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  مقدمه

 اي برخوردار است، سرعت ويژه يها و پيچيدگي ابهام از ها سازمان پرتالطم كنوني كه محيط در دنياي

آگـاهي بيشـتري از   كـه    حيات خويش ادامه دهنـد توانند به  مييي ها سازمان  ،دباشن مييع تغييرات بسيار سر

سـازي و   كافي هم يها و آگاهي و عوامل موجود در آن به دست آورند و با اتكاء به دانش محيط پيرامون

گيـري  ي جديـد، شـكل   هـا  ي اساسي سازمانها هماهنگي با تغييرات و تحوالت را فراهم آورند. از ويژگي

 و هـا  ، مهـارت  اسـتفاده از دانـش   و  ،انديشـيدن   ،است.  يادگيري به معناي انباشـتن  يادگيري ي  هپاي بر ها آن

ي در حـال تغييـر خـود    هـا  سازگاري فعالي با محـيط  ، يا گروهكه فرد  اي به گونه  ،ي پيچيده استها نگرش

  ) . (Theron , 2002 دداشته باش

بر تعامالت و   با تاكيد مفهوم يادگيري سازماني را  ، )1978( 1آرگريس و شونبراي نخستين بار 

فرايند يافتن خطاها و اشتباهات  و رفع و   ،. يادگيري سازماني وهي و فردي مطرح كردندي گرها پشتيباني

شود و بر تجربه و  مياز طريق بينش مشترك الگوهاي ذهني و دانش حاصل  كه  ،است ها اصالح آن

فرايندي است كه با   ،يادگيري سازماني  ،ويدادهاي پيشين استوار است. بر اين اساسو ر ي گذشتهها آگاهي

، 1386و غريبي  ،اسدي  ،ردكانابويي ا نقل در: دهد ( ميمان رخ كسب دانش و بهبود عملكرد در طول ز

   ) .111.ص

اني شكل گرفته ي مربوط به يادگيري و يادگيري سازمها هبا تكميل نظري 2نظريه سازمان يادگيرنده

سازماني است كه در   ،سازمان يادگيرنده"معتقد است: ، نظريه پرداز اصلي سازمان يادگيرنده  ،3سنگه است.

محلي كه   ،آن افراد به طور مستمر در حال توسعه ظرفيت خود جهت تحصيل نتايج مورد انتظار هستند

شوند و كاركنان پيوسته  ميت گروهي محقق و تمايال ها هپرورش يافته، خواستانديشه و فكر الگوهاي تازه 

براين باور است كه در سازمان  4). دفت11.ص ،1385،(سنگه"آموزند كه چگونه با يكديگر ياد بگيرند مي

ي جديد ها هتواند تجرب ميه يادگيرنده همه افراد درگير شناسايي و حل مسائل هستند و سازمان بدين وسيل

حل مسئله ي يادگيرنده، ها اصلي سازماني خود بيفزايد . ارزش ها بر تواناييو د ، امور را بهبود بخشبياموزد

                          كه كارايي افزايش يابد سنتي بدان گونه طرح ريزي شده كه سازمان در حالي  ،است

سازمان يادگيرنده كوششي است براي ايجاد محيط كاري انساني و مشاركتي در  ).67.ص،1378،(دفت

آورد و قادر به  ميفرهنگ و ساختاري كه نوآوري و انعطاف بيشتري را به وجود  با  ،سازمان مدرن يك

                                                           
1 argyris & schon 
2 learning organization 
3 senege 
4  Daft 



 35  ...   هاي  بررسي ميزان كاربست مولفه                                                                   1391 پاييز و زمستان، 2، شماره 2سال 

 

  ).Aksu & Ozdemir , 2005استقبال از توانايي بالقوه تمامي اعضايش است (

ي مختلفي مانند مدل ها ي سازمان يادگيرنده مدلها از نظر دارا بودن ويژگي ها براي بررسي سازمان

. سنگه براي ايجاد سازمان يادگيرنده پنج بعد يا موجود است 3و مارسيك  ،، واتكينز2اركوارتم  ،1گاهه

يادگيري   ،آرمان مشترك   ،ي ذهنيها مدل  ،ي شخصيها تسلط فردي يا قابليت : است مان مطرح كردهفر

   .نگرش سيستمي و  ،تيمي

و آموزشي مطرح شده است .   ،تجاري  ،ي مختلف صنعتيها نظريه سازمان يادگيرنده در سازمان

ژوهشي اهداف آموزشي و پ عهده دارجامعه گذار اثر يها يز به عنوان يكي از سازمانن ها هدانشگا

و از   ،بودهيادگيري و فناوري   ،و موسسات آموزش عالي در هر كشوري مراكز دانش ها هدانشگا"هستند.

رات ز دانش و فناوري در پاسخگويي به نيازها و انتظاو استفاده ا  ،انتقال  ،توليد  ،وظايف عمده اين مراكز

 يها ه) . بنابراين دانشگاه محلي براي آموزش و پژوهش در حوز1386 ، (هويدا "اجتماعي و جهاني است

 پژوهشي تشكيل –ي مختلف اداري و آموزشي ها بخش از. هر دانشگاه معموال مختلف علمي است

حمايت از  جهتكه  استي دانشگاه ها ترين بخش كي از مهمي دانشگاهي نيز يها هشود. كتابخان مي

در هر نوع  ها هكتابخان) . 62ص.،1384،(محسنياستدانشگاه به وجود آمده آموزشي و پژوهشي ي ها هبرنام

ي سازمان يادگيرنده ها مولفهنياز به رهبري و مديريت و كاربست   ،رآمديبه منظور دستيابي به س  ،و اندازه

، مرتبط به هم كه ذاتا در سطحي متمركز اداره مي شود يها شاخصبخانه سرآمد بر مبناي دارند. يك كتا

ي اين انتظارات را ارتقاء و يا حت د استذينفعان خو تمامانتظارات  پاسخگوي به طوري كه بنا شده است.

 ).Hergert & Hier , 2007( مي بخشد

اين مراكز را   ،ي دانشگاهيها هيرنده در كتابخاني حوزه مديريت مانند سازمان يادگها هنظري استفاده از

.  رساند ميو پژوهش است بيش از پيش ياري  آموزشدر دستيابي به رسالت خود كه همانا كمك به امر 

و كسب اطمينان از برآورده شدن نياز مديران در   ،دستيابي به تعالي  ،به منظور افزايش اثربخشي ها هكتابخان

سريع و روشن براي تغيير فرايندهاي سازماني نياز دارند.   ،به توسعه آگاهانه  ،انهمكاري كامل با كاركن

مراجعه كننده،  آورده كردن انتظاراتي دانشگاهي به منظور برها هكتابخان " كه است آرابيتو بيان داشته

 سازمانبراي تبديل شدن به   ،و همراهي با سرعت روزافزون تغيير ي فناورانهها سود بردن از نوآوري

  ).Arabito 2004 ,("كنندمي يادگيرنده تالش 

                                                           
1  Gahe 
2  Marquard 
3  Vatkins & Marsik 
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كتابخانه به عنوان سازمان يادگيرنده و شرايط روزآمدسازي در "با عنوان  اي در مقاله  ،و چان آوستر

به سرعت در حال تغيير در ي ها فناوريكنند كه  ميبيان  "به سرعت در حال تغيير يها فناوريدوره 

براي روزآمد نگه داشتن آنها نياز   ،مر در بخش كاركنان به ويژه كتابدارانبه يادگيري مست ها هكتابخان

دهايي درباره عملكرد كار بازخور شتن يك مدير حامي چنانچهدارند كه دا مياظهار پژوهش گران دارند. 

  ،بخشدمي ي جديد را تقويت ها و مهارت فراهم مي سازدپيشرفت  جهتيي را ها فرصت  ،ارايه دهد

در مشاركت  موثرينقش  چنين مديري ،  ،مي كند تالش  ي اضافيها ر جهت كسب آموزشد همچنين

  .)Auster & Chan , 2003(كند ميغيررسمي ايفا  اي حرفه يها اران مرجع در فعاليتكتابد

  ،اصفهان و كرمان يشهرها يدانشگاه يها هكاركنان كتابخان يها هدگايد يدر پژوهش حاضر به بررس  

ن پژوهش ي. ار اساس مدل سنگه پرداخته شده استرنده بيادگيسازمان  يها مولفهن كاربرد زايدر مورد م

  ،ي ذهنيها مدل  ،مشتمل بر تسلط فردي را رندهيادگيسازمان  يها مولفهك از يزان كاربرد هر يدارد م يسع

 ج حاصل از آنيمورد سنجش قرار دهد و بر اساس نتا را و نگرش سيستمي  ،يادگيري تيمي  ،آرمان مشترك

را در  ها هكتابخان رانيمشخص سازد و كاركنان و مد ها هكتابخان اين را در ها مولفهك از يكاربرد هر  ،

  رساند. ياري ها آن يو بهبود كارآمد ها هكتابخانمطلوبيت 

ي سازمان ها مولفهاست از تعيين ميزان به كارگيري  عبارت پژوهش يكل هدف  ،ييمبنا نيچن بر

 به هدف نيا تحقق راستاي در .ي دولتي شهرهاي اصفهان و كرمانها هي دانشگاها هدر كتابخان يادگيرنده

 ،يادگيري تيمي  ،آرمان مشترك  ،ي ذهنيها مدل  ،تسلط فردي يها همؤلف زان كاربرديم نييتع به ييجز نحو

 نظرات تفاوتن ييتع به تينها در وشد  پرداختهها هدانشگا اين يها هكتابخان در نگرش سيستميو  

 جمعيت رهاييمتغ رنده بر مبناييادگيسازمان  يها همؤلف كاربرد زانيممورد  در ها هكتابخان كاركنان

 )نوع كتابخانه و  ،نوع كار دركتابخانه  ،رشته تحصيلي  ،ميزان تحصيالت  ،سابقه اشتغال  ،(جنسيت يشناخت

  .شد خواهد اهتمام

  

  پژوهش يها پرسش    

ي ها هني سازمان يادگيرنده در كتابخاها مولفهكه تا چه ميزان  است نحاضر آ هشپژو كلي پرسش     

كلي، پنج  پرسش اساس اين شوند؟ بر مياصفهان و كرمان به كار گرفته  ي دولتي شهرهايها هدانشگا

  :شود مي مطرح شناختي جمعيتبر اساس عوامل  پرسشيك  پرسش فرعي و

ي شهرهاي اصفهان و كرمان به كار ها هي دانشگاها هكتابخان تا چه ميزان مولفه تسلط فردي در -   

 شود؟ ميگرفته 
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ي شهرهاي اصفهان و كرمان به كار ها هي دانشگاها هي ذهني در كتابخانها تا چه ميزان مولفه مدل -   

 شود ؟ ميگرفته 

كرمان به كار ي شهرهاي اصفهان و ها هي دانشگاها هتا چه ميزان مولفه آرمان مشترك در كتابخان -   

 شود؟ ميگرفته 

ي شهرهاي اصفهان و كرمان به كار ها هي دانشگاها هدر كتابخان  ميتا چه ميزان مولفه يادگيري تي -   

 شود؟ ميگرفته 

ي شهرهاي اصفهان و كرمان به كار ها هي دانشگاها هتا چه ميزان مولفه نگرش سيستمي در كتابخان -   

  شود؟ ميگرفته 

ي سازمان يادگيرنده در ها مولفهات كتابداران در خصوص ميزان به كارگيري آيا بين نظر    

شناختي  جمعيت بر مبناي عوامل ي شهرهاي اصفهان و كرمان بر اساس مدل سنگهها هي دانشگاها هكتابخان

نوع كتابخانه) آنان  ، ونوع كار دركتابخانه  ،رشته تحصيلي  ،ميزان تحصيالت  ،سابقه اشتغال  ،(جنسيت

  فاوت وجود دارد؟ت

  

  رندهيادگيسازمان  هاي مؤلفه

  كه عبارتند از :  ،سنگه براي ايجاد سازمان يادگيرنده پنج بعد يا فرمان مطرح كرده

شخصي خود را روشن و ي ها هنظامي كه طي آن فرد به صورت مستمر ديدگا : 1تسلط فردي -   

و   ،دهمي د صبر و بردباري خود را گسترش  ،دمي سازانرژي و توان خود را متمركز   ،عميق تر مي نمايد 

  يابد. ميواقعيات را منصفانه و بي غرض در نهايت در 

ي بسيار عميق و يا حتي تصاوير و اشكالي هستند كه بر درك از دنيا ها : انگاشت2ي ذهنيها مدل -   

كه براي  مي يابنددست  اي گذارند. افراد در سازمان يادگيرنده به درجه ميو نحوه عمل در مقابل آن اثر 

جوشش و تالش  ، و براي به دست آوردن آن از خود  ،ندانجام بهتر امور خود همواره به دنبال راهي جديد

  دهند. مينشان 

و عبارت   ،در زمينه رهبري بوده ها كه همواره الهام بخش سازمان اي : ايده 3آرمان مشترك -     

توان  مي. به سختي كه به دنبال آن هستيم اي ز آيندهمشترك ااست از ظرفيت ايجاد يك تصوير و آرمان 

                                                           
1 Personal mastery 
2 Mental models  
3  ُُ Shared vision  
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و  ها ارزش  ،از موفقيت رسيده باشد بدون آن كه داراي اهداف اي سازماني را نام برد كه به درجه

  يي باشد كه عميقا در سطح موسسه پذيرفته شده باشند.ها آرمان

فيت اعضاي گروه توسعه داده شده و : عبارت است از فرايندي كه طي آن ظر 1يادگيري تيمي -    

  كه نتايج حاصله آن چيزي باشد كه همگان طالب آن بوده اند.  ،همسو شود اي به گونه

را در  ها نظمي است كه ساير قواعد را يكپارچه ساخته و آن  ،نظام گرا: تفكر 2نگرش سيستمي  -    

سيستمي ظريف ترين جنبه يك سازمان سازد. تفكر مي  نگ از مباني نظري و عملي تركيبساختاري هماه

 ،(سنگهكنند  مي خود و دنياي اطرافشان را درك ، طريق جديدي كه افرادسازدمي فراگير را مشخص 

  ). 21-15. ص، 1385

  

  پژوهش نهيشيپ

ي جديد در حوزه مديريت است كه به منظور مديريت بهتر ها هاز نظري ،نظريه سازمان يادگيرنده

ي صنعتي و ها سازمان مورد. اين نظريه در ده و متغير امروز فراهم آمده استيار پيچيدر محيط بس ها سازمان

نمود  ها هو دانشگا  ،موسسات آموزش عالي  ،ي آموزش و پرورشها سپس در سازمانو   ،تجاري مطرح شد

 ي يادگيرنده درها كه در زمينه سازمان ييها پژوهش ويژهپيشين به ي ها پژوهشپيدا كرد. توجه به 

و   ،ها متغير  ،پژوهش تر مسئله مورد منجر به شناخت به است، انجام شده ها هموسسات آموزشي و كتابخان

  شود. مي پژوهشروش 

ي آموزش و پرورش ها بررسي ميزان آمادگي سازمان"با عنوان  يدر پژوهش )1384( محمودزاده

موزش و يزان آمادگي سازمان آبه بررسي م "تبديل شدن به سازمان يادگيرنده ي كشور برايها استان

به سازمان يادگيرنده از طريق نظرسنجي از مديران آموزش و پرورش كشور  پرورش كشور براي تحول

نظام سازماني آمادگي تبديل شدن به يك   ،كه نظام آموزش و پرورش كشورنشان داد نتايج  پرداخته است.

سازمان آموزش و پرورش به سازمان  براي تبديل چهار مولفه الزم  ،ديگر به عبارت .يادگيرنده را دارد

تفكر سيستمي در حد خوبي  ، ويادگيري جمعي  ،ي ذهنيها مدل  ،ي شخصيها شامل توانمندي  ،يادگيرنده

يعني آرمان مشترك در بين كاركنان تا حدي ضعيف ارزيابي شده   ،قرار دارند. اما يكي از عوامل اثرگذار

  .تقويت قرار گيرد يادگيرنده مورد سازمان آموزش و پرورش به سازمانكه بايستي براي تبديل   ،است

شهر تهران  3ي دولتي و غيرانتفاعي منطقه ها مقايسه دبيرستان"در پژوهش خود با عنوان  )1385(بوربور

                                                           
1 Team learning 
2  System approach 
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ي ها به بررسي ديدگاه دبيران و مديران دبيرستان "ي سازمان يادگيرندهها ي از ويژگيبه لحاظ برخوردار

 . بر اساس اصول پنجگانه سنگه پرداخته است ها دگيرنده بودن دبيرستاننسبت به يا  ،شهر تهران 3منطقه 

ي يادگيري شهر تهران تنها از نظر ويژگ 3ي دولتي و غيرانتفاعي منطقه ها دبيرستاننشان داد كه  وي نتايج

لتي از اين ويژگي دار هستند. يعني مدارس غيرانتفاعي بيش از مدارس دوداراي تفاوت معني تيمي 

  و غيرانتفاعي تفاوت معني داري وجود ندارد. برخوردارند. در بقيه موارد و در مجموع بين مدارس دولتي

ي مركزي ها هبررسي رابطه بين ساختار سازماني كتابخان"در پژوهش خود با عنوان  )1387(جنوي

با  ها تهران و ميزان انطباق آنتحقيقات و فناوري سطح شهر   ،ي  وابسته به وزارت علومها هدانشگا

  ،تفكيك عمودي  ،از نظر ابعاد تفكيك افقي ها هررسي ساختار كتابخانبه ب "ي سازمان يادگيرندهها ويژگي

ي ها ويژگينظر ي مزبور از ها هبودن و نيز به بررسي وضعيت كتابخان اي تمركز و حرفه  ،رسميت

ي مزبور ها هكتابخان نتايج نشان داد كه پرداخته است.بين اين دو مقوله  ادگيرندگي سازماني و رابطهي

. بين تفكيك پايين است ها هخانلذا ميزان يادگيري سازماني در اين كتاب  ،ويژگي سازمان يادگيرنده را ندارند

معني دار و معكوس رابطه  ها هو ميزان يادگيرندگي سازماني در اين كتابخان  ،عمودي، رسميت، تمركز

معني دار و مستقيم وجود دارد، بين  رابطهبودن و يادگيرندگي سازماني نيز  اي بين حرفهو   ،وجود دارد

رابطه تصادفي بوده تفكيك افقي و ميزان يادگيرندگي سازماني همبستگي معني داري وجود نداشته و اين 

ررسي در نتايج آزمون فريدمن نشان  داد كه تمركز مهمترين بعد از بين ابعاد ساختاري مورد ب است .

  است . ها هكتابخان

ي سازمان ها مولفهميزان استفاده از "در پژوهش خود تحت عنوان  )1388(عطافر و بهرامي ساماني

ي سازمان ها مولفهبه تعيين ميزان استفاده از  "ي دولتي و آزاد اسالمي شهركردها هيادگيرنده در دانشگا

ي نامبرده پرداخته است. اين پژوهش بيانگر آن است اه هيادگيرنده بر اساس اصول پنجگانه سنگه در دانشگا

و دانشگاه آزاد   ،بيشتر از دانشگاه دولتي بوده كه ميزان استفاده از هر پنج مولفه در دانشگاه آزاد اسالمي

  .باشد ميي از يادگيري را دارا بت به دانشگاه دولتي سطح مناسباسالمي نس

نخستين كسي بود كه توجه عموم را به موضوع   ،يتاز انديشمندان معروف مدير  ،"پيتر دراكر"

براي كسب موفقيت در  دريافته اند كه ها امروزه سازمان مديريت دانش و سازمان يادگيرنده جلب نمود.

دانش و يادگيري در درون سازمان خود نياز دارند  نظام مند قابتي به نگرش يكپارچه ودنياي پر چالش و ر

و   ،يادگيري سازماني  ،ي مديريت دانشها مولفهمحورهاي پيرامون خود را ي ها پژوهش و به همين جهت

 راهبردي نيز دانش و يادگيري يك منبع ارزشمند و ها هاند. براي كتابخان سازمان يادگيرنده متمركز ساخته
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ي مطرح مي باشد كه ارائه خدمات با كيفيت مناسب اقتصادي بدون مديريت ايو به عنوان يك دار  ،است

و انتقال   ،جستجو  ،. سازمان يادگيرنده سازماني است كه در ايجادح اين منبع امري بسيار دشوار استيصح

و فرآيندهايي  ها سازوكار  ،ها نظامدانش به منظور بازتاب دانش جديد مهارت پيدا كرده است و داراي 

ي تسلط ها مولفهمل جهت استفاده مداوم و گسترش ظرفيت به صورت جمعي مي باشد. اين فرآيندها شا

و نگرش سيستمي در بين كتابداران   ،يادگيري تيمي  ،آرمان مشترك  ،ي ذهنيها مدل  ،فردي

  .)Drucker , 1988(است

ي در سنگاپور به ارزيابي كتابخانه دانشگاه به عنوان سازمان يادگيرنده پژوهشدر  "هيگنز و ميشل"   

  ،است ي يادگيرنده تعيين شدهها فه را كه از بررسي موفق نظامدر اين پژوهش پانزده مول ها پرداخته اند. آن

ديد  شامل احراز ها مولفهص كردند. اين براي ارزيابي كتابخانه دانشگاه به عنوان سازمان يادگيرنده مشخ

ي يادگيري، استقالل كاركنان، محيط تجربي، ارتباط آزاد، ها همشترك، مديريت مشاركتي، آموزش، شيو

و سازگاري و   ،مراجع لمي، پاداش دادن رهبري، روابط باي، صداقت، كار تيمي، مديريت عگفتگو، هميار

و  وح به عنوان نمونه انتخاب شدهكاركنان از تمام سطپژوهش  باشد. در اين ميساختار غير بوروكراتيك 

 كتابخانه از  نشان داد كه پژوهشبا دو روش كمي و كيفي مورد بررسي قرار گرفته اند. نتايج  پژوهشنتايج 

 & Higgins 2004 ,(نه مورد آن موفقيت آميز عمل مي نمايددر   ،كه تعيين شد اي پانزده مشخصه

Michael.(  

يي براي يادگيري ها تمرين سازمان يادگيرنده يادگيري تيمي در"ي با عنوان پژوهشدر  "كسيم و نور"

  ،مفاهيم سازمان يادگيرنده در سه سطح فرديبه بررسي كاربرد  ،"ي دانشگاهي مالزيها هيان كتابخانتيمي م

ي ها هنشان داد كه كتابخان . نتايجپرداخته است مالزي يي دانشگاهها هو سازماني در كتابخان  ،گروهي

در درك يادگيري تيمي در  ط برخوردارند. تفاوت برجستهدانشگاه مزبور از يادگيري تيمي در سطح متوس

درك   ،نسبت به بي تجربه دانشگاهي است كه نشان  داد مسئولين مجرب تجربه و متوسط ميان كتابداران با

  .)Kassim & Nor  , 2007(ي يادگيري تيمي در نهادهاي خود دارندها مثبتي از تمرين

و  ها انجام شده در حوزه سازمان يادگيرنده در داخل و خارج از كشور از مدل هاي پژوهشدر 

داخلي متفاوتي در موسسات  يها پژوهشي اخير ها در سال رويكردهاي متفاوتي استفاده شده است.

ي ها ي سازمانها از حيث برخورداري از ويژگي ها بررسي آن جهت ها و سازمان  ،ها هآموزشي، دانشگا

بر  پژوهشيكشور تاكنون  ي دانشگاهيها ه. در كتابخانشده است يادگيرنده بر اساس مدل سنگه انجام

بر همين مبنا   ،كند ميرا با مشكل روبرو  پژوهشتعميم نتايج  مسئله،اين  و شدهاساس مدل سنگه انجام ن
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  .نظر، نوآوري دارداز اين  پژوهش حاضر

  

  اطالعات گردآوري پژوهش و يشناس روش

از  نفر است  225، شامل جامعه آماري پژوهش .است يشيمايپ نوع از يفيتوص حاضر پژوهش

شهيد   ،علوم پزشكي اصفهان  ،ي دانشگاه اصفهانها هكتابخانكه در  اند تشكيل دادهكتابداراني  ميتما

دليل گزينش  اند. مشغول به كار بوده 1390-1389 در سال تحصيلي باهنركرمان، و علوم پزشكي كرمان

ي ضمن ها ي رفتاري با كاركنان در زمينه آموزشها هدر شيو ها همشابهت اين دانشگا  ،جامعه آماري مذكور

ي اصفهان و ها هي جامع و علوم پزشكي با يكديگر بود. ضمن آن كه دانشگاها هنشگاساني دا خدمت و هم

درمان و آموزش   ،تحقيقات و فناوري و وزارت بهداشت  ،ي معتبر در وزارت علومها هكرمان از دانشگا

 يها هكتابخان، ري مزبوها هي مديريت دانش در دانشگاها مولفهبودن  كم رنگ بهي بوده و با توجه پزشك

 تفكيك به را پژوهش جامعه 1 شماره جدولبه عنوان جامعه پژوهش انتخاب شدند.  ها هاين دانشگا

  .دهد مي نشان بررسي مورد يها هدانشگا
 ي دانشگاهي شهرهاي اصفهان و كرمانها هجامعه آماري كاركنان كتابخان . 1جدول

  دانشگاه          

  

  نوع كتابخانه 

علوم پزشكي   اصفهان

  اصفهان

يد باهنر شه

  كرمان

  

  علوم پزشكي 

  كرمان

  مجموع

  76  9  27  12  28  مركزي

  120  16  18  48  38  اي دانشكده

  29  10  0  19  0  بيمارستاني

  225  35  45  79  66  مجموع

 
شد.  برآورد نفر 134 كوكران يعموم نمونه گيري فرمول از استفاده با نمونه حجم پژوهش نيا در

 تا ،است شده استفاده نمونه حجم با متناسب اي طبقه يتصادف رينمونه گي روش از ريينمونه گ براي

 استفاده مورد شوند. ابزار وارد زينپژوهش  نمونه در دارند، حضور جامعه در كه ينسبت همان به ها هرگرويز

 اي درجه پنج اسيمق در بسته پاسخ پرسش 32 شامل ساخته محقق پرسشنامه اطالعات، گردآوري براي

  ،پنج مولفه سازمان يادگيرنده  (تسلط فردي آن قيطر از كه بود كم) يليخ تا اديز يليخ كرت (ازيل

به منظور   گرفت سنجش قرار و نگرش سيستمي) مورد  ،يادگيري تيمي  ،آرمان مشترك  ،ي ذهنيها مدل

ر از نف 5 و  ،تعيين روايي محتوايي و صوري در اين پژوهش، پرسشنامه در اختيار استادان راهنما، مشاور

هاي  تغييرات الزم در پرسشنامه صورت گرفت.  روش ها متخصصين قرار گرفت و براساس نظرات آن
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با توجه به اينكه ابزار پرسشنامه  گيري وجود دارد كه در اين پژوهش همختلفي براي تعيين پايايي ابزار انداز

شده است، از فرمول آلفاي گيري  هاي مختلفي اندازه ها و مولفه مورد استفاده قرار گرفته و خصيصه

نفر از جامعه آماري از هر دو شهر  30به منظور تعيين پايايي فاده شده است. براي تعيين پايايي است 1كرونباخ

اصفهان و كرمان به صورت تصادفي انتخاب شد و از طريق ضريب آلفاي كرونباخ  برآورد الزم صورت 

  .تعيين شد  90/0محاسبه ضريب آلفا گرفت و نتيجه 

با توجه به  .گرفت صورت ياستنباط و يفيتوص سطح دو پژوهش در نيا آماري ليتحل و هيتجز

يي نظير فراواني، درصد، ها هدر سطح آمار توصيفي از آمار ها متغيرهاي مورد بررسي، براي آزمودن آن

تحليل واريانس   ،تك متغيره tي ها ميانگين، انحراف معيار و واريانس و در سطح آمار استنباطي از آزمون

ون لوين براي برابري آزم  ،ها مستقل براي برابري ميانگين tآزمون   ،آزمون تعقيبي شفه  ،چند متغيره

 تحليل مانوا استفاده شده است.  ، وها واريانس

  

  ها هداد ليتحل و هيتجز 

در هر  P ميزاناز آن جايي كه  .است گرفته قرار محاسبه پژوهش مورد يكلپرسش  2 شماره جدول در

تك  t بنابراين آزمون  ،بيشتر است 05/0ان و كرمان از ي شهرهاي اصفهها ههاي دانشگادو دسته كتابخانه

-آزمودني  ، به اين معني كهشود ميپذيرفته  05/0 معني داريدر سطح  صفردار نبوده، و فرض معني  متغيره

ي شهرهاي اصفهان ها هي دانشگاها هي سازمان يادگيرنده در كتابخانها مولفهميزان به كارگيري معتقدند، ها 

  باشد.در حد متوسط مي و كرمان

ن توان آزمو مي است، به دست آمده 05/0حاصل از آزمون لوين بيشتر از   P ميزان با توجه به اينكه

ي سازمان ها مولفهگيري دهد كه وضعيت به كار ها نشان مي ، مقايسه ميانگينرا اجرا كرد ها مقايسه ميانگين

تفاوت هاي دانشگاهي شهر اصفهان هاي دانشگاهي شهر كرمان نسبت به كتابخانه يادگيرنده در كتابخانه

هاي دانشگاهي شهر  ي سازمان يادگيرنده در كتابخانهها مولفهوضعيت به كارگيري  ندارند، ولي معني داري

  باشد.  ميبهتر هاي دانشگاهي شهر اصفهان كرمان نسبت به كتابخانه

  
و  )m=3، مقايسه ميانگين با ميانگين فرضي(ي سازمان يادگيرندهها مولفهبراي  تك متغيره tنتايج آزمون . 2جدول 

  ي سازمان يادگيرندهها مولفهها براي مستقل براي مقايسه برابري ميانگين  tنتايج آزمون

                                                           
1  Cranach’s alpha coefficient  
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  آماره     

 
 ها هگرو

  ميانگين

 

انحراف 

  استاندارد

 

ن خطاي ميانگي

  استاندارد

 

t Sig 

  889/0 141/0  087/0 79/0 01/3 اصفهان

  268/0  120/1  094/0  68/0  11/3 كرمان

 آماره
  آزمون    

 فرض      

 هابراي برابري ميانگين  t هالوين براي برابري واريانس

F Sig t 
درجه 

 )dfآزادي(
Sig(2-
tailed) 

اختالف 

 ميانگين

ي ها مولفه

سازمان 

  رندهيادگي

برابري 

  هاواريانس
937/0 335/0 707/0- 132 481/0 094/0- 

نابرابري 

 ها واريانس
- - 730/0- 691/119 467/0 094/0- 

  

هر كدام از پنج   ،دگاه سنگهيرنده از ديادگيپنج مولفه سازمان  يريزان به كارگيبه دست آوردن م يبرا

  قرار گرفته اند. ياصفهان و كرمان مورد بررس يشهرها يها هدانشگا يها همولفه به طور جداگانه در كتابخان

 يها مولفه يبرا )m=3مقايسه ميانگين با ميانگين فرضي(  ،تك متغيره tنتايج آزمون ، 3شماره  در جدول

 . بر اساسخ داده شده استپاس 5تا  1 يها پرسشو به درج شده رنده به طور جداگانه يادگيسازمان 

- در هر دو دسته كتابخانه P ميزاناز آن جايي كه   ،يط فردلمولفه تس در مورد ،3شماره  جدولي ها هداد

دار بوده، و فرض بنابراين آزمون معني  ،باشدكمتر مي 05/0هاي دانشگاهي شهرهاي اصفهان و كرمان از 

ميزان كاربست مولفه معتقدند، ها آزمودنيبه اين معني كه  شود، ميرد  05/0 معني داريدر سطح  صفر

در  باشد.در حد باالتر از متوسط مي ي شهرهاي اصفهان و كرمانها ههاي دانشگاسلط فردي در كتابخانهت

هاي دانشگاهي شهرهاي اصفهان و كرمان در هر دو دسته كتابخانه P ميزان چون يذهن يها مورد مولفه مدل

تاييد  05/0 معني داريح در سط صفردار نبوده، و فرض بنابراين آزمون معني  ،باشدبيشتر مي 05/0از 

هاي ي ذهني در كتابخانهها ميزان كاربست مولفه مدلمعتقدند، ها آزمودني به اين معني كه ،شود مي

 P ميزان چوندر مورد مولفه آرمان مشترك  باشد.در حد متوسط مي دانشگاهي شهرهاي اصفهان و كرمان

و فرض  معني دار بوده بنابراين آزمون، باشدكمتر مي 05/0هاي دانشگاهي شهر اصفهان از در كتابخانه

هاي دانشگاهي شهر كرمان از در كتابخانه  Pميزان . همچنينرد مي شود 05/0صفر در سطح معني داري 

 معني داريدر سطح  صفرو فرض   ،دار نبودهمعني  هابنابراين آزمون براي اين كتابخانه  ،باشدمي بيشتر 05/0

هاي در كتابخانه را ميزان كاربست مولفه آرمان مشترك، هاآزمودني معني كه به اين ،شود مي تاييد/ 05
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در حد متوسط  هاي دانشگاهي شهر كرماندانشگاهي شهر اصفهان پايين تر از حد متوسط و براي كتابخانه

 در هر دو P ميزان چون  ،يستميو تفكر س يميت يريادگي يها مولفه در مورد در نهايت اين كه .دانندمي

دار بنابراين آزمون معني  ،باشدبيشتر مي 05/0هاي دانشگاهي شهرهاي اصفهان و كرمان از دسته كتابخانه

ميزان كاربست ، هاآزمودني ، به اين معني كهشود مي تاييد 05/0 معني داريدر سطح  صفرنبوده، و فرض 

در حد  اي اصفهان و كرمانشهره هاي دانشگاهيدر كتابخانه و نگرش سيستمي يادگيري تيمي يها مولفه

 .متوسط قلمداد كرده اند
  )m=3، مقايسه ميانگين با ميانگين فرضي(رندهيادگيسازمان  مولفههر براي  تك متغيره tنتايج آزمون . 3جدول
  

  مولفه
  هآمار             

  

 ها هگرو

 ميانگين
انحراف 

 استاندارد

ميانگين خطاي 

 استاندارد
t Sig 

  000/0 791/3  087/0 77/0 33/3 اصفهان  تسلط فردي

  000/0  868/3  124/0  90/0  48/3 كرمان

  520/0 -646/0  094/0  85/0 94/2 اصفهان  يذهت  يها مدل

  000/1  000/0  117/0  85/0  00/3 كرمان

  039/0 -103/2  087/0 79/0 82/2 اصفهان  آرمان مشترك

  850/0  -191/0  101/0  73/0  98/2 كرمان

  769/0 295/0  083/0 75/0 02/3 اصفهان  يميت يريادگي

  058/0  940/1  094/0  68/0  18/3 كرمان

  يستميسنگرش 

  

  792/0 -265/0  092/0 83/0  98/2 اصفهان

  058/0  -939/1  099/0  72/0  81/2 كرمان

  

سازمان  ولفهمهر ها براي مستقل براي مقايسه برابري ميانگين  tنتايج آزمون  ،4 شماره در جدول

  .ورت جداگانه نشان داده شده استص رنده بهيادگي

به دست  05/0حاصل از آزمون لوين بيشتر از   P ميزان با توجه به اينكه  ،جدول اين يها هبر اساس داد 

د كه وضعيت به كارگيري دا ها نشان  اد، مقايسه ميانگينرا انجام د ها توان آزمون مقايسه ميانگين ميآمده 

نگرش سيستمي در و  ،يميت يريادگي  ،آرمان مشترك  ،يهنذ يها مدل  ،يتسلط فرد يها مولفه

 معني داريهاي دانشگاهي شهر اصفهان تفاوت هاي دانشگاهي شهر كرمان نسبت به كتابخانه كتابخانه

هاي دانشگاهي شهر كرمان  در كتابخانهنامبرده شده  يها مولفهولي ظاهرا وضعيت به كارگيري  ندارند.

  .است شگاهي شهر اصفهان بهترهاي داننسبت به كتابخانه
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  رندهيادگيسازمان مولفه ها براي هر مستقل براي مقايسه برابري ميانگين  tنتايج آزمون. 4جدول

 مولفه

  آزمون

  فرض

 وين برايل

برابري 

  ها واريانس

t  هابراي برابري ميانگين  

F Sig t 
درجه 

 )dfآزادي(
Sig(2-
tailed) 

اختالف 

 ميانگين

  

  تسلط فردي
 152/0 350/0 132 -029/1 181/0 810/1  هاابري واريانسبر

 152/0 320/0 215/98 -999/0 - - ها نابرابري واريانس

  

  ذهتي  يها مدل
 061/0 687/0 132 -404/0 700/0 149/0  هابرابري واريانس

 061/0 686/0 520/109 -405/0 - - ها نابرابري واريانس

  

  آرمان مشترك
 -164/0 230/0 132 -207/1 057/0 696/3  هابرابري واريانس

 -164/0 222/0 014/115 -229/1 - - ها نابرابري واريانس

   

  يادگيري تيمي
 -158/0 219/0 132 235/1 364/0 831/0  هابرابري واريانس

 -158/0 209/0 432/116 -263/1 - - ها نابرابري واريانس

  

  نگرش سيستمي

  

 168/0 233/0 132 198/1 285/0 150/1  هابرابري واريانس

 168/0 217/0 557/120 240/1 - - ها نابرابري واريانس

 
برحسب مدل سنگه بر  معني داريبه تعيين تفاوت  ،پژوهش ششم پرسشبه منظور دستيابي به پاسخ 

 در كارميزان تحصيالت، رشته تحصيلي، نوع ي اشتغال،  سابقه ،يتجنسشناختي(مبناي متغيرهاي جمعيت

با استفاده از آمار توصيفي شامل فراواني، ميانگين، انحراف معيار و آمار استنباطي  و نوع كتابخانه)  ،بخانهكتا

  .مون تعقيبي شفه پرداخته شده استتحليل مانوا و آزشامل 

  

  هاي پژوهش(تحليل مانوا)ها بر حسب نوع كار در كتابخانه با توجه به مولفه. آماره و مقايسه آزمودني5جدول

  آماره

  مولفه

  

  شهر
 F Sig  انحراف معيار  ميانگين  فراواني  نوع كار در كتابخانه

اندازه 

  اثر

توان 

  آماري

  اصفهان  تسلط فردي

  59/0  25/3  28  فني

  83/0  19/3  42  عمومي  856/0  127/0  005/0  767/5

  74/0  00/4  12  مديريت
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  كرمان

  07/1  47/3  17  فني

  87/0  48/3  29  عمومي  050/0  000/0  998/0  002/0

  55/0  50/3  6  مديريت

  ذهني يها مدل

  اصفهان

  77/0  89/2  28  فني

  81/0  80/2  42  عمومي  682/0  089/0  025/0  850/3

  99/0  54/3  12  مديريت

  كرمان

  92/0  91/2  17  فني

  84/0  12/3  29  عمومي  187/0  033/0  434/0  848/0

  61/0  67/2  6  مديريت

  آرمان مشترك

  اصفهان

  84/0  75/2  28  فني

  80/0  81/2  42  عمومي  116/0  011/0  658/0  421/0

  60/0  00/3  12  مديريت

  كرمان

  79/0  00/3  17  فني

  73/0  97/2  29  عمومي  052/0  001/0  986/0  014/0

  63/0  00/3  6  مديريت

  يادگيري 

  تيمي

  اصفهان

  61/0  95/2  28  فني

  76/0  94/2  42  عمومي  563/0  070/0  057/0  972/2

  88/0  50/3  12  مديريت

  كرمان

  74/0  12/3  17  فني

  69/0  21/3  29  عمومي  068/0  005/0  886/0  122/0

  52/0  25/3  6  مديريت

  نگرش سيستمي 

  اصفهان

  77/0  00/3  28  فني

  81/0  86/2  42  يعموم  321/0  038/0  217/0  558/1

  01/1  33/3  12  مديريت

  كرمان

  81/0  82/2  17  فني

  74/0  78/2  29  عمومي  064/0  004/0  906/0  099/0

  20/0  92/2  6  مديريت

  

  هاي پژوهش (تحليل مانوا) . آماره بر حسب نوع كار در كتابخانه با توجه به مولفه6جدول

  
  رهآما                       

  شهر
Wilk’s Lambda  F  Sig  

  016/0  295/2 752/0 اصفهان

  851/0  548/0 880/0 كرمان

  

هاي دانشگاهي اختالف مشاهده شده بين ميانگين كتابداران كتابخانه  ،6شماره جدول يها هبر اساس داد
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ني معو سرپرست يا مديريتي) تفاوت  ،مختلف (خدمات فني، خدمات عمومي شهر اصفهان، با نوع كار

، 5 شماره هاي جدولاست. بر اساس داده 05/0كوچكتر از  معني داريوجود دارد. زيرا مقدار سطح  داري

ي ذهني ها ا توجه به اينكه توان آماري مولفه مدلب هاي دانشگاهي شهر اصفهاندر بين كتابداران كتابخانه

تعيين منبع اين تفاوت از آزمون گيرد. به منظور است، قضاوتي در اين مورد صورت نمي 7/0تر از پايين

  شود. تعقيبي شفه استفاده مي

هاي ، اختالف مشاهده شده بين ميانگين كتابداران كتابخانه6 شماره جدول يها هبر اساس داد

و سرپرست يا مديريتي) تفاوت  ،ر مختلف (خدمات فني، خدمات عموميكرمان، با نوع كا دانشگاهي شهر

است. به عبارت ديگر كتابداران  05/0بزرگتر از  معني داريمقدار سطح  وجود ندارد. زيرا معني داري

 هاينسبت به پرسشهاي دانشگاهي شهركرمان، با نوع كار مختلف نظرات مشابه و يكساني كتابخانه

، در هيچكدام از متغيرهاي مورد بررسي 5شماره  د. همچنين بر اساس اطالعات جدولپژوهش ابراز داشتن

  وجود ندارد. معني داريكرمان تفاوت  ي دانشگاهي شهراه هدر كتابخان

  
ي ذهني در ها هاي تسلط فردي، مدل. مقايسه زوجي اختالف ميانگين  نمره ميزان به كارگيري مولفه 7جدول

  ي دانشگاهي اصفهان با توجه به نوع كار در كتابخانهها هكتابخان

  sig  اختالف ميانگين  نوع كار در كتابخانه  مولفه

  فردي تسلط
  017/0  750/0     مديريت                        فني

  006/0  810/0  مديريت                        عمومي

  027/0  -270/0  مديريت                        عمومي  ي ذهنيها مدل

  

تسلط طبق نتايج آزمون شفه در مورد مؤلفه ميزان به كارگيري   ،7 شماره هاي جدولبر اساس داده

خدمات فني و خدمات عمومي  يها بخشفردي بين ديدگاه كتابداران در جايگاه مديريت با كتابداران 

ي ذهني ها تفاوت وجود دارد. همچنين طبق نتايج آزمون شفه در مورد مؤلفه ميزان به كارگيري مولفه مدل

هاي ، دركتابخانهخدمات عمومي بخشدر بين ديدگاه كتابداران در جايگاه مديريت با كتابداران 

دمات فني و خدمات خ يها بخشعبارت ديگر كتابداران دانشگاهي شهر اصفهان تفاوت وجود دارد. به 

داران در جايگاه ميزان به كارگيري مولفه تسلط فردي را كمتر از كتاب  ،ي دانشگاهيها هعمومي كتابخان

ي ذهني، را كمتر از ها گيري مولفه مدل و كتابداران در جايگاه مديريت ميزان به كار دانندمديريت مي
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  دانند. ميخدمات عمومي  در بخش كتابداران

و  ي دانشگاهي شهرهاي اصفهانها هبين نظرات كتابداران كتابخان  ،ي جمعيت شناختيها در ساير متغير

  مشاهده نشده است. داريكرمان تفاوت معني 

  

    و نتيجه گيري بحث

ي ها هي سازمان يادگيرنده در كتابخانها مولفهبه كارگيري ميزان  كهنتايج پژوهش نشان داد 

  باشد.در حد متوسط مي ي شهرهاي اصفهان و كرمانها هدانشگا

ي سازمان يادگيرنده در ها مولفهد كه وضعيت به كارگيري دا ها نشان  نين مقايسه ميانگينهمچ

 معني داريتفاوت  شهر اصفهانهاي دانشگاهي هاي دانشگاهي شهر كرمان نسبت به كتابخانه كتابخانه

شهر كرمان  هاي دانشگاهي يرنده در كتابخانهي سازمان يادگها مولفهوضعيت به كارگيري  ندارند، ولي

  باشد.  ميشهر اصفهان بهتر  هاي دانشگاهينسبت به كتابخانه

ام د انجي دولتي و آزاد اسالمي شهركرها ه)، كه در دانشگا1388در پژوهش عطافر و بهرامي ساماني (

ي ها هيافت توان گفت مي است. شگاه دولتي وضعيت بهتري داشتهدانشگاه آزاد اسالمي نسبت به دان  ،پذيرفت

  ج پژوهش حاضر همخواني داشته است.با نتاي ها آن

 شهرهاي اصفهان و كرمان يها ههاي دانشگادر كتابخانه "ط فرديتسل"ن ميزان كاربست مولفه يهمچن

ربور بو ) و 1388عطافر و بهرامي ساماني ( نتايج پژوهش حاضر با نتايجباشد كه  ميسط در حد باالتر از متو

كتابداران به  دانشگاهي و ديدگاه يها هكتابخانيكي از داليل اين موضوع در  .همخواني دارد) 1385(

اري و ي ادها ي مرسوم موجود در سازمانها هي كتابداران ايراني مرتبط است كه زمينها خصايص و ويژگي

  ارتباط كاركنان را مورد بررسي قرار مي دهد.

 حد در كرمان و اصفهان شهرهاي يها هدانشگا يها هكتابخان در "ذهني يها مدل" مولفه كاربست ميزان

اين  .همخواني دارد )1385بوربور ( پژوهشنتايج پژوهش حاضر با نتايج  ،به اين ترتيب .است متوسط

است كه مدل ذهني را انگاشت عميقي از  كشور يها هكتابخاندانشگاهي در  استنتاج ناشي از ابهام كتابدار

كاركنان  با روحيه ر تا حدياين تصو اما ،يا تاثيرگذار استتصاوير و اشكالي مي داند كه بر درك از دن

  . مي باشدناسازگار 

 حد از رت پايين اصفهان شهر دانشگاهي يها هكتابخان در "مشترك آرمان" مولفه كاربست ميزان 

با نتايج  پژوهش بوربور  باشد كه مي متوسط حد در كرمان شهر دانشگاهي يها هكتابخاندر  و متوسط

ي اشتراكي عقايد را تا ها هموضوعي كه براي ايرانيان زمين )، همخواني دارد.1384) و محمودزاده (1385(
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وزه را دور از پندار واقعي به اين ح ،و به واقع هر يك از كتابداران اين حوزه است ساخته حدي دشوار

  تصور مي آورند.

 حد در كرمان و اصفهان شهرهاي يها هدانشگا يها هكتابخان در "تيمي يادگيري" مولفه كاربست ميزان

زيرا يادگيري براي كاركنان  ،همخوان است )2007پژوهش كسيم و نور ( با نتايج . اين يافتهباشد مي متوسط

ي ها هو جنب  ،سعه فرايندي است كه ظرفيت آن در طول زمان افزايش مي يابدايراني و كشورهاي در حال تو

  مي سازد. ي روياروفراگيري و تجهيزات فعلي اين حوزه را با مشكالت متنوع

 و اصفهان شهرهاي يها هدانشگا يها هكتابخان در "نگرش سيستمي" مولفه كاربست ميزان  ،در نهايت

تفكري كه سعي دارد  ) همخواني دارد.1385نتايج  پژوهش بوربور (با  كه باشد مي متوسط حد در كرمان

  مورد توجه قرار دهد.هماهنگ در يك نظام  ها هدر كتابخان را نگرش سيستمي ي فراگيرها هجنب

شهر اصفهان با نوع كار در  يدانشگاه يها هظرات كتابداران كتابخانن نيدار بتفاوت معني         

 ها هن كتابخانيت در ايريكه در سمت مد ينشان دهنده آن است كه كتابداران  ،مختلف كتابخانه يها بخش

 را باالتر دانسته يمولفه تسلط فرد يريزان به كارگيم ،گريد يها نسبت به كتابداران بخش ،كنند ميت يفعال

انش و د يريبه كارگ يبرا يشتريه كاركنان از مهارت بينسبت به بق ها ن است كه آنياز ا ين حاكيااند. 

  برخوردارند. يفرد يها مهارت

شهر اصفهان با نوع كار در  يدانشگاه يها هن نظرات كتابداران كتابخانيدار بن تفاوت معني يهمچن

ت يفعال يكه در بخش خدمات عموم ينشان دهنده آن است كه كتابداران  ،مختلف كتابخانه يها بخش

را باالتر  يذهن يها مولفه مدل يريزان به كارگيم ،انهت كتابخيريگاه مديكنند نسبت به كتابداران در جا مي

شود و افراد مورد  ميخالق توجه نشان داده  يها هدياز آن است كه در سازمان به ا ين حاكيا ، ودانند مي

  رند.يگ ميت قرار يق و حمايتشو

  

  

   ها تيو محدود شنهادهايپ

و آموزش كاركنان به منظور  توانايي و انشنظور ارتقا دامكان ايجاد فرصت كافي براي كاركنان به م

تواند به بهبود وضعيت  ميديگر كاركنان  مراجعه كنندگان و برقراري ارتباط با يها برخورداري از مهارت

  كمك نمايد. ها هموجود كتابخان

توسط  ها تشويق و حمايت از آن  ،توجه به نظرات كتابداران و كاركنان كتابخانه در مسائل مختلف
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  در پيشرفت كتابخانه و رضايت كتابداران تاثير زيادي دارد .  ،ادر و مدير كتابخانهسازمان م

يك  فراهم آوري  ،نسبت به ي دانشگاهي شهرهاي اصفهان و كرمانها هه مديران كتابخانالزم است ك

 ،مشترك و چشم انداز . بدون ايجاد هدفنندو هدف مشترك در ميان كتابداران خود تالش ك ديدگاه

  تواند به اهداف خود دست يابد. مين اي تابخانههيچ ك

 ، وتبادل اطالعات  ،مشاركت كاركنان در انجام امور ها هوامل مهم براي پيشرفت كتابخانازجمله ع

با برنامه  كه سازمان كتابخانه بايد  ،باشد مي ها هي آنان با يكديگر و كاركنان ساير كتابخانها مهارت

  براي كاركنان خود فراهم آورند.اين شرايط را  ي الزمها ريزي

عمل  يكپارچه اي به صورت مجموعهكتابخانه  يها فكاركنان كتابخانه در راستاي هد الزم است تمام

   و در همه امور با يكديگر مشاركت داشته باشند. نمايند

افت در اين زمينه با رويكردهاي ديگر مانند رهييي ها پژوهشدر زمينه پيشنهادهاي پژوهشي مي توان 

مدل سازمان يادگيرنده به نحو عملي و كاربردي در  يا .رساندانجام  به غيره ، وه وارسيسياه  ،مصاحبه

موانع و مشكالتي كه مانع  همچنين و نتايج آن استخراج شود. در مدت زماني مطلوب اجرا ها هكتابخان

  .دقرار گير بررسي مورد ،شود ميي يادگيرنده ها ي دانشگاهي كشور به سازمانها هتبديل شدن كتابخان

  

  قدرداني  

دانشگاهي شهرهاي  يها هكتابخانمسئولين بي دريغ  يها در اين جا وظيفه خود مي دانم از حمايت

  .اري نمايمزاصفهان و كرمان و آقاي محمد ولي شاهي سپاسگ
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  .دانشگاه شهيد بهشتي  ،شناسي روان
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