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Abstract 

Introduction: Considering the role of public libraries in entrepreneurship development, the 

present study intended to analyze the studies conducted in this field and by comparing Iranian 

and international researches in this field, to provide a basis for identifying gaps in the 

domestic research. 

Methodology: The steps of the present study were performed using the meta-synthesis 

method. For this purpose, related researches were searched in international databases in 

English and domestic databases in Persian without considering the time limit. The CASP 

checklist was used to evaluate the quality of the selected studies. Finally, 101 dissertations 

and articles (71 in English and 30 in Persian) were reviewed. 

Findings: At the international level, the thematic orientation of research has been towards 

the field of "entrepreneurial information services" and in Iran towards the axis of 

"organizational entrepreneurship, organizational culture, creativity and organizational 

innovation". The dominant research approach in international research is qualitative and most 

of the document-library review method and previous documents have been used to analyze 

these studies. In contrast, the emphasis of internal studies is on the use of quantitative 

approach and survey method and the use of questionnaire is the basis of their analyses. Most 

major national and international researches are in the form of an article published in a certain 

journal and written by an author. 
Conclusion: The results of this study can provide the basis for helping to develop research 

in this field and solve the problems of public libraries in order to provide innovative and 

entrepreneurial services and thus solve the problem of unemployment and consequently the 

economic development of society. 
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 ب یبر مطالعات انجام شده با روش فراترک ی : مروریعموم هایدر کتابخانه ینیکارآفر
 

 1نژاد فرزانه قنادی

              1/3/1401: رشیپذ  خی تار             1399/ 17/04: افتیدر  خی تار

  

 دهیچک
های عمومی در توسعه کارآفرینی، پژوهش حاضر بر آن است تا به تحلیل مطالعاتی که در این  با توجه به نقش کتابخانه:  هدف

با مقایسه پژوهش بپردازد و  ایرانی و جهانی در این حوزه، زمینه برای شناسایی شکافزمینه انجام شده  ها و خألهای های 

 های داخلی فراهم شود. پژوهش

های مرتبط در بدین منظور، پژوهشمراحل اجرای پژوهش حاضر با استفاده از روش فراترکیب صورت گرفت. شناسی: روش

های داخلی به زبان فارسی بدون در نظر گرفتن محدودیت زمانی مورد جستجو  المللی به زبان انگلیسی و پایگاههای بینپایگاه

نامه و مقاله  پایان  101استفاده گردید. در نهایت،   CASP لیستچکجهت ارزیابی کیفیت آثار گزینش شده، از  تند.  قرار گرف

 اثر به زبان فارسی( مورد بررسی قرار گرفتند. 30اثر به زبان انگلیسی و  71)

سمت  « و در ایران بهاطالعاتی کارآفرینانهخدمات  سوی حوزه »ها بهالمللی، گرایش موضوعی پژوهشدر سطح بینها:  یافته 

المللی بین هایپژوهش در غالب محور »کارآفرینی سازمانی، فرهنگ سازمانی، خالقیت و نوآوری سازمانی« بوده است. رویکرد

است. در    ای و اسناد و مدارک پیشین برای تحلیل این مطالعات استفاده شده تر از روش سندی ـ کتابخانهکیفی بوده و بیش

مقابل، تأکید مطالعات داخلی بر استفاده از رویکرد کمّی و روش پیمایشی بوده و استفاده از ابزار پرسشنامه را مبنای تحلیل 

المللی در قالب مقاله منتشر شده در نشریات هستند  های انجام شده در سطح ملی و بینترین پژوهشعمدهاند. خود قرار داده

 اند.نویسنده نگارش یافتهو توسط یک 

می  :گیرینتیجه پژوهش  این  از  رفع مشکالت  نتایج حاصل  و  حوزه  این  در  پژوهش  توسعه  به  برای کمک  را  زمینه  تواند 

تبع آن توسعه اقتصادی های عمومی در راستای ارائه خدمات نوآورانه و کارآفرینانه و درنتیجه رفع مشکل بیکاری و بهکتابخانه

 اهم سازد. جامعه فر 

 .های عمومی، فراترکیبمرور مطالعات، کارآفرینی، کتابخانه: ژه های کلیدیاو
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 مقدمه 

از اصلی ایران است که ترین مشکالت پیشبیکاری یکی  روی کشورهای در حال توسعه از جمله 

ی،  کالمرزهای جامعه را تحت تأثیر قرار خواهد داد )نادمی و صداقت  پیامدهای نامطلوب آن تمام بخش

(. اقتصاد ایران طی چهار دهه گذشته همواره شاهد نرخ بیکاری باال بوده است. استمرار حاکمیت 1397

از یک اقتصاد کشور  بر  اقتصادی را کاهش داده و از سوی دیگر جامعه را در نرخ بیکاری باال  سو رشد 

  کارآفرینیرسد  نظر میبه(.  1397دهد )نوفرصتی و نصیری،  ها و انحرافات اجتماعی قرار میمعرض آسیب

و  کاهش بیکاری  در جهت مهم  عنوان اقدامی  ند بهنتواکه می  هستندیی رهااکراهاز جمله  ،  و خوداشتغالی

 .دنمورد توجه قرار گیر تبع آن توسعه اقتصادی و فرهنگی کشورنیز افزایش سالمت روحی جامعه و به

کتا جامعه،  در  بیکاری  معضل  شدن  فراگیر  به  توجه  میبخانهبا  عمومی  همهای  با  توانند  راستا 

های اقتصادی که یکی  کارکردهای اجتماعی، فرهنگی، آموزشی و پژوهشی خود، در جهت توسعه فعالیت

های سریع از مصادیق آن کارآفرینی است، نقش مهمی داشته باشند. از طرفی، در عصر حاضر، پیشرفت

همه بجانبهو  زندگی  مختلف  ابعاد  در  آنای  از  بخشی  که  پیوسته  وقوع  به  توسعه شری  از  ناشی  ها 

ها و  های اجتماعی بوده است و الزم به ذکر است که این فناوریهای اطالعاتی و ارتباطی و رسانهفناوری

  انطباق یبراهای عمومی کتابخانهشمار روند. بنابراین، ها بهتوانند رقیبی جدی برای کتابخانهها میرسانه

نیازمند نوآوری در در جامعه،    یترقاب  طیشرا  نیاخود در    تیموقع  حفظو    تحوالتاین    با  شدن  همگام  و

های عمومی  های خود هستند. همین امر، لزوم فعالیت کتابخانهارائه خدمات و تنوع بخشیدن به فعالیت

 سازد.روشن می ی در سطح جامعهاشتغالرا در ارائه خدمات مختلف در جهت توسعه کارآفرینی و خود

قابلیت از  جهت  کتابخانههای  استفاده  در  عمومی  این  کارآفرینی    ارتقایهای  نقش  ایفای  سبب 

های اجتماعی ناشی از بیکاری کاهش جرائم و انحرافات و آسیب و    تسهیل رشد اقتصادیها در  سازمان

های زمینه کارآفرینی در کتابخانهشد. همین امر لزوم مطالعه و پژوهش در  خواهد    جامعه در    شهروندان

هایی که در زمینه کارآفرینی  سازد. مطالعه در این زمینه و توجه به موضوعات پژوهشعمومی را روشن می

انجام گرفته میدر کتابخانه و چالشهای عمومی  این سازمانتواند در شناسایی مسائل  ها در هایی که 

ها سودمند باشد. همان ریزی در جهت رفع آن تبع آن، برنامهاند و بهمسیر توسعه کارآفرینی با آن مواجه

کنند که با پژوهش  ( اشاره می1393ساز، رجبعلی بلگو و پازوکی )طور که فتاحی، پریرخ، ساالری، زره

آسیب می به  آنتوان  پرداخت؛  سازمان  یک  مشکالت  و  مسائل  دستاوردهای  شناسی  که  معتقدند  ها 

با  سازد مسیر فعالیتازمان را قادر میپژوهشی، س های خود را در هر مرحله مورد بررسی قرار داده و 

پیش که  را  مشکالتی  علمی،  آن کنکاش  تجزیهروی  انتخاب هاست،  بررسی،  این  حاصل  کنند.  وتحلیل 

 واهد بود.های سازمان خترین راهکار ممکن برای حل مسئله در هر بخش از مسیر فعالیتبهترین و اصولی

های عمومی در توسعه کارآفرینی، پژوهش حاضر بر آن است تا به تحلیل با توجه به نقش کتابخانه

های ایرانی و جهانی در این حوزه هایی که در این زمینه انجام شده بپردازد و با مقایسه پژوهشپژوهش
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شکاف  شناسایی  برای  پژوهشزمینه  خألهای  و  شود.ها  فراهم  داخلی    ان یم   سهی مقا   انی جر   در  های 

انجام   مختلف   یزمان   یها دوره   در   ران ی ا  در یی که  هاپژوهش   با   شرو ی پ   ی کشورها  در   شده  انجام   ی ها پژوهش 

ی ها پژوهش   ب ی ترت  نی بد و  خواهد شدروشن   ی داخل ی ها پژوهش  ی ها ی کاست  و  کمبودها ها، ضعف  ،اند شده 

  تجربه رسد،  نظر می به .  خواهد گرفت انجام    ها ی کاست   نی خألها و رفع ا   ن ی ا  کردن   پر   جهت   در  ندهی آ   داخلی در 

 باشد.  سودمند  نده ی آ  مطالعات در انجام    یرانی پژوهشگران ا   یبرا   تواندی م  شرفته ی پ  ی کشورها   یها پژوهش 

کارآفرینی در   های حوزهبه بررسی پژوهش های مختلفی در خارج و داخل ایرانمطالعات و پژوهش

پرداخته دوره مختلف  زمانی  )های   & Davidsson & Wiklund, 2001;  Ucbasaran, Westheadاند 

Wright, 2001;  Busenitz, West, Shepherd, Nelson, Chandler & Zacharakis, 2003;  Ireland, 

Reutzel & Webb, 2005; Keupp & Gassmann, 2009; Cukier, Trenholm, Carl & Gekas, 2011; 
Teixeira, 2011;  Ferreira, Reis & Miranda, 2015;  Fernandes & Kraus, 2019  وکیلی و انصاری،  ؛

 (.1395؛ توکلی فراش، 1394زاده، زاده و شریف؛ عربیون، عبداهلل1390

عمومی، گرایش موضوعی  های  کتابخانه   بروندادهای علمی حوزه  ها، با مطالعهشمار دیگری از پژوهش

(.  1398پور و جعفری،  ؛ مهدی1397های این حوزه را مورد بررسی قرار دادند )کشوری و همتی،  پژوهش

ارتباط با تحلیل موضوعات حوزه نژاد و حیدری شناسی، قنادیکارآفرینی در علم اطالعات و دانش  در 

»پژوهش در   «، ینیشامل »آموزش کارآفر  ی محور کل   8در    را شناسایی کردند کهموضوع    58(  1397)

 . شدند یبنددسته «یشناس نشو علم اطالعات و دا ینیاطالعات« و »رابطه کارآفر ی»فناور «،ینیکارآفر

پژوهش بر  میتأملی  نشان  زمینه  این  در  گرفته  صورت  این  های  مطالعاتی  محورهای  که  دهد 

عمپژوهش کشور  از  خارج  و  داخل  در  پژوهشها  محتوای  بررسی  شامل  حوزهدتاً  در   های  کارآفرینی 

کتابخانهدوره مطالعات  موضوعی  تحلیل  و  مختلف  زمانی  بیشهای  در  است.  بوده  عمومی  این های  تر 

های کارآفرینی  منظور بررسی محورهای پژوهشی حوزهها از روش تحلیل محتوایی و استنادی بهپژوهش

های صورت تر درصدد بررسی روند پژوهشاستفاده شده است. این مطالعات بیش های عمومی و کتابخانه

ای در خصوص تحلیل مطالعات  اند و توجه به انجام مطالعهصورت کلی بودهکارآفرینی به گرفته در زمینه

 های عمومی تا حدی مغفول مانده است.کارآفرینی در کتابخانه

 

 روش پژوهش 

اجرای   فراترکیب صورت گرفت  مطالعهمراحل  روش  از  استفاده  با  راستا، گام.  حاضر  این  های  در 

 عبارتند از: ( 2007) 1ساندلوسکی و باروزو  اجرایی پژوهش حاضر با استفاده از روش ارائه شده توسط

پژوهش:  1 هدف  تنظیم  تحلیل  .  حاضر  پژوهش  کتابخانهها پژوهشهدف  در  کارآفرینی  های  ی 

 ی گردآور  هایابزارها،  آنکاررفته در  به  هایروشو    کردها یرو،  قالب انتشارعمومی به لحاظ روند انتشار،  

 
1. Sandelowski & Barroso 
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 این مطالعات بود. های موضوعیها، و گرایشتعداد آن برحسب سندگانینو ی مشارکت پژوهشها، داده

نظام2 مرور  پیشینه.  پژوهشبه   ها:مند  جستجوی  کشور، منظور  از  خارج  در  گرفته  صورت  های 

وب پایگاه اسکوپوس،  پروکوئست،  ابسکو،  امرالد،  دایرکت،  ساینس  اطالعاتی  موتور آوهای  و  ساینس 

ها نیز برای دستیابی به منابع جستجوی گوگل اسکوالر مورد جستجو قرار گرفتند. فهرست منابع پژوهش

شدند.  بیش بررسی  پژوهشتر  مورد  پایگاهدر  ایران،  در  گرفته  صورت  مگهای  اطالعاتی  ایران،  های 

برای نت مورد جستجو قرار گرفتند.  داک، سیکا، نورمگز، سیویلیکا، جهاد دانشگاهی و جویشگر علمایران 

گونه محدودیت زمانی  منظور جامعیت بخشیدن به پژوهش حاضر، هیچجستجو و گردآوری اطالعات به

منظور جستجو و بازیابی  به  صورت گرفت.   1398دوم اسفندماه سال    ال نشد. آخرین جستجو در هفته اعم

پایان پایگاهنامهمقاالت و  از  به هر کدام  ابتدا  های اطالعاتی مراجعه شد و در بخش  های مورد تحلیل، 

  public libraryه واژه  صورت کجستجوی پیشرفته، فیلد عنوان و موضوع مورد جستجو قرار گرفتند. بدین

بار در فیلد عنوان و یک بار در فیلد  صورت جداگانه یک( به1های مذکور در جدول )با هر یک از واژه

استفاده شد.    andموضوع مورد جستجو قرار گرفتند و در هر بار فرآیند جستجو در میان واژگان از عملگر  

( راهبرد  1به همین صورت انجام گرفت. در جدول )  در مورد منابع فارسی نیز جستجو و بازیابی منابع

 تر ارائه شده است. صورت دقیقجستجوی مورد استفاده در پژوهش حاضر به

 
 های اطالعاتی . راهبرد جستجو در پایگاه 1جدول  

 های انگلیسی کلیدواژه های فارسیکلیدواژه

اقتصاد  زایی یا توسعه یا  وکار یا اشتغالکارآفرینی یا کسب

کسب یا  خوداشتغالی  یا  یا  استارتاپ  یا  نوپا  وکارهای 

 آفرینی یا کارآفرین درآمدزایی یا ارزش

entrepreneurship OR business OR 

employment OR development OR economy 

OR self-employment OR start up OR value 

creation OR Entrepreneur OR job creation 

OR job development 

 و »کتابخانه عمومی«
 ها« و »کتابخانه
 های عمومی« و »کتابخانه

 و »کتابخانه« 
 شناسی« و »علم اطالعات و دانش

 و »کتابداری« 
 و »کتابدار« 

And »public library« 

And »libraries« 

And  »public libraries« 

And »library« 

And »library and Information Science» 

And »librarian« 

And »librarianship« 

 

المللی  های بیناثر از پایگاه  334پس از اعمال راهبرد جستجو،    . جستجو و انتخاب مقاالت مناسب:3

 جستجو حاصل از    منابع  سیاهه  های داخلی به زبان فارسی بازیابی شدند. اثر از پایگاه  92به زبان انگلیسی و  

: شناسایی و حذف  ندقرار گرفت  از ابعاد مختلفی مورد بررسیفارسی  و    های اطالعاتی انگلیسیدر پایگاه
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ارتباط چکیده با   تعیین ؛ حاضر   مطالعه  موضوع با  آثار ؛ بررسی ارتباط عناوین  و تکراری  عناوین مشترک 

مقاله؛ بررسی تناسب آثار با    هدف با    ها ن و ارتباط آ  ها پژوهش ؛ بررسی متن کامل  موضوع این مطالعه 

به مطالعه.   ورود  تعریف شده جهت  تحلیل  معیارهای  برای  آثار  انتخاب  پژوهش حاضرمعیارهای    در 

صورت  ها به های عمومی و یا کتابخانه هایی که مباحث خود را در ارتباط با کتابخانه عبارتند از: پژوهش 

ها  نامه پایان گرفتن نوع مطالعه )مروری یا پژوهشی( انتخاب شدند؛  کلی مطرح کرده بودند، بدون در نظر  

المللی به زبان انگلیسی و در  ها؛ و منابعی که در سطح بین و مقاالت ارائه شده به نشریات و همایش 

هایی که تأکید  معیارهای حذف آثار از تحلیل عبارتند از: پژوهش اند.  ایران به زبان فارسی منتشر شده 

های دیگر بودند، آثاری که فاقد چکیده بوده و متن کامل  های دانشگاهی و یا کتابخانه ها بر کتابخانهآن 

  هایی که باپژوهش ها، خالصه مقاالت، مرورها و غیره؛  ای، گزارشها در دسترس نبود؛ منابع ترجمه آن 

و مقاالت برگرفته هایی بودند؛ از کفایت الزم برخوردار نبوده و دارای ضعف  CASPلیست توجه به چک

اثر به زبان فارسی( برای بررسی    42اثر به زبان انگلیسی و    74منبع )   116در مجموع    ها. نامه از پایان 

اثر به زبان    71اثر )   101های ارزیابی کیفیت،  مرتبط شناخته شدند. در نهایت، پس از اعمال شاخص 

 اثر به زبان فارسی( جهت تحلیل نهایی انتخاب شدند.   30انگلیسی و  

کیفیت:4 کنترل  از    .  شده،  گزینش  آثار  کیفیت  ارزیابی  ابزار  CASP لیست چکجهت  یک  که 

هر اختصاص داده شده به حداکثر امتیاز  استفاده شد.  ست،هاپژوهشبرای ارزیابی معیار   10با استاندارد 

(، خیلی خوب 50تا    40بر همین اساس، مطالعات پس از ارزیابی، در یکی از سطوح عالی )  بود.  5  معیار

بنابراین بندی شدند.  ( دسته10تا    0(، و ضعیف ) 20تا    11(، متوسط )30تا    21(، خوب )41تا    31)

 15ها،  بر اساس نتایج ارزیابی پژوهش  . شدندحذف    را کسب کردند،امتیاز    25تر از  که پایین  هایی پژوهش

 اثر فاقد کیفیت الزم بودند و در نتیجه از روند بررسی کنار گذاشته شدند. 

ای تهیه شد و اطالعات آثار گزینش شده برای در این مرحله سیاهه  . استخراج اطالعات مقاالت:5

ها )عنوان، نامهاطالعات کتابشناختی مقاالت و پایانابتدا لیستی از  ورود به مطالعه در آن ثبت گردید.  

روش  انتشار،  قالب  انتشار،  سال  دادهنویسندگان،  گردآوری  ابزارهای  برای شناسی،  پیشنهادهایی  ها، 

بندی شدند. موضوعات مطرح شده در ها( تهیه و سپس دستههای آینده، موضوعات و کلیدواژهپژوهش

مطالعهآن  اساس  بر  سرعنوان   ها  و  متخصصان  نظرات  دستهمتون،  در  فارسی  موضوعی  های بندیهای 

  حوزه   10های انگلیسی و  نامهاصلی اساس کنترل مقاالت و پایان  حوزه  19تری قرار گرفتند. در نهایت  کلی

 های فارسی قرار گرفت. نامهاصلی اساس کنترل مقاالت و پایان

تجزیه 6 ارائه.  و  تجزیه ها:  ته یاف  وتحلیل  مرحله  این  گرفت.در  انجام  اطالعات  برای    وتحلیل 

 افزار اکسل استفاده شد. های پژوهش از آمار توصیفی )فراوانی و درصد فراوانی( و نرموتحلیل دادهتجزیه 
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 ها یافته

 ایران ی و در المللن یب سطح در  های عمومی کارآفرینی در کتابخانه  یهاپژوهش روند انتشار . 1

  های عمومی کارآفرینی در کتابخانههای انجام شده در حوزه  زمانی انتشار پژوهش  ( بازه1نمودار )

 دهد. را نشان می یالمللنیب سطح در

 ی المللن ی ب   سطح  در   های عمومی کارآفرینی در کتابخانه   های انجام شده در حوزه زمانی انتشار پژوهش   بازه .  1نمودار  
 

آغاز   1959ی از سال  المللنیب  سطحشود، این مطالعات در  ( مشاهده می1طور که در نمودار )همان  

-2019های  ها در طی سالترین تعداد پژوهشها روندی صعودی داشته است. بیشاند و انتشار آنشده

 2019تا    1996های  سالها در طی  درصد( و انتشار بیش از نیمی از آن  35/25اند )منتشر شده  2016

کارآفرینی    های انجام شده در حوزه( روند انتشار پژوهش2نمودار )در    درصد(.  67/81صورت گرفته است )

 ایران قابل مشاهده است.  در های عمومی در کتابخانه
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 ایران   در  های عمومیکارآفرینی در کتابخانه  های انجام شده در حوزه روند انتشار پژوهش .  2نمودار  

 

را    1380یک دهه مطالعات انجام شده در این حوزه در ایران است و سال    دهنده( نشان 2نمودار )

العات با نوساناتی که توان گفت که روند انتشار این مطشمار آورد. میآغاز این مطالعات به  توان نقطه می

ترین هایی با محوریت کارآفرینی بوده تا حدودی رو به افزایش بوده است. بیشناشی از برگزاری همایش

 درصد(.  20صورت گرفته است ) 1397و  1392های ها در سالتعداد پژوهش

 ی و در ایران المللن یب سطح در  های عمومی کارآفرینی در کتابخانه  یهاپژوهش قالب انتشار  . 2

  در   های عمومیکارآفرینی در کتابخانه  های انجام شده در حوزه( قالب انتشار پژوهش3نمودار )

 دهد. ی را نشان میالمللنیب سطح

 

 
 یالمللنیب  سطح  در  های عمومیکارآفرینی در کتابخانه  های حوزه . قالب انتشار پژوهش 3نمودار  
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های انجام شده در این حوزه در سطح  ترین پژوهش(، عمده3های حاصل از نمودار )بر طبق داده

نامه درصد در قالب پایان  6اند و تنها  درصد( انجام شده  90منتشر شده در نشریه )  المللی در قالب مقالهبین

های انجام شده در لب انتشار پژوهشقا(  4اند. در نمودار )درصد در قالب مقاالت همایش ارائه شده  4و  

 ایران نشان داده شده است. در این حوزه

 
 ایران  در  های عمومیکارآفرینی در کتابخانه  های حوزه . قالب انتشار پژوهش 4نمودار  

 

ایران در   درهای انجام شده  شود، حدود نیمی از پژوهش( مشاهده می4طور که در نمودار )همان  

ارائه شده به همایش    ( و حدود نیمی دیگر در قالب مقالهدرصد  47منتشر شده در نشریه )  قالب مقاله

 اند. نامه انجام شدهصورت پایاندرصد از مطالعات به 10درصد( هستند و تنها  43)

در سطح    ی عموم  یهادر کتابخانه   ینیکارآفر  یهاکاررفته در پژوهش به   یهاو روش   کردهایرو .  3

 رانیو در ا یالملل نیب

درصد از   12/21  دهد کهنشان می  ی عموم  یهادر کتابخانه  ینیکارآفر   یهاپژوهشبررسی رویکرد  

درصد از رویکرد آمیخته   04/7رویکرد کیفی و تنها  درصد از    83/71المللی از رویکرد کمّی،  مطالعات بین

المللی ذکر های این حوزه در سطح بینکاررفته در پژوهشهای به( روش5اند. در نمودار )استفاده کرده

ها، صرفاً به همان صورتی  کاررفته در این پژوهشهای بهبندی روششده است. الزم به ذکر است که تقسیم

که   پژوهشعنوان شده  این  نویسندگان  توسط  تحلیل  مورد  آثار  پژوهشگر در  و  است  گزارش شده  ها 

 ها ارائه نکرده است.بندی خاصی از این روشدسته 
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 یالمللن یدر سطح ب  یعموم  یهادر کتابخانه  ینیکارآفر  یهاکاررفته در پژوهشبه  یهاروش .  5نمودار  

ای تر از روش سندی ـ کتابخانه المللی بیش دهد که پژوهشگران در سطح بین ( نشان می 5نمودار ) 

درصد( و ترکیبی   8/ 45درصد(، تحلیل محتوا )   16/ 9)   پیمایشی های  درصد( و پس از آن از روش   52/ 11) 

، فرضی، دلفی و تاریخی سنجی های وب تر از روش درصد( و کم   7/ 04های پیمایشی و تحلیل محتوا ) از روش 

 اند.ی استفاده کرده عموم  ی ها در کتابخانه  ی نی کارآفر   های حوزه درصد( برای انجام پژوهش   1/ 40)هر کدام  

ها با  درصد پژوهش   60های پژوهش حاضر بیانگر آن است که از میان آثار مورد بررسی در ایران،  یافته 

اند و هیچ پژوهشی با رویکرد آمیخته در این زمینه صورت  ام شده درصد با رویکرد کیفی انج  40رویکرد کّمی و  

 ( قابل مشاهده است. 6های این حوزه در ایران در نمودار ) کاررفته در پژوهش های به ترین روش نگرفته است. مهم 

 
 ایران در    یعموم  یهادر کتابخانه  ینیکارآفر  یهاکاررفته در پژوهشبه   یهاروش .  6نمودار  
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های انجام شده در ایران با استفاده از (، بیش از نیمی از پژوهش6های حاصل از نمودار )طبق داده

ای ها با روش سندی ـ کتابخانهدرصد از آن 66/36درصد( و    66/56روش پیمایشی صورت گرفته است )

تنها   است.  پژوهش  33/3انجام شده  از  از روشدرصد  استفاده  با  و ها  تجربی  و    های  )توصیفی  مروری 

 مند( صورت گرفته است. نظام

داده .  4 گردآوری  در  ابزارهای  کتابخانه   یهاپژوهش ها  در  عمومیکارآفرینی    سطح   در  های 

 ی و در ایرانالملل نیب

  های عمومی کارآفرینی در کتابخانه  انجام شده در حوزه   هایپژوهش   ها درگردآوری داده   ابزارهای(  7نمودار )

 دهد.ی را نشان می المللنیب  سطح  در

 

 
 المللیسطح بین در    یعموم  یهادر کتابخانه  ینیکارآفر  یهادر پژوهش ها  . ابزارهای گردآوری داده 7نمودار  

 

درصد(    56/ 33المللی ) های این حوزه در سطح بین پژوهش دهد که بیش از نیمی از  ( نشان می 7نمودار ) 

درصد از مصاحبه برای گردآوری    9/ 85درصد از پرسشنامه و    19/ 71از مطالعه و بررسی اسناد و مدارک پیشین،  

ای استفاده  المللی از روش سندی ـ کتابخانه های بین تر پژوهش ها استفاده کردند. با توجه به اینکه بیش داده 

 ها امری بدیهی است. تر از ابزار اسناد و مدارک برای انجام این پژوهش کردند، استفاده بیش 
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 ایران در    یعموم  یهادر کتابخانه  ینیکارآفر  یهادر پژوهش   ها. ابزارهای گردآوری داده 8نمودار  

 

های مورد مطالعه از پرسشنامه پژوهشدرصد از    60در ایران  ( بیانگر آن است که  8های نمودار )داده

از پژوهش  40و   از اسناد و مدارک بهدرصد  اند. با توجه به آوری اطالعات استفاده کردهمنظور جمع ها 

ها روش پیمایشی را  های این حوزه در ایران کمّی و بیش از نیمی از آنتر پژوهشکه رویکرد بیشاین

 ابزار پرسشنامه قابل توجیه است. اند، استفاده از کار بردهبه

پژوهش  تیوضع.  5 آن   سندگانینو  یمشارکت  تعداد  حسب  پژوهش بر  در  در    ینیکارآفر  یهاها 

 رانیا  در و  ی المللنی در سطح ب ی عموم یهاکتابخانه 

  ی هادر کتابخانه  ینیکارآفر  یها در پژوهش  سندگانینو  یمشارکت پژوهش  تیوضعنتایج حاصل از  

 ( قابل مشاهده است.2در جدول ) رانیو ا یالمللنیدر سطح ب یعموم
در سطح    یعموم  یهادر کتابخانه  ینیکارآفر  یهادر پژوهش   سندگانینو  یمشارکت پژوهش  تیوضع.  2جدول  

 رانیو ا  یالمللنیب

 درصد  فراوانی های داخلی پژوهش درصد  فراوانی المللیهای بینپژوهش

 30 9 یک نویسنده  16/59 42 یک نویسنده 

 30 9 دو نویسنده  53/22 16 دو نویسنده 

 20 6 سه نویسنده  49/15 11 سه نویسنده 

 20 6 بیش از سه نویسنده  81/2 2 بیش از سه نویسنده 

 

های مورد بررسی در این حوزه در سطح دهد که در میان پژوهش( نشان می2های جدول )داده

پژوهش توسط بیش    2درصد( و تنها    42توسط یک نویسنده )  تنهاالمللی، حدود نیمی از مطالعات  بین

انجام شده است )  نویسنده  ایران، بیش  81/2از سه  پژوهشدرصد(. در  نویسندتر  توسط یک  ه و دو  ها 

تری از این مطالعات توسط سه نویسنده و بیش از سه نویسنده  درصد( و تعداد کم  30نویسنده )هر کدام  

 درصد(.  20اند )هر کدام انجام شده
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 ی الملل ن یب  سطح  در  های عمومیکارآفرینی در کتابخانه   های حوزهمحورهای موضوعی پژوهش .  6

در حوزه    2019تا    1959های  پژوهش در فاصله سال  71های پژوهش بیانگر آن است که تعداد  یافته

ترین محورها و موضوعات المللی منتشر شده است. مهمهای عمومی در سطح بینکارآفرینی در کتابخانه

 ( قابل مشاهده است.3در جدول ) المللیشده در سطح بین انجام های پژوهش

 المللیسطح بین   در  های عمومیکارآفرینی در کتابخانه  های حوزه. محورهای موضوعی پژوهش 3جدول  

 درصد  فراوانی  موضوعات 

 67/12 9 وکار کسبایجاد  خدمات اطالعاتی کارآفرینانه/ تجاری/  

 85/9 7 توسعه اقتصادی 

 85/9 7 وکار کسبایجاد  کارآفرینی و  جهت  و توسعه منابع اطالعاتی    تأمین

 45/8 6 تعامل و همکاری با کارآفرینان، مراکز تجاری و کارآفرینی

 04/7 5 وکارهای کوچک در جوامع روستاییکارآفرینی روستایی و کسب 

 63/5 4 های کارآفرینی زایی و توسعه فرصتاشتغال 

 63/5 4 خدمات کارآفرینی  اقتصاد اطالعات، بازاریابی و تبلیغات

 22/4 3 وکارهای کوچک کسب   ومشاغل  

 22/4 3 های تجاری کوچک های اقتصادی و شرکتحمایت از بنگاه 

 22/4 3 کارآفرینی سازمانی، فرهنگ سازمانی، خالقیت و نوآوری سازمانی 

 22/4 3 کارآفرینی در فضای مجازی 

 22/4 3 های کارآفرینیمهارت 

 22/4 3 های عمومی تجاری کتابخانه 

 22/4 3 مدیریت و رهبری کارآفرینانه 

 81/2 2 کارآفرینی زنان

 81/2 2 کارآفرینی اجتماعی

 81/2 2 تعامل با جامعه تجاری 

 40/1 1 آموزش کارآفرینی 

 40/1 1 کارآفرینی فرهنگی

 

خدمات اطالعاتی  المللی، حوزه »های بیندهد که در میان پژوهشنشان می  (3های جدول )داده

تر کارهای منتشر شده در این زمینه « حوزه اصلی پژوهش در بیشوکارکسبایجاد  کارآفرینانه/ تجاری/  

جهت و توسعه منابع اطالعاتی    « و »تأمینتوسعه اقتصادیهای »درصد( و پس از آن حوزه   67/12است )

و   )  «وکارکسبایجاد  کارآفرینی  دارند  ح   85/9قرار  سایر  سطح وزه درصد(.  در  پژوهشگران  که  هایی 

تعامل و همکاری با کارآفرینان، مراکز تجاری اند، عبارتند از: »تری داشته تأکید بیش  هاالمللی بر آن بین
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 04/7وکارهای کوچک در جوامع روستایی« )»کارآفرینی روستایی و کسب  درصد( و  45/8)«  و کارآفرینی

یافته کهدرصد(.  است  آن  بیانگر  حوزه   ها  کدام  هر  به  پژوهش  یک  و  تنها  کارآفرینی«  »آموزش  های 

های انجام شده در سطح درصد(. تعداد کمی از پژوهش  40/1»کارآفرینی فرهنگی« اختصاص یافته است )

های »کارآفرینی زنان«، »کارآفرینی اجتماعی« و »تعامل با جامعه تجاری« تعلق داشته المللی به حوزهبین

 د(.درص 81/2است )

 ایران  در  های عمومیکارآفرینی در کتابخانه  های حوزهمحورهای موضوعی پژوهش . 7

در حوزه   1398تا    1389های  پژوهش در فاصله سال  30دهد که تعداد  های پژوهش نشان مییافته

های ترین محورها و موضوعات پژوهشهای عمومی در ایران منتشر شده است. مهمکارآفرینی در کتابخانه

 ( قابل مشاهده هستند. 4انجام شده در ایران در جدول )
 ایران   در  های عمومیکارآفرینی در کتابخانه  های حوزه. محورهای موضوعی پژوهش 4جدول  

 درصد  فراوانی موضوعات 

 33/23 7 توسعه و ترویج کارآفرینی 

 33/23 7 کارآفرینی سازمانی، فرهنگ سازمانی، خالقیت و نوآوری سازمانی 

 34/13 4 های شخصیتی کارآفرینیها و ویژگیمهارت

 10 3 آموزش کارآفرینی 

 10 3 توسعه اقتصادی 

 67/6 2 بنیان مدیریت دانش و اقتصاد دانش

 33/3 1 مدیریت و رهبری کارآفرینانه 

 33/3 1 کارآفرینی در فضای مجازی 

 33/3 1 رفتار کارآفرینانه 

 33/3 1 زایی اشتغالدرآمدزایی و 

 

از جدول )داده ترین محور و حوزه موضوعی مورد مطالعه  دهد که بیش( نشان می4های حاصل 

سازمانی،   فرهنگ  سازمانی،  »کارآفرینی  و  کارآفرینی«  ترویج  و  »توسعه  به  مربوط  ایرانی،  پژوهشگران 

( سازمانی«  نوآوری  و  به    33/23خالقیت  مربوط  آن  از  پس  و  »مهارتدرصد(  ویژگیحوزه  و  های  ها 

درصد(. سایر موضوعات مهم و مورد توجه پژوهشگران ایرانی نیز   13/ 34شخصیتی کارآفرینی« است )

بنیان« درصد(؛ »مدیریت دانش و اقتصاد دانش  10عبارتند از: »آموزش کارآفرینی« و »توسعه اقتصادی« )

های »مدیریت و رهبری کارآفرینانه«،  ان ایرانی بر حوزهها بیانگر آن است که پژوهشگردرصد(. یافته  67/6)

اند  تری داشتهزایی« تأکید کم»کارآفرینی در فضای مجازی«، »رفتار کارآفرینانه« و »درآمدزایی و اشتغال

 درصد(. 33/3)
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 گیرینتیجه

تبیین چارچوب  نیازمند  روند مطالعات آن حوزتوسعه علمی یک حوزه  ه در  های نظری و تدوین 

های آن حوزه روشن ها و ضعفها، کاستیوسیله فرآیندها، پیشرفتهای زمانی مختلف است تا بدیندوره

به تحلیل  پژوهش حاضر  راستا، در  این  پیشرفت دانش در آن حوزه هموار شود. در  و مسیر توسعه و 

کتابخانه در  کارآفرینی  حوزه  عمومی،  مطالعات  انتشار،  های  روند  لحاظ  انتشاربه  و    کردهایرو،  قالب 

بر حسب تعداد   سندگانینو  یمشارکت پژوهشها،  داده  یگردآور  هایابزارها،  آنکاررفته در  به  هایروش

 پرداخته شد.  این مطالعات های موضوعیها، و گرایشآن 

این  دهد که  های عمومی نشان میشده در زمینه کارآفرینی در کتابخانههای انجام  تأملی بر پژوهش

آغاز شدند. میان مطالعات انجام    1389و در ایران از سال    1959المللی از سال  مطالعات در سطح بین

شده در ایران و خارج از کشور حدود پنجاه سال فاصله زمانی وجود دارد. عالوه بر آن، الزم به ذکر است 

های پژوهشی مهم و مورد نیاز از که تعداد مطالعات صورت گرفته در ایران اندک بوده و بسیاری از حوزه

 دید پژوهشگران مغفول مانده است.

المللی  های عمومی در سطح بینهای انجام شده در حوزه کارآفرینی در کتابخانهترین پژوهشعمده

در قالب مقاله منتشر شده در نشریه و در ایران در قالب مقاله چاپ شده در نشریه و مقاله ارائه شده به 

ه میهمایش  ایران  در  همایش  به  شده  ارائه  مقاالت  میزان  بودن  باال  بهستند.  دو  تواند  برگزاری  دلیل 

ساختارهای شغلی علم  و    1391در سال    رسانیها و مراکز اطالعکارآفرینی و بازار کار در کتابخانههمایش  
دانش و  آینده اطالعات  و  حال  گذشته،  سال    شناسی:  انجمن  1395در  اتحادیه  ـ  توسط  علمی  های 

 رسانی )ادکا( در تهران باشد. دانشجویی کتابداری و اطالع

 دهد که رویکردالمللی و داخلی نشان میهای بینشناسی پژوهشهای مربوط به مقایسه روشیافته

از روش سندی ـ کتابخانهاست و بیش المللی کیفیبین هایپژوهش در غالب و مدارک  تر  اسناد  ای و 

ایرلند و همکاران )پیشین برای تحلیل این مطالعات استفاده شده است. این یافته ( 2005ها همسو با 

های کارآفرینی کیفی است و این روند همچنان در حال  هستند که پی بردند که فضای حاکم بر پژوهش

روش پیمایشی بوده    و رشد است. این در حالی است که تأکید مطالعات داخلی بر استفاده از رویکرد کمّی

رویکرد کیفی   از گیریبهره و استفاده از ابزار پرسشنامه را مبنای تحلیل خود قرار دادند. در این مطالعات

استفاده از رویکرد آمیخته  بوده و ناچیز است، حوزه کارآفرینی متغیر و پویا  ماهیت با در تناسب ترکه بیش

ایران هیچ پژوهشگران چه در سطح بیندر واقع،  جایی در مطالعات داخلی ندارد.   یک المللی و چه در 

شده از نقاط  های پژوهشی استفادهمتنوع نبودن روشاند. تمایلی به استفاده از روش آمیخته نشان نداده

های پیشین همخوانی دارد های این بخش از پژوهش با برخی یافتهضعف مطالعات داخلی است. یافته

 استفاده چند هرها پی بردند که (. آن 1394زاده، زاده و شریف؛ عربیون، عبداهلل1390 )وکیلی و انصاری،

 رویکرد هم  هنوز اما است، داشته اندکی افزایش اخیرکارآفرینی در مطالعات آمیخته و کیفی  هایروش  از
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)پیمایش ها،آن  تربیش در غالب است.پرسشنامه کمّی  یافته   ای(  مطالعهاین  با  همکاران ها  و  ایرلند  ی 

 ( مغایر است. 2005)

المللی و چه در ایران توسط های مورد مطالعه چه در سطح بینتر پژوهششایان ذکر است که بیش

عبارت دیگر، در ایران و خارج از ایران در زمینه موضوع مورد بررسی،  اند. بهیک نویسنده نگارش یافته

 اند.تر به همکاری با سایر نویسندگان تمایل نشان دادهکم نویسندگان

های عمومی در ایران و خارج  های موضوعی پژوهشگران حوزه کارآفرینی در کتابخانهمقایسه اولویت

های سمت حوزه ها بهتر پژوهشالمللی، گرایش موضوعی بیشدهد که در سطح بیناز کشور نشان می

و توسعه منابع اطالعاتی    و تأمین  توسعه اقتصادی،  وکارکسب ایجاد  ارآفرینانه/ تجاری/  خدمات اطالعاتی ک 

و   کسب   وکارکسبایجاد  کارآفرینی  به  مربوط  موضوعات  و  است  از بوده  حمایت  و  کوچک  وکارهای 

های این بخش از پژوهش  های تجاری کوچک رو به افزایش هستند. یافتههای اقتصادی و شرکتبنگاه

ها در پژوهش خود نشان دادند  ( هستند. آن2005های پژوهش ایرلند و همکاران )با بخشی از یافته  همسو

اند. همچنین، این بخش از نتایج با  تری داشتهوکارهای کوچک رشد بیشهای مربوط به کسبکه حوزه

ی کارآفرینی اجتماعی  هاتر پژوهش( که نشان دادند گرایش بیش2011و همکاران )   کوکربخشی از نتایج  

است.به همسو  بوده،  اقتصادی  توسعه  حوزه  بیش  سمت  گرایش  ایران،  در  که  است  حالی  در  تر این 

بهپژوهش حوزه  این  نوآوری های  و  خالقیت  سازمانی،  فرهنگ  سازمانی،  کارآفرینی  محورهای  سمت 

بین سطح  در  است.  بوده  کارآفرینی  ترویج  و  توسعه  و  حوسازمانی  کارآفرینی،  زهالمللی،  آموزش  های 

تری از دید  کارآفرینی فرهنگی، کارآفرینی زنان، کارآفرینی اجتماعی و تعامل با جامعه تجاری اولویت کم

( که نشان دادند گرایش  2011و همکاران )  کوکراند. نتایج این بخش با برخی از نتایج پژوهشگران داشته 

ها  یافته  سمت حوزه آموزش کارآفرینی بوده، غیرهمسو است.های کارآفرینی اجتماعی بهتر پژوهشبیش

های مدیریت و رهبری کارآفرینانه، کارآفرینی در فضای مجازی و رفتار بیانگر آن است که در ایران، حوزه 

های این بخش از پژوهش بر خالف بخشی  تر مورد توجه پژوهشگران ایرانی بوده است. یافتهکارآفرینانه کم

یافت پژوهشهاز  )های  و همکاران  دیویدسون  عبداهلل2001های  عربیون،  و  شریف(  و  )زاده  ( 1394زاده 

های روانشناختی و رفتاری سمت جنبه ها بهتر پژوهشهستند که به این نتیجه رسیدند که گرایش بیش

های ی در کتابخانهمنظور توسعه بروندادهای علمی در حوزه کارآفرینکارآفرینی بوده است. در ادامه، به

 شود:ها پیشنهادهایی ارائه میهای آن عمومی و افزایش کیفیت یافته

منظور ترغیب پژوهشگران شود بههای انجام شده در ایران پیشنهاد میشمار اندک پژوهشبا توجه به •

ر تعیین  شناسی دتر در این زمینه، نشریات تخصصی علم اطالعات و دانشبه انجام مطالعات بیش

های  های موضوعی برای پذیرش و انتشار مقاالت، بر کارآفرینی و توسعه اقتصادی در کتابخانهاولویت 

المللی با  های ملی و بینها و کنفرانس عالوه برگزاری همایشتری داشته باشند. بهعمومی تأکید بیش

 این زمینه بیانجامد.  تر تولیدات علمی درتواند به غنای بیشمحوریت این موضوع، می
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پایان • میزان  بودن  پایین  به  توجه  گروهنامهبا  به  زمینه،  این  در  شده  انجام  علم  های  آموزشی  های 

دانش و  میاطالعات  توصیه  کشور  سراسر  در  پایانشناسی  موضوعات  انتخاب  در  های  نامهشود 

 . ندیمبذول نماتری به این حوزه دانشجویان، توجه بیش

های پژوهشی خود به موضوعات مرتبط با کارآفرینی  های عمومی کشور در ارائه اولویت نهاد کتابخانه •

 تری داشته باشند. های عمومی توجه بیشو توسعه اقتصادی کتابخانه

این • به  توجه  بیشبا  ابزار  که  و  پیمایشی  روش  و  کمّی  رویکرد  با  ایران  در  شده  انجام  مطالعات  تر 

هایی که در آینده قرار است در این حوزه  شود که برای پژوهشاند، پیشنهاد مینجام شدهپرسشنامه ا

رویکرد از  شود،  بیشانجام  استفاده  آمیخته  و  کیفی  به  های  بخشیدن  تنوع  با  و  گیرد  تری صورت 

 های حاصل از مطالعات این حوزه را افزایش دهند. ابزارهای مورد استفاده، کیفیت یافته 

اند،  صورت فردی )تک نویسنده( انجام شدهتر مطالعات انجام شده در این زمینه بهبه اینکه بیشنظر  •

تری صورت گیرند تا ضمن  های بیشنویسندگیهای آینده با ارتباطات و همشود پژوهشتوصیه می

 های این حوزه بیفزایند. گذاری دانش و تجربیات خود بر غنای پژوهشبه اشتراک 

پژوهش  با • در  موجود  موضوعی  خألهای  به  پژوهشتوجه  با  مقایسه  در  ایران  بینهای  المللی،  های 

ی،  با جامعه تجار  تعاملی،  اجتماع   ینیکارآفر،  زنان  ینیکارآفرشود در محورهایی مانند  پیشنهاد می

کسبفرهنگ   ینیکارآفر و  روستایی  کارآفرینی  روستایی،  ی،  جوامع  در  کوچک  و  تعامل  وکارهای 

کارآفرینی و  تجاری  مراکز  کارآفرینان،  با  کارآفرینانهو    همکاری  اطالعاتی  های پژوهش  خدمات 

 تری انجام شود. بیش

های عمومی در  های انجام شده در حوزه کارآفرینی در کتابخانهمقایسه گرایش موضوعی پژوهش

ه مطالعاتی که در این زمینه دهد که پژوهشگران ایرانی در طی یک دهداخل و خارج از کشور نشان می

ها و  اند و جای خالی بسیاری از حوزه اند، ابعاد محدودی از این حوزه را مورد بررسی قرار دادهانجام داده

شود که الزم است پژوهشگران برای انجام مطالعات خود در موضوعات پژوهشی در این زمینه احساس می

تر در این حوزه، های کاربردی بیشاشته باشند و با انجام پژوهشتری دآینده به این موضوعات توجه بیش

صورت مؤثرتر های عمومی در راستای ارائه خدمات نوآورانه و کارآفرینانه بهزمینه را برای کمک به کتابخانه

منظور تبع آن توسعه اقتصادی جامعه فراهم سازند. در این راستا، بهو درنتیجه رفع مشکل بیکاری و به

های داخلی، شماری ها و خألهای موضوعی پژوهشنی بخشیدن به مطالعات این حوزه و پر شدن شکافغ 

شود. این محورها بر اساس مطالعه متون و  از محورهای پژوهشی و مطالعاتی در این حوزه پیشنهاد می

برای پژوهش از های آینده مطالعات صورت گرفته در این حوزه و توجه به نتپیشنهادهایی  ایج حاصل 

پژوهش موضوعات  کتابخانهمقایسه  در  کارآفرینی  عناوین های  کشور،  داخل  و  خارج  در  عمومی  های 

المللی و نیز مشورت با متخصصان علم اطالعات و  های انجام شده در این زمینه در سطح بین پژوهش

 شوند: شناسی ارائه میدانش
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 ؛توسعه مفهومی آنو  های عمومی کتابخانهدر مبانی نظری و فلسفی کارآفرینی مطالعه  .1

 ؛ های عمومیوکار در کتابخانهمدیریت و توسعه منابع اطالعاتی کارآفرینی و ایجاد کسب .2

 ؛ های عمومیسایت کتابخانهارزیابی میزان ارائه منابع کارآفرینی از طریق وب .3

 ؛ های عمومی در کتابخانه  (مشاوره اطالعاتی پژوهشی و   آموزشی،) ارزیابی خدمات کارآفرینانه .4

 ؛های عمومی در راستای کاهش فقر، بیکاری و توسعه اقتصاد جامعهخدمات اقتصادی کتابخانه .5

از طریق مجراهای مختلف شامل های عمومی  خدمات غیرحضوری کارآفرینانه در کتابخانهارزیابی   .6

 های اجتماعی و غیره؛ کهسایت، شبتماس تلفنی، پیامک، بلوتوث، ایمیل، وب

 ؛در جوامع روستایی و متوسط وکارهای کوچکهای عمومی در توسعه کسب خدمات کتابخانه .7

 ؛های تجاری کوچکهای اقتصادی و شرکتهای عمومی از بنگاهپشتیبانی کتابخانه .8

 ؛وکارهای نوپا پشتیبانی از کسبدر   های عمومیکتابخانهکارکردهای  .9

 و متوسط؛ های تجاری کوچکنیازهای اطالعاتی شرکتهای عمومی در تأمین کتابخانه نقش .10

کتابخانه .11 مشارکت  و  پارکارتباط  کارآفرینی،  مراکز  با  عمومی  و  های  فناوری  و  علم  های 

 ؛ بنیانهای دانششرکت

ارائه .12 در  خصوصی  حریم  حفظ  و  امنیت  به  مربوط  مباحث  در  مطالعه  کارآفرینانه    خدمات 

 ؛های عمومی در فضای مجازیکتابخانه

 ؛ های عمومیرابطه مدیریت دانش و کارآفرینی سازمانی در کتابخانه .13

کشورهای   وایران    در  های عمومیکتابخانه  انهخدمات اقتصادی و کارآفرینکیفیت    میان  مقایسه .14

 ؛پیشرو

کتابخانه .15 تأثیرگذاری  میزان  فعالیتسنجش  موفقیت  بر  عمومی  کاهای  ایجاد  های  و  رآفرینی 

 ؛ وکار جدید در جامعهکسب

 ؛توسعه جامعه تجاری )اقتصادی(تحقق و های عمومی در کتابخانه جایگاه  .16

فناوری  شناسایی  .17 و  در  ابزارها  ارتباطی  و  اطالعاتی  و خدمات  جهت  های جدید  منابع  تأمین 

 ؛ های عمومیدر کتابخانه صورت مؤثرتربه کارآفرینانه

 ؛ های عمومیکارآفرینانه در کتابخانهو بازاریابی منابع و خدمات تجاری  .18

 ؛ های عمومی برای توانمندسازی اقتصادی و کارآفرینی زنانخدمات کتابخانه .19

 ؛ اجتماعی انعنوان کارآفرینهای عمومی بهایفای نقش کتابداران کتابخانه .20

 ؛ های عمومی در توسعه کارآفرینی فرهنگینقش کتابخانه .21

 ؛ های عمومیکتابداران و مدیران کتابخانه انههای کارآفرین ارائه الگوی شایستگی .22

ریزی برای ارائه منظور برنامهو کارکنان مراکز کارآفرینی به  مطالعه رفتار اطالعاتی کارآفرینان .23

 های عمومی؛ مؤثرتر خدمات کارآفرینانه در کتابخانه
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 رین؛کتابداران کارآفمطالعه رفتار اطالعاتی  .24

 ؛ های عمومیکتابخانه کارآفرین و کتابداران کارآفرین در شناسایی نیازهای آموزشی کاربران .25

زیرساخت  .26 و  کتابخانهالزامات  در  کارآفرینی  توسعه  )زیرساختهای  عمومی  قانونی/  های  های 

 ؛ انه/ آموزشی/ پژوهشی/ فرهنگی/ اجتماعی/ اقتصادی/ مدیریتی(ورفنا

سواد   .27 رسانه  /اطالعاتیرابطه  مهارت  /ایسواد  با  فناورانه  کتابداران سواد  کارآفرینی  های 

 ؛ های عمومی کتابخانه

 ؛ های عمومیتأثیر ساختار سازمانی بر گرایش کارآفرینانه کتابداران کتابخانه .28

 ؛ های عمومیکتابخانهنقش فرهنگ سازمانی در اثربخشی کارآفرینی در  .29

و  پیش .30 مسائل  کتابخانهچالشبینی  در  کارآفرینی  توسعه  آینده  ارائه های  و  عمومی  های 

 ؛ ها با این چالشمؤثر راهکارهایی برای رویارویی 

ریزی بلندمدت و آمادگی  منظور برنامههای عمومی بهکتابخانهدر  نگاری خدمات کارآفرینی  آینده .31

 ؛ بلندمدت اقتصادی ها برای توسعه این سازمان

 ؛ های عمومی کتابخانهسنجی ارائه خدمات کارآفرینی الکترونیکی و دیجیتالی در  امکان .32

 ؛ های عمومیارتقای کارآفرینی سازمانی در کتابخانه یطراحی الگوی بوم .33

 ؛های عمومیفرآیند کارآفرینی در کتابخانهتسهیل عوامل مؤثر بر شناسایی   .34

 ؛ های عمومیسازمانی در کتابخانه فرآیند کارآفرینی اثربخشیثیر سرمایه اجتماعی بر أ ت .35

  و تأکید بر ضرورت   وکارهای سبزهای عمومی در ترویج مفهوم کارآفرینی و کسبنقش کتابخانه .36

 آن؛

بانکو  طراحی   .37 پایگاهتوسعه  و  کارآفرینانها  استفاده  برای  دانشی  و  اطالعاتی  در    های 

 های عمومی؛ کتابخانه

 ؛کارآفرینی خدمات ارائه برای های عمومیانهکتابخ افزارهاینرم  سازییکپارچه  .38

 های عمومی؛ برای کتابداران کتابخانه روانشناختی کارآفرینی های انگیزشی ـویژگی شناسایی .39

فعالیت برای  کتابداران برای جدید هاینقش تعریف .40 های  کتابخانه  در کارآفرینی هایتوسعه 

 ؛ یمعمو

و خوداشتغالی   کارآفرینی سواد افزایش راستای ی درمهای عموکتابخانهخدمات جانبی  شناسایی   .41

برگزاری  شهروندان، کارگاه و هاهمایش مانند  و   جامعه مختلف اقشار برای مختلف هایسمینارها 

 ؛کارآفرینی برای ناتوان و معلول افراد زنان، ازجمله

ارائه  مستندسازی .42 ناموفق    و  کارآفرینان  شکست  علل  و  موفق  کارآفرینان  توسط  تجارب 

 ؛ های عمومی کتابخانه

 وکار. و ایجاد کسب اخالق کارآفرینی در راستای توسعه های عمومی خدمات کتابخانه .43
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