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هدف  :ایجاد فرهنگ سازمانی اثربخش از ضروریات کار مدیریتی در هر سازمانی استت هتدا ایتژ پت وهش
طراحی الگوي فرهنگ سازمانی اثربخش براي کتابخانههاي عمتومی ایتران از دیتدگاه کتابتداران و متدیران شتا در
کتابخانههاي عمومی ایران است
روش :پ وهش حاضر از نوع کيفی است که با روش نظریۀ زمينهاي انجام شده است در ایژ پ وهش  23نفر از
کتابداران و مدیران شا در کتابخانههاي عمومی وابسته به نهاد کتابخانههاي عمومی کشتور بته شتک هدفمنتد در 10
استان مورد مصاحبه نيمهساختاریافته قرار گرفتند براي تحلي مصاحبهها از روش تحلي استراوس و کوربيژ شتام سته
مرحلۀ کدگذاري باز ،محوري و انتخابی استتفاده شتد در طتی کدگتذاري محتوري ماولتۀ ااتلی شناستایی و پت از
کدگذاري گزینشی و تعييژ روابط ،الگوي ترسيمی ارائه گردید
یافتهها :بر اساس دادههاي حاا از ایژ پ وهش ،شش ماولۀ االی و  16ماولۀ فرعی بهعنتوان اببعتاد و مفلفتههتاي
فرهنگ سازمانی اثربخش در کتابخانههاي عمومی مفهومسازي شد عللتی کته باعتب تبيتيژ ارزشهتاي متناست بتا ماولته
محوري شدند عبارت بودند از :کاهش مخاط  ،کاهش انگيزۀ کارکنان ،عدم تحاق اهداا و ناشها و گرایش بته فاتاي
مجازي همچنيژ شرایط مفثر بر راهبردها عبتارت بودنتد از :تنتوع مخاطبتان ،تنتوع نيازهتا ،فرهنگتی بتودن ،عمتومی بتودن
خدمات و يرانتفاعی بودن در نهایت ،پيامد اجراي راهبردها جذب مخاط و تعالی اجتماعی بود
اصالت /ارزش :ارزش ایژ مااله در ایژ است که توجه مدیران کتابخانههاي عمومی را به ایژ مستئله معوتوا
می دارد که در مدیریت کتابخانههاي عمومی ،الزم است به اببعاد فرهنگ ستازمانی اثتربخش در کتابخانتههتاي عمتومی
توجه داشته باشند و براي اثربخشی بيشتر ،آنها را در کتابخانههاي عمومی حاکم نمایند
کلیدواژهها :کتابخانههاي عمومی ،فرهنگ سازمانی ،مدیریت فرهنگ سازمانی ،فرهنگ سازمانی اثربخش
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مقدمه
قرن بيستویکم عصر جدیدي در تکام ساختار سازمانی است تغييرات ناشی از جهتانی شتدن و
توسعۀ فناوري و بهطتور کلتی تحتوالت ستریع محتيط پيرامتونی ،ستازمان هتا را وادار ستاخته کته
بهمنظور سازگاري و بااء در دنياي نتویژ ،تحتوالت مهمتی در ختود ایجتاد کننتد ایتژ تحتوالت
میتواند سازمان را در انجام بهينتۀ واتای

و حرکتت بته ستمت موفايتت یتاري رستاند یکتی از

تحوالتی که امروزه براي بهبود نظامهاي بزرگ سازمانی در کتانون توجته قترار گرفتته ،فرهنتگ
سازمانی استت کته سرچشتمه همته توانتایی هتاي ستازمان محستوب متیشتود فرهنتگ ستازمانی
مجموعه اي از مفروضات ذهنی به اشتراک گذاشته شده است که تفسير و عم را در ستازمانهتا،
از طریق تعری

رفتار مناس

براي موقعيت هتاي مختلت

هتدایت متی کنتد (راواستی و شتوالتز،1

 )2006فرهنگ یک محصول آموختهشدۀ ناشی از تجربه گروهی استت و از ایتژرو فرهنتگ در
جایی یافت میشود که یک گروه معيژ با یک تاریخ طوالنی ،بدون در نظر گرفتژ ستو تحليت
ساختاري وجود داشته باشد (کارست براون 2و دیگران )2004 ،
تتثثيري کتته بتتر متغيرهتتاي متتوقعيتی در چتتارچوب ستتازمان متتیگتتذارد ،موضتتوعی ویت ه در علتتم
مدیریت است که هنوز از محبوبيت پ وهشی آن کاسته نشده است (آکتاس ،ستيزک و کيتاک،3
 )2011فرهنتتگ ستتازمانی ،تعهتتد ستتازمانی (شکستتتون و کتتوري2008 ،4؛ ضتتيائی ،روشتتندل و
نرگستتيان )1390 ،و رضتتایت شتتغلی (شتتيو و یتتو )2010 ،5را در ستتازمان ایجتتاد کتترده و باعتتب
پایداري و انسجام اجتماعی در ميتان اعاتاء متیشتود (کتارترایتت و بتارون )2002 ،6فرهنتگ
سازمانی با تثثيرگذاري مستايم یا يرمستايم بر تکتک کارکنان ،رفتتار آنهتا را شتک متیدهتد
(ادیویيژ )2006 ،7و بر اثربخشی ستازمان (کتيم 8و همکتاران  )2014 ،و بتهطتور کلتی بتر فراینتد
تصميمگيري تثثير شگرفی دارد (کومارسژ و رانی )2013 ،9از ایژرو توجه به فرهنتگ ستازمانی
و مدیریت آن در سازمانهتا بستيار حتائز اهميتت بتوده و متدیران متیتواننتد بتا بررستی فرهنتگ
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فرهنگ سازمانی یکی از عوام اساسی براي ني به اهداا عالی ستازمان استت و بتهلحتا

سازمانی حاکم بر سازمان خود ،در اورت نياز تغييترات یتا تعتدی هتایی در آن بتهوجتود آورنتد
که منجتر بته بهبتود وضتع ستازمان گتردد در فراینتد متدیریت فرهنتگ ستازمانی ،اقتدام اساستی
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طراحی الگوی فرهنگ سازمانی اثربخش در کتابخانههای عمومی ایران

شناخت فرهنگی است که شام شناسایی فرهنگ موجود و فرهنگ اثتربخش و ستک

ماایسته و

تحلي شکاا بيژ فرهنگ موجود و فرهنگ اثربخش است (زارعی متيژ و همکاران)1390 ،
با توجه به اینکه سازمانها از نظر اهداا ،ناشها ،ماهيت و نظام ارزشتی حتاکم بتر آنهتا بتا
هم متفاوتاند ،شناسایی اببعاد و مفلفههاي فرهنگ سازمانی اثربخش بتراي هتر ستازمانی بته یکتی
از ضروریات االی تبدی شده است (زارعی متيژ و همکاران )1390 ،کته باعتب متیشتود افتراد
حرفهاي و متخصص بتوانند بهطور اثربخش و کارا در موقعيتهاي ميان فرهنگتی فعاليتت نماینتد
فرهنگ مولوب یا اثربخش بيانکنندۀ وجود هماهنگی و سازگاري مفلفههاي فرهنتگ ستازمانی
با نظام ارزشها ،اهداا و استرات ي ستازمان و انستجام بتيژ مفلفتههتا استت کته ستازمان جهتت
دستيابی به اهداا و خدمت بهتتر بته مشتتریان ،بایتد از طریتق پت وهش آنهتا را شناستایی کنتد و
ترویج دهد (دليا)2001 ،1
فرهنگ سازمانی موضوع مهم بسياري از موالعات بتوده استت و در دهتههتاي اخيتر ،تعتداد
قاب توجهی از موالعات تالش کردهاند تا اببعاد مختل

فرهنگ ستازمانی شتده استت و ایتژ تنتوع ناشتی از
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ایژ موالعات منجر به ایجاد مدلهاي مختل

فرهنگ را مشتخص و تعریت

کننتد کته

ایژ استت کته عوامت مختلفتی در فرهنتگ ستازمانی ناتش دارد کته عتالوه بتر عوامت سياستی،
فرهنگی و اجتماعی ،تحتت تتثثير شترایط زمتانی و مکتانی ستازمان هتم قترار متیگيترد بررستی
مدلهاي مختل

نشان میدهد که هر مدلی یک دسته از ارزشهتا را نشتان متیدهتد کته ممکتژ

است نسبت به متدل هتاي دیگتر دیتدگاهی متفتاوت و متاتاد داشتته باشتند (رعنتایی کردشتولی،
 )1386از ایژ رو ممکژ است یک مدل فرهنگ سازمانی ،مناس

سازمانی دیگر بتا وی گتیهتاي

متمایز خاص خود از جمله کتابخانهها نباشد
کتابخانههاي عمومی بهعنوان یک ستازمان تثثيرگتذار بتر همتۀ عراتههتاي زنتدگی ،داراي
وی گیهاي متمایزکنندهاي نسبت به سایر ستازمانهتا استت ایتژ ستازمان يرانتفتاعی ،آموزشتی،
پ وهشی ،فرهنگی ،تحولگرا ،یادگيرنده ،مشتريمحور ،مبتنی بر فنتاوري اطالعتات و ارتباطتات،
دانشمدار و دانشساز و تحت تثثير عوام سياسی دولت حاکم است که باعب میشتود فرهنتگ

1. Delia
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خاص خود را داشته باشد محيط کتابخانهها متغير است که دلي ایتژ تغييرپتذیري را متیتتوان در
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نياز به اطالعات ،تغيير سریع در فناوري اطالعات و رشد هزینههاي مربوط به ایژ فناوريهتا دیتد
تغيير در کتابخانهها بتيش از اینکته افتزایش فنتاوريهتاي جدیتد را در برداشتته باشتد ،دگرگتونی
فرهنگ سازمانی را منجر میشود (وارنر ،1996 ،1ص )5
کتابخانههاي عمومی کتانون عرضتۀ دائمتی دانتش هستتند و فراتت آمتوزش مستتمر را در
طول زندگی افراد بته وجتود متی آورنتد ،بتهطتوري کته از طرفتی موجت

شتکوفایی استتعدادها و

خالقيت هاي فردي میشوند و از طرا دیگر ،روحيۀ نواندیشی و نوآوري را در جامعته گستترش
داده ،امکان بروز استعدادها را براي تمام افراد جامعه فراهم میکنند به بيانی دیگتر کتابخانتههتاي
عمومی زمينۀ مفثري براي شک گيري و توسعۀ تفکر خالق در جامعه هستند (اشترفی )1388 ،بتا
توجه به ناش ها و اهدافی که کتابخانههاي عمومی دارند توجه به ميزان اثربخشی آن هتا و عوامت
مفثر بر آن از اهميت زیادي برخوردار است
بررسی موالعات پيرامون کتابخانههاي عمومی حاکی از مولوب نبتودن وضتعيت در تمتامی
مفلفههاي کيفيت خدمات است (اسفندیاريمادم ،رزمیشتندي و نتوروزي )1392 ،بتا توجته بته
داراي وی گی هاي ختاص ختود و داراي ماهيتت و رستالت متفتاوتی از ستایر ستازمانهتا هستتند،
هدا ایژ پ وهش طراحی الگوي فرهنگ سازمانی اثربخش بتراي کتابخانتههتاي عمتومی ایتران
است تا بتوان از آن براي اثربخشی بيشتر آنها استفاده کرد
پرسش پژوهش
ایژ پ وهش با هدا طراحی الگوي فرهنگ سازمانی اثتربخش در کتابخانتههتاي عمتومی انجتام
شده و با ایژ پرسش اساسی شک گرفته است که اجزاي تشکي دهندۀ الگتوي فرهنتگ ستازمانی
اثربخش براي کتابخانههاي عمومی از نظر مدیران و کتابتداران شتا

در کتابخانتههتاي عمتومی
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تثثير فرهنگ سازمانی بر اثربخشی کتابخانههاي عمتومی و نظتر بته اینکته کتابخانتههتاي عمتومی

ایران کدامند؟
روش پژوهش

1. Varner
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ماهيت نامرئی فرهنگ سازمانی ایجاب می کنتد کته بتراي کشت

و درک معنتا در یتک ستازمان

طراحی الگوی فرهنگ سازمانی اثربخش در کتابخانههای عمومی ایران

خاص ،نگرشتی تفستيرگرا در پتيش گرفتته شتود (شتنایدر و بارستو ،1379 ،ص )32از ایتژرو بتا
توجه به هدا پ وهش ،ایژ پ وهش از نوع کاربردي است و با رویکترد کيفتی و بتا روش نظریتۀ
زمينهاي انجام شده است روش نظریتۀ زمينتهاي یتک روش کيفتی استت کته بتهوستيلۀ دادههتاي
جمعآوري شده از زمينه ،نظریهاي تکویژ مییابد بهطوري که ایژ نظریه در ستوحی وستيع ،یتک
فرایند ،عم یا تعام را تبييژ میکند (بازرگان ،1389 ،ص  )94جامعتۀ متورد موالعته کتابتداران
و مدیران کتابخانههاي عمومی ایران وابسته به نهاد کتابخانههاي عمتومی کشتور هستتند بتا توجته
به هدا پ وهش ،براي نمونهگيري از روش نمونهگيتري هدفمنتد استتفاده شتد در ایتژ پت وهش
مالک االی براي انتخاب مشارکتکننتدگان در مصتاحبه ،داشتتژ ستاباۀ کتار بتيش از  5ستال و
مدرک تحصيلی علم اطالعات و دانششناسی بود حجم نمونه در پ وهشهتاي کيفتی ،در حتيژ
کار مشخص میشود و نمونهگيري آنقدر ادامه مییابد که دادههتا بته اشتباع برستند و محاتق بته
ایژ نتيجه برسد که اطالعات جدید همان تکرار اطالعات قبلتی استت بتهطتوري کته نيتاز بته کتد
جدید یا گسترش کدهاي موجود وجود ندارد محاق از طریق بررستی مرتت

دادههتا و پرستيدن
] [ Downloaded from publij.ir on 2022-10-05

ستتفاالت ،در نهایتتت بتته ایتتژ نتيجتته متتیرستتد کتته دادههتتا بتته اشتتباع رستتيدهانتتد و در ایتتژ زمتتان،
نمونهگيري خاتمه مییابد (بازرگان ،1389 ،ص  )105در ایژ موالعه تعداد نمونههتا را  23نفتر از
مدیران و کتابداران کتابخانههاي عمومی در  10استان کشور تشکي داد کته مشخصتات آنهتا در
جدول  1ارائه شده است الزم به ذکر است که مصاحبههاي آخر ،کد جدیتدي بته دادههتا اضتافه
نکرد و اشباع دادهها حاا شد
جدول  1مشخصات فردي مشارکتکنندگان در پ وهش
مشارکتکنندگان

جنس

سن
X±SD

زن

مرد

سوابق خدمت
X±SD

مدرک تحصیلی

ليسان

فوق ليسان

دکترا

38±1/83

2

2

9/75±5/25

1

1

2

کتابدار و مسئول

36/9±3/25

2

8

7/16±1/32

ت

3

7

کتابدار

38±5/45

7

2

12/33±5/89

2

7

ت

مدیر ک

روش االی جمعآوري دادهها در ایژ پ وهش ،مصاحبۀ نيمهساختاریافته 1بتهاتورت حاتوري و

1. Semi-structured Interview
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تلفنی بود مصاحبه ها بتا استتفاده از دستتگاه ضتبط اتوت ضتبط و پت

از انجتام هتر مصتاحبه و
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چند بار گتوش دادن جهتت اطمينتان از پایتایی ،نستخهبترداري و کلمتهبتهکلمته از دستتگاه پيتاده
میشد مدت مصاحبه بيژ  24تا  70دقياه بود
در روش نظریتتۀ زمينتتهي گتتردآوري و تحليت دادههتتا همزمتتان انجتتام متتیشتتود بنتتابرایژ بتتا
گردآوري دادهها ،همزمان تحلي داده ها هتم آ تاز شتد و بتراي تحليت دادههتا ،از روش تحليلتی
استراوس و کوربيژ ( ) 1387استفاده شد که شام سه مرحلتۀ کدگتذاري بتاز ،محتوري و انتختابی
است در مرحلۀ کدگذا ري باز ،مصاحبه مورد تجزیه و تحلي قرار گرفت و کدهاي اوليه و ثانویته
و مفاهيم استخراج شدند در ایژ مرحلته از دو روش کدگتذاري «استتفاده از زبتان و کلمتات فترد
مصاحبه شونده» و «کدهاي معنایی بر اساس مفاهيم موجود در دادهها» مورد استتفاده قترار گرفتت
در مرحلۀ کدگذاري محوري ،به داده ها حالت انتزاعتی داده شتد و پت
درونمایه هاي االی در قال

از تعيتيژ طباتات فرعتی،

کدهاي انتخابی استخراج شد و مدل پارادایمی بهدست آمد

در ایتتتژ پتت وهش بتتتراي اتتتحتستتتنجی 1موالعتتته از معيارهتتتاي اعتبتتتار ،2تثیيدپتتتذیري،3
اطمينتتانپتتذیري 4و انتاتتالپتتذیري( 5ليتتنکلژ و گوب تا 1986 ،6نا ت در :کرستتول ،1390 ،ص )210
داشت و از تکنيک بازبينی توسط مشتارکت کننتدگان استتفاده کترد بته ایتژ اتورت کته محاتق
خالاهاي از متژ مصاحبه را همراه با کتدهاي اوليته در اختيتار مشتارکتکننتدگان قترار داد و از
آنها در مورد احت برداشت محاتق ستفال کترد تتالش محاتق ایتژ بتود کته در فراینتد تحايتق
بهطور کام درگير شود ،با مشارکت کننتدگان ارتبتاط اتحي و مناست

برقترار کنتد و پتذیراي

مفاهيم عميای باشد که در فرایند موالعه آشکار میشتوند بتراي تتثميژ تثیيدپتذیري نيتز از روش
بازبينی همکاران استفاده شد به ایژ اتورت کته محاتق تحليت هتاي ابتتدایی و جمتعآوري شتدۀ
دادهها را پ

از کدگذاري اوليه و تشکي طباتات ،در اختيتار همکتاران ختود بتراي ارزشتيابی و

ااالح قرار داد براي تثميژ اطمينانپذیري هم دادههاي خام ،کتدها و طباتات را نتزد ختود بتراي
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استفاده شد براي اعتبار موالعه ،محاق درگيري مداوم و طوالتی بتا دادههتا و مشتارکتکننتدگان

حسابرسی حفظ کرد و دیگر اینکه براي نا قولهتا از عتيژ عبتارت مشتارکتکننتدگان استتفاده
شد براي تعميمپذیري هم از نمونهگيري با حداکثر تنوع استفاده گردید

506

] [ DOR: 20.1001.1.26455730.1397.24.4.2.3

3. Verification
6. Lincoln & Guba

2. Credibility
5. Transferability

1. Rigour
4. Dependibility

طراحی الگوی فرهنگ سازمانی اثربخش در کتابخانههای عمومی ایران

یافتهها
با توجه به کيفی بودن پ وهش و همچنيژ استفاده از رویکرد نظریۀ زمينتهاي ،جمتعآوري دادههتا
در عراۀ واقعی و طبيعی از طریتق مصتاحبه بتا مشتارکتکننتدگان در محتيط کتار شتروع شتد و
همزمان بتا جمتعآوري داده هتا تجزیته و تحليت آنهتا در سته مرحلتۀ کدگتذاري بتاز ،محتوري و
انتخابی انجام شد در جدول  ،2قسمتی از متژ کدگذاري شده ارائه شده است:
جدول  2نمونهاي از متژ کدگذاري شده در مرحلۀ کدگذاري باز براي مفهومسازي و ایجاد ماوله
متن مصاحبه

مفهوم سازی

مقوله ها و ویژگی

از ناش هاي االی کتابخانه هاي عمتومی بته عنتوان یتک
نهاد اجتماعی ایژ است که مکانی اجتماعی فتراهم کنتد

تعتتتالی گرایتتتی اجتمتتتاعی

کته افتراد آنجتا همتدیگر را مالقتات کننتد ،همتتدیگر را ایجاد مکان نشست

(آگتتاهی رستتانی اجتمتتاعی

ببينند ،گفتگوهاي محلی شک بگيترد ،در متورد مستائ

اجتماعی

روز احبت کننتد ،در متورد سياستت هتاي روز ،مستائ

و آمتتوزش و بهينتته ستتازي
اوقات فرا ت)

متتردم قرارهتتاي ختتود را تتتوي کتابخانتته هتتاي عمتتومی
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اجتماعی روز
تعتتتالی گرایتتتی اجتمتتتاعی

متی گذارنتتد ،بعتد در کنتتار ایتتژ ،کتابخانته هتتاي عمتتومی ناش آگاهی رسانی (آگتتاهی رستتانی اجتمتتاعی
متتی تواننتتد در مستتائ سياستتی اطتتالع رستتانی بکننتتد ،تتتو

سياسی

مسائ سياسی به مردم آگاهی بدهند

اوقات فرا ت)

کتابخانه هاي عمومی باید تستهيالتی را فتراهم کننتد کته
مردم بتوانند موالعه کننتد ،بتواننتد در واقتع دانتش ختود
را به روز نگه دارند و یادگيري متادام العمتر و حمایتت از
هميژ یادگيري متادام العمتر و پشتتيبانی از آمتوزش بایتد
یکی از ناش هاي اساسی کتابخانه ها باشد

و آمتتوزش و بهينتته ستتازي

تعتتتالی گرایتتتی اجتمتتتاعی
پشتيبانی از آموزش (آگتتاهی رستتانی اجتمتتاعی
مادام العمر

و آمتتوزش و بهينتته ستتازي
اوقات فرا ت)

در مرحلۀ کدگذاري محوري ماولههاي بهدست آمده در مرحلتۀ کدگتذاري بتاز بته هتم مربتوط
کدگذاري باز و یا مفهومی که ممکژ است در بيژ ماولهها نباشد ولی محوریت ارتباط بتيژ ستایر
ماولهها را دارا باشد ،بهعنوان پدیدۀ محوري تعييژ و سایر ماولهها ،شام شترایط علیتی ،راهبردهتا
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میشوند تا یک تبييژ دقيقتر و کام تر از پدیده ارائته شتود در ایتژ مرحلته یکتی از ماولتههتاي
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و شرایط زمينهاي و مداخلهگر (که در ایژ پ وهش بهطور ترکيبی تحتت عنتوان شترایط متفثر بتر
تدویژ راهبردها ناميده میشود) ،با استفاده از یک پارادایم به آن ارتباط داده شتد (جتدول  )3در
ایژ تحايق «ضرورت تبييژ ارزشهاي متناست

بتا اهتداا و ناتشهتا» بتهعنتوان پدیتدۀ محتوري

انتخاب گردید در مرحلۀ کدگذاري انتخابی ،ابتدا با یککارچهسازي ماولتههتاي فرعتی ،اقتدام بته
تشکي شش درونمایه یا طباۀ االی شد و سک

ارتباط ميان ماولههاي استتخراجی بتا استتفاده از

طرح نظام مند استراوس و کوربيژ بيان گردید و الگوي پارادایمی پت وهش بته شترح شتک یتک
ترسيم شد درونمایههاي االی ایژ الگو که بهعنوان اببعاد ااتلی فرهنتگ ستازمانی اثتربخش هتم
قلمداد میشود ،عبارتند از« :فرهنگ رستالتی»« ،فرهنتگ دانتشمحتوري و توانمنتدي»« ،فرهنتگ
استااللگرایی»« ،فرهنگ رهبري مشارکتی و انگيزشی»« ،فرهنتگ تعهتد حرفتهاي و ستازمانی» و
«فرهنگ زیباییشناسی»
جدول  3کدگذاري محوري
مقوله ها

نمونه هایی از کدهای باز

ناتتش هتتاي کتابخانتته؛ کمرنتتگ بتتودن ناتتش هتتاي کاربران
اجتماعی؛ کاهش کتارایی ستازمان؛ اثربخشتی پتایيژ ت تحاق نيافتژ اهداا و ناش ها
کتابخانتته هتتا؛ متتتثثر بتتودن از فنتتاوري اطالعتتات و ت کاهش انگيزۀ کارکنان
ارتباطتتات؛ عتتدم توجتته کتتافی بتته فنتتاوري؛ کتتاهش ت گرایش به فااي مجازي
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کتتاهش مخاطبتتان گتتروه هتتاي متتذهبی؛ تناس ت کتتم ت کاهش مخاطبان
منتابع بتا نيازهتتاي گتروه هتاي متتذهبی؛ تحاتق نتتاقص ت متناس نبودن منابع با نيازهاي
شرایط عل یی

انگيتتزه؛ نبتتود انگيتتزش هتتاي معنتتوي (بتته دلي ت نبتتود
مکانيسم هاي رشد شغلی)
تتالش بتتراي بهبتتود وضتتعيت کتابخانتته؛ تتتالش بتتراي ضرورت توجه به بهبتود عملکترد
افتتزایش انگيتتزش کارکنتتان؛ تتتالش بتتراي تحاتتق کتابخانه
اهداا کتابخانه؛

ضرورت توجه بته افتزایش ستو

تالش براي جذب بيشتر کاربران به کتابخانته؛ تتالش انگيزش در کتابخانه
تعالی اجتماعی در جامعه

ضر ورت تبييژ
ارزش هاي متناس
با اهداا و ناش ها

تحاق اهداا کتابخانه

←
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بتتراي افتتزایش ستتو موالعتته در جامعتته؛ کمتتک بتته ضرورت توجه بته افتزایش ميتزان

ماولۀ محوري:

طراحی الگوی فرهنگ سازمانی اثربخش در کتابخانههای عمومی ایران

→
نمونه هایی از کدهای باز

تنتتتوع مخاطبتتتان ،تناست ت

مقوله ها

منتتتابع بتتتا نيتتتاز کتتتاربر؛

آگتتاهی رستتانی اجتمتتاعی؛ آمتتوزش و بهينتته ستتازي
اوقات فرا ت؛ تسهي دستيابی فيزیکی بته کتابخانته؛
تستتتهي دستتتتيابی بتتته منتتتابع اطالعتتتاتی؛ تتتترویج
کتتتتتابخوانی؛ ناتتتتد و معرفتتتتی کتتتتتاب؛ متتتتدیریت
تخصصتتی؛ کتابتتداران متخصتتص؛ توانتتایی ارتبتتاطی
کتابدار؛ توانایی فنی کتابدار؛ پت وهش محتور کتردن
فعاليتتت هتتا؛ آمتتوزش متتداوم کتابتتدار؛ بتتی طرفتتی در
انتختتتاب منتتتابع؛ بتتتی طرفتتتی در انتختتتاب متتتدیران؛
مجموعتتته ستتتازي يرمتمرکتتتز و محلتتتی؛ متتتدیریت
يرمتمرک ز و محلی؛ عالقته منتدي بته حرفته؛ تکتریم
کاربر و تعام گرا بودن؛ مشاوره و راهنمتایی کتاربر؛
توجه به انگيزش هاي معنوي؛ توجه بته انگيتزش هتاي
تجهيزات با ناش؛ شاداب سازي

ت تعالی گرایی اجتماعی
ت دسترس پذیري
ت ترویج فرهنگ موالعه
ت تخصص گرایی و شایسته ساالري
ت توانمندي حرفه اي
ت استفاده از فناوري
ت یادگيري سازمانی

راهبردها

ت يرسياسی شدن کتابخانه
ت تمرکززدایی
ت مدیریت مشارکتی
ت مدیریت انگيزشی
ت اخالق حرفه اي
ت تعهد سازمانی
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متتادي؛ تناس ت

فاتتا بتتا ناتتش؛ تناس ت

ستتاختمان و

ت کاربرمحوري تکثر گرا

ت استانداردسازي
ت شاداب سازي

تنوع تحصيالت مخاطبان
تنوع سنی مخاطبان
تنوع دیدگاه سياسی مخاطبان
تنوع نيازهاي مخاطبان
عمومی بودن خدمات
ارتباط با همۀ اقشار جامعه
فرهنگی بودن محيط کتابخانه

تنوع مخاطبان
تنوع نيازها
يرانتفاعی بودن
فرهنگی بودن

شرایط مفثر بر
تدویژ راهبردها

عمومی بودن خدمات

يرانتفاعی بودن
ارتاتتتاء جامعتتته؛ ارتاتتتاء فرهنتتتگ جامعتتته؛ داشتتتتژ
شتتتهروندانی آگتتتاه در جامعتتته؛ کتتتاهش مشتتتکالت
بيشتتتر بتته دليت داشتتتژ روابتتط عمتتومی بتتاال؛ مراجعتتۀ

تعالی اجتماعی

پيامدها

بيشتر به کتابخانه
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اجتمتتاعی جامعتته؛ توستتعۀ سياستتی؛ جتتذب مخاط ت

جذب مخاط
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تشریح الگوی پارادایمی پژوهش
با توجه به الگوي پارادایمی ،مشارکتکنندگان شرایوی را بيان داشتند (شترایط علیتی) کته زمينتۀ
تبييژ ارزشهاي متناست

بتا اهتداا و ناتشهتاي کتابخانتههتاي عمتومی ایتران را جهتت بهبتود
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شک  1الگوي پارادایمی فرهنگ سازمانی اثربخش کتابخانههاي عمومی ایران

وضعيت عملکرد کتابخانههاي عمومی ایجاد میکرد ایژ شترایط علیتی کته بيتانکننتدۀ وضتعيت
فعلی کتابخانههاي عمتومی ایتران استت عبارتنتد از :کتاهش مخاطبتان ،تناست

نداشتتژ منتابع بتا

مجازي بعای از مشارکتکنندگان ااهارداشتند که :متثسفانه انگيتزۀ کتابتداران پتایيژ استت ،بتا
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نيازهاي کاربران ،تحاق نيافتژ اهداا و ناشهتا ،کتاهش انگيتزۀ کارکنتان و گترایش بته فاتاي

طراحی الگوی فرهنگ سازمانی اثربخش در کتابخانههای عمومی ایران

چنيژ شرایوی انگيزه براي کارکردن پایيژ میآید حاال ممکتژ استت کستی کته در بتدو ختدمت
مشغول به کار می شود خيلی انگيزه داشته باشد ،مژ ختودم تجربته کتردهام حتاال در بتدو ختدمت
هم بيشتر ایژ اتفاق میافتد چتون شتما بتا یتک ذهنيتت دیگتر سترکار آمتدي و بتا همتان ذهنيتت
فعاليت میکنی و کمکم میبينيد که چيزاي دیگر از شتما انتظتار متیرود کته متثستفانه اینجتا آن
چارچوبی که در ایژ رشتۀ تخصصی وجتود دارد رعایتت نمتیشتود و کتمکتم انگيتزه را از نيترو
می گيرد ،اتفاقات دیگري هم درکنتارش دستتبتهدستت هتم متیدهنتد و بتی انگيزگتی را دامتژ
میزنند» (یک کتابدار  31ساله)
در ایژ تحايتق ،مشتارکت کننتدگان بتا توجته بته شترایط علیتی ذکتر شتده ،بهبتود عملکترد
کتابخانه ،افزایش انگيزش در کتابخانته و افتزایش ميتزان تحاتق اهتداا کتابخانته را بستيار حتائز
اهميت میدانستند و از ایژ رو« ،ضرورت تبييژ ارزشهاي متناس

با اهداا و ناشهتا» بتهعنتوان

ماولۀ محوري استخراج شد «براي تحاق اهتداا کتابخانتههتا الزم استت یتک ستري ااتول بتر
ال بته انگيتزههتاي معنتوي و متادي
کتابخانه ها حاکم بشود و بته چيزهتاي زیتادي توجته بشتود متث ن
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کتابداران توجه بشود ،به کاربران بهعنوان کسانی که کتابخانههاي عمومی براي آنهتا ایجتاد شتده
توجه وی ه بشود» (مدیرک  41 ،ساله)
در الگوي پارادایمی پ وهش ،شرایط مداخلهگر و زمينهاي که بر راهبردها مفثرنتد ،ترکيت
و تحت عنوان شرایط مفثر بر تدویژ راهبردها ارائه شدهاند ایژ شترایط هتم بته ماهيتت و هتم بته
شرایط بيرونی کتابخانههاي عمومی مربوط میشوند بر اساس ااهتارنظر مشتارکتکننتدگان ایتژ
شرایط عبارتند از :تنوع مخاطبان ،تنوع نيازها ،يرانتفاعی بودن ،فرهنگتی بتودن و عمتومی بتودن

خدمات «کتابخانه هاي عمومی هميژطور که از اسمش هم مشخص استت بته عمتوم متردم تعلتق
دارند ،یعنی کودکان ،نوجوانان ،بزرگستاالن ،ستالمندان ،معلتوالن ،گتروه هتاي ختاص ،نابينایتان،
ناشنوایان ،همه جزء جامعۀ کتابخانههاي عمومی محسوب میشوند» (کتابدار مسئول 34 ،ساله)
در نهایت مشارکتکنندگان با توجه به ماهيت و شرایط کتابخانههاي عمومی ،به راهبردهتا و
اقداماتی اشاره کردند که منجر به جذب مخاط

و تعالی اجتماعی ،بهعنتوان پيامتدهاي حاکميتت

اثربخش و  16ماوله فرعی ،بهعنوان مفلفههاي آن طباهبندي شده و به شرح ذی آمده است:
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ایژ راهبردها خواهد شد ایژ راهبردهتا در شتش ماولتۀ ااتلی ،بتهعنتوان ابعتاد فرهنتگ ستازمانی
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 .1فرهنگ رسالتی

رستتالت یتتک ستتازمان ،ماصتتود و منظتتور منحصتتربهفتترد ستتازمان استتت کتته آن را از ستایر
سازمانها جدا ساخته و دامنۀ فعاليتهاي سازمان را روشژ میسازد فرهنگ رستالتی بته ارزشهتا
و باورهایی اشاره دارد که رفتار سازمانی در کتابخانههاي عمتومی را بته ستمت رستالت وجتودي

آن ستوق متیدهتد ایتتژ فرهنتگ شتام چهتار مفلفتتۀ «تعتالیگرایتی اجتمتاعی»« ،کتتاربرمحوري
تکثرگرا»« ،دسترسپذیري» و «ترویج فرهنگ موالعته» استت کته همتۀ آنهتا بته محتيط و شترایط
بيرونی کتابخانههاي عمومی برمیگردد که براي رستيدن بته رستالتهتاي کتابخانتههتاي عمتومی
الزم است که وجود داشته باشند تعالیگرایی اجتماعی بهعنوان یکی از مفلفههتاي مهتم فرهنتگ
رسالتی به ایژ معنی است که کتابخانههاي عمومی آگاهیرستانی سياستی ،فرهنگتی ،اجتمتاعی و
حتی اقتصادي و نيز بهينهستازي اوقتات فرا تت جامعتۀ استتفادهکننتده بتا برنامتههتاي آموزشتی و
تعالیبخش را که منجر به تعتالی اجتمتاعی خواهتد شتد ،بتهعنتوان یتک ارزش در ستازمان ختود
حاکم نمایند کاربرمحوري تکثرگرا باور به وجود کثترت در جامعته از نظتر سياستی ،اقتصتادي،
کاربران از سو نيازهتاي محلتی گرفتته تتا ستو نيازهتاي فتردي استت دستترسپتذیري شتام
دسترس پذیري فيزیکی به خود کتابخانه و تسهي دستيابی به منابع اطالعتاتی ،اشتاره بته ایتژ بتاور
دارد که براي محاقشدن تعالیگرایی اجتماعی الزم است که مسئوالن کتابخانتههتاي عمتومی بتا
مکانیابی مناس

کتابخانههتا ،جهتت توزیتع عادالنتۀ منتابع اطالعتاتی بتراي همتۀ جامعته ،امکتان

دسترسی آسان همۀ اقشار جامعه به کتابخانه هاي عمومی را فراهم نمایند تترویج فرهنتگ موالعته
از طریق ترویج کتابخوانی و برنامههاي ناد و معرفی کتاب از دیگر مفلفتههتاي مهتم در فرهنتگ
رسالتی است که میتواند منجر به جذب کاربر و تعالی اجتماعی شود
 .2فرهنگ دانشمحوری و توانمندی

ایژ فرهنتگ شتام چهتار مفلفتۀ تخصتصگرایتی و شایستتهستاالري ،توانمنتدي حرفتهاي،

] [ Downloaded from publij.ir on 2022-10-05

سِنی ،مذهبی و يتره و توجته بته نيازهتاي اطالعتاتی ،تهيته منتابع اطالعتاتی متناست

بتا نيازهتاي

استفاده از فناوري و یادگيري سازمانی است و اشاره به منابع انسانی و مادي کتابخانههاي عمتومی
دارد کتته بتته اثربخشتتی بيشتتتر کتابخانتتههتتا و رضتتایت کتتاربران و کتابتتداران منجتتر متتیشتتود
و شایسته در کتابخانههاي عمومی است عالوه بر تخصصگرایی در بهکارگيري کتابداران ،بتاور
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تخصصگرایی و شایستهساالري به معناي تالش براي بهکارگيري کتابداران و مدیران متخصتص

طراحی الگوی فرهنگ سازمانی اثربخش در کتابخانههای عمومی ایران

به توانمندي حرفه اي کتابداران از دو بُعد توانمندي ارتباطی و توانمندي فنی ،متی توانتد منجتر بته
جذب کاربران بيشتر و اثربخشی کتابخانه گردد با توجته بته رخنتۀ فنتاوريهتا در زنتدگی بشتر و
تثثير اجتنابناپذیر آنها بتر کتابخانتههتا ،بتراي جلتوگيري از اضتمحالل کتابخانتههتاي عمتومی،
استفاده از فناوريها باید بهعنوان یک ارزش و نه یک رقي
یتتادگيري ستتازمانی عبتتارت از کستت

قلمداد شود

و کتتاربرد دانتتش ،مهتتارتهتتا ،ارزشهتتا ،عاایتتد و

نگرشهاي مفثر در نگهداري ،رشد و توسعۀ سازمان استت (گتانز ،1378 ،1ص  )15بتا توجته بته
تحوالت شتابان در عراۀ اجتماعی و همچنيژ فناوري ،کتابخانههاي عمتومی بتراي جلتوگيري از
خواها و نيز براي رشد و توسعۀ سازمان جهت بهبود خدمات خود نياز به کست

و کتاربرد دانتش

و مهتتارتهتتاي جدیتتد دارنتتد کتته از طریتتق پت وهشمحتتور کتتردن فعاليتتتهتتا و کاربستتت نتتتایج
پ وهشها در کتابخانههاي عمومی و آموزش مداوم کتابدار حاا میشود
 .3فرهنگ استقاللگرایی

با توجه به تکثر و قشربندي اجتمتاعی در جوامتع ،الزم استت «فرهنتگ استتااللگرایتی» بتر
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ساختار متدیریتی و عملکتردي کتابخانتههتاي عمتومی حتاکم گتردد استتااللگرایتی بته معنتاي
بیطرفی و داشتژ اختيار در انجام ختدمات و متدیریت کتابخانتههتاي عمتومی بتا در نظتر گترفتژ
تکثر در جامعۀ استفادهکننده استت «سياستتزده نبتودن» و «تمرکتززدایتی» بتهعنتوان مفلفتههتاي
فرهنگ استااللگرایی استخراج گردید مشارکتکنندگان با توجه بته ماهيتت و فلستفۀ وجتودي
کتابخانتتههتتاي عمتتومی ،بتتر بتتیطرفتتی در انتختتاب منتتابع و انتصتتاب متتدیران و دوري از هرگونتته
سياستزدگی در کتابخانههاي عمومی تثکيد داشته و آن را عامت تثثيرگتذار در متعهتد بتودن بته
نيازهتتاي اطالعتتاتی متتردم و در نتيجتته جتتذب و افتتزایش ميتتزان استتتفاده از کتابخانتته متتیدانستتتند
همچنيژ با توجه به ماهيت محلی کتابخانههاي عمومی ،تمرکززدایی هم از ارزشهایی استت کته
با حاکميت آن ،جذب مخاط

و تحاق رسالت کتابخانههاي عمومی حاا خواهد شد

 .4فرهنگ رهبری مشارکتی و انگیزشی

فرهنگ مشارکتی و انگيزشتی بته معنتاي مشتارکت دادن کتابتداران در تصتميمگيتريهتاي
کتابخانههاي عمومی و ایجاد انگيزه در آنها براي تحاق هدا تعالیبخشتی اجتمتاعی استت ایتژ

1. Ganz
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فرهنگ به بعای از وی گیهاي کتابخانههاي عمومی برمیگردد کته ایتژ وی گتیهتا ،اعتاتاد بته
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رهبري مشارکتی و انگيزشی را به امري ضروري در متدیریت و فراینتد عملکتردي کتابخانتههتاي
عمومی تبدی نموده است از جملۀ ایژ وی گیها میتوان به يرانتفاعی بتودن ،فرهنگتی بتودن و
ارتباط کتابداران با جامعۀ استفادهکننده اشاره کرد «مدیریت مشارکتی» و «رهبتري انگيزشتی» دو
مفلفۀ ایژ فرهنگ است از آنجتایی کته کتابتدارانی کته در کتابخانتههتاي عمتومی مشتغول کتار
هستند ،بيشتر با کاربران و ارباب رجوع در ارتباط هستند و از نيازها و رفتارهاي آنهتا بيشتتر اطتالع
دارند ،استفاده از نظرات آنها و مشارکت دادن آنها در تصميمگيريها میتواند منجر بته خالقيتت
و اثربخشی در کتابخانه گردد هر چند نهاد کتابخانههاي عمومی به دليت

يرانتاتاعی بتودن ،مثت

سازمانهاي درآمدزا ،توان پرداخت پاداش و حاوق زیاد به کارکنان خود را ندارد اما بتا رهبتري
انگيزشی و توجه به انگيزه هاي معنوي و مادي کتابداران می توان عملکرد مناس

و افزایش تعهتد

سازمانی آنها را انتظار داشت
 .5فرهنگ اخالق حرفهای و سازمانی

تعهد حرفه اي و سازمانی اشاره به ااول ،باورها و ارزشهایی دارد که الزمتۀ یتک حرفته و
راستاي آن ،مي به ماندن در سازمان ،اخالق حرفهاي و تعييژ هویت با حرفته استت کته اعتاتاد و
باور به ایژ فرهنگ پيامدهاي جذب مخاط  ،ارائۀ مشاوره و راهنمایی خوب و رستيدن بته تعتالی
اجتمتتاعی را بتتهدنبتتال دارد مفلفتتههتتاي ایتتژ فرهنتتگ شتتام «اختتالق و تعهتتد حرفتتهاي» و «تعهتتد
سازمانی» است اخالق حرفهاي مجموعهاي از ااول و استانداردهاي رفتتاري استت کته در یتک
حرفه و سازمان بنا بتر اهتداا و ماهيتت آن پذیرفتته و تتدویژ متیشتود تتا مولتوبتتریژ روابتط
اجتماعی ممکژ را براي اعااي خود در اجراي واای

حرفه اي فتراهم آورد وی گتی هتاي ایتژ

مفلفه عبارت از عالقهمندي به حرفه ،تکریم کاربر و تعام گرا بودن و مشاوره و راهنمتایی کتاربر
است تعهد سازمانی اشاره به پذیرش هدا هاي سازمان و تالش براي ارتااء آن و ميت بته مانتدن
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سازمان بر اساس اهداا و کارکردهاي آن استت و شتام پتذیرش اهتداا ستازمان و تتالش در

در سازمان دارد
 .6فرهنگ زیباییشناسی

زیباییشناسی 1علمی است که بر اساس معيارهاي مشخص به بررسی امر زیبتا و بيتان دالیت

1. Aesthetics
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زیبایی آن براساس معيارهاي از پيش تعييژشتده متیپتردازد و زیبتایی ابتزاري بتراي ایجتاد حت

طراحی الگوی فرهنگ سازمانی اثربخش در کتابخانههای عمومی ایران

خوشایند در بشر است (رادي و افا  )1393 ،فرهنگ زیباییشناسی در متدیریت کتابخانتههتاي
عمومی به شناخت ابزارها و شيوههاي محسوسی اطالق میگردد که باعب ایجاد حت

خوشتایند

در کاربران به محض برختورد بتا آنهتا متیشتود در ایتژ فرهنتگ کتابخانتههتا و کتابتداران بایتد
شرایوی را فراهم کنند که مردم به سمت کتابخانهها جذب شوند از ایژرو کتابخانههتاي عمتومی
براي جذب مخاط

باید بر فرهنگ زیباییشناسی در کتابخانهها توجه ختاص داشتته باشتند و آن

را به عنوان یک باور و اعتااد ،مبناي عملکرد خود براي جذب مخاط

قرار دهنتد ایتژ فرهنتگ

شام دو مفلفۀ «استانداردسازي» و «شادابسازي» است که هرکدام میتوانتد باعتب ایجتاد حت
خوشایند در کاربران گردد
نتیجهگیری
کتابخانههاي عمومی از سازمانهاي بسيار مفثر در جامعته هستتند کته متیتواننتد باعتب توستعه و
ارتااء یک جامعه شوند و تعالی اجتماعی را به بار آورند از طرفتی آنچته کته بته یتک کتابخانته،
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ارانظر از نوع آن هویت می بخشد و آن را به یک موجود زنده مبدل می سازد ،ميتزان مراجعته
و استفاده از آن است ایجاد شوق و انگيزه در افراد براي موالعه ،ستواي برختی دالیت اجتمتاعی،
تا حدود زیادي از وجود خود کتابخانه برمی آید و ایژ رسالتی است که کتابخانههتاي عمتومی از
بتتدو پيتتدایش تتتاکنون همتتواره آن را بتته دوش کشتتيدهانتتد اینکتته کتابخانتتهاي متتورد استتتابال و
کتابخانه اي مورد بی مهري مراجعان قرار می گيترد ،متی توانتد نشتئت گرفتته از عوامت بيرونتی یتا
درونی باشد ضع

مجموعۀ کتابخانته ،کمبتود فاتا ،برختورد نامناست

کارمنتدان ،پتایيژ بتودن

سو خدمات و مسائلی از ایتژ قبيت  ،در شتمار متواردي هستتند کته همچتون ویروستی بته بدنتۀ
کتابخانه نفوذ کرده و آن را از درون ضعي
 )1388پ وهشهاي مختل

و بيمتار متیستازند (مختتارپور ،تاتیزاده و رنگتزن،

پيرامون وضعيت کتابخانههاي عمومی در ایتران نشتان متیدهتد کته

ميزان رضایت کاربران و وضعيت عملکردي کتابخانههاي عمومی در ایران خيلی مولتوب نيستت
و بتتهنحتتوي اثربخشتتی الزم را ندارنتتد (حمتتزهپتتور ،کيتتانی و دارابيتتان1393 ،؛ استتفندیاري ماتتدم،
محمدبيگی و حسژزاده1388 ،؛ بيگدلی و فرهادیان)1381 ،
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رزمتتیشتتندي و نتتوروزي1392 ،؛ ياثونتتد و دهکریتتان 1391؛ استتترحاميان و فتتدایی1389 ،؛
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با توجه به تثثير نحوۀ رفتار و نگرش افراد در ستازمان و بتهطتور کلتی فرهنتگ ستازمانی بتر
موفايت و اثربخشتی ستازمان توجته بته متدیریت فرهنتگ ستازمانی و بتهویت ه شتناخت فرهنتگ
سازمانی اثتربخش در فراینتد متدیریت فرهنتگ ستازمانی از اهميتت بتهستزایی برختوردار استت
فرهنگ سازمانی در درجۀ اول باید قوي باشتد ،یعنتی جنبتههتاي اساستی فرهنتگ بتهطتور جتدي
مورد قبول اکثریت قری

به اتفاق اعااء سازمان قرار گيترد و همچنتيژ بایتد داراي وی گتیهتاي

کليدي معينی موتابق بتا شترایط محيوتی باشتد فرهنتگ قتوي اگتر بتا شترایط داخلتی و بيرونتی
سازگاري داشته باشد منجر بته اثربخشتی ستازمانی خواهتد شتد (دليتا )2001 ،1از ایتژرو در ایتژ
پت وهش وضتتعيت نتتامولوب کتابخانتتههتتاي عمتتومی ایتتران ،زمينتتۀ شتتک گيتتري ماولتتۀ محتتوري
«ضرورت تبييژ ارزشهاي متناس

با اهداا و ناشها» را ایجاد کرد

در الگوي طراحی شده ،با توجه به ماهيتت و شترایط حتاکم بتر کتابخانتههتا از جملته تنتوع
مخاطبان و نيازها ،يرانتفاعی بودن و فرهنگی بودن ،شش بُعتد و شتانزده مفلفته بتهعنتوان اببعتاد و
مفلفههاي فرهنگ سازمانی اثربخش و شایسته براي کتابخانههاي عمومی استخراج شد کته شتام
و ترویج فرهنگ موالعه) ،فرهنگ دانشمحوري و توانمندي (شام مفلفههاي تخصصگرایتی و
شایستتتهستتاالري ،توانمنتتدي حرفتتهاي ،استتتفاده از فنتتاوري و یتتادگيري ستتازمانی) ،فرهنتتگ
استااللگرایی (شام مفلفههاي سياستت زده نبتودن کتابخانته و تمرکززدایتی) ،فرهنتگ رهبتري
مشارکتی و انگيزشی (شام مفلفه هاي مدیریت مشارکتی و متدیریت انگيزشتی) ،فرهنتگ تعهتد
حرفهاي و سازمانی (شام مفلفههاي اخالق حرفهاي و تعهتد ستازمانی) ،فرهنتگ زیبتاییشناستی
(شام مفلفههاي استانداردسازي و شاداب سازي) است در نهایت با حاکميت اببعاد و مفلفتههتاي
مذکور در کتابخانه هاي عمومی جذب مخاط

و تعالی اجتمتاعی بتهعنتوان پيامتد ایتژ راهبردهتا

که نشاندهندۀ اثربخشی است ،حاا خواهد شد

] [ Downloaded from publij.ir on 2022-10-05

فرهنگ رسالتی (شام مفلفههاي کاربرمحوري تکثرگرا ،تعالیگرایی اجتماعی ،دستترسپتذیري

اببعاد و مفلفههاي فرهنگ سازمانی اثربخش که در ایژ پ وهش شناسایی شده ،بتا بستياري از
پ وهشها در زمينتۀ وضتعيت کتابخانته هتاي عمتومی ایتران همستو استت بتا ایتژ تفتاوت کته در
پ وهشهاي مذکور ،هر کدام بخشی از ایژ اببعاد و مفلفهها را متورد تثکيتد قترار دادهانتد کته بته

1. Delia
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تعدادي از آنها اشاره میشود:

طراحی الگوی فرهنگ سازمانی اثربخش در کتابخانههای عمومی ایران

حمتتزهپتتور و همکتتاران ( ،)1393ياثونتتد و دهکریتتان ( ،)1391محمتتدبيگی و حستتژزاده
( )1388و بيگدلی و فرهادیان ( )1381در تثیيد مفلفتۀ کتاربرمحوري تکثرگترا ،در پت وهشهتاي
خود به اهميت ایژ مفلفه تثکيد داشته و توجه نشدن به ایتژ مهتم را از عوامت نارضتایتی کتاربران
دانستهاند در تثیيد مفلفۀ دسترسپذیري میتتوان بته پت وهش ابتاذري و همکتاران ( )1392اشتاره
کرد که حاکی از اهميتت موضتوع مکتانیتابی و توجته بته ایتژ امتر در سياستتهتاي کلتی نهتاد
کتابخانه هاي عمومی و فرهنگ سازمانی آن است در تثیيد فرهنتگ دانتشمحتوري و توانمنتدي
میتوان به پ وهش اميري ( )1383که بته متدیریت متخصتص در کتابخانتههتا و تحايتق زکریتا و
همکاران )2011( 1که به تثثير کتابداران متخصص بر جتذب کتاربران بته کتابخانتههتاي عمتومی
تثکيد دارند اشاره کرد نتایج پ وهش سبزيپور ،احمديزاد و اسمعيلیگيتوي ( )1390کته نشتان
میدهد بهبود مفلفههتاي جتو ستازمانی کتابخانتههتاي عمتومی از جملته افتزایش حت
حمایت ،عدالت و يره در بيژ کتابداران نهاد کتابخانههاي عمومی کشور سب

استتاالل،

افتزایش رضتایت

شغلی کتابداران میگتردد ،همستو بتا فرهنتگ استتاالل گرایتی در پت وهش حاضتر استت نتتایج
] [ Downloaded from publij.ir on 2022-10-05

پ وهش بابالحوائجی و پاشازاده ( )1390و کيم )2002( 2که به تتثثير مثبتت متدیریت مشتارکتی
در کتابخانه هاي عمومی و دانشگاهی بر خالقيت کتابداران احه متیگذارنتد همستو بتا فرهنتگ
رهبري مشارکتی و انگيزشی است در تثیيتد فرهنتگ تعهتد حرفتهاي و ستازمانی نتتایج پت وهش
حميدي و نيک ن اد ( )1389که به بررسی ناش حرفته اي و تربيتتی کتابتداران در رونتد موالعتاتی
بهتترهگيتتران از کتابخانتتههتتاي عمتتومی پرداختنتتد نشتتان متتیدهتتد کتته توانتتایی علمتتی و تخصتتص
کتابداران و اخالق و رفتار حرفهاي آنها ناش مفثري در ارتااء موالعته و ایجتاد تمایت اعاتاء بته
ادامۀ عاویت در کتابخانه دارد در نهایت در تثیيد فرهنگ زیبتاییشناستی متیتتوان بته پت وهش
دارابی ارخلو ،رسولی آزاد و بيگدلی ( )1390اشاره کرد که در تحايق خود ااهار کردنتد کته بتا
توجه به اینکه زیبایی و ساختار (چيدمان) فيزیکی محيط کتار از شترایط زمينته اي بتروز خالقيتت
است لذا پيشنهاد می شود مدیران بته زیبتایی ،دلنشتينی و ستاختار فيزیکتی کتابخانته هتاي عمتومی
اهميت بدهند
در نهایت میتوان به ایژ نکته اشاره کرد که وی گی مهم و وجه تمایز ایژ پت وهش بتا ستایر

2. Kim

1. Zakaria
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تحاياات در حوزۀ فرهنگ سازمانی کتابخانه هاي عمتومی در ایتژ استت کته پت وهش حاضتر بتا

زمستان  1397دوره  24شماره 4

رویکردي زمينهاي انجام شده که متناس

با موالعات فرهنگ سازمانی در سازمانهایی بتا ماهيتت

متفاوت مث کتابخانههتاي عمتومی استت بررستی پت وهشهتاي انجتام شتده در زمينتۀ وضتعيت
فرهنتتگ ستتازمانی کتابخانتتههتتاي عمتتومی (حستتژزاده و کریمتتی1391 ،؛ ضتتيائی ،روشتتندل و
نرگستتيان1390 ،؛ عباستتی ،پریتتر  ،دیتتانی و فتتتاحی1389 ،؛ طبرستتا ،محبتتوب ،استتمعيلیگيتتوي و
استتمعيلیگيتتوي1389 ،؛ شکستتتون و کتتوري2008 ،1؛ بتتروک  )2007 2نشتتان متتیدهتتد کتته ایتتژ
موالعات توبيای بوده و در چتارچوب متدلهتاي فرهنتگ ستازمانی موجتود ،بتهویت ه متدلهتاي
کامرون و کوئيژ و دنيسون انجام شدهاند از ایژرو میتوان نتيجه گرفتت کته اببعتاد و مفلفتههتاي
فرهنگ سازمانی اثربخش مستخرج از ایژ پ وهش کاربرديتر و با سازمان کتابخانههتاي عمتومی
در ایران و شرایط آنها متناس تر است
در پایان پيشنهاد می شتود پ وهشتی بتراي ابزارستازي ستنجش فرهنتگ ستازمانی بتر استاس
الگوي بهدست آمده در ایژ پ وهش انجام شود همچنيژ تحايای پيرامون ميتزان توبيتق فرهنتگ
سازمانی موجود در کتابخانههاي عمومی ایران با اببعاد و مفلفههاي فرهنتگ ستازمانی کتابخانتهاي

منابع
اباذري ،زهرا؛ بابالحوائجی ،فهيمه و جهانگيريفرد ،بهنام ( )1392مکانیابی کتابخانههاي عمومی منواه چهار شهر
تهران با استفاده از  GISتحاياات اطالعرسانی و کتابخانههاي عمومی547-527 ،)4(19 ،
استراوس ،آنسلم و کوربيژ ،جوليت ( )1378ااول روش تحايق کيفی :نظریه مبنایی ،رویهها و شيوهها ترجمۀ بيوک
محمدي تهران :پ وهشگاه علوم انسانی و موالعات فرهنگی
استرحاميان ،مهران و فدایی ،المرضا ( )1389بررسی وضعيت کتابخانه هاي عمومی شهر سنندج :ارائه خدمات و
ابزارهاي بازیابی اطالعات تحاياات اطالعرسانی و کتابخانههاي عمومی 85 ،)1(16 ،ت 99
اسفندیاريمادم ،عليرضا؛ رزمیشندي ،مسعود و نوروزي ،یعاوب ( )1392کيفيت خدمات کتابخانههاي ایران:

(بررسی پ وهشهاي مدل لي کوآل در ایران) تحاياات کتابداري و اطالعرسانی دانشگاهی191 ،)2(47 ،ت
208
اشرفی ،حجت ( )1388کتابخانههاي عمومی و نيازهاي جمعيتی ایران پيام کتابخانه122-97 ،)2(15 ،
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حاا از ایژ پ وهش اورت گيرد

اميري ،محمدرضا ( )1385ماایسۀ عملکرد مدیران واجد و فاقد مدرک کتابداري در تعدادي از کتابخانههاي
173 ،)4(17ت186
2. Brooks
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دانشگاههاي دولتی ایران از دیدگاه کتابداران ایژ کتابخانهها موالعات ملی کتابداري و سازماندهی اطالعات،

طراحی الگوی فرهنگ سازمانی اثربخش در کتابخانههای عمومی ایران

بابالحوائجی ،فهيمه و پاشازاده ،فاطمه ( )1390سنجش ميزان بهرهمندي نهاد کتابخانههاي عمومی کشور و

کتابخانههاي تابعه از سبک مدیریت مشارکتی (موالعۀ موردي :کتابخانههاي استان تهران) تحاياات
اطالعرسانی و کتابخانههاي عمومی51-29 ،)1(17 ،
بازرگان ،عباس ( )1389مادمهاي بر روشهاي تحايق کيفی و آميحته :رویکردهاي متداول در علوم رفتاري تهران:
دیدار
بيگدلی ،زاهد و فرهادیان ،بهروز ( )1381نظر مراجعان کتابخانههاي عمومی خوزستان دربارۀ تناس

مجموعهها با

نيازهاي اطالعاتی آنان مجلۀ علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شيراز218-204 ،)36(18 ،
حسژزاده ،محمد و کریمی ،الميرا ( )1391موالعۀ توبيای فرهنگ سازمانی حاکم بر کتابخانههاي عمومی و

دانشگاهی شهر تهران و بررسی رابوۀ آن با رضایت کاربر تحاياات اطالعرسانی و کتابخانههاي عمومی
 391 ،)70(18ت 406
حمزهپور ،محمدکاام؛ کيانی خوزستانی ،حسژ و دارابيان ،طال ( )1393بررسی کيفيت خدمات کتابخانههاي عمومی
شهرداري تهران براساس الگوي سرکوآل تحاياات اطالعرسانی و کتابخانههاي عمومی348-333 ،)2(20 ،
دارابی اخلو ،راضيه؛ رسولی آزاد ،محمدرحيم و بيگدلی ،زاهد ( )1391ميزان برخورداري کتابداران کتابخانههاي
عمومی استان کهگيلویه و بویراحمد از شرایط زمينهاي الزم براي بروز خالقيت براساس مدل الدهام و ارائه
راهکارهایی براي بروز و رشد خالقيت در آنها نوآوريهاي مدیریت آموزشی7 ،)4(7 ،ت22
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رادي ،موهر و افا  ،جاللالدیژ ( )1393در باب زیبایی شناسی فصلنامه ناد کتاب3(1 ،و273 ،)4ت295
رعنایی کردشولی ،حبي ا ( )1386مدیریت فرهنگ سازمانی :طراحی مدلی بر مبناي چارچوب ارزشهاي رقابتی
فصلنامۀ علوم مدیریت ایران94 -69 ،)6(2 ،
زارعی متيژ ،حسژ؛ جندقی ،المرضا؛ خنيفر ،حسيژ و حيدري ،فائزه ( )1390طراحی مدل فرهنگ سازمانی شایسته
براي شرکتهاي مشتريمحور مدیریت دولتی 57 ،)8(3 ،ت 74
سبزيپور ،مجيد؛ احمديزاد ،آرمان و اسمعيلیگيوي ،محمدرضا ( )1390تحلي رابوۀ جو سازمانی با متغيرهاي

نگرشی و رفتارهاي فراناش در نيروي انسانی کتابخانههاي عمومی تحاياات اطالعرسانی و کتابخانههاي
عمومی602-581 ،)4(17 ،
شنایدر ،سوزان و بارسو ،لویی ( )1379مدیریت در پهنۀ فرهنگها ترجمۀ محمد اعرابی و داود ایزدي تهران :دفتر
پ وهشهاي فرهنگی
ضيائی ،محمداادق؛ روشندل اربوانی ،طاهر و نرگسيان ،عباس ( )1390بررسی رابوۀ بيژ فرهنگ سازمانی و تعهد

سازمانی ميان کارکنان کتابخانههاي دانشگاه تهران بر اساس مدل فرهنگ سازمانی دنيسون تحاياات کتابداري
و اطالعرسانی دانشگاهی 49 ،)55(45 ،ت 72
طبرسا ،المعلی؛ محبوب ،سيامک؛ اسمعيلیگيوي ،محمدرضا و اسمعيلیگيوي ،حميدرضا ( )1389بررسی تثثير
و کتابخانههاي عمومی  5 ،)1(16ت 22
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فرهنگ کارآفرینانه سازمانی بر خالقيت و نوآوري در نهاد کتابخانههاي عمومی کشور تحاياات اطالعرسانی

4  شماره24  دوره1397 زمستان

) شناسایی الگوي فرهنگ سازمانی1389(  رحمتا، محمدحسيژ و فتاحی، مهري؛ دیانی،  زهره؛ پریر،عباسی

حاکم بر کتابخانههاي مرکزي دانشگاهها و سنجش تثثير آن بر ميزان اجراي مدیریت دانش علوم و فناوري
412  ت389 ،)3(25 ،اطالعات
) سنجش کيفيت خدمات کتابخانههاي عمومی وابسته به شهرداري تهران1391(  پریسا، احمد و دهکریان،ياثوند
300-285 ،)1(57 ،کتابداري و اطالع رسانی
، انتخاب از ميان پنج رویکرد ترجمۀ طهمورث حسنالیپور:) روش و طرح تحايق کيفی1390(  جان دبليو،کرسول
 نگاه دانش:اشکان الهياري و مجتبی براري تهران
 ساپکو: حفظ و تداوم مزیت رقابتی ترجمۀ خدایار ابيلی تهران:) سازمان تندآموز1378(  باب،گانز
) ارزیابی کيفيت خدمات کتابخانههاي عمومی وابسته به نهاد1388(  محمد، فاطمه و حسژزاده،محمدبيگی
29-7 ،)1(15 ،کتابخانههاي عمومی کشور در شهر قزویژ با استفاده از ابزار لي کوال پيام کتابخانه
) مکانیابی کتابخانههاي عمومی شهرستان اهواز با استفاده از1388(  کاام، ایوب و رنگزن، رضا؛ تایزاده،مختارپور
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[ Downloaded from publij.ir on 2022-10-05 ]

38-29 ،)46( 2 ،سامانۀ اطالعات جغرافيایی کتابداري و اطالعرسانی
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