
 

 

  یابی کارآفرینان صنعت گیاهان داروییعوامل تأثیرگذار بر رفتار اطالع
 

  يالهه برار 
   دانشگاه تهران ینیکارآفر تیریکارشناس ارشد مد

   ونیابوالقاسم عرب
  دانشگاه تهران ینیدانشکده کارآفر اریدانش

   ياکبر یمرتض
  دانشگاه تهران ینیدانشکده کارآفر اریاستاد

هاي اطالعات و ویژگیحاضر، شناسایی و تحلیل منابع اطالعاتی، شیوه کسب  پژوهش هدف: چکیده
این پژوهش  یابی کارآفرینان صنعت گیاهان دارویی بوده است.منابع مورد استفاده در فرایند رفتار اطالع

ها آوري دادهاز نظر هدف کاربردي، از نظر درجه و میزان کنترل متغیرها غیر آزمایشی، از نظر گرد
 ايآوري داده، نمونهید. جهت جمعگرد یلحلت یو همبستگ یفیبه صورت توص یزاست و نپیمایشی بوده

کارآفرینان صنعت گیاهان دارویی  میان از مورگان -بر اساس جدول کرجسی آزمودنی، 140 حجم به
شده است. پرسشنامه این پژوهش محقق ساخته  انتخاب تصادفی ساده گیرينمونه روش شهر تهران به

پایایی پرسشنامه نیز با استفاده از آلفاي  نخبگان وبوده است که روایی محتواي این پرسشنامه توسط 
 Lisrel 8.52 و SPSS20ها در این پژوهش از نرم افزارهاي کرونباخ احراز گردید. براي تحلیل داده

 همبستگی هايآزمون تغییرات، ضریب از محقق پژوهش، سؤاالت به پاسخ است. براياستفاده شده
 که دارد این از نشان شده انجام هايتحلیل نهایت در .است نموده استفاده رگرسیون تحلیل و پیرسون

هستند  معناداري رابطه داراي اطالعات، دو به دو کسب ينحوه و منبع ارزیابی معیار منبع، نوع عوامل
 صنعت کارآفرینان یابیاطالع رفتار بر را تأثیرگذاري سهم بیشترین اطالعات، منبع نوع و نیز عامل

هاي تخصصی را به عنوان همچنین کارآفرینان صنعت گیاهان دارویی، نمایشگاه .دارد دارویی گیاهان
اند و صحت و درستی اطالعات کسب شده براي آنها از اولویت اول خود در استفاده از منبع دانسته

 اهمیت بیشتري برخوردار بوده است و آنها براي کسب اطالعات، رجوع به منابع اطالعات شخصی خود
 در گذارانسیاست به پژوهش این در آمده بدست دهند. نتایجهاي دیگر ترجیح میرا نسبت به شیوه

  .رساندمی یاري متناسب با نیاز کارآفرینان اطالعاتی کارآمد و نظام طراحی
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  مقدمه

است، این واژه بیانگر اثرات قابل توجه اطالعات بر تمام ابعاد زندگی انسان  19عصر اطالعاتدنیاي امروز، 
نام  20و سرعت فزاینده تغییرات در این عصر است. در همین راستا قرن بیستم قرن انفجار اطالعات

حال قابل تصوري در  گرفته است چرا که در هر دقیقه در جهان حجم زیادي از اطالعات با سرعت غیر
هاي در دسترس به سرعت در حال فزونی است و انتشار و فراگیر شدن است و میزان اطالعات و داده

گردد و کاربران اطالعات با مشکلی به نام اضافه بار مدیریت اطالعات با سختی بسیاري همراه می
انفجار «و » بار اطالعاتاضافه «در حقیقت عبارات  .)2013، 22شوند (اوکانرمواجه می 21اطالعات
هاي مختلف کاربران خلق شده است. یابی گروههاي اطالعاتی و رفتار اطالعبراي مطالعه نیاز» اطالعات

بدیهی است با انتشار روز افزون اطالعات، امکان مطالعه و دسترسی به تمام مدارك و منابع در سراسر 
حل مناسب براي در اختیار داشتن اطالعات دقیق صحیح و بهنگام استفاده از دنیا وجود ندارد و راه

فرایند جستجوي اطالعات به روشی صحیح و آگاهانه است. الزم به توضیح است که فرایند کسب 
  )2000، 24نامند. (ویلسونمی 23یابیتوسط فرد را در اصطالح رفتار اطالع اطالعات

خواهند زنده بمانند و رشد کنند، جداي از العات، جوامعی که میبا توجه به تحوالت بنیادین عصر اط
، 25هاي جدید دارند (خانهاي اقتصادي موجود، نیاز به تشخیص مستمر فرصتها و قابلیتشایستگی

هاي ها و مهارتوکارهاي کارآفرینانه یکی از توانایی). به همین سبب تشخیص فرصت براي کسب2011
اي بر ست. مطالعات حوزه کارآفرینی نشان از این دارد که توجه و تأکید ویژهمهم و غیر قابل انکار ا

ها توسط کارآفرینان برداري از فرصتنقش استراتژیک، مهم و کلیدي اطالعات در شناسایی و بهره
توانند با وکارها میگذاران کسب). کارآفرینان و بنیان26،2006صورت پذیرفته است (آترتون و هانون
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یابی اثربخش در گام نخست عملکرد سازمان خود را بهبود بخشند و در گام بعدي تغییرات اطالعرفتار 

  )2015و همکاران،  27اساسی براي توسعه صنعت مرتبط با خود را ایجاد نمایند. (ونگ

ترین منبع و تنوع گیاهان دارویی در دنیا به ایران و ترکیه اختصاص دارد. سهم در این میان، غنی
جهانی از فروش محصوالت مشتق از گیاهان دارویی حدود صد و بیست و چهار میلیارد دالر تجارت 

میلیون دالر است  90تا  60رغم گستردگی و در این حوزه، تنها قریب به بوده است که سهم ایران علی
قیات که این مقدار کمتر از نیم درصد کل تجارت جهانی است. بیشترین تولیدات ایران به زعفران و عر

تا  10شود ي گیاهی که گفته میگونه 7500شود و این در حالی است که بیش از گیاهی مربوط می
در صد آنها دارویی است و میزانی معادل کل اکولوژي گیاهی قاره اروپا، در ایران موجود است  15

 گیاهان شتک به کشور، کشاورزي اراضی از هکتار هزار 66 حدود حاضر حال ). در1389(کشفی بناب، 

شود که اغلب به صورت خام و بدون می تولید محصول تن هزار 65 دارد و حدود اختصاص دارویی
این در حالی است که بسیاري از مواد گیاهی مورد نیاز  .گرددهاي مختلف صادر میفرآوري به کشور

). 1392گیاهان دارویی،د (سندملی توسعه شواز خارج وارد می ،هاي گیاهی کشوردر صنعت تولید دارو
عدم رغبت و موفقیت کارآفرینان و فعاالن این حوزه در ورود به صنعت فرآوري گیاهان دارویی را 

) شرط رشد، موفقیت و 2013(28یابی آنان دانست، چنانچه کومر و شوکالتوان مرتبط با رفتار اطالعمی

رآمد از طریق فرایند صحیح رفتار وکارها را در دسترسی به اطالعات اثربخش و کافراگیر شدن کسب
ها به دلیل اثرات مستقیم بر یابی مدیران و مؤسسان شرکتدانند. همچنین رفتار اطالعیابی میاطالع

ها، صنایع و تواند یکی از دالیل موفقیت و عدم موفقیت شرکتسازمان و صنعت مرتبط خود می
  )2013، 30؛ لین و یو2003الینگر و همکاران، ؛ 29،2002وکار باشد. (الینگر و بسترومهاي کسببنگاه

تواند با یابی به قدري است که میاند اهمیت مطالعه رفتار اطالع) اشاره کرده2015و همکاران ( 31ونگ

وکار، کارآفرینان را به عامل حیاتی تغییر در صنعت تبدیل وجود تغییرات گسترده روند محیط کسب
رسد ایند کسب اطالعات کارآفرینان ضروري است. اما به نظر میکند. به همین خاطر توجه ویژه به فر
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رفتار نمایند. این در حالی  رسانی از کارآفرینان نیز انتظار دارند همانند سایر کاربرانمتخصصان اطالع

هاي کارآفرینان و نوآوران بعضاً براي خودشان نیز نامشخص است ( است که باید در نظر داشت که نیاز
هاي جدیدي هستند تا بتوانند خالقیت ) زیرا آنان همواره به دنبال ایده2014، 32و خدیج میلز، کنزك

ي ظهور برسانند. به همین دلیل ممکن است شیوه جستجوي اطالعات و نحوه کسب خود را به منصه
  )2015آن با سایر کاربران متفاوت باشد. (ونگ و همکاران،

ت گیاهان دارویی از معدود صنایعی است که با رشد دورقمی حال مسئله اینجاست با توجه به اینکه صنع
) و با در نظر گرفتن موقعیت طبیعی و مستعد ایران در تولید گیاهان 1389همراه است (کشفی بناب،

دارویی، حضور متخصصین این حوزه، فراگیر شدن استفاده از گیاهان دارویی در جهان و ایران، افزایش 
ص ملّی،کاهش نرخ بیکاري و با وجود امکانات مناسب تحقیقاتی در درصد تولید ناخال 5حداقل 
هاي داروسازي و مراکز تخصصی، این صنعت همچنان با مشکالت بسیاري مواجه است. با توجه دانشکده

هاي این صنعت براي اقتصاد کالن کشور، هنوز هم توزیع نامناسب گیاهان دارویی در به تمام مزیت
ی ) مواد فرآوري نشده گیاهی با حداقل ارزش ممکن (سندملی توسعه گیاهان تن 1000کشور، صادرات (

که هزینه سنگین واردات دارویی را هم به دنبال -رویه از داروهاي شیمیایی)، استفاده بی1392دارویی،
خورد. با و عدم گرایش کارآفرینان به بازار رو به گسترش این محصوالت در کشور به چشم می -دارد

نکات عنوان شده، یکی از دالیل ایجاد این مسئله را باید در فقدان شناخت رفتار و مسیر  توجه به
گذاران، کارآفرینان و متخصصان یابی کارآفرینان و فعالین این بخش، جستجو کرد. چرا که سرمایهاطالع

م دسترسیِ رسانی در حوزه کسب وکار، عدهاي اطالعبه دلیل عدم وجود اطالعات مناسب، نبود پایگاه
یابی هاي اطالعربط از فرایند) و ناآگاهی مسئوالن ذي2015اصولی به منابع اطالعاتی (ونگ و همکاران، 

دهند. چرا که ورود به مندان به این حوزه، تمایلی براي ورود به این عرصه نشان نمیکارآفرینان و عالقه
یابی مناسب، ون داشتن رفتار اطالعرشد جهانی، بدهاي روبهوکار و شناسایی فرصتي کسبعرصه

کننده براي ورود ترین عامل تحریکرسد چرا که اطالعات و منابع اطالعاتی مهمغیرممکن به نظر می
  )33،2011وکار است. (کالپر و الوهاي مختلف کارآفرینی و ایجاد کسببه عرصه

ع منابع طبیعی ایران هستند و ي وسینظر به اینکه گیاهان دارویی یکی از منابع ارزشمند، در گستره
نقش مهمی در سالمت جامعه، اشتغال زایی و صادرات غیر نفتی دارد، ضروري است تا مطالعات گسترده، 

اي در خصوص وضعیت و جایگاه کارآفرینان صنعت گیاهان دارویی کشور صورت دقیق و همه جانبه
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بهداشتی موجب  و آرایشی دارویی، غذایی، صنایع در دارویی گیاهان از استفاده به جهانی رویکرد پذیرد.

اي و هاي علمی و تحقیقات پایهشده است تا مسئوالن این حوزه درصدد برآیند تا از طریق روش
یابی کارآفرینان صنعت گیاهان دارویی را شناسایی و براي بهبود و تسریع کاربردي، فرایند رفتار اطالع

ریزي مدون و مناسبی گذاران و متخصصین به این عرصه، برنامهیهمراحل آن و ترغیب کارآفرینان، سرما
صورت طراحی دقیق و مناسب ساختار اطالعاتی با استفاده از شناخت  را انجام دهند. بدیهی است در

صحیح از  برداريبهره و تواند پیشگام توسعهیابی کارآفرینان این عرصه، کشور میاصولی از رفتار اطالع
باشد. به همین جهت و با توجه به اهمیت منابع اطالعاتی، شیوه کسب اطالعات  این نعمت الهی

یابی، پژوهشگر به دنبال پاسخگویی کارآفرینان و معیارهاي ارزیابی منبع کارآفرینان در حوزه رفتاراطالع
 هاي زیر است تا با پاسخ به این سؤاالت و با تحقق اهداف این پژوهش گامی در جهت تسریعبه پرسش

  توسعه پایدار کشور بردارد. 
 اند؟یابی کارآفرینان صنعت گیاهان دارویی کدامعوامل تأثیرگذار بر رفتار اطالع . 1

 کدام است؟ ییدارو یاهانصنعت گ انمنابع مورد استفاده کارآفرین یتاولو . 2

هاي منبع و شیوه کسب یابی (نوع منبع، ویژگیآیا بین عوامل تأثیرگذار بر رفتار اطالع . 3
 اي وجود دارد؟ات) رابطهاطالع

 رفتار هاي منبع و شیوه کسب اطالعات) برتأثیرگذار (نوع منبع، ویژگی عوامل سهم . 4
  دارویی به چه میزانی است؟ گیاهان صنعت کارآفرینان یابیاطالع
  ادبیات تحقیق

  الف)ادبیات نظري تحقیق
 به وابسته عموماً مفهوم اطالعات است. فنی هايمحیط تا روزمره کاربرد از تنوع معنایی داراي اطالعات

، 34است (دوي و دالمینی و نمایش الگو مفهوم، دانش، آموزش، فرم، داده، کنترل، ارتباط، ادراك، اندیشه،

ها است که به زبان خاصی قابل بیان و هدفمند از داده 35اي ساختار یافته). اطالعات مجموعه2014

گیري و انجام کار است است که مبناي فرایند تصمیم، پردازش و ادراك ذهنی اطالعات 36است. دانش

                                                             
34 Devi and Dlamini 
35 Structured 
36 Knowledge 



 29                                               ../ براري و دیگران                                              ی.ابیبر رفتار اطالع رگذاریعوامل تأث

 
هاي ). پس از جنگ جهانی دوم به دلیل افزایش تولیدات اطالعاتی در زمینه37،2013( دده و حسن زاهل

یابی در کنفرانس اطالعات علمی انجمن سلطنتی مختلف براي نخستین بار، موضوع رفتار اطالع
ن کنفرانس، تحقیقاتی پیرامون نحوه استفاده کاربران از مطرح گشت. در ای 1948انگلستان در سال 

یابی انسان گشت. پس اطالعات ارائه گردید که این امر آغاز رویکردي نوین درحوزه مطالعه رفتار اطالع
یابی در واشنگتن، مطالعات رفتار اطالعالمللی اطالعات علمی ، کنفرانس بین1958از ده سال در سال 

)، 2000( 39). مطابق دیدگاه ویلسون38،2014بررسی قرار داد (هوپنفلد و اسمیترا پیگیري و مورد 

ي هاي اطالعاتی است که همهتر رفتار جستجوگر در تعامل با نظامیابی شامل سطح جزئیرفتار اطالع
هاي دلخواه چه در سطح تعامل او با رایانه و یا در سطح انتزاعی (مثل تعیین تعامالت انسان با نظام

گردد و کلیه اقدامات ذهنی نظیر قضاوت اري براي انتخاب و نحوه دستیابی به منبع) را شامل میمعی
ها یا انتخاب شیوه دسترسی به اطالعات را نیز در بر خواهد داشت. به اعتقاد او رفتار ي ربط دادهدرباره
کننده اطالعات، ذخیرههاي ي آن، فرد ممکن است به نهادیابی مبتنی بر هدف است که در نتیجهاطالع

یابی هاي اطالعاتی و یا با سایر افراد ارتباط برقرار کند و عوامل بسیاري بر فرایند رفتاراطالعسیستم
  )40،2011جستجوگر مؤثر است. (السکري

  ب)ادبیات تجربی تحقیق
هاي فردي چون سابقه، تجربه فرد و عواملی چون انگیزه افراد، )، ویژگی1968( 41هاي پایسلیپژوهش

اي، نوع منبع، نظام اجتماعی و اقتصادي را به عنوان موارد مؤثر در معیار ارزیابی منابع، تشکیالت حرفه
گ، ) نیز نوع منبع اطالعاتی، زبان و فرهن2011یابی افراد معرفی کرده است. السکري (رفتار اطالع

زیرساخت فنّاوري اطالعات، دانش و تجربه فردي، نیاز اطالعاتی، معیار انتخاب منابع اطالعاتی را در 
) نشان از آن دارد که نیازهاي 2011( 42یابی مؤثر دانسته است. پژوهش نیو و همینگررفتاراطالع

ر بیشتري بر هاي کسب اطالعات و معیارهاي انتخاب منبع تأثیاطالعاتی، منابع اطالعات، شیوه
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هاي فرهنگی را در رفتار هاي اجتماعی و گرایش) شبکه2011(43گذارد. لی و چویابی میرفتاراطالع

اي، نوع هاي کاري و مراحل زندگی حرفهدانند. پژوهشی دیگر، تخصص و نقشمؤثر می 44یابیاطالع

است. یابی عنوان کردهراطالعهاي دستیابی به اطالعات را از عوامل مهم تأثیرگذار بر رفتامنبع و شیوه
  )452014(رابسون و رابینسون،

ترین عوامل تأثیرگذار بر رفتار هاي اخیر محققان مهمهاي صورت گرفته در سالدر بسیاري از پژوهش 
یابی جستجوگر را شامل روش و ابزار جستجو، معیار انتخاب منبع، نوع منبع و نحوه دستیابی به اطالع

) نیز 2015و دیگران ( 47). فنگ2013و همکاران،( 46کنند (عباساطالعات معرفی میاطالعات و نوع 

هاي محیطی، نوع منبع، تجربه، دانش پیشین، معیار ارزیابی منبع، رشته در تحقیقات خود زمینه
) 1378اند. بابایی (یابی جستجوگر مؤثر قلمداد کردههاي ارتباطی را بر رفتار اطالعتحصیلی و کانال

داند که این موارد در آن مورد توجه یابی را یکی از انواع مطالعه نیازهاي اطالعاتی میعه رفتار اطالعمطال
بندي اطالعات، میزان استفاده گیرد: منابع اطالعاتی، شیوه دسترسی به اطالعات، نوع و ترکیبقرار می

دسترسی به اطالعات، معیارهاي  از هریک از منابع اطالعاتی، میزان وابستگی کاربر به منابع انسانی در
هاي تخصصی ) در پژوهش خود نمایشگاه1383انتخاب منابع از لحاظ صحت و دقت اطالعات. ادهمی (

ترین منبع دانشجویان رشته کشاورزي عنوان نموده است و روزآمد بودن اطالعات منابع را را مهم
) حاکی از آن 1383پژوهش صفري راد ( هايترین عامل براي رجوع به آن عنوان کرده است. یافتهمهم

  گیرد.برداري قرار میاست که منابع اطالعاتی غیررسمی، بیشتر از منابع رسمی مورد بهره
یابی جستجوگر، محقق در این پژوهش با بررسی ي عوامل تأثیرگذار بر رفتاراطالعبا توجه به گستره

ران، سه عامل از مهمترین عوامل تأثیرگذار مطالعات صورت گرفته و تحقیقات انجام شده توسط پژوهشگ
یابی را در بین کارآفرینان صنعت گیاهان دارویی مورد بررسی قرار داده است. این بر فرایند رفتاراطالع

عوامل عبارتند از: نوع منبع اطالعاتی، معیارهاي ارزیابی منابع و شیوه کسب اطالعات. منبع اطالعات 
گذارد. به همین خاطر اسناد و مدارك، شرایط و حتی به اشتراك میحامل اطالعاتی است که آن را 
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)، منبع اطالعات نقطه مرکزي 2010( 48توانند منبع اطالعاتی باشند. به اعتقاد هویالها نیز میمکان

بندي منابع اطالعاتی آن را یابی به اطالعات است. او در تقسیمتجمع اطالعات و یا نقطه مرکزي دست
نماید و در بعد دیگري منابع اطالعاتی را به دودسته منابع خلی و خارجی تقسیم میبه دو بخش دا

هاي نماید. او منابع استراتژیک را منبع کلیدي و یا تواناییاستراتژیک و منابع غیراستراتژیک تقسیم می
ي ادراك هاکند. معیار انتخاب منبع اشاره به فاکتورهاي ذهنی دارد و بر روشاصلی و مهم اطالق می

ذهنی فرد از مطلوبیت منبع در راستاي ارضاي نیاز اطالعاتیش استوار است. شیوه کسب اطالعات بیانگر 
  )2000روش عینی جستجوگر در نیل به منبع اطالعات است. (ویلسون،

  یابیج) عوامل مؤثر بر رفتار اطالع
  نوع منبع اطالعات

یابی جستجوگران ) در پژوهش خود بر نقش بارز منابع اطالعاتی در رفتار اطالع1985( 49اولیسون 
ترین منبع اطالعاتی اعضاي هیأت علمی را به عنوان مهماشاره داشت ضمن اینکه او مجالت علمی 

) در تحقیق دیگري که به بررسی نیازهاي اطالعاتی مدیران 2010(50معرفی نمود. همچنین کاسیم 

ي کوچک و متوسط پرداخت، نشان دادکه همکاران(رقبا) منبع اطالعاتی قابلی براي کسب هاشرکت
هاي آموزشی و جستجوهاي اینترنت اطالعات هستند. همچنین او منابع مورد عالقه کارآفرینان را دوره

  معرفی کرده است. 
  معیار ارزیابی منابع

اولویت اول عوامل تأثیرگذار بر رفتار )، در تحقیق خود فاکتورهاي انتخاب منبع را 2001( 51زنگ
پذیري، یابی دانست و پس از آن نوع منبع را مؤثر خواند. همچنین او معیار انتخاب منابع را دسترساطالع

هاي فردي و هنجارهاي هاي تخصصی، نوع رشته تحصیلی، تفاوتمندي، دانش و مهارترضایت
) در دسترس بودن منابع را به عنوان 2003(52گاندااست. مطالعه اداره آمار اواجتماعی بیان نموده

) صحت اطالعات موجود در 2010و دیگران (53ترین شاخص ارزیابی منبع نشان داده است. شاهمهم
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ترین ) مهم2005(55و آلویز )2012(54اکانر ارزیابی منبع معرفی کرده است. ترین شاخصمنبع را از مهم

)، معتقدند که 2014(56دانند. رابسون و رابینسونا هزینه میعامل در ارزیابی منابع توسط جستجوگر ر

هاي قبلی پیرامون استفاده از یک منبع، هایی نظیر آشنایی با موفقیتمنبع اطالعاتی باید داراي ویژگی
) بر 2014(57قابلیت اعتماد، روزآمد بودن، کیفیت و قابلیت دسترسی باشد. مرادفیض و ستین دامار

نان در شناسایی منابع اطالعاتی تأکید نمودند و کیفیت ذهنی اطالعات را از میزان تجربه کارآفری
)، استفاده از منابع انسانی، 1383هاي منبع دانستند. در پژوهش خاکپور (ترین ویژگیمهم

ترین موانع و مشکالت در دستیابی به اطالعات مورد است. مهم یابی بودهترین روش اطالعپراستفاده
نابع مورد نیاز در منابع اطالعاتی کتابخانه و روزآمد نبودن منابع موجود عنوان شد. در نیاز، نبود م

) نیز معیارهایی همچون ارتباط منبع با سایر منابع، انسجام و پیوستگی و سرعت 1393پژوهش براري (
  اند.در کسب اطالعات به عنوان معیارهاي ارزیابی منبع مطرح شده

  نحوه کسب اطالعات
ها اغلب براي دسترسی به منابع حاکی از آن است که مدیران شرکت )2003اداره آمار اوگاندا ( مطالعات

هاي دولتی در ارائه اطالعات نمایند و سیستمچهره استفاده میبهاطالعات مورد نیاز خود، از ارتباط چهره
دولتی اکتفا هاي وکار به اطالعات نهادکند و صاحبان کسبوکار ضعیف عمل میبنیادین کسب

اي ) در تحقیقات خود نشان دادند که استفاده از منابع کتابخانه2009و همکاران ( 58کنند.کاسیمنمی
) بیان داشت 2010و رجوع به کتابخانه براي مدیران از جذابیت کمی برخوردار است. همچنین کاسیم (

طالعات و تجربیات خود با سایر وکار خود را از طریق تعامل و تبادل ااغلب کارآفرینان، اطالعات کسب
) اشاره نمودند که 2014اند. مرادفیض و ستین دامار(کارآفرینان، دوستان و آشنایان به دست آورده

  پردازند. هاي دولتی) به جستجوي اطالعات میکارآفرینان بیشتر از طریق منابع رسمی (سازمان
)، 1393ن و بخش کیفی پژوهش براري(در این پژوهش بر اساس مطالعات انجام شده تحقیقات پیشی

ها، منابع و در بخش نوع منبع اطالعاتی مواردي نظیر کتاب و مجالت تخصصی، تصاویر و فیلم
هاي شخصی، منابع اینترنتی، همکاران، صاحبان صنایع و رقبا، گزارش مجامع علمی، مراکز مجموعه
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ها، پزشکان ، محصوالت ارائه شده در نمایشگاههاي پژوهشینامه ها و طرحها، پایانتحقیقاتی و پژوهشگاه

اند. در معیارهاي ارزیابی منبع در این پژوهش نیز گیاهی مورد سنجش قرار گرفته-و مراکز طب سنتی
گیري، در دسترس بودن، قابلیت اعتماد، هاي سرعت در کسب اطالعات، سهولت استفاده و بهرهشاخص

، صحت و درستی اطالعات، ارتباط منبع با سایر منابع را انسجام و پیوستگی، روزآمد بودن، هزینه
ها، مراجعه حضوري به گیرد و نحوه کسب اطالعات شامل: مراجعه حضوري به کتابخانهدربرمی
ها و...) و ها و سازمانهاي موجود (مانند کتابخانهها و وبالگهاي مرتبط، مراجعه به وبسایتسازمان

نت (موتورهاي جستجو، پست الکترونیک و ...)، مراجعه به منابع شخصی، استفاده از خدمات شبکه اینتر
ها و ها نمایشگاهبرقراري ارتباط با همکاران و متخصصان داخل و خارج از کشور، حضور در کنفرانس

 هاي اجتماعی اینترنتی است.هاي داخلی و خارجی، استفاده از شبکهنشست
 

  شناسیروش
تحقیق کاربردي است، زیرا در جهت توسعه و دانش کاربردي پژوهش حاضر از حیث هدف یک 

گیرد و از حیث نحوه گردآوري یابی، کارآفرینی و گیاهان دارویی انجام میهاي اطالعدر حوزه
ها توصیفی از نوع همبستگی است، زیرا به بررسی روابط و تأثیر متغیرهاي مستقل تحقیق داده

پردازد. از لحاظ میزان نظارت و درجه کنترل، مطالعه می یابی)با متغیر وابسته (رفتار اطالع
  حاضر از نوع تحقیقات پیمایشی است .

ي مورد مطالعه در این پژوهش کارآفرینان صنعت گیاهان دارویی شهر تهران است که جامعه
هاي ثبت شده در شهر تهران در حوزه گیاهان دارویی به در قالب شرکت 92-93در سال 

شرکت کارآفرینانه در حوزه گیاهان دارویی  200ازند که تعداد اعضاي این جامعه پردفعالیت می
نفر تعیین گردید، که  127مورگان تعداد  -است. نمونه مورد مطالعه براساس جدول کرجسی

نفر از کارآفرینان صنعت  140اند. پرسشنامه تحقیق میان به صورت تصادفی ساده گزینش شده
هاي ن توزیع گشت (جهت کاهش احتمال ریزش تعداد پرسشنامهگیاهان دارویی شهر تهرا

هاي توزیع شده بیش از هاي پژوهش و کاهش خطا، تعداد پرسشنامهدریافت شده از نمونه
پرسشنامه در اختیار  131است) که از این تعداد تعداد نمونه تعیین شده در نظر گرفته شده

) 1وهش در جدول (به جامعه آماري پژ محقق قرار گرفت. اطالعات جمعیت شناختی مربوط
  بیان گردیده است
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  ها بر حسب جنسیت، سن، تحصیالت و رشته تحصیلی. توصیف نمونه1جدول     

 متغیر

 رشته تحصیلی تحصیالت سن جنسیت
 زن

زیر  مرد
30

سال
 

30
-

39
سال

 

40
-

49
سال

 

ش از 
بی

50
سال

 
 دیپلم

 فوق دیپلم

س
 لیسان

س
 فوق لیسان

 دکترا

 داروسازي

 کشاورزي

 مدیریت

 علوم انسانی

 مهندسی

 فراوانی

61 70 1 52 50 28 5 13 30 53 30 26 48 23 17 17 

 درصد

4/53  6/46  1 39 38 22 8/3  9/9  9/22  5/40  9/22  8/19  6/36  6/17  13 13 

هاي منبع و شیوه کسب اطالعات) با توجه به بخش (نوع منبع، ویژگی 3ي این پژوهش در پرسشنامه
 ) طراحی و تدوین گردیده است. روایی1393صورت گرفته با روش تحقیق کیفی براري (تحقیقات 

 روایی احراز گردید. 60سازه روایی و 59محتوا روایی پژوهش با استفاده از این در استفاده مورد پرسشنامه

 بانیز  سازه اساتید و خبرگان تأیید شده است و روایی متخصصین صنعت گیاهان دارویی، توسط محتوا

  است. شده انجام تأییدي عاملی تحلیل از استفاده
نوع  هايمهپرسشنا ضرایب سنجیده شده است که در این پژوهش پایایی ابزارها از طریق آلفاي کرونباخ

ها با دادهده است. ) بیان گردی2در جدول ( یابیشیوه کسب اطالعات و رفتار اطالعویژگی منبع، ، منبع
  قرار گرفتند.تحلیل مورد  LISREL (8,5)و  SPSS(20)افزارهاي آماري استفاده از نرم

  . ضرایب پایایی آلفاي کرونباخ متغیرهاي پژوهش2جدول 
  ضریب پایایی متغیر  تعداد گویه  متغیر

  851/0  11 نوع منبع
  785/0  9 معیارهاي انتخاب

  780/0  9 شیوه کسب اطالعات
  958/0  14  یابیرفتار اطالع

نده این نشان ده ضرایباین )، 2با توجه به ضرایب پایایی آلفاي کرونباخ متغیرهاي پژوهش جدول (
  ها از قابلیت اعتماد و به عبارت دیگر از پایایی الزم برخوردار است.است که پرسشنامه

و  مایر کیسر، کفایت آزمون ،انجام تحلیل عاملی روایی جهت هابودن داده مناسب از اطمینان براي
در نوسان است در صورتی  1و 0مقدار آن همواره بین  شد. انجام بارتلت آزمون ) وKMOاوکلین (
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 5/0 ها براي تحلیل عاملی مناسب نخواهد بود و اگر مقدار آن بینباشد داده 5/0کمتر از  KMO که
هاي موجود باشد همبستگی 7/0 بزرگتر از ها متوسط بوده و اگر مقدار این شاخص،باشد داده 69/0 تا

براي  بارتلت آزمون مقدار و KMOآزمون  مقدار. ها براي تحلیل عاملی مناسب خواهند بوددر بین داده
) بیان گردیده 3یابی در جدول (شیوه کسب اطالعات و رفتار اطالعویژگی منبع، ، متغیرهاي نوع منبع

  .است تأییدي عاملی تحلیل جهت انجام وارد شده کفایت نمونه و متغیرهاي از حاکی است که
  گیري براي متغیرهاي پژوهشضرایب آزمون کیفیت نمونه. 3جدول 

  گیريوضعیت کفایت نمونه  سطح معناداري  بارتلت KMO  متغیر
 مطلوب  001/0  214/1160  899/0  نوع منبع اطالعات

 مطلوب  001/0  565/701  748/0  معیارهاي انتخاب منبع اطالعات

 مطلوب  001/0  384/635  846/0  شیوه کسب اطالعات

 مطلوب 001/0  959/1955  945/0  یابیرفتار اطالع

 

هاي کمی در پژوهش حاضر، از آمار در دو سطح توصیفی (فراوانی، درصد، به منظور تجزیه و تحلیل داده
بهره گرفته  Lisrelو  SPSSمیانگین، انحراف معیار، ضریب تغییرات) و استنباطی با استفاده از نرم افزار 

تأییدي استفاده گردیده است. همچنین شده است. براي بررسی روایی سازه پرسشنامه از تحلیل عاملی 
) و تحلیل CVهاي همبستگی پیرسون، ضریب تغییرات (پژوهش از آزمون به منظور بررسی پرسش

  رگرسیون استفاده شده است.
  
  

  هایافته
و تحلیل  گیردگیري مورد استفاده قرار میهاي اندازهمقیاستحلیل عاملی به منظور سنجش روایی 

تحلیل عاملی نتایج  ).1391کارشکی، کند (ها را محاسبه میییدي میزان برازش مدل با دادهأعاملی ت
 3/0هاي ابزار مورد نظر باالي ي گویهبار عاملی همهمتغیرهاي پژوهش نشان داده است که  تأییدي

نوع منبع،  ییديأت عاملی تحلیل اجراي از حاصل هاي برازشاست و شاخص است و در حالت مطلوبی
  .دهندمی نشان را ابزار پس از اصالح مدل، اعتبار مناسب شیوه کسب اطالعاتویژگی منبع و 
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  شیوه کسب اطالعاتویژگی منبع و املی تأییدي نوع منبع، هاي برازش مدل تحلیل عشاخص. 4جدول 

  مقدار شاخص
  هاي برازش مدلشاخص

  نوع منبع  ویژگی منبع  شیوه کسب اطالعات
02/35  56/25  90/68  square-Chi )2χ( 

17  17  40  DF  
06/2  503/1  722/1  /DF2χ  

090/0  062/0  075/0  RMSEA  
94/0  96/0  91/0  GFI  
88/0  89/0  85/0  AGFI  
96/0  94/0  97/0  NFI  

000/0  000/0  000/0  P-value  
  

هاي گونه که در ادبیات تحقیق اشاره شد، بر مبناي پژوهشبه سؤال اول پژوهش، همانبراي پاسخ 
ترین عوامل اثرگذار که یابی کارآفرینان، مهمهاي صورت گرفته در حوزه رفتار اطالعپیشین و پژوهش

ی محقق در این پژوهش به آن پرداخته است عبارت است از: نوع منبع اطالعاتی، ویژگی منبع اطالعات
  و شیوه کسب اطالعات توسط کارآفرینان صنعت گیاهان دارویی.

میانگین، انحراف معیار، ضریب  SPSS 20با استفاده از نرم افزار ، براي پاسخ به سؤال دوم پژوهش
 بندي، براي همه سؤاالت پرسشنامه به شرح زیر محاسبه شده است:و اولویت )CV(تغییرات 

 ) هاي شخصی ها و منابع و مجموعهارائه شده در نمایشگاه) محصوالت 5با توجه به جدول
 آیند.ترین منبع اطالعات کارآفرینان به شمار میبه عنوان مهم

 
  نوع منبع اطالعات تیدرجه اهم يبندتی. جدول اولو5جدول 

  اولویت  )CVضریب تغییرات (  انحراف معیار  میانگین  متغیرها
 1 2242/0  8252/0  6794/3 هامحصوالت ارائه شده در نمایشگاه

 2 2452/0  9456/0  8550/3 هاي شخصیمنابع و مجموعه

 3 2564/0  0142/1  9542/3 همکاران، صاحبان صنایع و رقبا

 4 2667/0  9529/0  5725/3 یاهیگ-پزشکان و مراکز طب سنتی

 5 3411/0  3671/1  0076/4 هاها و وبسایتوبالگ

 6 3717/0  3621/1  6641/3 هامراکز تحقیقاتی و پژوهشگاه

 7 3854/0  4360/1  7252/3 گزارش مجامع علمی

 8  4018/0  3619/1  3893/3 نشریات و مجالت تخصصی
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  اولویت  )CVضریب تغییرات (  انحراف معیار  میانگین  متغیرها
 9  4178/0  4036/1  3588/3 کتاب

 10  4727/0  1655/1  4656/2 هاتصاویر و فیلم

 11 5525/0  4047/1  5420/2 هاي پژوهشیپایان نامه ها و طرح

  
هاي نوین، یافتن بازار و تولید کارآفرینان صنعت گیاهان دارویی براي یافتن ایدهرسد به نظر می

ها، استانداردها نامهها و آیینمحصوالت جدید به میزان زیادي متکی محصوالت ارائه شده در نمایشگاه
قرار  هاي پژوهشی را مورد توجههاي علمی و طرحنامهو سایر منابع شخصی هستند و استفاده از پایان

 دهند.نمی

 ) هاي کارآفرینان ترین معیار) از مهم6صحت و درستی و روزآمد بودن اطالعات در جدول
براي انتخاب منبع است. همچنین کارآفرینان صنعت گیاهان دارویی در دسترس بودن منابع 

  کنند.و سهولت استفاده از اطالعات را در اولویت ارزیابی از منابع خود لحاظ نمی
  بندي درجه اهمیت ویژگی منبع اطالعات. جدول اولویت6جدول 

  اولویت  )CVضریب تغییرات (  انحراف معیار  میانگین  متغیرها
 1 0844/0  4118/0  8779/4 صحت و درستی اطالعات

 2 0872/0  4191/0  8015/4 روزآمد بودن

 3 1151/0  5266/0  5725/4 قابل اعتماد بودن

 4 2788/0  0750/1  8550/3 انسجام و پیوستگی

 5 3064/0  1508/1  7557/3 سرعت در کسب اطالعات

 6 3229/0  1390/1  5267/3 هزینه

 7 3463/0  2347/1  5649/3 ارتباط منبع با سایر منابع

 8 4105/0  2599/1  0687/3 در دسترس بودن

 9 4186/0  2143/1  9008/2 گیريسهولت استفاده و بهره

 )شخصی و ارتباط با همکاران و متخصصان داخل کشور ) مراجعه به منابع 7بر اساس جدول
هاي کسب اطالعات در کارآفرینان این حوزه است و کارآفرینان در بیشتر ترین شیوهاز مهم

هاي خارجی از خود ها و نشستها، نمایشگاهمواقع تمایل چندانی براي حضور در کنفرانس
 دهند.نشان نمی
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  اهمیت شیوه کسب اطالعاتبندي درجه جدول اولویت. 7جدول 

  میانگین  متغیرها
انحراف 

  معیار
ضریب تغییرات 

)CV(  
  اولویت

  1  2539/0  9752/0  8397/3  مراجعه به منابع شخصی
  2  2602/0  9734/0  7405/3  ارتباط با همکاران و متخصصان داخل کشور

  3  3011/0  0299/1  4198/3  هاي داخلیها و نشستها نمایشگاهحضور در کنفرانس
هاي موجود(مانند ها و وبالگمراجعه به وبسایت

ها و...) و استفاده از خدمات شبکه ها و سازمانکتابخانه
  هاي جستجو، پست الکترونیک و ...)اینترنت (موتور

8855/3  3280/1  3417/0  4  

  5  3922/0  3024/1  3206/3  هاي مرتبطمراجعه حضوري به سازمان
  6  4767/0  1136/1  3359/2  اینترنتیهاي اجتماعی استفاده از شبکه

  7  4890/0  5827/1  2366/3  ارتباط با همکاران و متخصصان خارج از کشور
  8  4958/0  1203/1  2595/2  هامراجعه حضوري به کتابخانه

  9  5314/0  4036/1  6412/2  هاي خارجیها و نشستها، نمایشگاهحضور در کنفرانس
 

 ) ي آنها، دارم به اطالعاتی دست یابم که با مطالعهمن دوست ") عبارت 8بر اساس جدول
از اهمیت بیشتري در بین پاسخ دهندگان برخوردار  "تر شودام به آن موضوع کاملنگرش
 است.

 یابیبندي درجه اهمیت رفتار اطالعجدول اولویت .8جدول 

انحراف   میانگین  متغیرها
  معیار

ضریب تغییرات 
)CV(  اولویت  

ي اطالعاتی دست یابم که با مطالعهمن دوست دارم به 
 تر شود.ام به آن موضوع کاملآنها، نگرش

8626/3  9826/0  2543/0 1  

را  براي دسترسی به اطالعات موردنیاز خود، نهایت تالشم
 کنم.می

9237/3  0857/1  2767/0 2  

اطالعاتی که رویکرد جدیدي به یک موضوع دارند نیز 
 مورد توجه من است.

8015/3  0628/1  2795/0 3  

  4 2800/0  0901/1  8931/3 رسیدن به اطالعات در اولین تالش
  5 2816/0  0383/1  6870/3 برخورد محتاطانه با مقابل اطالعات ندانسته

هاي براي دسترسی به اطالعات مورد نیاز خود، از شیوه
 گیرم.جستجوي مختلفی بهره می

8244/3  0776/1  2817/0 6  

  7 2833/0  1184/1 9466/3 اطالعات بازیابی شده مشکل داشتن در فهم
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انحراف   میانگین  متغیرها
  معیار

ضریب تغییرات 
)CV(  اولویت  

با گذشت زمان، دسترسی به اطالعات مرتبط بیشتر 
 شودمی

4962/3  0910/1  3120/0 8 

 9 3297/0  1527/1  4962/3 سخت بودن انتخاب منابع براي استفاده
 10 3369/0  1575/1  4351/3 مشکل داشتن در تحلیل اطالعات و استفاده از آن

 11 3451/0  1752/1  4046/3 به مطالب چاپ شده در کتاباعتماد 
 12 3465/0  1903/1  4351/3 تخصیص کم زمان براي جستجوي اطالعات
 13 3487/0  2299/1  5267/3 عدم جستجو در زمان مواجه با کمبود وقت

حاضرم براي دسترسی به اطالعات مورد نیازم، هزینه 
 (مادي) کنم.

8931/2  3315/1  4602/0 14 

 

  براي بررسی سؤال سوم پژوهش از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شده است که ضرایب
  ) بیان شده است.9همبستگی در جدول (

  پژوهش هايمؤلفه بین همبستگی و معیار میانگین، انحراف .9جدول 
  هاشاخص

 متغیرها

ین
انگ

می
یار 

 مع
اف

حر
ان

 

 هاهمبستگی

1 2 3  4 

    1 910/0 4740/3 نوع منبع

   1 .208* 435/0 8804/3 معیارهاي انتخاب

   1 .219* .898** 706/0 1866/3 شیوه کسب اطالعات

  1 .463** .430** .311** 517/0 8015/3  یابیرفتار اطالع
    01/0معناداري در سطح **
 05/0معناداري در سطح *

  معنادار است. 05/0 ) تمامی روابط بین متغیرهاي پژوهش در سطح اطمینان9با توجه به جدول (
یابی براي بررسی پرسش چهارم پژوهش که در مورد مشخص کردن سهم عوامل تأثیرگذار بر رفتار اطالع

شود دارویی از تحلیل رگرسیون چند متغیره به روش گام به گام استفاده می گیاهان صنعت کارآفرینان
  .) آورده شده است10زمون در جدول (که نتایج آ
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  یابینتایج رگرسیون گام به گام براي تعیین سهم تأثیرگذاري عوامل بر رفتار اطالع. 10جدول 

متغیرهاي   هاگام
  بینپیش

ضریب 
همبستگی 

 چندگانه
R  

مجذور ضریب 
همبستگی 

  چندگانه
R2  

ضرایب 
استاندارد بتا 

)Beta(  
T  

سطح 
  معناداري

گام 
  000/0  263/13  622/0  191/0  436/0  نوع منبع  اول

گام 
  دوم

  نوع منبع
  519/0  294/0  542/0  ویژگی منبع

488/0  
662/7  
502/6  

000/0  
000/0  

گام 
  سوم

  نوع منبع
  ویژگی منبع

 يارهایمع
  منبع انتخاب

621/0  385/0  
413/0  
376/0  
355/0  

383/7  
802/5  
131/5  

000/0  
000/0  
000/0  

(نوع منبع، ویژگی منبع توان نتیجه گرفت که از بین سه عامل مطرح شده می)، 10( با توجه به جدول
یابی مشخص و معیارهاي انتخاب منبع)، هرسه عامل فوق به عنوان عوامل تأثیرگذار بر رفتار اطالع

گردیده است که در هر گام یکی از عوامل وارد معادله شده است و در نهایت در گام سوم مشخص 
از واریانس رفتار  385/0طور کلی  گردید که عوامل نوع منبع، ویژگی منبع و معیارهاي انتخاب منبع به

  اند.یابی را تبیین نمودهاطالع

 یببراساس ضرا یابیاز عوامل بر رفتار اطالع یکسهم هر یینتع ي)، برا10با توجه به جدول ( ینهمچن
 413/0نوع منبع با ضریب استاندارد  عنوان کرد که سهم عامل توانیم سوماستاندارد بتا در گام 

  باالترین تأثیر رگرسیونی را در میان سه عامل مورد نظر داشته است.
 

  گیريبحث و نتیجه
حاضر بررسی و تحلیل نوع منبع اطالعاتی، شیوه کسب  پژوهش باتوجه به آنچه که اشاره شد، هدف

یابی کارآفرینان صنعت گیاهان دارویی طالعهاي منابع مورد استفاده در فرایند رفتار ااطالعات و ویژگی
 تحت به نوع بینش، ایدئولوژي و چشم انداز ذهنی مختص به خود، توجه با بوده است چرا که،کارآفرینان

نشان  خود از را متفاوتی رفتارهاي مسیر جستجوي اطالعات خود، در تأثیر عوامل گوناگونی قادرند
 مؤثري نحو به توانمی اشکاالت و رفع موانع موجود در آن، اصالح و عوامل این شناخت با لذا .دهند

 بخشید. بهبود هاي حوزه گیاهان داروییوکاررا در جهت تمایل بیشتر به کسب آنها یابیفرایند اطالع
 طراحان و رسانیاطالع متخصصان توانمی زمینه این در بیشتر اطالعات کسب با این، بر عالوه
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 اطالعاتی هاينظام طراحی و ي خدماتارائه در که هدایت نمود ايگونه هب را هاي اطالعاتیسیستم

 به متفاوتی هاينگرش با و متنوع هايمحیط از که را جستجوگران مختلف هايگروه نیازهاي خود،
  بگیرند و زمینه را براي حضور هرچه بیشترآنها فراهم نمایند. نظر در پردازند،می اطالعات جستجوي

انجام شده، اولویت منابع اطالعات کارآفرینان صنعت  میدانی مطالعۀ و تحقیق نظري مبانی به توجه با
)؛ 224/0ها (با ضریب تغییراتگیاهان دارویی شامل: محصوالت و اطالعات ارائه شده در نمایشگاه

)؛ پزشکان و مراکز طب سنتی 256/0)؛ رقبا، همکاران و صاحبان صنایع (245/0هاي شخصی (مجموعه
ترین شیوه کسب اطالعات در میان کارآفرینان صنعت گیاهان ) است. همچنین رایج266/0گیاهی(و 

)؛ ارتباط با همکاران، مشاوران و متخصصان 253/0دارویی عبارت است از: رجوع به منابع شخصی (
). در حقیقت مراجعه به 301/0هاي داخلی(ها و گردهمایی)؛ حضور در کنفرانس260/0داخل کشور(

ها، تعامل با همکاران و متخصصان داخلی و مراجعه ها، استانداردها و دستورالعملنامهنش، تجربه، آییندا
اي است که کارآفرینان گیاهان دارویی براي جستجوي اطالعات مورد به منابع اینترنتی، نخستین گزینه

وران و صاحب نظران داخلی دهند. در این میان اتکا به روابط و تعامل با متخصصان، مشاتوجه قرار می
ها با اي قابل تأمل و درخور توجه است که در کنار رجوع به منابع شخصی و حضور در نمایشگاهنکته

) تمایل به سمت روابط غیررسمی، در رفتار کارآفرینان حوزه 1997(61توجه به تعریف ویلکینز و لکی

که کارآفرینان بیشتر به سمت منابع دهد و تأییدي است بر این نکته گیاهان دارویی را نشان می
وکار در هاي مستمر و تخصصی میان کارآفرینان و صاحبان کسبغیررسمی گرایش دارند و باید نشست

) همسو است. 2010این حوزه تدارك دیده شود. الزم به توضیح است که این نتایج با تحقیقات کاسیم (
ترین منابع مورد استفاده جستجوگران در مهم ) کتاب و نشریات را2000(62) و نیکام1990اولیسون (

) نیز با مهم خواندن زیرساخت فنّاوري اطالعات و ارتباطات در 2011(63هند اعالم داشتند. انجورج 
یابی کارآفرینان اذعان داشت که مراجعه به منابع اینترنتی شیوه غالب در دسترسی به فرایند اطالع

از پژوهش هم سو نیست. همچنین اورسی چیو و همکاران ي این بخش اطالعات است که با نتیجه
) یکی از سه منبع مهم مورد استفاده جستجوگران اطالعات را استفاده از نظرات همکاران و رقبا 2010(

  عنوان نمود که همراستا با نتایج پژوهش حاضر است.
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)، 084/0و درستی (همچنین کارآفرینان صنعت گیاهان دارویی منابع خود را بیشتر بر مبناي صحت 

کنند و در دسترس بودن و سهولت ) انتخاب می115/0) و قابلیت اعتماد (087/0روزآمد بودن اطالعات (
) پیشتر به همین نتیجه دست 2010استفاده از منبع برایشان اهمیت چندانی ندارد. شاه و دیگران (

) با 2014(67)، هاپنقلد و اسمیت2006و دیگران ( 66)، ژو1977( 65)، فوستر1967( 64اند. رزنبرگیافته
هاي انتخاب منبع را در دسترس بودن و سهولت استفاده عنوان کرده بودند که ترین معیاراهمیت

هاي تواند دلیلی بر این ادعا باشد که سیستمدهنده هم سو نبودن با پژوهش حاضر است و مینشان
و کارآفرینان حاضرند براي به دست آوردن اطالعاتی این حوزه همراستا با روند جهانی توسعه نیافته 

  اطالعات صحیح، روزآمد و قابل اعتماد تالش بیشتري انجام دهند.
 اطالعاتی بعمنا به روزافزون کارآفرینان گرایش که دارد وجود احتمال این شد، گفته آنچه به توجه با

 اطالعاتی منابع به کاربران توجهیبی هم شاید و توجهی به کم دور، چندان نه يآینده در غیررسمی،

ه بنشریات تخصصی منجر شود. این مسئله زمانی که با کاهش میزان مراجعه  و کتاب نظیر سنتی
تواند از یمها و مراکز تحقیقاتی از جانب کارآفرینان روبه رو گردد، گزارش مجامع علمی، پژوهشگاه
ي این تردید ادامهاین حوزه بکاهد. بی هاي ارزشمندبرداري از فرصتکمیت و کیفیتِ شناسایی و بهره

حضور جهانی  روند، بازار گیاهان دارویی را براي فعالیت کارآفرینان، فاقد ارزش جلوه خواهد داد و
 کارآفرینان ایرانی را دچار خدشه خواهدساخت.

دو و به دهمان گونه که اشاره شد عوامل نوع منبع، معیارهاي ارزیابی منبع و شیوه کسب اطالعات 
پیشین و ادراکات کارآفرین از تواند بیانگر این مهم باشد که تجربیات، دانشهمبسته هستند و این می

هایی صورت معیارهاي انتخاب منبع موجب گرایش بیشتر او به برخی منابع خاص و استفاده از شیوه
  یشتري با معیار و مالك مورد نظر او داشته باشد.بپذیرد که تطابق می

هاي مربوط به پرسش سوم پژوهش حاکی از آن بود که سه عامل نوع منبع، ویژگی منبع و یافته
یابی را تبیین کنند و از بین این سه عدرصد از تغییرات رفتار اطال 38معیارهاي انتخاب منبع تقریباً 

بی گذاشته است. یا) بیشترین تأثیر را روي رفتار اطالع413/0عامل، نوع منبع باتوجه به ضریب بتا (
  )، درتحقیق خود نوع منبع را مؤثر دانستند. 1389یمین فیروز و داورپناه (
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خورد عدم رجوع و انتخاب آنچه که در پژوهش حاضر به عنوان عاملی نگران کننده به چشم می

توسط کارآفرینان صنعت گیاهان دارویی به منابع دولتی است. با وجود اینکه سند ملّی گیاهان دارویی 
هاي اجرایی کمی براي توسعه صنعت گیاهان دارویی اندیشه هاي دولتی تدوین شده است اما راهکارنهاد

یابی ي کم از منابع علمی، کتب و نشریات که در رفتار اطالعشده است. همچنین محبوبیت و استفاده
گردد کشور ما می کارآفرینان صنعت گیاهان دارویی مشاهده شده است از جمله عللی است که موجب

هاي گیاهی جایگاه مناسبی در جهان در تولید و فروش گیاهان با وجود پتانسیل و غناي باالي گونه
یابی هایی در زمینه رفتاراطالعدارویی نداشته باشد. امید است با استفاده از نتایج تحقیقات و پژوهش

 به را هاي اطالعاتینظام طراحان و یرساناطالع کارآفرینان صنعت گیاهان دارویی، بتوان متخصصان
 مختلف هايگروه نیازهاي خود، اطالعاتی هاينظام طراحی و ي خدماتارائه در که نمود هدایت ايگونه

هاي کارآفرینی بیش از برداري از فرصتبگیرند تا از این طریق شناسایی و بهره نظر در را جستجوگران
  پیش تسهیل گردد.

  
  پیشنهادهاي کاربردي

به دلیل پراکندگی منابع اطالعات داخلی، و عدم وجود منبعی جامع و فراگیر در حوزه گیاهان دارویی، 
هاي مربوطه اقدام به ایجاد یک منبع اطالعاتی با قابلیت برقراري ارتباط با سایر گردد نهادپیشنهاد می

ورود کارآفرینان از طریق  منابع (شبکه شدن) نمایند تا از میزان پراکندگی منابع کاسته شود و راه
دسترسی به سیستم جامع و فراگیر اطالعات به صنعت گیاهان دارویی تسهیل گردد. با توجه به اقبال 
و اعتناي کارآفرینان صنعت گیاهان دارویی از نمایشگاه هاي تخصصی حوزه خود به عنوان منبع 

اي، ملّی و در کشور (منطقههاي تخصصی ادواري گردد نمایشگاهاطالعات کاربردي پیشنهاد می
هاي نوین این صنعت و با ها و ظرفیتالمللی) به منظور آشنایی هرچه بیشتر کارآفرینان با فرصتبین

وکار برگزار گردد. به دلیل عدم تمایل کارآفرینان به هاي مسئول و حامی کسبها و نهادنظارت سازمان
هایی جهت ارتباط دوسویه هاي پژوهشی، تدوین برنامهرحها و طنامهاستفاده از منابع علمی نظیر پایان

هرچه بیشتر مراکز علمی با نهادهاي مرتبط با صنعت گیاهان دارویی (نظیر وزارت جهادکشاورزي) به 
منظور آگاهی از نیازها و مسائل حوزه گیاهان دارویی و انجام تحقیقات کاربردي در این حوزه اقدام به 

هاي معتبر این حوزه نامهربردي از کتب، نشریات، نتایج آزمایشگاهی و پایانتشکیل بانک اطالعاتی کا
  براي ترغیب کارآفرینان به استفاده از منابع علمی معتبر و روزآمد گردد.
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Effective factors on information seeking behavior of entrepreneurs in 
medicinal plants industry 

 

Abstract 

This research aims to identification and analysis  informational sources, A 
method of obtaining information and Evaluation Criteria Sources that used 
in the information seeking behavior of entrepreneurs in medicinal plants 
industry process. This is descriptive and correlational research and 
quantitative research methods is used in this study. To collect data, 
according to Morgan - krejcie table Was selected a sample size of 140 
subjects, the medicinal plant industry entrepreneurs selected by simple 
random sampling in Tehran city.A questionnaire developed by the 
researchers for this study, The Content validity of This questionnaire by 
elitesand and the Reliability by using the  Cronbach's alpha was confirmed. 
For data analysis in this study used SPSS 20 and Lisrel 8.50l Software. And 
to answer the research questions, the researcher used of Pearson 
correlation and regression analysis and the coefficients of variation. 
Eventually The analyzes carried out shown that The type of source, a 
method of obtaining information and Evaluation Criteria Sources a 
significant Pairwise relationship.As well as The type of information source 
Factor is the greatest impac on information seeking behavior of 
entrepreneurs medicinal plants.also the medicinal plant industry 
entrepreneurs are considered the specialized exhibitions as their first 
priority in the usage of sources And for  the for entrepreneurs, accuracy of 
the information is more important than  the other existing criteria.And they 
prefered to  Earn information from their personal sources to other ways. 
The results obtained in this research assist to policymakers in designing 
efficient and effective information system that tailored to entrepreneurs 
needs.  
 

Keywords: Medicinal plants, Information seeking behavior, 
entrepreneurship, Informational resources 

 


