل ها،داده اشباع. انجامید طول به دقیقه 85 تا 45 از هاآزمودنی دهیپاسخ تمایل میزان

 مصاحبه تحلیل که ؛شد حاصل زمانی اشباع نقطه به رسیدن از اطمینان پژوهش این در. بود گیرینمونه

 مصاحبه 30 مجموع، در. گرفتند جای موجود کدهای در متن مفاهیم و نگردید جدیدی کد ایجاد سب 

 . نشد جدید کد ایجاد منجربه آخر مصاحبه 3 که شد انجام عمیق

 

 گیریو روش نمونه جامعه آماری
شناسی، مدیریت و علم اطالعات و دانشجامعه آماری این پژوهش متخصصان و خبرگان 

ی هدفمند استفاده شد. گیرنمونهروش پژوهش، از  بهباتوجهی اطالعات بودند. فناورکارآفرینی و 

حریری  . 119 ،1389 محمدپور،) است هدفمند ،یفیک یهاپژوهش در گیرینمونه راهبرد یطورکلبه

 مواردی یعنی اطالعات، از یغن موارد انتخاب از عبارتست هدفمند، گیرینمونه منطقافزاید،   می1385)

 هدف و مسئله به مربوط یاساس هایموضوع درباره شترییب اطالعات تواندمیها آن قیطر از وهشگرپژ که

 با کدام هر که ستا متعددی هایوهیش رندهیدربرگ خود هدفمند گیرینمونه اما ؛آورد دستبه پژوهش

 کندمی استفاده نظری گیرینمونه راهبرد از اینهیزم هینظر ن،یبنیدرا و دارند انطباق یخاص یفیک روش

 شده نظری کفایت نظری، بردارینمونه کردنمتوقف زمان درباره قضاوت معیار  .119 ،1389 محمدپور،)

مصاحبه کفایت  30انجام بادر این پژوهش  . 79 و 78 ،1389 امامی، و فرد دانایی) است نظریه یا هامقوله

 علم خبرگان و متخصصان و علمیهیئت یاعضا از نفر 15 شامل شوندگانمصاحبه .نظری حاصل شد

 با مرتبط هایرشته در سیتدر و فیتثل سابقه با علمیهیئت یاعضا از نفر 10 ،یشناسدانش و اطالعات

و از نظر مرتبه  بودندفناوری اطالعات  متخصصان از نفر 5 و اطالعات اقتصاد و ینیکارآفر و تیریمد

جامعه پژوهش حاضر را  یمرب نفر 1 و اریاستاد نفر 11 ار،یدانش نفر 10 استاد، نفر 8  یترت بهعلمی نیز 

 .تشکیل دادند
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 روش اعتبارسنجی پژوهش

های متفاوتی برای اعتبارسنجی وجود دارد برای اطمینان از ، معیارها و مالکی کیفیهادر پژوهش

 ,Lincoln & Gubaگوبا )لینکلن و  شودروایی و پایایی داده ها، از چهار معیار یا مفهوم زیر استفاده می

1985.  

به  در پژوهش حاضر، .های پژوهش اشاره داردها و یافتهبودن توصیفاین معیار به واقعی 1:اعتبارپذیری

و  در محیط پژوهش حضور مداوم و مستمر داشتندماه  15مدت بهمنظور گردآوری اطالعات، پژوهشگران 

همچنین پژوهشگران تمامی مراحل پژوهش و  .بررسی کردند های مصاحبه را بازنگری وبارها فایل

 .پرداختند های حاصل به بحث و تبادل نظریافتهبارة و در نمودهطور دقیق ثبت ها را بهتصمیم

رو، ازاین .های دیگر اشاره داردها و محیطپذیری یا انتقال نتایج به زمینهبه درج  تعمیم 2 :پذیریانتقال

شوند تا معیار شرح عمیق که یکی از صورت عمیق بیان مییات کافی و بهینتایج با جز ،حاضردرپژوهش

 .دست آیدبهپذیری است، معیارهای انتقال

 تیقابل شیافزا برای .شوددر پژوهش کیفی، قابلیت اطمینان، جایگزین مفهوم پایایی می 3:پذیریاطمینان

 و مطالعه هایدهیپد راتییتا پژوهش، طرح ریمتا طیشرا به پژوهشگر که شودمی هیتوص ،پذیری نانیاطم

لینکلن  دینما فیتوص قیدق طوربه را راتییتا نیا و کرده توجه پژوهش رییتا حال در نهیزم به ی،طورکلبه

  .Lincoln & Guba, 1985گوبا )و 

 شده،ضبط هایمصاحبه منظور نیا یبرادر این پژوهش نیز به تمامی این موارد توجه شده است. 

 استنتاج هایمقوله و شوندگانمصاحبه فهرست مصاحبه، راهنمای برگه ها،مصاحبه شدهبردارینسخه متون

 .شدند مستند و ثبت یهمگ پژوهشگران هایادداشتی و هاداده از شده

های دیدگاه گیری یاءاندازه از تثثیر سوهای پژوهش تاچهین مسئله اشاره دارد که یافتهه اب 4:تأییدپذیری

همان ابتدای پژوهش  در این پژوهش، برای تثمین تثییدپذیری اطالعات، از .بوده است مبراپژوهشگر 

مند ثبت ها به روشی نظامتفسیرها و یافته ها،های پژوهش و همچنین استنتاجمربوطبه داده هایتمامی مستند

 
1. Credibility 

2. Transferability 

3. Dependability 

4. Confirmability 
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شوندگان رسید و ها دوباره به اطالع مصاحبههمراه یافتههای استخراج شده بهمفاهیم و مقوله .و ضبط شدند

 ، موارد به تثیید نهایی خبرگان رسید.نظرات اصالحی آنان اعمال گردید یا پس از ارسال دوباره

 هاهای تجزیه و تحلیل دادهروش

مراحل . شد استفاده نظری کدگذاری روش از نظریه به رسیدن و هاداده تحلیل و تجزیه برای

 1و استراوس گالسر توسط بار نخستین که انتخابی است، و محوری کدگذاری باز، شامل نظری کدگذاری

 مرحل  در :شدند گردآوری مرحله سه ها در . در پژوهش حاضر هم داده1385 حریری،)مطرح شد 

دیگر، نکات کلیدی و مواردی که عبارتکدگذاری باز و سپس کدگذاری محوری انجام شد. به نخست،

این نکات پژوهشگران ها استخراج گردید. ها داشتند، از مصاحبهان تثکید بیشتری برآنشوندگمصاحبه

دست آوردند، سپس کدهای ثانویه از کدهای اولیه ایجاد و در مرحله بعدی به ها بهکلیدی را از مصاحبه

نی نیز، دهی مقوالت بود؛ در مرحله پایاسازی از کدهای ثانویه پرداخته شد. مرحله بعدی شکلمفهوم

 دهی مقوالت استخراج گردید. کدگذاری طبقات اصلی حاصل از شکل

 

 های پژوهشیافته
 بر شوندگانمصاحبه که مواردی و کلیدی نکاتو استخراج  کدگذاری و پس از انجام در ادامه

های مؤلفه، تا عوامل و شد استخراج مقوالت دهیشکل از حاصل اصلی طبقات داشتند، بیشتریتکیه ها آن

ها به پرسش نخست پژوهش پاسخ داده شود. نتایج و مؤثر بر اطالفرینی شناسایی گردد و از طریق آن

  آمده است. 7تا  2های ترتی  در جدولها بهیافته
 ثر بر اطالفرینیؤساختاری م هایی عوامل و مؤلفهاصل طبقه. 2جدول 

هامقوله  طبقه اصلی  کدهای ثانویه 

 و 
مل

عوا
فه
مؤل

ی
ها

 
ی
تار

اخ
س

 

 هایزیرساخت

 فناورانه

، اطالعات آمایش، اطالعات پردازش، اطالعات بازیابی، اطالعات ذخیره، اطالعات پذیریسدستر

 های نویناطالعات، استفاده از فناوری بازتولید، اطالعات بازاشاعه

 هایزیرساخت

 مدیریتی

مدیر ارشد، نگاه مثبت مدیران به فناوری گونبودن ، پاسخمدیران درست درک، مدیران مثبت نگاه

، وجود ممیزی اطالعات، تعیین کیفیت، چگالی و خوبی و بدی اطالعات، بعد اطالعات

باوری، بعد حقوقی و قانونی مقرراتی، بعد جریان اطالعات در جامعه، بعد ارزیابی اطالعات، اطالع

ها، نظرات شخصی نه نای ذهنیتگیری برمبهای تولید اطالعات، توزی  اطالعات، تصمیمشاخص

 های علمیداده

 
1.Glaser, B. G. and Strauss, A. L 
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هامقوله  طبقه اصلی  کدهای ثانویه 

 انسانی نیروهای

 متخصص

 و کاربران مندیرضایت با آشنایی، ارتباطات، بازاریابی، بازار روز رویکردهای با آشنایی

 و تولید ترکی ، به تسلط، بازار هدف یا بازارهای اطالعاتی با آشنایی، اطالعات کنندگانفمصر

علمی در آموزش، عدم تمایل استادان به تولید اطالعات، ، درگیری اعضای هیئتاطالعات ارائه

تربیت متخصصان اطالفرینی، تربیت متخصصان موضوعی، اختیارات کامل تثثیرگذار و درآمدزا، 

های مطلوب آموزشی و پژوهشی در اطالعات، برنامه کارکردهای و اطالعات از کافی شناخت

 مراکز

 های زیرساخت

 گیفرهن

 به باور، اطالفرینی پذیرشاطالعات منب  ثروت، بدیل اطالعات، نقش بی، اطالعات اهمیت درک

یابی، رفتار اطالع، جامعه یافتگیهتوسع درجه، اطالعات تولید فرایند تداوم، شدههارائ اطالعات

سازی سطح معلومات عمومی، رفتار مصرف اطالعات، درآمدزایی از کاالهای اطالعاتی، فرهنگ

وجود قوانین کنندگان، مصرف درنظرگرفتن ذائقهاطالفرینی، درک نیازهای اطالعاتی اقشار جامعه، 

 های گروهیرسانی از طریق رسانهو مقررات برای امنیت اطالعاتی، اطالع

ساختار سازمانی 

 همراستا)فلت 

، دسترسی موضوعی متخصصان، کنندهمصرف به اطالعات  یسر ارائهروزآمد،  اطالعات وجود

 گیری سری ، الگوهای نوین ساختار سازمانیسری  به اطالعات، ضرورت حفظ مشتری، تصمیم

 
 اطالفرینی بر ثرؤم رفتاری هایعوامل و مؤلفهی اصل طبقه. 3 جدول

اصلیطبقه  هامقوله    کدهای ثانویه 

فه
مؤل

 و 
مل

عوا
ی
ها

 
ری

فتا
ر

 
 روحیه

 پذیرش

، پذیرش صبرطلبی روحیه، دوراندیشی روحیه، جمعی و ارتباطی روحیه، یپذیرریسکی، اندیشمثبت

های اطالعات روزرسانی ارزشدر بازار، به اطالعات ، قابلیت تبدیلعنوان کاالی با ارزشاطالعات به

 افزایش دلیلی برای اطالعات ، اکسیرشدهبه مثابه کاال، نگرش به اطالعات در شکل غنی و پردازش

، درک اطالعات باوری برای ایجاد اطالفرینی، وجود اطالعکارآفرینانه هایفعالیت کیفی چگالی

، قبول پرداخت هزینه و پول، ارائه اطالعات در ، شناخت ارزش اطالعاتعنوان کاالی با ارزشبه

همه  ناتوانی در تثثیرگذاری بر، یاندانشگاه از سوی اطالعات یحداکثر یتقاضاترین زمان، کوتاه

 مردم 

عوامل 

 انگیزشی

ی، انسان یازهاین مرات سلسلهانداز، کردن همکاران در سود حاصل، تاییر نگرش، تبیین چشمسهیم

 ی، تحلیل رقباسازمان یهاارزش، تبیین مقاصد و اهدافکردن مشخص

 داشتن

 مهارت

 فناوری با وآشنایی فنی هایمهارت، رهبری و مدیریت اکتسابی هایمهارت، ذاتی هایمهارت

 مدیریت و پذیری انعطاف، راهبری و کاربری افزایش راستای در پیرامونی هایمهارت، اطالعات

یابی، های اطالع، مهارتبودن اطالعاتگرا واکنشهای سواد اطالعاتی، ، مهارتزمان مدیریت، تاییر

 تولید، افزوده ارزش ایجاد، مطال  ارائه باز و ارائه، تجاری اطالعات کنار در رایگان اطالعات ارائه

 های اطالفرینی، حمایت و پشتیبانی از فعالیت تصویریصوتی) آسان محتوای
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اصلیطبقه  هامقوله    کدهای ثانویه 

داشتن 

 خالقیت

نیازآفرینی ، ارائه خدمات اطالعاتی متنوع، های نو، ابهام در اطالعات، خلق اطالعات جدیدایدهارائه 

 پذیری و تکرارپذیریهای نوین اطالفرینی، لحاظ مقیاسبرای کس  اطالعات، گسترش طرح

داشتن 

 نوآوری

کردن وکار اطالعاتی، عملیوکار، تنوع در کس انجام کارهای جدید، ارائه الگوهای نوین کس 

نبودن به بودن و محدود، خالقپشتکار زیادبودن از شور و اشتیاق، های نو، سرشارافکار و اندیشه

 هاچهارچوب

 

نیاز 

 اطالعاتی

ی، ابیاطالع رفتار شناخت، کارا و ازین مورد اطالعات به یدسترس، اطالعات وسعت و تیماه شناخت

 و پردازشی، ریگمیتصم در اطالعات نقش، اطالعاتی مناس  کانال یا منب ، مفهوم چند انیم زیتما

 نانیاطم عدم اصل، اطالعات از استفاده

 

 

 فرینی اطال بر ثرؤم گرمداخله هایعوامل و مؤلفه .4 جدول

هامقوله  طبقه اصلی  کدهای ثانویه 

فه
مؤل

 و 
مل

عوا
خله

دا
ی م

ها
گر

 

تصمیم 

های گیری

 کالن

ها، گسترش ، ارتقای دانشگاهاطالعات سازییتجار، اطالعاتی پایگاه وجود، دولت تصمیمات

تقویت رکن آموزشی، های حقوقی، تثمین مناب  انسانی کارآمد، پژوهش درکشور، حمایت

، داشتن به منظور ایجاد اطالفرینیسازی قانون و مقررات شفافتقویت رکن پشتیبانی علمی، 

 ، ارتباط بین مراکز اطالفرینیمهارت در هر زمینه )تنوع در هر زمینه 

امکان تبدیل 

 دانش

 درک، دانش یک از مختلف هایتحلیل، اولیه دانش بازتولید، اطالعات به هاداده تبدیل

، روزآمدی اطالعات، انتقال اطالعات از مناب  داخلی و خارجی، جامعه اطالعاتی نیازهای

سازی اطالعات برای آمادهها، ها، تولیدات علمی مطلوب در دانشگاهگذاری دادهاشتراک

، بسترسازی هاکنندهکننده، شناسایی نیازهای مصرفمصرف با کننده تولید ، ارتباطسازیتصمیم

رویکرد سیستمی و فرایندی به تولید اطالعات، بازاریابی اطالعات جدید، پاسخ به محتوایی، 

سازی، نیاز مردم به اهمیت به بحث و گفتماننیازهای روز در هر قلمرو علمی به تناس  هر رشته، 

های ها و مؤسسهاطالعات اقتصادی بیش از سایر نیاز، مجالت تخصصی الکترونیکی، شرکت

بندی درست اطالعات، ایجاد ارزش افزوده ولید و عرضه اطالعات، دستهاختصاصی، جدایی ت

 ها های اجتماعی و استفاده از آناطالعات، شبکه

عوامل 

فرهنگی و 

 اجتماعی

 ارزش درباره یسازفرهنگبودن، به نودر سطوح خرد وکالن، تبیین امور باتوجه یسازفرهنگ

، درک مقاومت در برابر تاییر، امکان ایجاد اطالعات یبراکردن نهیهز فرهنگ جادیا، اطالعات

 تعامل و ارتباط بین کاربران
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هامقوله  طبقه اصلی  کدهای ثانویه 

عوامل 

 اقتصادی

تبدیل اطالعات خام به اطالعات با ارزش، ترس استفاده بهینه از فضای مجازی برای اطالفرینی، 

ها در ورود به اطالفرینی، ورود بخش خصوصی به اطالفرینی، وجود بازارهای دانش آموخته

جل  نظر مشتریان اصلی اطالعات )دانشجویان واستادان ، توسعه ابزارها، بهبود در اطالعاتی، 

 کیفیت اطالفرینی

رشد 

تحصیالت 

 تکمیلی

کار دانش آموختگان، دانشجویان، نیازهای اطالعاتی دانشجویان و استادان، نیاز بهتعداد زیاد 

 ها، فشار از سوی جامعهاستعدادهای فوق العاده، همراهی دانشگاه

 بستر سازی
، تدوین تیرایکپ یقانون یاجراهمراهی قانون، پشتیبانی حقوقی، تسهیل روند مبادالت مالی، 

 جای گروههای بازاریابی، مفهوم تمایز، تیم بهسازی، مؤلفهیها، تسهیل تجارنامهآیین

 

 ی عوامل راهبردی مؤثر بر اطالفرینی در ایراناصل طبقه. 5جدول

 کدهای ثانویه هامقوله  طبقه اصلی

فه
مؤل

 و 
مل

عوا
دی

هبر
 را

ی
ها

 

 آموزش مداوم
رسانی مستقیم، تقویت اطالع آموزش هدف با محتوا دربارة دانش، ارائه مختلف هایتحلیل ارائه

 در ساختار آموزشی

پژوهش و 

 توسعه

 سازی دسترسی به اطالعات، تولیدآسانپژوهش در روندهای جاری اجتماعی در فضای مجازی، 

 اطالعات به شکل پردازش شده

 خدمات بهینه 
رایگان صورت ارائه خدمات تخصصی، پاسخ به نیازهای اطالعاتی، تولید محتوا برای مخاط  به

 کیفی چگالی افزایش برای اطالعات دادن قرار و در کنار آن ارائه خدمات پولی، اکسیر

 مشتری مداری 
های تولیدی تنوع در ارائه اطالعات، برآوردن نیازهای اطالعاتی در زمان مقرر، سفارش به گروه

 جل  نظر مشتریان اصلی اطالعات )دانشجویان واستادان برای اطالعات خاص، 

 برند سازی

، ایجاد برندهای تاخدم نیترکامل و نیبهتر موفقیت دربازاریابی، وفادرای مشتری، ارائه

، وکارکس  ثباتهای مختلف، طراحی مدل تجاری برای کس  درآمد، اطالعاتی درحوزه

 ی با مشتریانشگیهم و منظم ارتباط

 سازی شبکه

متخصصان دانش باهم در یک شبکه اطالعاتی،  ایجاد شبکه ای از تولید کنندگان محتوا، ارتباط

ها و گروه های آموزشی، ، ایجاد انجمنهای اجتماعیاستفاده از اثرگذاران اجتماعی در شبکه

 ریزی رخدادهای ملیبرنامههای اطالفرینی، گردهمایی
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 در ایرانهای ناشی از اطالفرینی . پیامد6جدول

 ثانویهکدهای  ها مقوله  طبقه اصلی

یپ
دها

ام
 ی

نی
فری

طال
ا

 

تعالی اجتماعی 

 و فرهنگی

های اجتماعی و فرهنگی، اجتماع بهینته، تربیتت رشد ارزشارتقاء جامعه، مداومت در تولید علم، 

افراد با فضل و دانش، تولید و توسعه علم، توجه به یادگیری، جامعه دانش محتور، رشتد فکتری، 

 زیستکمک به محیط

آفرینی ثروت 

 زاییاشتاالو 

افتزایش ستود تولیدکننتده محتتوا، فرصتت بازاریتابی بترای ناشتران های کتاری، افزایش فرصتت

 دیجیتال، فرصت کاری برای متخصصان آموزش دیده و ماهر بازاریابی مناب الکترونیکی، 

بهبود جریان 

 آزاد اطالعات

 تنتوع رفتتن محصتوالت، بتاال و ختدمات کیفیتت اطالفرینتی، بتاالرفتن هایمزیت سازیبرجسته

 هتتایمحتتدودیت برداشتتتن میتتان کننده، ازاستتتفاده جامعتته محصتتوالت، گستتترش و ختتدمات

ارائتته اطالعتتات روزآمتتد، ، رستتانی ستتنتی، پاستتخ ستتری  بتته نیازهتتای اطالعتتاتی روزمتترهاطالع

 رسانی هدفمند، اشاعه گزینشی اطالعاتاطالع

تولید محتوای 

 الکترونیکی

مناست  محتتوای  اطالعتات، ستاختار و گسترده داده مناب  الکترونیکی، اشتراک اشتراک اهمیت

منتتاب  الکترونیکتتی،  تتتثمین هتتایمهتتارت شتتده، افتتزایشاطالعتتات تولید دیجیتتتالی، حفاظتتت از

دیجیتتالی،  محتوای کیفیت بر تمرکز دسترسی عمومی، ضرورت اطالعات، ایجاد سازییکپارچه

 مناب  و محتوا لزوم روزآمدی

 
 پژوهش یاصل هایطبقه به یدهشکل و ها. مقوله7جدول 

 طبقات اصلی هامقوله

. 5فرهنگی؛  های زیرساخت. 4نیروهای انسانی متخصص؛ . 3مدیریتی؛  هایزیرساخت. 2های فناورانه؛ زیرساخت. 1

 . ساختار سازمانی هم راستا )فلت .6زیرساخت اقتصادی؛ 
 عوامل ساختاری

 عوامل رفتاری . نیاز اطالعاتی.6. عوامل انگیزشی؛ 5. داشتن نوآوری؛ 4. داشتن خالقیت؛ 3داشتن مهارت؛ . 2روحیه پذیرش؛ . 1

. بسترستازی؛ 5. عوامل اقتصتادی؛ 4. عوامل فرهنگی اجتماعی؛ 3. امکان تبدیل دانش؛ 2های کالن؛ گیری. تصمیم1

 . رشد تحصیالت تکمیلی. 6
 گرعوامل مداخله

 عوامل راهبردی سازی.. شبکه6. برندسازی؛ 5مداری؛ . مشتری4. خدمات بهینه؛ 3. پژوهش و توسعه؛ 2. آموزش مداوم؛ 1

.تولیتد محتتوای 4. بهبتود جریتان آزاد اطالعتات؛ 3زایتی؛ آفرینتی و اشتتاال. ثروت2. تعالی اجتماعی و فرهنگی؛ 1

 الکترونیکی.
 پیامدها
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مین پرسش پژوهش مبنی بر ارائه الگوی نظری های پژوهش و در پاسخ به دوبه یافتهباتوجه

  توان شکل زیر را را برای تبیین چهارچوب نظری ترسیم نمود:میاطالفرینی در ایران 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 های مؤثر بر اطالفرینی در ایرانعوامل و مؤلفه. الگوی نظری 1شکل

 

 گیری ونتیجه بحث

 آن از پس وشد  تعیین ی مؤثر بر اطالفرینی در ایرانهامؤلفه عوامل و نخستدر این پژوهش 

 هایداده براساس دوم، گام در ،گردید ها تشریحبین آن ارتباط و هامؤلفه عوامل و این انتخاب منطق

بر مبنای  آن الگوی نظری و شد توجه ایران در اطالفرینی مؤثر بر هایمؤلفه عوامل و به آمده،دستبه

شرایط مداخله 

 گر

 روحیه پذیرش 

 عوامل انگیزشی

 داشتن خالقیت

 داشتن نوآوری

 نیاز اطالعاتی

 داشتن مهارت

 

 ایشرایط زمینه

های گیریتصمیم

 کالن

 امکان تبدیل دانش

عوامل فرهنگی و 

 اجتماعی

 عوامل اقتصادی

رشد تحصیالت 

 تکمیلی

 بسترسازی
 

 

 پدیده محوری

 درآمد از اطالعاتاطالفرینی و کس  
 

 

 راهبردها

توسعه، وآموزش مداوم، تحقیق

مداری، برند خدمات بهینه، مشتری

 سازیسازی، شبکه

 

 
 

 پیامدها

زایی، بهبود جریان تعالی اجتماعی و فرهنگی، ثروت آفرینی و اشتاال

 آزاد اطالعات، تولید محتوای الکترونیکی
 

 
 

 

 شرایط علی

های مدیریتی، نیروهای های فناورانه، زیرساختزیرساخت

های فرهنگی، ساختار سازمانی انسانی متخصص، زیرساخت

 راستا )فلت هم
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 پدیده ایجاد در عامل مهمترین، شد اشاره طورکههمان .گرفت شکلهای گردآوری شده، داده

 ،ایجاد ارزش افزوده و اطالعاتی نیاز بعد دو در که است آن بازیابی و اطالعات وجود اطالفرینی،

 کاال عنوان یکاطالعات به که گیردمی شکل زمانی اطالفرینی. دهدمی قرار تثثیر تحت اطالفرینی را

 نهایت در و بازتولید و تولیددرخصوص  قلمرو، این کاررانددست افراد و شود محسوب خدمت یا

 وکارهایکس  سایر همانند اطالعاتی وکارکس  ،صورتدراین تالش نمایند. بازار در آن عرضه

  .نماید فراهم جانبههمه توسعه و رشد برای را زمینه تواندمی و یابدمی گسترش تجاری

 عوامل این . است الزماز عوامل  دسته پنج اطالفرینی توسعه برایبر اساس نتایج این پژوهش،  

حاصل از اطالفرینی شده و جامعه شاهد پیامدهای  آن رشد موج  اطالفرینی بر ثیرگذاریثت با توانندمی

 نامتخصص با مصاحبهگردآوری شده از  هایداده د و طبقهستن ساختاریعوامل  نخست، دسته باشد.

 ،نیز سازمانی ساختارنظر از. دهند شناسایی شدندهایی که عوامل ساختاری را شکل میاز مؤلفه شش تا

نشده بینیبه نیازهای اطالعاتی پیشباتوجه. داشتند کیدثت فلت یا راستاهم سازمانی ساختاربر  متخصصان

 بنابراین کاربران، علت این امر لزوم ارتباط نزدیک بین گروه ناظر جامعه و تولیدکننده محتواست.

دیگر، عبارتبه است. اطالعاتی بودن نیازهایموق به، ویژه هب و سوهم ارتباط از تابعی ساختارسازمانی

 .شودمی مشتری و زمان رفتنازدست موج  بدون شک مراتبی سلسله ساختار

داشتن مهارت، ، روحیه پذیرشزیرمجموعه  شش دارای که هستند رفتاری عوامل دوم دسته

 دارند خود را زیرمجموعه هرکدام ها. این مؤلفهاستخالقیت، نوآوری، عوامل انگیزشی و نیاز اطالعاتی 

  ه است.شد ها اشارهبه آن 3 جدول در که

باید  که است امعن بدان این .است پذیرش روحیه اطالفرینی برمؤثر  هایمهمترین مؤلفهیکی از 

وجود  هادرآن اطالفرینی روحیه و انگیزه و باشند داشته را اطالفرینی پذیرش آمادگی افراد و جامعه

 تبدیل و برداریهبهر، بلکه نیست اطالعاتی پایگاهارائه خدمات در یک  فقطاطالفرینی . باشدداشته 

 افزوده ارزش موج  ایجاد دهی اطالعاتسازمان .است پول و ثروت به اطالعاتی کاالی و اطالعات

رو، گیرد. ازایندهی در اختیار کاربران جهت استفاده قرار میاطالعات پس از سازمان گردد واطالعات می

 ان اطالفرینیمتخصصمر توسط است و این ااطالفرینی دهی و اشاعه اطالعات یکی از مصادیق بارز سازمان

یابی و سواد اطالعاتی دارند. این افراد با داشتن ای، اطالعهای رایانهشود. اطالفرینان، مهارتانجام می

های ها و پایگاهتوانند تمامی نیازهای اطالعاتی را تحلیل و در شبکهراحتی میهای مذکور، بهمهارت
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ی اطالعاتی کاربران و مشتریان را با یافتن و اشاعه اطالعات وجو کرده و نیازهااطالعاتی مختلف جست

 برطرف نمایند.

های دیگر عوامل رفتاری یعنی خالقیت، نوآوری، نیاز اطالعاتی و عوامل انگیزشی در اغل  مؤلفه

ر راستا با نتایج پژوهش حاضو هم های مرتبط با کارآفرینی مورد تثکید قرار گرفتهنتایج پژوهشها و یافته

 ,Blenkerدریزلر، فریگمن و کجلدسن   ،نکریبل  ؛1389ی، جعفر و صفرزاده؛ 1396 ،صابری) است

Dreisler, Faergeman, and  Kjeldsen, 2006سلواراجا و میر تیک ؛ ،  ،Keat, Selvarajah, and, 

Meyer 2011وبر ؛(weber, 2011. پژوهش، بودن نگاه و نیز شیوه رغم متفاوتدر پژوهش حاضر هم علی

ها و انجام کارهای جدید یا همان نوآوری الزم و ضروری اعالم شده است. لذا کار بستن ایدهخالقیت و به

دیگر، بیانتواند بسیار نتیجه بخش باشد؛ بههای نو در جذب و ترکی  اطالعات میکارگیری ایدهارائه و به

 ها در این زمینه است.ستن آنکارباز ابعاد مهم اطالفرینی داشتن خالقیت و نوآوری و به

 موضوع و ثیرگذارثت نهادهای و دولت تصمیمات به که گر هستندعوامل مداخله دسته، سومین

برای  واق  در عوامل اینمرتبط است. جامعه  در گرمداخله عوامل سایر و اطالعات سازیتجاری

های ساختاری و رفتاری افراد گرفتن زمینهان، با درنظراطالفرین دیگر،بیانبه کنند.بسترسازی می اطالفرینی

 .ایجاد خالقیت مناس  بستر یک در توانندجامعه می

 یراهبترد عامتل ینتیاطالفر بتر متؤثر عوامل ازهای پژوهش نشان از آن دارد که دسته چهارم افتهی

 طیشترا ریثثتت تحتت راهبردهتا .هستتند یدار هتدف تعتامالت و هتاتیفعال ،رفتارها انگریب راهبردها. هستند

 عوامتل همتان ایت حتاکم بستر و شد برده نامها آن از یرفتار عوامل عنوان با پژوهش نیا در که ،گرمداخله

 هستتند ییامتدهایپ و جینتا انگریب ،دادند شکل را امدهایپ طبقه که ییهامؤلفه تینها در امای هستند؛ ا نهیزم

 از یناش یامدهایپ حاضر، پژوهش در. ندیآیم وجودبه عوامل گرید ریتثث تحت و راهبردها اتخاذ اثر در که

 بستتر ،یمحتور طبقته از ریرپتذیثثت و شده جادیا  تعامالت و هاکنش)ی راهبردها جهینت رانیا در ینیاطالفر

 است. گرمداخله طیشرا و حاکم

در ایتران بتر پایته نظریته  فرینتیاطال بتر ثرؤمت هایچهارچوب نظتری حتاکم بتین عوامتل و مؤلفته

بار در ایتران رسد، برای نخستیننظر میگر و براساس مدل پارادایمی ارائه شده است. این الگو که بهمداخله

مطرح شده با تکیه بر نظر متخصصان قلمروهای مرتبط و شرایط و عوامل مؤثر بر پدیده محتوری در نظریته 

مؤثر بر اطالفرینی در ایران اعم از انستانی،  هایمؤلفهلیه عوامل و داده بنیاد ارائه شده است. در این الگو، ک

انتد. الگتوی حاضتر نشتان دهنتده هتر یتک از گر مدنظر قترار گرفتهدانشی، اقتصادی، فنی، بافتی و مداخله



 43 ...رانیدر ا ینیمؤثر براطالفر یهاعوامل و مؤلفه ییشناسا                                      1398بهار و تابستان ، 1، شماره 9سال 

 

 گر، بستر حاکم در فضای اطالفرینی در کشور بوده و در این راستا راهبردها را نیز ارائهشرایط علی، مداخله

دهد. همچنین در این مقاله تثثیر اجزای مختلف الگو بر یکدیگر مورد تحلیل قرارگرفته و کلیه عوامل و می

عنوان راهنمایی عملی تواند بهمی اند. بنابراین، الگوی ارائه شدهبندی شدههای مطرح در الگو اولویتمؤلفه

مند بته اطالفرینتی در کشتور متورد استتفاده قترار های خصوصی عالقهها و مؤسسهبرای کلیه افراد، سازمان

 گیرد. 

هتای اطالعتاتی دولتتی و ها و پایگاهتوانتد در کلیته ستازمانالگوی نظری اطالفرینتی در ایتران می

منتتد بتته تولیتتد و گستتترش محتتتوای دیجیتتتالی و ت وعالقهخصوصتتی فعتتال در امتتر تولیتتد و انتشتتار اطالعتتا

ویژه، هتتای متترتبط، بتتهالکترونیکتتی متتورد استتتفاده قتترار گیتترد. همچنتتین کلیتته دانتتش آموختگتتان حوزه

دنبال کس  درآمد و ایجاد اشتاال در حوزه تخصصی شناسی، که بهآموختگان علم اطالعات و دانشدانش

شتوند. از وران اصلی این الگو قلمداد متیدانشگاهی بزرگ، جزء بهره های عمومی وخود هستند، کتابخانه

وکارهای اطالعتاتی نوعی در ایجاد و توسعه کس هایی که بهبر موارد باال، کلیه سازماندیگر، افزونطرف

یا همان اطالفرینی در کشور نقش دارند، از جمله وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، وزارت علوم تحقیقات 

ناوری، وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات، دولت، مجلس شورای اسالمی، مراکز علمی و آموزشی و و ف

برداری نمایند. توانند از این الگو نظری بهرهافزاری، میهای نرممراج  قانونگذاری و همچنین انواع شرکت

 توجته تتا بتود هکارهتاییرا وجویدر جستت بایتد جامعته، در اطالفرینی و پیامتدهای آن اهمیت بهباتوجه

  است:  شده ارائه کاربردی چند پیشنهاد لذا ابتدا .پذیرد صورت موضوعی حوزه این به بیشتری

شود های اقتصادی، پیشنهاد میکارآفرینی در سایر بخشبه پیچیدگی اطالفرینی نسبت بهباتوجه. 1

مند امکان شکل بگیرد و افراد عالقه های علمیها و پژوهشکدهای از مجموعه دانشگاهاطالفرینی در شبکه

 های اطالعاتی را داشته باشند؛های علمی و زیرساختاستفاده از شبکه

های تخصصی در این زمینه در ای از مهارتمنظور توسعه اطالفرینی در جامعه مجموعههمچنین به. 2

 ها آموزش داده شود؛دانشگاه

آپ توجه ویژه داشته عنوان یک استارتبه اطالفرینی به آپ ویکندبرگزارکنندگان رخدادهای استارت. 3

 باشند؛

عنوان توانند به قلمرو اطالفرینی بهشناسی در سراسر کشور میهای آموزشی علم اطالعات و دانشگروه. 4

یک مقوله درآمدزا برای دانشگاه توجه نمایند، این امر امکان ایجاد اشتاال برای دانش آموختگان رشته را 

 آورد.م میفراه
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 شد: خواهد ارائه های آتیپژوهش برای در ادامه، پیشنهادهایی

های علمی کشور صورت پژوهش مستقلی در زمینه عوامل مؤثر بر گسترش اطالفرینی در پژوهشگاه. 1

 گیرد؛

کشور  شناسیدانش و اطالعات علم یهاگروه در ینفریاطال مدل نیتدوپژوهشی با عنوان طراحی و . 2

 ود؛انجام ش

 های مختلف دانشگاهی بر اطالفرینی صورت پذیرد؛ پژوهشی در خصوص تعیین نقش رشته. 3

 زایی کشور اجرا شود؛ای درباره تعیین نقش اطالفرینی در اقتصاد و اشتاالپژوهش جداگانه. 4

انجام پژوهشی با هدف ارائه الگویی درباره اطالفرینی و ارتباط آن با کارآفرینی اجتماعی طراحی و . 5

 گردد.
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