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Abstract 

Introduction:  Nowadays, libraries need intrapreneurship to maintain their position and exert 

a greater impact on society. However, the results of studies show that intrapreneurship in 

libraries is in an unfavorable situation. Therefore, this study aimed at identifying and 

prioritizing the barriers to intrapreneurship in the libraries of Ferdowsi University of 

Mashhad and Mashhad University of Medical Sciences. 
Methodology:  The present study was applied in purpose and a survey in method. The 

statistical population of the study consisted of all the librarians at Ferdowsi University of 

Mashhad (n=47) and Mashhad University of Medical Sciences (n=45). A stratified random 

sampling procedure was employed to determine the sample size (each university was 

considered one stratum). Based on Cochran’s sample size formula, the sample size for 

Ferdowsi University was calculated at 37 and the sample size for Mashhad University of 

Medical Sciences was calculated at 30. A researcher-generated questionnaire served as the 

data collection method. Due to the lack of a standardized questionnaire evaluating the barriers 

to intrapreneurship in libraries, a list of these barriers was prepared using a three-pronged 

model by reviewing relevant texts and literature as well as interviewing experts. The barriers 

were divided into three categories of behavioral, structural and contextual. Based on the list, 

a questionnaire was designed with two sections on a five-value Likert scale: demographic 

data and behavioral (34 items), structural (19 items), and contextual (19 items) 

intrapreneurship barriers. The content validity of the questionnaire was confirmed by asking 

the opinion of the faculty members of the departments of Knowledge and Information 

Science as well as Management. Using Cronbach Alpha, the questionnaire’s reliability was 

also calculated and confirmed (82 percent). The data were analyzed using SPSS software for 

both the descriptive and inferential statistics.   

Findings: The results revealed the three categories of structural, behavioral, and contextual 

intrapreneurship barriers in the libraries of Mashhad University of Medical Sciences and Ferdowsi 



 122...  در یسازمان درون ینیموانع کارآفر یبندو رتبه ییشناسا                                  1401، سال  2، شماره 12دوره 

University of Mashhad. From the point of view of the librarians in both libraries, there was a 

meaningful difference between the three categories of barriers in terms of significance, indicating 

that the contextual barriers were the most significant, followed by the structural and behavioral 

barriers, respectively. Legal, economic, environmental, and technical factors made up the 

contextual barriers in the libraries of both universities. While economic factors were found to 

be the most significant contextual barrier in both universities, environmental factors were 

identified as the least significant ones. The social factors, however, were not among the 

contextual barriers in both universities. Organizational structure, performance evaluation 

system, and payment system in the libraries of both universities, and organizational strategy in 

the libraries of Mashhad University of Medical Sciences were identified as the intrapreneurship 

structural barriers. Nevertheless, in no library under study information system was identified as 

a barrier. The payment system was found to be the most significant intrapreneurship barrier in 

the libraries of both universities. Performance evaluation system was identified as the least 

significant structural barriers in the libraries of Ferdowsi University of Mashhad and 

organizational strategy was identified as the least significant structural barriers in the libraries 

of Mashhad University of Medical Sciences. Organizational culture and personality traits of the 

staff and managers in the libraries of both universities, as well as organizational conflict in the 

libraries of Ferdowsi University of Mashhad were not among the intrapreneurship behavioral 

barriers. However, the staff’s motivation and leadership style in the libraries of both 

universities, as well as organizational conflict in the libraries of Mashhad University of Medical 

Sciences were identified as the intrapreneurship behavioral barriers. While the staff's 

motivation was the most significant intrapreneurship behavioral barrier in both universities, 

leadership style was the least significant barriers in the libraries of Ferdowsi University of 

Mashhad, and organizational conflict was the least significant barrier in the libraries of 

Mashhad University of Medical Sciences. 
Conclusion:  There are numerous internal and external intrapreneurship barriers in the 

libraries of Ferdowsi University of Mashhad and Mashhad University of Medical Sciences. 

However, it is important to note that the personality traits of the librarians and managers as 

well as organizational culture in these libraries are in a good condition as important factors 

to shape entrepreneurial behavior in an organization and if the intrapreneurship barriers are 

removed, entrepreneurial activities will be well possible. It was further concluded that although 

contextual barriers were the most significant intrapreneurship behavioral barriers in these libraries 

and their removal is out of the control of the mother organization and libraries and require the 

government to revise policies and activities, the authorities and policy-makers of these two 

universities could benefit from the findings of this research and adopt suitable policies and strategies 

to remove these barriers.   

Keywords: Intrapreneurship, Librarians, University libraries, Ferdowsi University of 

Mashhad, Mashhad University of Medical Sciences.  
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 چکیده
سازمانی هستند؛ اما  ها جهت حفظ جایگاه خود و اثرگذاری بهتر در جامعه، نیازمند کارآفرینی درونامروزه کتابخانه  :مقدمه

رو، هدف این پژوهش شناسایی دارد. ازاین  ها سازمانی در کتابخانهدرون  ینیکارآفرها حکایت از وضعیت نامطلوب  نتایج پژوهش

 بود.   مشهد یو دانشگاه علوم پزشک ی مشهددانشگاه فردوس ی هاکتابخانهسازمانی در درون ینیکارآفربندی موانع و رتبه

جامعه آماری پژوهش، تمامی کتابداران  پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، پیمایشی بود.    :شناسیروش

گیری تصادفی روش نمونهحجم نمونه به.  نفر( بودند  45نفر( و دانشگاه علوم پزشکی مشهد )  47های دانشگاه فردوسی )نهکتابخا

ای نسبتی انتخاب شد )هر دانشگاه یک طبقه در نظر گرفته شد(. بر اساس فرمول حجم نمونه کوکران، تعداد نمونه  طبقه

 شنامهپرس ها،داده گردآوری نفر تعیین شد. ابزار   30نفر و تعداد نمونه دانشگاه علوم پزشکی مشهد    37دانشگاه فردوسی  

ها با استفاده از  دادهگویه(. پرسشنامه پس از تأیید روایی و پایایی، به اعضای نمونه توزیع شد.    72بود )شامل  ساخته  محقق

 .اس تحلیل گردیداسپیافزار اسوسیله نرمآمار توصیفی و استنباطی و به

  ی و علوم پزشک   ی دانشگاه فردوس   ی ها در کتابخانه   ی ن ی موانع کارآفر   ی، ا نه ی و زم   ی رفتار   ، ی موانع ساختار   نشان داد که هر سه دسته   ها افته ی   : ها افته ی 

های هر دو دانشگاه، مهمترین  ای بود و سپس به ترتیب موانع ساختاری و رفتاری قرار داشتند. در کتابخانه که مهمترین آنها موانع زمینه   مشهد بودند 

 سیستم حقوق و دستمزد و مهمترین مانع رفتاری، انگیزش کارکنان بود.   نع ساختاری، ای، عوامل اقتصادی؛ مهمترین ما مانع زمینه 

های دانشگاه فردوسی مشهد و دانشگاه  سازمانی در کتابخانهموانع متعدد داخلی و خارجی برای کارآفرینی درون  گیری:نتیجه

تی کتابداران و مدیران و همچنین فرهنگ  های شخصیعلوم پزشکی مشهد وجود دارد، اما نکته با اهمیت آن است که ویژگی

ها وضعیت مناسبی دارند  سازمانی که از عوامل مهمی جهت بروز رفتارهای کارآفرینانه در یک سازمان هستند، در این کتابخانه

 خوبی میسر خواهد شد.ها بههای کارآفرینانه در این کتابخانهو در صورت رفع موانع، امکان بروز فعالیت

 . ی مشهد دانشگاه علوم پزشک   ، مشهد   ی دانشگاه فردوس   ی، دانشگاه   ی ها کتابخانه   ، کتابداران   ی، سازمان درون   ی ن ی کارآفر :  های کلیدی واژه 

 

 ی و اطالع رسان ینامه کتابدارپژوهش

 دسترسی آزاد  https://infosci.um.ac.ir مقاله پژوهشی
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 مقدمه 

ها باید خود را با شرایط جدید وفق داده و  امروزه با توجه به تغییر و تحوالت سریع محیط، سازمان

سازی کارآفرینی  یط رقابتی باشند. بدین منظور، پیادهدنبال راهکاری برای حفظ حیات خود در این محبه

کارآفرینی  (. از آنجا که  1400پور،  تواند راهکار مناسبی باشد )بخشی، جمشیدی و حسینسازمانی می

ها  ها جهت ترغیب و تقویت این فعالیتآورد، سازمان  به بارتواند مزایای متعددی برای سازمان  سازمانی می

روش  کردهاز  استفاده  مختلفی  سازماناند.  های  کردهبرخی  ایجاد  واحدهایی  فعالیتها  از  که  های اند 

تری نسبت به کارآفرینی سازمانی  ها رویکرد گستردهکند و بعضی سازمانکارآفرینی سازمانی پشتیبانی می

کنند.  های کارآفرینانه ترغیب میها کارکنان را به فعالیتها و پاداشده از برخی مشوق دارند، یعنی با استفا

های رسمی خواهد شد و خألهای موجود را پر خواهد کرد  این رویکرد غیررسمی سبب تکمیل فعالیت

فعالیت1387)زهرا،   این  معتقدند  اندیشمندان  برخی  کارآفرینی  (.  همان  غیررسمی  کارآفرینانه  های 

است.  روند وسازمانی  ووس  کانیلز،  کارآفرینی 2019)  1جونگدی نیسن،  مختلف  تعاریف  بررسی  با   )

سازمانی فرایندی  ها کارآفرینی درونه اعتقاد آنسازمانی، تعریفی کامل از این مفهوم ارائه کردند. بدرون

به کارکنان  که  فرصتاست  خطرپذیری  و  پیشگامی  نوآوری،  دادواسطه  تشخیص  را  آنها  از  و  ها  ه 

یا  برداری میبهره یا خدمات جدیدی خلق کنند،  و  فرایندها  برای سازمان محصوالت،  بتوانند  تا  کنند 

پذیری و عملکرد یک سازمان را رقابت  آمیز جدیدی را آغاز کنند تاوکار مخاطرهخودنوسازی و یا کسب

سازمانی مترادف با کارآفرینی  درون( خیلی اوقات کارآفرینی  1378از دیدگاه صمدآقایی )  افزایش دهند. 

 ها در نظر گرفت. توان بین آنکار برده شده است و مرز دقیقی را نمیسازمانی به

رسانی را نیز تحت عصر حاضر تمامی ابعاد حرفه کتابداری و اطالع تغییر و تحوالت فراگیراز طرفی،  

کردند، اما امروزه در تمامی  احساس نمی  تأثیر قرار داده است. در گذشته کتابداران رقیبی در کنار خود

وجود دارد. یکی از مشهودترین این رقبا که تقریباً برای همگان قابل   رقبایی های کاری کتابداران،  جنبه 

می بهدسترس  است؛  اینترنت  و  وب  جهانی  شبکه  و  باشد،  کارکنان  دانشگاهی،  محیط  در  که  طوری 

اینترنت دهند که نیاز اطالعات دانشجویان ترجیح می از  ی خود را بدون مراجعه به کتابدار و با استفاده 

، این امکان هست که متخصصان دیگری از علوم عالوه به (.  Giesecke & McNeil, 2010)برطرف سازند  

کنند  ها را از آنِ خود  های کاری آنرایانه و مهندسی وارد حوزه کاری تخصصی کتابداران شده و فرصت

(Omekwu, 2009.)  ایدهکتابخانه  اما بروز  با  کارآفرینی میها  و  یاد شده  های جدید  با مشکالت  توانند 

مقابله کرده و با تغییر و تحوالتی که در فناوری رخ داده همگام شده و جایگاه خود را در اجتماع حفظ 

مثبت و   تأثیرگذاری ها سببسازمانی در کتابخانهکارآفرینی درون(.  Jusic, 2013; Nijboer, 2006)   کنند

 (. Saberi & Babalhaveji, 2018شود ) میجامعه  به خدمات بهتر

 
1. Neessen, Caniëls, Vos & De Jong 
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ها،  های مختلف و از جمله کتابخانهسازمانی در سازمانکارآفرینی دروناما نظر به اهمیت و مزایای 

های مختلف سازمانی در سازماندرون   ینیکارآفرهای مختلف حکایت از وضعیت نامطلوب  نتایج پژوهش

محمودی،  ها )و از جمله کتابخانه  (1391،  گیویاسمعیلی  وزاد،  احمدیطبرسا،  ؛  1383می،  )مانند مقی

در این میان موانعی بر سر راه کارآفرینی  دارد.   (Moghaddas, Tajafari & Nowkarizi, 2019  ؛1395

طوری که برخی از این موانع تا حد زیادی مخرب هستند که از رفتارهای کارآفرینانه به  ،سازمانی وجود دارد

ها و آثار موجود در  در پژوهششایان ذکر است که    (.1383کنند )احمدپور داریانی،  افراد جلوگیری می

مالک  های کارآفرینی سازمانی  طور معمول یکی از مدلخصوص شناسایی موانع کارآفرینی سازمانی، به

ها که توسط پژوهشگران مورد استفاده قرار گرفته است،  ترین مدلکار قرار گرفته است. یکی از متداول

این مدل، عوامل کارآفرینی سازمانی در سه دسته عوامل است  ( 1383)مقیمی،  شاخگی  مدل سه . در 

زمینه و  رفتاری  میساختاری،  قرار  فیگیرند.  ای  شرایط  و  عوامل  ساختاری،  غیرانسانی  عوامل  و  زیکی 

سازد و شامل پیوسته خاصی قالب فیزیکی سازمان را میهمشود که با نظم و ترتیب بهسازمان را شامل می

های سازمان )ارزیابی عملکرد، اطالعاتی، و حقوق  سازمان و سیستم  راهبردساختار سازمانی،  عواملی چون:  

و کارکنان( و روابط انسانی در سازمان است که   و دستمزد( است. عوامل رفتاری، عوامل انسانی )مدیران

دهد و شامل فرهنگ های غیررسمی، و محتوای اصلی سازمان را تشکیل میهای رفتاری، رابطههنجار

های شخصیتی کارکنان و مدیران، تضاد سازمانی، انگیزش نیروی انسانی و سبک رهبری سازمانی، ویژگی

بیرون از دامنه سازمان هستند و با سازمان تأثیر و تأثر   تند که ای، شامل عواملی هسعوامل زمینهاست.  

 متقابل دارند و شامل عوامل اقتصادی، اجتماعی، فناورانه، محیطی، و قانونی است. 

ها دارد،  سازمانی در کتابخانهاهمیتی که کارآفرینی درون  با توجه بهبا توجه به مطالب گفته شده و  

بندی موانع پیش روی آن دارای اهمیت بسیاری است؛ بنابراین پژوهش حاضر با هدف  شناسایی و رتبه

گذاران دو کتابخانه بزرگ و مهم دانشگاهی  ها به مدیران و سیاستبندی آنشناسایی این موانع و رتبه

پزشکی( کمک میه شهر مشهد )کتابخانه علوم  و  فردوسی  راه ای دانشگاه  بر سر  موانع مهم  از  تا  کند 

دنبال راهکارهایی جهت ی بهتر بهگذاراستیسها آگاه شده و با سازمانی در این کتابخانهکارآفرینی درون

 های زیر پاسخ دهد: رو مسأله پژوهش حاضر این است که به پرسشازاینرفع این موانع باشند. 

 اند؟ های دانشگاهی کدامسازمانی در کتابخانهدرون کارآفرینی نع . موا1

 اند؟ های دانشگاهی کدامسازمانی در کتابخانهکارآفرینی درون موانع. مهمترین 2

 اند؟ های دانشگاهی کدامسازمانی در کتابخانهای کارآفرینی درون. مهمترین موانع زمینه1-2

 اند؟ های دانشگاهی کدامسازمانی در کتابخانهنی درونموانع ساختاری کارآفری مهمترین. 2-2

 اند؟ های دانشگاهی کدامسازمانی در کتابخانهموانع رفتاری کارآفرینی درون مهمترین. 3-2
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 پیشینه پژوهش 

متعددی پژوهش  خارجی  و  داخلی  را   های  سازمانی  کارآفرینی  سازمان موانع  مختلف  در  بررسی  های 

  ( تنش 2011)   1و فروهرفر   ساالرزهی شود. در پژوهش  طور مختصر اشاره می به چند مورد از آنها به   اند که کرده 

  امور   و  کار  دولتی   سازمان   در   سازمانی کارآفرینی درون   عنوان مانع به  سازمان   و  درونی کارآفرین   های ارزش   بین 

( نشان داد که از نظر  0112)   2سیدیک و ریاض ساندهو، فهمی نتایج پژوهش سینگ اجتماعی شناخته شد.  

دانشگاه  شبکه دانشجویان  فقدان  مالزی،  موانع    های  مهمترین  خطرپذیری  عدم  و  منابع  کمبود  اجتماعی، 

به  کارآفرینی  موانع  نور هم مهمترین  پیام  دانشگاه  دانشجویان  نظر  از  بود.  رفتاری،  کارآفرینی  موانع  ترتیب 

 ( بود  و ساختاری  مهمترین 1394،  امیری محیطی  سازمانی مانع    (.  دیدگاه    کارآفرینی  استانداری  از  مدیران 

این موانع بودند    ِنمهمتری   ، بود و عدم همکاری سازمانی و قوانین و مقررات   ( منتجی )   وانع برآیندی ، م کرمان 

  نیجریه   مراکش،   گرجستان،   متوسط آلبانی،   و   شرکت کوچک   149  در   کارآفرینی   (. بررسی موانع 1395)طیاری،  

  به  نسبت  دولتی   ( نشان داد که سیاست 2016)   3آالوی، شاپوفسکی، کوکویا، الم و اوفیلی پاکستان توسط ال  و 

  حال   در  کشورهای   این   در  کارآفرینی  موانع   ترین شایع   فساد   سیاسی و   ثباتی بی  متوسط،   و  کوچک  های شرکت 

وکار مختلف  صاحبان کسب   و   کارمندان   دانشجویان، نفر از    120از دیدگاه    کارآفرینی   مهمترین موانع بود.    توسعه 

بودجه، ترس از کار سخت و خطرپذیری، و عوامل اقتصادی و    کمبود  در لبنان عبارت بود از: شبکه اجتماعی، 

 ( پیمایشی  El Nemar, Ghazzawi, El Danaoui, Tout & Dennaoui, 2016سیاسی  پژوهش  نتایج   .)

وپرورش شهرستان رودبار  توسعه کارآفرینی سازمانی در اداره آموزش نشان داد که موانع    ( 1396سعید ) بیت 

ی دانشگاه  علم ئت ی ه و سپس موانع ساختاری و موانع رفتاری بودند. از دیدگاه اعضای    ی ع موانع اجتما ترتیب  به 

  خیراندیش، کارشناسان، لرگانی، امیری علمی بود ) مانع کارآفرینی ویژگی اعضای هیئت مهمترین   گنبدکاووس 

های دولتی آفریقای جنوبی  (، برخی موانع کارآفرینی در بیمارستان 2021)   4لتسی (. در پژوهش  1397اسکو،    و 

 عبارت بودند از کمبود منابع، ارتباطات ضعیف و سیستم مدیریت عملکرد ناعادالنه. 

پژوهش از  برخی  به  ادامه  در  در  کارآفرینی  موانع  با  مرتبط  خارجی  و  داخلی  و  های  کتابداری 

وکار از ده دانشگاه  کتابداران کسب   ،ینیو کارآفر  ینوآور  نیبا توجه به ارتباط بشود.  اشاره میرسانی  اطالع

قرار گرفتند.    ی( مورد بررس2012)  5برتر توسط لئونارد و کلمنستون   ینیکارآفر  یهابرنامه  متحده باایاالت

 ل یاورت راجرز تما  یتئور  یبندگروه نوآوران در دسته   سمتبه  شدتبه  ، پژوهش   نشان داد که جامعه  جینتا

نیاز و    ،است  یها ضرورآن  رانیکتابداران و مد  نیا  یبرا   ینوآورکه  گرفتند    جهیپژوهشگران نت  نیداشت. ا

از  بهاست   آشکار  حما  تیر یمد  قیطرطور  پ   نیمهمتر.  شود  ت یکتابخانه   الن یالتحصفارغ  یروشیمانع 

 
1. Salarzehi & Forouharfar 

2. Singh Sandhu, Fahmi Sidique & Riaz 
3. El Alaoui, Shopovski,  Kvirkvaia, Alam & Ofili 
4. Letsie 

5. Leonard & Clementson 
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و    ی نیکارآفر  یبرا  یتحت پوشش وزارت علوم و دانشگاه آزاد اسالم   یها دانشگاه  ی رسانو اطالع  یکتابدار

مانع، نبود    نیترتیاهمو کم  یاحرفه  یهاق مهارتیاز طر  ییدرآمدزا  یبرا  ی ناکاف  آموزش  یی،زااشتغال

لم اطالعات و  آموختگان عدانش  دگاهیاز د  . همچنین،(1392ی و مرادی،  صفو)  بود  یتیسازمان حما  کی

  یپژوهش   ،یعبارت بودند از موانع آموزش  بیبه ترت  ینیموانع کارآفر  اهوازشهر    یهادانشگاهی  شناسدانش

ـ و فناورانه، قانون   (. 1395، طلبیسقائی ) اجتماع  ی ـ فرهنگ  و  یرفتار ی ـفرد ، یتیحما ی 

 عمدتًا موانع کارآفرینی سازمانی، های موجود برای شناسایی  پژوهش مرور نوشتار حاکی از آن است که  

شود. دیگر است که در پژوهش حاضر نیز از آن استفاده می   ( بوده 1383شاخگی )مقیمی،  بر اساس مدل سه 

ها بپردازد، انجام نشده است، پژوهشی که به بررسی و شناسایی موانع کارآفرینی سازمانی در کتابخانه آنکه  

ها مورد بررسی جز کتابخانه هایی به های متعددی موانع کارآفرینی سازمانی را در سازمان پژوهش   که  یحالدر  

های دانشگاه فردوسی سازمانی را در کتابخانه اند. بنابراین انجام پژوهشی که موانع کارآفرینی درون قرار داده 

شایان ضرورت دارد.    ها بپردازد،ی آن بندت ی اولو و علوم پزشکی مشهد مورد شناسایی قرار داده و سپس به  

های دانشگاه فردوسی مشهد جای عبارت کتابخانه ذکر است از این پس در این مقاله جهت رعایت اختصار، به 

 شود.می   های دانشگاهی« استفاده»کتابخانهاز    مشهد دانشگاه علوم پزشکی و  

 

 شناسی روش

هدف، کاربردی و از نظر روش، پیمایشی بود. جامعه آماری این پژوهش تمامی    نظرپژوهش حاضر از  

نفر( و دانشگاه علوم پزشکی    47های دانشگاه فردوسی )نهدر کتابخا  «کتابدار »کارکنان، در سمت شغلی  

 ها بود. نفر(، بدون در نظر گرفتن رشته تحصیلی آن 45مشهد )

ای نسبتی انتخاب شد )هر دانشگاه یک  ی تصادفی طبقهگیرروش نمونه حجم نمونه از هر طبقه، به

نفر   37طبقه در نظر گرفته شد(. بر اساس فرمول حجم نمونه کوکران، تعداد نمونه از دانشگاه فردوسی  

پرسشنامه تهیه   67نفر تعیین شد. بر همین مبنا، تعداد    30و تعداد نمونه از دانشگاه علوم پزشکی مشهد  

 وتحلیل قرار گرفت.دانشگاه مورد نظر توزیع و پس از دریافت مورد تجزیههای دو و در کتابخانه

جمع  ابزار  پژوهش  این  داده در  محقق آوری  پرسشنامه  مرور ها،  با  ابتدا  راستا،  این  در  بود.  ساخته 

سیاهه پژوهش  متخصصان،  از  نظرخواهی  همچنین  و  مرتبط  متون  و  پیشین  کارآفرینی های  موانع  از  ای 

ها تهیه شد و سپس بر مبنای آن پرسشنامه تهیه گردید. پرسشنامه شامل دو بخش تابخانه سازمانی در ک 

 19گویه(، ساختاری )  34سازمانی شامل موانع رفتاری ) شناختی و موانع کارآفرینی درون اطالعات جمعیت 

ارائه    19ای ) گویه( و زمینه  با  روایی محتوایی پرسشنامه  ی گروه علم علم اعضای هیئت آن به  گویه( بود. 

شناسی و گروه مدیریت دانشگاه فردوسی مشهد، و همچنین گروه مدیریت دانشگاه امام اطالعات و دانش 

پایایی   دست آمد. سنجش  و اعمال نظرات آنان به   رضا )ع( که دارای تألیفاتی در حوزه کارآفرینی بودند 

 کی از پایایی مطلوب پرسشنامه بود.درصد( که حا   82پرسشنامه نیز با محاسبه آلفای کرونباخ انجام شد ) 
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دادهتجزیه  بهوتحلیل  استنباطی  و  توصیفی  نرمها در بخش  اس وسیله   20نسخه    1اساسپیافزار 

ها، از آمار استنباطی استفاده شد.  ها، از آمار توصیفی و برای تحلیل دادهبرای توصیف داده   .صورت گرفت

و درصدها، در قالب جدول ارائه گردید. همچنین در بخش استنباطی،    فراوانیدر بخش توصیفی جداول  

 و تی یک نمونه جهت پاسخگویی به سؤاالت پژوهش استفاده شد.  2از آزمون فریدمن 

 

 ای پژوهش هیافته

درصد(. از نظر گروه سنی    83از نظر جنسیت، بیشترین پاسخگویان در هر دو دانشگاه، زنان بودند ) 

درصد( و کمترین   46سال قرار داشتند )  45تا    41در هر دو دانشگاه بیشتر پاسخگویان در گروه سنی  

صیالت پاسخگویان، در خصوص میزان تح درصد(.   3سال بود )  30تا    26گروه سنی مربوط به گروه سنی  

و سپس    درصد(   73بیشتر پاسخگویان در هر دو دانشگاه دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد بودند )

 درصد(.  15مدرک تحصیلی کارشناسی قرار داشت )

 اند؟ های دانشگاهی کدامسازمانی در کتابخانهموانع کارآفرینی درونپرسش اول. 

بندی شدند  ای دسته سازمانی در سه دسته موانع ساختاری، رفتاری و زمینهموانع کارآفرینی درون

و از پاسخگویان خواسته شد که میزان موافقت خود با هر گویه را در طیف پنج ارزشی از خیلی کم تا  

طور نعی که بهعنوان حد متوسط در نظر گرفته شد و هر ما به  3عدد  رو،  خیلی زیاد مشخص کنند. ازاین

سازمانی لحاظ شد.  عنوان مانع کارآفرینی درون( داشت، به3معناداری میانگینی بیشتر از حد متوسط )

از  نظر به نرمال بودن توزیع متغیرها، برای مقایسه میانگین هر مانع با حد متوسط و شناسایی موانع، 

 ( گزارش شده است.1)  آزمون پارامتری تی یک نمونه استفاده شد که نتایج آن در جدول 

 

های  در کتابخانهسازمانی  . نتایج آزمون تی یک نمونه برای مقایسه میانگین موانع کارآفرینی درون1جدول  

 3دانشگاهی با حد متوسط 

نتیجه  

 آزمون 

اختالف  

 میانگین 

سطح  

 معناداری 

درجه  

 آزادی
 آماره تی

انحراف  

 معیار 
 متغیر دانشگاه  میانگین 

99/5 36 000/0 23/0 معنادار   مشهد  فردوسی 23/3 23/0 
 موانع ساختاری 

38/6 29 000/0 31/0 معنادار   مشهد  علوم پزشکی 31/3 27/0 

 مشهد  فردوسی 19/3 31/0 87/3 36 000/0 19/0 معنادار 
 موانع رفتاری 

 مشهد  علوم پزشکی 26/3 28/0 10/5 29 000/0 26/0 معنادار 

 مشهد  فردوسی 39/3 29/0 07/8 36 000/0 39/0 معنادار 
 موانع محیطی 

 مشهد  علوم پزشکی 48/3 31/0 61/8 29 000/0 48/0 معنادار 

 
1. spss 

2. Friedman test 
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توان دست آمده آزمون در هر دو دانشگاه می( و سطح معناداری به1های جدول )با توجه به یافته

( تفاوت 3سازمانی با حد متوسط آزمون )میانگین  گفت بین میانگین هر سه دسته موانع کارآفرینی درون

ین موانع کارآفرینی  توان گفت که میانگمعنادار وجود داشت. با توجه به مثبت بودن اختالف میانگین، می

ای . در نتیجه هر سه دسته موانع ساختاری، رفتاری و زمینهاستسازمانی بیشتر از حد متوسط بوده  درون

 های دانشگاهی مطرح بودند. سازمانی در کتابخانهعنوان موانع کارآفرینی درونبه

 اند؟ های دانشگاهی کدامکتابخانهسازمانی در مهمترین موانع کارآفرینی درونپرسش دوم. 

های دانشگاهی در بخش قبل، جهت  سازمانی در کتابخانهموانع کارآفرینی درونپس از شناسایی  

آنها   مهمترین  دیدگاه    ازمشخص شدن  از  که  داد  نشان  آزمون  نتایج  شد.  گرفته  بهره  فریدمن  آزمون 

ای اختالف معناداری اری، رفتاری و زمینهکتابداران هر دو دانشگاه، بین اهمیت سه دسته موانع ساخت

ای، مهمترین مانع بود و سپس به ترتیب موانع ساختاری و رفتاری قرار گرفتند  وجود داشت. موانع زمینه

 (. 2)جدول 
 های دانشگاهیسازمانی در کتابخانه . نتایج آزمون فریدمن برای شناسایی مهمترین موانع کارآفرینی درون 2جدول  

 رتبه  میانگین سازمانی نع کارآفرینی درونموا دانشگاه 
  آماره آزمون 

 سطح معناداری  آزادی  درجه مجذور کای 

 مشهد  فردوسی

 59/2 ای موانع زمینه

 84/1 موانع ساختاری  000/0 2 97/20

 57/1 موانع رفتاری 

 مشهد  علوم پزشکی

 60/2 ای موانع زمینه

 87/1 ساختاری موانع  000/0 2 86/17

 53/1 موانع رفتاری 

 

 اند؟ های دانشگاهی کدام سازمانی در کتابخانه ای کارآفرینی درون مهمترین موانع زمینهپرسش فرعی اول. 

ای در ابتدا نیاز بود که موانع زمینه  سازمانیکارآفرینی درونای  جهت شناسایی مهمترین موانع زمینه 

مشابه با آنچه پیشتر اشاره شد،  بنابراین  .  سپس مهمترین آنها مشخص شودکارآفرینی شناسایی شده و  

عنوان توانند بهدارند و می  3معناداری، میانگین بیشتر از حد متوسط    طوربهجهت شناسایی عواملی که  

در سازمانی  ای کارآفرینی درونزمینه موانع    شد و مانع در نظر گرفته شوند، آزمون تی یک نمونه انجام  

دانشگاهی ابخانهکت )جدول    های  شدند  فریدمن 3شناسایی  آزمون  با  شده  شناسایی  موانع  سپس  و   )

)جدول  اولویت  شدند  )4بندی  جدول  طبق  در 3(.  فناورانه  و  محیطی  اقتصادی،  قانونی،  عوامل   ،)

در   سازمانی مطرح شدند. در مقابل،ای کارآفرینی درونزمینه   موانعهای هر دو دانشگاه، جزو  کتابخانه

 سازمانی نبود. ای کارآفرینی درونهای هر دو دانشگاه عوامل اجتماعی از موانع زمینهکتابخانه
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  سازمانی درای کارآفرینی درون. نتایج آزمون تی یک نمونه برای مقایسه میانگین موانع زمینه3جدول  
 3متوسط  های دانشگاهی با حد  کتابخانه 

 میانگین  دانشگاه  متغیر
انحراف  

 معیار 
 آماره تی

درجه  

 آزادی

سطح  

 معناداری 

اختالف  

 میانگین 

نتیجه  

 آزمون 

عوامل 

 قانونی 

 معنادار  42/0 000/0 36 96/6 37/0 42/3 مشهد  فردوسی

 معنادار  61/0 000/0 29 65/6 50/0 61/3 مشهد  علوم پزشکی

عوامل 

 اقتصادی

 معنادار  71/0 000/0 36 45/9 46/0 71/3 مشهد  فردوسی

 معنادار  83/0 000/0 29 26/9 49/0 83/3 مشهد  علوم پزشکی

عوامل 

 اجتماعی 

 غیرمعنادار 04/0 473/0 36 72/0 37/0 04/3 مشهد  فردوسی

 غیرمعنادار 05/0 231/0 29 22/1 24/0 05/3 مشهد  علوم پزشکی

عوامل 

 محیطی

 معنادار  29/0 001/0 36 45/3 51/0 29/3 مشهد  فردوسی

 معنادار  46/0 000/0 29 37/4 58/0 46/3 مشهد  پزشکیعلوم 

عوامل 

 فناورانه 

 معنادار  49/0 000/0 36 53/8 35/0 49/3 مشهد  فردوسی

 معنادار  47/0 000/0 29 66/8 29/0 47/3 مشهد  علوم پزشکی

 

سازمانی حاکی از آن  درونای کارآفرینی  نتایج آزمون فریدمن برای شناسایی مهمترین موانع زمینه

ها  ترین آناهمیتای، عوامل اقتصادی و کمهای هر دو دانشگاه، مهمترین مانع زمینهاست که در کتابخانه

 . (4جدول ) عوامل محیطی بود

 
های دانشگاهیسازمانی در کتابخانهای کارآفرینی درون. نتایج آزمون فریدمن برای شناسایی مهمترین موانع زمینه4جدول   

 میانگین رتبه  ای موانع زمینه دانشگاه 
 آماره آزمون 

 سطح معناداری  آزادی  درجه مجذور کای 

 مشهد  فردوسی

 13/3 عوامل اقتصادی 

55/2 3 000/0 
 64/2 فناورانه عوامل 

 42/2 عوامل قانونی 

 82/1 عوامل محیطی 

 مشهد  علوم پزشکی

 15/3 عوامل اقتصادی 

74/13 3 003/0 
 57/2 عوامل قانونی 

 22/2 عوامل فناورانه 

 07/2 عوامل محیطی 
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 اند؟ های دانشگاهی کدام کتابخانه سازمانی در  مهمترین موانع ساختاری کارآفرینی درونپرسش فرعی دوم. 

مشابه با آنچه در قبل گفته شد، در ابتدا نیاز بود که موانع ساختاری کارآفرینی شناسایی شده )با  

شوند )با آزمون فریدمن(. بدین منظور ابتدا برای شناسایی    بندیاولویتآزمون تی یک نمونه( و سپس  

 در   سازمانیفرینی درونکارآعنوان مانع  توانند بهدارند و می  3موانعی که میانگین بیشتر از حد متوسط  

نظر گرفته شوند، آزمون تی یک نمونه انجام شد. با توجه به نتایج حاصل از آزمون، ساختار سازمانی،  

سازمانی در   راهبردهای هر دو دانشگاه و  سیستم ارزیابی عملکرد و سیستم حقوق و دستمزد در کتابخانه

سازمانی مطرح شدند  نع ساختاری کارآفرینی درونعنوان مواهای دانشگاه علوم پزشکی مشهد بهکتابخانه

 (. 5عنوان مانع شناسایی نشد )جدول های مورد بررسی بهیک از کتابخانهولی سیستم اطالعاتی در هیچ
 

سازمانی در  . نتایج آزمون تی یک نمونه برای مقایسه میانگین موانع ساختاری کارآفرینی درون5جدول  

 3متوسط    های دانشگاهی با حدکتابخانه 

 میانگین  دانشگاه  متغیر
انحراف  

 معیار 

آماره  

 تی

درجه  

 آزادی

سطح  

 معناداری 

اختالف  

 میانگین 

نتیجه  

 آزمون 

ساختار  

 سازمانی 

 معنادار  25/0 000/0 36 67/5 27/0 25/3 مشهد  فردوسی

 معنادار  31/0 000/0 29 96/0 24/0 31/3 مشهد  علوم پزشکی

  راهبرد

 سازمانی 

 غیر معنادار  02/0 686/0 36 40/0 40/0 02/3 مشهد  فردوسی

 معنادار  14/0 017/0 29 53/2 31/0 14/3   مشهد  علوم پزشکی

سیستم ارزیابی  

 عملکرد

 معنادار  11/0 031/0 36 25/2 31/0 11/3 مشهد  فردوسی

 معنادار  22/0 001/0 29 67/3 33/0 22/3 مشهد  علوم پزشکی

سیستم 

 اطالعاتی

 غیر معنادار  - 05/0 476/0 36 - 72/0 44/0 94/2 مشهد  فردوسی

 غیر معنادار  12/0 196/0 29 32/1 52/0 12/3 مشهد  علوم پزشکی

سیستم حقوق  

 و دستمزد

 معنادار  81/0 000/0 36 98/6 71/0 81/3 مشهد  فردوسی

 معنادار  77/0 000/0 29 26/6 67/0 77/3 مشهد  علوم پزشکی

 

جهت   فریدمن  آزمون  دروننتایج  کارآفرینی  ساختاری  موانع  مهمترین  در  شناسایی  سازمانی 

های دانشگاه فردوسی، سیستم حقوق و دستمزد در کتابخانه  های دانشگاهی حاکی از آن است کهکتابخانه

های دانشگاه علوم ترین مانع بود. همچنین در کتابخانهاهمیتکم  عملکردمهمترین مانع و سیستم ارزیابی  

ترین مانع بود  اهمیتسازمانی کم  راهبردپزشکی، سیستم حقوق و دستمزد مهمترین مانع و در مقابل،  

 (. 6)جدول 
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های  سازمانی در کتابخانه . نتایج آزمون فریدمن برای شناسایی مهمترین موانع ساختاری کارآفرینی درون6جدول  

 دانشگاهی

 میانگین رتبه  موانع ساختاری  دانشگاه 

 آماره آزمون 

مجذور  

 کای 
 معناداری  سطح آزادی  درجه

 مشهد  فردوسی

 49/2 سیستم حقوق و دستمزد

 93/1 ساختار سازمانی  000/0 2 07/16

 58/1 ارزیابی عملکرد  سیستم

 مشهد  علوم پزشکی

 43/3 سیستم حقوق و دستمزد

53/30 3 000/0 
 65/2 ساختار سازمانی 

 07/2 ارزیابی عملکرد  سیستم

 85/1 سازمانی  راهبرد

 

 اند؟ های دانشگاهی کدام سازمانی در کتابخانه درون مهمترین موانع رفتاری کارآفرینی  پرسش فرعی سوم. 

سازمانی شناسایی شده  موانع رفتاری کارآفرینی درون  مشابه با آنچه در قبل عمل شد، ابتدا الزم بود

از طریق آزمون تی    3میانگین هر مانع با حد متوسط  بدین منظور  مهمترین آنها مشخص شوند.  و سپس 

شد.   سنجیده  نمونه  توجه  یک  ویژگیبا  سازمانی،  فرهنگ  آزمون،  نتایج  و به  کارکنان  های شخصیتی 

های  طور تضاد سازمانی در کتابخانههر دو دانشگاه و همین  هایکتابخانههای شخصیتی مدیران در  ویژگی

سازمانی نبودند ولی انگیزش کارکنان و سبک رهبری دانشگاه فردوسی، جزو موانع رفتاری کارآفرینی درون

های دانشگاه علوم پزشکی مشهد  های هر دو دانشگاه و همچنین تضاد سازمانی در کتابخانههدر کتابخان

 (.7سازمانی مطرح شدند )جدول  عنوان موانع رفتاری کارآفرینی درون به
 

 های دانشگاهی در کتابخانه 3. نتایج آزمون تی یک نمونه برای مقایسه میانگین موانع رفتاری با حد متوسط 7جدول 

 میانگین دانشگاه  متغیر 
انحراف 

 معیار
 آماره تی 

درجه 

 آزادی 

سطح 

 معناداری 

اختالف 

 میانگین

نتیجه  

 آزمون

فرهنگ 

 سازمانی 

 غیرمعنادار -0/ 06 0/ 398 36 - 0/ 85 0/ 44 2/ 93 مشهد  فردوسی

 غیرمعنادار 0/ 07 0/ 193 29 1/ 33 0/ 32 3/ 07 مشهد  علوم پزشکی

های  ویژگی

شخصیتی 

 کارکنان 

 غیرمعنادار 0/ 03 0/ 582 36 0/ 55 0/ 33 3/ 03 مشهد  فردوسی

 غیرمعنادار 0/ 04 0/ 478 29 0/ 71 0/ 32 3/ 04 مشهد  علوم پزشکی

 غیرمعنادار - 0/ 09 0/ 260 36 - 1/ 14 0/ 48 2/ 90 مشهد  فردوسیهای  ویژگی
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شخصیتی 

 مدیران
 غیرمعنادار 0/ 00 0/ 966 29 0/ 04 0/ 53 3 مشهد  علوم پزشکی

 سازمانی تضاد 
 غیرمعنادار 0/ 09 0/ 148 36 1/ 48 0/ 40 3/ 09 مشهد  فردوسی

 معنادار 0/ 15 0/ 017 29 2/ 53 0/ 33 3/ 15 مشهد  علوم پزشکی

انگیزش  

 کارکنان 

 معنادار 1/ 01 0/ 000 36 21/ 68 0/ 28 4/ 01 مشهد  فردوسی

 معنادار 1/ 03 0/ 000 29 22/ 37 0/ 25 4/ 03 مشهد  علوم پزشکی

 سبک رهبری 
 معنادار 0/ 19 0/ 015 36 2/ 54 0/ 47 3/ 19 مشهد  فردوسی

 معنادار 0/ 25 0/ 004 29 0/ 09 0/ 45 3/ 25 مشهد  علوم پزشکی

 

درون کارآفرینی  رفتاری  موانع  مهمترین  شناسایی  برای  فریدمن  آزمون  در  نتایج  سازمانی 

فردوسی، مهمترین مانع انگیزش های دانشگاه  که در کتابخانهنشانگر آن است    های دانشگاهیکتابخانه

های دانشگاه علوم پزشکی نیز مهمترین مانع انگیزش کارکنان و سپس سبک رهبری بود. در کتابخانه

 (. 8بود )جدول   ها تضاد سازمانیترین آناهمیتکارکنان و کم

 
 های دانشگاهیسازمانی در کتابخانه. نتایج آزمون فریدمن برای شناسایی مهمترین موانع رفتاری کارآفرینی درون 8جدول 

 میانگین رتبه  موانع رفتاری  دانشگاه 
 آماره آزمون 

 سطح معناداری  آزادی  درجه مجذور کای 

 مشهد  فردوسی
 93/1 انگیزش کارکنان 

44/28 1 000/0 
 07/1 سبک رهبری 

 مشهد  علوم پزشکی

 93/2 انگیزش کارکنان 

 63/1 سبک رهبری  000/0 2 24/48

 43/1 تضاد سازمانی 

 

 گیری بحث و نتیجه

های  سازمانی در کتابخانهبندی موانع کارآفرینی درون هدف اصلی پژوهش حاضر شناسایی و رتبه

دانشگاه فردوسی مشهد و دانشگاه علوم پزشکی مشهد بود. همسو با یافته چندین پژوهش داخلی )مانند  

ای،  مینهموانع ساختاری، رفتاری و ز  ( هر سه دسته1394ی،  ریام؛ و  1391،  طالبی و عربیوندهقان،  

های دانشگاه فردوسی مشهد و علوم پزشکی شناخته سازمانی در کتابخانهعنوان موانع کارآفرینی درونبه

سازمانی متعددی وجود سازمانی و هم عوامل برونکه هم عوامل درون  آن استشدند. این یافته حاکی از  

ها شوند. در تأیید این یافته نیز ریاحی  سازمانی در این کتابخانهتوانند مانع از کارآفرینی دروندارند که می
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و    های دولتی سنتی ویژه سازمانهای ایرانی و بهسازمان( معتقدند که وضعیت حاکم در  1382و الوانی )

آنها بود و سپس به ترتیب موانع ساختاری و    ینِای مهمتردر بین موانع، موانع زمینه غیرکارآفرینانه است.  

ی  نوع بهی دارند و  سازمان برون  منشأ ای  رفتاری قرار داشتند؛ که شاید ناشی از آن باشد که موانع زمینه

(. این یافته تا حدی با یافته بیات 1383  ، یمیمقکارکنان و مدیران سازمان کنترلی بر این عوامل ندارند )

( مغایرت دارد و شاید ناشی از ماهیت 1396سعید )( و بیت1394نژاد )( همسو و با نتایج حاجیان1391)

 ها با پژوهش حاضر باشد. های مورد مطالعه در آن پژوهشمتفاوت سازمان

زمینه  مانع  مهمترین  اقتصادی  کتابخانهعوامل  در  داای  دو  هر  یافته  های  این  بود.  در نشگاه 

( 1390)  پناه منفرد، و یزدان، و یعقوبی، (1390)  فارسی، غالمی، حمیدی، و کنعانی یداللهی  های پژوهش

با توجه به مشکالت اقتصادی و تورم موجود که یکی از مهمترین مشکالت در نیز تأیید شده است که  

های کارآفرینانه، نتظار نیست؛ زیرا اجرای فعالیتدور از ا  ، (1400تیر    8پور،  حال حاضر کشور است )رضوی 

ها  (. در برخی از پژوهش1400زاد،  ای است )اکبری، باقری کراچی، و قاسمینیازمند حمایت مالی و بودجه

های دانشگاهی و یا مدون و مشخص نبودن آن اشاره شده است )مانند  نیز به کم بودن بودجه کتابخانه

که دلیل احتمالی آن ممکن است  مانع دیگر عوامل فناورانه بود(.  1399  ،دهزاصراف  ، فریمیفه  ی، عابد

هزینه از  تجهیزات  ناشی  فزاینده  ارتباطات های  و  اطالعات  که    فناوری  باشد  مشکالت   همراهبه)فاوا( 

از سازی امکانات و تجهیزات و زیرساخت اقتصادی و تورم موجود، مانع فراهم های فناورانه مورد نیاز و 

اینترنت پرسرعت در کتابخانه بر سر راه فعالیتجمله  امر مانعی  های کارآفرینانه در ها شده است. این 

توسط فناوری   شده   فراهمی  به بسترها  دتشبهامروزه کارآفرینی و کارآفرینان    که  یحال  در کتابخانه است؛  

وزارت ورزش (. عوامل فناورانه در  Dangolani, 2011)  برند یماطالعات وابسته هستند و از آن بهره زیادی  

( نیز 1395طلب،  )سقائی  یشناسدر علم اطالعات و دانش( و  1396،فراهانی، و کشاورز)زیویار،    و جوانان

شناسا  عنوانبه کارآفرینی  در  مانع  ولی  شد  تهرانآموزشیی  شهر  مانع 1390کمال،)اسدی  وپرورش   )

یکی دیگر از موانع   عنوانبه(، شناسایی عوامل قانونی  1395)  یاریطبا یافته    راستاهمکارآفرینی نبود.  

کتابخانهای  زمینه  فعالیت دانشگاه  یهادر  پرورش  راستای  در  موجود  قوانین  که  معناست  بدان  های  ی 

ی در این حوزه تدوین تگریحماها و قوانین  های دانشگاهی نیست و سیاستاین کتابخانهکارآفرینی در  

کار گرفته شود، سبب تسهیل مسائل قانونی و حقوقی درست و مناسب بهاگر    که  ی حالنشده است؛ در  

کارآفرینان است )المعی،  ی نادرست مورد استفاده قرار گیرد، مانعی برای  اوهیششود و اگر به  کارآفرینی می

از عدم شناسایی سیاست1389 یافته ناشی  از اهمیت کارآفرینی در (. شاید دلیل احتمالی این  گذاران 

  باشد  جامعه  عنوان مراکز اطالعاتی درها بهکتابخانه و یا حتی ناشی از عدم باور به نقش مهم کتابخانه

های نامناسب در این خصوص شده  ذاریگ که سبب سیاست  (1395  ، ی نظام  یسور  و   یطبس  ،یمیحک)

ممکن ای  عنوان یکی دیگر از موانع زمینه، شناسایی عوامل محیطی به( 1391)  اتیب  همسو با یافتهاست.  

  اندشدهبرای کسب اطالعات به اینترنت و وب وابسته    ها افراد و سازمان  که امروزهاست ناشی از این باشد  
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این   تبعبهرو  ازاین(؛  1399آبان    26شود )فتاحی،  تر میرنگمعه کمدر جاها  حضور کتابخانه  جیتدرو به

های های دولت مشوق خلق و اجرای ایدهعوامل، جو و فضای عمومی حاکم بر جامعه و همچنین سیاست

ی است.  نبوده  کتابخانه  در  نبود    افتهجدید  به  اجتماعی مربوط  کارآفربه  عوامل  مانع  در   ینیعنوان 

میدانشگاه  یهاکتابخانه کتابخانهی  اجتماعی  جایگاه  از  ناشی  که  تواند  باشد   ی ار یطهای  یافتهبا  ها 

همسو و با پژوهش    (2016نمار و همکاران )ال  و   ( 2005)  1تویو ن  سیتزنیب،  (1395)  طلبیسقائ ،  (1395)

 ( مغایرت دارد. 1396سعید )بیت

های هر دو  م اطالعاتی در کتابخانههمچنین، نتایج نشان داد که در میان موانع ساختاری، سیست

نبود؛    عنوانبهدانشگاه   مطرح  کتابخانهشاید  مانع  که  دلیل  این  نیز به  کتابداران  و  اطالعاتی  مراکز  ها، 

نژاد  اما همسو با پژوهش حاجیان  منطقی و موجه باشد.رسانی هستند، این یافته امری  متخصصان اطالع

شاید ناشی  که    عنوان مانع شناسایی شد اه علوم پزشکی مشهد بهی فقط در دانشگسازمان  راهبرد(،  1394)

از علمی دانشگاه در کتابخانهپزشکان عضو هیئتاز مدیریت   باشد که شناخت کافی  این دانشگاه  های 

به راهبرد سازمان،  ندارند.  برای کتابخانه  مناسب  سازمانی  راهبرد  انتخاب  و  عنوان یک اصول مدیریتی 

می ایفا  نقش  چشم کبینش  آن  اساس  بر  و  جهت ند  و  میانداز  مشخص  سازمان  راهبرد  گیری  شود. 

ارائه خدمات و  ها با این راهبرد مینگر است که سازمانهای کارآفرینانه، راهبرد آیندهسازمان توانند با 

ی ها کتابخانهاما مهمترین مانع ساختاری در    (. 1383تغییر باشند )مقیمی،    جادکننده یامحصوالت جدید  

 ران یا  ی دولت  یهادانشگاه  یمرکز  یهادر کتابخانهاین عامل    بود.  حقوق و دستمزد  ستمیسهر دو دانشگاه،  

و  1395)محمودی،   دولتسازمان(  کرمان    یهای  نیز  1395)طیاری،  استان  کارآفر  عنوانبه(    ینیمانع 

اکی از نارضایتی کتابداران از حقوق و دستمزد خود و عدم تناسب آن شناسایی شد. این یافته ح  ی سازمان

البته ناراضی بودن کتابداران از حقوق و دستمزد خود در چندین  با خطرپذیری و خالقیت آنان دارد. 

( ذکر شده است و تاکنون در 1395زاده،  زاده، زندیان و حسن؛ کریم1386  ک،یپهلو و آخشفرجپژوهش )

پژوهش   جمله   مؤلفه   عنوانهبچندین  )از  است  شده  شناسایی  کتابداران  شغلی  نارضایتی  برای  مهمی 

بنابراین برآورده نشدن انتظارات کتابداران از سیستم حقوق و دستمزد و عدم تناسب آن (.  1391همامی،  

ایده و  خالقیت  میبا  آنان  و  پردازی  گردد  شغلی  نارضایتی  به  منجر  بروز   تبعبهتواند  جهت  مانعی  آن 

رفتارهای کارآفرینانه در کتابداران باشد؛ زیرا بین رضایت شغلی و کارآفرینی سازمانی رابطه مستقیمی  

های کارآفرینانه، برای تشویق کارکنان به فعالیتبنابراین  (.  1393وجود دارد )زمانی، حقیقی و رزمجو،  

از پرداخت به کارکنان باید مبتنی بر سطح نوآو پذیری آنان باشد )نظری دارخوری،  ری و خطربخشی 

زاد،  احمدی طبرسا  راستا با پژوهش حاضر، در پژوهش  هم(.  1400مرام،  رستمی قبادی، شیری، و خوش 

و  1394)  نژادانیحاج(،  1391)  گیویاسمعیلی  و مانع   عنوانبه، ساختار سازمانی  (1396)  دیسعتیب( 

 
1. Bitzenis & Nito 
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های دانشگاهی ایران )تمیزی،  رکز باال در ساختار کتابخانهتم  وجودبهساختاری گزارش شد که با توجه  

)تعداد  1390 پیچیدگی  باالی  مکانیکی، سطوح  ساختار  در  است.  منطقی  یافته  این  و    مراتبسلسله(، 

گیری در سطوح باالی مدیریت( وجود دارد. در مقابل،  سطوح مدیریتی(، رسمیت و تمرکز )قدرت تصمیم

یینی از پیچیدگی، رسمیت و تمرکز وجود دارد و ساختار سازمانی مناسبی  در ساختار ارگانیک سطوح پا

گرجی،   و  چراغعلی،  سعیدی،  )رسولی،  است  سازمانی  کارآفرینی  طیاری (.  1400برای  یافته  با  همسو 

مانع کارآفرینی در این پژوهش    عنوانعملکرد به  ی ابیارز  ستمیسشناسایی   (،1394نژاد )انیحاج( و  1395)

بین آزادی عمل کتابداران شود و  های افراد توجه نمیها به خالقیتاز آن دارد که در این کتابخانهحکایت  

 ی کارآفرینانه کتابداران است.هاتیفعالعنوان مانعی بر سر راه  و کنترل توازن کافی ایجاد نشده است و به

های  ی، انگیزش کارکنان مهمترین مانع در کتابخانهسازماندرون  ینیکارآفر  یموانع رفتاردر میان  

افراد در راه رسیدن به اهداف خود است  برای نیرودهی به  انگیزش، عاملی درونی  بود.  هر دو دانشگاه 

ها از منزلت شغلی، سطح رسد کتابداران این کتابخانهنظر می. به(1392ی،  دقاسمیو س  یکنعان  ،یآراست)

در دسترس خود رضایت کافی ندارند. همچنین، در این   رفاهیجبران خدمات، و امکانات    ها وپرداخت 

به کتابخانه و مدیران  نشده  توجه کافی  و متخصص  کارآمد  توانمند،  نگهداری کتابداران  و  به جذب  ها 

اند که همه این عوامل در مجموع سبب کاهش  نیازهای کارکنان و حل مشکالت آنان توجه کافی نداشته

پردازی و  انگیزش شغلی این کتابداران شده است. در حالی که انگیزش کارکنان، محرک فرد برای ایده

بین   که  آنجا  از  و  است  کارآفر  کارکنان  زشیانگکارآفرینی  دارد   معنادار  و  مثبت  رابطه  ی نیو  وجود 

م  ،یاکجوریک) و  به(1396ی،  رودسر  انیرتقیبناگر  عامل  این  شناسایی  کارآفرینی  ،  مانع  یک  عنوان 

بهسازماندرون منطقی  تاکنون در نظر میی  کتابداران  انگیزش شغلی  بودن  نامناسب  یا  بودن  رسد. کم 

گزارش شده است. شناسایی    (1397  ،خانلو  یحاج  یصفر  ،یزاده، نجار  یشیآقاکاز جمله  )  چندین پژوهش

و همکاران   یلرگانیریامی هر دو دانشگاه با یافته  هادر کتابخانهتاری  عنوان دومین مانع رفسبک رهبری به 

سبک رهبری مناسب برای توسعه و پرورش کارآفرینی سازمانی،   .ستی همسو ن در این خصوص (1397)

شود و به آنان آزادی که در آن به کارکنان خالق و نوآور تفویض اختیار می  ی استمشارکت  یسبک رهبر

و شده  داده  تصمیممی  عمل  در  پورانجبار،  توانند  و  جودزاده  )پورانجبار،  کنند  مشارکت  مدیران  گیری 

با توجه به سبک رهبری موجود در کتابخانه1395 اما  با سبک رهبری مشارکتی فاصله دارد (؛  ها که 

ریاحی و کشاورز،  )زندیان،  علیزاده، حسن1390نژاد  و مومنی،  ؛  به1392زاده  یافته  قاب(،  آمده  ل  دست 

است.   فقط  توجیه  سازمانی  کارآفرینی    یهاکتابخانهدر  تضاد  مانع  مشهد  پزشکی  علوم  دانشگاه 

در (  2011و فروهرفر )  ی ساالرزه( و  1396سعید )(، بیت1383ی بود که با یافته مقیمی )سازماندرون

یافته   با  و  راستا  )  ی لرگانیریامیک  از هم  (1397و همکاران  ناشی  یافته  این  دلیل  نیست. شاید  راستا 

ی دانشگاه علوم پزشکی مشهد به افراد غیر کتابدار باشد که آشنایی کافی با  هاکتابخانهواگذاری ریاست  

امر می این  ندارند که  افکار و  خدمات کتابخانه و فلسفه وجودی کتابخانه  ایجاد تضارب  به  تواند منجر 
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تضاد سازمانی  و در مجموع    قهیسلاختالف نامطلوبایجاد  و    در سطح  راه   عنوانبهگردد  بر سر  مانعی 

درون کتابخانهکارآفرینی  این  در  نبودن  سازمانی  مانع  کند.  عمل  کتابخانهسازمان فرهنگها  در  های ی 

پژوهش با  همکاران   ،(1391)  گیویاسمعیلی  وزاد،  احمدی  ، طبرساهای  دانشگاهی  و  لرگانی  امیری  و 

 ی از عوامل مهم و مؤثر در توسعه، بهبود و نگهدار   یک یمناسب    یسازمان فرهنگایرت دارد.  ( مغ1397)

های یاد  (. با نظر به این یافته شاید بتوان گفت کتابخانه1378یی،  صمدآقا)  است  نیکارآفر  یهاسازمان

ا دارند؛ البته شده برای تبدیل شدن به یک سازمان کارآفرین از نظر فرهنگ و جو سازمانی آمادگی الزم ر

( انجام شد، فرهنگ سازمانی موجود در 1389در پژوهشی که توسط عباسی، پریرخ، دیانی و فتاحی )

مراتبی بود که این فرهنگ مانعی بر سر راه کارآفرینی  مرکزی دانشگاه فردوسی، فرهنگ سلسله    کتابخانه

پژوهش حاضر اینگونه برداشت کرد    شود. شاید بتوان با توجه به فاصله زمانی این پژوهش با محسوب می

راستا با  سمت فرهنگ کارآفرینانه تغییر کرده است. همکه در این مدت فرهنگ سازمانی این کتابخانه به

های شخصیتی کارکنان و مدیران بدان معناست ، مانع نبودن ویژگی(1397و همکاران )  یلرگانیریامیافته  

کتابخانه در  شاغل  کتابداران  دانکه  ویژگیهای  آنها،  مدیران  و  جهت شگاهی  مناسب  شخصیتی  های 

ی، و توفیق طلبی(. البته شاید  نگرندهیآی،  شیدوراندپذیری،  ی، مسئولیت ریپذ کارآفرینی را دارند )خطر

 روش خود اظهاری بوده باشد. ها بهدلیل این یافته ناشی از سنجش این ویژگی

طور کلی، نتایج پژوهش حاضر حاکی از آن است که موانع متعددی در داخل و خارج از سازمان به

های دانشگاه فردوسی مشهد و دانشگاه علوم پزشکی مشهد  سازمانی در کتابخانهبرای کارآفرینی درون

که   است  آن  مهم  نکته  اما  دارد،  فر  هایویژگیوجود  و همچنین  مدیران  و  کتابداران  هنگ شخصیتی 

سازمانی که از عوامل مهمی جهت بروز رفتارهای کارآفرینانه در یک سازمان هستند، وضعیت مناسبی  

خوبی میسر خواهد  ها بههای کارآفرینانه در این کتابخانهیتفعالدارند و در صورت رفع موانع، امکان بروز 

درون کارآفرینی  موانع  مهمترین  گرچه  که  است  آن  دیگر  نکته  کتابخانه  سازمانیشد.  این  موانع در  ها 

ها است و نیاز است ای هستند و رفع برخی از این موانع خارج از کنترل سازمان مادر و کتابخانهزمینه 

گذاران این ها و اقداماتی از سوی دولت صورت گیرد، ولی در مجموع مسئوالن و سیاستیاستستغییر  

ها و راهبردهای مناسب را جهت برطرف سازی سیاست  توانند با توجه به نتایج این پژوهشدو دانشگاه می

تواند منجر به ارائه بهتر و کارآمدتر خدمات سازمانی میاین موانع اتخاذ کنند. رفع موانع کارآفرینی درون

ها در محیط رقابتی امروز شود. در ادامه به ارائه به جامعه و در نهایت کسب جایگاه واقعی این کتابخانه

 شود.در این خصوص پرداخته میهایی پیشنهاد

 ی کاربرد  یشنهادهایپ

سازمانی، از سوی دولت و سازمان عنوان مانع کارآفرینی درونبا توجه به اهمیت عوامل اقتصادی به  •

ها اختصاص یابد. حقوق و دستمزدهای  ای کافی به این کتابخانههای مالی و بودجهمادر، حمایت

 متناسب شود و نرخ مالیات بر حقوق و دستمزد کتابداران کاهش یابد. کتابداران با نرخ تورم 
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ها و  شود در سیاستها پیشنهاد میسازمانی کتابخانهجهت رفع موانع قانونی در کارآفرینی درون •

کتابخانهمشیخط  با  مرتبط  دولتی  کارآفرینی  های  به  کارکنان  تشویق  جهت  دانشگاهی  های 

های دانشگاهی برداشته انونی جهت جذب نیروی جدید در کتابخانهتجدیدنظر صورت گیرد؛ موانع ق 

سیاست و  مشهد  گذارانشود؛  پزشکی  علوم  دانشگاه  و  فردوسی  بخشنامه  دانشگاه  ابالغ  و  در  ها 

مورد  در کارکنان    ینیکارآفر  هیپرورش روح  منظوربهعمل را    یو آزاد  یریپذها، انعطافدستورالعمل 

 دهند.قرار  توجه

اندازی، حفاظت،  شود هر دو دانشگاه توجه جدی به راهرفع موانع فناورانه، پیشنهاد میدر زمینه   •

ها و درخواست بودجه کافی برای های فناورانه کتابخانهنگهداری و همچنین بهبود مستمر زیرساخت 

 این تجهیزات داشته باشند.

ال حاضر در کشور و جهان  ها و تغییراتی که در حبه چالش  با توجهمنظور رفع موانع محیطی،  به •

بتوانند در این  د تا  نطور مستمر نوآور باشبه  های دانشگاهی باید تالش کنندوجود دارد، کتابخانه

 های متناسبی در این راستا اتخاذ کنند. و سیاست جایگاه خویش را حفظ کنندرقابتی فضای 

قوق و دستمزد پیشنهاد  ویژه موانع مربوط به سیستم پرداخت حجهت رفع موانع ساختاری و به •

دانشگاه،    شودیم دو  هر  پاداشاز    یبخشدر  و  نوآور   یمبتن  هاحقوق  سطح    یریپذخطر و    یبر 

انعطافو متناسب با نیاز و عالقه کتابداران در پرداخت حقوق و پاداش  باشدکتابداران   پذیری  ها 

 وجود داشته باشد. 

تمهیدات الزم جهت    شود انگیزش کتابداران پیشنهاد میدر زمینۀ رفع مهمترین مانع رفتاری، یعنی   •

ها و جبران خدمات، و امکانات رفاهی در  افزایش رضایت کتابداران از منزلت شغلی، سطح پرداخت

ضمن شناسایی نیازها و مشکالت کارکنان نسبت به برآوردن ها  کتابخانه  نیا  رانیمد نظر گرفته شود؛  

آنها تالش کنند و   ب  یتابدارانکو حل  برا  تیفیو ک  یمند تیسطح رضا  نیشتریکه  را   ی خدمات 

 . دهندقرار  قیو تشو ریتقد ، ییمورد شناسا کنند، یرجوع فراهم مارباب
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شباهت  وصنعت:  س   .هاتفاوت   ها  و  توسعه  در    . 100-83(،  1)11  ،استیزن 
10.22059/JWDP.2013.35481  Doi: 

  میان   در  شغلی  انگیزش  و  فرسودگی  میزان(.  1397)  سمیه  خانلو،  حاجی  صفری  تراب؛  نجاری،  وحید؛  زاده،آقاکیشی

  ، ( 41)11  ،شناسی دانش   فصلنامه.  شرقی  آذربایجان  استان  موردی  نمونه:  دانشگاهی  هایکتابخانه   کتابداران

 http://qje.iau-tnb.ac.ir/article_675819.html  :از  1400مهر    16بازیابی شده در    .1-17

 الکترونیکی   انسانی  منابع  مدیریت  تأثیر  (. بررسی1400)پور، مهدی  بخشی، سعید؛ جمشیدی، محمدجواد؛ حسین

(،  51)14،  های مدیریت عمومیپژوهش اطالعاتی.    هایسیستم   پذیرش  میانجی  نقش  با  کارآفرینی سازمانی  بر

253-278.  10.22111/jmr.2021.32346.4989Doi:  

نامه  . پایانبررسی موانع کارآفرینی در سازمان تأمین اجتماعی )مورد مطالعه شعب شهر اراک((.  1391بیات، طیبه )

 ارشد، دانشگاه عالمه طباطبایی.منتشر نشده کارشناسی 

  .بررسی موانع توسعه کارآفرینی سازمانی در اداره آموزش وپرورش شهرستان رودبار(.  1396ریدون )سعید، فبیت

 . رکز پیام نور تهران جنوبدانشگاه پیام نور استان تهران، م ارشد،  نامه منتشر نشده کارشناسی پایان 

)پورانجبار، گل  عافیه  پورانجبار،  مهتا؛  رابطه(.  1395بهار؛ جودزاده،  رهبری  بررسی  و    آفرینتحول ی  با خالقیت 

سازمان کارآفرینی  و  بازرگانیبررسی  ی.نوآوری   :Doi.  93  -79،  77،  های 

20.1001.1.26767562.1395.14.77.7.6 

سازمان  یبررس(.  1390)  نبیز  ،یزیتم است  رانیا  یدانشگاه  یهاکتابخانه   یساختار  مدل  .  نز یراب  فنیبراساس 

 . یو روانشناس  یتی. دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم ترب ارشدی منتشر نشده کارشناس  نامهان یپا

بندی موانع توسعه کارآفرینی سازمانی بر مبنای الگوی سه شاخگی  شناسایی و اولویت (. 1394نژاد، الهه )حاجیان 
ارشد،  شر نشده کارشناسی نامه منت(. پایان کارآفرینی سازمانی )مورد مطالعه: دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساری 

 . دانشگاه سمنان، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری

 راهکارهایی   و  کتابداران  اجتماعی  پایگاه  بررسی(.  1395)  زهره  نظامی،  محمدعلی؛ سوری  طبسی،  رضا؛  حکیمی،

  و   رسانیاطالع   تحقیقات  .(ایران  شرق  جنوب  هایکتابخانه   کتابداران:  موردی  مطالعه)   آنها  منزلت  ارتقاء   برای
در    .172-159  ، (1)22  ،عمومی  هایکتابخانه  شده  :  از  1400آبان    18بازیابی 

http://ensani.ir/fa/article/368505 

ابوالقاسم ) نوآوری و کارآفرینی 1391دهقان، رضا؛ طالبی، کامبیز؛ عربیون،  بر  پیرامون عوامل مؤثر  (. پژوهشی 

شهریور    26بازیابی شده در  .  33-22(،  1)6،  پیاورد سالمتهای علوم پزشکی کشور.  سازمانی در دانشگاه 

 http://payavard.tums.ac.ir/article-1-42-fa.html  :از  1400

https://www.civilica.com/JournalIssue-JR_NASME-1-2=%D9%81%D8%B5%D9%84%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C.html
https://www.civilica.com/JournalIssue-JR_NASME-1-2=%D9%81%D8%B5%D9%84%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C.html
https://civilica.com/doc/809350/
https://dx.doi.org/10.22059/jwdp.2013.35481
https://dx.doi.org/10.22111/jmr.2021.32346.4989
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/c1f182f723f1901da778ee6742dbbbec/search/
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/c1f182f723f1901da778ee6742dbbbec/search/
https://dorl.net/dor/20.1001.1.26767562.1395.14.77.7.6
http://ensani.ir/fa/article/368505
http://payavard.tums.ac.ir/article-1-42-fa.html
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ارائه یک الگوی راهبری سازمانی (.  1400رسولی، کامران؛ سعیدی، پرویز؛ چراغعلی، محمودرضا؛ گرجی، محمدباقر )

ی آموزش  فصلنامه توسعه ساختاری.    -منظور ارائه یک مدل آموزشیبا رویکرد توسعه کارآفرینی سازمانی به
 Doi: 10.22118/edc.2020.229263.1344.  267-255(،  1)12،  شاپورجندی 

اقتصاد نیاز    کپارچهی  ی/ به فرمانده  زدهمیدولت س  یرو  ش یپ  یمشکل اقتصاد   4(.  1400)  نیدحسیپور، س  یرضو

در  [ت یسا]وب است   شده  بازیابی  : از  1400مهر    10. 
https://www.farsnews.ir/news/14000407000657/4 

  ، تحول اداری.  ننظریه نوین مدیریت کیفیت جامع در بخش دولتی ایرا(.  1382. )الوانی، سید مهدی ؛ریاحی، بهروز

 http://ensani.ir/fa/article/37823  :از  1400شهریور    18بازیابی شده در  .  84-41(،  42  و  41)7

و رشد    یسازمان  ی نیکارکنان، کارآفر  یشغل  تی(. رابطۀ رضا1393شراره )  ،رزمجو  ؛محمد  ی،قیحق  ؛محمود   ی،زمان

شرکت   یسازمان سازمان  تیریمد.  مهیب  یهادر   :Doi  .653-635،  (4)12  ، یفرهنگ 

10.22059/jomc.2014.53085 

  ی ها دانشگاه   یهاکتابخانه   رانیمد  تیریسبک مد   یی(. شناسا1390)  الیل  ،کشاورز  ؛نصرت  ،اینی احیر  ؛فاطمه  ،انیزند

  ، یدانشگاه  رسانیاطالع و    یکتابدار  قاتیتحقکتابداران.    یشغل  تیشهر تهران و ارتباط آن با رضا  یدولت
 https://jlib.ut.ac.ir/article_28763.html  :از  1400آذر    28بازیابی شده در    .87-109  ،(57)45

المعارف کارآفرینی )بیش از یک صد و سی مقاله از دانشمندان  (. کارآفرینی سازمانی. در دائره 1387زهرا، شاکر )

 پا. (. تهران: انتشارات هم 529-528برجسته کارآفرینی دنیا(. )ص  

(. بررسی و نقد کارآفرینی سازمانی با تأکید بر شناسایی 1396زیویار، فرزاد؛ فراهانی، ابوالفضل؛ کشاورز، لقمان )

جوانان.   و  ورزش  وزارت  مطالعه:  مورد  سازمانی  کارآفرینی  موانع  و  و  محورها  متون  انتقادی  پژوهشنامه 
انسانی برنامه  علوم  در  .  115-91(،  6)17،  های  شده   :از  1400بهمن    24بازیابی 

http://ensani.ir/fa/article/378244 
شناسی از  شناسایی و تحلیل موانع و راهکارهای کارآفرینی در علم اطالعات و دانش (.  1395طلب، مرضیه )سقائی 

ارشد، دانشگاه  ر نشده کارشناسی نامه منتش. پایان های شهر اهواز التحصیالن این رشته در دانشگاه دیدگاه فارغ

 اهواز، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی.

( خدیجه  مرادی،  زینب؛  چالش 1392صفوی،  دانش (.  ترغیب  موانع  و  رشته ها  و آموختگان  کتابداری   ی 

بی  بازیا.  66-55(،  2)2،  ها و خدمات اطالعاتیمفصلنامه نظا زایی.  رسانی به ایجاد کارآفرینی و اشتغال اطالع 

 https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=252752  :از  1400مرداد    12شده در  

 .زی ریهام رنو ب ت  ریدیم  شژوه و پ وزش  آمی  ال ع  هسؤس م:  ران ه. تنریآفراک  ای هانازم س(.  1378)  لیل، ج ییادآقمص

احمدی  غالمعلی؛  اسمعیلیزاد،  طبرسا،  ب1391)محمدرضا    گیوی،آرمان؛  نهاد (.  در  سازمانی  کارآفرینی    ررسی 

بازیابی شده  .  374  -363(،  3)18  ،های عمومیکتابخانه  رسانی واطالع   ت تحقیقا .های عمومی کشورکتابخانه 

 https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=183681  :از  1400اردیبهشت    15در  

دولتی استان کرمان از    هایبندی موانع کارآفرینی سازمانی در سازمان شناسایی و اولویت (.  1395طیاری، عبداهلل )
، دانشگاه شهید باهنر کرمان،  ارشدکارشناسی منتشر نشده  نامه  ایان . پدیدگاه مدیران عالی استانداری کرمان

 ، بخش مدیریت.دانشکده مدیریت و اقتصاد 

https://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/809602
https://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/809602
https://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/809602
https://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/809602
https://dx.doi.org/10.22118/edc.2020.229263.1344
https://www.farsnews.ir/news/14000407000657/4
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/31903/%d8%a8%d9%87%d8%b1%d9%88%d8%b2_%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%ad%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/149250/%d8%b3%db%8c%d8%af_%d9%85%d9%87%d8%af%db%8c_%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%a7%d9%86%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/271/%d8%aa%d8%ad%d9%88%d9%84-%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c
http://ensani.ir/fa/article/37823
https://dx.doi.org/10.22059/jomc.2014.53085
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  ی ها در کتابخانه  یمال  نیتأم  یراهکارها   یی(. شناسا1399)  میمر  ،صراف زاده  ؛دهیسپ  ،فر  یمیفه  ؛الهام  ی،عابد

تهران.    یدولت  یهادانشگاه   یمرکز  اطالع   یکتابدار   قاتیتحقشهر  .  116-91(،  1)55  ،یدانشگاه  یرسان و 
Doi: 10.22059/jlib.2021.83753 

 یفرهنگ سازمان   یالگو  ییشناسا(.  1389اهلل )عباسی، زهره؛ پریرخ، مهری؛ دیانی، محمدحسین؛ فتاحی، رحمت 

  ی علوم و فناور.  دانش  تیریمد  یاجرا   زانیر مآن ب  ریتأث  سنجش  و  هادانشگاه  یمرکز  یهاحاکم بر کتابخانه
-http://jipm.irandoc.ac.ir/article-1:  از  1400آبان    15بازیابی شده در  .  412-389(،  3)  25،  اطالعات

878-fa.html 

  ی هادانش در کتابخانه   میو تسه  تیری(. رابطه سبک مد1392عصمت )  ی،مومن  ؛محمد  ،زاده حسن ؛  فاطمه  ،زاده یعل

تهران.   اطالعاتو  ها  نظام شهر  در    .60-49  ،(2  -  1)3  ،یخدمات  شده    : از  1400آبان    16بازیابی 
https://iss.srbiau.ac.ir/article_7861.html 

  ستیو کار در قرن ب  یضرورت درک نو از زندگ؟؛  بردمیبه سر    یطیحرفه ما در چه شرا(.  1399)  اهللرحمت   ،یفتاح

ل  .[ت یسا]وب  کمیو   هفته  در    .514  زنا،یسخن  شده    : از  1400دی    10بازیابی 
https://www.lisna.ir/white-leaf/item/1646 

عبدالحسفرج  )  هیسم   ک،یآخش  ؛ن یپهلو،  بررس1386سادات  کتابخانه   یشغل  تیرضا  ی(.   یعموم   یهاکتابداران 

کشور  یهااستان  غرب  ترب  . جنوب  علوم  روانشناس  یتیمجله    . 180-159(،  4)14  ،یو 
10.22055/EDUS.2008.15820  Doi: 

  زانیکتابداران و م  یشغل  تیرضا  یرابطه  یی(. شناسا1395زاده، محمد )حسن؛  فاطمه  ان،ی زاده، مهناز؛ زندمیکر

کتابخانه   تیرضا در  مورد  یعموم  یهاکاربران  کتابخانه ی)مطالعه  زنجان(  یعموم  یها:  فصلنامه    .استان 
اطالعاتنظام  خدمات  و  در    .36-23(،  2-1)5  ،یها  شده   : از  1400آبان    16بازیابی 

https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=309275 
کارکنان    یشغل  زشیانگ  یگریانجی(. نقش م1396)  دمحمدیس  ی،رودسر   انیرتق یم  ؛رضایعل  ،بناگر  ؛داود  ی،اکجوریک

  ت یری فصلنامه مدسوله آمل(.    نیشرکت زر  یمورد   ی)مطالعه   یسازمان  ینیو کارآفر  تیمرشد  انیم  یدر رابطه 
تحول و  در    .37-31  ،( 28)1396  ،توسعه  شده    : از   1400مهر    2بازیابی 

http://www.jdem.ir/article_535.html 

بازیابی .  43-37،  51،  صنعت و کارآفرینی(. موانع قانونی رشد کارآفرینی در صنایع کوچک.  1389)المعی، بهزاد  

 http://ensani.ir/fa/article/33621.html  :از  1400آبان    16شده در  

( ملیحه.  دانشگاه کتابخانه  در سازمانی کارآفرینی مطالعه(.  1395محمودی، سیده  ایرانهای مرکزی  .  های دولتی 

 دانشکده ادبیات و علوم انسانی.  نامه دوره کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی،پایان 

  تهران:.  های غیردولتی ایرانکارآفرینی در نهادهای جامعه مدنی: پژوهشی در سازمان (.  1383مقیمی، سیدمحمد )

 .موسسه انتشارات و چاپ  ،دانشگاه تهران

اله؛     وضعیت   بررسی(.  1400، مژگان )مرامخوش نظری دارخوری، حامد؛ رستمی قبادی، فرحناز؛ شیری، نعمت 

  کشاورزی   هایتعاونی  در  سازمانی  و کارآفرینی  جذب  ظرفیت  بین  یرابطه  در  کارآفرینانه  مدیریت  هایمؤلفه 

کشاورزیمطالعات  نشریه  کرمانشاه.    شهرستان پایدار  توسعه  و   :Doi.32-17(،  2)8،  کارآفرینی 

10.22069/jead.2021.19410.1520 

کتابداران دانشگاه    یشغل  تیرضا  زانیثر بر مؤم  یشغل  ،یطیو مح  یعوامل فرد  یبررس(.  1391همامی، سحر ) 

https://dx.doi.org/10.22059/jlib.2021.83753
http://jipm.irandoc.ac.ir/article-1-878-fa.html
http://jipm.irandoc.ac.ir/article-1-878-fa.html
http://jipm.irandoc.ac.ir/article-1-878-fa.html
http://jipm.irandoc.ac.ir/article-1-878-fa.html
http://jipm.irandoc.ac.ir/article-1-878-fa.html
http://jipm.irandoc.ac.ir/article-1-878-fa.html
https://www.lisna.ir/white-leaf/item/1646
https://dx.doi.org/10.22069/jead.2021.19410.1520
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تهران، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی  ارشد. دانشگاه  نامه منتشر نشده کارشناسی . پایان ییعالمه طباطبا

 دانشگاه عالمه طباطبایی. 

ناصر؛ حمیدی، مهرزاد؛ کنعانی، علی )یداللهی   ی موانع کارآفرینی در  (. مطالعه 1390فارسی، جهانگیر؛ غالمی، 

کشور.   کارآفرینیورزش  در  .  124-105(،  2)4،  توسعه  شده    : از   1400مرداد    16بازیابی 
https://jed.ut.ac.ir/article_23533.html 

های تقویت کارآفرینی در دانشکده کشاورزی زنجان  (. مانع 1390پناه، مسعود )یعقوبی، جعفر؛ منفرد، نوذر؛ یزدان 

تکمیلی تحصیالت  دانشجویان  دیدگاه  آموزش    فصلنامه  .از  مدیریت  .  22-12(،  16)3،  کشاورزی پژوهش 

 https://www.magiran.com/paper/961651  :از  1400آبان    11بازیابی شده در  
Bitzenis, A., &  Nito, E. (2005). Obstacles to entrepreneurship in a transition business 

environment: the case of Albania. Journal of Small Business and Enterprise 
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