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  چکیده

 ۀکننی  تعییین  ،ناپذیر داردن نیازهای مراجعان آن نقشی انکارمیأخانه که در تفرهنگ حاکم بر یک کتاب

رسی نگرش می یران  برّ ،این پژوهشه ف از .استبه عنوان نهادی اجتماعی  خانهحیات یا ممات آن کتاب

فرهنیگ  گیونگی  هها و مرکز اسناد آستان ق س رضوی نسبت بیه  ی  ها، موزهخانهمن ان سازمان کتابو کار

پیژوهش حاضیر توفییوی و از نیوم پیمایشیی م سیوب       است.  سازماناین سازمانی موجود و مطلوب در

میوزه و مرکیز اسیناد آسیتان      مرکیزی،  ۀخانی کتاب نور از کارکنان واقع در 571 رسیبرّمورد  نۀشود. نمومی

 ۀنامی پرسیش  ،اسیتواده میورد   پذیری انتخاب ش ن . ابیزار دسترس رودن  که براساس افل دق س رضوی ب

هیای آمیاری فریی من،    ط آزمیون توس ی از آن آم ه دستالعات بهاطّرهنگ سازمانی کامرون و کوئین بود و ف

بیین  آمی ه نشیان داد کیه    دسیت ت لیل واریاس  ن گانه، مورد ت لیل قرار گرفت. نتایج بیه وین و تجزیهلو

دی گاه کارکنان و م یران درمورد الگوی فرهنگ سازمانی موجود، تواوت معناداری وجود ن اشیته و هیردو   

ن دیی گاه کارکنیان و   بیی  ، نیین سازمان حاکم است. هیم مراتبی بر که الگوی فرهنگ سلسله ن اگروه معتق 

نی   ادو گیروه معتق   مورد الگوی فرهنگ سازمانی مطلوب، تواوت معناداری وجود ن اشته و هر م یران در

 .  استر این سازمان مورد نیاز ثّؤکه الگوی فرهنگ گروهی به عنوان بهترین الگو برای کارکرد م

ها و مرکز اسناد آسیتان قی س   ها، موزهخانه: فرهنگ سازمانی، نهاد اجتماعی، سازمان کتابهاکلیدواژه

 رضوی

 مهمقد . 1

هیا  خانیه کیه کتیاب   دهی  میی رسی مستمر انسان طی اعصار، نشیان  جامعه و فرهنگ انسانی یا برّ ۀمطالع

ینی   آبخشی از بافت اجتماعی، وجود داشته و به عنوان نهادی اجتمیاعی جزئیی جی ا از فر    همواره به منزلۀ
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ای از یافتیه هیای سیازمان  هیا و شییوه  هیا، واقعییت  رابطه» نظور از نهاد اجتماعی،ان . مودهپیشرفت جامعه نب

پاسخ به نیازهای انسان به وجود  ل جامعه و دراست که در رون  ت و  های فرهنگیالگوهای رفتاری و م ل

 ایجیاد،  ۀمراحل نخسیتین، انگییز   است در ممکن ،این منظر . از(62 ص. ،5831 )گلشن فومنی،« آم ه است

ۀ ا از اواخیر قیرن نیوزدهم مییالدی، وا     ام ی  ؛ها مبهم و تاریک بوده باشی  خانهنظارت و نمایش ه ف کتاب

مقیا  واالییی را کسیر کیرد.      ،های فکری انسان ه، در انگارهشمشتق  Socius التین ۀاجتماعی که از کلم

ر میرد   ایط زنی گی و توکّی  شر بود که در گراییرگونی، از فردگرایی به جمعکی ی نوعی دگأ نین ت ۀانگیز

هیای  ای از ان یشهپیشگا  پاره دولت استب ادی به دولت بهبودبخش)ناظر به رفاه همگان( روی داد. گذر از

 ۀبافت اجتماعی، افضل و برتیر از همی   وپرورش، درخانه و آموزش  که کتابش ات اجتماعی تعه و ی مترقّ

نوس،  آن، فردی خودفرمان و حاکم بردارد تا برای زن گی در ان انتظار ها بوده است. اکنون جامعه از انسآن

شیناس  پرداز، زیباییع، سخی، بردبار، م تر ، قهرمان آزادی، شهرون ی جهانی، خیالدوست ار حقیقت، مطلّ

و خواستار برجاگذاشتن جهانی برتر برای زن گی دیگران باش . هنگامی که این انتظارات بیزر  جامعیه از   

خانیه را بیه فیورت نهیادی اجتمیاعی کیه       کتاب ۀامکان بالقو  ،گیریمنظر می ن یک فرد را درانسان به عنوا

افلی پیشرفت را  ۀها، جادخانهکه کتابنکته یابیم و این توان   نین نیکانی را ت ویل جامعه ده ، درمیمی

 شیود بی یهی مطیرم میی    دوانن ، به عنوان حقیقتیای عمیق میریشه ،مواهیم اجتماعی درسازن  و آماده می

ثیر أپای هم پیش رفته و یکی بر دیگری تی خانه و اجتمام در طول تاریخ، همکتاب (.835 ص. ،5821)آزاد، 

راه داشیته  ثیر مستقیمی بیر دیگیری بیه هیم    أت ،یکییا پیشرفت به طوری که ان طاط و زوال  ؛گذاشته است

خانه به عنوان یک نهاد اجتماعی، پیوسته بازتیابی از  کتابکه  کن بیان میدر این زمینه  (5832) امانی است.

هیا فزونیی   خانههای فراوان منتشر ش ه و تع اد کتابای کتابشرایط زمان بوده است. هنگامی که در جامعه

 ه شی زنی گی   هیای تخیوانی جیزض ضیروری   م و م تر  گشته و کتابخوان ن نیز بر همگان مسلّ یافته، حقّ

 برده است. بر آرامش و شکوفایی به سر ۀو منزلت واالیی یافته و جامعه در دور ادب مقا  است. اهل علم و

خانه در بین ای کتاب برای همگان قابل دسترسی نبوده یا به ن وی کتاب و کتابزمانی که مجموعه ،عکس

بیگانیه   آن ۀبا کتاب و مطالعی نیز مرد   ،به انه ا  گذارده یت خافی برخوردار نبوده است و رومرد  از اهم 

فقیر  و دوران ان طیاط  در جامعیه نییز    نین شیرایطی   در، ان حقارت نگریسته ۀگشته و به اهل علم با دی 

  فرهنگی، علمی، سیاسی و اقتصادی غرق ش ه است.

ای انباشیته باشییم   ق یا قوسهوخانه این نیست که  ن  کتاب را در فن ب یهی است که مقصود از کتاب

تر است؛ بلکه مقصود جایی است کیه میرد  بیرای    مناسرمکان کتاب برای آن  رباکه در آن فورت لغت ان
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آورن  و پرورش ان یشه و جان خود جا روی میگذرد، به آن ه در جهان علم و فرهنگ میش ن از آنآگاه

 ،5831 ،)غویاری  آمیوزد میی کردن را به همه عملفکرکردن و درستجوین ؛ جایی که درستجا میرا در آن

افر و ع   امکان آموزش الت روزافزون علو  و فنون در دنیای معه به ت و با توج  ،در این راستا .(77 ص.

وییژه اسیتواده از   ها و بیه خانهط افراد به کمک کتابیت خودآموزی توس د، اهم موضوعات متع   یک فرد در

 . شودهای عمومی بیش از پیش آشکار میخانهکتاب

هیای اختصافیی، بیا خواننی گان خیود پیوسیتگی اداری و       خانیه خالف کتابهای عمومی برخانهکتاب

ق دارن  و  ون افراد یک جامعه از هیر  افراد اجتمام تعلّ ۀسازمانی ن اشته و به عنوان واح ی مستقل به هم

 خی مات  ۀ  با ارائی نز ش ه باش  که بتوانبای  به ن وی مجه  هاخانهکتاباین  ،هایی هستن نظر دارای تواوت

سیازمان   ،در ایین زمینیه  .  نجامعیه باشی  افیراد  م گوی احتیاجات و عالیق فردی و گروهی متنو خود جواب

، بیه عنیوان ییک    5صی خیود آستان ق س رضوی، عالوه بر اه اف تخص  ها و مرکز اسنادها، موزهخانهکتاب

 ای سیط  فرهنیگ و دانیش   ارتق (5 از: ن اکه عبارتکن  دی را دنبال میاه اف متع   عمومی نیز ۀخانکتاب

هیای رسیمی و   شحماییت از آمیوز   (8 اقشیار جامعیه   ۀالعیات بیرای همی   امکان دسترسی به اطّ (6 جامعه

 العیاتی های اطّوریآمک به رواج فنک (2سازی اوقات فراغت غنی (1 ایجاد عادت به مطالعه (4 غیررسمی

   .(676-633 .ص، ف5831 )مکتبی فرد،

 جیامع  و نسیبتا   نبسیار کال ،ارتقای سط  فرهنگ و دانش جامعه، لف او ، ه ش هاز میان اه اف مطرم

 ۀتوسیع از طیرف دیگیر،   ق خواه  شی .  زیادی م قّ ح   سایر اه اف نیز تا ،ق آنبا ت قّ؛ به ن وی که است

                                                           
 نامۀ این سازمان، اه اف ذیل منظور ش ه است:ر اساس. د5

 5414ای و گنجینۀ اسناد و نوایس در منطقه و جهان اسال  تا سال ای، موزهخانهترین مرکز کتابترین و فع الایجاد غنی -5

 ایرانی -آوری منابع مناسر جهت حوظ و اشاعۀ علو  و معارف حلقۀ جعوری و هنرهای اسالمیفراهم -6

 سازی سازماننامۀ مجموعهری منابع و متون مورد نیاز در علو  مختلف بر حسر نیاز م قّقان و مراجعان برابر با آئینآوفراهم -8

 های مختلفای و آرشیوی به شیوهای، موزهخانهرسانی منابع کتابانتشار و اطّالم -4

 گسترش فرهنگ مطالعه و پژوهش -1

 رزشمن شناسایی و معرّفی میراث علمی، هنری و فرهنگی ا -2

 حوظ و فیانت از آثار فرهنگی سازمان -7

 سازی اوقات فراغت زائران و مجاورانغنی -3

 ارتقاض سواد اطالعاتی، درک هنری و اطالعات تاریخی مراجعان و بازدی کنن گان -1

 حضور موثر در فضای مجازی -51

 زمینه سازی برای نهضت تولی  علم و جنبش نر  افزاری -55
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ای توان  نشانهجهت کسر آگاهی مرد  در یک جامعه میرسانی المد مراکز مطالعاتی و اطّو ایجاخانه کتاب

پیرورش  که  کن ( بیان می5834) طور که جواهریمانا هام  ؛رش  فکری و فرهنگی مرد  آن جامعه باش  از

در  ،هاخوانکتابتنها با افزایش تع اد  ارتقای فرهنگ و دانش اجتماعی ،اق و در نتیجههای نو و خلّان یشه

 ،اکنیون  کیه  حیالی  در پیذیر اسیت.  امکان، درست و منطقی هایشیوه آن هم به ،هاخانهکنار گسترش کتاب

هنگی تن تر و دردنیاک بیه   آابعادی تازه و ضرب گذرد،می هر روز که ها،خوانکتاب دبار تع اکاهش فاجعه

ت شی   ش ن از بار مثبیت فرهنگیی بیه   تهی، خوانیفق ان فرهنگ کتاب یعنی ؛گیرد و به همین دلیلخود می

و برخیورداری  هیای عمیومی   خانیه با وجود کتیاب  ود که  راشال مطرم میؤحال این س .کن ته ی مان می

 ؛ستان قی س رضیوی  های آخانهنظیر کتاب ؛ز و بزر های بسیار مجه خانهاز کتاببرخی از شهرهای ایران 

رش  فرهنگی و اجتماعی  ن انی از این جامعه ضعیف بوده و  خوانی درنان فرهنگ مطالعه و کتاب ا همام 

یک رفتیار فرهنگیی و    ،که مطالعه کن ال بیان میؤپاسخ به این س در (5815) ساالری ؟شودایجاد نمیمنظر 

ر از نظیا  درونیی و نظیا     ثّأمتی  ههر پ ی  ،نظا  اجتماعی در اجتماعی درجامعه به شمارمی رود. ۀیک پ ی 

اجتماعی  ۀپ ی  گونگی و رون  توسعه یا وامان گی هرهکالن اجتماعی آن است. ساختارهای اجتماعی بر  

اجتماعی اشیراف داشیته و    ۀتماعی بر مطالعه به مثابه یک پ ی فرهنگ به عنوان یک ساختار اج و ثیر داردأت

اگیر  ر از فرهنیگ آن جامعیه اسیت و    ثّأعیه متی  مطالعه در هر جامیعنی  ؛ده ثیر خود قرار میأآن را ت ت ت

ب ون شیک   ،داردای و هر مناسبت جلوهمکان  و در هر داشتهای مطالعه رونق شود که در جامعهمشاه ه می

اگر فرهنگ مطالعیه   ،عکسر شود. بهای این رفتار اجتماعی به وضعیت فرهنگی آن جامعه مربوط میریشه

ها و باورهای آن جامعه نسبت به مطالعه و علیم  ای ضعیف است، ضعف آن را بای  در نوم ارزشدر جامعه

( بیان 5837)  پورطور که م م ا همانام  ؛رس ی  به نظر میف ی ح   هر ن  این پاسخ تا .جو کردوجست

ارتبیاط   ،واقیع  در .به عنوان یک سازمان، نوعی سیستم بسیته و م ی ود نیسیتن    نیز ها خانهکتابکه کن  می

بیا عوامیل    سازمان دیگیری دائمیا    ها نیز مانن  هرخانهیعنی کتاب ؛متقابلی بین سازمان و جامعه وجود دارد

ثیر و نویوذ همیین عوامیل خیارجی، توزییع قی رت در       أو ت ت تی  بودهارباب رجوم در تماس  خارجی و

و رفتار  خانهکتاب ثیر سازمانأارباب رجوم نیز ت ت ت ،یاب . از طرف دیگرها تغییر میتشکیالت داخلی آن

نییز  هیا  انیه خجامعیه و انتظیارات میرد  از کتیاب     ،به عبیارت دیگیر   ؛کن اعضای آن قرار گرفته و رفتار می

  هاست. حیات و ممات آن ۀکنن تعیین

دار ده و عهی ه کرها ایوا  ه و موی ی برای آنسازن ،این است که نقش مثبت هاخانهجوامع از کتاب انتظار

گویی به پیام  در پاسخ خانهکتابولیت ؤیعنی مس ؛ولیت اجتماعیؤ. مسهای اجتماعی خود باشن ولیتؤمس
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کسانی هستن  که  ۀهمنیز خانه کتابنوعان ذی ده .ثیر قرار میأآن را ت ت تنوعان ذیۀ هایی که همالیتفع 

کارمن ان نوعان داخلی، گذارد. ذیثیر میأها تبر آن هاخانهکتابنتایج و پیام های مثبت تصمیمات و اعمال 

نوعان خارجی شیامل  قرار دارن  و ذی خانهکتابثیر تصمیمات و عملیات أهستن  که به طور مستقیم ت ت ت

ه بیه منیافع   انی . توج ی  ان، دولیت و نهادهیای اجتمیاعی   دارکنن گان، رقبا، سیها  شهرون ان، مشتریان، عرضه

نوعیان خیود   بایی  بیا ذی  خانیه  کتیاب ضروری است و یک خانه کتابی جامعه برای کلّ نوعان و به طورذی

اهی اف و  بیا درنظرگیرفتن    ،از طرف دیگر (.811 ص. ،5818 پور،)قلی آمیز داشته باش زیستی مسالمتهم

عمیومی، ییک دانشیگاه     ۀخانی کتیاب که  عا کردتوان اد ت میأجر، بهخانههای اجتماعی یک کتابولیتؤمس

قیوی بیا   به طیور  خانه است؛ بلکه ت و کیویت مواد کتابقیت آن نه تنها وابسته به کمی مردمی است که موفّ

های مختلف جامعیه نییز   خ مات به افراد و گروه ۀعرض ۀ ان آن در ن ومهارت و کارآیی کتاب اران و کارمن

هیا را  ه کیرده و آن بتواننی  بیه نیازهیای افیراد توج ی     ها خانهبه ن وی که اگر کارکنان این کتاب ؛ارتباط دارد

اده خانیه و اسیتو  ها به کتابمن کردن آنه خواهن  ش  که کسر پشتیبانی مرد  و عالقهبرآورده سازن ، متوج 

یکیی از ارکیان   که رس  به نظر می . ن ان دشواری نیست از منابع و خ مات آن در راستای رش  خود، کار

فرهنگ سیازمانی   مطلوبیت ،واقع خانه و درکتابسازمان در فضای مطلوب وجود  ،من سازیاین عالقه مهم 

 .(31 ص. ،5831 )غواری، هاستحاکم بر آن

عنافیر و فضیای مطلیوب سیازمانی اسیت کیه        ،عوامل ۀمجموع ،قتفرهنگ سازمانی در حقیمنظور از 

بسیتگی و  هیم  ۀها، تمایالت سالم، اعتماد عمومی و احساسات مطلوب کارکنان را رش  داده و زمینی قابلیت

آورد. نقش فرهنگ سازمانی برای جامعه ییا سیازمان   سازمان فراهم می کاری جمعی را دررفتار فردی و هم

کنی ، فرهنیگ   ها را از دیگران متمایز میآن ،که شخصیت افراد  نانفرد است. همدر حکم شخصیت برای 

دارای  که جوامیع   نانسازد و همها، متمایز مییک سازمان و یا جامعه نیز آن را از دیگر جوامع یا سازمان

ییا  قییت  موفّو  داردهر سیازمانی نییز فرهنیگ خیاص خیود را      خود هستن ، فرد و خاص فرهنگ من صربه

(؛ زییرا  511 ص. ،5837، )م م پور زیادی به فرهنگ سازمانی آن وابسته است ح   سازمانی تاشکست هر 

دی نشیان  نتیایج ت قیقیات متعی      ،گذارد. در این زمینیه ثیر میأهای سازمان تفرهنگ سازمانی بر تما  جنبه

ارکنیان، انگییزش و رضیایت    ها، رفتار فردی و عملکیرد ک   که فرهنگ، بر ت وین اه اف و استراتژیدهمی

 ، امور، میزان فی اکاری و تعه ی   گیری و میزان مشارکت کارکنان درتصمیم ۀاقیت و نوآوری، ن وشغلی، خلّ

( 5143) هرسیکویتس .(5831 کبیری و طهرانی،)امیر گذاردثیر میأسط  اضطراب ت کوشی وانضباط، سخت

 ن  از: افرهنگ سه ویژگی اساسی دارد که عبارت»کن : بیان می
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جوامیع  ۀ ورد معرفتی انسیان و همی  آبه عنوان دست یعنی ؛است «خاص» و هم «عا » الف( فرهنگ هم

رات، زبیان،  اقتصادی، مقیرّ  ۀای دارای ضوابط خویشاون ی، شیوهر جامعه ،انسانی عا  است و از طرفی

 ادبیات و هنر مختص به خود است. 

هیا )اعیم از اجتمیاعی و غیراجتمیاعی( بنیا بیه        هاست: تمیامی پ یی   «ثابت» ولی« رمتغی » گب( فرهن

خیوش تغیییر و   دسیت  غیرهها و اختراعات، تجربیات، مهاجرتبق نیازها، مقتضیات زمان و مکان و مطا

گیرد که در های فرهنگی به ق ری کن  و آرا  فورت میل در زمینها این تغییر و ت و ام  ؛شون ل میت و 

 رس . ثابت به نظر می وس نیست و تقریبا ه م سمشاه ات و مالحظات روزمرّ

 بیر  یعنی فرهنگ تما  حییات اجتمیاعی میا را در    ؛است« اختیاری» ولی« اجباری» ج( پذیرش فرهنگ

 کن .  ن رت آشکارا خود را بر افکار و اعمال ما ت میل میولی به ؛گیردمی

کیه   ، موهیو  جیو سیازمانی اسیت    متواوت با موهیو  فرهنیگ سیازمانی    ا کامال ام  ؛یکی از مواهیم مرتبط

رک نیوعی د  فرهنیگ سیازمانی  گر آن است که رسی این تعاریف بیانبرّو تعاریف مختلوی از آن ارائه ش ه 

سیازمانی ادراکیی    جیو  ا ام ی  ؛نظر تما  اعضا یکسان است ازثابت و  که تقریبا است حسی مطابق با واقعیات 

 ؛اسیت  نمیود ظیاهری فرهنیگ    ،جو نین . هممتواوت باش  سایرینبا توان  است که می فرداز سوی ر متغی 

)دموکراتیک( براساس فرهنگ  و م یر آزادمنش داشتهمثال  م یر مستب  براساس فرهنگ خود رفتار مستب انه 

ثیر از أر است و این تی ثّؤفرهنگ در اثربخشی سازمان م ،بنابراین گیرد.رفتار آزادمنشانه را در پیش می ،خود

  .شودمیانجا   طریق جو

خانیه  های اجتماعی کتیاب ولیتؤگونگی انجا  مسهخانه نه تنها بر  فرهنگ حاکم بر سازمان یک کتاب

تواده از توان  در میزان انگیزش افیراد نسیبت بیه اسی    ثیرگذار است؛ بلکه میأتنسبت به مرد  و رش  جامعه، 

 بیه عنیوان  به عوامل مختلویی   ،دران متع  گپژوهش ،در این زمینهر باش . ثّؤم خانه نیزمنابع و خ مات کتاب

انی . ایین دالییل    ای اشیاره کیرده  خانیه دالیل ع   گرایش افراد جامعه به مطالعه و اسیتواده از منیابع کتیاب   

عی    (، 6111 ،5کراشین  ؛5835 )شیعبانی و فاضیل،   خانه بیرای مطالعیه  یط نامناسر کتابن  از: م اعبارت

؛ کیانی خوزسیتانی، رضیایی شیریف آبیادی و     5832 ز ی و داورپناه،)قناوی خانهدسترسی به کتاب و کتاب

رضیوی و   ؛5835)شیعبانی و فاضیل،    ز مراجعیان نامناسر با نیا(، منابع ناکافی و 6155 ،6ایگو؛ 5831 سا ،

ص و ( و فق ان یا کمبود نییروی انسیانی متخص ی   6117 ،8و هنری، وارنینگ و لیونگ 5832 رحیمی دوست،

                                                           
1. Krashin 

2. Igwe 

3  . Henri, Warning & Leung  
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(. 6155 و ایگیو،  6117؛ هنیری، وارنینیگ و لیونیگ،    5835 ؛ خسروی،5871 ه )فافی،خانراهنما در کتاب

 ؛هخانه به عنوان یک دلیل قابیل توج ی  یت نقش فرهنگ حاکم بر کتاببه رغم اهم شود  ه مالحظه میان ن

گیران  ال برای پیژوهش ؤل این ساو  ۀوهل در ،رو این از .کنون پژوهشی در این زمینه انجا  نش ه است ا تاام 

 یه   تیا  آستان ق س رضیوی  ۀخانی عمومی نظیر کتابهاخانهکتابسازمان مطرم ش  که فرهنگ حاکم بر 

ال مسیتلز  پاسیخ بیه    ؤگویی به این سکه پاسخه به اینا با توج ثیرگذار باش ؟ ام أتوان  تح  در این زمینه می

خانه آستان ق س رضیوی  زمان کتابموجود و مطلوب حاکم بر سا که فرهنگ این بود الی دیگر مبنی برؤس

 رسی قرار گرفت.   مورد کاوش و برّال دو ؤس نیزدر این پژوهش  ،؟ بنابراینک ا  است

 انجام پژوهش ضرورت .1. 2

از: باش  کیه عبیارت اسیت    می «ریت فرهنگم ی»ها در تمامی کشورها،ظایف سازمانترین ویکی از مهم

رهنگ موجود پرداختیه و در قالیر مهن سیی فرهنیگ سیازمان بیه       ین ی که به طور م او  به شناسایی فآفر

 ۀشناسایی فرهنگ مطلوب اهتما  کرده و به منظور تغییر فرهنگ موجیود، تعییین فرهنیگ مطلیوب، مقایسی     

 ،های تغییر و در نهاییت سازی فرهنگ موجود، ارزیابی برنامهتغییر و بهینهبه وضع موجود با وضع مطلوب، 

ه می یران بیه   (. توج ی 61 ص. ،5833 قییومی، )کاوسیی و   پیردازد یت از فرهنگ میداری و حماحوظ و نگه

ها و مرکز اسیناد آسیتان   موزه ،هاخانهسازمان کتاب» ها نظیرزمانبرخی از سا گی فرهنگ سازمانی درگونه 

نن ، کتی را دنبال مید، اه اف بلن م  تلف و مراجعان متع  های مخی از بخشرکه با برخوردا «ق س رضوی

و  مکتیوب ی فرهنیگ  هانهیگنج نیترمهمزیرا، این سازمان یکی از هی برخوردار است؛ یت قابل توج اهم  از

اما  رضا )م( و تالش ر مرق  مطه جواری با رود که به دلیل همو جهان اسال  به شمار می رانیا مکتوبریغ

 یون  العیاتی هیم  ری از منیابع اطّ نظیی های بیی ، دارای گنجینهخیل تاردر طو والن آستان ق س رضویؤمس

ای  یا  سینگی و نییز    هی آموزشی سمعی و بصری، نسخ خطی، کتیاب  ، مواد هاهها، نشریها، گزارشکتاب

طیور کیه   خانیه همیان  کتیاب این میان، شناسایی فرهنگ موجود در  . دراست تاریخی فراوانی اسناد و اشیا

  تا با آگاهی و دی  کامل نسیبت بیه فضیای    کنیبه م یران آن کمک م که ده توضی  می( 6114) 5کارست

ده و بیرای نقیاط ضیعف، تی ابیر و اقی امات الز  را      کیر ت موجود استواده خانه، از نقاط قو حاکم بر کتاب

از فرهنگیی کیه در آن    افراد شاغل در یک سازمان معموال »ه آن است که شایان توج  ۀا، نکتام  ؛ن کبینی پیش

ن  و این ناآگاهی تا زمانی که فرهنگ موجود به  الش کشی ه نش ه، تصری  نشود و قرار دارن ، ناآگاه هست

                                                           
1  . Kaarst  
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کیامرون و  ) یابی   نیان ادامیه میی   شیته باشین ، هیم   یا افراد با فرهنگ ج ی ی در سازمان خود برخورد ن ا

   (.5،6155کوئین

 آسیتان قی س  خانه کتابدر موجود و مطلوب فرهنگ سازمانی  انجا  پژوهش در مورد شناسایییت اهم 

هیای عمیومی   خانهکتاب ق اه اف درجهت ت قّبه این معنا که  ؛باش میه و فای ه نیز یناز منظر هز رضوی،

گیاه  ی است که هیی  منابعوجود دارد: یک نوم  یالعاتاطّمنابع خانه آستان ق س رضوی دو نوم نظیر کتاب

کیه بیه فیورت     اسیت ی منیابع وم دیگیر  کنن  و نتری نیز پی ا میکهنه نش ه و با گذشت زمان ارزش بیش

ه و ارزش خیود را از   ه در معرض استواده قرار نگیرن ، کهنیه شی   شون  و  نانخانه میروزانه وارد کتاب

تیرین و  کیه یکیی از قی یمی    آسیتان قی س رضیوی    ۀخانی کتیاب (. 16 ص. ،5831 )ف ایی، دهن دست می

ا ام ی  ؛ل بسیار غنیی اسیت  نوم او  یالعاتاطّمنابع ی از نظر برخودار از ،های ایران استخانهترین کتاببزر 

 ،هیای عمیومی  خانیه ی در کتیاب و بیه طیور کلّی   خانیه  برای این کتاب یالعاتاطّمنابع   روزرسانی نوم دو هب

ب یهی اسیت کیه    ،ای نبرن ها استواده و بهرهاز آنجامعه  ه افراد های زیادی را به دنبال دارد و  نانهزینه

وجیود فرهنیگ سیازمانی     ، یه اشیاره شی    و  نیان  رودخانه از دست میزیادی در این کتاب ۀنروزانه هزی

 . شودمی ی جامعهویژه رش  فرهنگق اه اف آن و بهخانه منجر به ت قّمطلوب در این کتاب

 پیشینه  مرور  .2. 2

در  6التیون میایو  ط شی ه توس ی  ه به فرهنگ سازمانی به مطالعات انجا شود که ق مت توج هر ن  بیان می

 ۀاز اوایل دهی  «فرهنگ سازمانی»ا، به شکل رسمی موهو  ام  ؛(5835 )کردنائیج، گرددیمبر 5181ۀ اوایل ده

(. ایین موهیو  از جملیه    5833 گران قرار گرفت )زارعیی متیین،  پژوهش ۀهشتاد در قرن بیستم مورد استواد

ییک طیرف   از  ،به عبارتی ؛هاستهبری سازمانر در قلمرو م یریت و «برانگیزه و مناقشهقابل توج » مواهیم

ر در عملکردهیای سیازمانی   ثّؤرسی فرهنگ و نقش آن به عنوان یکی از عوامل مگران مختلف به برّپژوهش

تعرییف موهیو  فرهنیگ     ۀهیا در زمینی  واق نظر میان آنبه دلیل ع   اتّ ،ان  و از طرف دیگره نشان دادهتوج 

بییان   (5115) 8رابینیز  ،بیه عنیوان مثیال    ؛انی  پرداختیه  زمینهه پژوهش در این ای بیک از زاویه سازمانی، هر

های مشترک در یک سیازمان اسیت کیه    ها و ارزشها، نمادها، آیینفرهنگ، مجموعه باورها، بینش» کن می

هیا و تعامیل   ثیر قرار ده  و موجر انگییزش احساسیات، نگیرش   أتوان  ان یشه و رفتار اعضا را ت ت تمی

                                                           
1  . Cameron & Quinn 

2. Elton Mayo 

3. Robbins 



 335                ...نگرش برّرسی: اجتماعی هاینهاد کارکرد در آن نقش و سازمانی فرهنگ                    دومشمارة 

 

گیر درک مشیترک افیراد از    فرهنیگ سیازمانی بییان   » معتق  است: (6111) 5. فیستر«شود هامیان آن مشترک

. «ای  انجا  شون  نیز اشیاره دارد ها بالیتهایی که فع قوانینی است که برای یک گروه مهم هستن  و به روش

و معتق  است ایان ش ه است. ب (6151) 6ط شاینتوس  ،واق نظر قرار داردتر مورد اتّیکی از تعاریوی که بیش

ها است و به عنوان یک  سر اجتماعی منجیر بیه  سیبان ن    اجتماعی در سازمان ۀصکه فرهنگ یک مشخّ

گونیه  و فرهنگ سیازمانی را بیه طیور رسیمی ایین     ا ، نینشود. همدیگر میتما  عنافر یک سازمان به یک

ط ییک گیروه فراگرفتیه    کی است که توس فرهنگ، الگوی مربوط به موروضات اساسی مشتر»کن  تعریف می

ش ه است و در برخورد با مسائل پیش رو منجر به سازگاری با م یط بیرون و انسجا  درونیی در سیازمان   

کیردن، فکرکیردن و نییز    بیه افیراد ج یی  در سیازمان بیه عنیوان روش فی ی  درک        ، نیین د. هیم شومی

 .«شودکردن در برخورد با مسائل آموخته میاحساس

نخسیت   ؛گییرد مطالعات سازمانی، موهو  فرهنگ به  هار شیوه مورد استواده قیرار میی   در ،یطورکلّبه 

خی مات در   ۀینی های تولیی  و بازارهیای ارائی    آها در رابطه با فرشرکت ۀکه این موهو  به مشکالت اداراین

از این موهو  هنگامی   ،ی متواوتی جای گرفته ان . دو شود که هر یک در فرهنگ ملّسراسر گیتی اطالق می

گوناگون بیرای تشیکیل نییروی    های سازی افرادی از قومیتپار هشود که م یریت سعی در یکاستواده می

هیای غیررسیمی   هیا و ارزش مواهیم، نگیرش » به معنایتوان   ، این موهو  مییک کارخانه دارد. سو  کار در

ط های رفتاری خافی داشته باش  که توس ا و شیوههممکن است اشاره به ارزش ،باش  و  هار « نیروی کار

گویی به تغییرات سیریع و رقابیت جهیانی    منسجم برای پاسخ ۀد تا به عنوان یک تودشوم یریت اعمال می

 . استآن   در این پژوهش منظور از فرهنگ، معنای سو  .(6-8 .صف ،5831 )رایت، عمل کن 

 دهنی ۀ نشیان بنی ی انیوام آن،   وهو  فرهنگ سازمانی و طبقهتصری  م ۀد در زمینقان متع  های م قّتالش

هیا  آن ۀده  که همش ه در این زمینه نشان میهای انجا پژوهش ۀیت نقش فرهنگ سازمانی دارد. مقایساهم 

هایی اشاره دارد که افیراد  که فرهنگ سازمانی به ارزشاین ،نخست ؛دیگر مشترک هستن در سه نکته با یک

هیا بیه دلییل    کیه ایین ارزش    ایین داننی . دو  گر رفتار مناسیر در آن سیازمان میی   ها را بیانیک سازمان آن

نش ه در بیان های نانوشته و فری ا مشی ها، خطکه این ارزش  اینان  و سو یی بودنشان انتخاب ش هأموردت

رترین عامل در ثّؤکنن ، مبیان می (6155) طور که کامرون و کوئینهمان ،به عالوه ؛دهن سازمان را نشان می

دختیی،  ن بیی ها بستگی دارد. پژوهش امیی ها به نوم فرهنگ موجود در آنت سازمانقیت و رش  بلن م  موفّ

                                                           
1  . Pfister 

2  . Schein 
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تییرین و تییرین، پردامنییه( نیییز نشییان داد کییه فرهنییگ سییازمانی عمیییق5831) مکونیی  حسییینی و احسییانی

 نیین، ییک فرهنیگ مثبیت و قیوی      ن دارد. همثیر را بر رفتار اجتماعی اعضای یک سازماأترین تتبلن م  

نیوآوری و   ۀ( و منجیر بیه ایجیاد روحیی    5815 )یوزباشی و نوروزی، ساالری را ترویج کن توان  شایستهمی

 (. 5833 )سعی ی کیا، ی مراجعان سازمان شوداقیت در کارکنان و حتّخلّ

گ موجیود در سیازمان بیا    به این نتیجه دست یافت کیه بیین فرهنی    دطی پژوهش خو (5877) رمزیار و

اثربخشیی   ،در فورت وجود  نیین فرهنگیی   هافرهنگی که مطلوب و مورد نظر کارکنان بوده و از نظر آن

 ۀفرهنگ سازمانی با اثربخشیی سیازمان رابطی    ، نینافزایش خواه  یافت، تواوت معناداری وجود دارد. هم

( نیز 5811) شی سازمانی خواه  ش . خسرویارمستقیم داشته و بهبود فرهنگ سازمان منجر به افزایش اثربخ

سازمانی بر رفتارهای شهرون ی سازمانی پرداخیت و   ثیر هوت بع  افلی جو أرسی تبه برّ ددر پژوهش خو

گییری  جهیت  وبروز رفتارهای شیهرون ی سیازمانی    ثیر زیادی برأسازمانی ت داد که جو نتایج حافل نشان 

ثیر را بیر بیروز   أترین ترهای مورد مطالعه، بیشمتغی   کارکنان در بین روحیه و تعه  ،نین سازمانی دارد. هم

سیازمانی بیا سیالمت روانیی کارکنیان در       جو  ۀرسی رابط( به بر5832ّرفتارهای شهرون ی دارد. فوالدون  )

 ،سازمانی و سیالمت روانیی کارکنیان    های دولتی شهرستان ایال  پرداخت و نشان داد که بین جو بیمارستان

های کارکنان و افیزایش سیط    ی را در بهبود انگیزهمانی نقش مهم ساز نیز جو  معناداری وجود دارد و ۀبطرا

سیازمانی و   بیین جیو    ۀرابطی  ،خیود  ۀدر مطالعی  (6118) 5ها دارد. راجرسیی در میان آناقیت نوآوری و خلّ

رسیی قیرار داد و بیه ایین     های فلوری ا مورد برّگران دانشک هقان و پژوهشمورد م قّدر رضایت شغلی را 

ارزییابی و احتیرا  بیه عالییق      ارتباطات داخلی،، رضایت شغلیسازمانی با انوام  نتیجه دست یافت که جو 

ی دانشگاه ۀای بین سط  رضایت شغلی و قومیت، نژاد، جنس و یا رتبرابطه ، نینرابطه دارد. هم ،شخصی

و در اها به پژوهش حاضیر اسیت.   ترین پژوهشتبط(، یکی از مر5833) افراد وجود ن ارد. پژوهش عباسی

های مرکزی دانشیگاهی بیر مییزان    خانهثیر الگوی فرهنگ سازمانی حاکم در کتابأت»پژوهش خود با عنوان 

 هیا بیه عنیوان ییک    خانیه کن  که امروزه کتیاب بیان می «کردن شرایط الز  برای اجرای م یریت دانشفراهم

 ،مانیهیای سیاز  ها و پستکمبود منابع مالی، اعتبارات ناکافی، تغییر شغل نن ما ؛سازمان اجتماعی با مسائلی

ها از طریق اجرای فرآین های م یریت دانیش  مقابله با این  الشان . مواجه غیره ص وکمبود نیروی متخص 

هیا در  ت شکسیت سیازمان  دهی  کیه علّی   ش ه در این پیژوهش نشیان میی   های انجا رسیباش . برّسر میمی 

و اهای پیژوهش  یافتهامل اجتماعی و فرهنگی بوده است. ها به عوه آنسازی م یریت دانش، ع   توج دهپیا

                                                           
1  . Ragerce  
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هیای مرکیزی   خانیه مراتبیی و بیازاری بیر کتیاب    نشان داد که سه الگوی فرهنگ سازمانی گروهیی، سلسیله  

 ،نیگ سیازمانی مطلیوب   ها، الگوی فرهخانهدر این کتاب ،ها حاکم است. از دی گاه کتاب اران شاغلدانشگاه

دهی  کیه بیین سیط  ت صییالت و سیمت       نتایج پژوهش نشان میی  ، نینباش . همگروهی و کارآفرین می

کیار   ۀولی بین جنسیت و سابق ؛داری وجود داردمعنی ۀرابط ،کتاب اران و نوم الگوی فرهنگی مورد پذیرش

سال و  51کار باالی  ۀبین سابق ، نینداری مشاه ه نش ه است. هممعنی ۀرابط ،و نوم فرهنگ مورد پذیرش

 د.کری تواوت را مشاه ه ح   توان تامراتبی میی فرهنگ سلسلهالگو سال در 1تر از کم

 چهارچوب نظری. 3. 2

هیای  نظریه توان بهها میترین آنمورد فرهنگ سازمانی وجود دارد که از معروف دی درهای متع  نظریه

جویری سیانی    ،1میلر ،4، ویلیا  او ی8فرن ها  و گانتر ،6کویین و مک گارس ،5کن یدیل وط وس ش ه تارائه

 عباسیی ، اشیاره کیرد.   55، ادگیار شیاین  51پیترز و واترمن ،1، کرت لوین3لیتوین و استرینگر، 7دنیسون ،2فیل 

فرهنیگ   ۀزمینی  هیا در بنی ی ترین طبقهرین و جامعتیکی از معروفکنن : میبیان  (5831) اکبری ( و5833)

فرهنیگ  شیامل:  هیا از  هیار نیوم فرهنیگ سیازمانی      آنباشی .  میی ( 6155) نیکیوئ کامرون و  ازازمانی، س

. الگیوی فرهنیگ   نیا  میی برنی     51فرهنگ کیارآفرین  و54، فرهنگ گروهی58، فرهنگ بازاری56مراتبیسلسله

فیراد  هیای ا الییت ت ساختاریافته اسیت کیه قیوانین رسیمی بیر فع      ش  مراتبی، یک م یط سازمانی بهسلسله

لییت  م یریت سازمان، ثبات و قاب ۀیت دارد و دغ غآن اهم کن . حوظ یک مسیر حرکت آرا  دریحکومت م

اساس الگوی فرهنگ بازاری،  ون عملکردهای حاکم بر یک بیازار اهمییت   بینی داشتن امور است. برپیش

م یط درونی سازمان اسیت.   تری ازیت بیشم یط بیرونی سازمان و مشتریان آن دارای اهم  ،بنابراین .دارن 

                                                           
1  . Deal & Kennedy 

2  . Quinn & Gareth 

3  . Furnham & Gunter 

4  . William G. Ouchi 

5  . Miller 

6. Jeffrey Sonnefield  

7  . Denison 

8  . Litwin   & Stringer 

9  . Kurt Lewin 

10  . Peters & Waterman 

11  . Edgar Schin 

12  . hierarchy Culture 

13  . Market Culture 

14  . clan Culture 

15  . Adhocracy Culture 
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الییت افیراد   ه به مشتریان، بر فع های تجاری قوی، ایجاد بازار رقابتی و توج تولی ، کسر پول و یافتن مکان

ها و به ن وی که ارزش ؛روابط اعضا شبیه افراد در یک خانواده است ،کن . در فرهنگ گروهیحکومت می

د. کیارگروهی  کی  قرار دارأه به هویت فردی، مورد تتوج  ،کاری و در عین حالاه اف مشترک، انسجا ، هم

های بارز این نوم فرهنگ سیازمانی  از ویژگی ،  در کارکناننیز تعه ها وگیریتصمیم و مشارکت کارکنان در

ل اسیت.  ئارزش کلی ی قا ،پذیریاقیت، پژوهش، پویایی و ریسکاست. الگوی فرهنگی کارآفرین برای خلّ

پیذیری و  ر، افزایش انعطافنوم فرهنگ، ایجاد قابلیت سازگاری با م یط و شرایط متغی ه ف افلی در این 

پیژوهش حاضیر    ،بنابراین. (6155 )کامرون و کویین، ها استاقیت در شرایط مبهم، جهت شکار فرفتخلّ

ازد کیه  پرداالت میؤرسی این سبن ی کامرون و کوئین در مورد فرهنگ سازمانی، به برّبا درنظرگرفتن طبقه

از دیی گاه کارکنیان و    ها و مرکز اسیناد آسیتان قی س رضیوی    موزه ها،خانهفرهنگ حاکم بر سازمان کتاب

یابی به اه اف ک ا  است؟ آیا کارکنان و م یران این سازمان، فرهنگ موجود را در راستای دستم یران آن 

های کارکنان و است؟ آیا بین دی گاه ها ک ا دانن ؟ اگر خیر، فرهنگ مطلوب از نظر آنسازمان، مطلوب می

آزمیون   زیر ۀاالت ذکرش ه، دو فرضیؤگویی به سم یران در این زمینه تواوتی وجود دارد؟ در راستای پاسخ

 :ش 

در رابطیه بیا الگیوی فرهنیگ سیازمانی موجیود،        هاخانهکتابسازمان  وکارکنان رانیم ( بین دی گاه 5

 داری وجود دارد.تواوت معنی

در رابطیه بیا الگیوی فرهنیگ سیازمانی مطلیوب،        هاخانهکتابسازمان  وکارکنان رانیم دی گاه  ( بین6

 داری وجود دارد.تواوت معنی

 تحقیق. روش 3

رسی تما  کارکنان سیازمان  مورد برّ ۀ. جامعدشویمی م سوب شیمایپپژوهش حاضر توفیوی و از نوم 

ه . با توج ی استتن  831ها برابر با که تع اد آن استضوی ها و مرکز اسناد آستان ق س رها، موزهخانهکتاب

نویر در   571ای به حجم مذکور از نظر مکانی، نمونه ۀبه م  ودبودن و نیز پراکن گی موجود در افراد جامع

مرکیزی، میوزه و مرکیز     ۀخانی دن  که شامل تما  کارکنان در دسترس واقع در کتابکراین پژوهش شرکت 

فرهنیگ سیازمانی کیامرون و کیوئین      ۀنامها، پرسشاسناد آستان ق س رضوی هستن . برای گردآوری یافته

. اسیت ییی آن  روا ۀدهنی  نشیان ، ی معتبیر هاپژوهش درابزار  نیار از مکرّ ۀمورد استواده قرار گرفت. استواد

 ی کرونباخ برای آن برابر بیا آزمون آلوا ۀی و نتیجبایهنجار (،5833) عباسیط نامه توس پرسش نیا ،نی نهم

ش ه توزیع ۀنامپرسش 571 از است. آنهای الؤپایایی قابل قبول س ۀدهن گزارش ش ه است که نشان 15/1
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ت لییل قیرار   وو میورد تجزییه  دریافیت   ش ه،تکمیل ۀنامپرسش 588 کنان و م یران سازمان، تع ادمیان کار

 مورد مطالعه ارائه ش ه است:   ۀشناختی نمونهای جمعیتژگی( وی5) ج ول گرفت. در
 

 مرکزی، موزه و مرکز اسناد آستان قدس رضوی ۀخانشناختی کارکنان کتابهای جمعیتویژگی -1 جدول

های ویژگی
 شناختیجمعیت

 درصد فراوانی فراوانی صفات

 جنسیت
 8158 47 زن

 2457 32 مرد

 پست سازمانی
 36 511 کارمن 
 53 64 م یر

 سط  ت صیالت
 257 1 کاردانی

 27 31 کارشناسی
 6258 81 کارشناسی ارش 

 

از نظیر پسیت    ،تر کارکنان سازمان از نظر جنسیت، مردبیش ،( قابل مالحظه است5)  ه در ج ول نان

 کارمن  و از نظر سط  ت صیالت، کارشناسی هستن .  ،سازمانی

  ی تحقیقها. یافته4

وارییانس   ۀبیرای تجزیی  آزمیون   ، از آزمون فری من استواده شی . ایین  یپژوهش هایفرضیه رسیبرّبرای 

مییانگین  تیوان  ط آن میی توس ی رود و بن ی بیه کیار میی   های غیر پارامتری( به روش رتبهدوطرفه )برای داده

رود کیار میی  ه هایی باین آزمون برای طرم ، نینهم .را مورد مقایسه قرار دادهای مختلف بن ی گروهرتبه

ایین   در(. 5831 )گیرین و الییویرا،   کنن ت میتر شرکهای یکسان در سه موقعیت یا بیشکه در آن آزمودنی

کیامرون   ۀهای  هارگانکارکنان در مورد فرهنگگروه مستقل م یران و رسی نظرات دوپژوهش نیز برای برّ

  و کوئین در دو وضعیت موجود و مطلوب، از این آزمون استواده ش .
 

 رسی دیدگاه مدیران و کارکنان در مورد فرهنگ موجودهای توصیفی آزمون فریدمن جهت بر شاخص -2جدول 

 میانگین رتبه
 انواع فرهنگ

 کارکنان مدیران

 21/6 11/6 فرهنگ گروهی
 36/5 11/5 فرهنگ کارآفرین
 48/6 33/5 فرهنگ بازاری

 12/8 78/8 مراتبیفرهنگ سلسله
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 رسی دیدگاه مدیران و کارکنان در مورد فرهنگ موجودآزمون فریدمن جهت بر های شاخص -3جدول 

 فراوانی خی دو درجه آزادی سطح معناداری
 شاخص

 گروه

 کارکنان 511 627/11 8 15111

 م یران 64 474/88 8 15111
 

نی  کیه الگیوی فرهنیگ     اگیروه معتق   شیود هیر دو  ( مالحظیه میی  8( و )6طور کیه در جی اول )  همان

 مراتبی در سازمان موجود است. هلسلس
 

 رسی دیدگاه مدیران و کارکنان در مورد فرهنگ مطلوبهای توصیفی آزمون فریدمن جهت بر شاخص -4جدول 

 

 

 

 

 

 
 بین مدیران و کارکنان الگوهای فرهنگ سازمانی مطلوب ۀهای آزمون فریدمن جهت مقایسشاخص -5جدول 

 فراوانی خی دو آزادی ۀدرج سطح معناداری
 شاخص

 گروه

 کارکنان 511 141/535 8 15111

 م یران 64 177/41 8 15111
 

از نظر هیر دوگیروه، فرهنیگ گروهیی بیه عنیوان        ،دشو( مالحظه می1( و )4طور که در ج اول )همان

 فرهنگ مطلوب در سازمان شناخته ش ه است. 

)یعنیی   دست آورده استه ترین امتیاز را بکم (6 )ج ول هنگ موجودفرهنگ کارآفرین که در بخش فر

 (4(، در بخش فرهنگ مطلوب )ج ول دترین موجودیت را در سازمان دارهای فرهنگ کارآفرین کمویژگی

توان  الگیوی مناسیبی بیرای    ده است. بنابراین، این فرهنگ میکر  را کسر بع  از فرهنگ گروهی امتیاز دو 

هیای  فرهنگ ،فرهنگ سازمان باش . به این ترتیر از دی گاه م یران و کارکنان، فرهنگ گروهی و کارآفرین

باشی . ایین دو الگیوی فرهنگیی     ها و مرکز اسناد آستان قی س میی  ها، موزهخانهمناسبی برای سازمان کتاب

 میانگین رتبه

 انواع فرهنگ
 کارکنان مدیران

 32/8 38/8 فرهنگ گروهی

 45/6 75/6 فرهنگ کارآفرین

 12/5 51/6 فرهنگ بازاری

 72/5 85/5 مراتبیفرهنگ سلسله
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قوییت فرهنیگ کیارآفرین،    ه به تیت توج شون . اهم تر میخ مات بیش ۀموجر ایجاد م یطی پویاتر و ارائ

بیه ایین دلییل    کیه  ( نیز بیان می کنن  6111) 5هریس و رزکلیوورد،  گلس، و (5815) زوارقی طور کههمان

 ۀاقتصیادی جامعی   ۀی در توسیع ی عمیومی نقیش مهم ی   هیا خانهاست که وجود فرهنگ کارآفرینانه در کتاب

 دارد.   هاآنپیرامونی 

هیا در رابطیه بیا الگیوی فرهنیگ سیازمانی       خانهل: بین دی گاه م یران وکارکنان سازمان کتاباو  ۀفرضی

 داری وجود دارد. موجود، تواوت معنی
 

 هاهمگنی واریانس ۀرسی مفروضنتایج آزمون لوین برای بر  -6دول ج

 یزآنال

 منابع تغییرات
 لوین ۀآمار

آزادی  ۀدرج

1 

آزادی  ۀدرج

2 
 سطح معناداری

 111/1 585 5 727/6 فرهنگ گروهی

 517/1 585 5 235/5 کارآفرین

 371/1 585 5 168/1 بازاری

 774/1 585 5 138/1 مراتبیسلسله
 

 هیا همگنی وارییانس داده  ۀموروض ،نیست، بنابراینمعنادار  α 11/1 در سط  F که مق اره به اینبا توج 

  .شره بالمانع ارزیابی مورد استنباط قرار گرفته و استواده از آزمون ت لیل واریانس  ن متغی 
 

 کارکنان در رابطه با الگوی فرهنگ سازمانی موجود تفاوت دیدگاه مدیران و -7 جدول

                                                           
1  . Glass, Clifford, Harris and Rose 

 شاخص
 

 منابع تغییرات
 متغیر

مجموع 
 مجذورات

درجا
ت 
 آزادی

 F میانگین مجذورات
سطح 
 معناداری

ش
اثر همپرا

 1/11 128/438 181/5715821 5 181/5715821 فرهنگ گروهی 

 1/11 225/745 717/5131274 5 717/5131274 فرهنگ کارآفرینی

 1/11 328/138 611/5818145 5 611/5818145 فرهنگ بازاری

 1/11 788/111 772/8656648 5 772/8656648 فرهنگ سلسله مراتبی

اثر گ
روه
 

 /.165 /.151 313/82 5 313/82 فرهنگ گروهی
 /.558 147/6 767/8746 5 767/8746 فرهنگ کارآفرینی
 /.157 322/1 115/58515 5 115/58515 فرهنگ بازاری

 /.488 /.251 111/8178 5 111/8178 مراتبیفرهنگ سلسله
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 7ادامه جدول 

 

فرهنگ بیازاری از انیوام فرهنیگ سیازمانی بیا       ۀولّؤدر م  F= 322/1 ( مق ار7های ج ول )ه به دادهتوج  با

توان نتیجه گرفیت  می این،بنابر باش .معنادار می α = 11/1( در سط  = 585df و = df 5درجات آزادی )

رابطیه بیا الگیوی فرهنیگ سیازمانی موجیود، در        ها درخانهو کارکنان سازمان کتابکه بین دی گاه م یران 

نییز نشیان داد    LSDنتایج آزمون تعقیبی  ،داری وجود دارد. در ادامهفرهنگ بازاری، تواوت معنی ۀولّؤزیرم

 ؛تر اعتقیاد دارنی   ها بیشخانههنگ بازاری در سازمان کتابنسبت به م یران به وجود الگوی فر کارکنان که

فرهنگ بازاری به عنوان فرهنگ موجود از دیی گاه کارکنیان و می یران دارای     ۀین معنی که میانگین رتبه اب

 نتایج پیژوهش عباسیی  . دانن تر می؛ به ن وی که کارکنان فرهنگ موجود را بازاریاستاختالف م سوسی 

 در (6113) 5شیپسیتون و کییوری  الزهرا و رازی و نیز نتایج پژوهش خانه مرکزی دانشگاه در کتاب (5833)

ها نیز فرهنگ بیازاری را فرهنیگ   خانهکه کارکنان این کتاب داد، نشان 6های دانشگاه ساسکا وانخانهکتاب

بات و کنتیرل،  مانن  ث ؛های فرهنگ بازاریوجود برخی از ویژگی ،رس ان . به نظر میموجود تشخیص داده

دلیل موقعیت مکانی وجایگیاه خیاص ایین سیازمان در     ه ه به مباحث بیرون از سازمان بگرایی و توج نتیجه

 آستان ق س، دالیلی برای این تشخیص کارکنان باش .

هیا در رابطیه بیا الگیوی فرهنیگ سیازمانی       خانهدو : بین دی گاه م یران وکارکنان سازمان کتاب ۀفرضی

 داری وجود دارد. عنیمطلوب، تواوت م
 

                                                           
1  . Shepstone and Currie 

2  . Saskatchewan 

 شاخص
 

 منابع تغییرات
 متغیر

مجموع 
 مجذورات

درجات 
 آزادی

 F میانگین مجذورات
سطح 
 معناداری

خطا
 

   811/8713 585 141/431714 فرهنگ گروهی

   682/5421 585 131/516421 فرهنگ کارآفرینی

   815/6688 585 871/616126 فرهنگ بازاری

   131/2451 585 514/341872 مراتبیفرهنگ سلسله

جمع کل
    588 8185227 فرهنگ گروهی 

    588 5116326 ارآفرینیفرهنگ ک

    588 6315818 فرهنگ بازاری

    588 2188523 مراتبیفرهنگ سلسله
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 هاهمگنی واریانس ۀرسی مفروضنتایج آزمون لوین برای بر  -8جدول 

 آنالیز

 منابع تغییرات

 ۀآمار

 لوین

درجه 

 1آزادی 

درجه 

 2آزادی 

سطح 

 معناداری

 136/1 585 5 814/1 فرهنگ گروهی

 437/1 585 5 /.431 کارآفرین

 245/1 585 5 653/1 بازاری

 835/1 585 5 776/1 مراتبیسلسله

 

ها همگنی واریانس داده ۀاین موروضمعنادار نیست، بنابر α = 11/1در سط   F که مق اره به اینبا توج 

 مورد استنباط قرار گرفت.
 

 تفاوت دیدگاه مدیران وکارکنان در رابطه با الگوی فرهنگ سازمانی مطلوب -9 جدول

 شاخص

 

 منابع تغییرات
 مجموع مجذورات متغیر

 درجات

 آزادی
 F میانگین مجذورات

سطح 

 معناداری

ش
اثر همپرا

 111 641/5437 115/8768615 5 115/8768615 فرهنگ گروهی 

 111 361/5514 765/5752251 5 765/5752251 فرهنگ کارآفرینی

 111 315/215 431/167611 5 431/167611 فرهنگ بازاری

 111 731/616 171/241717 5 171/241717 مراتبیفرهنگ سلسله

اثر گروه
 

 /.851 183/5 128/6117 5 128/6117 فرهنگ گروهی

 /.112 365/6 144/4531 5 144/4531 فرهنگ کارآفرینی

 /.124 116/1 332/6 5 332/6 فرهنگ بازاری

 /.671 615/5 171/6247 5 171/6247 مراتبیفرهنگ سلسله

خطا
 

   465/6118 585 546/867143 فرهنگ گروهی

   426/5432 585 137/514762 نگ کارآفرینیفره

   455/5466 585 365/512881 فرهنگ بازاری

   728/6614 585 111/633368 مراتبیفرهنگ سلسله

جمع کل
 

    588 2383735 فرهنگ گروهی

    588 6161262 فرهنگ کارآفرینی

    588 5711614 فرهنگ بازاری

    588 5474516 مراتبیفرهنگ سلسله
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 ر وابسیته گیروه مسیتقل کتابی ار و می یر و بییش از ییک متغی ی        دو ،ایین پیژوهش  که دره به اینبا توج 

روش ، هسیت  بستگی درونی نیزها نوعی همنمیان آ فرهنگ سازمانی( وجود دارد که ۀگان هار هایوهلّؤم)

 ۀوی لّؤدر م F ده  که  ون مق ار( نشان می1های ج ول )(، استواده ش . داده5ت لیل  ن گانه )مانواوتجزیه

 ،بنیابراین  .باشی  معنادار نمی α = 11/1( در سط  = 585df و  = 5df) فرهنگ سازمانی با درجات آزادی

هیا در رابطیه بیا الگیوی فرهنیگ      خانهتوان نتیجه گرفت که بین دی گاه م یران و کارکنان سازمان کتابمی

 . داری وجود ن اردسازمانی مطلوب، تواوت معنی

     پیشنهادهاو  گیرینتیجه. 5

های عمیومی در  خانهکتاب ،این میان . درای دوسویه استبین کتاب و توسعه در هر جامعه، رابطه ۀرابط

گییری  نقش  شیم  ،رش  در جامعه استالت روبهخوانی که پایه و اساس ت و ایجاد فرهنگ مطالعه و کتاب

هیا  ییت آن العیاتی اسیت؛ اهم   هیای اطّ وریآعات و رشی  فین  الدارن  و در عصر حاضر که عصر انوجار اطّ

هیا در جهیت   خانیه خیوانی و کتیاب  امر کتاب، کتاب ۀریزی برای توسعبرنامه ،دو ن ان ش ه است. بنابراین

 ،(61 ص. ،5836 )عبیاداللهی،  اسیت  ناپیذیر اجتنابرسانی ضرورتی الماطّهای وریآ  فنبودن با رشگا هم

در  ؛ زیرافرهنگ مطالعه برخوردار است ۀما از دارایی ارزشی و معنوی کافی برای توسع ۀعکه جامویژه آنبه

و ییاد شی ه   اآگیاهی و معرفیت    ۀکر انسان و ارتقادهن بخش توّاین جامعه از مطالعه به عنوان نیروی حیات

نات وؤص، جهت تربییت فی ی  و رشی  در تمیامی شی     است. دین مبین اسال  برای مطالعه، ت قیق و تو  

ثیر مطالعیه  أو تی  داده یتبه زیبایی اهم ( 5835زیادی قائل ش ه است. خسروی )مختلف زن گی بشر ارزش 

ایین خیاطر   ق پوییایی و شیکوفایی اسیال  را بیه     کن . این م قّن اسالمی را در  ن  عبارت بیان میدر تم  

و  «سخن نو» رهبرانشگوتار  ،«نویسن  ه با آن میآن قلم و»وگن شس ،«خوان نی» دان  که اسال  کتابشمی

 (.665، ص. 5815)به نقل از ساالری،  است «سوادآموزی»آزادی اسرایش ۀوسیل

جامعیه در ایین    ۀها و سیرانجا  رشی  و توسیع   خانهق اه اف کتابر در راستای ت قّثّؤعوامل ماز یکی 

هاسیت.  خانیه در درون کتاب وجود فرهنگ سازمانی مطلوب ،گیرد ه قراررسی و توج رابطه که بای  مورد برّ

طور کیه  ها است و همانهای متواوت در آنفرهنگ های مختلف، وجودت تواوت میان سازمانعلّ ،واقع در

کنی  تیا بی انیم  یرا افیراد در      میکمک رسی فرهنگ سازمانی به ما ده ، برّتوضی  می (6112) 6ینوی آدی

های دیگیر  ها از سایر افراد در گروهبه تواوت آن کنن  که منجرهای مختلف، به روش خافی عمل میگروه

                                                           
1. Multivariate Analysis of Variance 

2  . Adeyoyin 
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(؛ زیرا 43 ص. ،5815 )الوانی، ای برای م یران و رهبران یک سازمان داردیت ویژهرسی اهم شود. این برّمی

هیا را هی ایت و   فرهنیگ موجیود آن   ،ان  را شناسایی نکنن ، بنابراینها فرهنگی که در آن قرار گرفتهاگر آن

ها قربانی ق رت فرهنگ موجیود شی ه و    آن (6151) شاین رد. در  نین شرایطی به اعتقادرهبری خواه  ک

  خوبی استواده کنن . یابی به اه اف، بهت سازمان در جهت دستتوانن  از امکانات و نقاط قو نمی

  توانی آشکار است که هر تصمیم ییک می یر میی    زیرا کامال ؛ ان عصر حاضر را عصر م یریت نیز نامی ه

 . یکیی از  کنی خیوش تغیییر   وار، دیر یا زود سرنوشت تمامی نهادهای جامعه را دستطی یک رون  سلسله

ان رکاران جوامع ه بسیاری از فاحر نظران و دستهای اخیر توج مسائل و مشکالت اجتماعی که طی سال

ولیت ؤمسی  هیا و می یران بیه وظیویه و    ی سیازمان ه جی   مختلف را به خود جلر کیرده اسیت، عی   توج ی    

اقتصیادی و   ۀویژه در کشور ما به خاطر شرایط خیاص و نییاز بیه توسیع    اجتماعیشان است. این موضوم به

هیا از  خانیه وییژه می یران کتیاب   الز  اسیت تیا بیه    ،رو ایین  تری برخوردار است. ازفنعتی از اهمیت بیش

هیای  وان راهنمیای تیالش  جزضنگری نسر به اه اف سازمانی خود دست بردارن  و اه اف جامعه را به عن

خی مات در درون   ۀمرد  فراتر از ارائی  ۀها نسبت به جامعه و عامخانهولیت کتابؤزیرا مس ؛خود قرار دهن 

ضروری ها خانهجامعه برای سازمان کتاب ،ینوعان و به طور کلّه به منافع ذیتوج  ،خانه است. بنابراینکتاب

میورد   ای که بای  درلهأآمیز داشته باش . مسزیستی مسالمتد همنوعان خوخانه بای  با ذیاست و یک کتاب

واقعی ارزییابی   تراز ح  نوعان را کمذی خانهاین است که در بسیاری از موارد، م یران کتاب ،آن م تاط بود

ولیت ؤی مسی (. به طور کلّی 811 ص. ،5818 ،)قلی پور کنن مواجه می یسازمان را با خطراتق اه اف ت قّو 

 ها نسبت به این موارد است: ماعی سازماناجت

 شناختی افراد در درون سازمانروان -افزایش سط  به اشت جسمانی 

 آور و سالمایجاد جو و فضای کاری نشاط 

  الیت و م یط فیزیکی خودفع  ۀم  ودحوظ م یط زیست در 

 ّ(861-885 ص. ،5837 ،رفاه جامعه )م م  پور ،یکارکنان، مشتریان و به طور کل  . 

در  ،رو ها و مرکز اسناد آستان ق س رضوی، از اینها، موزهخانهیت و جایگاه سازمان کتابه به اهم با توج 

 . سازمان از دی گاه کارکنان و م یران آن پرداخته شی این رسی فرهنگ موجود و مطلوب این پژوهش نیز به برّ

میورد الگیوی    بین دی گاه کارکنیان و می یران در   که گر آن استبیان (6) و (8) ش ه در ج اولهای ارائهیافته

نی  کیه الگیوی فرهنیگ     اگیروه معتق   تویاوت معنیاداری وجیود ن اشیته و هیر دو      ،فرهنگ سازمانی موجیود 

هیای مرکیزی   خانیه کتیاب در (5833) هیای عباسیی  رسیی . این نتیجه با برّوجود داردمراتبی در سازمان سلسله
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تربیت م رس، شهی   مران، شیراز، ییزد و فردوسیی مشیه  کیه فرهنیگ      های ارومیه، بیرجن ، تبریز، دانشگاه

کیه بیا هی ف     (6117) 5باشی . پیژوهش گارسییا   ان ، مطابق میی مراتبی را فرهنگ موجود تشخیص دادهسلسله

سیات آمیوزش   س ؤپژوهشیی م غیرهای پژوهشی و خانهکتاب وم فرهنگ سازمانی و نقش رهبری درشناسایی ن

در  (5811) و پیژوهش حرییری و جعویری    ها انجا  ش و پرسنل آندی گاه م یران  ه از  عالی در ایاالت متّ

 ی نیز به نتایج مشابهی در این زمینه دست یافتن .  ملّ ۀخانسازمان اسناد و کتاب

نشان داد کیه بیین دیی گاه کارکنیان و می یران در میورد الگیوی         (4) ( و1) ش ه در ج اولای ارائههیافته

مطلوب تواوت معناداری وجود ن اشته و از نظر هر دوگروه الگوی فرهنگ گروهی به عنوان  فرهنگ سازمانی

و در ا( مطابقیت دارد.  5833) این یافته با نتایج عباسیی . فرهنگ مطلوب با باالترین میانگین شناخته ش ه است

ده و فرهنیگ  کیر ی رسی فرهنگ سازمانی برّ ۀهای مختلف را در زمینپژوهش خویش دی گاه کتاب اران دانشگاه

هیای  فی کیرده اسیت. نتیایج پیژوهش    ها معرّگروهی و کارآفرین را به عنوان فرهنگ مناسر برای این سازمان

 هیای هیای خیود را در م ییط   کیه پیژوهش  نییز   (6113شیپسیتون و کییوری )   (6117) ( گارسیا6118) 6بریو

ها نیز الگیوی فرهنیگ   این پژوهش ،. در واقعاستان ، با این یافته مطابق ای انجا  دادهخانهدانشگاهی و کتاب

 ان .  گروهی و فرهنگ کارآفرین را به عنوان الگوهای مطلوب سازمانی تشخیص داده

باشی ، از دیی گاه   مراتبی که حاکم بر سازمان میی ده  که فرهنگ سلسلهنتایج حافل نشان می ،در مجموم

فرهنیگ گروهیی بیه عنیوان فرهنیگ      ایجاد استار هر دو گروه خو و کارکنان و م یران فرهنگ مطلوبی نیست

رو است که  نین فرهنگی منجیر بیه    ویژه از آنه به استقرار فرهنگ گروهی بهیت توج باشن . اهم مطلوب می

 .(6112 ،8)ادی یوین شودخ مات بهتر به مراجعان می ۀئوری و نیز اراافزایش کارآیی، بهره

 ؛به فورت مطلق وجود داشته باشی  توان  نمییک فرهنگ  ،ماندر یک سازشود که یادآوری می ،در پایان

به ن وی که عنافری از فرهنیگ بیازاری، گروهیی،     ؛ها مواجه هستیمیعنی در هر سازمانی با طیوی از فرهنگ

تیری داشیته   بییش  ۀتر و غلبفرهنگی را که میانگین بیش مراتبی در هر سازمان وجود دارد وکارآفرین و سلسله

. در این پژوهش نیز عنافیری از فرهنیگ   شودمینوان فرهنگ موجود یا مطلوب در سازمان قلم اد به ع باش ،

گر آن بود که در وضیعیت موجیود   تری داشت و بیانبیش ۀکارآفرین و گروهی به عنوان فرهنگ مطلوب، غلب

 ،رو از ایین  .تیر سیازد  قی بیه اهی اف خیویش موفّی    ییاب توانی  سیازمان را در دسیت   می، هاتقویت این فرهنگ

 شود:پیشنهادهای زیر ارائه می

                                                           
1  . Garcia 

2. Berrio  

3  . Adeyoyin 
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 پیشنهادهای پژوهشی

 نیکیوئ بنی ی کیامرون و   هیا براسیاس تقسییم   خانهدر این پژوهش فرهنگ سازمانی در سازمان کتاب -5

ه ا توج ی بلکه ب ؛های دیگر فرهنگبن یشود فرهنگ سازمانی نه تنها از منظر تقسیمشناسایی ش . توفیه می

 د. شورسی ها برّخانهدر سازمان کتاب کیوی و ترکیبی( نیز) یگرهای پژوهشی دبه روش

خانه آستان ق س رضوی نسبت به فرهنیگ سیازمانی   نوعان کتابرسی دی گاه مراجعان یا سایر ذیبرّ -6

 ای و فرهنگ مطالعه.  خانهثیر آن بر ارتقای استواده از منابع کتابأموجود و مطلوب در این سازمان و ت

هیا از دیی گاه   خانیه کتیاب های فرهنگ مطلوب در سازمان ویژگیهای ایجاد و تقویت کاررسی راهبرّ -8

 کارکنان و م یران.   

 پیشنهادهای کاربردی  

ها و رفتارهای می یران  ثیر اعتقادات، باورها، ارزشأت ت ت که فرهنگ سازمانی عم تا ه به اینبا توج  -1

توانن  با الگوبودن در عملکیرد و رفتیار خیویش،    یان هستن  که ممم یران ساز ،آن قرار دارد و در مجموم

در راستای ایجاد فرهنیگ مطلیوب و جلیوگیری از     ،بنابراین .شرایط تغییر مطلوب کارکنان را فراهم آورن 

به ن وی که آگاهی م یران در مورد اثرات مطلوب  ؛دکرها را توجیه مقاومت م یران در این زمینه، بای  آن

 یابی سازمان به اه اف خویش، افزایش یاب . دست جهتن فرهنگ گروهی و کارآفری

ینی  زمیان بیر تغیییر     آسیازمان و نییز فر   شیرفت یپرون   عیتسری در سازمانه به نقش فرهنگ با توج  -2

مراتبی موجود پرداخته شی ه  ت و ضعف فرهنگ سلسلهرسی نقاط قو به برّ شودیمفرهنگ سازمانی توفیه 

تر حرکیت  های گروهی و کارآفرین بیشت ریج به سوی فرهنگمراتبی بهویژه با تع یل فرهنگ سلسلهو به

 د. کر

 نامهکتاب

 .871-811 ،(74)، جستارهای ادبی نهادی اجتماعی. ۀخانه به منزلکتاب (.5821) ا. آزاد، .5

 .11-76 ،(8) 566، جامعه کار و ۀنامفصلرسی نقش فرهنگ در سازمان. (. بر5831ّ)  . اکبری، .6

 تهران: نی.  م یریت عمومی.(. 5815)  . الوانی، .8

پییا    دی گاه اسال  و قیرآن.  رون  تکامل جامعه از ثیر مطالعه درأخانه و تیت کتاب و کتاباهم  (.5832) غ. امانی، .4

 .2-58 ،(4) 7، خانهکتاب
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ی روی رضایت شیغل  بر( DOCS)براساس م ل ل فرهنگی امرسی اثر عوبرّ (.5831) ه. طهرانی، و م. امیرکبیری، .1

 ۀنامی دوفصل .(تهران )اداره کل درمان غیر مستقیم استان اجتماعی تأمین سازمان، مورد مطالعه: کارکنان و عملکرد

 .615-668 ،(54) 1،مطالعات م یریت فنعتی

بیین فرهنیگ سیازمانی و می یریت      ۀرسیی رابطی  (. بر5831ّ) ز. احسانی، ش. و مکون حسینی، ،م. امین بی دختی، .2

 .515-652 ،(11) 61، راهبرد ۀنامفصلوپرورش شهرستان سمنان. شدانش درسازمان آموز

، (41)، تربییت  افیالم و  ۀمجلّی  مراکز آموزشیی و پژوهشیی.   خانه دریت کتاب(. نقش و اهم 5834) م. جواهری، .7

51-53 

ی لّی م ۀخانی سازمان اسناد و کتاب ساختار سازمانی در فرهنگ سازمانی و ۀرابط (.5811)  . ،جعوری ون.  حریری، .3

 586-583، (8) 11، العاتدهی اطّسازمان ی کتاب اری ومطالعات ملّ .جمهوری اسالمی ایران

   552-561 ،(8) 58 کتاب، ۀنامفصلکشورهای جنوب.  شناسی درای بر آسیرمه(. مق  5835) ف. خسروی، .1

وپیرورش  مان آمیوزش میورد مطالعیه: سیاز   )شیهرون ی   سازمانی بر رفتار ثیر جو أرسی تبرّ. (5811) ا. خسرویار، .51
مشیه ،   دانشگاه فردوسیی مشیه .  . کارشناسی ارش  علو  اداری و اقتصادینامۀ منتشرنش ۀ پایان. (استان گلستان

 ایران.

 سروستان. . تهران:، مترجم(ایزدی . ). هاشناسی سازمانمرد  (.5831). س رایت، .55

 ان مطالعییه از دییی گاه دانشییجویان.افییزایش میییز نقییش دانشییگاه در (.5832) غ. دوسییت،حیمیییرو  .م رضییوی، .56
 .41-75 ،(6) 7 ،شناسی و علو  تربیتیروان

 عطار.  تهران: شناسی.فرهنگ ۀزمین (.5873)  . االمینی،روم .58

 .آگاه تهران: .شرفتهیپی سازمانرفتار  تیریم (. 5833) م. ،نیمتی زارع .54

کتیاب میاه    .فرهنیگ کیارآفرینی   ۀتوسیع  های عمیومی در خانهجایگاه کتاب رسی نقش وبرّ (.5815) ر. زوارقی، .51

 .14-511 ،(55) 2، (شناسیارتباطات و دانش) العاتیات اطّکلّ

می لی مناسیر بیرای     ۀایران و ارائی  فرهنگ مطالعه در ر برثّؤم ۀواکاوی و تبیین عوامل عم  (.5815)  . ساالری، .52

  مشه ، ایران. دوسی مشه .دانشگاه فر. رسانیالمکتاب اری و اطّدکتری  ۀ منتشرنش ۀ. رسالآن ۀتوسع

 .17-25 ،(611، )ت بیر. سازمان ق نوآوری درفرهنگ مشو  (.5833) سعی ی کیا،  . .57

ر بیر آن از نظیر   طه و شناسایی عوامل میوثّ آموزان متوس مطالعات غیردرسی دانش (.5835)  . و فاضل، ا. شعبانی، .53

 .47-12 ،(6) 58، کتاب ۀنامفصل آموزان در شهرستان شهرضا.دانش

 .1-54 ،(54، )کتاب اری گسترش فرهنگ مطالعه. های عمومی درخانهثیر کتابأت (.5871) .ق فافی، .51

  .51-65. ،(4 و 8) 58، خانهپیا  کتاب های عمومی.خانهیت کتاباهم  خ مات و (.5836) ن. عباداللهی، .61
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کردن میزان فراهم ی دانشگاهی برهای مرکزخانهکتاب الگوی فرهنگ سازمانی حاکم در ثیرأت (.5833) ز. عباسی، .65
دانشیگاه فردوسیی   . رسیانی المدکتری کتاب اری و اطّی  رسالۀ منتشرنش ۀ. شرایط الز  برای اجرای م یریت دانش

 مشه ، ایران. مشه .

 .77-31 ،(55) 46، خانهپیا  کتاب .های عمومیخانهثیر کتابأیت و تاهم  (.5831) .س غواری، .66

-11 ،(5) 54، کتاب ماه .تولی  دانش اسناد دانشگاه تهران در مرکزی و مرکز ۀخانتابنقش ک (.5831) غ. ف ایی، .68

16 . 

 ۀمجلّهای دولتی شهرستان ایال . سازمانی با سالمت روانی کارکنان بیمارستان رسی جو برّ. (5832) خ. فوالدون ، .64
 .44-11 ،(5) 51، دانشگاه علو  پزشکی دانشگاه ایال 

 .سمت تهران: .شناختی به سازمان و م یریترویکرد جامعه ها:شناسی سازمانجامعه (.5818) آ. قلی پور، .61

نگرش بیه مطالعیه و    ۀمطالعه و رابط ۀکنن ه و بازدارن رسی عوامل تسهیلبرّ (.5832)  . داورپناه،  . و قناویز ی، .62

 .31-551،(4) 51، رسانیالمکتاب اری و اطّ خوانی با الگوی انگیزشی مزلو.کتاب

. تهران: معاونت پژوهشی دانشیگاه  های ایرانیمهن سی فرهنگ در سط  سازمان(. 5833) م. ا. و قیومی، وسی،کا .67

 آزاد اسالمی.

هیای فینعتی   احی و تبیین م ل تعاملی استراتژی، فرهنگ سازمانی و م یط در سیازمان طرّ (.5835) ا. کردنائیج، .63
 تهران، ایران. س.شگاه تربیت م ر دان .دکتری م یریت استراتژیکمنتشرنش ۀ  رسالۀ کشور.

زنیان شیاغل و    ۀرسیی وضیعیت مطالعی   برّ (.5831) ش. و سا ، س. آبادی،رضایی شریف، م. کیانی خوزستانی، .61

 .588-511،(5) 58، رسانیالمکتاب اری و اطّدار شیراز. خانه

 .م) ن.راهنمای دانشیجویا  ی:های علو  رفتارپژوهش های آماری درآزمون کاربرد (.5831)  . یرا،الیو، ج. گرین، .81
 ارسباران. تهران: (.، مترجمانپژمان. دالور و  
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