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چکیده
فرهنگ حاکم بر یک کتابخانه که در تأمین نیازهای مراجعان آن نقشی انکارناپذیر دارد ،تعییینکننی ۀ
حیات یا ممات آن کتابخانه به عنوان نهادی اجتماعی است .ه ف ازاین پژوهش ،برّرسی نگرش می یران
و کارمن ان سازمان کتابخانهها ،موزهها و مرکز اسناد آستان ق س رضوی نسبت بیه یهگیونگی فرهنیگ
سازمانی موجود و مطلوب دراین سازمان است .پیژوهش حاضیر توفییوی و از نیوم پیمایشیی م سیوب
میشود .نمونۀ مورد برّرسی  571نور از کارکنان واقع در کتابخانیۀ مرکیزی ،میوزه و مرکیز اسیناد آسیتان
ق س رضوی بودن که براساس افل در دسترسپذیری انتخاب ش ن  .ابیزار میورد اسیتواده ،پرسیشنامیۀ
فرهنگ سازمانی کامرون و کوئین بود و اطّالعات بهدستآم ه از آن توسیط آزمیونهیای آمیاری فریی من،
لوین و تجزیهوت لیل واریاس ن گانه ،مورد ت لیل قرار گرفت .نتایج بیهدسیتآمی ه نشیان داد کیه بیین
دی گاه کارکنان و م یران درمورد الگوی فرهنگ سازمانی موجود ،تواوت معناداری وجود ن اشیته و هیردو
گروه معتق ان که الگوی فرهنگ سلسلهمراتبی بر سازمان حاکم است .هیم نیین ،بیین دیی گاه کارکنیان و
م یران در مورد الگوی فرهنگ سازمانی مطلوب ،تواوت معناداری وجود ن اشته و هر دو گیروه معتق انی
که الگوی فرهنگ گروهی به عنوان بهترین الگو برای کارکرد مؤثّر این سازمان مورد نیاز است.
کلیدواژهها :فرهنگ سازمانی ،نهاد اجتماعی ،سازمان کتابخانهها ،موزهها و مرکز اسناد آسیتان قی س
رضوی
 .1مقدمه

مطالعۀ جامعه و فرهنگ انسانی یا برّ رسی مستمر انسان طی اعصار ،نشیان مییدهی کیه کتیابخانیههیا
همواره به منزلۀ بخشی از بافت اجتماعی ،وجود داشته و به عنوان نهادی اجتمیاعی جزئیی جی ا از فرآینی
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سال سيزدهم

پیشرفت جامعه نبودهان  .م نظور از نهاد اجتماعی« ،رابطههیا ،واقعییتهیا و شییوههیای سیازمانیافتیهای از
الگوهای رفتاری و م لهای فرهنگی است که در رون ت ول جامعه و در پاسخ به نیازهای انسان به وجود
آم ه است» (گلشن فومنی ،5831 ،ص .)62 .از این منظر ،ممکن است در مراحل نخسیتین ،انگییزۀ ایجیاد،
نظارت و نمایش ه ف کتابخانه ها مبهم و تاریک بوده باشی ؛ امی ا از اواخیر قیرن نیوزدهم مییالدی ،وا ۀ
اجتماعی که از کلمۀ التین  Sociusمشتق ش ه ،در انگارههای فکری انسان ،مقیا واالییی را کسیر کیرد.
انگیزۀ نین تأکی ی نوعی دگ رگونی ،از فردگرایی به جمعگرایی بود که در شرایط زنی گی و توکّیر میرد
روی داد .گذر از دولت استب ادی به دولت بهبودبخش(ناظر به رفاه همگان) پیشگا پارهای از ان یشههیای
مترقّی و تعه ات اجتماعی ش که کتابخانه و آموزشوپرورش ،در بافت اجتماعی ،افضل و برتیر از همیۀ
آن ها بوده است .اکنون جامعه از انسان انتظار دارد تا برای زن گی در آن ،فردی خودفرمان و حاکم بر نوس،
دوست ار حقیقت ،مطلّ ع ،سخی ،بردبار ،م تر  ،قهرمان آزادی ،شهرون ی جهانی ،خیالپرداز ،زیباییشیناس
و خواستار برجاگذاشتن جهانی برتر برای زن گی دیگران باش  .هنگامی که این انتظارات بیزر

جامعیه از

انسان به عنوان یک فرد را در نظر میگیریم ،امکان بالقوۀ کتاب خانیه را بیه فیورت نهیادی اجتمیاعی کیه
می توان

نین نیکانی را ت ویل جامعه ده  ،درمییابیم و این نکته که کتابخانهها ،جادۀ افلی پیشرفت را

آماده میسازن و در مواهیم اجتماعی ،ریشهای عمیق می دوانن  ،به عنوان حقیقتی بی یهی مطیرم مییشیود
(آزاد ،5821 ،ص .)835 .کتاب خانه و اجتمام در طول تاریخ ،هم پای هم پیش رفته و یکی بر دیگری تیأثیر
گذاشته است؛ به طوری که ان طاط و زوال یا پیشرفت یکی ،تأ ثیر مستقیمی بیر دیگیری بیه هیمراه داشیته
است .امانی ( )5832در این زمینه بیان میکن که کتاب خانه به عنوان یک نهاد اجتماعی ،پیوسته بازتیابی از
شرایط زمان بوده است .هنگامی که در جامعهای کتاب های فراوان منتشر ش ه و تع اد کتابخانههیا فزونیی
یافته ،حقّ خوان ن نیز بر همگان مسلّ م و م تر گشته و کتابخیوانی جیزض ضیروریتهیای زنی گی شی ه
است .اهل علم و ادب مقا و منزلت واالیی یافته و جامعه در دورۀ آرامش و شکوفایی به سر برده است .بر
عکس ،زمانی که مجموعه ای کتاب برای همگان قابل دسترسی نبوده یا به ن وی کتاب و کتابخانه در بین
مرد از اهم یت خافی برخوردار نبوده است و رو به انه ا گذارده ،مرد نیز با کتاب و مطالعیۀ آن بیگانیه
گشته و به اهل علم با دی ۀ حقارت نگریستهان  ،در نین شیرایطی جامعیه نییز در دوران ان طیاط و فقیر
فرهنگی ،علمی ،سیاسی و اقتصادی غرق ش ه است.
ب یهی است که مقصود از کتاب خانه این نیست که ن کتاب را در فن وق یا قوسهای انباشیته باشییم
که در آن فورت لغت انبار کتاب برای آن مکان مناسر تر است؛ بلکه مقصود جایی است کیه میرد بیرای
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آگاهش ن از آن ه در جهان علم و فرهنگ میگذرد ،به آنجا روی می آورن و پرورش ان یشه و جان خود
را در آنجا می جوین ؛ جایی که درستفکرکردن و درستعملکردن را به همه مییآمیوزد (غویاری،5831 ،
ص .)77 .در این راستا ،با توجه به ت و الت روزافزون علو و فنون در دنیای معافر و ع

امکان آموزش

یک فرد در موضوعات متع د ،اهم یت خودآموزی توس ط افراد به کمک کتابخانهها و بیهوییژه اسیتواده از
کتابخانه های عمومی بیش از پیش آشکار میشود.
کتابخانههای عمومی برخالف کتابخانیه هیای اختصافیی ،بیا خواننی گان خیود پیوسیتگی اداری و
سازمانی ن اشته و به عنوان واح ی مستقل به همۀ افراد اجتمام تعلّ ق دارن و ون افراد یک جامعه از هیر
نظر دارای تواوتهایی هستن  ،این کتابخانهها بای به ن وی مجه ز ش ه باش که بتوانن با ارائیۀ خی مات
خود جواب گوی احتیاجات و عالیق فردی و گروهی متنوم افیراد جامعیه باشین  .در ایین زمینیه ،سیازمان
کتابخانهها ،موزهها و مرکز اسناد آستان ق س رضوی ،عالوه بر اه اف تخصصی خیود ،5بیه عنیوان ییک
کتابخانۀ عمومی نیز اه اف متع دی را دنبال میکن که عبارت ان از )5 :ارتقای سیط فرهنیگ و دانیش
جامعه  )6امکان دسترسی به اطّالعیات بیرای همیۀ اقشیار جامعیه  )8حماییت از آمیوزشهیای رسیمی و
غیررسمی  )4ایجاد عادت به مطالعه  )1غنیسازی اوقات فراغت  )2کمک به رواج فنآوریهای اطّالعیاتی
(مکتبی فرد ،5831 ،فص.)676-633 .
از میان اه اف مطرمش ه ،ه ف اول ،ارتقای سط فرهنگ و دانش جامعه ،بسیار کالن و نسیبتا جیامع
است؛ به ن وی که با ت قّق آن ،سایر اه اف نیز تا ح زیادی م قّق خواه شی  .از طیرف دیگیر ،توسیعۀ

 .5در اساسنامۀ این سازمان ،اه اف ذیل منظور ش ه است:
 -5ایجاد غنیترین و فعالترین مرکز کتابخانهای ،موزهای و گنجینۀ اسناد و نوایس در منطقه و جهان اسال تا سال 5414
 -6فراهمآوری منابع مناسر جهت حوظ و اشاعۀ علو و معارف حلقۀ جعوری و هنرهای اسالمی -ایرانی
 -8فراهمآو ری منابع و متون مورد نیاز در علو مختلف بر حسر نیاز م قّقان و مراجعان برابر با آئیننامۀ مجموعهسازی سازمان
 -4انتشار و اطّالمرسانی منابع کتابخانهای ،موزهای و آرشیوی به شیوههای مختلف
 -1گسترش فرهنگ مطالعه و پژوهش
 -2شناسایی و معرّفی میراث علمی ،هنری و فرهنگی ارزشمن
 -7حوظ و فیانت از آثار فرهنگی سازمان
 -3غنیسازی اوقات فراغت زائران و مجاوران
 -1ارتقاض سواد اطالعاتی ،درک هنری و اطالعات تاریخی مراجعان و بازدی کنن گان
 -51حضور موثر در فضای مجازی
 -55زمینه سازی برای نهضت تولی علم و جنبش نر افزاری
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کتابخانه و ایجا د مراکز مطالعاتی و اطّالمرسانی جهت کسر آگاهی مرد در یک جامعه میتوان نشانهای
از رش فکری و فرهنگی مرد آن جامعه باش ؛ اما همانطور که جواهری ( )5834بیان میکن که پیرورش
ان یشههای نو و خلّاق و در نتیجه ،ارتقای فرهنگ و دانش اجتماعی تنها با افزایش تع اد کتابخوانها ،در
کنار گسترش کتابخانهها ،آن هم به شیوههای درست و منطقی ،امکانپیذیر اسیت .در حیالی کیه اکنیون،
کاهش فاجعهبار تع اد کتابخوانها ،هر روز که میگذرد ،ابعادی تازه و ضربآ هنگی تن تر و دردنیاک بیه
خود می گیرد و به همین دلیل؛ یعنی فق ان فرهنگ کتابخوانی ،تهی ش ن از بار مثبیت فرهنگیی بیهشی ت
ته ی مان میکن  .حال این سؤال مطرم میشود که را با وجود کتیابخانیههیای عمیومی و برخیورداری
برخی از شهرهای ایران از کتابخانههای بسیار مجهز و بزر ؛ نظیر کتابخانههای آستان قی س رضیوی؛
اما هم نان فرهنگ مطالعه و کتابخوانی در جامعه ضعیف بوده و رش فرهنگی و اجتماعی ن انی از این
منظر ایجاد نمیشود؟ ساالری ( )5815در پاسخ به این سؤال بیان میکن که مطالعه ،یک رفتیار فرهنگیی و
یک پ ی ۀ اجتماعی درجامعه به شمارمی رود .در نظا اجتماعی ،هر پ ی ه متیأثّر از نظیا درونیی و نظیا
کالن اجتماعی آن است .ساختارهای اجتماعی بر ه گونگی و رون توسعه یا وامان گی هر پ ی ۀ اجتماعی
تأثیر دارد و فرهنگ به عنوان یک ساختار اج تماعی بر مطالعه به مثابه یک پ ی ۀ اجتماعی اشیراف داشیته و
آن را ت ت تأثیر خود قرار میده ؛ یعنی مطالعه در هر جامعیه متیأثّر از فرهنیگ آن جامعیه اسیت و اگیر
مشاه ه میشود که در جامعهای مطالعه رونق داشته و در هر مکان و هر مناسبت جلوهای دارد ،ب ون شیک
ریشه های این رفتار اجتماعی به وضعیت فرهنگی آن جامعه مربوط میشود .بر عکس ،اگر فرهنگ مطالعیه
در جامعه ای ضعیف است ،ضعف آن را بای در نوم ارزش ها و باورهای آن جامعه نسبت به مطالعه و علیم
جست وجو کرد .هر ن این پاسخ تا ح ی ف ی به نظر میرس ؛ اما همانطور که م م پور ( )5837بیان
میکن که کتابخانهها نیز به عنوان یک سازمان ،نوعی سیستم بسیته و م ی ود نیسیتن  .در واقیع ،ارتبیاط
متقابلی بین سازمان و جامعه وجود دارد؛ یعنی کتابخانهها نیز مانن هر سازمان دیگیری دائمیا بیا عوامیل
خارجی و ارباب رجوم در تماس بوده و ت ت تیأ ثیر و نویوذ همیین عوامیل خیارجی ،توزییع قی رت در
تشکیالت داخلی آنها تغییر مییاب  .از طرف دیگر ،ارباب رجوم نیز ت ت تأثیر سازمان کتابخانه و رفتار
اعضای آن قرار گرفته و رفتار میکن ؛ به عبیارت دیگیر ،جامعیه و انتظیارات میرد از کتیابخانیههیا نییز
تعیینکنن ۀ حیات و ممات آنهاست.
انتظار جوامع از کتابخانهها این است که نقش مثبت ،سازن ه و موی ی برای آنها ایوا کرده و عهی هدار
مسؤولیت های اجتماعی خود باشن  .مسؤولیت اجتماعی؛ یعنی مسؤولیت کتابخانه در پاسخگویی به پیام
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فعالیتهایی که همۀ ذینوعان آن را ت ت تأثیر قرار میده  .ذینوعان کتابخانه نیز همۀ کسانی هستن که
نتایج و پیام های مثبت تصمیمات و اعمال کتابخانهها بر آنها تأثیر میگذارد .ذینوعان داخلی ،کارمن ان
هستن که به طور مستقیم ت ت تأ ثیر تصمیمات و عملیات کتابخانه قرار دارن و ذینوعان خارجی شیامل
شهرون ان ،مشتریان ،عرضهکنن گان ،رقبا ،سیها دار ان ،دولیت و نهادهیای اجتمیاعیانی  .توجیه بیه منیافع
ذینوعان و به طور کلّی جامعه برای کتابخانه ضروری است و یک کتیابخانیه بایی بیا ذینوعیان خیود
همزیستی مسالمتآمیز داشته باش (قلیپور ،5818 ،ص .)811 .از طرف دیگر ،بیا درنظرگیرفتن اهی اف و
مسؤولیت های اجتماعی یک کتابخانه ،بهجرأت میتوان ادعا کرد که کتیابخانیۀ عمیومی ،ییک دانشیگاه
مردمی است که موفّ قیت آن نه تنها وابسته به کمی ت و کیویت مواد کتابخانه است؛ بلکه به طیور قیوی بیا
مهارت و کارآیی کتاب اران و کارمن ان آن در ن وۀ عرضۀ خ مات به افراد و گروه های مختلف جامعیه نییز
ارتباط دارد؛ به ن وی که اگر کارکنان این کتابخانهها بتواننی بیه نیازهیای افیراد توجیه کیرده و آنهیا را
برآورده سازن  ،متوج ه خواهن ش که کسر پشتیبانی مرد و عالقهمن کردن آنها به کتابخانیه و اسیتواده
از منابع و خ مات آن در راستای رش خود ،کار ن ان دشواری نیست .به نظر میرس که یکیی از ارکیان
مهم این عالقهمن سازی ،وجود فضای مطلوب در سازمان کتابخانه و در واقع ،مطلوبیت فرهنگ سیازمانی
حاکم بر آنهاست (غواری ،5831 ،ص.)31 .
منظور از فرهنگ سازمانی در حقیقت ،مجموعۀ عوامل ،عنافیر و فضیای مطلیوب سیازمانی اسیت کیه
قابلیت ها ،تمایالت سالم ،اعتماد عمومی و احساسات مطلوب کارکنان را رش داده و زمینیۀ هیمبسیتگی و
رفتار فردی و همکاری جمعی را در سازمان فراهم می آورد .نقش فرهنگ سازمانی برای جامعه ییا سیازمان
در حکم شخصیت برای فرد است .هم نان که شخصیت افراد ،آن ها را از دیگران متمایز میکنی  ،فرهنیگ
یک سازمان و یا جامعه نیز آن را از دیگر جوامع یا سازمانها ،متمایز میسازد و هم نان که جوامیع دارای
فرهنگ من صربهفرد و خاص خود هستن  ،هر سیازمانی نییز فرهنیگ خیاص خیود را دارد و موفّقییت ییا
شکست هر سازمانی تا ح زیادی به فرهنگ سازمانی آن وابسته است (م م پور ،5837 ،ص)511 .؛ زییرا
فرهنگ سازمانی بر تما جنبههای سازمان تأثیر می گذارد .در این زمینیه ،نتیایج ت قیقیات متعی دی نشیان
میده که فرهنگ ،بر ت وین اه اف و استراتژی ها ،رفتار فردی و عملکیرد ک ارکنیان ،انگییزش و رضیایت
شغلی ،خلّاقیت و نوآوری ،ن وۀ تصمیم گیری و میزان مشارکت کارکنان در امور ،میزان فی اکاری و تعهی ،
انضباط ،سختکوشی و سط اضطراب تأثیر میگذارد (امیرکبیری و طهرانی.)5831 ،هرسیکویتس ()5143
بیان میکن  « :فرهنگ سه ویژگی اساسی دارد که عبارتان از:
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الف) فرهنگ هم «عا » و هم «خاص» است؛ یعنی به عنوان دستآ ورد معرفتی انسیان و همیۀ جوامیع
انسانی عا است و از طرفی ،هر جامعه ای دارای ضوابط خویشاون ی ،شیوۀ اقتصادی ،مقیرّرات ،زبیان،
ادبیات و هنر مختص به خود است.
ب) فرهنگ «متغیر» ولی «ثابت» است :تمیامی پ یی ه هیا (اعیم از اجتمیاعی و غیراجتمیاعی) بنیا بیه
مقتضیات زمان و مکان و مطابق نیازها ،اختراعات ،تجربیات ،مهاجرتها و غیره دسیتخیوش تغیییر و
ت ول میشون ؛ ام ا این تغییر و ت ول در زمینه های فرهنگی به ق ری کن و آرا فورت میگیرد که در
مشاه ات و مالحظات روزمرّه م سوس نیست و تقریبا ثابت به نظر میرس .
ج) پذیرش فرهنگ «اجباری» ولی «اختیاری» است؛ یعنی فرهنگ تما حییات اجتمیاعی میا را در بیر
میگیرد؛ ولی به ن رت آشکارا خود را بر افکار و اعمال ما ت میل میکن .
یکی از مواهیم مرتبط؛ اما کامال متواوت با موهیو فرهنیگ سیازمانی  ،موهیو جیو سیازمانی اسیت کیه
تعاریف مختلوی از آن ارائه ش ه و برّ رسی این تعاریف بیانگر آن است که فرهنیگ سیازمانی نیوعی درک
حسی مطابق با واقعیات است که تقریبا ثابت و از نظر تما اعضا یکسان است؛ امیا جیو سیازمانی ادراکیی
متغیر از سوی فرد است که میتوان با سایرین متواوت باش  .هم نین جو ،نمیود ظیاهری فرهنیگ اسیت؛
مثال م یر مستب براساس فرهنگ خود رفتار مستب انه داشته و م یر آزادمنش (دموکراتیک) براساس فرهنگ
خود ،رفتار آزادمنشانه را در پیش میگیرد .بنابراین ،فرهنگ در اثربخشی سازمان مؤثّر است و این تیأثیر از
طریق جو انجا میشود.
فرهنگ حاکم بر سازمان یک کتاب خانه نه تنها بر هگونگی انجا مسؤولیتهای اجتماعی کتیابخانیه
نسبت به مرد و رش جامعه ،تأ ثیرگذار است؛ بلکه می توان در میزان انگیزش افیراد نسیبت بیه اسیتواده از
منابع و خ مات کتابخانه نیز مؤثّر باش  .در این زمینه ،پژوهشگران متع د ،به عوامل مختلویی بیه عنیوان
دالیل ع

گرایش افراد جامعه به مطالعه و اسیتواده از منیابع کتیابخانیهای اشیاره کیردهانی  .ایین دالییل

عبارت ان از :م یط نامناسر کتاب خانه بیرای مطالعیه (شیعبانی و فاضیل5835 ،؛ کراشین ،)6111 ،5عی
دسترسی به کتاب و کتابخانه (قناویز ی و داورپناه 5832 ،؛ کیانی خوزسیتانی ،رضیایی شیریف آبیادی و
سا 5831 ،؛ ایگو ،)6155 ،6منابع ناکافی و نامناسر با نیاز مراجعیان (شیعبانی و فاضیل5835 ،؛ رضیوی و
رحیمی دوست 5832 ،و هنری ،وارنینگ و لیونگ ) 6117 ،8و فق ان یا کمبود نییروی انسیانی متخصیص و
1. Krashin
2. Igwe
3. Henri, Warning & Leung
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راهنما در کتابخانه (فافی5871 ،؛ خسروی 5835 ،؛ هنیری ،وارنینیگ و لیونیگ 6117 ،و ایگیو.)6155 ،
نان ه مالحظه میشود به رغم اهم یت نقش فرهنگ حاکم بر کتاب خانه به عنوان یک دلیل قابیل توجیه؛
اما تا کنون پژوهشی در این زمینه انجا نش ه است .از این رو ،در وهلۀ اول این سؤال برای پیژوهشگیران
مطرم ش که فرهنگ حاکم بر سازمان کتابخانههای عمومی نظیر کتابخانۀ آستان ق س رضیوی تیا یه
ح در این زمینه میتوان تأثیرگذار باش ؟ اما با توجه به اینکه پاسخگویی به این سؤال مسیتلز پاسیخ بیه
سؤالی دیگر مبنی بر این بود که فرهنگ موجود و مطلوب حاکم بر سازمان کتاب خانه آستان ق س رضیوی
ک ا است؟ بنابراین ،در این پژوهش نیز سؤال دو مورد کاوش و برّرسی قرار گرفت.
 .1 .2ضرورت انجام پژوهش

یکی از مهمترین وظایف سازمان ها در تمامی کشورها«،م یریت فرهنگ» می باش کیه عبیارت اسیت از:
فرآ ین ی که به طور م او به شناسایی ف رهنگ موجود پرداختیه و در قالیر مهن سیی فرهنیگ سیازمان بیه
شناسایی فرهنگ مطلوب اهتما کرده و به منظور تغییر فرهنگ موجیود ،تعییین فرهنیگ مطلیوب ،مقایسیۀ
وضع موجود با وضع مطلوب ،به تغییر و بهینه سازی فرهنگ موجود ،ارزیابی برنامههای تغییر و در نهاییت،
حوظ و نگهداری و حمایت از فرهنگ میپیردازد (کاوسیی و قییومی ،5833 ،ص .)61 .توجیه می یران بیه
هگونگی فرهنگ سازمانی در برخی از سازمانها نظیر «سازمان کتابخانهها ،موزه ها و مرکز اسیناد آسیتان
ق س رضوی» که با برخورداری از بخشهای مختلف و مراجعان متع د ،اه اف بلن م تی را دنبال میکنن ،
از اهمیت قابل توج هی برخوردار است؛ زیرا ،این سازمان یکی از مهمترین گنجینههای فرهنیگ مکتیوب و
غیرمکتوب ایران و جهان اسال به شمار میرود که به دلیل همجواری با مرق مطهر اما رضا (م) و تالش
مسؤ والن آستان ق س رضوی در طول تاریخ ،دارای گنجینههای بیینظییری از منیابع اطّالعیاتی هیم یون
کتابها ،گزارشها ،نشریهها ،مواد آموزشی سمعی و بصری ،نسخ خطی ،کتیابهیای یا

سینگی و نییز

اسناد و اشیای تاریخی فراوان است .در این میان ،شناسایی فرهنگ موجود در کتیابخانیه همیانطیور کیه
کارست )6114( 5توضی میده که به م یران آن کمک میکن تا با آگاهی و دی کامل نسیبت بیه فضیای
حاکم بر کتاب خانه ،از نقاط قو ت موجود استواده کیر ده و بیرای نقیاط ضیعف ،تی ابیر و اقی امات الز را
پیشبینی کن ؛ اما ،نکتۀ شایان توجه آن است که « افراد شاغل در یک سازمان معموال از فرهنگیی کیه در آن
قرار دارن  ،ناآگاه هست ن و این ناآگاهی تا زمانی که فرهنگ موجود به الش کشی ه نش ه ،تصری نشود و

1. Kaarst
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یا افراد با فرهنگ ج ی ی در سازمان خود برخورد ن اشیته باشین  ،هیم نیان ادامیه میییابی (کیامرون و
کوئین.)6155،5
اهمیت انجا پژوهش در مورد شناسایی فرهنگ سازمانی موجود و مطلوب در کتابخانه آسیتان قی س
رضوی ،از منظر هزینه و فای ه نیز میباش ؛ به این معنا که جهت ت قّق اه اف در کتابخانههیای عمیومی
نظیر کتاب خانه آستان ق س رضوی دو نوم منابع اطّالعاتی وجود دارد :یک نوم منابعی است که هیی گیاه
کهنه نش ه و با گذشت زمان ارزش بیشتری نیز پی ا میکنن و نوم دیگیر منیابعی اسیت کیه بیه فیورت
روزانه وارد کتابخانه میشون و نان ه در معرض استواده قرار نگیرن  ،کهنیه شی ه و ارزش خیود را از
دست میدهن (ف ایی ،5831 ،ص .)16 .کتیابخانیۀ آسیتان قی س رضیوی کیه یکیی از قی یمیتیرین و
بزر ترین کتابخانههای ایران است ،از نظر برخوداری از منابع اطّالعاتی نوم اول بسیار غنیی اسیت؛ امیا
بهروزرسانی نوم دو منابع اطّالعاتی برای این کتابخانیه و بیه طیور کلّیی در کتیابخانیههیای عمیومی،
هزینه های زیادی را به دنبال دارد و نان ه افراد جامعه از آنها استواده و بهرهای نبرن  ،ب یهی اسیت کیه
روزانه هزینۀ زیادی در این کتابخانه از دست میرود و نیان یه اشیاره شی  ،وجیود فرهنیگ سیازمانی
مطلوب در این کتاب خانه منجر به ت قّق اه اف آن و بهویژه رش فرهنگی جامعه میشود.
 .2 .2مرور پیشینه

هر ن بیان میشود که ق مت توج ه به فرهنگ سازمانی به مطالعات انجا شی ه توسیط التیون میایو 6در
اوایل دهۀ 5181بر میگردد (کردنائیج)5835 ،؛ ام ا ،به شکل رسمی موهو «فرهنگ سازمانی» از اوایل دهیۀ
هشتاد در قرن بیستم مورد استوادۀ پژوهش گران قرار گرفت (زارعیی متیین .) 5833 ،ایین موهیو از جملیه
مواهیم «قابل توجه و مناقشهبرانگیز» در قلمرو م یریت و رهبری سازمانهاست؛ به عبارتی ،از ییک طیرف
پژوهش گران مختلف به برّ رسی فرهنگ و نقش آن به عنوان یکی از عوامل مؤثّ ر در عملکردهیای سیازمانی
توجه نشان دادهان و از طرف دیگر ،به دلیل ع

اتّواق نظر میان آنهیا در زمینیۀ تعرییف موهیو فرهنیگ

سازمانی ،هر یک از زاویهای به پژوهش در این زمینه پرداختیهانی ؛ بیه عنیوان مثیال ،رابینیز )5115( 8بییان
میکن « فرهنگ ،مجموعه باورها ،بینشها ،نمادها ،آیینها و ارزش های مشترک در یک سیازمان اسیت کیه
می توان ان یشه و رفتار اعضا را ت ت تأ ثیر قرار ده و موجر انگییزش احساسیات ،نگیرشهیا و تعامیل

1. Cameron & Quinn
2. Elton Mayo
3. Robbins
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مشترک میان آن ها شود» .فیستر )6111( 5معتق است« :فرهنیگ سیازمانی بییان گیر درک مشیترک افیراد از
قوانینی است که برای یک گروه مهم هستن و به روشهایی که فعالیتها ب ای انجا شون نیز اشیاره دارد».
یکی از تعاریوی که بیشتر مورد اتّواق نظر قرار دارد ،توسط شاین )6151( 6بیان ش ه است .او معتق است
که فرهنگ یک مشخّصۀ اجتماعی در سازمان ها است و به عنوان یک سر اجتماعی منجیر بیه سیبان ن
تما عنافر یک سازمان به یکدیگر میشود .هم نین ،ا و فرهنگ سیازمانی را بیه طیور رسیمی ایینگونیه
تعریف میکن « فرهنگ ،الگوی مربوط به موروضات اساسی مشترکی است که توس ط ییک گیروه فراگرفتیه
ش ه است و در برخورد با مسائل پیش رو منجر به سازگاری با م یط بیرون و انسجا درونیی در سیازمان
می شود .هیم نیین ،بیه افیراد ج یی در سیازمان بیه عنیوان روش فی ی درککیردن ،فکرکیردن و نییز
احساس کردن در برخورد با مسائل آموخته میشود».
به طورکلّی ،در مطالعات سازمانی ،موهو فرهنگ به هار شیوه مورد استواده قیرار مییگییرد؛ نخسیت
این که این موهو به مشکالت ادارۀ شرکتها در رابطه با فرآ ینی های تولیی و بازارهیای ارائیۀ خی مات در
سراسر گیتی اطالق می شود که هر یک در فرهنگ ملّ ی متواوتی جای گرفته ان  .دو  ،از این موهو هنگامی
استواده می شود که م یریت سعی در یکپار هسازی افرادی از قومیتهای گوناگون بیرای تشیکیل نییروی
کار در یک کارخانه دارد .سو  ،این موهو میتوان به معنای «مواهیم ،نگیرشهیا و ارزشهیای غیررسیمی
نیروی کار» باش و هار  ،ممکن است اشاره به ارزشها و شیوه های رفتاری خافی داشته باش که توسط
م یریت اعمال می شو د تا به عنوان یک تودۀ منسجم برای پاسخ گویی به تغییرات سیریع و رقابیت جهیانی
عمل کن (رایت ،5831 ،فص .)6-8 .در این پژوهش منظور از فرهنگ ،معنای سو آن است.
تالشهای م قّقان متع د در زمینۀ تصری م وهو فرهنگ سازمانی و طبقهبنی ی انیوام آن ،نشیاندهنی ۀ
اهم یت نقش فرهنگ سازمانی دارد .مقایسۀ پژوهشهای انجا ش ه در این زمینه نشان میده که همۀ آنهیا
در سه نکته با یکدیگر مشترک هستن ؛ نخست ،این که فرهنگ سازمانی به ارزش هایی اشاره دارد که افیراد
یک سازمان آنها را بیان گر رفتار مناسیر در آن سیازمان مییداننی  .دو ایینکیه ایین ارزشهیا بیه دلییل
موردتأ یی بودنشان انتخاب ش هان و سو اینکه این ارزشها ،خط مشی های نانوشته و فری ا بیاننش ه در
سازمان را نشان میدهن ؛ به عالوه ،همانطور که کامرون و کوئین ( )6155بیان میکنن  ،مؤثّرترین عامل در
موفّقیت و رش بلن م ت سازمان ها به نوم فرهنگ موجود در آن ها بستگی دارد .پژوهش امیین بییدختیی،

1. Pfister
2. Schein
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مکون ی حسییینی و احسییانی ( ) 5831نیییز نشییان داد کییه فرهنییگ سییازمانی عمیییقتییرین ،پردامنییهتییرین و
بلن م تترین تأ ثیر را بر رفتار اجتماعی اعضای یک سازمان دارد .هم نیین ،ییک فرهنیگ مثبیت و قیوی
میتوان شایستهساالری را ترویج کن (یوزباشی و نوروزی ) 5815 ،و منجیر بیه ایجیاد روحییۀ نیوآوری و
خلّ اقیت در کارکنان و حتّی مراجعان سازمان شود (سعی ی کیا.)5833 ،
و رمزیار ( )5877طی پژوهش خود به این نتیجه دست یافت کیه بیین فرهنیگ موجیود در سیازمان بیا
فرهنگی که مطلوب و مورد نظر کارکنان بوده و از نظر آنها در فورت وجود نیین فرهنگیی ،اثربخشیی
افزایش خواه یافت ،تواوت معناداری وجود دارد .هم نین ،فرهنگ سازمانی با اثربخشیی سیازمان رابطیۀ
مستقیم داشته و بهبود فرهنگ سازمان منجر به افزایش اثربخ شی سازمانی خواه ش  .خسرویار ( )5811نیز
در پژوهش خود به برّرسی تأ ثیر هوت بع افلی جو سازمانی بر رفتارهای شهرون ی سازمانی پرداخیت و
نتایج حافل نشان داد که جو سازمانی تأثیر زیادی بر بروز رفتارهای شیهرون ی سیازمانی و جهیتگییری
سازمانی دارد .هم نین ،روحیه و تعه کارکنان در بین متغی رهای مورد مطالعه ،بیشترین تأثیر را بیر بیروز
رفتارهای شهرون ی دارد .فوالدون ( )5832به برّرسی رابطۀ جو سیازمانی بیا سیالمت روانیی کارکنیان در
بیمارستان های دولتی شهرستان ایال پرداخت و نشان داد که بین جو سازمانی و سیالمت روانیی کارکنیان،
رابطۀ معناداری وجود دارد و نیز جو سازمانی نقش مهم ی را در بهبود انگیزه های کارکنان و افیزایش سیط
نوآوری و خلّاقیت در میان آنها دارد .راجرسیی )6118( 5در مطالعیۀ خیود ،رابطیۀ بیین جیو سیازمانی و
رضایت شغلی را در مورد م قّقان و پژوهشگران دانشک ههای فلوری ا مورد برّرسیی قیرار داد و بیه ایین
نتیجه دست یافت که جو سازمانی با انوام رضایت شغلی ،ارتباطات داخلی ،ارزییابی و احتیرا بیه عالییق
شخصی ،رابطه دارد .هم نین ،رابطه ای بین سط رضایت شغلی و قومیت ،نژاد ،جنس و یا رتبۀ دانشگاهی
افراد وجود ن ارد .پژوهش عباسی ( ،)5833یکی از مرتبطترین پژوهش ها به پژوهش حاضیر اسیت .او در
پژوهش خود با عنوان «تأ ثیر الگوی فرهنگ سازمانی حاکم در کتابخانه های مرکزی دانشیگاهی بیر مییزان
فراهم کردن شرایط الز برای اجرای م یریت دانش» بیان میکن که امروزه کتیابخانیههیا بیه عنیوان ییک
سازمان اجتماعی با مسائلی؛ مانن کمبود منابع مالی ،اعتبارات ناکافی ،تغییر شغلها و پستهیای سیازمانی،
کمبود نیروی متخصص و غیره مواجهان  .مقابله با این الش ها از طریق اجرای فرآین های م یریت دانیش
میسر میباش  .برّرسیهای انجا ش ه در این پیژوهش نشیان مییدهی کیه علّیت شکسیت سیازمانهیا در
پیاده سازی م یریت دانش ،ع

توجه آنها به عو امل اجتماعی و فرهنگی بوده است .یافتههای پیژوهش او
1. Ragerce
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نشان داد که سه الگوی فرهنگ سازمانی گروهیی ،سلسیلهمراتبیی و بیازاری بیر کتیابخانیههیای مرکیزی
دانشگاه ها حاکم است .از دی گاه کتاب اران شاغل ،در این کتابخانهها ،الگوی فرهنیگ سیازمانی مطلیوب،
گروهی و کارآفرین میباش  .هم نین ،نتایج پژوهش نشان میی دهی کیه بیین سیط ت صییالت و سیمت
کتاب اران و نوم الگوی فرهنگی مورد پذیرش ،رابطۀ معنیداری وجود دارد؛ ولی بین جنسیت و سابقۀ کیار
و نوم فرهنگ مورد پذیرش ،رابطۀ معنی داری مشاه ه نش ه است .هم نین ،بین سابقۀ کار باالی  51سال و
کمتر از  1سال در الگوی فرهنگ سلسلهمراتبی میتوان تا ح ی تواوت را مشاه ه کرد.
 .3 .2چهارچوب نظری

نظریههای متع دی در مورد فرهنگ سازمانی وجود دارد که از معروفترین آنها میتوان به نظریههیای
ارائهش ه توسط دیل وکن ی ،5کویین و مک گارس ،6فرن ها و گانتر ،8ویلیا او ی ،4میلر ،1جویری سیانی
فیل  ،2دنیسون ،7لیتوین و استرینگر ،3کرت لوین ،1پیترز و واترمن ،51ادگیار شیاین ،55اشیاره کیرد .عباسیی
( )5833و اکبری ( )5831بیان میکنن  :یکی از معروفترین و جامعترین طبقهبنی یهیا در زمینیۀ فرهنیگ
سازمانی ،از کامرون و کیوئین ( )6155مییباشی  .آن هیا از هیار نیوم فرهنیگ سیازمانی شیامل :فرهنیگ
سلسلهمراتبی ،56فرهنگ بازاری ،58فرهنگ گروهی54و فرهنگ کیارآفرین 51نیا میی برنی  .الگیوی فرهنیگ
سلسله مراتبی ،یک م یط سازمانی بهش ت ساختاریافته اسیت کیه قیوانین رسیمی بیر فعالییتهیای افیراد
حکومت می کن  .حوظ یک مسیر حرکت آرا درآن اهم یت دارد و دغ غۀ م یریت سازمان ،ثبات و قابلییت
پیش بینی داشتن امور است .بر اساس الگوی فرهنگ بازاری ،ون عملکردهای حاکم بر یک بیازار اهمییت
دارن  .بنابراین ،م یط بیرونی سازمان و مشتریان آن دارای اهمیت بیشتری از م یط درونی سازمان اسیت.

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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تولی  ،کسر پول و یافتن مکان های تجاری قوی ،ایجاد بازار رقابتی و توج ه به مشتریان ،بر فعالییت افیراد
حکومت میکن  .در فرهنگ گروهی ،روابط اعضا شبیه افراد در یک خانواده است؛ به ن وی که ارزشها و
اه اف مشترک ،انسجا  ،همکاری و در عین حال ،توج ه به هویت فردی ،مورد تأکی قرار دارد .کیارگروهی
و مشارکت کارکنان در تصمیمگیریها ونیز تعه در کارکنان ،از ویژگی های بارز این نوم فرهنگ سیازمانی
است .الگوی فرهنگی کارآفرین برای خلّ اقیت ،پژوهش ،پویایی و ریسکپذیری ،ارزش کلی ی قائل اسیت.
ه ف افلی در این نوم فرهنگ ،ایجاد قابلیت سازگاری با م یط و شرایط متغی ر ،افزایش انعطافپیذیری و
خلّ اقیت در شرایط مبهم ،جهت شکار فرفتها است (کامرون و کویین .)6155 ،بنابراین ،پیژوهش حاضیر
با درنظرگرفتن طبقه بن ی کامرون و کوئین در مورد فرهنگ سازمانی ،به برّرسی این سؤاالت میپردازد کیه
فرهنگ حاکم بر سازمان کتابخانهها ،موزه ها و مرکز اسیناد آسیتان قی س رضیوی از دیی گاه کارکنیان و
م یران آن ک ا است؟ آیا کارکنان و م یران این سازمان ،فرهنگ موجود را در راستای دستیابی به اه اف
سازمان ،مطلوب می دانن ؟ اگر خیر ،فرهنگ مطلوب از نظر آنها ک ا است؟ آیا بین دی گاههای کارکنان و
م یران در این زمینه تواوتی وجود دارد؟ در راستای پاسخگویی به سؤاالت ذکرش ه ،دو فرضیۀ زیر آزمیون
ش :
 )5بین دی گاه م یران وکارکنان سازمان کتابخانه ها در رابطیه بیا الگیوی فرهنیگ سیازمانی موجیود،
تواوت معنیداری وجود دارد.
 )6بین دی گاه م یران وکارکنان سازمان کتابخانهها در رابطیه بیا الگیوی فرهنیگ سیازمانی مطلیوب،
تواوت معنیداری وجود دارد.
 .3روش تحقیق

پژوهش حاضر توفیوی و از نوم پیمایشی م سوب میشود .جامعۀ مورد برّ رسی تما کارکنان سیازمان
کتابخانهها ،موزه ها و مرکز اسناد آستان ق س رضوی است که تع اد آنها برابر با  831تن است .با توجیه
به م

ودبودن و نیز پراکن گی موجود در افراد جامعۀ مذکور از نظر مکانی ،نمونهای به حجم  571نویر در

این پژوهش شرکت کر دن که شامل تما کارکنان در دسترس واقع در کتابخانیۀ مرکیزی ،میوزه و مرکیز
اسناد آستان ق س رضوی هستن  .برای گردآوری یافتهها ،پرسشنامۀ فرهنیگ سیازمانی کیامرون و کیوئین
مورد استواده قرار گرفت .استوادۀ مکرّر از این ابزار در پژوهشهای معتبیر ،نشیاندهنی ۀ رواییی آن اسیت.
هم نین ،این پرسشنامه توسط عباسی ( ،)5833هنجاریابی و نتیجۀ آزمون آلوای کرونباخ برای آن برابر بیا
 1/15گزارش ش ه است که نشاندهن ۀ پایایی قابل قبول سؤالهای آن است .از  571پرسشنامۀ توزیعش ه
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میان کار کنان و م یران سازمان ،تع اد  588پرسشنامۀ تکمیلش ه ،دریافیت و میورد تجزییهوت لییل قیرار
گرفت .در ج ول ( )5ویژگیهای جمعیتشناختی نمونۀ مورد مطالعه ارائه ش ه است:
جدول  -1ویژگیهای جمعیتشناختی کارکنان کتابخانۀ مرکزی ،موزه و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
ویژگیهای
جمعیتشناختی

جنسیت
پست سازمانی

سط ت صیالت

صفات

فراوانی

درصد فراوانی

زن

47

8158

مرد

32

2457

کارمن

511

36

م یر

64

53

کاردانی

1

257

کارشناسی

31

27

کارشناسی ارش

81

6258

نان ه در ج ول ( )5قابل مالحظه است ،بیش تر کارکنان سازمان از نظر جنسیت ،مرد ،از نظیر پسیت
سازمانی ،کارمن و از نظر سط ت صیالت ،کارشناسی هستن .
 .4یافتههای تحقیق

برای برّرسی فرضیههای پژوهشی  ،از آزمون فری من استواده شی  .ایین آزمیون بیرای تجزییۀ وارییانس
دوطرفه (برای داده های غیر پارامتری) به روش رتبه بن ی بیه کیار مییرود و توسیط آن مییتیوان مییانگین
رتبه بن ی گروههای مختلف را مورد مقایسه قرار داد .هم نین ،این آزمون برای طرمهایی به کیار میی رود
که در آن آزمودنی های یکسان در سه موقعیت یا بیشتر شرکت میکنن (گیرین و الییویرا .)5831 ،در ایین
پژوهش نیز برای برّرسی نظرات دو گروه مستقل م یران وکارکنان در مورد فرهنگهای هارگانۀ کیامرون
و کوئین در دو وضعیت موجود و مطلوب ،از این آزمون استواده ش .
جدول  -2شاخصهای توصیفی آزمون فریدمن جهت بررسی دیدگاه مدیران و کارکنان در مورد فرهنگ موجود
میانگین رتبه

مدیران

کارکنان

فرهنگ گروهی

6/11

6/21

فرهنگ کارآفرین

5/11

5/36

فرهنگ بازاری

5/33

6/48

فرهنگ سلسلهمراتبی

8/78

8/12

انواع فرهنگ
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جدول  -3شاخصهای آزمون فریدمن جهت بررسی دیدگاه مدیران و کارکنان در مورد فرهنگ موجود
شاخص

فراوانی

خی دو

درجه آزادی

سطح معناداری

کارکنان

511

11/627

8

15111

م یران

64

88/474

8

15111

گروه

همانطور کیه در جی اول ( )6و ( )8مالحظیه میی شیود هیر دو گیروه معتق انی کیه الگیوی فرهنیگ
سلسله مراتبی در سازمان موجود است.
جدول  -4شاخصهای توصیفی آزمون فریدمن جهت بررسی دیدگاه مدیران و کارکنان در مورد فرهنگ مطلوب
میانگین رتبه

مدیران

کارکنان

فرهنگ گروهی

8/38

8/32

فرهنگ کارآفرین

6/75

6/45

فرهنگ بازاری

6/51

5/12

فرهنگ سلسلهمراتبی

5/85

5/72

انواع فرهنگ

جدول  -5شاخصهای آزمون فریدمن جهت مقایسۀ الگوهای فرهنگ سازمانی مطلوب بین مدیران و کارکنان
شاخص

فراوانی

خی دو

درجۀ آزادی

سطح معناداری

کارکنان

511

535/141

8

15111

م یران

64

41/177

8

15111

گروه

همانطور که در ج اول ( )4و ( )1مالحظه میشود ،از نظر هیر دوگیروه ،فرهنیگ گروهیی بیه عنیوان
فرهنگ مطلوب در سازمان شناخته ش ه است.
فرهنگ کارآفرین که در بخش فرهنگ موجود (ج ول  )6کمترین امتیاز را به دست آورده است (یعنیی
ویژگی های فرهنگ کارآفرین کم ترین موجودیت را در سازمان دارد ) ،در بخش فرهنگ مطلوب (ج ول )4
بع از فرهنگ گروهی امتیاز دو را کسر کر ده است .بنابراین ،این فرهنگ می توان الگیوی مناسیبی بیرای
فرهنگ سازمان باش  .به این ترتیر از دی گاه م یران و کارکنان ،فرهنگ گروهی و کارآفرین ،فرهنگهیای
مناسبی برای سازمان کتابخانهها ،موزه ها و مرکز اسناد آستان قی س میی باشی  .ایین دو الگیوی فرهنگیی
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موجر ایجاد م یطی پویاتر و ارائۀ خ مات بیشتر می شون  .اهمیت توجه به ت قوییت فرهنیگ کیارآفرین،
همانطور که زوارقی ( )5815و گلس ،کلیوورد ،هریس و رز ) 6111( 5نیز بیان می کنن کیه بیه ایین دلییل
است که وجود فرهنگ کارآفرینانه در کتابخانههیای عمیومی نقیش مهمیی در توسیعۀ اقتصیادی جامعیۀ
پیرامونی آنها دارد.
فرضیۀ او ل :بین دی گاه م یران وکارکنان سازمان کتابخانه هیا در رابطیه بیا الگیوی فرهنیگ سیازمانی
موجود ،تواوت معنیداری وجود دارد.
جدول  -6نتایج آزمون لوین برای بررسی مفروضۀ همگنی واریانسها
درجۀ آزادی

درجۀ آزادی

آنالیز

1

2

فرهنگ گروهی

6/727

5

585

1/111

کارآفرین

5/235

5

585

1/517

بازاری

1/168

5

585

1/371

سلسلهمراتبی

1/138

5

585

1/774

منابع تغییرات

آمارۀ لوین

سطح معناداری

با توجه به اینکه مق ار  Fدر سط  1/11 αمعنادار نیست ،بنابراین ،موروضۀ همگنی وارییانس دادههیا
مورد استنباط قرار گرفته و استواده از آزمون ت لیل واریانس ن متغی ره بالمانع ارزیابی ش .
جدول  -7تفاوت دیدگاه مدیران و کارکنان در رابطه با الگوی فرهنگ سازمانی موجود
شاخص

اثر گروه

اثر همپراش

منابع تغییرات

متغیر

مجموع
مجذورات

درجا
ت

میانگین مجذورات

F

آزادی

سطح
معناداری

فرهنگ گروهی

5715821/181

5

5715821/181

438/128

11/1

فرهنگ کارآفرینی

5131274/717

5

5131274/717

745/225

11/1

فرهنگ بازاری

5818145/611

5

5818145/611

138/328

11/1

فرهنگ سلسله مراتبی

8656648/772

5

8656648/772

111/788

11/1

فرهنگ گروهی

82/313

5

82/313

./151

./165

فرهنگ کارآفرینی

8746/767

5

8746/767

6/147

./558

فرهنگ بازاری

58515/115

5

58515/115

1/322

./157

فرهنگ سلسلهمراتبی

8178/111

5

8178/111

./251

./488

1. Glass, Clifford, Harris and Rose
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ادامه جدول 7
شاخص

جمع کل

خطا

منابع تغییرات

مجموع

درجات

مجذورات

آزادی

فرهنگ گروهی

431714/141

585

8713/811

فرهنگ کارآفرینی

516421/131

585

5421/682

فرهنگ بازاری

616126/871

585

6688/815

فرهنگ سلسلهمراتبی

341872/514

585

2451/131

فرهنگ گروهی

8185227

588

فرهنگ کارآفرینی

5116326

588

فرهنگ بازاری

6315818

588

فرهنگ سلسلهمراتبی

2188523

588

متغیر

میانگین مجذورات

F

سطح
معناداری

با توجه به دادههای ج ول ( )7مق ار  F = 1/322در مؤلّوۀ فرهنگ بیازاری از انیوام فرهنیگ سیازمانی بیا
درجات آزادی ( df = 5و  )df =585در سط  α = 1/11معنادار میباش  .بنابراین ،می توان نتیجه گرفیت
که بین دی گاه م یران و کارکنان سازمان کتابخانه ها در رابطیه بیا الگیوی فرهنیگ سیازمانی موجیود ،در
زیرمؤلّوۀ فرهنگ بازاری ،تواوت معنی داری وجود دارد .در ادامه ،نتایج آزمون تعقیبی  LSDنییز نشیان داد
که کارکنان نسبت به م یران به وجود الگوی فر هنگ بازاری در سازمان کتابخانه ها بیشتر اعتقیاد دارنی ؛
به ا ین معنی که میانگین رتبۀ فرهنگ بازاری به عنوان فرهنگ موجود از دیی گاه کارکنیان و می یران دارای
اختالف م سوسی است ؛ به ن وی که کارکنان فرهنگ موجود را بازاریتر میدانن  .نتایج پیژوهش عباسیی
( )5833در کتاب خانه مرکزی دانشگاه الزهرا و رازی و نیز نتایج پژوهش شیپسیتون و کییوری )6113( 5در
کتابخانه های دانشگاه ساسکا وان ،6نشان داد که کارکنان این کتابخانه ها نیز فرهنگ بیازاری را فرهنیگ
موجود تشخیص داده ان  .به نظر میرس  ،وجود برخی از ویژگیهای فرهنگ بازاری؛ مانن ثبات و کنتیرل،
نتیجهگرایی و توج ه به مباحث بیرون از سازمان به دلیل موقعیت مکانی وجایگیاه خیاص ایین سیازمان در
آستان ق س ،دالیلی برای این تشخیص کارکنان باش .
فرضیۀ دو  :بین دی گاه م یران وکارکنان سازمان کتابخانه هیا در رابطیه بیا الگیوی فرهنیگ سیازمانی
مطلوب ،تواوت معنیداری وجود دارد.

1. Shepstone and Currie
2. Saskatchewan
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جدول  -8نتایج آزمون لوین برای بررسی مفروضۀ همگنی واریانسها
آنالیز

آمارۀ

درجه

درجه

سطح

منابع تغییرات

لوین

آزادی 1

آزادی 2

معناداری

فرهنگ گروهی

1/814

5

585

1/136

کارآفرین

./431

5

585

1/437

بازاری

1/653

5

585

1/245

سلسلهمراتبی

1/776

5

585

1/835

با توجه به اینکه مق ار  Fدر سط  α = 1/11معنادار نیست ،بنابراین موروضۀ همگنی واریانس دادهها
مورد استنباط قرار گرفت.
جدول  -9تفاوت دیدگاه مدیران وکارکنان در رابطه با الگوی فرهنگ سازمانی مطلوب
شاخص

جمع کل

خطا

اثر گروه

اثر همپراش

منابع تغییرات

متغیر

مجموع مجذورات

درجات
آزادی

میانگین مجذورات

F

سطح
معناداری

فرهنگ گروهی

8768615/115

5

8768615/115

5437/641

111

فرهنگ کارآفرینی

5752251/765

5

5752251/765

5514/361

111

فرهنگ بازاری

167611/431

5

167611/431

215/315

111

فرهنگ سلسلهمراتبی

241717/171

5

241717/171

616/731

111

فرهنگ گروهی

6117/128

5

6117/128

5/183

./851

فرهنگ کارآفرینی

4531/144

5

4531/144

6/365

./112

فرهنگ بازاری

6/332

5

6/332

1/116

./124

فرهنگ سلسلهمراتبی

6247/171

5

6247/171

5/615

./671

فرهنگ گروهی

867143/546

585

6118/465

فرهنگ کارآفرینی

514762/137

585

5432/426

فرهنگ بازاری

512881/365

585

5466/455

فرهنگ سلسلهمراتبی

633368/111

585

6614/728

فرهنگ گروهی

2383735

588

فرهنگ کارآفرینی

6161262

588

فرهنگ بازاری

5711614

588

فرهنگ سلسلهمراتبی

5474516

588
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با توجه به اینکه درایین پیژوهش ،دو گیروه مسیتقل کتابی ار و می یر و بییش از ییک متغییر وابسیته
(مؤلّوههای هارگانۀ فرهنگ سازمانی) وجود دارد که میان آن ها نوعی همبستگی درونی نیز هسیت ،روش
تجزیهوت لیل ن گانه (مانوا ،)5استواده ش  .دادههای ج ول ( )1نشان میده که ون مق ار  Fدر مؤلّویۀ
فرهنگ سازمانی با درجات آزادی ( df = 5و  )df =585در سط  α = 1/11معنادار نمیباشی  .بنیابراین،
می توان نتیجه گرفت که بین دی گاه م یران و کارکنان سازمان کتابخانه هیا در رابطیه بیا الگیوی فرهنیگ
سازمانی مطلوب ،تواوت معنیداری وجود ن ارد.
 .5نتیجهگیری و پیشنهادها

رابطۀ بین کتاب و توسعه در هر جامعه ،رابطهای دوسویه است .در این میان ،کتابخانههای عمیومی در
ایجاد فرهنگ مطالعه و کتاب خوانی که پایه و اساس ت والت روبهرش در جامعه است ،نقش شیمگییری
دارن و در عصر حاضر که عصر انوجار اطّالعات و رشی فین آوریهیای اطّالعیاتی اسیت؛ اهمییت آنهیا
دو ن ان ش ه است .بنابراین ،برنامهریزی برای توسعۀ امر کتاب ،کتابخیوانی و کتیابخانیههیا در جهیت
همگا بودن با رش فن آوریهای اطّالمرسانی ضرورتی اجتنابناپیذیر اسیت (عبیاداللهی ،5836 ،ص،)61 .
بهویژه آنکه جامعۀ ما از دارایی ارزشی و معنوی کافی برای توسعۀ فرهنگ مطالعه برخوردار است؛ زیرا در
این جامعه از مطالعه به عنوان نیروی حیاتبخش توّکر انسان و ارتقادهن ۀ آگیاهی و معرفیت او ییاد شی ه
است .دین مبین اسال برای مطالعه ،ت قیق و تو ص ،جهت تربییت فی ی و رشی در تمیامی شیؤونات
مختلف زن گی بشر ارزش زیادی قائل ش ه است .خسروی ( )5835به زیبایی اهمیت داده و تیأثیر مطالعیه
در تم ن اسالمی را در ن عبارت بیان میکن  .این م قّ ق پوییایی و شیکوفایی اسیال را بیه ایین خیاطر
می دان که اسال کتابش «خوان نی» ،سوگن ش«قلم و آن ه با آن مینویسن » ،گوتار رهبرانش «سخن نو» و
وسیلۀ آزادی اسرایش«سوادآموزی» است (به نقل از ساالری ،5815 ،ص.)665 .
یکی از عوامل مؤثّر در راستای ت قّق اه اف کتابخانه ها و سیرانجا رشی و توسیعۀ جامعیه در ایین
رابطه که بای مورد برّرسی و توجه قرار گیرد ،وجود فرهنگ سازمانی مطلوب در درون کتابخانیههاسیت.
در واقع ،علّت تواوت میان سازمانهای مختلف ،وجود فرهنگهای متواوت در آنها است و همانطور کیه
آدی یوین )6112( 6توضی میده  ،برّ رسی فرهنگ سازمانی به ما کمک می کنی تیا بی انیم یرا افیراد در
گروه های مختلف ،به روش خافی عمل میکنن که منجر به تواوت آن ها از سایر افراد در گروههای دیگیر
1. Multivariate Analysis of Variance
2. Adeyoyin
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میشود .این برّرسی اهمیت ویژه ای برای م یران و رهبران یک سازمان دارد (الوانی ،5815 ،ص)43 .؛ زیرا
اگر آن ها فرهنگی که در آن قرار گرفته ان را شناسایی نکنن  ،بنابراین ،فرهنیگ موجیود آنهیا را هی ایت و
رهبری خواه ک رد .در نین شرایطی به اعتقاد شاین ( )6151آن ها قربانی ق رت فرهنگ موجیود شی ه و
نمی توانن از امکانات و نقاط قو ت سازمان در جهت دستیابی به اه اف ،به خوبی استواده کنن .
عصر حاضر را عصر م یریت نیز نامی هان ؛ زیرا کامال آشکار است که هر تصمیم ییک می یر مییتوانی
طی یک رون سلسله وار ،دیر یا زود سرنوشت تمامی نهادهای جامعه را دستخیوش تغیییر کنی  .یکیی از
مسائل و مشکالت اجتماعی که طی سالهای اخیر توج ه بسیاری از فاحر نظران و دستان رکاران جوامع
مختلف را به خود جلر کیرده اسیت ،عی

توجیه جی ی سیازمان هیا و می یران بیه وظیویه و مسیؤولیت

اجتماعیشان است .این موضوم به ویژه در کشور ما به خاطر شرایط خیاص و نییاز بیه توسیعۀ اقتصیادی و
فنعتی از اهمیت بیشتری برخوردار است .از ایین رو ،الز اسیت تیا بیهوییژه می یران کتیابخانیههیا از
جزضنگری نسر به اه اف سازمانی خود دست بردارن و اه اف جامعه را به عنوان راهنمیای تیالشهیای
خود قرار دهن ؛ زیرا مسؤولیت کتابخانه ها نسبت به جامعه و عامۀ مرد فراتر از ارائیۀ خی مات در درون
کتاب خانه است .بنابراین ،توجه به منافع ذینوعان و به طور کلّی ،جامعه برای سازمان کتابخانهها ضروری
است و یک کتابخانه بای با ذینوعان خود همزیستی مسالمت آمیز داشته باش  .مسألهای که بای در میورد
آن م تاط بود ،این است که در بسیاری از موارد ،م یران کتابخانه ذینوعان را کمتراز ح واقعی ارزییابی
و ت قّق اه اف سازمان را با خطراتی مواجه میکنن (قلی پور ،5818 ،ص .)811 .به طور کلّیی مسیؤولیت
اجتماعی سازمان ها نسبت به این موارد است:
 افزایش سط به اشت جسمانی -روانشناختی افراد در درون سازمان
 ایجاد جو و فضای کاری نشاطآور و سالم
 حوظ م یط زیست در م

ودۀ فعالیت و م یط فیزیکی خود

 کارکنان ،مشتریان و به طور کلّی ،رفاه جامعه (م م پور ،5837 ،ص.)861-885 .
با توجه به اهمیت و جایگاه سازمان کتابخانهها ،موزهها و مرکز اسناد آستان ق س رضوی ،از این رو ،در
این پژوهش نیز به برّرسی فرهنگ موجود و مطلوب این سازمان از دی گاه کارکنان و م یران آن پرداخته شی .
یافتههای ارائهش ه در ج اول ( )8و ( )6بیانگر آن است که بین دی گاه کارکنیان و می یران در میورد الگیوی
فرهنگ سازمانی موجیود ،تویاوت معنیاداری وجیود ن اشیته و هیر دو گیروه معتق انی کیه الگیوی فرهنیگ
سلسلهمراتبی در سازمان وجود دارد .این نتیجه با برّرسییهیای عباسیی ( )5833درکتیابخانیههیای مرکیزی
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دانشگاههای ارومیه ،بیرجن  ،تبریز ،تربیت م رس ،شهی

سال سيزدهم

مران ،شیراز ،ییزد و فردوسیی مشیه کیه فرهنیگ

سلسلهمراتبی را فرهنگ موجود تشخیص دادهان  ،مطابق مییباشی  .پیژوهش گارسییا )6117( 5کیه بیا هی ف
شناسایی نوم فرهنگ سازمانی و نقش رهبری در کتابخانههای پژوهشی و غیرپژوهشیی مؤسسیات آمیوزش
عالی در ایاالت متّ

ه از دی گاه م یران و پرسنل آنها انجا ش و پیژوهش حرییری و جعویری ( )5811در

سازمان اسناد و کتابخانۀ ملّی نیز به نتایج مشابهی در این زمینه دست یافتن .
یافتههای ارائهش ه در ج اول ( )1و ( )4نشان داد کیه بیین دیی گاه کارکنیان و می یران در میورد الگیوی
فرهنگ سازمانی مطلوب تواوت معناداری وجود ن اشته و از نظر هر دوگروه الگوی فرهنگ گروهی به عنوان
فرهنگ مطلوب با باالترین میانگین شناخته ش ه است .این یافته با نتایج عباسیی ( )5833مطابقیت دارد .او در
پژوهش خویش دی گاه کتاب اران دانشگاههای مختلف را در زمینۀ فرهنگ سازمانی برّرسیی کیرده و فرهنیگ
گروهی و کارآفرین را به عنوان فرهنگ مناسر برای این سازمانها معرّفی کیرده اسیت .نتیایج پیژوهشهیای
بریو )6118( 6گارسیا ( )6117شیپسیتون و کییوری ( )6113نییز کیه پیژوهشهیای خیود را در م ییطهیای
دانشگاهی و کتابخانهای انجا دادهان  ،با این یافته مطابق است .در واقع ،این پژوهشها نیز الگیوی فرهنیگ
گروهی و فرهنگ کارآفرین را به عنوان الگوهای مطلوب سازمانی تشخیص دادهان .
در مجموم ،نتایج حافل نشان میده که فرهنگ سلسلهمراتبی که حاکم بر سازمان مییباشی  ،از دیی گاه
کارکنان و م یران فرهنگ مطلوبی نیست و هر دو گروه خواستار ایجاد فرهنیگ گروهیی بیه عنیوان فرهنیگ
مطلوب میباشن  .اهمیت توجه به استقرار فرهنگ گروهی بهویژه از آن رو است که نین فرهنگی منجیر بیه
افزایش کارآیی ،بهرهوری و نیز ارائۀ خ مات بهتر به مراجعان میشود (ادی یوین.)6112 ،8
در پایان ،یادآوری میشود که در یک سازمان ،یک فرهنگ نمیتوان به فورت مطلق وجود داشته باشی ؛
یعنی در هر سازمانی با طیوی از فرهنگها مواجه هستیم؛ به ن وی که عنافری از فرهنیگ بیازاری ،گروهیی،
کارآفرین و سلسلهمراتبی در هر سازمان وجود دارد و فرهنگی را که میانگین بیشتر و غلبۀ بییشتیری داشیته
باش  ،به عنوان فرهنگ موجود یا مطلوب در سازمان قلم اد میشود .در این پژوهش نیز عنافیری از فرهنیگ
کارآفرین و گروهی به عنوان فرهنگ مطلوب ،غلبۀ بیشتری داشت و بیانگر آن بود که در وضیعیت موجیود
تقویت این فرهنگها ،میتوانی سیازمان را در دسیتییابی بیه اهی اف خیویش موفّیقتیر سیازد .از ایین رو،
پیشنهادهای زیر ارائه میشود:
1. Garcia
2. Berrio
3. Adeyoyin
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پیشنهادهای پژوهشی

 -5در این پژوهش فرهنگ سازمانی در سازمان کتابخانههیا براسیاس تقسییمبنی ی کیامرون و کیوئین
شناسایی ش  .توفیه میشود فرهنگ سازمانی نه تنها از منظر تقسیمبن یهای دیگر فرهنگ؛ بلکه با توجیه
به روشهای پژوهشی دیگر (کیوی و ترکیبی) نیز در سازمان کتابخانهها برّرسی شود.
 -6برّرسی دی گاه مراجعان یا سایر ذینوعان کتابخانه آستان ق س رضوی نسبت به فرهنیگ سیازمانی
موجود و مطلوب در این سازمان و تأثیر آن بر ارتقای استواده از منابع کتابخانهای و فرهنگ مطالعه.
 -8برّرسی راهکارهای ایجاد و تقویت ویژگیهای فرهنگ مطلوب در سازمان کتیابخانیههیا از دیی گاه
کارکنان و م یران.
پیشنهادهای کاربردی

 -1با توجه به اینکه فرهنگ سازمانی عم تا ت ت تأثیر اعتقادات ،باورها ،ارزشها و رفتارهای می یران
آن قرار دارد و در مجموم ،م یران سازمان هستن که میتوانن با الگوبودن در عملکیرد و رفتیار خیویش،
شرایط تغییر مطلوب کارکنان را فراهم آورن  .بنابراین ،در راستای ایجاد فرهنیگ مطلیوب و جلیوگیری از
مقاومت م یران در این زمینه ،بای آنها را توجیه کرد؛ به ن وی که آگاهی م یران در مورد اثرات مطلوب
فرهنگ گروهی و کارآفرین جهت دستیابی سازمان به اه اف خویش ،افزایش یاب .
 -2با توجه به نقش فرهنگ سازمانی در تسریع رون پیشیرفت سیازمان و نییز فرآینی زمیان بیر تغیییر
فرهنگ سازمانی توفیه میشود به برّرسی نقاط قوت و ضعف فرهنگ سلسلهمراتبی موجود پرداخته شی ه
و بهویژه با تع یل فرهنگ سلسلهمراتبی بهت ریج به سوی فرهنگهای گروهی و کارآفرین بیشتر حرکیت
کرد.
کتابنامه
 .5آزاد ،ا .)5821( .کتابخانه به منزلۀ نهادی اجتماعی .جستارهای ادبی.871-811 ،)74( ،
 .6اکبری،

 .)5831( .برّرسی نقش فرهنگ در سازمان .فصلنامۀ کار و جامعه.11-76 ،)8( 566 ،

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

 .4امانی ،غ .)5832( .اهمیت کتاب و کتابخانه و تأثیر مطالعه در رون تکامل جامعه از دی گاه اسال و قیرآن .پییا
کتابخانه.2-58 ،)4( 7 ،
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 .1امیرکبیری ،م .و طهرانی ،ه .)5831( .برّرسی اثر عوامل فرهنگی (براساس م ل  )DOCSبر روی رضایت شیغلی

و عملکرد کارکنان ،مورد مطالعه :سازمان تأمین اجتماعی (اداره کل درمان غیر مستقیم استان تهران) .دوفصلنامیۀ
مطالعات م یریت فنعتی.615-668 ،)54( 1،
 .2امین بی دختی ،م ،.مکون حسینی ،ش .و احسانی ،ز .)5831( .برّرسیی رابطیۀ بیین فرهنیگ سیازمانی و می یریت
دانش درسازمان آموزشوپرورش شهرستان سمنان .فصلنامۀ راهبرد.515-652 ،)11( 61 ،
 .7جواهری ،م .)5834( .نقش و اهمیت کتابخانه در مراکز آموزشیی و پژوهشیی .مجلّیۀ افیالم و تربییت،)41( ،
53-51
 .3حریری ،ن .و جعوری .)5811( . ،رابطۀ فرهنگ سازمانی و ساختار سازمانی در سازمان اسناد و کتابخانیۀ ملّیی
جمهوری اسالمی ایران .مطالعات ملّی کتاب اری و سازماندهی اطّالعات586-583 ،)8( 11 ،
 .1خسروی ،ف .)5835( .مق مهای بر آسیرشناسی در کشورهای جنوب .فصلنامۀ کتاب552-561 ،)8( 58 ،

 .51خسرویار ،ا .)5811( .برّرسی تأثیر جو سازمانی بر رفتار شیهرون ی (میورد مطالعیه :سیازمان آمیوزشوپیرورش
استان گلستان) .پایاننامۀ منتشرنش ۀ کارشناسی ارش علو اداری و اقتصادی .دانشگاه فردوسیی مشیه  .مشیه ،
ایران.
 .55رایت ،س .)5831( .مرد شناسی سازمانها . ( .ایزدی ،مترجم) .تهران :سروستان.
 .56رضییوی ،م .و رحیمیییدوسییت ،غ .)5832( .نقییش دانشییگاه در افییزایش میییزان مطالعییه از دیی گاه دانشییجویان.
روانشناسی و علو تربیتی.41-75 ،)6( 7 ،
 .58روماالمینی .)5873( . ،زمینۀ فرهنگشناسی .تهران :عطار.
 .54زارعی متین ،م .)5833( .م یریت رفتار سازمانی پیشرفته .تهران :آگاه.

 .51زوارقی ،ر .)5815( .برّرسی نقش و جایگاه کتابخانههای عمیومی در توسیعۀ فرهنیگ کیارآفرینی .کتیاب میاه
کلّیات اطّالعات (ارتباطات و دانششناسی).14-511 ،)55( 2 ،

 .52ساالری .)5815( . ،واکاوی و تبیین عوامل عم ۀ مؤثّر بر فرهنگ مطالعه در ایران و ارائیۀ می لی مناسیر بیرای
توسعۀ آن .رسالۀ منتشرنش ۀ دکتری کتاب اری و اطّالمرسانی .دانشگاه فردوسی مشه  .مشه  ،ایران.
 .57سعی ی کیا .)5833( . ،فرهنگ مشوق نوآوری در سازمان .ت بیر.17-25 ،)611( ،
 .53شعبانی ،ا .و فاضل .)5835( . ،مطالعات غیردرسی دانشآموزان متوسطه و شناسایی عوامل میوثّر بیر آن از نظیر
دانشآموزان در شهرستان شهرضا .فصلنامۀ کتاب.47-12 ،)6( 58 ،
 .51فافی ،ق .)5871( .تأثیر کتابخانههای عمومی در گسترش فرهنگ مطالعه .کتاب اری.1-54 ،)54( ،
 .61عباداللهی ،ن .)5836( .خ مات و اهمیت کتابخانههای عمومی .پیا کتابخانه 8( 58 ،و .51-65. ،)4
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 .65عباسی ،ز .)5833( .تأثیر الگوی فرهنگ سازمانی حاکم در کتابخانههای مرکزی دانشگاهی بر میزان فراهمکردن
شرایط الز برای اجرای م یریت دانش .رسالۀ منتشرنش ۀ دکتری کتاب اری و اطّیالمرسیانی .دانشیگاه فردوسیی
مشه  .مشه  ،ایران.
 .66غواری ،س .)5831( .اهمیت و تأثیر کتابخانههای عمومی .پیا کتابخانه.77-31 ،)55( 46 ،
 .68ف ایی ،غ .)5831( .نقش کتابخانۀ مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران در تولی دانش .کتاب ماه-11 ،)5( 54 ،
.16

 .64فوالدون  ،خ .)5832( .برّرسی جو سازمانی با سالمت روانی کارکنان بیمارستانهای دولتی شهرستان ایال  .مجلّۀ
دانشگاه علو پزشکی دانشگاه ایال .44-11 ،)5( 51 ،
 .61قلی پور ،آ .)5818( .جامعهشناسی سازمانها :رویکرد جامعهشناختی به سازمان و م یریت .تهران :سمت.
 .62قناویز ی . ،و داورپناه .)5832( . ،برّرسی عوامل تسهیلکنن ه و بازدارن ۀ مطالعه و رابطۀ نگرش بیه مطالعیه و
کتابخوانی با الگوی انگیزشی مزلو .کتاب اری و اطّالمرسانی.31-551،)4( 51 ،
 .67کاوسی ،ا .و قیومی ،م .)5833( .مهن سی فرهنگ در سط سازمانهای ایرانی .تهران :معاونت پژوهشی دانشیگاه
آزاد اسالمی.

 .63کردنائیج ،ا .)5835( .طرّاحی و تبیین م ل تعاملی استراتژی ،فرهنگ سازمانی و م یط در سیازمانهیای فینعتی
کشور .رسالۀ منتشرنش ۀ دکتری م یریت استراتژیک .دانشگاه تربیت م رس .تهران ،ایران.
 .61کیانی خوزستانی ،م ،.رضایی شریفآبادی ،س .و سا  ،ش .)5831( .برّرسیی وضیعیت مطالعیۀ زنیان شیاغل و
خانهدار شیراز .کتاب اری و اطّالمرسانی.588-511،)5( 58 ،
 .81گرین ،ج ،.الیویرا .)5831( . ،کاربرد آزمونهای آماری در پژوهشهای علو رفتاری :راهنمای دانشیجویان( .م.
دالور و  .پژمان ،مترجمان) .تهران :ارسباران.
 .85گلشن فومنی .)5831( . ،جامعهشناسی سازمانها و توان سازمانی .تهران :آگاه.
 .86م م پور ،ل .)5837( .جامعهشناسی سازمانها (شناخت سازمانها از دی گاه جامعهشناسی) .آستارا :دانشگاه آزاد
اسالمی واح آستارا.
 .88مکتبی فرد ،ل .)5831( .نقش کتابخانههای عمومی در ت قّق اه اف فرهنگی برنامههای توسعهای ایران-5838
 .5823فصلنامۀ کتاب.621-611 ،)22( ،
 .84ورمزیار ،ر .)5877( .فرهنگ سازمانی و تأثیر آن بر اثربخشی سازمان .پایاننامۀ منتشرنش ۀ ارشی علیو اداری و
م یریت دانشگاه شهی بهشتی .تهران ،ایران.
 .81یوزباشییی ،م .و نییوروزی .)5815( . ،نگییاهی بییر ضییرورت فرهنییگ میی یریتی شایسییتهسییاالر در سییازمان:
پیشبایستها ،الشها و پیام ها .مهن سی فرهنگی 24( 2 ،و .551-561 ،)28
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