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Abstract 

Aim: The present study intends to identify the factors influencing the infopreneurship in 

library and information centers.  

Methodology: This research is a mixed research in terms of approach and an applied one in 
terms of purpose. In the qualitative section sampling was done in a non-probabilistic and 

purposeful manner, and the effective factors were identified through semi-structured interviews. 

In the quantitative section, the viewpoints of 30 faculty members and doctoral students about the 
importance of each of the identified components were investigated. 

Findings: In general, reviewing the literature, heuristic interviews and the ideas of research 

group ends to factors including 6 categories and 172 elements. According to the research 
findings, among the categories of infopreneurship factors, the "motivation and perseverance" in 

the category of infopreneurs characteristics, had the highest importance (mean= 4.33), and 

“creation of yellow Electronic pages and advertising” and “online political advertising (virtual 
politics)”, in the category of Infopreneurship activities (information jobs), had the lowest 

importance (mean= 3.10). 

Conclusion: There have been a few researches in this area. Identification of the effective 
factors can be used in policy-making of libraries and information centers. The characteristics of 

Infopreneurs and other identified factors can be useful in the field of education of students and 

the realization of the third-generation university, which is an entrepreneurial university. 
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 چکیده

 رسانی انجام شده است. ها و مراکز اطالع آفرینی در کتابخانه  پژوهش حاضر، با هدف شناسایی عوامل موثر بر اطالع هدف:
به صورت  گیری بخش کیفی پژوهشی آمیخته است. نمونه، از نظر رویکرد، کاربردی، هدف این پژوهش از نظر : روش

ساختاریافته شناسایی شد. در  آفرینی از طریق مصاحبه نیمه غیر احتماالتی و هدفمند انجام پذیرفت و عوامل موثر بر اطالع
، های شناسایی شده اهمیت هر یک از مولفه نفر از اعضای هیئت علمی و دانشجویان دکتری پیرامون 35نظرات ، بخش کمّی
 بررسی شد. 
 مقوله و 9آفرینی شامل  عوامل موثر بر اطالع، پژوهش میت شیپاال و یاکتشاف مصاحبه، متون مطالعهبراساس  نتایج:

ی و امتیاز اعضای هیئت علم نیانگیم، ها  مولفه از کی هر تیاهم زانیم مورد در قضاوت یبرا به دست آمد. مولفه 127
 آفرینان  های اطالع  ویژگیدر مقوله  انگیزه و پشتکارمولفه ، های به دست آمده  در میان مولفه .شد گزارش دانشجویان دکتری

تبلیغات سیاسی و  بندی شده  تبلیغات دستهو های زرد الکترونیکی  های ایجاد صفحه  مولفه( و 33/7) دارای بیشترین اهمیت
 ( بودند.15/3میانگین ) دارای کمترین اهمیت های اطالعاتی(،  آفرینی )شغل  های اطالع  پیشهه در مقول برخط )سیاست مجازی(

آفرینی در  های اندکی صورت گرفته است. شناسایی عوامل موثر بر اطالع در این حوزه پژوهش گیری: نتیجه
تواند  می، فرینان و سایر عوامل شناسایی شدهآ های اطالع رسانی کاربرد دارد. ویژگی ها و مراکز اطالع گذاری کتابخانه سیاست

 باشد.، که دانشگاه کارآفرین است، به منزله راهنمایی در حوزه آموزش دانشجویان رشته در راستای تحقق دانشگاه نسل سوم

 

، یشناس علم اطالعات و دانش، کاال و خدمت اطالعاتی، های اطالعاتی پیشه، کارآفرینی، آفرینی  اطالع ها: کلیدواژه

 مشاغل اطالعاتی.

                                                           

نامه  پایان. شناسی دانش اطالعات و های علم گروه آفرینی در تدوین مدل اطالع(. 9916برزگران، ن. ) پژوهش حاضر برگرفته از: .1
 و اقتصاد، تهران، ایران، است. ، دانشکده مدیریتتربیت مدرسکارشناسی ارشد. دانشگاه 

 99/99/9911 تاریخ پذیرش:؛    99/99/9911 تاریخ دریافت:
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 مقدمه. 9

. است بوده تیاهم حائز اریبس یعال آموزش آموختگان دانش اشتغال مشکل ریاخ یها  سال در
 در یعال آموزش آموختگان  دانش یکاریب که است آن انگریب یتجرب شواهد و ها پژوهش جینتا
 از یشماریب دادتع حاضر حال در. است شیافزا حال در رانیا جمله از کشورها از یاریبس

 یدولت یها  به دستگاه یآموزش مراکز و یاسالم آزاد، یدولت یها  دانشگاه از که آموختگانی دانش
به  یابیاز کار ر. گذوندندیپ  یم کارانیب لیاستخدام مواجه شده و به خ مشکلبا  کنند  یم مراجعه
 و اطالعات علم رشته آموختگان دانش. کند عرضه نهیزم نیا در یمناسب راهکار تواند  یم ینیکارآفر
 یو در حال توسعه برا افتهیتوسعه  یچالش مواجه هستند. امروزه کشورها نیبا ا زین یشناس  دانش

 از یمنبع ی  دربردارنده ینیکارآفر. کنند  یم شنهادیرا پ ینیکارآفر، یمشکالت نیغلبه بر چن
 .شود یم یتلق افراد یا  حرفه   توسعه یبرا یفرصت و اقتصاد یبرا شغل خلق، ینوآور، یریپذ  انعطاف
 سرعت به که شوند  یم یطیمح وارد و شده لیالتحص فارغ یعال آموزش یها  موسسه از انیدانشجو

 و داده رییتغ را یشغل یها  فرصت یایدن روز هر آن با مرتبط عوامل و یآور  فن. است رییتغ حال در
 (. 927ص ، 9919، یزریچ و انیرحمان) کند  یم جادیا را یدیجد مشاغل

انقالب اطالعات در  ازهاست که  مدت رسانان  کتابداران و اطالع 1یو پنتر ثیفیگر باور به
زمانه  نیخود در ا شهیاز پ ستهیشا یریدر ارائه تصو یول، اند خود سخن گفته یا حرفه گاهیجا رییتغ

کار  یبرا ها   توانمندی نیبهتر یدارارسانان  وجود کتابداران و اطالع نیاند. با ا نبوده ابیچندان کام
گوناگون  یو ورود به عرصه کارها یاطالعات یها ها با توسعه مهارت هستند. آن یدر زمانه کنون

 زین یابیکام نیا دیاند. کل بدست آورده شیارزش خو نییتب یبرا ییها فرصت، دانش تیریمانند مد
 ی ودوستیعل) نهفته است یو اطالع رسان یرخدمات کتابدا تیریو کاربرد آن در مد ینیدر کارآفر

  (.55ص، 9919، یخسروجرد
 دو یانتها و ابتدا وندیپ از هک شده جادیا ینیارآفرک یها پژوهش در ینینونه یزم حاضر حال در

 با ینیارآفرک، ینیآفر اطالع. شود یم شناخته ینیآفر اطالع نام با ینیارآفرک و اطالعات ی واژه
 به، بازار نام به یآوردگاه در تا ندک یم کمک نانیآفر اطالع به و است یرسان اطالع در و اطالعات

 (. 979ص، 9919، یخسروجردی و دوستیعل) شوند ابیامک یسودآور با و بپردازند یهماورد

                                                           

1. Griffiths & Pentry 
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ه کشود  یاطالق م یتالیجید /یکیزیار فکسب و کبه هر ، با اطالعات ینیارآفرکا ی ینیآفر اطالع
که در کسب و  یند. آنچه مسلم است فردک ینقش م یفایا، ینوان عامل اصلدر آن اطالعات به ع

 نیبا چن یو دنیاما نام، وجود داشته شیوقت پ یلیاطالعات است از خ عیو توز دیتول، جادیکار ا
 ینگرش و سبک زندگ یدر جامعه اطالعات ینیبوده است. کارآفر دیجد یموضوع یاصطالح

و  ینوآور، دانش ریگفرا تیریمد، یتوجه به شبکه اجتماع دازمنین شیاز پ شیاست که ب دیجد
 :نقل در، Garave & Salaf, 2003, P.1-22) اطالعات در کسب و کار است یاستفاده از فناور

شدن  دهیدم یمطلوب برا یمحل رسانی  و اطالع یخدمات کتابدار، اساس نیبر ا(. 9919، یثالث
و خم اطالعات  چیپ پر ریآنکه بتوانند در مس یداران برااز کتاب یاریگرچه بس است. ینیروح کارآفر

مهارت و  نیدارند. ا ازین شیبه آموزش و گسترش دانش خو، عمل کنند یبه عنوان راهنما و مرب
را برطرف سازد و  ها یدشوار تواند  یاست که مشناسی  علم اطالعات و دانشکارشناسان  یریادگی

 اطالعات فراهم آورد. تیریدر مد نانهیرکارآف یکردیرو یدلخواه برا یا نهیزم

 مسئلهبیان . 2

 نیاست. همچن یرانتفاعیغ، باشد یاز آنکه انتفاع شیب یشناس علم اطالعات و دانش کردیرو
 یاز اطالعات و محصوالت اطالعات ییدر حوزه اقتصاد اطالعات و موضوعات وابسته به درآمدزا

 یدر حال نی. اهای کمتری انجام شده است وهشپژ، موضوعات مورد بحث در رشته ریبه نسبت سا
 عیتوز، دیتول ندیفرآ در اطالعات روزافزون نقش به یاطالعات جامعه در یاقتصاد کردیرواست که 

 مهم یها صهیخص نیتر مهم از و دارد اشاره رقابت و ینوآور نهیزم در ژهیو به، اطالعات مصرف و
 انیجر بیترت نیا به(. 29ص، 9936، یبرهان) است مشاغل و ها حرفه رییتغ یاطالعات جوامع

 ریناپذ اجتناب، رشته در دیجد مشاغل ظهور و یاطالعات محصوالت و اطالعات از ییدرآمدزا
 در شده برگزار ی داخلیها شیهما نام در، کردیرو رییتغ و یفکر انیجر نیا از یشواهد. است
کتابخانه به عنوان مرکز اصلی ، راننظ به اعتقاد صاحب، از سویی 1.خورد یم چشم به زین رشته

نقش بارزی در انواع ، به انواع مختلف و به طور مستقیم و غیرمستقیم، ی دانش اطالعات و گنجینه

                                                           

همایش یک و  29/3/15آینده( که در تاریخ شناسی )گذشته، حال،  . مانند همایش ساختارهای شغلی علم اطالعات و دانش1
توسط  97/2/17که در تاریخ  شناسی ها و رویکردهای کارآفرینی و اشتغال در کتابداری، علم اطالعات و دانش زمینهروزه 

 رسانی شاخه خراسان برگزار گردید. انجمن کتابداری و اطالع
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 (. 9936، نوروزی و کمالی) به ویژه توسعه صنعتی و اقتصادی( دارد) توسعه
تواند به طور  ی مینهادی برای ارائه خدمات مناسب برای کسب و کار است و از سوی،  کتابخانه

آفرینی را محقق سازد. چنانچه کتابدار بخواهد به  های اقتصادی پرداخته و اطالع مستقیم به فعالیت
هایی را در این زمینه کسب نماید.  الزم است دانش و مهارت، آفرین به فعالیت بپردازد عنوان اطالع

اندازی کسب و کار را به  رینی و راهآفرین قادر خواهد بود خدمات متناسب با کارآف کتابدار اطالع
آفرینی نه تنها  کاربران کتابخانه نیز ارائه نماید. به این ترتیب با کسب دانش و مهارت در زمینه اطالع

تر عمل خواهد کرد که قادر است خدمات اطالعاتی بهتری را  کارآفرینانه خویش موفق  در فعالیت
 نی به کاربران ارائه نماید.کسب و کار و کارآفری، نیز در زمینه مشاغل

رسانی در پژوهشی  ها و مراکز اطالع آفرینی در کتابخانه در حال حاضر عوامل موثر بر اطالع
اهمیت دارد. بر این  ینیآفر اطالع تحقق یبرا ییها چه مولفه ستیمشخص ن گزارش نشده و

ی در نیآفر اطالع قتحق یها و عناصر برا از مولفه یا مجموعه نییتع، پژوهش حاضر هدف، اساس
 ها و عناصر است. مولفه نیاز ا کی هر تیاهم زانیم نییتعو  رسانی ها و مراکز اطالع کتابخانه

 گویی به دو پرسش اصلی است: پژوهش حاضر درپی پاسخ
 کدام است؟رسانیهاومراکزاطالعدر کتابخانهآفرینی  اطالع عوامل موثر بر( 9

چه  تا، رسانیهاومراکزاطالعدر کتابخانهآفرینی  اطالع موثر بر ها و عناصر از مولفه کیهر ( 2
 دارند؟ تیاهم زانیم

در رشته علم اطالعات و  تواند می است که تیآن جهت حائز اهم پژوهش ازاین  یها  افتهی
اطالعات که  ینیکارآفر ای ینیآفر  ها در حوزه اطالع  بر مجموعه پژوهش دیجد ینشیب یشناس دانش

 ینیآفر در قلمرو کار نینو یو منجر به خلق حوزه پژوهش دیفزایاست ب ینیز قلمرو کارآفرا یجزئ
 . گردد

 روش پژوهش . 9

 . روشاست آمیخته یپژوهش، کردیرو نظر از و یکاربرد، هدف نظر از حاضر پژوهش
های کیفی و کمی در یک  تحلیل و تفسیر داده، پژوهش آمیخته اکتشافی دربرگیرنده گردآوری

 دهند العه واحد و یا در مجموعه مطالعاتی است که یک پدیده اساسی را مورد مطالعه قرار میمط
(Onwuegbuzie & Leech, 2006 9919، بازرگان و خرازی، میرکمالی، قرونه نقل در:؛ ،

گیری از نظرات خبرگان و  لزوم بهره، آفرینی نبود الگوی جامع عوامل موثر در اطالع (.13ص
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اهی در شناسایی این عوامل دلیل استفاده از روش پژوهش آمیخته اکتشافی در متخصصان دانشگ
 پژوهش حاضر است. مراحل پژوهش به این شرح است:

 روش پژوهش در بخش کیفی. 9-9

نفر از  1یافته با  ساخت های این بخش از پژوهش با استفاده از ابزار مصاحبه نیمه داده
سطه تالیف کتاب یا پژوهشی چاپ شده در حوزه که به وا -آموختگان دوره دکتری  دانش
گیری هدفمند استفاده  گردآوری شد. برای انتخاب افراد از نمونه -آفرینی تخصص داشتند  اطالع

حوزه  نیها و عناصر با مطالعه متون موجود در ا از مولفه یا اههیسشد. پیش از انجام مصاحبه 
یند مصاحبه مدنظر قرار گرفت. فرایند مصاحبه تا و در فرا شد شیپژوهش پاال میو توسط ت ییشناسا

، ها های حاصل از مصاحبه ها از روش مرور داده زمان اشباع انجام شد. به منظور تحلیل داده
های  بندی کدها در مقوله تلفیق با کدهای شناسایی شده از متون و دسته، شناسایی کدهای اولیه

ن روایی از روایی محتوایی استفاده شد و عوامل عوامل( استفاده گردید. به منظور تعیی) اصلی
ها به تایید دو نفر از متخصصان رسید. خروجی این  شناسایی شده در قالب عوامل موثر و مولفه

 مولفه بود. 972عامل اثرگذار و  6بخش 

 روش پژوهش در بخش کمی. 9-2

اعضای هیات ، این بخش یجامعه آمار از روش پژوهش پیمایشی در بخش کمی استفاده شد.
دانشگاه خوارزمی و دانشگاه ، های دولتی تهران و دانشجویان دکتری دانشگاه تهران علمی دانشگاه

بودند. در بخش کّمی از روش  -یشناس متخصصان علم اطالعات و دانشبه منزله  -الزهرا 
یع های ذکر شده توز سرشماری استفاده شد و پرسشنامه بین تمامی اعضای هیات علمی دانشگاه

 ییتا 5 فیو براساس ط هیگو 972 شامل ای  پرسشنامه کیفی به شکل بخش یخروجگردید. 
نفر از  99توزیع شد. در نهایت ، گویی به پرسش دوم پژوهش و به منظور پاسخ یطراح کرتیل

 شده نظر دادند. ییشناسا یها مولفه تیاهم رامونیپ یدکتر انیو دانشجو یعلم هیئت یاعضا
 از که بیترت نیا به، شد انجام یصور ای ییمحتوا ییروا روشبه  پژوهش شنامهپرس ییروا یبررس
 درخواست حوزه نیا در یپژوهش مطلوب سابقه یدارا یدانشگاه پژوهشگر و متخصص نیچند
 اعالم را خود نظرات آن یریگ  اندازه و سنجش تیموفق و پرسشنامه یمحتوا خصوص در شد
 و محتوا بر، کیفی مرحله در، خبرگان نظرات یریکارگ  به باه ک بوده آن بر تالش نیهمچن .ندینما
 یبرا. گردد برآورده پرسشنامه ییمحتوا ییروا الزامات تا، گردد افزوده پرسش مورد میمفاه یغنا
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کرونباخ  یآلفا زانی. مشد استفاده کرونباخ یآلفا بیضر از پژوهش نیا ابزار ییایپا زانیم نییتع
 یکه دارا دیحاصل گرد نانیاطم نیا، . لذادباش یم 7/9التر از مقدار با پرسشنامهکسب شده در 

  است. یقابل قبول ییایپا
 فیط براساس، متخصصان نظر از ها  مولفه از کی هر تیاهم زانیم مورد در قضاوت یبرا

 هر به مربوط نیانگیم محاسبه با که صورت نیبد. شد عمل( 9936) یحجاز و سرمد، بازرگان
 99/2 تا 9 نیب مولفه ازیامت چنانچهبر این اساس . شود یم مشخص ها از مولفه کی هر ازیامت، مولفه
 تیوضع، دیآ دست  به 66/9 تا 99/2 نیب موردنظر مولفه ازیامت چنانچه، نامطلوب تیوضع، باشد
 یابیارز مطلوب تیوضع، باشد 5 تا 66/9 نیب موردنظر مولفه ازیامت چنانچه و، مطلوب نسبتاً 

هایی قابل توجه است که میانگین به دست  اهمیت مولفه، آفرینی های اطالع در مورد مولفه .شود  یم
 باشد. 5تا  66/9ها بین  آمده از نظرات اعضای هیئت علمی و دانشجویان دکتری درباره آن

 پیشینه پژوهش. 4

 یکّم  نظر از یرسان  اطالع مراکز و ها  کتابخانه در ینیکارآفر ی  نهیزم در منابع انواع انتشار روند
 شتریب، اند  شده منتشر حوزه نیا در که یمنابع تعداد ریاخ یها  سال در هرچند، ستین ادیز چندان

 :نمونه طور به .است شده
 پرداخته یاطالعات یها  گاهیپا قیطر از ینیآفر  اطالع بر موثر عوامل یبررس به، (9919) یثالث

  .است
 قدس آستان یمرکز کتابخانه در کتابداران ینیکارآفر تیقابل، (9919) ی و مرجانیمحمد

  .اند داده قرار توجه مرکز را یرضو
بار در  نیا یول، ینیکارآفر یها تیبه قابل زی( ن9919) انیدیو جمش پور  یرجائ، یصف  رزایم

 ینیکارآفر یها  تیو قابل یسواد اطالعات نیرابطه بو  پرداخته یلیتکم التیتحص انیدانشجو
  .اند دادهقرار  یمورد بررس را دانشگاه اصفهان یلیتکم التیتحص یها  دوره انیدانشجو

آفرینی مرتبط است در نظر  های اطالع هایی که تا حدی به مقوله پژوهش، تر ای وسیع در دایره
 گرفته شد: 

 یعموم یها  در کتابخانه 4pی ابیمدل بازار یریکارگ  به امکان، (9919) و کوچک پور  لیجل
  .بررسی کردند ها  کتابخانه نیا کتابداران و رانیمد نظرات براساس را خوزستان اناست

 یمل کتابخانه در اطالعات یابیبازار یها  برنامه یسنج  امکان، (9933) یرینص و یبزرگ
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، نژاد یمنصور ی ارائه کردند وشنهادیپ یمدلرا مورد بررسی قرار داده و  رانیا یاسالم یجمهور
و  یعلوم کتابدار انیدانشجو ینیکارآفر یتیشخص یها یژگیو، (9919) پور داریانیاحمد، نقشینه
 .داد قرار مطالعه مورد را 9931_9933 دانشگاه تهران در سال یرسان اطالع

شناسی را  عوامل اثرگذار در کارآفرینی دانشجویان علم اطالعات و دانش، (9916) صابری
ترویجی و پشتیبانی ، آموزشی، محتوایی، افزایی بررسی کرد. پنج عامل اصلی شامل مهارت

درصد از واریانس عوامل موثر در کارآفرینی  66/71شناسایی شد. این پنج عامل در مجموع 
ریزی آموزشی این پنج عامل برای  دانشجویان را تبیین کرد. همچنین پیشنهاد شد که در برنامه

یرد. از میان عوامل مورد بررسی عامل ارتقای توان کارآفرینی دانشجویان مورد توجه قرار گ
افزایی بیشترین سهم را در کارآفرینی دانشجویان داشته است و لذا برای افزایش توان  مهارت

  تر از سایر عوامل است. کارآفرینی دانشجویان ضروری
نقش محصوالت اطالعاتی معرفی شده ، (9913) میرحسینی و حریری، اباذری، دوگچی

ها نشان داد که  آفرینی کاربران را بررسی کردند. یافته ابخانه ملی ایران بر اطالعتوسط کتابداران کت
درصد(  69) آفرینی کاربران تا حد زیادی معرفی محصوالت اطالعاتی توسط کتابداران بر اطالع

نقش دارد. در این پژوهش بر محصوالت اطالعاتی و نقش فناوری اطالعات و ارتباطات بر تولید و 
آفرینی و خدمات  های اطالع آفرینی توجه شده است. دو مقوله کلی پیشه های اطالع زی پیشهاندا راه

 آفرینی در این پژوهش مطرح شده است. های اثرگذار در اطالع اطالعاتی به عنوان مقوله
با رویکرد کیفی و روش نظریه ، (9913) حریری و اسفندیاری مقدم، باب الحوائجی، بیات

ها نشان داد که  آفرینی در ایران را بررسی کردند. یافته های موثر بر اطالع مولفه گر عوامل و مداخله
  گر و راهبردی است. مداخله، رفتاری، آفرینی در ایران متاثر از عوامل ساختاری اطالع

آفرینی برخط در ایران  به تدوین مدل اطالع، (2991) بیات و دیگران، اما در پژوهشی مرتبط
، عوامل رفتاری، های اصلی مدل شامل عوامل ساختاری ن پژوهش برازش مقولهپرداختند. در ای

 آفرینی بررسی و تایید شد.  ای و عوامل راهبردی با اطالع عوامل زمینه
 آموختگان دانش ینیآفر  رفتار اطالع یبه بررس، (2991) 1دوبه و دیوید رانیا از خارج در

 رفتار ییتوانانتایج نشان داد . پرداختند 2همبابویز دانشگاه اطالعات علوم دانشکده در دانشگاه
                                                           

1. David & Dube 
2. Zimbabwe 
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 .ستا ها  آن اشتغال نیتضم یدانشگاه النیالتحص  فارغ انیم در ینیآفر  اطالع
 انـرنامه درسی دانشجویـری در بـرورت بازنگـروری به ضـاالت مـرخی مقـدر ب
 :مانند) شده است آموختگان این رشته اشاره و چالش اشتغال دانش 1رسانی و اطالع کتابداری

Babalola & et.al., 2018; Khumalo & Nkala, 2015; Nkiko, Idiegbeyan-Ose, Ilogho & Esse, 2014). 
آفرینی در  به بررسی رد پای اطالع، (2015) 2دنجانی و دیگران، اما در مقاالت پژوهشی

هایی که به آموزش  گاهرسانی پرداختند. برنامه درسی در دانش های رشته کتابداری و اطالع آموزش
ها نشانگر آن است که چنانچه متخصصان  مورد مطالعه قرار گرفت. یافته، پردازند این رشته می

های کارآفرینی باشندف در تولید اطالعات نیز پیشرو خواهند بود.  اطالعات مجهز به مهارت
 توصیه شده که رویکرد آموزشی در این حوزه عملی و علمی باشد. 

آفرینی با رشته  ارزیابی ادراک دانشجویان از مرتبط بودن آموزش اطالع، ستادر همین را
ها مناسب دوره  نیز بررسی شد. دانشجویان معتقد بودند که این آموزش 3ها مدیریت آرشیو و پیشینه

 .(Dewah & Mutula, 2016) کارشناسی و سودمند است

ها قرار گرفته است. به  ی پژوهشموضوع برخ، آفرینی در رشته بررسی وضعیت و توسعه اطالع
آفرینی مورد مقایسه قرار گرفت.  طور نمونه در نیجریه و آفریقای جنوبی وضعیت اطالع

های مرتبط مورد پرسش قرار گرفتند.  رسانی و رشته های کتابداری و اطالع آموختگان رشته دانش
آموختگان  آن است که دانشها نشانگر  آفرینی مشابه بود و یافته وضعیت دو کشور از نظر اطالع

رسانی به  آموختگان کتابداری و اطالع های کامپیوتر و فناوری اطالعات بیش از دانش رشته
مانند نصب  -آفرینی  آفرینی اشتغال دارند. بیشتر خدمات و محصوالت اطالع های اطالع پیشه

اطالعات و ارتباطات با محوریت فناوری  -نویسی  برنامه، طراحی سایت، افزار افزار و سخت نرم
 .(Ivwurie & Ocholla, 2016) است

( به موضوع ضرورت احیای برنامه درسی دانشجویان کتابداری و 2018) 4بابالوال و دیگران
                                                           

آمده و لذا از نام کتابداری و  Library and information scienceنام رشته به صورت های مورد اشاره  در پژوهش .1
 رسانی استفاده شد. اطالع

2. Dangani & Moruf 
3. Records and Archives Management 
4. Babalola, Adamu, Aji, Fati & Shekarau 
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، سازی هایی چون نمایه های کارآفرینی و پیشه اند. آموزش مهارت رسانی پرداخته اطالع
، مدیریت دانش، مدیریت مجموعه، یمدیریت و توسعه پایگاه اطالعات، نشر، نویسی چکیده

گاهی، سازماندهی دانش کمک پژوهشگر و جستجوی ، آموزش کارکنان، رسانی جاری خدمات آ
 کتابشناختی در این مقاله مورد اشاره قرار گرفته است.

آفرینی در کشورهای در حال توسعه  های اطالع ها و فرصت چالش، (2019) و دیگران 1آرگبسوال
های  آفرینی نقشی راهبردی در اقتصاد نیجریه دارد و بسیاری از چالش اطالع را بررسی کردند.

آفرینی قابل حل است  همچنین بیکاری از طریق اطالع، اساسی ملی مانند تروریسم و برخی جرائم
رود در این حوزه پشتیبان باشند. در بخشی از این  ها انتظار می و لذا از دولت و سایر سازمان

، از جمله انتشار کتاب، اشاره شده است آفرینی از خدمات اطالعاتی در اطالعپژوهش به برخی 
نویسی از جمله این  سازی و چکیده نمایه، فعالیت در دفتر روزنامه، روزنامه و سایر اشکال انتشار

رسانی زیمبابوه برای فعالیت در حوزه  خدمات است. همچنین انگیزه دانشجویان کتابداری و اطالع
بررسی شد. بیشتر دانشجویان انگیزه ، در پژوهشی آمیخته، ینی پس از دانش آموختگیآفر اطالع

دستیار ، پژوهشگر 2، کارگزار اطالعات، آفرینی مانند مشاور اطالعاتی های اطالع فعالیت در پیشه
 .(Chiwara-Ndoro & Dewah, 2020) باشند و نویسنده را دارا می 3سواد اطالعاتی

 ینیآفر    اطالع ی  نهیزم در پژوهش اتیادب که افتیدر توان  یم ینیآفر  عاطال نهیشیپ مرور با
 بر موثر عوامل، نظران صاحببه نظرات  ءبا اتکا های اندکی پژوهش رسد ینظر م بهو  است محدود
، (9919) ی و مرجانیمحمدهمچون  ییها  پژوهش .را شناسایی کرده باشند ینیآفر  اطالع

 تی( بر وضع9933) گرانیو د یصف رزای( و م9919) یانیدار احمدپور، نهینقش، نژاد  یمنصور
در رشته علم اطالعات و  نانیکارآفر یتیشخص یها یژگیو و ینیکارآفر تبلیقا، ینیکارآفر
 و کوچک پور  لیجل توسط گرفته صورت یها  پژوهش همچنین .اند تمرکز داشته یشناس دانش

 یها  سازمان گرید همچون ها  کتابخانه که است آن از یحاک، (9933) یرینص و یبزرگ، (9919)
اعم از کاال و خدمات  خودمحصوالت  یو برندساز یابیبازار تیبه ضرورت و اهم یرانتفاعیغ
 . اند  برده   یپ

                                                           

1. Aregbesola 
2. information brokers 
3. information literacy assistants 
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شناسایی نشد ، آفرینی را بررسی نماید در خارج از کشور نیز پژوهشی که عوامل موثر بر اطالع
مانند ) ر بوده که به ویژه در حوزه آموزش دانشگاهی مطرح شده استت و تمرکز بر موضوعاتی جزئی

Dangani & Moruf, 2015; Dewah & Mutula, 2016; Babalola & et.al., 2018اما .) 
 های ( به عوامل و مولفه9913) ( و بیات و دیگران9916) های صابری در داخل ایران پژوهش

مولفه تحت پنج عامل  21( تنها 9916) وهش صابریاند. در پژ آفرینی پرداخته موثر بر اطالع
بندی شده است. پژوهش حاضر  و پشتیبانی دسته، ترویجی، آموزشی، محتوایی، افزایی مهارت

های الزم برای دانشجویان به این  های بیشتری را مدنظر قرار داده و صرفًا از منظر آموزش مولفه
با عوامل ، های رفتاری ( عوامل و مولفه9913) موضوع نپرداخته است. در پژوهش بیات و دیگران

پوشانی دارد. برندسازی نیز  آفرینان هم های اطالع شناسایی شده در پژوهش حاضر در بخش ویژگی
های  های راهبردی در این پژوهش بوده که در پژوهش حاضر به عنوان یکی از مقوله جزء مولفه

های شناسایی شده در  جهی در عوامل و مولفهاما تفاوت قابل تو، کلیدی در نظر گرفته شده است
ها  خورد. مجموعه این پژوهش ( با پژوهش حاضر به چشم می9913) پژوهش بیات و دیگران

ای برای  سازد و چنانچه اراده های آن آشکار می آفرینی و ضرورت بخشی از واقعیت را پیرامون اطالع
ها  های این پژوهش توان از یافته می، انه باشدهای کارآفرین های درسی با ویژگی بازنگری در برنامه

، ییاز سو آفرینی شناسایی شود و عوامل موثر بر اطالع شدتالش ، حاضر در پژوهشبهره برد. 
 گردد. یبررس، شده ییناساای شه مولفهعوامل و از  کیهر  تیاهم

 ها افتهی. 5

رسانی  مراکز اطالع ها و در کتابخانهآفرینی  اطالع عوامل موثر بر: نخست پرسش. 5-9

 کدام است؟

 یها در مقولهرا ها  آن توان یاثرگذارند که م یفراوان یها مولفه و عوامل آفرینی اطالع موضوع در
 یها  یژگیو، (یاطالعاتمشاغل ) اطالعاتی یها  شهیپ، یاطالعات خدمتمانند کاال و  یتر یکل

کاال  یابیعوامل موثر بر بازار، یاطالعات تخدمکاال و  یگذار  متیق بر موثر عوامل، نانیآفر  اطالع
نقطه  اگر. کرد یبند دسته یاطالعاتکاال و خدمت  یو عوامل موثر بر برندساز یاطالعات و خدمت

 یاطالعات خدماتکه کاالها و  ییها یژگیبراساس و، میبدان یاطالعات خدمتشروع را کاال و 
 خدماتکاالها و  ریمتفاوت از سا ها آن یابیارو باز یبرندساز، یگذار متیعوامل موثر بر ق، دارند

است و  یو برندساز یابیبه بازار ازین، و رقابت در بازار ءبقا یبه ذکر است که برا الزمخواهد بود. 
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مشاغل ، یاطالعات خدماتو  کاالها، ییسو ازآفرینی هستند.  مورد توجه اطالع، دو نیلذا ا
 در که یافراد. شوند یفعال م نیآفر به منزله اطالع یفرادمشاغل ا نیو در ا کند یم جادیرا ا یدیجد

 تحقق یبرا لذا، هستند یخاص یها یژگیو حائز نیآفر اطالع عنوان به، دارند مشارکت ینیآفر اطالع
 یها شهیپ توسعه ای و یانداز راه به نانیآفر اطالع. شود توجه ها یژگیو نیا به است الزم ینیآفر اطالع

 متفاوت ها شهیپ ریسا از اطالعات خاص تیماه به توجه با ها شهیپ نیا و کنند یم اقدام یاطالعات
کاال و خدمت . 9شامل  یمقوله اصل 6 پژوهش نیا در، لذا. دارد فرد به منحصر ییها یژگیو و بوده

 یگذار متی. عوامل موثر بر ق1، آفرینان های اطالع ویژگی. 9، یاطالعات یها شهی. پ2، اطالعاتی
 بر موثر عوامل. 6 و یاطالعات کاال و خدمت یابیبازار بر موثر عوامل. 5، یاطالعات دمتکاال و خ
شناسایی ، شوندگان ی با توجه متون مطالعه شده و تایید مصاحبهاطالعات کاال و خدمت یبرندساز

ابتدا براساس پیشینه موجود در ، ها عوامل و مولفه، اصلی یها مقوله از کی هردر  همچنین .شد
 شیپاال مورد بار نیچند پژوهش میت براساس نظر و مصاحبه ندیفرا درد و سپس ش ییشناسا، نمتو
 . گرفت قرار

گانه در جدول  های شش ها در مقوله شناسایی شد که پراکندگی آن مولفه 972تعداد ، در مجموع
 آمده است. 9شماره 

 های شناسایی شده در هر مقوله تعداد مولفه ها و . مقوله1جدول 

 ها تعداد مولفه ها مقوله دیفر

 مولفه 73 انواع کاال و خدمت اطالعاتی 1

 مولفه 73 های اطالعاتی پیشه 7

 مولفه 37 آفرینان های اطالع ویژگی 3

  مولفه 76 گذاری کاال و خدمت اطالعاتی عوامل موثر بر قیمت 7

 مولفه 12 ی کاال و خدمت اطالعاتیابیبازار بر موثر عوامل 0

  مولفه 72 کاال و خدمت اطالعاتی یبرندساز بر موثر لعوام 9

رینی تا چه میزان اهمیت ـآف اطالع رـها و عناص از مولفه کیر ـه رسش دوم:ـپ. 5-2

 دارند؟

اند  هایی که بیشترین اهمیت را از نظر متخصصان داشته آن دسته از مولفه 7تا  2های  در جدول
 اند. مشخص شده دار زیرخطبه صورت 
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 اطالعاتی خدمات و کاالها از یک هر اهمیت فراوانی میانگین و درصد .2جدول

 (=33n) رینیآف اطالع در

ف
ردی

 

 1منبع کاال و خدمت اطالعاتی
 درصد فراوانی

 میانگین
 بسیار زیاد زیاد متوسط کم بسیار کم

 25/3 2/79 2/39 75 3/13 3/3 16 ها سمینار و همایش 1

 35/3 3/13 3/33 2/79 3/73 3/3 16 ناروبی، سمینار از راه دور 7

 13/3 3/13 75 35 3/33 - 16 کتاب کار 3

7 
... در و چکیده مقاالت، مجموعه مقاالت

 سمینارها
16 3/3 2/19 75 3/13 2/79 73/3 

 19/7 3/73 2/39 3/13 2/9 - 16 کارگاه آموزشی 0

 95/3 2/79 35 75 3/73 - 16 های الکترونیکی کالس 9

 79/3 2/19 2/79 35 75 2/9 16 روش بهبود سالمتی( 05مانند ) نکات مجموعه 2

2 
های اشتراکی برای معرفی محصول  خبرنامه

 و بازاریابی
16 2/9 2/19 3/73 3/13 2/19 12/3 

 23/3 2/19 05 3/73 15 - 11 سازمانی(، شخصی) سایت وب 6

 25/3 35 2/39 2/19 2/19 - 16 های آموزشی و اطالعاتی فیلم 15

 05/3 2/19 3/33 3/33 2/19 - 11 ها  پادکست، ها وبالگ 11

17 
شنیداری ضبط شده در  -مطالب دیداری 

 های دیجیتالی های فشرده و سایر محمل لوح
16 3/3 2/19 3/33 2/79 75 73/3 

13 
آموزش زبان ) افزارهای آموزشی نرم

 انگلیسی( و اطالعاتی
11 - 3/13 2/79 2/39 75 90/3 

 79/3 2/19 2/79 3/73 3/13 - 11 چاپی کتاب 17

 95/3 2/19 3/73 3/73 2/19 - 11 کتاب الکترونیکی 10

 79/3 3/73 3/73 35 3/73 - 16 نگاره/عکس 19

 23/3 2/19 3/03 2/19 3/13 - 16 نگاره/عکس دیجیتالی 12

 53/7 75 2/39 3/13 2/9 3/3 11 پایگاه اطالعاتی 12

 90/3 3/73 2/39 75 3/13 3/3 11 مخزن دیجیتال / سازمانی 16

 33/3 2/9 75 3/33 75 - 11 عمومی و علمی() های چاپی ادواری 75

 95/3 15 2/79 2/79 15 - 11 عمومی و علمی() های الکترونیکی ادواری 71

77 
نامه و گزارش طرح پژوهشی مورد  پایان

 ها حمایت سازمان
11 - 15 3/33 3/73 3/13 95/3 

 75/3 3/13 2/19 2/79 2/19 3/3 11 نماهاو راه  نقشه 73

                                                           

 ها در پیوست آمده است. عددها نشانگر شماره منبع هستند. اطالعات کامل مربوط به منبع استخراج هر یک از مولفه .1
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 بیشترین کارگاه آموزشی مولفه، یاطالعات خدمات و کاالها مقوله به مربوط یها  مولفه نیب در
 در مولفه نیا قابل توجه تیاهم زانیم دهنده  نشان که آورده دست به را 96/1 مقدار یعنی نیانگیم

از  .است داشته را تیاهم نیکمتر 99/9 مقدار با کار کتاب هیگو، نیهمچن، است ینیآفر  اطالع
مولفه دیگر اگرچه  97مولفه اهمیت قابل توجهی داشته و  6، مولفه شناسایی شده 29میان 

از اهمیت کمتری ، اما براساس طیف بازرگان، اند ( دریافت کرده9) میانگینی بیش از حد متوسط
 برخوردار هستند.

 (=33n) آفرینی اطالعهای اطالعاتی( در  شغل) های اطالعاتی پیشه اهمیت فراوانی . میانگین و درصد3جدول 

یرد
 ف

 یها شغل) اطالعاتی یها شهیپ
 (یاطالعات

 منبع
 یفراوان درصد

 نیانگیم
 بسیار زیاد زیاد متوسط کم بسیار کم

 03/3 2/19 3/33 2/39 3/13 - 16 نشر الکترونیکی 1

 73/3 3/13 3/73 2/19 2/79 - 16 نمایندگی تبلیغات الکترونیکی 7

3 
های زرد الکترونیکی و  ایجاد صفحه

 بندی شده تبلیغات دسته
16 15 2/19 2/39 2/79 15 15/3 

 05/3 3/73 75 3/73 15 3/3 16 فروشی برخط کتاب 7

 15/3 15 3/73 75 75 2/9 16 سیاست مجازی() تبلیغات سیاسی برخط 0

 29/3 3/73 75 2/79 15 - 11 ف(های مختل در حوزه) مشاور اطالعاتی 9

2 
مانند ) پژوهشگر بازار مجازی

روند بازار و... و معرفی ، شناسایی رقبا
 ها به شرکت( آن

16 - - 2/79 3/33 75 23/3 

2 
مانند تهیه ) بازاریابی الکترونیکی

، فهرست برخطی از کاال و خدمات
 شناسایی مشتریان و گرایشات آنان(

16 ،7 - - 2/79 2/09 2/19 65/3 

6 
شامل مشاوره در انجام ) مشاور پژوهشی

 پژوهش و ارائه ابزارهای پژوهش(
11 - - 2/79 35 3/73 29/3 

15 
فعالیت به عنوان پژوهشگر و 

 پژوهشگر کمک
17 - 15 3/33 2/39 75 99/3 

 03/3 75 3/33 35 3/13 3/3 11 سازی نمایه 11

 05/3 75 3/33 2/79 2/19 3/3 17 نویسی چکیده 17

13 
، ها ایجاد آرشیو برای انجمن

 ها و اشخاص سازمان
17 3/3 2/19 2/39 3/73 75 75/3 

17 
طراحی و ساخت سیستم اطالعات 

 مدیریت
17 - 15 3/73 3/73 3/73 25/3 
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یرد
 ف

 یها شغل) اطالعاتی یها شهیپ
 (یاطالعات

 منبع
 یفراوان درصد

 نیانگیم
 بسیار زیاد زیاد متوسط کم بسیار کم

10 
سازماندهی اسناد و منابع اطالعاتی 

 ها و مراکز اطالعاتی در سازمان
17 - 3/13 2/19 75 35 29/3 

 53/7 3/73 3/33 15 15 3/3 17 های سواد اطالعاتی آموزش مهارت 19

 29/3 35 2/39 3/73 15 - 11 اشاعه گزینشی اطالعات 12

 65/3 2/79 3/73 3/73 2/9 - 11 مانند کارگزاری() تامین منابع اطالعاتی 12

16 
شامل تجزیه ) خدمات مبتنی بر داده
 ...(، ها و تحلیل داده

7 - 3/13 2/79 2/39 3/73 25/3 

75 
، شامل نگارش) تهیه و تدوین محتوا

 ویرایش و ...(، تهیه محتوای اینترنتی
17 3/3 2/9 3/73 2/79 75 03/3 

 77/3 3/13 2/39 35 3/13 3/3 71 ها گردآوری اطالعات برای خبرگزاری 71

77 
فعالیت در بخش توسعه و تحقیق 

 ها نهادها و سازمان
71 3/3 75 35 2/79 75 75/3 

 32/3 2/19 75 2/79 15 3/3 71 فنی و ادبی ویراستار 73

 آموزش هیگو، (اطالعاتی یها  شغل) اطالعاتی یها  شهیپ مقوله به مربوط یها  مولفه نیب در
 دهنده  نشان که آورده دست به را 99/1 مقدار یعنی نیانگیم بیشترین یاطالعات سواد یها مهارت

 زرد یها صفحه جادیا یها  همولف، نیهمچن، است ینیآفر  اطالع در مولفه نیا تیاهم زانیم
 99/9با مقدار  (یمجاز استیس) برخط یاسیس غاتیتبل و شده یبند  دسته غاتیتبل و یکیالکترون

 را داشته است.  تیاهم نیکمتر

 (=33n) آفرینی آفرینان در اطالع های اطالع ویژگی اهمیت فراوانی . میانگین و درصد4جدول 

یرد
 ف

 منبع آفرینان های اطالع ویژگی
 درصد فراوانی

 میانگین
 بسیار زیاد زیاد متوسط کم بسیار کم

 13/7 75 3/33 2/79 - - 71 تشخیص مسئله و نیاز 1

 29/3 75 2/79 3/73 15 - 16 جویی مخاطره 7

 15/7 3/33 3/73 3/73 - - 16 توانایی مدیریت گروهی 3

 75/7 2/39 0/05 15 3/3 - 16 داشتن حس کنجکاوی 7

 33/7 75 3/03 2/9 - - 12، 1 سازی ایده، خالقیت، نوآوری 0

 55/7 3/33 3/33 3/33 - - 12 اعتماد به نفس 9

 25/3 2/79 35 35 3/13 - 12 گرایی آرمان 2

 75/7 3/73 2/39 2/19 3/3 - 12 اهل کار و عمل بودن 2
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یرد
 ف

 منبع آفرینان های اطالع ویژگی
 درصد فراوانی

 میانگین
 بسیار زیاد زیاد متوسط کم بسیار کم

 13/7 75 3/33 2/79 - - 12 گرایی آینده 6

 63/3 35 2/39 35 3/3 - 12 گرا بودن نتیجه 15

 65/3 2/79 3/73 3/73 2/9 - 12 نیاز به توفیق و پیروزی 11

 65/3 35 75 75 15 - 1 گردآوری منابع 17

 25/3 3/73 35 75 2/9 - 12، 1 قدم بودن پیش 13

 13/7 2/79 95 3/13 - - 1 ریزی و مدیریت برنامه 17

10 
پذیری  تحمل ابهام و ریسک

 قطعیت و عدم
1 - - 2/79 3/73 35 53/7 

 65/3 35 3/33 3/33 3/3 - 1 توان کار گروهی 19

 63/3 75 2/09 75 3/3 - 1 یادگیری از طریق تجربه 12

 69/3 2/79 2/79 3/73 3/3 - 1 تفکر اخالقی و تفکر پایدار 12

 15/7 35 05 75 - - 1 نهادن به ایده   ارزش 16

 53/7 2/39 3/33 2/79 3/3 - 1 انداز داشتن چشم 75

 75/7 2/39 2/79 2/19 - - 12، 1 ها کشف فرصت 71

 73/7 75 3/73 2/19 - - 1 خودآگاهی و خودکارآمدی 77

 33/7 3/03 2/79 75 - - 12، 1 انگیزه و پشتکار 73

 65/3 35 3/33 3/33 3/3 - 1 سواد مالی و اقتصادی 77

 75/7 75 75 75 - - 71 سواد اطالعاتی 70

 65/3 35 35 75 - - 1 های کاری  جاد گروهقابلیت ای 79

 03/3 2/19 35 3/73 15 - 15 طلبی استقالل 72

 20/3 3/33 3/73 3/73 2/19 - 15 تحمل شکست 72

 25/3 35 3/33 2/79 2/9 3/3 15 بینی خوش 76

 93/3 3/73 3/33 2/79 2/19 - 12 ثبات هیجانی 35

 19/7 3/73 3/33 75 3/3 - 12 عزم و اراده 31

 55/7 3/73 75 35 2/9 - 12 پذیری انعطاف 37

 بیشترین پشتکار و زهیانگ هیگو، اننیآفر اطالع یها  یژگیو مقوله به مربوط یها   مولفه نیب در
 ویژگی نیا قابل توجه تیاهم زانیم دهنده  نشان که آورده دست به را 99/1 مقدار یعنی نیانگیم

 . است داشته را تیاهم نیکمتر 59/9 مقدار با یطلب  استقالل مولفه، نیهمچن، است
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 گذاری کاال و خدمت اطالعاتی عوامل موثر بر قیمت اهمیت فراوانی . میانگین و درصد5جدول 

 (=33n) آفرینی عدر اطال

ف
ردی

 

گذاری کاال  عوامل موثر بر قیمت
 و خدمت اطالعاتی

 منبع
 درصد فراوانی

 میانگین
 یادبسیار ز زیاد متوسط کم بسیار کم

 99/3 75 2/39 3/33 15 - 11 سود ادراک شده توسط مشتریان 1

 25/3 3/13 05 35 2/9 - 11 ارزش ادراک شده توسط مشتریان 7

 59/7 2/39 75 2/19 2/9 - 11 تناسب با نیازها و اهداف 3

 63/3 2/79 3/73 2/79 3/3 - 11 تنوع خدمت یا محصول اطالعاتی 7

0 
صول ویژگی تمایز خدمت یا مح

 با سایرین
11 - 3/3 2/39 2/79 3/33 65/3 

 23/3 3/33 75 3/73 3/3 - 11 قیمت تمام شده 9

 69/3 3/33 2/39 3/73 2/9 - 11 کیفیت محصول 2

 29/3 75 3/73 35 2/9 - 13 مشتریان 2

 63/3 35 3/33 2/39 - - 13 بازار و عوامل بیرونی و محیطی 6

 65/3 2/79 2/39 2/39 - - 13 رقبا 15

 53/7 3/33 2/39 35 - - 13 میزان انتظار از خدمات و محصوالت 11

 95/3 3/73 2/79 2/39 3/13 - 11 حمایت دولتی 17

 65/3 3/73 05 75 2/9 - 11 ادراک سودآوری 13

 15/7 3/33 3/73 3/73 - - 11 تناسب با نیاز و اهداف مشتری 17

 69/3 35 75 2/79 3/3 - 13 برآورد هزینه 10

 29/3 3/13 05 2/39 - - 11 وجود خدمت یا محصول جایگزین 19

 69/3 35 75 2/79 3/3 - 13 میزان فروش 12

 69/3 2/39 2/79 3/33 3/3 - 13 میزان عرضه و تقاضا 12

 75/7 05 3/73 3/73 3/3 - 75 کیفیت 16

 53/7 3/73 3/73 2/79 2/9 - 75 سرعت ارائه 75

 69/3 2/39 35 2/79 2/9 - 11 شیوه ارائه 71

 23/3 3/33 2/79 35 15 - 75 محل ارائه 77

 25/3 35 35 35 15 - 75 نحوه بازاریابی 73

 23/3 35 2/39 75 3/13 - 75 زمان ارائه 77

 29/3 3/33 3/33 75 3/13 - 2 اعتبار پدیدآور 70

 69/3 2/39 2/39 2/19 2/9 3/3 2 دهنده سودآور بودن برای ارائه 79

 53/7 3/33 75 2/19 2/9 - 2 ال یا خدمات جایگزینقیمت کا 72

 15/7 75 3/33 3/73 3/3 - 11 کاربردی بودن 72

76 
، پژوهشی) مبنای کاربرد اطالعات

 ...(، شغلی، علمی
11 - 3/13 2/19 3/33 2/39 63/3 
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 همولف، یاطالعات خدمتکاال و  یگذار متیق بر موثر عوامل مقوله به مربوط یها  مولفه نیب در
 نیا فراوان تیاهم زانیم دهنده  نشان که آورده دست به را 29/1 مقدار یعنی نیانگیم بیشترین تیفیک

 . است داشته را تیاهم نیکمتر 69/9 مقدار با یدولت تیحما مولفه و است عامل

 (=33n) آفرینی عوامل موثر بر بازاریابی کاال و خدمت اطالعاتی در اطالع اهمیت فراوانی . میانگین و درصد6جدول 

ف
ردی

 

عوامل موثر بر بازاریابی کاال 
 و خدمت اطالعاتی

 منبع
 درصد فراوانی

 میانگین
 بسیار زیاد زیاد متوسط کم بسیار کم

 59/7 2/79 3/03 75 - - 73 نوع محصول 1

 15/7 3/33 3/73 3/73 - - 73 قیمت محصول 7

 59/7 35 2/79 3/73 - - 11 پذیری محل ارائه محصول دسترس 3

 63/3 35 2/39 35 3/3 - 11 محیط ارائه محصول 7

 73/7 2/79 2/39 15 2/9 - 73 شناسایی بازارهای هدف 0

9 
کننده  شناخت جامعه استفاده
 بالقوه و بالفعل

73 - 3/3 3/13 3/73 75 75/7 

2 
های  آشنایی و بکارگیری شیوه

 معرفی خدمات
73 - 3/3 2/79 3/33 2/39 53/7 

 59/7 2/39 3/33 35 - - 73 طرح بازاریابی مناسبداشتن  2

6 
های محصوالت  شناخت ویژگی

 اطالعاتی
73 - 3/3 3/13 3/73 75 59/7 

 75/7 3/33 3/73 75 3/3 - 11 های ارتباطی مهارت 15

 59/7 35 2/79 3/13 15 - 73 شناخت رقبا 11

 69/3 3/73 3/33 75 3/3 - 73 تعیین راهبردهای بازاریابی 17

 29/3 35 35 35 15 - 6 نحوه توزیع 13

17 
ارزیابی و بازنگری و به 

 رسانی فرآیند بازاریابی روز
6 - 2/9 75 2/79 2/79 25/3 

10 
تشویق و ترغیب به تهیه 

 محصوالت اطالعاتی
11 - 2/9 3/33 3/33 2/79 63/3 

 25/3 2/39 75 75 3/3 - 11 تبلیغات برای فروش بیشتر 19

 15/7 2/79 2/39 2/79 2/9 - 9 ی برای بازاریابیا مهارت حرفه 12

 29/3 2/39 3/33 2/79 3/3 - 17 بودجه و نیروی انسانی 12

 عامل، یاطالعات ی کاال و خدمتابیبازار عوامل موثر بر مقوله به مربوط یها مولفه نیب در
 نحوه عامل .است آورده دست به را 29/1 مقدار یعنی نیانگیم نیشتریب هدف یبازارها ییشناسا
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های شناسایی شده در این مقوله  تمامی مولفه. است داشته را تیاهم نیکمتر 76/9 مقدار با عیتوز
 به دست آمده است. 66/9ها بیش از  از اهمیتی قابل توجه برخوردارند و میانگین آن

 یسازی کاال و خدمت اطالعات  عوامل موثر بر برند اهمیت فراوانی . میانگین و درصد7جدول 

 (=33n) آفرینی اطالعدر 

ف
ردی

 

کاال  یساز  برند عوامل موثر بر
 یاطالعات و خدمت

 منبع
 یفراوان درصد

 نیانگیم
 ادیز اریبس ادیز متوسط کم کم اریبس

 53/7 75 3/73 3/33 3/3 - 11 هنرمندانه غاتیتبل 1

 55/7 2/39 2/39 75 2/9 - 2 غاتیتبل در استمرار 7

 53/7 2/79 75 2/79 2/9 - 11 میمستق یابیبازار 3

 29/3 3/33 3/73 2/19 2/9 - 10 یبند بسته 7

 53/7 3/73 75 2/79 15 - 11 یعموم روابط 0

9 
، منسوخ یها  ادراک اصالح

 نامتوازن ای نادرست
77 - 2/9 35 3/73 75 29/3 

 29/3 35 75 3/73 2/9 - 77 نفعان یذ مشارکت جلب 2

 63/3 2/39 2/79 2/79 15 - 11 بودن اعتماد قابل و تعهد 2

 65/3 75 2/39 75 3/3 - 11 یریپذ انعطاف 6

 13/7 75 2/39 75 3/3 - 2 برند تیشخص و تیهو 15

 13/7 2/79 2/79 3/73 3/3 - 11 بودن پاسخگو 11

 19/7 35 75 3/73 2/9 - 11 خدمات و محصوالت ییکارا 17

 63/3 2/39 35 35 3/3 - 11 اعتبار و شهرت 13

 55/7 3/73 75 3/33 3/3 - 11 هدف یبرا متناسب 17

 23/3 2/79 2/79 3/73 3/3 - 11 (کار نمونه یاستراتژ) کارها نمونه 10

19 
 و قهیسل شناخت و درک

 یمشتر خواست
10 - 3/3 75 3/73 3/33 19/7 

 29/3 75 35 2/79 3/33 - 11 یمشتر ریمس از یبردار نقشه 12

12 
 یبرا کیشر افتنی

 مشترک یگذار هیسرما
11 - - 2/19 75 3/73 99/3 

 79/7 75 3/33 2/79 - - 11 هدف بازار شناخت 16

 13/7 75 2/79 3/13 - - 11 یمشتر با تعامل 75

 79/7 3/03 75 3/73 3/3 - 10 یمشتر به تیفیک با خدمات 71

 73/7 3/73 2/39 75 - - 11 تیخالق و ینوآور 77

 73/7 2/79 75 35 3/3 - 11 یعموم روابط 73

77 
 یبرا مناسب نام انتخاب

 کار و کسب
11 - 3/3 3/73 2/79 2/79 65/3 
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ف
ردی

 

کاال  یساز  برند عوامل موثر بر
 یاطالعات و خدمت

 منبع
 یفراوان درصد

 نیانگیم
 ادیز اریبس ادیز متوسط کم کم اریبس

70 
 یبرا مناسب نام انتخاب

 خدمات و محصول
11 - 3/3 35 3/33 3/33 69/3 

 69/3 2/39 2/79 3/33 3/3 - 19 مرتبط و خوب نام انتخاب 79

 69/3 3/33 2/79 75 - - 7 (لوگو) نشان از استفاده 72

 13/7 3/33 35 2/39 - - 10 محصول یگذار متیق 72

 69/3 35 05 75 - - 11 غاتیتبل یچگونگ و مکان 76

 15/7 3/73 2/79 35 - - 7 شرکت تیسا وب 35

31 
 یخال یفضا و خالء افتنی

 بازار در موجود
19 - - 3/33 2/79 75 13/7 

 59/7 3/73 3/33 75 3/3 - 11 بودن روز به 37

 29/3 35 35 2/39 3/3 - 11 برند تیمالک 33

37 
، اعتبار) کارکنان و مدیریت برند

 تحصیالت و...(، تخصص
2 - 3/3 2/39 2/39 3/73 29/3 

 25/3 75 3/33 75 3/3 - 19 یمحل بازار در برند یبرتر 30

39 
 و ها  بخش یساز  کپارچهی

 اقدامات
7 ،19 - - 2/39 3/73 75 37/3 

 23/3 2/79 2/39 3/33 3/3 - 77 برند ارزش نییتع 32

 29/3 3/73 2/79 2/79 3/3 - 10 موقع به عیتوز 32

36 
هماهنگی قیمت محصول با 
 جایگاه و کالس مشخص شده

10 3/3 - 3/33 2/39 2/79 65/3 

75 
ایجاد فرصت رشد برای 

 کارکنان
2 - - 2/39 2/39 2/79 23/3 

71 
پذیری و قابلیت  بینی    پیش

 اعتماد به محصول
3 - 3/3 3/33 35 3/33 65/3 

 63/3 2/39 2/79 2/39 - - 19 ها  پایبندی به ارزش 77

73 
ایجاد تمایز با سایر برندها 

 یگانگی برند
2 - - 2/39 2/39 2/79 55/7 

77 
تالش برای حضور در بازار 

 ای و سپس جهانی منطقه
19 3/3 3/3 2/39 3/33 3/733 63/3 

 25/3 3/33 35 35 2/9 - 77 زیمتما انیمشتر 70

 65/3 3/73 3/13 2/39 3/3 -  77، 2 محصول از مطلوب ریتصو جادیا 79

 55/7 2/3 3/73 2/39 2/39 3/3 3 انداز  چشم داشتن 72
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 دو عامل، یاطالعات ی کاال و خدمتبرندساز عوامل موثر بر مقوله به مربوط یها   مولفه نیب در
 دست به را 26/1 مقدار یعنی نیانگیم نیشتریب یمشتر به تیفیک با خدماتو  هدف بازار شناخت

 نیکمتر 92/9 مقدار با اقدامات و ها  بخش یساز  کپارچهی گویان عامل . از نظر پاسخاند  آورده
 .است داشته را تیاهم

  یریگ جهینت. 6

شکل و ماهیت مشاغل و کسب و کارها در جوامع اطالعاتی با مشاغل در جوامع صنعتی 
، درحال حاضر تغییرات فناوری و به دنبال آن تغییر در انتظارات مشتریان تفاوت بنیادین دارد.

کند برای بقاء و ماندن در صنعت اطالعات با دیگران به رقابت بپردازند.   کتابداران را مجبور می
بلکه باید ، های داخلی کتابخانه تاکید ورزند  توانند صرفًا بر فعالیت  رسانان نمی  کتابداران و اطالع

سازمان ، پذیر نمایند. اکنون افراد  طالعات را به عنوان یک کاالی قابل فروش برای کاربران دسترسا
ترند که توانایی کارآفرینی دارند و از دانش فنی و فناوری برای دستیابی به رفاه و   و کشورهایی موفق

ن و متخصصین به کتابدارا، آفرینی یا کارآفرینی با اطالعات مند شوند. اطالع  ثروت بهره
کند تا در فضای به شدت رقابتی به هماوردی بپردازند. در همین راستا  رسانی کمک می اطالع

برداری از   بسیاری از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه با توجه به نقش موثر کارآفرینی در بهره
ی   ترغیب و توسعه، اریبیک، تورم، های موجود در جامعه و مقابله با معظالتی نظیر رکود پتانسیل

 دانند.   کارآفرینی را ضروری می
رسانی  ها و مراکز اطالع در کتابخانه ینیآفر اطالع شناسایی عوامل موثر بر هدف با حاضر پژوهش

 دوم پرسش و آفرینی اطالع عناصر و ها مولفه ییشناسا به مربوط پژوهش نخست پرسششد.  انجام
، های این پژوهش با معرفی مشاغل اطالعاتی یافته پردازد. می ناصرع و ها مولفه نیا تیاهم نییتع به

تواند دید متخصصان حوزه علم  می، ها و عناصر شناسایی شده آفرینان و سایر مولفه های اطالع ویژگی
شناسی را وسعت بخشد و به منزله راهنمایی در حوزه آموزش دانشجویان رشته نیز  اطالعات و دانش

ای به فراخور  سودمند باشد. هر رشته، که دانشگاه کارآفرین است، نشگاه نسل سومدر راستای تحقق دا
، های کارآفرینانه خویش بنگرد و در سایه شناسایی نقاط قوت و ضعف تواند به جنبه موضوع خود می

تهدیدها را به فرصت تبدیل کرده و موقعیت رقابتی خویش را حفظ کند. برخی متخصصان به 
مانند ) اند آموختگان اشاره کرده رنامه درسی دانشجویان و چالش اشتغال دانشضرورت بازنگری ب

Babalola & et.al., 2018; Khumalo & Nkala, 2015; Nkiko & et.al, 2014 بر همین اساس .)
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های مشابه انجام  بر پایه عوامل شناسایی شده در این پژوهش و پژوهش، توان پیشنهاد کرد بازنگری می
 پذیرد.
 التیتحص انیدانشجو و یعلم هیئت یاعضا دید از، شناسایی شده یها  مقوله انیم در

 مقوله به مربوط که پشتکار و زهیانگ مولفه، یشناس  دانش و اطالعات علم رشته در یلیتکم
 عناصر و ها مولفه ریسا به نسبت( 99/1) تیاهم نیشتریب یدارا است اننیآفر  اطالع یها  یژگیو
 غاتیتبل و شده یبند  دسته غاتیتبل و یکیالکترون زرد یها صفحه جادیا یها همولف و باشد  یم
، است (یاطالعات یها  شغل) اطالعاتی یها  شهیپ به مربوط که (یمجاز استیس) برخط یاسیس

 تیاهم کمموثر بر  لیدال از یکی رسد یم نظر به. هستند( 99/9 نیانگیم) تیاهم نیکمتر یدارا
 که است نیا شده یبند دسته غاتیتبل و یکیالکترون زرد یها صفحه جادیا ی مولفه نیانگیم بودن

 فرض شیپ با ردیپذ یم انجام آن براساس که یغاتیتبل نیهمچن و یکیالکترون زرد یها صفحه
 انیپاسخگو و نبوده همسو و خوان هم دارند توجه منبع تیفیک و اعتبار بر که حوزه نیا متخصصان

 .اند گرفته نظر در مولفه نیا به یازدهیامت در را یمنف بار نیهم زین
 استیس) خط بر یاسیس غاتیتبل ی مولفه نیانگیم بودن تیاهم کم با ارتباط در نیهمچن

 در که آن از شتریب یشناس دانش و اطالعات علم حوزه که ییآنجا از رسد یم نظر به (یمجاز
، است متمرکز یعلم و یهنگفر یها تیفعال بر، کند دخالت استیس با مرتبط یها تیفعال

 سیتدر یدکتر مقطع در نیا از شیپ که اطالعات یاسیس یایجغراف چون یمعدود یها درس
باشد در رشته ما  جنس نیا از که ییها آموزش کمیت و پردازد یم استیس حوزه به ینوع به، شد یم

میانگین این مولفه از رسد این مورد نیز بر کم اهمیت شدن  به نظر می، بنابراین، انگشت شمار است
 سوی پاسخگویان تاثیرگذار بوده است.

 انگریب( یاطالعات یها شغل) اطالعاتی یها شهیپ در یاطالعات سواد ی مولفه نیانگیم بودن باال
ضرورت قابل ، دشو  یم انجام رشته در یاطالعات سواد مورد در که ییها  موزشآ که است نکته نیا

سواد  یزانم ینباورند که ب ینبر ا، (9919) یدیانو جمش پور  ئیرجا، صفی  میرزا. توجهی دارد
 پژوهش یافته با یافته این. معنادار وجود دارد یارابطه یاندانشجو ینیکارآفر یتو قابل یاطالعات
، به طور نمونه .است همسو، یافته تعلق اطالعاتی سواد به شده کسب میانگین بیشترین که حاضر
های  بخشی برای آموزش مهارت، های عمومی در کشورهای مختلف خانهسایت بیشتر کتاب در وب

عمومی را   کاربران کتابخانه، های سواد اطالعاتی سواد اطالعاتی در نظر گرفته شده است. مهارت
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های  هایی با ویژگی به ویژه فعالیت، ای فعال بدل خواهد کرد. هرگونه فعالیت اقتصادی به یادگیرنده
مند یادگیری مداوم است. کتابداران برای فعالیت به عنوان اطالع آفرین و همچنین نیاز، کارآفرینانه

های سواد اطالعاتی هستند و  برای ارائه خدمات اطالعاتی خویش نیازمند کسب دانش و مهارت
( آموزش 2018) الزم است کاربران را در این زمینه تقویت نمایند. در پژوهش بابالوال و دیگران

های اطالعاتی معرفی شده و  پژوهشگر و جستجوی کتابشناختی به عنوان پیشه کمک، کارکنان
یابد. از سویی سواد اطالعاتی با سواد  ها معنا می های سواد اطالعاتی در راستای این پیشه مهارت

های کامپیوتر و فناوری  آموختگان رشته دانش، های پیشین فناوری عجین است. براساس پژوهش
آفرینی اشتغال دارند.  های اطالع رسانی به پیشه آموختگان کتابداری و اطالع انشاطالعات بیش از د

، طراحی سایت، افزار افزار و سخت مانند نصب نرم -آفرینی  بیشتر خدمات و محصوالت اطالع
و  (Ivwurie & Ocholla, 2016) با محوریت فناوری اطالعات و ارتباطات بوده -نویسی  برنامه

 ها آشکار است. انش و مهارت در این حوزهلذا ضرورت کسب د
 ینیکارآفر یهایتدهد که قابل ینشان م (9919) ی و مرجانیمحمدپژوهش  یها  یافته

و کنترل ابهام باالتر از  یمرکز کنترل درون، یطلب یقتوف، یریپذ یسکر، یتخالق ینهکتابداران در زم
 در است.تر   یینپا یاران از متوسط نمره معکتابدار یطلباما نمرات استقالل، باشد  می یانگینحد م

رسد براساس نظر  می نظر به و است یافته تعلق طلبی استقالل به اهمیت کمترین حاضر پژوهش
شاید بتوان علت این امر را در این ، است برخوردار کمتری اهمیت از قابلیت این گویان پاسخ

عاتی از اهمیت قابل توجهی برخوردار های اطال دانست که روحیه کار جمعی و مشارکتی در پیشه
 است.

 کسب را نیانگیم نیکمتر، یابیبازار بر موثر عوامل مقوله یها مولفه انیم در یدولت تیحما
 که است مسئله نیا زین یدولت تیحما ی مولفه نیانگیم بودن نییپا یاساس علل از یکی. است کرده
 اما، است یدولت یها  تیحما ازمندین اگرچه ردیذپ  یم انجام نانهیکارآفر شکل به که ییها  تیفعال

، گردد  یبازم فرد فراوان زهیانگ و پشتکار و خالقانه و نو یا  دهیا ی به ارائه، ها  تیحما نیا از شیب
 نیتر  کم یدولت تیحما مولفه لذا و اند  کرده درک را یژگیو نیهم یخوب به زین دهندگان  پاسخ

 1ایوری و اکوال، با این وجود کسب کرده است. یابیوثر بر بازاررا در عوامل م تیاهم نیانگیم

                                                           

1. Ivwurie & Ocholla 
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 یجوان یالنالتحص فارغ یکسب و کار خوب برا یفضا یجادها با ا دولت کنند یم یشنهادپ (2016)
. کنندخود را ارائه  یتیحما های برنامه، خود را آغاز کنند یکسب و کار شخص دارند قصدکه 

 1و دوبه یویدراستا د ینراهگشاست. در هم ینهزم یندولت در ا یتیکه نقش حما یرفتپذ توان یم
در شروع  یبه عنوان عامل اصل یبا کمبود منابع مال ینانآفر که اطالع کنند یم یانب، (2991)

آفرینی در کاهش  با تاکید بر نقش اطالع، (2991) آرگبسوال و دیگران .هستند مواجه آفرینی اطالع
 دانند. آفرینی را ضروری می های اطالع پشتیبانی دولت از فعالیت، های اساسی ملی جرایم و چالش

 قرار ریتاث تحت را یگذار  متیق و یبرندساز، یابیبازار ندیفرا، یاطالعات خدمت و کاال تیفیک
 باال با ارتباط در. اند  داده اختصاص آن به را نیانگیم نیشتریب دهندگان  پاسخ رو نیهم از دهد  یم

 کاال و خدمت یبرندساز عوامل موثر بر مقوله در هدف یبازارها ییشناسا ی مولفه نیانگیم بودن
 یاجرا و یطراح گام نینخست و یدیکل عوامل از یازسنجین که ییآنجا از رسد یم نظر به یاطالعات

 موثر عوامل انیم در را نیانگیم نیشتریب زین هدف یبازارها ییشناسا، است یاطالعات تیفعال هر
 در یشناس  دانش و اطالعات علم متخصصان نهیشیپ به توجه با. است کرده کسب یزبرندسا بر

اگرچه شناخت قواعد ، داشته باشند یعملکرد مناسب زیحوزه ن نیدر ا رسد  یم نظر به، یازسنجین
 . نخواهد بود دهیاز فا یخال، که در حوزه کسب و کار مطرح است یبازار و اصول

اجرای آموزش ، کیفیتهای شناسایی   مقوله، آفرینی  های اطالع  از آنجایی که در میان مقوله
و اطالعاتی  و آموزشی های فیلم تولید، شناسایی بازارهای هدف، های سواد اطالعاتی  مهارت

، آفرینی دارند و از بین آنها  بیشترین اهمیت را برای اطالع، انگیزه و پشتکاربرخورداری از ویژگی 
 دارای بیشترین اهمیت، است آفرینان  های اطالع ویژگیکه مربوط به مقوله  انگیزه و پشتکارمولفه 

 و اطالعات های علم  شود گروه  پیشنهاد می، باشد  می ها و عناصر  ( نسبت به سایر گویه99/1)
توجه داشته و شرایط تقویت و بهبود آن را از نظر زیرساختی و همچنین ، شناسی به این موارد  دانش

 م آورند. آموزش فراه
، های آموزشی ارائه گردد آفرینی در گروه چنانچه آموزش مناسبی در زمینه عوامل موثر بر اطالع

ها و مراکز اطالع رسانی حاضر شده و رسالت خویش را به  کتابداران با آمادگی بیشتری در کتابخانه
با داشتن گستره وسیعی از کتابخانه عمومی به منزله دانشگاه جامعه و ، انجام خواهند رساند. به ویژه

                                                           

1. David & Dube 
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به ، ترین دغدغه ایشان در شرایط کنونی مسئله اشتغال و کسب درآمد است که مهم، کاربران
گاه در زمینه کسب و کار و تولید ثروت نیاز دارد. نهاد کتابخانه های عمومی کشور  کتابدارانی آ

در قالب کارگاه و مدرسه  های آموزشی دوره، تواند براساس عوامل شناسایی شده در این پژوهش می
تابستانی برگزار نماید. ارتقاء دانش و مهارت کتابداران در این حوزه در جهت توسعه اقتصادی و 

 حل مشکالت معیشتی و اقتصادی کاربران خواهد بود.
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