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-سازمانی کارکنان کتابخانه رفتار کارآفرینیهدف این پژوهش سنجش : هدف
 . باشدهای عمومی استان زنجان می

. این پژوهش از نوع کاربردی بوده و به روش پیمایشی انجام گرفته است: روش
 112های عمومی استان زنجان شامل جامعه پژوهش را کلیه کارکنان کتابخانه

 ارد زامپاتکیس و موستاکیسابزار پژوهش پرسشنامه استاند. دهندنفر تشکیل می
پایایی ابزار پرسشنامه به تایید رسیده و ضریب آلفای کرونباخ . بوده است( 2117)

های آمار توصیفی از روش، هابه منظور تحلیل داده. محاسبه شده است 72/1آن 
 . استفاده شده است 22اس نسخه . اس. پی. و استنباطی به کمک نرم افزار اس

های عمومی استان زنجان دارای ها نشان داد که کتابداران کتابخانهیافته: هایافته
های بینش استراتژیک کارآفرینانه هستند و فرهنگ سازمانی غالب در کتابخانه

دیگر یافته پژوهش حاضر نشان داد . باشدعمومی زنجان فرهنگ کارآفرینانه می
هت حمایت از های عمومی زنجان از محیط حمایتی مطلوبی در جکه کتابخانه

، هاکتابداران خالق و کارآفرین برخوردار است و در بین کارکنان این کتابخانه
کتابداری نسبت به کارکنان با تحصیالت در  افراد با مدارک تحصیلی رشته

 . تری دارندصفات کارآفرینانه سازمانی مطلوب، های غیرکتابداریرشته
-یم، یفرع هایهیفرض یحاصل از بررس جیبا توجه به نتا: گیریبحث و نتیجه

 نانهیکارآفر هاییژگیو یاستنباط کرد که کتابداران جامعه حاضر دارا نیچن توان
 . هستند
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Purpose: This research aims to measuring the 
entrepreneurship organizational behavior of staff of 
public libraries in the Zanjan province.  
Methodology: This study is practical and used a 
survey method. The study population was included 
all staff of public libraries that consists of 112 
individuals of province. The research instrument 
was a standard questionnaire Moustakis and 
Zampetekis (2007) which the reliability of it is 
approved and Cronbach's alpha coefficient is 
calculated to 0. 72 For analysis the data, the 
descriptive and inferential statistical methods by 
software SPSS version 22 are used.  
Findings: The results showed that librarians of 
public libraries of the Zanjan province have an 
entrepreneurial vision and entrepreneurial culture is 
a dominant organizational culture in the public 
libraries of province. Also, this research presented 
which public libraries of the Zanjan province having 
a supportive environment favorable for support the 
creative and entrepreneurial librarians. In addition, 
the personnel with library certificate are more 
favorable entrepreneurial traits rather to those 
having none this certificate.  
Conclousion: According to the results of testing 
hypotheses, it can be inferred that Zanjan public 
librarians, have entrepreneurial characteristics.  
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 مقدمه
دنیا در وضعی قرار داشت که بعدها از ، نوزدهمة در آغاز سد

آغلاز سلده بیسلتم    . آن با عنوان انقالب صنعتی یاد کردند
هلای ارتباطلات بلود و    شاهد رشد قابل مالحظه در سیستم

ابزارها و وسایل الکترونیکی تولید شده امکان ارتباطات راه 
، هللاو بللرای مللدیریت بهتللر سیسللتم، دور میسللر نمودنللد

سلده  . هایی عرضله شلد   ها و افزایش کارایی نظریهسازمان
کلاربرد فنلاوری ارتباطلات و    ة بیست و یکم با رشد فزاینلد 
ی توانستند از رایانه های ارتباط اطالعات آغاز شد و سیستم

ایللن سلله دوره موجللب بلله دسللت آمللدن . اسللتفاده کننللد
هایی شلد کله    بیش از حد انتظار برای سازمان هایی فرصت

(. 2111، 1کارترایلللت) نامنلللد هلللا را کلللارآفرین ملللی  آن
 کله  هسلتند  ای دار مسیر تلازه  های کارآفرین پرچم سازمان

د و شلون  های متعارف و سنتی در پلی آن روان ملی   سازمان
 . نمایند رفتار خود را با هنجارهای جدید سازگار می

در عصر حاضر که سرعت تاییلرات و تحلوالت از   
هلای   حد تصور فراتر رفتله و جلدالی بلرای احلراز برتلری     

، شلده اسلت   های آینده شروععلمی و فنی در دهه، صنعتی
های کارآفرین بلرای رویلارویی بلا ایلن تحلوالت       سازمان

اند  پرداخته های نوینی جستجوی روش گسترده و فراگیر به
های رفتاری و ساختاری  دارای ویژگی، ها که در آن سازمان

شلان را در  موفقیلت ة زمینل  هلا  خاصی هستند و این ویژگی
زاده مقلدم و  هلادی ) آورد عرصه رقابت جهانی فلراهم ملی  

 (. 1384، رحیمی فیل آبادی
اخیلر  ة دهل ی سلازمانی طلی سله    ینمفهوم کلارآفر 

مانی سلاز فرض اساسی تفکر کلارآفرینی  . است افتهی تکامل
 یرفتلار  یآن است که کارآفرینی سلازمانی یلک پدیلدها   

در طلو  یلک طیلف     توان میرا  ها سازماناست و تمامی 
و  شده  شروع کار  محافظهبسیار نقطه از این طیف . قرارداد
(. 1387، یلداللهی ) یابلد  ملی  ادامله بسیار کارآفرین  تا نقطه
ة های عمومی که بنابر رسلالت اصللی خلود داعیل    کتابخانه

بلا کیفیلت بلاال و متناسلب بلا       ارائله خلدمات اطالعلاتی   
عنوان   را دارند باید کارآفرینی را به  های غالب زمان پارادایم

رویکردی نو مورد توجه قرار دهند و برای تحقق ایلن املر   
به سنجش رفتار کارآفرینانله کارکنلان خلود کله یکلی از      

، کارآفرینی سلازمانی اسلت  ة رویکردها در مطالعترین  مهم
ی ملردم  ها کتابخانه عمومی سازمان. بیش از پیش بپردازند

نهللادی هسللتند کلله همللواره از تحللوالت جامعلله تللاثیر   
اند خود را متناسلب بلا تحلوالت    و تالش نمودهاند  پذیرفته

                                                      
1. Cartwright 

و سللاختارهای ، ای کلله در حللوزه علللم و فنللاوریگسللترده
سلازگار نماینلد تلا    ، دهلد ف روی میاجتماعی جوامع مختل

بتوانند نقش ماثر خلود را در رسلالت مهملی کله برعهلده      
کلارآفرینی از  ، در ایلن راسلتا  . بدرسلتی ایفلا نماینلد   ، دارند

ی عملومی  ها تواند به کتابخانهمفاهیم کلیدی است که می
در ایجاد تاییرات مثبت و خدمت بهتلر بله جامعله کملک     

 . نماید
 سلاا   ایلن  به گویی پاسب درصدد حاضر پژوهش

 شودمی مشاهده کارآفرینانه رفتار کارکنان بین در آیا: است
 تلک  دیلدگاه ، نیل به این هدف پژوهشگران برای؟ خیر یا

 در کلله سللازمانی کللارآفرینی رفتللار بررسللی بللرای بعللدی
در  لذا. ندانستند جامع را بود شده مطرح پیش هایپژوهش

 رفتلاری  عواملل  برگیرنده در هایجنبه این پژوهش تمامی
 عواملل  گسلترده  طیلف . گرفلت  خواهند قرار بررسی مورد

 فرهنلگ : شلامل  حاضلر  پژوهش در سنجش مورد رفتاری
 هلای ویژگلی ، پلذیری  خطلر ، ملدیریت  حمایلت ، سازمانی
 و گروهی روحیة، کارکنان توانمندسازی، مدیران و کارکنان
پلژوهش حاضلر تالشلی در جهلت     . باشلد می نگری آینده

رفتار کارآفرینی سلازمانی در بلین کارکنلان نهلاد      سنجش
 . های عمومی استکتابخانه

کارآفرینی یک رفتار اسلت و کلارآفرینی سلازمانی    
حمایلت سلازمان محلل     فرایندی است که در آن فلرد بلا  

هلای   ها و فناوری رویه، ها فعالیت، محصوالت، اشتاا  خود
قع فعالیت رساند و در وا برداری می جدید را کشف و به بهره

رفتلار  (. 1993، 2زاهلرا ) رسلاند  ای را به ثمر ملی  کارآفرینانه
هلا و   ای از فعالیلت  کارآفرینانه در یلک سلازمان مجموعله   

گیرد که توسط افراد در سطوح مختلف  اقداماتی را در برمی
ای از منابع برای شلناخت و   شده است و ترکیب تازه  انجام

(. 2112، 3ملایر ) گیلرد  هلا را بله کلار ملی     پیگیری فرصلت 
بنللابراین کللارآفرینی سللازمانی شللامل بللروز رفتارهللای    

 . کارآفرینانه در سازمان است
مفهوم کلارآفرینی سلازمانی در متلون دانشلگاهی     

ملیالدی   1991و اوایلل دهله    1981در اواخر دهله   اغلب
های انتفلاعی یلا    هدف کارآفرینی برای سازمان. مطرح شد
پلذیری و   مزایای انعطلاف این است که مجدداً ؛ غیرانتفاعی

( 2114) 4کالرک(. 2112، کارترایت) کنند نوآوری را ایجاد
هلایی   جدید سازمانة های پویا در هزارمعتقد است سازمان

هلای   هستند که کارآفرین باشند و بتوانند بلا تلفیلق ارزش  

                                                      
2. Zahra 
3. Mair 
4. Clark 
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ارزشی افزوده برای خود و جامعه بله  ، تخصصی و مدیریتی
 . همراه داشته باشند
ان معتقدند که رفتلار کارآفرینانله املری    پژوهشگر

هلا اعلم از دولتلی و     فراگیر و ضروری برای همه سلازمان 
دو ( 2117) 1زامپللاتکیس و موسللتاکیس. خصوصللی اسللت

ساختار سازمانی و تمایالت کارکنلان  ، عامل اصلی سازمان
لیللون و . داننللد ی رفتللار کارآفرینانلله مللی را برانگیزاننللده

دانند که  کارآفرینانه را مسیری میرفتار ( 2111) 2همکاران
شلود   سازمانی عملی می از طریق آن کارآفرینی در هر نوع

های املروزی رفتلار کارآفرینانله     کنند در سازمان و بیان می
رفتار کلارآفرینی در  ( 2115) مایر. ناپذیر است امری اجتناب

هایی  ها و روش ای از فعالیت سازمان را دربردارنده مجموعه
، که به کمک آن افراد در سطوح مختللف سلازمان  داند  می

اقدام به تولید و استفاده از منابع برای شناسایی و پیگیلری  
دارد که  اظهار می( 2116) 3ژَو و سیبرت. کنند ها می فرصت
، بایسللتی قللادر بلله خلللق شللرایط سللو یللکاز  هللا سللازمان
 یفرآینلدها  گیلری  جهلت در  هایی مکانیسمو  ها زمینه پیش

دیگر زمینله   یو تاییر باشند و از سو یخود به سمت نوآور
و دسلتیابی بله    شلده  ارائه  های ایدهموفقیت نهایی  یرا برا

هلای  کتابلداران کتابخانله  . دمفهوم کارآفرینی فراهم آورنل 
تلرین نیلروی انسلانی تأثیرگلذار در     عنوان مهم عمومی به 

 آفرینللی سللازمانی در  فرآینللد رفتللار اطالعللاتی و ارزش  
تلرین   کله مهلم   و از آنجایی، شوندها محسوب میکتابخانه

آن سللازمان   کارکنللان، رکللن فراینللد کللارآفرینی سللازمانی
مبرم برای به فعلیت رساندن ایلن   نیازهای از یکی، هستند
 . کارآفرینانه کارکنان است توجه به رفتار، ها قابلیت

یکی از عوامل اثلر گلذار بلر پیشلرفت و بالنلدگی      
رش و رفتار کارکنان یلک سلازمان نسلبت بله     سازمانی نگ

لللذا (. 1392، حیللدری، بریللاجی، اسللدنیا) تاییللرات اسللت
ضرورت دارد تا با مطالعه رفتارهلای کارآفرینانله کارکنلان    

گیلری  های الزم را برای شکل زمینه، های عمومیکتابخانه
هلای  کتابخانله  هلای کارآفرینانلة کتابلداران    عالیتو رشد ف

 . عمومی ایجاد کرد
با توجه به اهمیت کلارآفرینی سلازمانی و افلزایش    

هایی که به دنبا  بروز رفتار کارآفرینانه در کارکنان  سازمان
هلای   خود هستند و همچنلین رونلد رو بله رشلد پلژوهش     

های مرتبط با توان پژوهش صورت گرفته در این زمینه می

                                                      
1. Zampetakis & Moustakis  
2. Lyon  
3. Zhao & Seibert 

دسلته او   : رفتار کارآفرینانه را بله دو دسلته تقسلیم کلرد    
هایی که به عوامل ماثر بر سازمان توجله دارنلد و    پژوهش

های که بر افراد یا عوامل فردی تمرکلز   دسته دوم پژوهش
های خارجی صلورت   ابتدا پژوهش در پژوهش حاضر. دارند

های ایرانلی را ملورد    گرفته در این زمینه و سپس پژوهش
 . دهیم بررسی قرار می

سازمانی های دسته او  که عوامل  ازجمله پژوهش
، سبک رهبلری ، فرهنگ سازمانی) ماثر بر رفتار کارآفرینی

تلوان بله    اند ملی  را مورد بررسی قرار داده( عوامل محیطی
(، 2113) 5هیلل (، 2112) و همکلاران  4های کارونا پژوهش

(، 2114) و همکلاران  7کوراتکو(، 2113) 6هینونن و کوروال
(، 2117) و همکللاران 9ازچلن (، 2116) 8جورگونتلام و تسله  

(، 2119) 11پللائو و همکللاران(، 2118) و همکللاران 11کینللی
 13لئونلارد و کلمنتسلون  (، 2112) 12فونتنس و ماریا، بوجیکا

 15ابلراهیم و مسلعود  (، 2115) 14و ابلراهیم  الکلی (، 2112)
هلای علیمردانلی و    توان به پژوهشو در ایران می( 2116)

قهرملانی و  (، 1389) حریری و جعفلری (، 1388) همکاران
، کلاظمی (، 1391) عربیون و همکاران(، 1389) پرداختچی

احملدی زاده و  ، طبرسلا (، 1391) قاسمی و رسلتم بخلش  
ایملانی پلور و   ، محملد اسلماعیل  (، 1391) اسمعیلی گیوی
عبلدی و  ، سلرابی (، 1391) مشایخی(، 1391) خجسته پور
چیللذری و (، 1392) مرعشللیان و نللادری(، 1391) فروتنللی
اشلاره  ( 1393) زاللی و مرزبلان  ، یمقیم(، 1392) همکاران

 . کرد
در پژوهشللی بللا عنللوان ( 2119) یللائو و همکللاران

 بررسی کارآفرینی سازمانی و تلأثیر عملکلرد سلازمان بلر    "
 "اساس گلرایش کارآفرینانله سلازمانی و منلابع سلازمانی     

بینش اسلتراتژیک حلاکم   ، نتیجه گرفتند که منابع سازمانی
های حملایتی سلازمان    محیط، ساختار سازمانی، بر سازمان

اجتماعی و فرهنگ سلازمانی بلر عملکلرد    ، اعم از صنعتی
البته نتلایج  . اساس گرایش کارآفرینانه تأثیر دارد سازمان بر

ی نیز بله وجلود رابطله   ( 2116) پژوهش جوگارتنام و تسه

                                                      
4. Caruana  
5. Hill 
6. Heinonen & Korvela 
7. Kuratko  
8. Jogaratnam & Tse 
9. Chen  
10. Kearney 
11. Yao  
12. Bojica, Fuentes & Maria 
13. Leonard & Clementson 
14. Lucky & Ibrahim 
15. Ibrahim & Mas’ud 
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قوی و مثبت میان ساختار سازمانی منعطف و ارگانیلک بلا   
 . کند زمان اشاره میگرایش کارآفرینانه افراد در سا
در پللژوهش خللود  ( 2112) لئونللارد و کلمنتسللون 

های کلارآفرینی   و کار کتابداران و ویژگی ارتباط بین کسب 
آنان را در ده دانشگاه ایلاالت متحلده ملورد بررسلی قلرار      

، از پرسشنامه استفاده شد، آوری اطالعات برای جمع. دادند
ای بلا   همصلاحب ، هلای کلارآفرینی   و برای سنجش ویژگلی 

نتایج پژوهش ضرورت وجود . ها انجام شد مدیران کتابخانه
نللوآوری و کللارآفرینی را در فرهنللگ سللازمانی از دیللدگاه  

ها نشلان   همچنین یافته. دهد مدیران و کتابداران نشان می
دهد بین متایر کارآفرینی با توجه به جنسلیت و سلابقه    می

 . اردمعناداری وجود دة خدمت و فرهنگ سازمانی رابط
در پلژوهش خلود اثلرات    ( 2116) ابراهیم و مسعود

گرایش به کلارآفرینی   عوامل محیطی و، مهارت کارآفرینی
بر رفتار و قصد کارآفرینانله دانشلجویان نیجریله را ملورد     

نتایج ایلن پلژوهش نشلان داده مهلارت     . بررسی قراردادند
های محیطی و گلرایش بله کلارآفرینی     حمایت، کارآفرینی
 . تی بر رفتار کارآفرینانه دانشجویان داردتأثیر مثب

در پللژوهش خللود بلله ( 1389) حریللری و جعفللری
تحلیلل وضلعیت جمعیللت شلناختی فرهنلگ سللازمانی در     
. سازمان اسناد و کتابخانه جمهوری اسالمی ایران پرداختند

های این پژوهش نشان داد از دیلدگاه کارکنلان ایلن     یافته
 . وسطی قرار داردفرهنگ سازمانی در سطح مت، سازمان

در پژوهشللی تللاثیر  ( 1389) طبرسللا و دیگللران 
فرهنللگ کارآفرینانلله بللر خالقیللت و نللوآوری در نهللاد    

نتلایج ایلن   . ی عمومی کشور را بررسی نمودنلد ها کتابخانه
پژوهش نشان داد کله فرهنلگ سلازمانی کارآفرینانله بلر      
خالقیت و نوآوری تاثیر مثبلت و معنلاداری دارد و از بلین    

بعد ارزش کندی ، مختلف فرهنگ سازمانی کارآفرینانهابعاد 
کار و تفریح و سرگرمی در وضعیت مطلوبی قلرار داشلته و   
، سایر ابعاد فرهنگ سلازمانی کارآفرینانله شلامل جسلارت    

، ریسلک پلذیری  ، تهلاجم بلی ثملر   ، تحمل انحراف خالق
، نوآوری پیش فعا ، همکاری و تشریک مساعی، ارتباط باز

 اند.  نامطلوبی قرار داشته و کالم در وضعیت
تأثیر ساختار سلازمانی  ( 1391) عربیون و همکاران

های مربوط  بر گرایش کارآفرینانه افراد سازمان در کتابخانه
. های دانشگاه تهران را مورد بررسی قلرار دادنلد   به پردیس

مثبت و معنلاداری بلین سلاختار    ة ها رابطنتایج پژوهش آن
را نشللان ، انلله افللراد سللازمانسللازمانی و گللرایش کارآفرین

 . دهد می
( 1391) احمللدی زاد و اسللمعیلی گیللوی ، طبرسللا

پژوهشی به منظور سلنجش کلارآفرینی سلازمانی در نهلاد     
نتلایج پلژوهش   . ی عمومی کشور انجلام دادنلد  ها کتابخانه

های عمومی نشان داد کارآفرینی سازمانی در نهاد کتابخانه
عللی رغلم مطللوب    کشور در سطح مطلوبی قرار نلدارد و  

از قبیلل   هلا  سایر مولفله ، بودن مولفه قابلیت نیروی انسانی
جو سازمانی و فرهنگ سازمانی نلوآور در  ، ساختار سازمانی

 . سطح در سطح مطلوبی قرار نداشند

خود ارتبلاط  ة در مطالع( 1392) چیذری و همکاران
مثبت و معناداری بین رفتار کارآفرینی کارکنلان بلا متایلر    

همچنلین  . حمایت محیطی سازمان گزارش دادنلد دریافت 
هلای محیطلی    عالوه بر آن اذعان داشتند که بین حمایلت 
هلا   شلالی آن ة سازمانی و رفتار کارآفرینانه کارکنان و سابق

( 1393) زالی و مرزبان، مقیمی. مثبتی وجود داردة نیز رابط
گانه ماثر بلر   های محیطی را یکی از اجزای پنج نیز حمایت

 . کند کارآفرینانه معرفی میرفتار 
 هللای دسللته دوم کلله بللر عوامللل فللردی پللژوهش

بیللنش ، هللای شخصللیتی مللدیران و کارکنللان   ویژگللی)
های صورت گرفته  تمرکز دارند شامل پژوهش( استراتژیک
(، 2115) 3یتونهلا  و( 2114) 2هلووارد (، 1996) 1توسط کلیر

آنللالویی و (، 2117) 5مارکوسللا(، 2116) 4هینللونن و کللورال
(، 2111) 7المپلکلللین و همکلللاران (، 2119) 6همکلللاران
و در ایللللران ( 2111) 8تارتللللاری و سللللالتر، کالریلللس 

(، 1387) موالیی(، 1382) های اهرنجانی و مقیمی پژوهش
(، 1387) رئیسللی و همکللاران(، 1387) جهللانگیر و ثقفللی
قاسلمی و رسلتم   ، محملدکاظمی (، 1388) رستگار هروکی

صلیامیان  ، لطیفی(، 1391) رجبی و دهقان(، 1391) بخش
(، 1391) رستگار هروکی و حسلینی (، 1391) و مهدی زاده

 . اشاره کرد( 1391) غائبی و برادر، رستگار هروکی
در پژوهشللی بلله ( 2111) المپلکللین و همکللاران

عنوان یکلی از   طلبی به بررسی درک و ارزیابی بعد استقال 
تیجله  اجزای مهم ابعلاد گلرایش کارآفرینانله پرداختنلد و ن    

طلبلی کله    هلا بعلد اسلتقال     گرفتند که در اغلب سلازمان 
ایلن  . وجلود دارد ، های شخصیتی است ویژگیة زیرمجموع

در حلالی کله در   ، ویژگی در کارمندان کمتر مشاهده شلده 
بنللابراین بعللد  . مللدیران بیشللتر مشللاهده شللده اسللت   

طلبی با ساختار سازمانی و بهبود عملکرد سلازمان   استقال 

                                                      
1. Clair 
2. Howard 
3. Hayton 
4. Heinonen & Korvela 
5. Markoska 
6. Analoui  
7. Lumpkin  
8. Clarysse, Tartari & Salter 
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(، 2116) هینلونن و کلورال  . و معنلاداری دارد ارتباط مثبت 
نیز بله نتلایج مشلابهی    ( 2111) تارتاری و سالت، کالریس

 . دست یافتند
برخلللی از موانلللع ( 2119) آنلللالویی و همکلللاران

محیطی و رفتاری که کارکنان بخش دولتلی در  ، ساختاری
نتایج . اند ایران با آن مواجه هستند را مورد بررسی قرار داده

های شخصیتی ملدیران   یانگر آن است که ویژگیپژوهش ب
و ؛ خالقیللت و توانللایی مللذاکره ، پللذیری ماننللد ریسللک 

، بردباری، صبر، پذیری های کارکنان مانند مسئولیت ویژگی
نقلش مهملی در   ؛ داشتن روحیه پیروزی و غیلره ، خالقیت

کارآفرینی سازمانی و رفتار کارآفرینانه در بخش دولتی ایفا 
 . کند می

در پلژوهش  ( 1391) زادهصیامیان و مهدی ،لطیفی
خود بله بررسلی رابطله منلابع قلدرت ملدیران اداره کلل        

هللای  هللای عمللومی سراسللر کشللور بللا ویژگللی کتابخانلله
این پژوهش که با . شخصیتی کارآفرینی کتابداران پرداختند

بللرای . توصللیفی تنظللیم شللده اسللت  -روش پیمایشللی 
برای سنجش منابع یکی ، ها از دو پرسشنامه گردآوری داده

هلای کلارآفرینی    قدرت و دیگری برای تشلخیص ویژگلی  
جامعه آماری پژوهش کلیله کتابلداران   . استفاده کرده است

هلا  های عمومی کشور است و از بین آن شاغل در کتابخانه
بررسلی  . انلد عنوان نمونه آماری انتخلاب شلده   نفر به 375
اداره کلل   دهد منبع قدرت در بین مدیران ها نشان می داده

قدرت مرجعیلت  ، های عمومی از دیدگاه کتابداران کتابخانه
هلای شخصلیتی کلارآفرینی     همچنین در بین ویژگی. است

. طلبلی اسلت  کتابداران باالترین میانگین مربوط به توفیلق 
 رئیسی و همکلاران (، 1387) های جهانگیر و ثقفی پژوهش

 نیز(، 1391) قاسمی و رستم بخش، محمدکاظمی(، 1387)
های مختلف مورد بررسلی   های شخصیتی را از جنبه ویژگی

 . قرارداده و به نتایج مشابهی دست یافتند
در پلژوهش خلود   ( 1393) زالی و مرزبلان ، مقیمی

مدیران میانی دانشگاه تهران را مورد ة رفتارهای کارآفرینان
نتایج تحلیل عاملی این پلژوهش نشلان   . ارزیابی قراردادند
برخللورداری از بیللنش ، زائللد اداریهللای  داد کلله تشللویق

و فضای حمایتی اجزای ، محیط کاری پرانرژی، استراتژیک
 . دهد رفتار کارآفرینانه مدیران را تشکیل میة گان پنج

هلای  پلژوهش ، ای که ذکلر شلد  با توجه به پیشینه
توان در انجام شده در زمینه رفتار کارآفرینی سازمانی را می

 . نشان داد 1جدو  
 

 های انجام گرفته در زمینه رفتار کارآفرینانه سازمانیبندی پژوهشدسته: 1جدول

 نتایج پژوهش پژوهشگران ردیف

ابراهیم و (؛ 2115) الکی و ابراهیم(؛ 2119) یائو و همکاران(؛ 2114) کوراتکو و همکاران(؛ 2112) کاروان و همکاران 1
 ( 1393) زالی و مرزبان، مقیمی(؛ 1392) چیذری و همکاران(؛ 2116) مسعود

 حمایت محیطی
 

 فونتس و ماریا، یوجیکا(؛ 2119) یائو و همکاران(؛ 2118) کینی و همکاران(؛ 2117) ازچن و همکاران(؛ 2113) هیل 2
 بخشقاسمی و رستم، محمدکاظمی(؛ 1389) پرداختچی و حسین زاده، قهرمانی(؛ 1389) حریری و جعفری(؛ 2112)
محمد (؛ 1391) عبدی و فروتنی، سرابی(؛ 1391) مشایخی(؛ 1391) احمدی زاده و اسمعیلی گیوی، طبرسا(؛ 1391)

 ( 1392) مرعشیان و نادری(؛ 1391) رجبی و دهقان(، 1391) خجسته پور، ایمانی پور، اسماعیل

 فرهنگ سازمانی

(؛ 2119) یائو و همکاران(؛ 2118) کینی و همکاران(؛ 2117) ازچن و همکاران(؛ 2116) جوگارتنام و تسه(؛ 2113) هیل 3
، طبرسا(؛ 1391) قاسمی و رستم بخش، محمدکاظمی(؛ 1391) عربیون و همکاران(؛ 1388) علیمردانی و همکاران

 ( 1391) عبدی و فروتنی، سرابی(؛ 1391) احمدی زاده و اسمعیلی گیوی

ساختار سازمانی و 
 ازمانیراهبردهای س

 سبک رهبری ( 1391) قاسمی و رستم بخش، محمدکاظمی(؛ 2118) کینی و همکاران 4

تارتاری و ، کالریس(؛ 2111) المپلکین و همکاران(؛ 2119) آنالویی و همکاران(؛ 2116) هینونن و کورال(؛ 2114) هووارد 5
 رئیسی و همکاران(؛ 1387) جهانگیر و ثقفی(؛ 1387) موالیی(؛ 1382) میرزایی اهرنجانی و مقیمی(؛ 2111) سالت
 ( 1391) رجبی و دهقان(؛ 1391) قاسمی و رستم بخش، محمدکاظمی(،؛ 1388) رستگار هروکی(؛ 1387)

های شخصیتی  ویژگی
 مدیران و کارکنان

 بینش استراتژیک  ( 1393) زالی و مرزبان، مقیمی(؛ 2119) یائو و همکاران 6
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 هدف پژوهش
هلای عملومی   تعیین میزان برخورداری کتابداران کتابخانله 

هلای الزم بلرای بلروز     ها و زمینه استان زنجان از شاخص
 . رفتارهای کارآفرینانه

 

 های پژوهشفرضیه
 فرضیه اصلی

هلای رفتلاری   های عمومی دارای ویژگیکارکنان کتابخانه
 . آفرینانه سازمانی هستند کار
 

 های فرعیفرضیه

هلای عملومی   کارکنان کتابخانله . 1فرضیه فرعی 
 . دارای بینش استراتژیک کار آفرینانه هستند

هلای  فرهنگ سلازمانی کتابخانله  . 2فرضیه فرعی 
 . فرهنگی کار آفرینانه است، عمومی

هلای عملومی   محلیط کتابخانله  . 3فرضیه فرعلی  
ی کارآفرینانله  ها برای انجام فعالیتدارای محیطی حمایتی 

 . است

 مرتبط تحصیالت با کارکنان میان. 4فرضیه فرعی 
 کارفرینانله  هلای ویژگلی  لحلاظ  بله  غیرمرتبط و کتابداری
 . دارد وجود داریتفاوت معنی سازمانی
 

 روش تحقیق
پژوهش حاضر از نوع کلاربردی بلوده و از روش پیمایشلی    

از پرسشلنامه  ، هلا گردآوری دادهبه منظور . بهره برده است
برای بررسی روایلی پرسشلنامه از قضلاوت    . استفاده گردید

پژوهشلگران تلالش   . متخصصان بهره گرفته شلده اسلت  
ای بهره ببرند کله ابتلدا پایلایی آن در    داشتند از پرسشنامه

های عملومی  پژوهش دیگری تأیید شده و با بافت سازمان
پرسشلنامه زامپلاتکیس و    للذا از ؛ نیز همخوانی داشته باشد

ضللریب پایللایی ایللن . اسللتفاده شللد( 2117) موسللتاکیس
پرسشنامه با آلفای کرونباخ محاسلبه گردیلد کله برابلر بلا      

بود و نشان دهنلده پایلایی قابلل قبلو  ابلزار ملورد        72/1
 . باشداستفاده می

هلای  جامعه پلژوهش را کلیله کارکنلان کتابخانله    
با توجله  ، دادند می کیلتش( نفر 112) عمومی استان زنجان

به محدود بودن جامعه آماری و به منظلور نیلل بله نتلایج     
نشده و لذا پرسشنامه در بین  گیری انجامنمونه، قابل قبو 

 112از مجملوع  . کلیه افراد جامعه پلژوهش توزیلع گشلت   
پرسشلنامه تکمیلل و برگشلت     71، پرسشنامه توزیع شلده 

هلا بلا   تحلیلل داده (. درصلد  5/65نرخ بازگشلت  ) داده شد
نلرم افلزار    استفاده از آمار توصیفی و استنباطی و به کمک

به منظلور  . انجام گرفته است 22اس نسخه . اس. پی. اس
-ی آمار استنباطی شلامل آزملون  ها از روش هاتحلیل داده

 . ای و تی مستقل استفاده شده استهای تی تک نمونه
قاللب  سواالت در ، برای تجزیه و تحلیل پرسشنامه

بیلنش اسلتراتژیک و   ، مقوله کللی فرهنلگ کارآفرینانله    3
فرهنلگ کارآفرینانله شلامل    . محیط حمایتی قلرار گرفتنلد  
تاییلر در رفتلار   (، گویله یلک  ) موارد کلاهش کاغلذ بلازی   

-گویه) انرژیو محیط کاری پر( 6تا  2های گویه) کارکنان

 7بینش استراتژیک شامل دو گویه ؛ باشدمی( 11تا 9های 
 . باشدمی 12و  11های و محیط حمایتی شامل گویه ؛8و 

 

 های تحقیقیافته
 بررسی فرضیه اول پژوهش

 یاز آزملون تل  ، بیلنش اسلتراتژیک کارکنلان    یبررس یبرا
چون در این فرضلیه  . استفاده شده است یتست تک گروه

ر پلژوهش بلا   یل است و لذا متا یر در دست بررسیک متای
ن یانگین پژوهش همان میر مالک که در ایا متایک عدد ی

ملورد آزملون   ، اسلت ( 3برابلر  ) ن مالکیانگیا میو  یفرض
ودنت یاسلت  یدر واقع آنچه کله در آزملون تل   . ردیگیقرار م

ک عدد به عنوان عدد یاهمیت دارد استفاده از  یتک گروه
ق از پرسشنامه با طیف پنج ین تحقیار است و چون در ایمع
رتبه است و  5 یدارا لیکرت استفاده شده است کهای  رتبه

برای خیللی   5نه رتبه یک برای خیلی مخالف و یدر هر گز
 3ن آن برابر یانگیرد و میگ می موافق به فرد پاسخگو تعلق

به عنوان  3 ف یعنی عددین طین ایانگیلذا از م، خواهد بود
( 2) ج بررسلی در جلدو   ینتا. ار استفاده شده استیعدد مع

 . ه شده استیارا
ن نملرات  یانگیل دهد میپژوهش نشان مهای افتهی

و بلاالتر از سلطح    57/4بینش استراتژیک کارکنلان برابلر   
دهد یج آزمون تی نشان میهمچنین نتا. ن قرار داردیانگیم

 111/1برابر با  ρبوده و مقدار ( 82/8) برابر t( 69) که نمره
بزرگتلر از مقلدار    tنکله نملره   یبا توجه به ا، و معنادار است

کللوچکتر  یو سللطح معنللادار( =67/1t) دو جلل یبحرانلل
د ییل تا یاست لذا فرض صفر رد و فرض پژوهش =15/1aاز
ی عمومی ها توان گفت که کارکنان کتابخانهیشود و میم

 . باشندزنجان دارای بینش استراتژیک می
مربلوط بله بیلنش     یفیتوص یدر جدو  دو آمارها

-یچون سلطح معنل  . استراتژیک کارکنان آورده شده است
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ن میزان یبنابرا، کمتر است 15/1و از  111/1برابر با  یدار
دارد و  یداریوجود بینش استراتژیک با میانگین تفاوت معن

توان نتیجه گرفت که کارکنان دارای بینش استراتژیک می
 . هستند

 

 کارکنانهای توصیفی مربوط به بینش استراتژیک آماره .5جدول 

 یداریسطح معن t درجه آزادی استاندارد یخطا اریانحراف مع عدد معیار نیانگیم فراوانی

71 57/4 3 48/1 178/1 69 82/8 111/1 

 

 بررسی فرضیه دوم

ن نملرات  یانگیل دهد میهای پژوهش نشان مافتهی
و باالتر از سلطح   18/16فرهنگ کارآفرینانه کارکنان برابر 

دهد یج آزمون تی نشان میهمچنین نتا. ن قرار داردیانگیم
برابلر بلا    ρبلوده و مقلدار   ( 17/35) برابلر  t( 69) که نمره
بزرگتلر از   tنکه نملره  یبا توجه به ا، و معنادار است 111/1

کلوچکتر   یجلدو  اسلت و سلطح معنلادار     یمقدار بحرانل 
د ییتا یپژوهشلذا فرض صفر رد و فرض ، است =15/1aاز
ی فرهنگ کارآفرینانه در توان گفت که مالفهیشود و میم

 . های عمومی استان زنجان قرار داردبین کارکنان کتابخانه
مربوط به فرهنگ  یفیتوص یدر جدو  سوم آمارها
برابلر   یداریچون سطح معنل . کارآفرینانه آورده شده است

ن وجلود  ن میلزا یبنلابرا ، کمتلر اسلت   15/1و از  111/1با 
دارد و لذا  میانگین با یداریفرهنگ کارآفرینانه تفاوت معن

 . کارکنان دارای فرهنگ کارآفرینانه هستند
 

 بررسی فرضیه سوم

جدو  چهارم نتایج مربوط به مولفه محیط حمایتی 
برابلر بلا    یداریکه سطح معنل  ییاز آنجا. دهدرا نشان می

هلای  کتابخانهن محیط یبنابرا، کمتر است 15/1و از  11/1
عمومی زنجان دارای محیطی حمایتی در جهت کارآفرینی 

ان ین مشاهده شده پاسخگویانگیچون م یاز طرف. باشدمی
در ، بیشلتر اسلت   3و از میزان میلانگین یعنلی    27/5برابر 

های عمومی زنجان از محیط توان گفت کتابخانهنتیجه می
 . حمایتی مطلوبی برخوردار هستند

ن نملرات  یانگیل دهد میوهش نشان مهای پژافتهی
ن یانگیل و باالتر از سطح م 25/5برابر مولفه محیط حمایتی 

بوده و ( 39/8) برابر t( 69) با توجه به اینکه نمره. قرار دارد
لذا فرض صلفر در  ، و معنادار است 111/1برابر با  ρمقدار 
بنلابراین  . شلود ید مل ییتا یرد و فرض پژوهش 15/1 سطح
های مورد بررسلی از محیطلی حملایتی در    کتابخانهمحیط 

 . باشدجهت بروز رفتار کارآفرینانه کارکنان برخوردار می
مربوط به مولفه  یفیتوص یدر جدو  چهارم آمارها
 یداریچلون سلطح معنل   . محیط حمایتی آورده شده است

ن میزان وجود یبنابرا، کمتر است 15/1و از  111/1برابر با 
دارد و  یداریتی با میانگین تفلاوت معنل  مولفه محیط حمای

 . کارکنان دارای مولفه محیط حمایتی هستند

 های توصیفی مولفه فرهنگ کارآفرینانهآماره .9جدول 

 یداریسطح معن t درجه آزادی استاندارد یخطا اریانحراف مع عدد معیار نیانگیم فراوانی

71 18/16 3 13/3 374/1 69 17/35 111/1 

 

 های توصیفی مربوط به محیط حمایتیآماره .9جدول 

 یداریسطح معن t درجه آزادی استاندارد یخطا اریانحراف مع عدد معیار نیانگیم فراوانی

71 25/5 3 25/2 269/1 69 39/8 111/1 

 

 بررسی فرضیه چهارم

، گلردد ملی  در جدو  پنجم مشلاهده طور که همان
-ملی  رد صفر فرض بنابراین. است 12/1 داریمعنی سطح

داری میلان  توان گفلت تفلاوت معنلی   در نتیجه می و شود

کارکنان دارای مدرک کتابداری و کارکنان با ملدرک غیلر   
های رفتلار کلارآفرینی سلازمانی    کتابداری به لحاظ ویژگی

میلانگین نملرات    6های جدو  با توجه به داده. وجود دارد
و میانگین نملرات   48/28کارکنان دارای مدرک کتابداری 
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 بلین  و اخلتالف  81/24کارکنان با ملدارک غیرکتابلداری   
اسلت و نتلایج تحلیلل     شده گزارش 667/3 نیز هامیانگین

دهلد میلانگین کارکنلان دارای ملدرک     ن ملی ها نشلا داده
مللدرک غیللر  از کارکنلان بللا  667/3کتابلداری بلله میللزان  
 . کتابداری بیشتر است

 
 گیریبحث و نتیجه

نتایج حاصل از بررسی فرضیه او  پژوهش نشلان داد کله   
هللای عمللومی زنجللان دارای بیللنش  کارکنللان کتابخانلله

میلانگین بدسلت   . باشنداستراتژیک در زمینه کارآفرینی می

بلود کله از میلانگین ملالک      75/4آمده برای فرضیه فوق 
توان چنین بیان کرد که تبیین نتیجه فوق میدر . باالتر بود

اند که در زمان کنونی کارآفرینی کتابداران بر این امر واقف
های تولید ثروت و پیشرفت هر سازمانی است و یکی از راه

تنها با داشتن نگاهی استراتژیک به مقوله کارآفرینی اسلت  
نتیجه فوق . توان سازمانی پویا و در حا  رشد داشتکه می

همخلوانی  ( 2119) و یائو و همکاران( 2113) با نتایج هیل
 . دارد

  های توصیفی مربوط به تفاوت رفتار کارآفرینانه میان کارکنانآماره .2جدول 

 ها آزمون لوین برابری واریانس

 F Sig.  t استانداردانحراف  اختالف میانگین سطح معنی داری درجه آزادی  

Equal variances assumed 314/11  111/1  827/2  68 16/1  66975/3  29792/1  

Equal variances not assumed   443/2  172/31  21/1  66975/3  51196/1  

  سازمانی کارآفرینی رفتار هایویژگی لحاظ به وضعیت میانگین نمرات کارکنان. 3جدول

میانگین اختالف میانگین فراوانی رشته تحصیلی  انحراف استاندارد 

ی وابستهها کتابداری و گرایش  23 48/28  6/57  37/1  

81/24 47 غیرکتابداری  22/4  62/1  

 

رینی فرضیه دوم پژوهش به آزمون فرهنگ کلارآف 
گونله کله   هملان . پرداخلت در بین نمونه مورد بررسی ملی 

هلایی کله   سازمان، کنندبیان می( 2116) جوگارتنام و تسه
به مراتب ، دارای ساختار سازمانی منعطف و ارگانیک باشند

های بوروکراتیک از سلطوح کلار آفرینلی    نسبت به سازمان
شلود مگلر   این امر محقلق نملی  . باالتری برخوردار هستند

اینکه در سلازمان و بلین کارکنلان فرهنلگ کلار آفرینانله       
 . مستقر شده باشد

از بررسی فرضلیه دوم نشلان داد کله     نتایج حاصل
هلای  سطح فرهنگ کارآفرینانه در بین کارکنلان کتابخانله  

عمومی زنجان از سطح مطللوب رو بله بلاالیی برخلوردار     
هلا  است و این کارکنان در صلورتی کله شلرایط بلرای آن    

، محیا گردد با توجه به ساختار سازمانی منعطفی کله دارنلد  
نتیجه . ها بهره گیرنداز فرصتتوانند ای میبه نحو شایسته
 های کینی و همکلاران های حاصل از پژوهشفوق با یافته

فلونتس و  ، وجیکلا (، 2112) لئونارد و کلمنتسلون (، 2118)
(، 1389) زاده پرداختچی و حسلین ، قهرمانی(، 2112) ماریا

رجبی (، 1391) عبدی و فروتنی، سرابی(، 1391) مشایخی
همخلوانی  ( 1392) نلادری مرعشلیان و  (، 1391) و دهقان

ایملانی پلور و   ، محملد اسلماعیل   دارد اما با نتایج پژوهش
 . همخوانی ندارد( 1391) خجسته پور

هایی هستند کله در  های کارآفرین سازمانسازمان
کننلد و  های نو استقبا  ملی آن مدیریت و کارکنان از ایده

تمامی سعی و تالش سلازمان در جهلت حمایلت از افلراد     
فرضیه سوم پژوهش حاضر مطرح . و خالق است کارآفرین

های عمومی زنجان محیطی ساخت که محیط کتابخانهمی
حمایتی است و کتابداران از همکاران خود حمایلت الزم را  

 احملدی زاده و اسلمعیلی گیلوی   ، طبرسلا . دارندمبذو  می
در پژوهش خود به ایلن نتیجله رسلیدند کله جلو      ( 1391)

-ثر بر کارآفرینی کتابداران ملی سازمانی یکی از عوامل مو

ها ماید ایلن املر اسلت کله جلو سلازمانی       نتایج آن. باشد
. هلای کارآفرینانله اسلت   عاملی ماثر بر خلق ایده، حمایتی

-نتایج حاصل از بررسی فرضیه سوم نشان داد که کتابخانه

های عمومی زنجان دارای محیط حمایتی مطلوبی هسلتند  
هلای  همکلارانی کله دارای ایلده   و کتابداران و ملدیران از  

هلای الزم را بله عملل    خالق و کارآفرینانه هستند حمایت
(، 2116) نتیجه فوق با نتلایج جوگارتنلام و تسله   . آورندمی

( 2116) و ابللراهیم و مسللعود ( 2119) یللائو و همکللاران 
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 همخوانی و با نتیجه خاصل از پلژوهش الکلی و ابلراهیم   
و ( 1392) مکللارانچیللذری و ه. همخللوانی نللدارد( 2116)

ای مشابه پژوهش نیز نتیجه( 1393) زالی و مرزبان، مقیمی
 . حاضر بدست آوردند

های حا  با توجه به نتایج حاصل از بررسی فرضیه
توان فرضیه اصلی پژوهش حاضر مبنی بر اینکه فرعی می

های زنجان دارای رفتارهای کارآفرینانله  کتابداران کتابخانه
با توجه به اینکله میلانگین   . ل قرار دادهستند را مورد تحلی

های فرعی او  تا سلوم از میلانگین   نمونه حاضر در فرضیه
توان چنین استنباط کرد که کتابلداران  مالک باالتر بود می

در . هلای کارآفرینانله هسلتند   جامعه حاضلر دارای ویژگلی  
ن اتوان بیان کلرد کله کتابلدار   تبیین نتیجه فوق چنین می

لعه بر این امر واقلف هسلتند کله داشلتن     جامعه مورد مطا
های کارآفرینانه یکی از عوامل کلیلدی موفقیلت در   ویژگی

دوران تجللارتی و رقللابتی امللروز اسللت و از طرفللی بللروز  
گیران رفتارهای کارآفرینانه در سایه درک مدیران و تصمیم

 . شودسازمان از کارآفرینی و حمایت آنان میسر می

ضلیه چهلارم پلژوهش    نتایج حاصلل از بررسلی فر  
نشان داد که کارکنانی که دارای مدرک کتابداری نسبت به 

کارآفرینانلله  صللفات، کارکنللان بللا مللدارک غیرکتابللداری
تلوان در نتیجله   ایلن موضلوع را ملی   . تلری دارنلد  برجسته

احسلاس تعهلد   ، هلای الزم آموزش مرتبط و کسب مهارت
و احسلاس مسلئولیت در قبلا  شلال و سلازمان      ای  حرفه

 . جستجو کرد
هلای کلارآفرینی بله برخلی از     از آنجا که مهلارت 

-لذا پیشلنهاد ملی  ، ها و خصایص افراد وابسته استویژگی

های گردد تا جامعه حاضر یا جوامع مشابه از دیدگاه ویژگی
های کارآفرینانه نیز مورد بررسلی  روانشناختی موثر در رفتار

 . و با نتایج پژوهش حاضر مقایسه گردد
 

  منابع
(. 1392) غالمرضا، حیدری؛ مهدی، بریاجی؛ ابوالفضل، یااسدن

سازی خصوصی گرش کتابداران و کارکنان نسبت بهبررسی ن
(. ی موردی شهرستان کرمانمطالعه) های عمومیکتابخانه

(، 4) 19، های عمومیرسانی و کتابخانهتحقیقات اطالع
549-567 . 
؛ سهراب، زانیانگد  ؛ کیومرث، زرافشانی؛ شهرزاد، بارانی

نی بر یر آموزش کارآفریتأث(. 1389) مریم، حسینی لرگانی
: ام نور کرمانشاهیان دانشگاه پینانه دانشجویرفتار کارآفر

فصلنامه پژوهش و . معادله ساختاری یساز کرد مد یرو
 . 85-115(، 3) 16، یدر آموزش عال یزیر برنامه
بررسی و (. 1387) ربابه، کالنتری ثقفی؛ علی، جهانگیری

: مطالعه موردی. )های کارآفرینی مدیران سنجش ویژگی
 . 87-111(: 1) 1. توسعه کارآفرینی(. شرکت مخابرات ایران

 مهدی، کوشککین حمانیار؛ عنایت، عباسی؛ محمدی، رچیذ
 شوله و مانیزالس تلحمای یافتدر بین طتباار(. 1392)

 یورزکشا دجها نمازسا نکنارکا فرینیرآکا رفتار با هیجانی
 44. تحقیقات و توسعه کشاورزی ایرانة مجل. رسفا نستاا

(1 :)56 – 55 . 
تحلیل جمعیت شناختی (. 1391) مهناز، جعفری؛ نجال، حریری

فرهنگ سازمانی در سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری 
. عمومیة رسانی و کتابخان تحقیقات اطالع. اسالمی ایران

18 (3 :)469- 484 . 
مورد کاوی موانع رفتاری (. 1392) رضا، دهقان؛ مریم، رجبی

مدیریت . گر سالمت کارآفرینی سازمانی در دو سازمان بیمه
 . 912 – 921(: 1) 7. اطالعات سالمت
(. 1392) عنایت، عباسی؛ مهدی، رحمانیان کوشککی

کارکنان مدیریت ة سازوکارهای تأثیرگذار بر رفتار کارآفرینان
 . 121 -138(: 4) 5، یت دولتیمدیر. جهاد کشاورزی
(. 1391. )شهیمه سادات، حسینی؛ زهرا، رستگار هروکی

در کارآفرینی و بازار کار در . کارآفرینی در مدیریت کتابخانه
به کوشش محمدحسن زاده و ، ها و مراکز اطالعاتی کتابخانه

 . 189 -199. غزاله عالی

کتابدار و (. 1391). رؤیا، برادر؛ امیر، غائبی؛ زهرا، رستگار هروکی
های شخصیتی  سنجش ویژگی: رسان کارآفرین اطالع

ها  در کارآفرینی و بازار کار در کتابخانه. کتابداران دانشگاهی
زاده و غزاله  به کوشش محمد حسن، و مراکز اطالعاتی

 . 171 -187. عالی
 شخصیتی های ویژگی سنجش(. 1388) زهرا، رستگارهروکی
 های کتابخانه در شاغل رسانان اطالع و کتابداران کارآفرینی
، ارشد کارشناسیة نام پایان. تهران شهر های دولتی دانشگاه
 . تهران، الزهرا دانشگاه

، خالصی؛ لیال، رستمی؛ امیراشکان، نصیری پور؛ پوران، رئیسی
های شخصیتی وابسته به دانشگاه  ویژگیة رابط(. 1387) نادر

وهشی مدیریت فصلنامه علمی پژ. علوم پزشکی تبریز
 . 57 -62(: 33) 11، سالمت
(. 1391) زهرا، فروتنی؛ محمد، عبدوی؛ امیر، سرابی لعلی

های  شناسایی عوامل اثرگذار بر رفتار کارآفرینانه در سازمان
 -118(: 2) 1، فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی. دولتی ایران

86 . 
، و اسمعیلی گیوی؛ آرمان، احمدی زاد؛ غالمعلی، طبرسا
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بررسی کارآفرینی سازمانی در نهاد (. 1391) محمدرضا
رسانی و تحقیقات اطالع. های عمومی کشور کتابخانه
 . 374 -363(، 3) 18، های عمومیکتابخانه

؛ محمدرضا، اسمعیلی گیوی؛ سیامک، محبوب؛ غالمعلی، طبرسا
بررسی تأثیر فرهنگ (. 1389) حمیدرضا، و اسمعیلی گیوی
نی بر خالقیت و نوآوری در نهاد کارآفرینانه سازما

رسانی و  تحقیقات اطالع. های عمومی کشور کتابخانه
 . 22-5(، 1) 16، های عمومی کتابخانه

؛ آرش، رضازاده؛ عامر، آبادی دهقان نجم؛ الوالقاسم، عربیون
تأثیر (. 1391) توفیق، ساعدی تپه دشت؛ یوسف، زرنگاریان

افراد سازمانی ساختار سازمانی بر گرایش کارآفرینانه 
 های دانشگاه تهران کتابخانه: موردمطالعه. سازمان

تحقیقات کتابداری و (. های مستقر در شهر تهران پردیس)
 . 31 -53(: 58) 45، رسانی دانشگاهی اطالع
 محمود، ابوالقاسمی؛ محمد، قهرمانی؛ مهرزاد، علیمردانی

بررسی رابطه میان ساختار سازمانی و کارآفرینی (. 1388)
دانشگاه ، فصلنامه رهیافتی نو در مدیریت آموزشی. سازمانی

 . 131 -134(: 3) 2. آزاد اسالمی واحد مرودشت
بین فرهنگ سازمانی و ة بررسی رابط(. 1389) محمد، قهرمانی

نامه کارشناسی  پایان. کارآفرینی در دانشگاه شهید بهشتی
دانشگاه شهید ، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی. ارشد

 . بهشتی
ترجمه علی ؛ ی کارآفرینها سازمان(. 1383. )راجر، کارترایت

 . ترمه: تهران. پارساییان
(. 1391. )حسین، زاده مهدی؛ حسن، صیامیان؛ معصومه، لطیفی

های عمومی  بررسی رابطه قدرت مدیران اداره کل کتابخانه
. های شخصیتی کارآفرینی کتابداران سراسر کشور با ویژگی

، ها و مراکز اطالعاتی کارآفرینی و بازار کار در کتابخانهدر 
 . 281 - 315، زاده و غزاله عالی به کوشش محمد حسن

 راضیه، پورخجسته؛ نرگس، پورایمانی؛ صدیقه، محمد اسماعیل

 بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی و تضاد سازمانی بر"(. 1391)
مستقر  های تخصصی سازمانی در کتابخانه کارآفرینی درون
ها و  در کارآفرینی و بازار کار در کتابخانه. "در شهر تهران
. زاده و غزاله عالی به کوشش محمد حسن، مراکز اطالعاتی

171- 159 . 
 محمدرضا، رستم بخش؛ حمید، قاسمی؛ رضا، محمدکاظمی

شناسایی و تحلیل موانع رفتاری کارآفرینی سازمانی (. 1391)
های  پژوهش. کشور( ورزش وزارت) بدنی در سازمان تربیت

 . 111 -89(: 2) 1، مدیریت ورزشی و علوم حرکتی
فرهنگ ة رابط(. 1392) فرح، نادری؛ فاطمه سادات، مرعشیان

شناختی با  سرمایه روان، هوش هیجانی، سازمانی
خودکارآمدی شالی و کارآفرینی سازمانی در کارکنان 

ناسی دانش و پژوهش در روانش. سازمان آب و برق خوزستان
 . 112 - 121(: 3) 4، کاربردی
طراحی آزمون الگویی از برخی (. 1391) نوشین، مشایخی

کارکنان شرکت  پیشایندها و پیامدهای خالقیت سازمانی در
نامه  پایان. ای اهواز خیز جنوب منطقه ملی مناطق نفت
دانشگاه ، شناسی صنعتی و سازمانی روان. کارشناسی ارشد

 . شهید چمران اهواز
(. 1393) شیرمراد، مرزبان؛ محمدرضا، زالی؛ سید محمد، مقیمی

. بررسی رفتار کارآفرینانه مدیران میانی دانشگاه تهران
(. 11) 6، پژوهشی _پژوهشنامه مدیریت اجرایی علمی 

144- 123 . 
ارائه (. 1382) حسن، میرزایی اهرنجانی؛ سید محمد، مقیمی

یردولتی با های غ الگوی مطلوب سازمانی برای سازمان
 (. 2) 16، دانش مدیریت. استفاده از رویکرد کارآفرینی

(. 1383) فرز اخ، آبادیفیلرحیمی؛ اکرم، مقدم زادهیهاد
 . جانان: تهران، کارآفرینی سازمانی
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