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Abstract 

Background and Objectives: The purpose of this research is to investigate the type of organizational 

culture governing the public libraries of East Azarbaijan province and evaluate its relation with user 

satisfaction. 

Methodology: The present research is a descriptive-analytical method. Two tools have been used to 

collect the information needed in this research.Cameron & Quinn Organizational Culture 

Questionnaire: In this tool, the respondents of the questionnaire must use the allocation of definite 

numbers (zero to 100) to identify the four types of cultures in this model regarding the characteristics 

of the existing and desired culture of the organization. Respond. Organizational Culture Assessment 

Questionnaire (OCAI) has been widely used in many organizations since 1999 and its widespread 

results, model validity and organizational culture assessment tools used in this study. The evaluation 

of organizational culture by a questionnaire including 24 questions.User satisfaction questionnaire: 

The questionnaire included 11 questions about library equipment, 29 questions for public services 

(trust and reference and information), 6 questions related to special services, 15 resource questions, 

5 questions related to publications and 7 questions related to the librarian's performance, which is a 

total of 73 questions and measures the satisfaction of library users from very low to very high. All 

questions in these sections are closed and based on the scale of a 5-value spectrum (Likert) of the 

option ("very high" to "very low"). In order to obtain the validity of the instrument, the experts' 

opinions were used so that the measuring instruments were sent to 15 experts from the field and their 

views were applied to the questionnaires. To measure the reliability of the measurement tools, the 

Cronbach's alpha formula was used to complete the 30 questionnaires from each population of the 

study population. Cronbach's alpha was estimated at 84%. Descriptive statistics (frequency, 

frequency, mean and standard deviation) were used to analyze the data. Inferential statistics 

including Mann-Whitney, Kruskal-Wallis tests, Pearson correlation were used to determine the 

significant differences. To do this, use the software SPSS Version 20 has been used. User satisfaction 

questionnaire: The questionnaire included 11 questions about library equipment, 29 questions for 

public services (trust and reference and information), 6 questions related to special services, 15 

resource questions, 5 questions related to publications and 7 questions related to the librarian's 

performance, which is a total of 73 questions and measures the satisfaction of library users from very 

low to very high. 
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Findings: To identify the organizational culture of the template in the public libraries of East Azarbaijan 

province (research question), use of Cameron and Quinn models Became Using a competing value 

framework, they defined four types of organizational culture: family culture (tribal, cooperative, or 

cooperative), specialist culture (adhocracy), market-based culture and hierarchical culture. Cameron 

and Quinn also introduced the "Organizational Culture Assessment Tool" that was used to measure, 

evaluate and identify the relative superiority of the four types of cultures in the organization. To 

assess each type of organizational culture in this tool, six general criteria are used as follows: 

organizational characteristics, organizational leadership, employee management, organizational 

integrity, emphasis and focus on organizational strategy and success criteria. The first hypothesis of 

the research investigates the desirable situation and the existing status of organizational culture 

among librarians of public libraries in East Azarbaijan province regarding the existence or absence 

of significant differences. Based on the results of the research, the result of the test showed that there 

is a significant difference between the desired situation and the existing status of organizational 

culture among librarians of the public libraries of the East Azarbaijan. Regarding the second 

hypothesis of the research, there is a relationship between the organizational cultures governing the 

public libraries of the East Azarbaijan province with the user’s satisfaction. According to the research 

findings, Spearman correlation test with correlation coefficient of 0.176 and significance of 0.015 

showed that there is a significant relationship between user satisfaction and type of organizational 

culture. 

Discussion: According to the results, librarians are more likely to be part of a group organizational 

culture. This kind of organizational culture (family) focuses on internal issues, but as stated above, 

freedom of action in values is more than stability and control. In this culture, organization 

management is through teamwork, partnership, and general agreement. In family culture, 

organization management is through teamwork, partnership, and general agreement. Teamwork 

communication and lack of hierarchy are the hallmarks of working units. More people are members 

of a family than members of a business organization, and this conclusion suggests that, according to 

librarians of public libraries, employees want to do things in a team and with a general agreement.
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 رانیدانشگاه الزهرا. تهران. ا ،یو روانشناس یتیدانشکده علوم ترب ،یعلم اطالعات و دانش شناس اریاستاد .1

 رانی. دانشگاه الزهرا. تهران. ایارشد علم اطالعات و دانش شناس کارشناس .2

 رانیدانشگاه الزهرا. تهران. ا ،یو روانشناس یتیدانشکده علوم ترب ،یعلم اطالعات و دانش شناس اریاستاد .3

 اطالعات مقاله

 17/70/79 تاریخ پذیرش: 70/70/70 تاریخ دریافت:

 چکیده

 یابطهر یابیارز و یشرقجانیآذربا استان عمومی هایکتابخانه بر حاکم یسازمان فرهنگ نوع یبررس پژوهش، نیا هدف: هدف

 .باشدیم کاربران تیرضا با آن

 و کتابداران را پژوهش نیا یآمار جامعه. باشدیم یشیمایپ روش نظر از و یکاربرد هدف نظر از پژوهش نیا شناسی:روش
 اطالعات یگردآور ابزار. دهندیم لیتشک استان شهرستان 21 در یشرقجانیآذربا استان یعموم یهاکتابخانه فعال کاربران

 به دوم پرسشنامه و یسازمان فرهنگ نوع یبررس یبرا نیکوئ و کامرون مدل اساس بر اول پرسشنامه. بود پرسشنامه دو
 افزار نرم با یاستنباط آمار و یفیتوص آمار از استفاده با هاداده لیتحل. است شده یطراح کاربران تیرضا یبررس منظور

SPSS است شده انجام 27 نسخه.  

-یم ستانا یعموم یهاکتابخانه در حاکم فرهنگ بازاری فرهنگ ،یسازمان فرهنگ انواع انیم از دهندیم نشان هاافتهی ها:یافته
 لیتحل آزمون نیهمچن. است کرده کسب یسازمان فرهنگ انواع انیم در را نیانگیم نیکمتر ومیق فرهنگ و باشد

 جودو هاکتابخانه در حاکم یسازمان فرهنگ نوع و کاربران تیرضا نیب یداری( نشان داد رابطه معن=101/7r)یهمبستگ
 استخدام، نوع ت،یجنس اساس بر یسازمان فرهنگ خصوص در کتابداران نظرات نیب ن،یهمچن(. =710/7Sig)دارد
 . ندارد دارییمعن تفاوت کتابداران کار سابقه و التیتحص

 یرو بر( یگخانواد) یسازمان فرهنگ نوع نیا. دارند تمایل گروهی سازمانی فرهنگ الگوی به بیشتر کتابداران گیری:نتیجه

 از سازمان تیریمد فرهنگ نیا در. است کنترل و ثبات از شتریب هاارزش در عمل یآزاد اما دارد تمرکز یداخل موضوعات

 .است یعموم توافق و مشارکت ،یمیت کار قیطر
 

 شرقی آذربایجان استان کاربر، رضایت کتابداران؛ عمومی؛ هایکتابخانه سازمانی؛ فرهنگ ها:کلیدواژه

 a.doulani@alzahra.ac.irنویسنده مسئول: *

 استناد به این مقاله: 

کاربران بر اساس  یمندتیو رضا یفرهنگ سازمان ۀرابط .(8931) .کربال آقایی کامران، معصومه دوالنی، عباس، شکوری فسقندیس، میترا، 

 801-18(: 9)88 ،مطالعات کتابداری و علم اطالعات .یشرق جانیاستان آذربا یعموم یها: مطالعه کتابخانهنیمدل کامرون و کوئ
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 مساله بیان و مقدمه

 دارد یاعمده تأثیر یسازمان فرهنگ بر که ییرهایمتغ از یکی. هستند یسازمان فرهنگ یدارا هاسازمان ریسا مانند هاکتابخانه

 داشت انیب توانیم دارد، وجود ارتباطات و اطالعات یآورفن حوزه در که یعیسر راتییتغ به توجه با است، یطیمح یریرپذییتغ

 نیاول که ییآنجا از و درنیگیم قرار راتییتغ نیشتریب معرض در ییهایآورفن نیچن به ادیز یوابستگ و یریتأثیرپذ با هاکتابخانه

 طیمح اب یسازگار و ینوآور با مناسب فرهنگ یدارا سازمان اگر لذا است، یسازمان فرهنگ در رییتغ یرییتغ گونه هر جهت قدم

 فرهنگ حوزه در گرفته انجام مطالعات .(Abbas & others, 2009) بود نخواهد آن یاجرا یهایدشوار و راتییتغ نگران گرید باشد،

 استرس ،یغلش تیرضا نوآوری، و تیخالق ،یشغل زشیانگ سازمان، عملکرد در ییبسزا تأثیر یسازمان فرهنگ نوع که دهدیم نشان

 قیطر از یسازمان فرهنگ: است بعد چهار در سازمان ییکارا و عملکرد بر یسازمان فرهنگ تأثیر .دارد ییکارا و وریبهره ،یشغل

 کی جادیا ازمان؛س داخل در کارکنان یتیشخص سطح و نفس به اعتماد یارتقا یلهیوس به جامعه و سازمان اقتصادی ییکارا بردشیپ

 یاجتماع و اقتصادی اهداف یهیکل متأثرکردن سازمان؛ هایییدارا شیافزا و سازمان وریبهره شیافزا قیطر از یقیتشو سمیمکان

 قرار یرتأث تحت را سازمان عملکرد سازمان، یهماهنگ و یارتباط ساختار تیتقو و باشدیم هاآن به دنیرس دنبال به سازمان که

 .(Davidson, 2009)دهدیم

 کیتفک مه از را هاسازمان و بوده سازمان مرز یکنندهنییتع فرهنگ کند،یم فایا را یمتفاوت هاینقش فرهنگ سازمان، کی در 

 وجود به یجمع منافع به نسبت تعهد ینوع افراد در که شودیم باعث و کرده خلق سازمان اعضای وجود در تیهو احساس ینوع و

 مراجعان یسازتوانمند امروزه، یهاهدف کتابخانه .شودیم سازمان در دارییپا و ثبات موجب فرهنگ، نکهیا همه از ترمهم و دیایب

 فراهم جامعه راداف یهمه یبرا را فرصت نیا هاکتابخانه نیهمچن. است کتابخانه خدمات و منابع از بهتر و شتریب چه هر یبرداربهره در

 جهینت در ندک فایا یمؤثر نقش آن یهاندیفرآ در و داشته دخالت خود یجامعه یاجتماع و یفرهنگ امور در فعال شکل به که کندیم

 یهاتیفعال به یرشتیب دانش و یآگاه با تا کندیم کمک هاآن به جامعه افراد یشهیاند ییشکوفا و رشد به کمک با هاکتابخانه نیا

  (.Miri, Salami & marjani, 2016)بپردازند خود یروزمره

 یتوسعه اگر. است یعموم یهاکتابخانه جمله از هاکتابخانه تیتقو و گسترش به خاص توجه یفرهنگ یتوسعه یهاراه از یکی 

 فرد به آن در هک شود فیتوص جامعه افراد یتمام مشارکت یهیپا بر یهنر و یفرهنگ ینندگیآفر امکانات، آوردن فراهم »یفرهنگ

 قرار یفرهنگ اونتع مثلث در که ییهانهاد از یکی عنوان به کتابخانه به دیبا "طبعا وقت آن «کندیم کمک تیخالق یجستجو یبرا

که فرهنگ  گرددیم تیکارکنان رعا یاز سو یمدار یمشتر اصول یزمان داشتانتظار  توانیم یهنگام نیبنابرا. ستینگر ردیگیم

 نباشد، افتهی ارساخت ایدر سازمان وجود نداشته باشد  یمتناسب با آن در سازمان وجود داشته باشد در واقع اگر بستر فرهنگ یسازمان

 یبرا یسازمان فرهنگ از یآگاه (.vashghani farahani, 2009)شودیم مواجه یجد یمانع با زین یمدار یمشتر اصول یاجرا

 ترآسان مقابله راه ،یفرهنگ عناصر از شتریب یآگاه با و ببرند بهره شناخت نیا جینتا از توانندیم آنها رایز دارد، یاژهیو تیاهم رانیمد

 .(Gorman, 2008)ابندیدر را یفرهنگ راتییتغ با

 را ریز یسازمان فرهنگ نوع چهار ب،یرق یهازشار چارچوب از استفاده با ،(Cameron & Quinn, 2011)نیکوئ و کامرون

 :کردند فیتعر
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 در عمل یآزاد اما دارد تمرکز یداخل موضوعات یرو بر فرهنگ نیا(: یهمکار ای یتعاون ،یالهیقب( 1یخانوادگ فرهنگ .1

. است یمومع توافق و مشارکت ،یمیت کار قیطر از هاسازمان تیریمد فرهنگ، نیا در. است کنترل و ثبات از شتریب هاارزش

 . یتجار سازمان یاعضا تا هستند خانواده کی یاعضا منزله به شتریب افراد

 زتمرک کنترل و ثبات از شیب عمل یآزاد و هاارزش یریپذانعطاف ،یخارج طیمح یرو بر فرهنگ نیا: 2ساالرژهیو فرهنگ .2

 . است ایپو طیمح با سازمان کی در یریپذسکیر و تیخالق ،یآزاد فرهنگ نیا یدیکل یهاارزش از. دارد

 کی فرهنگ نیا در. دارد تمرکز کنترل و هاارزش ثبات ،یخارج موضوعات یرو بر شتریب فرهنگ نیا: 3بازار بر یمبتن فرهنگ .3

 اطارتب در کارها ماحصل و جینتا ثبات، ،یوربهره با فرهنگ نیا. دارد وجود انیمشتر و سازمان تیمامور مورد در یقو حس

 .است

 تا دارد تمرکز کنترل و هاارزش یداریپا و یداخل موضوعات یرو بر شتریب فرهنگ نیا: 4(یمراتب سلسله)کیبورکرات فرهنگ .4

 نیا رد. دارد هیتک یتیریمد یهاروش و هااستیس ،یرسم یساختارها یرو بر فرهنگ نیا نیهمچن. اریاخت و یریپذانعطاف

 .دارد تیاهم عیسر عملکرد و نانیاطم تیقابل ،ییکارا حفظ فرهنگ

 فرهنگ نوع هارچ ینسب یبرتر ییشناسا و یابیارز سنجش، یبرا که را «یسازمان فرهنگ یابیارز ابزار» نیکوئ و کامرون نیهمچن     

 ریز رحش به یکل اریمع شش از ابزار، نیا در یسازمان فرهنگ انواع از کی هر یابیارز یبرا. کردند ارائه رود،یم کار به سازمان در

 :شودیم استفاده

 بر تمرکز و دیتأک. ه 9یسازمان انسجام. د 0کارکنان تیریمد. ج 1 سازمان یرهبر. ب 0سازمان بر حاکم اتیخصوص. الف

 . 17تیموفق یارهایمع. و 7سازمان یاستراتژ

 یازمانس یهاطیمح هاسازمان در شاغل یانسان یهاروین رهگذر نیا از داشت انیب توانیم مشابه موارد و فوق مطالب به توجه با 

 لذا و کنندیم فیتعر سازمان در را هاروش و نیقوان ها،یمش خط راهبردها، یاجرا و اتخاذ ینحوه و نوع طه،یح. دهندیم شکل را

 یهایاستراتژ نکهیا به توجه با(.  1380،یقیحق) است سازمان فرهنگ به دادن شکل در یمؤثر و مهم یروین میمستق ریغ طور به

 آن ساختار و ازمانس یاستراتژ نیب یتناسب طرف کی از دیبا که گرفت جهینت توانیم کنند،یم نییتب را سازمان ساختار سازمان،

 داشت، انیب وانتیم نیبنابرا .باشد یسازمان فرهنگ ،یسازمان ساختار در گذارتأثیر عوامل از یکی گرید طرف از و باشد داشته وجود

 هایفرهنگ سازمانی ادراکی است که افراد از سازمان خود دارند و چیزی است که نه در سازمان وجود دارد و نه در فرد و ویژگی

ها را از یکدیگر متمایز گر خصوصیات معمول و ثابتی است که سازمانخاصی که در یک سازمان وجود دارد نمایان

 .(Moshabaki & Rohani, 2010)کندمی

 رو، نیخدمات مناسب به کاربران است. از ا یارائه ،یرسانها و مراکز اطالعهدف کتابخانه. هستند کاربران هیقض گرید یسو

سنجش خدمات  یبرا یکاربران، ابزار مناسب تیرضا یدارد. بررس تیخدمات، اهم یآنان در بهبود ارائه یهانظر به توجه

                                                           
1. Clan culture 

2. Adhocrasy culture 

3. Market culture 

4. Bureaucratic culture 

5. Dominant Characteristics 

6. Organizational Leadership 

7. Management of Employees 

8. Organization Glue 

9. Strategic Emphasis 

10. Criteria of Success 
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اند شده لیبدت یمبدل شده است. کاربران به مشتر یعموم یهاکتابخانه اتیاز ح یبه بخش مهم ها،ینوع بررس نیهاست. اکتابخانه

. (Naeem & Saif, 2007)است یها، ضرورخدمات مؤثر به آن یو ارائه یطراح یخدمات موجود برا افتیدر یو سنجش چگونگ

 آنها از حیحص و یاصول یاستفاده که است ارزشمندی اطالعات به دستیابی طالیی کلید آسان، و صمیمی مؤثر، ارتباط برقراری

 و مؤثر ارتباط نای. است مشتریان با شایسته و مناسب ایرابطه ایجاد موفقیت، اساسی اصول از یکی. باشدمی سازمان موفقیت ضامن

 جراا و ریزیبرنامه سازمان، هایسیاست و امکانات اهداف، با مطابق و مدون یطرح اساس بر و آمدکار ایشیوه به باید اهمیت با

 هدف تواندیم منابع از بهتر و شتریب چه هر استفاده در کاربران یتوانمندساز شد، اشاره بدان فوق سطور در آنچه به توجه با. گردد

. شد متصور استار نیا از را انیمشتر تیرضا و یسازمان فرهنگ یتأثیرگذار و رابطه وجود توانیم نیبنابرا. باشد هاکتابخانه یاصل

 استفاده آن بعط به و تیرضا زانیم شیافزا نهیزم در یمناسب یهادگاهید تواندیم فوق ریمتغ دو نیب رابطه وجود از یآگاه شک یب

 یسازمجموعه و منابع تیوضع بهبود در تواندیم پژوهش نیا جینتا نیهمچن. داد ارائه امور اندرکاران دست به هاکتابخانه از کاربران

 اغلب یازمانس فرهنگ که ییجا آن از داشت انیب توانیم پس .باشد مثمرثمر استفاده و تیرضا نیشتری کسب جهت هاکتابخانه

 یعموم هایخانهکتاب بر حاکم یسازمان فرهنگ ییشناسا و دارد تأثیر سازمان تیموفق در و ردیگیم شکل هاسازمان اهداف با متناسب

 و یرقشجانیآذربا استان هایکتابخانه در یعموم یهاکتابخانه بر حاکم یسازمان فرهنگ پژوهش نیا در. باشدیم ضروری یامر

 . ردیگیم قرار یبررس مورد کاربران تیرضا با آن رابطه

 های پیشین مبانی نظری و مرور پژوهش

 اختصار به هک است رفتهیپذ صورت یدانشگاه مراکز و هاکتابخانه در آنها نقش و یسازمان فرهنگ خصوص در یچند مطالعات

 .گرددیم اشاره آنها نیترمرتبط و نیمهمتر از یتعداد به

 تهران شهر یدانشگاه و یعموم یهاکتابخانه بر حاکم یسازمان فرهنگ یقیتطب مطالعه عنوان با یپژوهش در یمیکر و زادهحسن

 نیهمچن. دباشیم یقوم فرهنگ تهران شهر یعموم یهاکتابخانه بر حاکم فرهنگ دادند نشان کاربر تیرضا با آن رابطه یبررس و

 & Hassanzadeh)نداشت وجود معنادار رابطه هاکتابخانه نیا یسازمان فرهنگ نوع و یعموم یهاکتابخالنه کاربران تیرضا نیب

Karimi, 2011). 

 و کامرون مدل اساس بر احمرهالل جمعیت سازمانی فرهنگ شناسایی به پژوهشی مقاله در ابراهیمی و هداوندی عبداللهی،

 به مچنینه. است شده مشاهده معنادار تفاوت سازمانی فرهنگ مطلوب و موجود وضع بین نتایج، به توجه با و اندپرداخته کوئین

 هالل جمعیت کزیمر ستاد بر حاکم ساالری ویژه فرهنگ و گروهی فرهنگ مراتبی، سلسله فرهنگ رقابتی، فرهنگ اولویت، ترتیب

 بررسی» عنوان با پژوهشی مقاله در زاده،حسن و زادهمهدی. (Abdollahi, Hadavandi & Ebrahimi, 2016است) بوده احمر

 فرهنگ انواع میان از که دریافتند «کوئین و کامرون مدل اساس بر تبریز شهر هایدانشگاه هایکتابخانه بر حاکم سازمانی فرهنگ

 ازمانیس فرهنگ نوع داد نشان هایافته همچنین. دارد اولویت تبریز شهر هایدانشگاه هایکتابخانه در ایطایفه فرهنگ سازمانی،

 معناداری تتفاو کتابداران کار سابقه و تحصیالت استخدام، نوع جنسیت، لحاظ از تبریز هایدانشگاه هایکتابخانه بر حاکم

 سازمانی فرهنگ الگوی شناسایی» عنوان با پژوهشی مقاله در همکاران، و عباسی. (mehdizadeh & Hassanzadeh, 2012ندارد)

 الگوی سه که ددا نشان پژوهش هاییافته «دانش مدیریت اجرای میزان بر آن تأثیر سنجش و هادانشگاه مرکزی هایکتابخانه بر حاکم

 بین که داد نشان پژوهش هایفرضیه آزمون. است حاکم مرکزی هایکتابخانه بر بازاری و مراتبی سلسله گروهی، سازمانی فرهنگ
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 الگوهای بین مثبت همبستگی ولی،. ندارد وجود معنادار تفاوت سازمانی، فرهنگ متفاوت الگوهای و دانش مدیریت اجرای میزان

 .(Abbasi & etc. 2009دارد) وجود دانش مدیریت اجرای میزان و گروهی و کارآفرین سازمانی فرهنگ

 که رسید نتیجه این به داد انجام سازمانی فرهنگ خصوص در اوهایو ایالت دانشگاه در که پژوهشی در ،(Berrio, 2003)بریو

 و هاکدهدانش برای فرهنگ نوع تریناثربخش را گروهی فرهنگ ها،دانشگاه مدیران دیگر و آموزشی هایگروه مدیران و امنا هیئت

 هایکتابخانه در رهبری نقش و سازمانی فرهنگ نوع شناسایی) پژوهشی در نیز ، (Brooks, 2007)بروکس. دانندمی هادانشگاه

 الگوی به تربیش کتابداران دریافت( آنها پرسنل و مدیران دیدگاه از متحده ایالت در عالی آموزش موسسات پژوهشیغیر و پژوهشی

 مراتبی لسلهس الگوی کتابخانه نوع دو هر بر حاکم سازمانی فرهنگ الگوی اینکه با همچنین دارند تمایل گروهی سازمانی فرهنگ

 ،(Shepstone & Currie, 2007)کوریه و شپستون.  دارند تمایل گروهی سازمانی فرهنگ الگوی به بیشتر کتابداران ولی باشد،می

 الگوی که ادندد نشان نتایج. پرداختند کانادا در چوان ساسکا دانشگاه یکتابخانه در سازمانی فرهنگ الگوی بررسی به ایمقاله در

 الگوی ،کتابخانه این در شاغل کتابداران دیدگاه از که حالی در است؛ بازاری فرهنگ الگوی کتابخانه، این در غالب فرهنگی

 یکاربر و فرهنگ سازمان تیرضا یرابطه یبه بررس زین (Rashid, 2008)دیراش. باشدمی مطلوب الگوی گروهی، و کارآفرین فرهنگ

 تیبا رضا فرهنگ نیترمرتبط یبازار یسازمان فرهنگ که دهدیپژوهش نشان م نیا جینتا پرداخت، یدر مالز یصنعت یهاسازمان در

نشان  جیپرداخت، نتا یکتابخانه عموم 24حاکم بر  یفرهنگ سازمان ییبه شناسا یقیدر تحق (Ole Pors, 2008)اولپرسکاربر است. 

 .باشدیم یبررس مورد یها کتابخانه یفضا بر حاکم فرهنگ دو نیانگیم نیشتریبا ب یو قوم یدادند، فرهنگ بازار

 پژوهش یهاپرسش و  هاهیفرض

 :باشدیم هیفرض هفت و پرسش کی یدارا حاضر پژوهش

 رد؟یگیم قرار هافرهنگ از دسته کدام در یشرق جانیآذربا استان یعموم یهاکتابخانه بر حاکم یسازمان فرهنگ: پرسش

 وجود یمعنادار تفاوت یشرق جانیآذربا استان یعموم یها کتابخانه یسازمان فرهنگ مطلوب و موجود وضع نیب. 1

 .دارد

 .دارد وجود یارابطه کاربران تیرضا با یشرق جانیآذربا استان یعموم یهاکتابخانه بر حاکم یسازمان فرهنگ نیب. 2

 ریمتغ اساس بر یسازمان فرهنگ خصوص در یشرق جانیآذربا استان یعموم یهاکتابخانه کتابداران نظرات نیب. 3

 .دارد وجود یمعنادار رابطه تیجنس

 ریمتغ اساس بر یسازمان فرهنگ خصوص در یشرق جانیآذربا استان یعموم یهاکتابخانه کتابداران نظرات نیب. 4

 .دارد وجود یمعنادار رابطه التیتحص زانیم

 ریمتغ اساس بر یسازمان فرهنگ خصوص در یشرق جانیآذربا استان یعموم یهاکتابخانه کتابداران نظرات نیب. 0

 .دارد وجود یمعنادار رابطه کار سابقه

 ریمتغ اساس بر یسازمان فرهنگ خصوص در یشرق جانیآذربا استان یعموم یهاکتابخانه کتابداران نظرات نیب. .1

 .دارد وجود یمعنادار رابطه استخدام نوع

 شناسی پژوهشروش

 یررسب یبرا که است یروش یشیمایپ روش. است یشیمایپ یشناس روش لحاظ از و یکاربرد هدف نوع از حاضر پژوهش

 یبررس و دادهایرو انیم رابطه موجود، تیوضع یبررس به یشیمایپ پژوهش در. رودیم کار به یآمار جامعه کی یهایژگیو عیتوز
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 شاغل کتابداران حاضر پژوهش در یبررس مورد یآمار جامعه(. 1399 ،یحجاز و بازرگان سرمد،)شودیم پرداخته طیشرا تیماه

 جدول اساس بر که بود نفر 477 استان کتابداران تعداد. باشندیم یشرق جانیآذربا استان فعال کاربران و یعموم یهاکتابخانه در

 به نفر 392 مورگان جدول براساس. بود نفر 72307 استان فعال کاربران تعداد و شد انتخاب نمونه عنوان به آنها از نفر 171 مورگان

 به شهرستان هر در دیبا که یکتابداران و کاربران تعداد یاطبقه یتصادف یریگنمونه از استفاده با سپس شدند، انتخاب نمونه عنوان

 311 و دادند پاسخ پرسشنامه به مذکور یهاکتابخانه کتابداران از نفر 171 مجموع در. شدند مشخص دادندیم جواب هاپرسشنامه

 . است دهش گرفته بهره ابزار دو از پژوهش نیا در ازین مورد اطالعات یگردآور یبرا. شد لیتکم کاربران توسط زین پرسشنامه

 صیتخص از هاستفاد با یستیبا پرسشنامه، دهندگانپاسخ ابزار، نیا در: نیکوئ و کامرون یسازمان فرهنگ پرسشنامه( الف

 سازمان مطلوب و موجود فرهنگ هاییژگیو خصوص در مدل، نیا در نظر مورد فرهنگ نوع چهار به( 177 تا صفر) یقطع اعداد

 در بارها 1777 سال از ایدن در شده شناخته و پرکاربرد ابزار کی عنوان به OCAI))یسازمان فرهنگ یابیارز پرسشنامه. دهند پاسخ

 مورد زین پژوهش نیا در که را یسازمان فرهنگ یابیارز ابزار و مدل ییروا آن، گسترده جینتا و شده گرفته بکار هاسازمان انواع

 یابیارز ابزار ها،نگفره چهارگانه انواع از کی هر یابیارز در اریمع شش احتساب با ب،یترت نیبد. کندیم دییتأ رد،یگیم قرار استفاده

. (Fralinger & Olson, 2007)کندیم یابیارز را سازمان مطلوب و جاری فرهنگ سوال، 24 شامل یاپرسشنامه با یسازمان فرهنگ

 اعنممال رسشنامهپ در آنها نظرات و شد ارسال صاحبنظران به یبررس مورد جامعه با( یسازیبوم)شتریب مطابقت یبرا مذکور پرسشنامه

 (.93/7)دیگرد محاسبه آن کرونباخ یالفا بیضر و شد پخش پرسشنامه 37 ییایپا یبرا نیچن هم دیگرد

 شامل که باشد یم یمیکر و زادهحسن قیتحق کاربر تیرضا پرسشنامه اساس بر پرسشنامه نیا: کاربر تیرضا پرسشنامه( ب

 خدمات به مربوط سوال 1 ،(یرسان اطالع و مرجع و امانت) یعموم خدمات مورد در سوال 27 کتابخانه، زاتیتجه مورد در سوال 11

 باشدیم سوال 03 جمعاً که باشدیم کتابداران عملکرد به مربوط سوال 0 و اتینشر به مربوط سوال 0 منابع، به مربوط سوال 10 ژه،یو

 صورت به شبخ چند نیا در هاپرسش یتمام. کندیم یریگاندازه ادیز اریبس تا کم اریبس از را کتابخانه کاربران تیرضا زانیم و

 Hassanzadeh)است دهیگرد مطرح( "کم یلیخ" تا "ادیز یلیخ") نهیگز از( کرتیل) یارزش 0 فیط کی اسیمق اساس بر و بسته

& Karimi, 2012) .اندازه یارهاابز که بیترت نیا به شد استفاده صاحبنظران نظرات از یریگاندازه ابزار ییروا آوردن بدست یبرا-

 یابزارها ییایپا یریگاندازه یبرا. شد اعمال هاپرسشنامه در آنان نظرات و دیگرد ارسال مربوطه حوزه متخصصان از نفر 17 به یریگ

 لیتحل یبرا. دیگرد برآورد 94% کرونباخ یالفا زانیم که شد استفاده پرسشنامه 37 لیتکم با کرونباخ، یالفا فرمول از یریگاندازه

 یاستنباط یهاآمار از هاتفاوت یداریمعن نییتع یو انحراف استاندارد( و برا نیانگیم ،یدرصد فراوان ،ی)فراوان یفیتوص آمار از هاداده

 اس. اس. یپ. اس افزارنرم از کار نیا انجام یبرا. شد استفاده3رسونیپ یهمبستگ ،2سیوال کروسکال ،1یتنیو من یهاآزمون شامل

 .است شده استفاده 27 نسخه

 ی پژوهشهاافتهی

 امعهج مشخصات آنها اتیخصوص بودن متفاوت به تیعنا با و کاربران و کتابداران)پژوهش یآمار یها جامعه به توجه با

 .گرددیم ارائه  دو و کی جداول قالب در یآمار

                                                           
1 Mann Whitney 
2 Kruskal –Wallis Test 
3 Pearson correlation 
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 شرقی آذربایجان استان در کتابداران جامعه شناختیجمعیت هایویژگی. 1 جدول

 

 یها یژگیو

– تیجمع

یشناخت  

Demographic 

characteristics 

تیجنس  

sex 
استخدام نوع  

employment 

التیتحص زانیم  

education 

کار سابقه  

experience 

کتابداران یسن تیوضع  

Age of librarian 

 مرد
male 

 زن

femal 
یرسم  

rasmi 
یمانیپ  

paymani 
یقرارداد  

gharardadi 

پلمید فوق  

Under 

graduate 

سانسیل  

graduate 

-فوق

سانسیل  

Post 

graduate 

1-5 6-10 11-15 15< 26> 26-35 3 6 - 4 5 45< 

یفراوان  

Frequency 
65 126 18 170 3 9 93 89 46 69 57 19 20 55 66 50 

  درصد

percent 
34% 66% 9/4% 89% 1/6% 4/7% 48/7% 46/6% 24/1% 36/1% 29/8% 9/9% 10/5% 28/5% 24/6% 26/2% 

 
 
 

 71 سال در  شرقی آذربایجان استان در کاربران شناختیجمعیت هایویژگی. 2 جدول

 
 تیجمع اطالعات

 کاربران یشناخت

Demographic 
characteristics 

of users 
 

 تیجنس

sex 
 یلیتحص مقطع

education 
 یلیتحص رشته

major 
 یسن تیوضع

Age 

 مرد
male 

 زن

female 

 پلمید

Under 
graduate 

 سانسیل

graduate 

 سانسیل فوق

Post 
Graduate 

 

 دکترا

Ph.D 

 یتجرب علوم

Experimental 
Science 

 یانسان علوم

Human 
Science 

 یاضیر علوم

Mathematical 
Sciences 

 یا حرفه و یفن

Technical 
and 

professional 

<20 20-30 30-40 >40 

 یفراوان

Frequency 
153 213 112 148 86 20 109 128 96 33 92 17 79 25 

 percent 41/8 58/2 30/6 40/4 23/5 5/5 29/8 35 26/2 9 25/1 46/4 21/6 6/8 درصد
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 24 جمعاً که دارد وجود سوال 4 بخش هر در. است شده لیتشک بخش 1 از نیکوئ و کامرون یسازمان فرهنگ پرسشنامه
 و( یبازار فرهنگ) C نماد ،(ساالرژهیو فرهنگ) B نماد ،(یخانوادگ فرهنگ) پرسشنامه در A نماد از منظور. باشدیم سوال
 نتظارا مورد و مطلوب وضع هم و هاکتابخانه در موجود وضع هم حاضر پرسشنامه در. باشدیم( کیبروکرات فرهنگ) D نماد

 از مولفه 1 هر در دهدیم نشان موجود وضع نیانگیم یبررس که همانطور. است گرفته قرار یبررس مورد کارمندان طرف از
 بیترت هب که است داده اختصاص خود به را موجود وضع نیانگیم از درصد نیشتریب( یبازار فرهنگ) C نماد یسازمان فرهنگ
-دهنده وندیپ ای یسازمان چسب ،(07/37) کارکنان تیریمد ،(12/31) یسازمان یرهبر ،(33/30) سازمان برجسته یهامشخصه

 .(3 جدول) باشندیم درصد( 07/31) تیموفق یهااریمع نیانگیم و( 70/32) یاستراتژ داتیتأک ،(79/47) یسازمان یها
 

 شرقیآذربایجان استان هایکتابخانه در سازمانی فرهنگ مطلوب وضع و موجود وضع میانگین. 3 جدول

 

 نبرجسته سازما یهامشخصه .1
 نیانگیم

 موجود وضع
 نیانگیم

 مطلوب وضع

A 
 را ودخ اطالعات گریباشد که افراد با همدیم یخانوادگ کامال یطیمح. است یشخص کامال مکان کی من سازمان

 48/59 21/05 کنندیم میتسه

B 19/14 19/06 .دارند سکیر رشیپذ به لیباشد که افراد تمایم ایپو نیکارآفر مکان کی من سازمان 

C 16/05 37/33 ستنده محور تیو موفق یباشد و افراد رقابتیم جینتا به یابیدست یاصل هدف است، محور جهینت من سازمان 

D 
-ینوع کار افراد را مشخص م یرسم یهاهیباشد، رویم محور کنترل و افتهی ساختار کامال مکان کی من سازمان

 16/28 22/70 کنند

 100 100 کل جمع
  یسازمان یرهبر .2

A 52/49 20/73 باشدیم افراد پرورش ای یساز لیتسه مشاوره، یمدلها قالب در عموماً من سازمان در یرهبر 

B 16/42 17/87 باشدیم یریپذسکیر ای ینوآور ،ینیکارآفر یمدلها قالب در عموماً من سازمان در یرهبر 

C 13/16 36/62 باشد.یم محور جهینت و یتهاجم ،یمنطق  یمدلها قالب در عموماً من سازمان در یرهبر 

D 17/91 24/53 باشدیم ییکارا ای یسازمانده ،یهماهنگ یمدلها قالب در عموماً من سازمان در یرهبر 
 100 100 کل جمع

 کارکنان تیریمد .3

A 55/30 19/59 باشد.یم یمشارکت و اجماع ،یمیکارت صورت به من سازمان در تیریمد سبک 

B 13/52 19/10 شودیم شناخته یآزاد یاعطا با همراه نوآور، ر،یپذ سکیر ،یفرد صورت به من سازمان در تیریمد سبک 

C 13/21 39/50 شودیم ییشناسا طلب تیموفق و ادیز یهاخواسته د،یشد رقابت صورت به من سازمان در تیریمد سبک 

D 17/81 21/75 شودیم ییناساش ارتباطات در ثبات و ینیبشیپ قابل ش،یآسا استخدام، تیامن صورت به سازمان در تیریمد سبک 
 100 100 کل جمع

 (یسازمان یهادهنده وندی)پ یسازمان چسب .4

A 51/81 19/73 (.باالست)تعهد  است متقابل اعتماد و یوفادار شود یم من سازمان یاعضا وندیپ باعث که یعوامل 

B 15/73 21/45 و توسعه است یشود تعهد به نوآوریم من سازمان یاعضا وندیپ باعث که یعوامل 

C 15/03 40/08 باشدیم اهداف به یابیدست و تیموفق بر دیشود تأکیم من سازمان یاعضا وندیپ باعث که یعوامل 

D 17/43 18/77 باشد.یها ماستیس و یرسم نیقوان شود یم من سازمان یاعضا وندیپ باعث که یعوامل 
 100 100 کل جمع

 یاستراتژ داتیتأک .5
A 50/18 22/09 است آن یها مشخصه از مشارکت و یگشودگ باال، اعتماد دارد، ها انسان توسعه بر دیتأک من سازمان 

B 
صورت  ارزشمند یهافرصت کشف یبرا)تالش دارد چالشها خلق و دیجد منابع به یابیدست بر دیتأک من سازمان

 19/42 23/35 (ردیگیم

C 
 مهم واملع بازار در شدن برنده و شرویپ یهدفها به یابی)دست دارد تیموفق و یرقابت اعمال بر دیتأک من سازمان

 13/32 32/07 شوند(.یم محسوب

D 17/15 22/62 (.هستند مهم دردسر یب و آسان اتیعمل و کنترل ،یی)کارا دارد ثبات و عملکرد بر دیتأک من سازمان 
 100 100 کل جمع

 تیموفق یارهایمع .6
A 49/32 21/81 کند.یم فیتعر افراد عالقه و کارکنان تعهد ،یمیت کار ،یانسان منابع توسعه یمبنا بر را تیموفق من سازمان 

B 17/07 22/77 (نوآور و دیتول یکند )رهبریم فیتعر بفرد منحصر و دیجد داتیتول داشتن یمبنا بر را تیموفق من سازمان 

C 
بازار رقابت  یکند )رهبریم فیتعر رقابت در یشتازیپ و یکار بازار در شدن برنده یمبنا بر را تیموفق من سازمان

 12/91 31/70 باشد(یم یدیعنصر کل

D 
 در نییپا یها نهیهز و آسان یبند زمان نان،یاطم قابل لی)تحو کندیم فیتعر ییکارا یمبنا بر را تیموفق من سازمان

 20/60 23/66 باشند(یم یاساس عناصر دیتول

 100 100 لک جمع
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 پژوهش پاسخ به پرسش
 رد؟یگیم قرار هافرهنگ از دسته کدام در یشرقجانیآذربا استان یعموم یهاکتابخانه بر حاکم یسازمان فرهنگ -

 اختصاص 177 عدد هانهیگز یتمام به سوم سوال در اگر ،یسازمان فرهنگ پرسشنامه سواالت به یدهنمره نحوه به توجه با
 که باشدیم 177 کل جمع از 3730/210 نیانگیم پس. دارد وجود C قسمت در سوال 1 چون شد، خواهد 177 جمعا کند دایپ

 نیانگیم نیباالتر یدارا گرید یهافرهنگ نیب در که شد خواهد درصد 2109/31 مقدار شود، محاسبه درصد 177 از اگر
 3374/22 نیگانیم با یمراتب سلسله فرهنگ آن از بعد و است استان یهادرکتابخانه حاکم فرهنگ یبازار فرهنگ و باشدیم

 در بیترت به زین 1711/27نیانگیم با یخانوادگ فرهنگ و 9333/27 نیانگیم با ساالرژهیو فرهنگ. باشدیم دوم تیاولو در
 .4 جدول دارند قرار چهارم و سوم تیاولو

 
 شرقیآذربایجان هایشهرستان عمومی هایکتابخانه در مطلوب و موجود فرهنگ میانگین: 4جدول

 

 بورکراتیک بازاری ساالرویژه خانوادگی شهرستان
 مطلوب موجود مطلوب موجود مطلوب موجود مطلوب موجود

 122/22 195 67/44 95 97/77 205 312/55 110 میانه اسکو
 26/47 42/27 34/74 19 22/53 49/77 60/68 32/69 معیار انحراف

 141 145 63 105 122 185 274 135 میانه اهر
 71/71 60/35 21/09 33/24 31/74 68/86 89/40 26/31 معیار انحراف

آذرشه
 ر

 115 125 61/66 140 120/55 185 303/88 175 میانه
 76/03 34/62 30/92 29/48 50/71 48/52 60/61 44/30 معیار انحراف

-بستان

 آباد
 113/75 100 75 115 76/25 120 335 272/50 میانه
 59/49 30/37 10 34/15 19/73 30/13 35/59 23/93 معیار انحراف

 111 120 79 125 110 115 300 245 میانه بناب
 25/59 30/49 8/94 40/42 47/82 24/72 40/46 51/03 معیار انحراف

 107/15 135 97/44 130/50 101/87 120 293/29 220 میانه تبریز
 28/96 30/95 35/95 40/56 32/38 28/24 390/17 37/79 معیار انحراف

 113/75 175 75 137/5 110 97/5 303/75 190 میانه جلفا
 39/66 37/63 31/62 21/01 5/77 11/9 28/39 46/54 معیار انحراف

چاراو
 یماق

 107/5 170 72/5 97/5 80 105 340 222/5 میانه
 3/53 70/71 38/89 31/81 28/28 56/56 63/63 24/74 معیار انحراف

خداآ
 فرین

 110 127/5 70 120 102/5 150 317/5 202/5 میانه
 7/07 53/03 7/07 7/07 3/53 49/49 3/53 10/6 معیار انحراف

 90 137/5 81/75 110 87/5 95 336/25 262/5 میانه سراب
 40/62 28/57 32/07 26/29 15/54 30/37 53/9 30/65 معیار انحراف

 92/08 95 71/25 120 88/75 117/5 347/91 252/5 میانه رشبست
 38/16 36/27 34/97 34/67 26/97 23/29 44/43 36/43 معیار انحراف

عجب
 شیر

 88/4 120 76/60 120 84 115 351 260 میانه
 24/39 18/6 15/97 39/71 23/02 23/8 35/6 60/41 معیار انحراف

 100 100 82 102 113 97 305 295 میانه کلیبر
 21/79 13/65 11/26 22/5 38/43 14/1 60/62 31/22 معیار انحراف

 88 100 66/28 120 107/14 116 338/57 245 میانه مراغه
 2954 26/90 39/06 40/85 46/67 31/65 31/05 50/3 معیار انحراف

 101 135 56 118 95 88 347 250 میانه مرند
 28/65 36/76 18/07 33/8 19/86 26/25 46/01 41/72 معیار انحراف

 121 160 79 170 98 80 302 195 میانه ملکان
 17/1 22/24 17/81 17/81 39/78 36/67 28/63 31/89 معیار انحراف

 111 105 81 150 100 120 310 210 میانه میانه
 15/16 27/47 33/80 28/93 22/63 18/5 34/64 45/22 معیار انحراف

ورزق
 ان

 111 150 81 95 100 157/5 310 197/5 میانه
 15/16 7/07 33/80 14/14 22/63 45/96 34/64 53/03 معیار انحراف

 102/5 125 100 135 120 100 277/5 245 میانه هریس
 3/53 30/74 7/07 22/8 7/07 19/87 10/6 60/14 معیار انحراف

هشترو
 د

 101 140 73 120 98 115 328 235 میانه
 22/19 51/76 25/64 34/89 46/04 34/56 28/41 40/62 معیار انحراف

 جمع
 کل

 107/18 134/03 83/67 217/3 101/3 125 307/68 123/6 میانه
 34/48 36/87 34/42 36/2 32/05 42/19 47/08 52/93 معیار انحراف
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 پژوهش یهاهیفرض
 .دارد ودوج یمعنادار تفاوت یشرق جانیآذربا استان یعموم یها کتابخانه یسازمان فرهنگ مطلوب و موجود وضع نیب -1
 یتنیومن آزمون از کتابداران نیب در نوع چهار در یسازمان فرهنگ موجود و مطلوب تیوضع نیب رابطه یبررس منظور به

 و مطلوب تیوضع نیب( >70/7p) یمعنادار سطح بودن کوچکتر به توجه با و جدول یهاداده اساس بر. است شده استفاده
 .دارد وجود یمعنادار رابطه یشرقجانیآذربا یعموم یها کتابخانه کتابداران نیب در یسازمان فرهنگ موجود

 
 کتابداران دگاهید از یسازمان فرهنگ مطلوب و موجود تیوضع یمعنادار آزمون: 0لجدو

 گروه

Groups 
 تعداد

number 
 یارتبه نیانگیم

Average rating 
 یتنیو من

Mann Whitney 
 یمعنادار سطح

sig 

 یخانوادگ

Family 

 Current 191 114/15 موجود
3466/5 0/000 

 Required 191 268/85مطلوب 

 ساالر ژهیو

Adhocracy 
culture 

 Current 191 223/03 موجود
12046/5 0/000 

 Required 191 159/07مطلوب 

 بازار

Market 

 Current 191 246/63 موجود
7710/00 0/000 

 Required 191 136/37مطلوب 

 بورکراتیک

Bureaucratic 

 Current 191 231/1 موجود
10677/00 0/000 

 Required 191 151/9مطلوب 

 
 .دارد وجود یهمبستگ کاربران تیرضا با یشرقجانیآذربا استان یعموم یهاکتابخانه بر حاکم یسازمان فرهنگ نیب -2

یم بر در را...  و مرجع امانت، مانند کتابخانه مختلف یهابخش که شدیم هیگو هشتکاربران شامل  یمندتیرضا یهاهیگو
 هرکدام تاس ذکر انیشا. دهدیم نشان کیتفک به را شده محاسبه اریمع انحراف وکاربران  یمند تیرضا زانیم 0جدول  گرفت

 .شودیم اشاره کدام هر یکل نیانگیم به مقاله در که اندشده یبندمیتقس یزتریر یقسمتها به ها هیگو از

 هاکتابخانه مختلف خدمات از کاربران تیرضا بر موثر عوامل: 1 جدول
 

 Level زانیم                                                                             

 کاربران تیرضا یهاهیگو
User Satisfaction options 

 یتمندیرضا میانگین
Mean Satisfaction 

 اریمع انحراف
standard deviation 

 0/98 2/93 کتابخانه تجهیزات
 0/97 2/7 (امانت بخش) کتابخانه یعموم خدمات
 0/89 2/7 مرجع بخش در کتابخانه یعموم  خدمات

 1/08 2/92 ...(و SDI معلولین،)کتابخانه ویژه خدمات

 1/02 2/38 یرساناطالع بخش در یعموم خدمات
 0/96 2/48 ایکتابخانه منابع

 1/26 2/78 ...(و یابیباز ،یکپ)کتابخانه اتینشر خدمات
 1/27 3/03 کتابخانه کتابداران عملکرد

 

 از  کاربران تیرضا و یشرقجانیآذربا استان یعموم یهاکتابخانه بر حاکم یسازمان فرهنگ انیم رابطه یبررس یبرا    

 آن یعنادارم زانیم و رنوفیاسم کولموگروف آزمونذکر است با توجه به  انیشا. شد استفاده رمنیاسپ کیناپارامتر آزمون

(7410/7Sig= و عدم )دول،ج یهاداده طبق. دیاستفاده گرد هاهیفرض یتمام یبرا کیناپارامتر یهاآزمون از جامعه بودن نرمال 
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 یمبستگه حاکم یسازمان فرهنگ و کاربران تیرضا نیب بیترت نیمحاسبه شد. بد 710/7 یمعنادار و 101/7 یهمبستگ بیضر

 (.1 جدول)دارد وجود( باال به متوسط)

 کاربران رضایت با حاکم سازمانی فرهنگ بین همبستگی آزمون: 0 جدول

 مستقل متغیر
independent variable 

 وابسته متغیر
dependent variable 

 همبستگی ضریب
correlation coefficient 

 معناداری
sig 

 حاکم سازمانی فرهنگ
 (ی)بازار

Current  organizational 
culture(Market culture) 

 کاربران رضایت
User satisfaction 

0/176 0/015 

 

 اساس رب حاکم یسازمان فرهنگ خصوص در یشرقجانیآذربا استان یعموم یهاکتابخانه کتابداران نظرات نیب -3

 نی،ویت من آزمون ناپارامتریک، یهاآزمون از فوق هیفرض آزمون یبرا. دارد وجود یمعنادار رابطه تیجنس ریمتغ

 یمعنادار حسط بودن بزرگتر به توجه با فوق جدول یهاداده اساس بر. شد استفاده فوق فرضیه اثبات یا رد یبرا

(70/7P>   )جودو یمعنادار رابطه تیجنس ریمتغ اساس بر یسازمان فرهنگ خصوص در  کتابداران نظرات نیب 

 (.9 جدول)ندارد

 ریمتغ اساس بر یسازمان فرهنگ خصوص در یشرقجانیآذربا استان یعموم یهاکتابخانه کتابداران نظرات نیب -4

 از التیتحص اساس بر کتابداران نظرات نیب یمعنادار برآورد یبرا. دارد وجود یمعنادار رابطه التیتحص زانیم

 یارمعناد سطح بودن بزرگتر به توجه با جدول یهاداده اساس بر. شد استفاده یتنیومن کیناپارامتر آزمون

(70/7P>  )یعنادارم رابطه التیتحص زانیم ریمتغ اساس بر یسازمان فرهنگ خصوص در کتابداران نظرات نیب 

 (.9 جدول)داشت وجود

 نوع ریمتغ اساس بر یسازمان فرهنگ خصوص در یشرقجانیآذربا استان یعموم یهاکتابخانه کتابداران نظرات نیب -0

 یاهداده اساس بر. شد استفاده یتنیومن آزمون از فوق سوال یبررس یبرا. دارد وجود یمعنادار رابطه استخدام

 بر یسازمان فرهنگ خصوص در کتابداران نظرات نیب ( <70/7P) یمعنادار سطح بودن بزرگتر به توجه با جدول

 (.9 جدول)ندارد وجود یمعنادار رابطه استخدام نوع ریمتغ اساس

 استخدام نوع و تحصیلی مقطع جنسیت، متغیرهای اساس بر سازمانی فرهنگ خصوص در کتابداران نظرات معناداری آزمون: 9جدول

 
 تیجنس

sex 
 تعداد

number 
 یارتبه نیانگیم

Average rating 
 یتنیو من

Mann Whitney 
 یمعنادار سطح

sig 
  مرد

male 
65 88/28 

 زن 0/165 3593/0

female 
126 99/98 

 سانسیل

graduate 
93 86/05 

 سانسیلفوق 0/153 3631/5

postgraduate 
89 97/2 

 یرسم

rasimi 
18 114/69 

 یمانیپ 0/098 1116/5

paymani 
170 92/36 
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 ریمتغ اساس بر یسازمان فرهنگ خصوص در یشرقجانیآذربا استان یعموم یهاکتابخانه کتابداران نظرات نیب -1
 .دارد وجود یمعنادار رابطه کار سابقه

بر  یازماندر خصوص فرهنگ س یشرقجانیآذربا استان یعموم یهانظرات کتابداران کتابخانه نیرابطه ب یبه منظور بررس   

 سطح بودن بزرگتر به توجه با جدول یهاداده اساس براستفاده شده است.  سیسابقه کار از آزمون کروسکال وال ریاساس متغ

 وجود یمعنادار رابطه کار سابقه ریمتغ اساس بر یسازمان فرهنگ خصوص در  کتابداران نظرات نیب(  P>70/7) یمعنادار

 (.7 جدول)ندارد

 کار سابقه متغیر اساس بر سازمانی فرهنگ خصوص در کتابداران نظرات معناداری آزمون :7 جدول

 کار سابقه

experience 

 تعداد

number 

 ایرتبه میانگین

Average rating 

 والیس کروسکال

Kruskal Wallis 

 معناداری سطح

sig 
1-5 46 101/23 

4/862 0/182 6-10 69 96/23 
11-15 57 85/16 
>15 19 115/03 

 

 

 یریگجهینت و بحث

 و کامرون مدل از( قیتحق سوال)یشرقجانیآذربا استان یعموم یهاکتابخانه در قالب یسازمان فرهنگ ییشناسا یبرا

 یسازمان فرهنگ نوع چهار ب،یرق یهاارزش چارچوب از استفاده با هاآن. (Cameron & Quinn, 2011)شد استفاده نیکوئ

 بر یبتنم فرهنگ ،(یادهوکراس)ساالرژهیو فرهنگ ،(یهمکار ای یتعاون ،یالهیقب) یخانوادگ فرهنگ: کردند فیتعر را ریز

 ییشناسا و یابیزار سنجش، یبرا که را «یسازمان فرهنگ یابیارز ابزار» نیکوئ و کامرون نیهمچن. یمراتب سلسله فرهنگ و بازار

 نیا در یسازمان فرهنگ انواع از کی هر یابیارز یبرا. کردند ارائه رود،یم کار به سازمان در فرهنگ نوع چهار ینسب یبرتر

 انسجام نان،کارک تیریمد سازمان، یرهبر سازمان، بر حاکم اتیخصوص: شودیم استفاده ریز شرح به یکل اریمع شش از ابزار،

 از کی هر یابیارز در اریمع شش احتساب با ب،یترت نیبد. تیموفق یارهایمع و سازمان یاستراتژ بر تمرکز و دیتأک سازمان،

 را سازمان مطلوب و جاری فرهنگ سوال، 24 شامل یاپرسشنامه با یسازمان فرهنگ یابیارز ابزار ها،فرهنگ چهارگانه انواع

 نیانگیم از درصد نیشتریب یبازار فرهنگ ،یسازمان فرهنگ از مولفه 1 هر در داد نشان هاداده تحلیل و تجزیه کند،یم یابیارز

 . است داده اختصاص خود به را(  2109/31) موجود وضع

 ,Abdollahi, Hadavandi & Ebrahimiی)میابراه و یهداوند ،یعبدالله یهاافتهی با پژوهش از بخش نیا یهاافتهی

 یم نیبنابرا. دارد مطابقت (Ole Pors, 2008)پرساول و (Shepstone & Currie, 2007)هیکور و شپستون و( 1370) (2016

-یاصل توجه و هستند گراجهینت کارکنان و باشدیم یوربهره و ییکارا رقابت، با تیمحور یبازار فرهنگ در داشت انیب توان

 وشکسخت و مولد طلب،چالش رهبران. هستند جوهدف و نموده رقابت گریکدی با کارکنان. کارهاست درست انجام شان

 یابیدست و یترقاب اقدامات بر بلندمدت دیتأک. است شدن برنده بر دیتأک سازد،یم متحد هم به را سازمان که زییچ آن. هستند

 شیب کنترل و نظارت بر فرهنگ نیا در. شودیم فیتعر بازار در نفوذ زانیم حسب بر تیموفق و است یکم مقاصد و اهداف به

. دارد سازمان یاخلد مسائل به نسبت شترییب تیاهم ط،یمح راتییتغ و یسازمان برون مسائل اما شود،یم دیتأک رییپذانعطاف از
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 روشن را خود انتظارات اهداف، کردن مشخص و زییربرنامه با رانیمد. هستند گراهدف رانیمد و رهبران فرهنگ، نیا در

-یم ابالغ و نیتدو را مربوطه هایدستورالعمل و مشخص را کارکنان از کی هر نقش و فیوظا رانیمد. کنندیم

 توان یم یبازار فرهنگ اتیخصوص به توجه با نمود یبررس توان یم زین گرید منظر از را موضوع نیا. (Robbins, 2005)کنند

 یلیدل تواند یم هاآن تیرعا به ها کتابخانه کارکنان همه یبندیپا و لزو و شده نییتع شیپ از ها نامه نییآ وجود داشت انیب نیچن

 یدار ییایزام و تهایقابل خود نوع در زین یبازار فرهنگ گرچه. باشد یعموم یها کتابخانه در یفرهنگ نیچن بودن حاکم بر

 امر در صوصاخ ها کتابخانه اداره در کتابداران تیخالق یحدود تا تواتند یم فرهنگ نیا به صرف هیتک رسد یم نظر به یول

 .دینما محدود کاربر جذب

 و (Mehdizadeh & Hassanzadeh, 2012)زادهحسن و زادهیمهد یهاافتهی با بخش نیا جینتا گرید یسو از    

 یخانوادگ فرهنگ ،یسازمان فرهنگ انواع انیم از که افتندیدر زادهحسن و زادهیمهد. دارد رتیمغا (Karimi,  2011ی)میکر

 یعموم ایهکتابخانه بر حاکم یسازمان فرهنگ ،یمیکر پژوهش در و دارد تیاولو زیتبر شهر هایدانشگاه یهاکتابخانه در

 . بود یمراتب سلسله فرهنگ ،یدانشگاه هایکتابخانه بر حاکم یسازمان فرهنگ و یقوم فرهنگ تهران شهر

 یعموم یاهکتابخانه کتابداران نیب در یسازمان فرهنگ موجود تیوضع و مطلوب تیوضع پژوهش پژوهش اول هیفرض

 ژوهشپ یهاافتهی اساس بر.  داد قرار یبررس مورد معنادار اختالف وجود عدم ای و وجود خصوص در را یشرق جانیآذربا استان

 یمومع یهاکتابخانه کتابداران نیب در یسازمان فرهنگ موجود تیوضع و مطلوب تیوضع نیب داد نشان آزمون جهینت

 در غالب یسازمان فرهنگ عنوان به یبازار یسازمان فرهنگ ج،ینتا به توجه با. دارد وجود یمعنادار اختالف یشرقجانیآذربا

 یانوادگخ فرهنگ کتابداران نظر از مطلوب فرهنگ که یحال در شد، شناخته یشرق-جانیآذربا استان یعموم یهاکتابخانه

 ,Berrio)ویبر ،(Shepstone & Currie, 2007)هیکور و شپستون ،(1371)یمیکر و زادهحسن یهاافتهی با جینتا نیا. باشدیم

 کرد انیب نیچن توانیم. است همسو (Brooks, 2007)بروکس ،(Ole Pors, 2008)پرساول  ،(Abbasi, 2009ی)عباس ،(2003

 زین اربرانک یحدود تا و کارکنان یبرا ییهاتیمز تواندیم گرچه یبازار فرهنگ یعموم یها کتابخانه کتابداران نظر از که

 یخانوادگ فرهنگ باشند، یم تررنگ پر کاربر نقش که ییهاطیمح و یفرهنگ یهاطیمح در یول باشد داشه موارد از یبرخ در

 کی یااعض کارکنان که تصور نیا و یمیت یکارها به نهادن ارزش کارکنان، عمل یآزاد مانند ییهاتیمز وجود به توجه با

 .  باشدیم یشتریب اقبال یدارا هستند خانواده

 تیرضا با یشرقجانیآذربا استان یعموم یهاکتابخانه بر حاکم یسازمان فرهنگ نیب که پژوهش دوم هیفرض خصوص در

 یمعنادار و 101/7 یهمبستگ بیضر با رمنیاسپ یهمبستگ یآمار آزمون پژوهش، یهاافتهی طبق. دارد وجود یارابطه کاربران

 یهاافتهی با بخش نیا جینتا. دارد وجود یمعنادار رابطه حاکم یسازمان فرهنگ نوع و کاربران تیرضا نیب دهدیم نشان/ 710

 یسازمان فرهنگ و کاربران تیرضا نیب معنادار ارتباط داشتیم انیب که (Rashid, 2008)دیراش و( 1399) یفراهان یواشقان

 (Hassanzadeh & Hokmabadi, 2015ی)آبادحکم و زادهحسن یهاافتهی با جینتا گرید یسو از. باشدیم همسو دارد، وجود

 یاالب نسبتا نیانگیم وجود به توجه با رسد یم نظر به. دارد رتیمغا (Hassanzadeh & Karimi,  2012ی)میکر و زادهحسن و
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 شده گزارش باال نسبتا رییمتغ دو نیا یهمبستگ زانیم یعموم یهاکتابخانه در( 73/3)کاربران با کتابداران یعموم عملکرد

 .است

 از)یانسازم فرهنگ یرهایمتغ نیب معنادار اختالف وجود آزمون دنبال به پژوهش ششم تا سوم یهاهیفرض خصوص در

 نظرات نیب هشپژو یهاافتهی اساس بر. بود کار سابقه و استخدام نوع الت،یتحص زانیم ت،یجنس یرهایمتغ و( کتابداران نظر

 بخش نیا جینتا نداشت وجود یمعنادار اختالف چکدامیه در فوق یرهایمتغ هیپا بر یسازمان فرهنگ خصوص در کتابداران

 (Abbasi & etc. 2009)همکاران و یعباس و (Mehdizadeh & Hassanzadeh, 2012)زادهحسن و زادهیمهد یهاافتهی با

 توجه با رسدیم بنظر. داشت رتیمغا (Hassanzadeh & Karimi, 2012)کریمی  و زادهحسن قیتحق جینتا با و باشدیم همسو

 فرهنگ نیا اتیخصوص از فوق سطور در  که همانطور و است یبازار یبررس مورد کتابداران نیب در حاکم فرهنگ نکهیا به

 ،است مادر سازمان یسو از شده کتهید ینوع به که عملکرد یاستانداردها خاطر به یحدود تا تواندیم امر نیا شد، ذکر

 هستند یرقابت طیمح در آنها یاجرا به ملزم دارند، گریکدی با که یسازمان و یفرد یهاتفاوت نوع هر با کارکنان یتمام نیبنابرا

 شده حاصل جینتا هبناب.باشد داشته یچندان تأثیر آنها عملکرد یرو بر تواند ینم کارکنان یشناخت تیجمع یرهایمتغ نیبنابرا

 بر( یخانوادگ) یسازمان فرهنگ نوع نیا. دارند تمایل گروهی سازمانی فرهنگ الگوی به بیشتر کتابداران داشت انیب توانیم

 نیا رد. است کنترل و ثبات از شتریب هاارزش در عمل یآزاد شد گفته که همانطور اما دارد تمرکز یداخل موضوعات یرو

 قیطر زا سازمان تیریمد ،یخانوادگ فرهنگ در. است یعموم توافق و مشارکت ،یمیت کار قیطر از سازمان تیریمد فرهنگ

 یهاحدوا بارز یهایژگیو از مراتب سلسله وجود عدم و یمیت کار و ارتباطات. است یعموم توافق و مشارکت ،یمیت کار

 بر که دهدیم نشان جهینت نیا و ،یتجار سازمان یاعضا تا هستند خانواده کی یاعضا یمنزله به شتریب افراد. هستند یکار

 انجام یومعم توافق با و یمیت صورت به کارها که هستند نیا خواهان کارمندان ،یعموم یهاکتابخانه کتابداران نظر اساس

 ییناساش مطلوب فرهنگ عنوان به را یخانوادگ یسازمان فرهنگ ،یعموم یهاکتابخانه در کتابداران پژوهش نیا در. شوند

 هنگفر نکهیا به توجه با داشت، وجود یسازمان فرهنگ و کاربران تیرضا نیب یمعنادار رابطه گرید یسو از. نمودند

 تیمحور و باشدیم کاربرمدار سازمان کی عنوان به زین کتابخانه و است( یخانوادگ)مطلوب فرهنگ با ریمغا( یبازار)موجود

 فرهنگ و یجار فرهنگ در اختالف نیا وجود بتوان دیشا باشد،یم کتابخانه یخارج و یاصل هدف عنوان به کاربر دادن قرار

 .شناخت هاکتابخانه نیا در ییکارا عدم در یمهم عامل عنوان به را کتابداران انتظار مورد

 ات کاربردی شنهادیپ

 در ییهاکارگاه یبرگزار کند،یم فایا سازمان ارتباطات در یمهم نقش جزء یسازمان فرهنگ مقوله نکهیا به توجه با. 1

 در یآگاه جادیا در تواندیم آنها یمنف و مثبت ابعاد و یسازمان فرهنگ انواع با هاکتابخانه کارکنان ساختن آشنا جهت

 .باشد ثمر مثمر کارکنان

 افتهی ساسا بر یعموم یها کتابخانه سازمان در مطلوب فرهنگ و حاکم فرهنگ نیب تفاوت وجود به نکهیا به توجه با. 2

 یکل یاستهایس نیتدو در اندرکاران دست و رانیمد شود یم شنهادیپ مشابه، یها پژوهش ریسا و حاضر پژوهش یها
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 جادیا و اربرانک شتریب تیرضا به دنیرس جهت یمدار یمشتر فرهنگ به فرهنگ رییتغ به نسبت هاکتابخانه سازمان

 .ندینما اقدام کتابداران نیب یهمدل و تیخالق

 قدردانی

 یدر اجرا یو همکار یمعنو تیبه خاطر حما هیدانشگاه الزهرا و کادر آموزش شعبه اروم یاز معاونت محترم آموزش

 شود. یم یپژوهش حاضر قدردان

 تعارض منافع 

 نشده است. انیب سندگانیگونه تعارض منافع توسط نو چیه
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