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 دهيچك
 يسازمانو تعهد  سونيدن يسازمانابعاد فرهنگ پژوهش حاضر با هدف بررسي رابطه بين  :هدف

 .انجام شد 1389كاركنان كتابخانه هاي دانشگاه تهران در سال 
 از ها داده يگردآور نحوه ثيح از و كاربردي قيتحق كي هدف ثيح از حاضر پژوهش :روش
 نوع از قيتحق يرهايمتغ نيب ارتباط ثيح از و ديآ يم شمار به يشيمايپ -يفيتوص قاتيتحق نوع

جامعه آماري شامل . است يساختار معادالت يساز مدل بر يمبتنمشخص  طور به و يهمبستگ
  .مديران و كاركنان كتابخانه هاي دانشگاه تهران است

 كه است آن دهنده نشان يساختار معادالت مدلسازي روش به اتيفرض آزمون جينتا :ها افتهي
 با) و ماموريت يريپذ، انطباق يسازگارشدن در كار،  ريدرگ(ابعاد آن  و يسازمانفرهنگ  نيب

  . دار وجود دارد يمعنرابطه  كتابخانه هاي دانشگاه تهران كاركنان يسازمانتعهد 
، يريپذ، انطباق يسازگارثبات و شدن در كار،  ريدرگ، يسازمانفرهنگ : يديكل يها واژه

  يسازمان، تعهد ماموريت
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  مقدمه
 تيربت فهيوظ كه اند شده ليتبد يا دهيچيپ يها سازمانبه  ها دانشگاهامروزه، 

 ارياختبا در  مراكز نيا. دارند بر عهدهگوناگون  يها رشتهمتخصصان جامعه را در 
، در يقاتيتحق يابزارهاو پژوهشگران و  انيدانشجو، انبوه عيوس امكاناتداشتن 
پرداخته و به  قيتحقمختلف به  يها نهيزمدر  توانند يم كهقرار دارند  يتيموقع

 قيتحق  دانشگاه، يها رسالتاز  يكي. نديمان كمك يبشرتمدن  شبرديپو  شرفتيپ
بدون داشتن  يدانشگاه چيه. است كتابخانه، قيتحق يابزارهااز  يكيو 

و  يغفور ريم( ابديبه رسالت خود دست  تواند ينم ديمفو  كارا يا كتابخانه
به سرعت  ميكن يم يزندگكه ما در آن  ييايدناز طرفي ديگر،  ).36: 1386، يعيشف

موفق  ييها سازمان دهيچيپ طيمح نياو در  باشد يمو تحول  رييتغ در حال
 يبقا ها آنموثر  ياجرامناسب و  يها ياستراتژ يطراحخواهند بود كه بتوانند با 

 يسازمانحركت فرهنگ  نيادر  تيموفقعامل  نيتر مهم كنند؛ نيتضمخود را 
كه  يانسازممخالفت فرهنگ  ليدلبه  ياستراتژ كيممكن است اعمال  رايزاست 

توجه به ارتباط  با. رد شود ايافتاده  ريتاخبه  باشد يممجموعه اعتقادات سازمان 
از  يقيدقجاست كه شناخت كامل و ه ب ،يسازمانبا فرهنگ  ديجد يها ياستراتژ

  .رديگصورت  يسازمان رهنگف
منبع  نكهياو با توجه به  باشد يمسازمان  كي يزندگ وهيش يسازمان فرهنگ

از فرهنگ  متأثرآن است، عملكرد افراد در سازمان  يانسانان منبع هر سازم ياصل
كه  نياموفق شود مگر  تواند ينم يسازمان چيه گريد يسواز . باشد يمسازمان 

 قباشند و در جهت تحق تهتعهد داش ينوعاعضا و كاركنان سازمان نسبت به آن 
ه اهداف خود به ب دنيرس يبراكه سازمان  يعواملاز  يكي .اهداف آن تالش كنند

 ،يسازمانتعهد لذا  .افراد نسبت به سازمان است يبنديپااست، تعهد و  ازمندينآن 
تعهد . سازمان است يها تيمأموربه اهداف و  يرفتار - ينگرشارتباط  ينوع

  . شود يم يناشفرد  يارزشنگرش محسوب و از نظام  ينمودهااز  يسازمان
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 رياخاست كه در چند دهه  يموضوع يسازمانبر تعهد  يسازمانفرهنگ  ريتأث
مباحث مربوطه مطرح شده كه  نهيشيپادعا در  نياواقع شده و  ياديزمورد توجه 

 يعبارت، به هاست آنموفق در فرهنگ  ريغموفق و  يها سازمان زيتماوجه 
در فرهنگ  ندملموس قدرتم ريغموفق در عوامل  يها سازمان ريچشمگ تيموفق

 ييادعا نيچن رغميعلكاركنان نهفته است؛  يباورهاو  ها ارزش، ها آن يسازمان
 .اند كرده يبررس يكمطور ه الزم و ب يها دقتموضوع را با  نيا ياندك قاتيتحق
 :1381 ،يزاهدو  يسپاس ريم(است  شتريب يها كنكاش ستهيشاامر  نيا ،نيبنابرا

73.(   
 ياتيح يها انيشرو  يآموزشمهم از نظام  يجزئ يدانشگاه يها كتابخانه

و  يعلم يها جنبهو از  روند يمجوامع به شمار  يپژوهشو  يآموزش يها كانون
 نياكاركنان  شتريبهر چه  تعهدو  نهيبه كاركرد. دارند يا ژهيو تياهم يفرهنگ

 ياديص( كند يم ليتسهجوامع را  يفرهنگو  يعلم يها هدفبه  يابيدستنهادها، 
دانشگاه تهران به مثابه يك سازمان  در حقيقت، كتابخانه هاي ).1387، و همكاران

فرهنگي  يها يژگيواز فرهنگ سازماني خاص خود برخوردار بوده و بررسي 
 ميبرآن قيتحق نياما در ؛ لذا در تعهد سازماني كاركنان شايسته بررسي است ها آن

قرار  يبررسدانشگاه تهران مورد  يهاكتابخانه كاركنان  نيبرابطه را در  نياكه 
  .ميده

  
  يسازمانهنگ فر

 فيتعر گريداز محققان  ياريبسو  شناسان جامعه، شناسان مردمفرهنگ توسط 
 يزندگخاص  وهيش يمعنفرهنگ به  كهتوافق دارند  ها آنو اغلب ت شده اس

 كيافراد در  يزندگ وهيشاشاره به  زين يسازمانفرهنگ  بيترت نيبد. مردم است
، هنجارها، نيقوان، ها ارزشتقادات، فرهنگ به عنوان اع يكلبه طور . سازمان دارد

 »مشترك«واژه . شده است فيتعراز افراد  يگروهمشترك  يها سنتنمادها و 
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و به  استيپوفرهنگ . سازد يمگروه منحصر به فرد  كي انيمفرهنگ را در 
  . )10: 1988، 1گوديكانست و تينگ تومي(د شو يممنتقل  گرانيد

تعداد  ،رياخسال  30در . بوده استاز مطالعات  ياريبسفرهنگ موضوع مهم 
تا ابعاد مختلف فرهنگ را مشخص و  اند كردهاز مطالعات تالش  يتوجهقابل 
) 1980 ؛2001(2مطالعه مربوط به هافستد نيتر معروف انيم نيادر . كنند فيتعر

 ،نانياطمبعد فاصله قدرت، اجتناب از عدم  5هافستد در مجموع . است
كوتاه مدت را /بلند مدت شيگراو  ييخوزن /ييخومرد ،ييگراجمع / ييفردگرا
 اريبسپژوهش در مورد فرهنگ كه مورد استقبال  نيدتريجداما  .كند يم يمعرف

 نيا. صورت گرفته است) 2002(ن گرايدو 3قرار گرفته توسط هاوس ياديز
در  كهست ا ياچند مرحله  يااست و برنامه  معروف 4مطالعه به پژوهش گلوب

را  يسازمان يرهبرو  يسازمان، فرهنگ ياجتماعفرهنگ  انيمط آن محققان رواب
 61از  ياجتماعو علوم  تيريمد شمندياندمحقق و  150حدود . اند كرده يبررس
 يتئور كي جادياگلوب  ياصلهدف . اند داشته يهمكارمطالعات  نيادر  كشور
 يرهايمتغاثرات  ينيب شيپو  درك، نييتب يبرابر پژوهش  يمبتنو  يتجرب
. است ندهايفرا نيا ياثربخشو  يسازمان يها نديفراو  يرهبر يروبر  يفرهنگ

منتسب به پروفسور  يسازمانفرهنگ  نهيزماز مطالعات معروف در  گريد يكي
   . باشد يم زين قيتحق نيادر  يسازماناست كه مدل فرهنگ ) 2000( 5سونيدن ليدان

 يطانجام داد و  يقيتحق يبخشو اثر  يسازمانفرهنگ  نهيزمدر  سونيدن
 ياثربخشو  طيمح ،ياستراتژ نيبكه رابطه مناسب  ديرس جهينت نيامطالعاتش به 

و  يسازمان طيمح رييتغ ايثبات  زانيم لبر اساس دو عامكه است  يا گونهبه 
ابعاد فرهنگ (نوع فرهنگ  چهار سازمان رونيب ايسازمان بر درون  ديتأك زانيم
  : ازعبارتند وجود دارد كه ) سونيدن

 ينيكارآفر اي يريپذفرهنگ انطباق  يها يژگيو از: يريپذفرهنگ انطباق ) الف
 ديتأكبوده و  ريمتغسازمان  طيمحوجود دارد كه  ييها سازماناست كه در  نيا

 نيتأم انيمشتر يازهاينتا  شود يمسازمان است و كوشش  رونيببه  زينسازمان 
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كه بتوان  رنديگ يمقرار  ديتائد مور ييباورهافرهنگ هنجارها و  نياگردد، در 
نمود و بر اساس آن  ريتفسو  يشناسائرا  طيمحعالئم موجود در  لهيوسبدان 

 يسازمان نيچنگرفت  شيپدر  يمناسبرفتار  ايواكنش مناسب از خود نشان داد 
را  نيابه سرعت از خود واكنش نشان داده و توان  ديجد يها طرحدر برابر  ديبا

مجموعه  ديجدكار  كيانجام  يبراو  دينماساختار  ديدتجداشته باشد كه 
 يها شركت ،يابيبازار يها سازمانكه  رديگ شيپرا در  يديجد يرفتارها
  .هستند يفرهنگ نيچن يدارا يشيآراكننده لوازم  ديتول يها شركتو  كيالكترون
سازمان را در  تواند يماست كه  يرفتار يهنجارها ينوعفرهنگ مشوق  نيا

كند،  يبانيپشت نينو يرفتارهادر قالب  يطيمح ينمادها ريتفسو  جمهكشف، تر
  .پاسخ شتابنده بدهند يطيمح يازهاينبه  ديبا ها سازماننوع  نيا

بر آن حاكم  يفرهنگ نيچنكه  يسازمان ) :يتيمأمور( يتيمأمورفرهنگ ) ب
 نديب ينمدر خود  يالزامكند اما  نيتأمرا  يرونيب طيمح يازهاينتا  كوشد يماست 

نوع فرهنگ از  نيا يبند جمعدر  رديگقرار  راتييتغ خوش دستكه به سرعت 
 تيمأمور، و تيمأمور، هدفاز  يژرفشناخت  رود يمانتظار  يسازمان يها انسان

 يجار فيوظاو  يشغل يها نقش نييتبفراتر از  يگاهكه  باشندسازمان داشته 
سازمان،  كياستراتژ يريگفرهنگ بر جهت  نيا ياصل هيتك. دارد يمبر  افراد

و دوردست است و رهبران سازمان  يآرمان يها هدفبه  يابيدستو  ينگر ندهيآ
 ديدو آن را در معرض  كنند يم ميترسرا  ندهيآ شوند يممشترك  دگاهيد يدارا

 ياعضا كيكاي يبراكه  ديآ يمدر  يا گونهبه  ريتصوو  دهند يمهمگان قرار 
  .دكن يم دايپ يخاص تياهمسازمان 
فرهنگ بر دخالت دادن و مشاركت  نيا ديتأك نياول :يمشاركتفرهنگ ) ج

سازمان  يرونيب طيمحو شتابنده  رييتغدادن در كارها، توجه به انتظارات در حال 
 يبازده شيافزاو  ازهاينبه  عيسر ييگوحالت، پاسخ  نيااست، هدف سازمان در 

سازمان، باعث  يها تيالفعر فرهنگ، دخالت و شركت د نيا دگاهيداست كه از 
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 يبازارهاتعلق و تعهد در افراد سازمان است كه بتوان با  ،تيمسئولحس  شيافزا
  .حاصل كرد قيتطبو پر رقابت  رييتغدر حال 

بر آن  يفرهنگ نيچنكه  يسازمان ) :يسازگار( هيروبر تداوم  يمبتنفرهنگ ) د
 ينسبثبات  يدارا طيمحو در  كند يم ديتأكحاكم است بر امور درون سازمان 

 يسازمان نيچن رديگ يم شيپتداوم را در  ينوعو از نظر رفتار  كند يم تيفعال
مشخص و با ثبات انجام كارها  وهيش اياست كه در آن روش  يفرهنگ يدارا

در امور سرنوشت ساز  ژهيبه وبه مشاركت افراد  و رديگ يممورد توجه قرار 
افراد با  يسازگاراوم در رفتار، به تد يول شود ينم يتوجهسازمان چندان 

كه  شود يمداده  ياديز تياهم يمساعو اشتراك  يهمكارمرسوم،  يها سنت
ت با راندمان باال اس يكارائانسجام و داشتن  ،يكپارچگيسازمان در گرو  تيموفق

  .)100: 1377 ،به نقل از اعرابي و پارساييان 6نزيراب(
 يفرهنگ هايالگو عانوا ييشناسا به كه ييها پژوهش از يبرخ به ادامه در
 يپژوهش در 7بروكس ايگارس. شود يم اشاره اند پرداخته ها كتابخانهر ب حاكم
 به وابسته كتابخانه 100 و يكتابخانةدانشگاه 625 در را حاكم يفرهنگ يالگوها
 يو يبررس جينتا .داد قرار سهيمقا مورد كايآمر يقاتيتحق يها كتابخانه انجمن
 يالگو كتابخانه نوع دو هر بر حاكم يسازمان فرهنگ يالگو كه نيا با داد نشان

 يگروه يسازمان فرهنگ يالگو به تر شيب كتابداران يول ،باشد يم يمراتب سلسله
 ).2007گارسيا بروكس، (د دارن ليتما

سازماني  فرهنگ يالگو يبررس به 8، شپستون و كاريگريد يپژوهش در
 انجام پژوهش جينتا خالف بر .پرداختند كانادا در چوان ساسكا دانشگاه كتابخانة

 غالب يفرهنگ يالگو كه داد نشان پژوهش نيا جينتا، بروكس ايگارستوسط  شده
 كتابداران دگاهيد از كه يحال در است؛ يبازار فرهنگ يالگو ،كتابخانه نيا در

 مطلوب يالگو ،يگروه و نيكارآفر فرهنگ يالگو ،كتابخانه نيا در شاغل
   ).358: 2008شپستون و كاري، (د باش يم



 55 ________________________________  …بررسي رابطه بين فرهنگ سازماني و تعهد سازماني
  

 

 فرهنگ رابطة يبررس به يپژوهش در همكارانش و يمظفر نيام زين رانيا در
 .پرداختند جامع دانشگاه نه يها دانشكده يرؤسا در يرهبر يها سبك و يسازمان
 فرهنگ و موجود يسازمان فرهنگ انيم كه داد نشان ها آن هاي يافتهل يتحل
 وجود فاصله رانيا بزرگ يها دانشگاه در يعلم ئتيه ياعضا دگاهيد از ،يآرمان
 نيا بر يمراتب سلسله فرهنگ يالگو پژوهش نيا هاي يافتهس اسا بر .دارد

 ئتيه ياعضا دگاهيد از مطلوب يالگو كه يحال در است، حاكم ها دانشگاه
 ).1387، همكاران و يمظفر نيام(ت اس نيكارآفر فرهنگ يالگو ،يعلم

 يالگو ييشناسادر مورد ) 1388(ش م عباسي و همكاراندر تحقيقي كه خان
 بر آن ريتأثسنجش  و ها دانشگاه يمركز يها كتابخانهبر  حاكم يسازمان فرهنگ

 يالگو دانش انجام دادند، به اين نتيجه رسيدند كه سه تيريمد ياجرا زانيم
 يمركز يها كتابخانه بر يبازار و يمراتب سلسله ،يگروه يسازمان فرهنگ

 ،ها كتابخانه نيا در شاغل كتابداران دگاهيد و از است حاكم شگاه هاي جامعدان
  .است نيكارآفر و يگروه يالگو مطلوب، يسازمان فرهنگ يالگو

فوق بر اساس مدل فرهنگ سازماني كامرون و  يها پژوهشدر حقيقت، تمام 
بوده است كه چهار نوع الگوي فرهنگي گروهي، كارآفرين، ) 1999( 9كوئين

 يها پژوهشلذا، . شناسايي كردند ها سازمانسله مراتبي و بازاري را براي سل
بر  ها كتابخانه بر حاكم يسازمان فرهنگ يالگو نيب هرابط يبررس به يمحدود

پرداخته  ها آنعهد سازماني كاركنان ت همچنين رابطه آن با و اساس مدل دنيسون
  .بطه استاز اين رو، اين پژوهش به دنبال بررسي اين را. است
  

  يسازمانتعهد 
اگرچه . وجود دارد يسازماندر رابطه با مفهوم تعهد  ياگسترده  اتيادب
است  دهيعق نيا فيتعر نيتر يعموماما  ،شده استارائه از تعهد  يمتنوع فيتعار

ت كاركنان و سازمان شكل گرفته اس انيمكه  يريزنجكه تعهد عبارت است از 
ساختار  كي نبه عنوا يسازماناز تعهد  سندگانينواز  يتعداد ).8: 1992، 10لي(
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، 11بنكهوف(د كنن يمبحث  يسازمان يبخشاثر  ليتحلو  هيتجز يبرا ياگسترده 
به سازمان در نظر  يروانو  يعاطف يوابستگبه عنوان  يسازمانتعهد  ).701: 1997
به  يعاطفمتعهد است، به لحاظ  داًيشد كه يفردبر اساس آن  كه شود يمگرفته 

و از  شود يم ريدرگو در آن  كند يم مشاركتازمان وابسته بوده، در سازمان س
 يسازمان تعهد ).12: 1982و همكاران،  12مودي(د بر يمدر سازمان لذت  تيعضو

 ها آنبه ماندن  ميتصمبا مشاركت كاركنان و  ماًيمستقاست كه  يكارنگرش  كي
ماتيو و (د باش يممرتبط  يركادر سازمان مرتبط است و به طور آشكار با عملكرد 

 يسازماناز تعهد  يجامع فيتعر كي ميبخواهاما اگر ). 171: 1990، 13زاجاك
 1991در سال  14و آلن ري يم. و آلن اشاره نمود ري يم فيتعربه  ديبا، ميدهارائه 

  . قائل شدند زيتما 17يهنجار، 16مستمر ،15يعاطفابعاد تعهد  انيم
  :شود انيب ريزدر سه فاكتور  تواند يم فيتعر نيا يمفهومطور  به
  يسازمان يها ارزشدر قبول اهداف و  يقواعتقاد   - 1
  تالش قابل توجه به خاطر سازمان يريكارگ به ليتما  - 2
  به عضو بودن در سازمان اقياشت  - 3
 سهتعهد در  يبعدچند  تيماه يريگ ندازها يبرارا  ياسيمقو آلن  ري يم

  :عبارتند ازكه  اند كرده يطراحبخش مجزا 
 گردد يمبه سازمان بر  يوابستگبه احساس تعلق داشتن و  :يعاطفتعهد  – 1
حقوق،  زانيم رينظ يكار اتيتجربو  يسازمان، ساختار يشخص يها يژگيوو به 
تعهد  كه يكارمندان. ارتباط دارد ها مهارتنقش، و تنوع  يروشن، يسرپرستنحوه 
و خود را نسبت به تحقق  بندنديپا شتريب شانيها ارزشبه  دارند، يباالتر يعاطف

  .ننديب يماهداف سازمان متعهد 
و چه از  يمالترك سازمان چه از لحاظ  نهيهزادراك به  :تعهد مستمر - 2

. شود يمافراد به ماندن در سازمان مربوط ك ناچار بودن ادراو به  يمال ريغلحاظ 
) ييابقا، ياجبار، يتداوم( ياستمرارنوع تعهد و ماندن در سازمان تعهد  نيا
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بر  نهيهز گريدرفتن به سازمان  كه ماند يمدر سازمان  ليدل نيابه  يعنياست؛ 
  . است
فرد به . كند يماحساس تعهد به استخدام مداوم را منعكس  :يهنجارتعهد - 3

 گرانيد نكهيافرد به خاطر . ماند يمدر سازمان  اتياخالقخاطر فشار هنجارها و 
در  يقضاوتسازمان چه  تركنسبت به ) كارفرماوجه به ، تهمكاراناحساسات (

  .كند ينم، سازمان را رها كنند يم موردش
كه ارتباط كاركنان و سازمان  يروانحالت  كيتعهد، به  يهااز جنبه  كي هر

و  كند يممستمر كاركنان كاربرد دارد، كمك  تيعضو يبراو  كند يم فيتوصرا 
در  ياو اثرات بالقوه  رديگقرار  ريتأث دالئل مختلف تحت لهيوسممكن است به 

 نيچنددر . داشته باشد زماناز سا تيتبعترك سازمان و  ميتصمو  بتيغارتباط با 
و آلن صورت  ري يم يبعداعتبار مدل سه  ليتحلو  هيتجزمطالعه كه به منظور 

در . به دست آمد گريكديدر باره ارتباط سه جنبه با  يمتفاوت جينتااست  رفتهيپذ
به  يهنجارو تعهد  يعاطفتعهد  انيم يمثبتارتباط مهم و  ري يمكه آلن و  يلحا

 .نكردند دايپو تعهد مستمر  يعاطفتعهد  انيم يارابطه  ها آن .دست آوردند
  . اند كرده دييتارا ا ه افتهي نيا 1994 در سال 18مطالعات هاكت

آن به  يها امديپاثرات و  نيچنهم  يسازمانعوامل موثر بر تعهد  ليتحل در
در ) 1982(و همكاران  يمود. بهره گرفت توان يم ينظرطور خاص از دو مدل 

 انيبرا  يسازمانتعهد  يها شرط شيپخود چهار دسته و گروه از  ينظرمدل 
  .اند نموده

، التيتحص زانيمهم چون سن، جنس، :  يفردو  يشخص يها يژگيو) الف
  .به سازمان متبوعش دارد يفردتعهد  نزايمدر  ياقابل توجه  ريتأثنژاد، سابقه كه 

تضاد  ،يشغلچالش  ايشغل  طهيحمرتبط با نقش هم چون  يها يژگيو)ب
  .نقش و ابهام نقش

تمركز و  زانيمهم چون بعد و اندازه سازمان  يساختار يها يژگيو) ج
  كنترل و نظارت طهيح يسازمان تيرسم
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به  دهد يمن رخ فرد در سازما يكار يزندگكه در طول  يكار اتيتجرب) د
كاركنان به سازمان مهم  يروان يوابستگ زانيماست كه بر  ياعنوان عامل عمده 

داشته باشند و  تيرضاو  يخشنودكه كاركنان احساس مثبت و  يوقتباشند 
باشند به  هنسبت به سازمان داشت نانياطماحساس اعتماد و  كاركنانكه  يزمان

  .شود يمافزوده  اه آن يسازمانتعهد  زانيمهمان نسبت بر 
تعهد  نهيزمپژوهش در  200به  بيقر هاي يافته) 1990(و زاجاك  ويمات
مدل  كيبه ارائه  دادن دوقرار  يبررسمورد  ليتحلفرا  لهيوسرا به  يسازمان
  :در خصوص سه مقوله  ينظر

   يسازمانو موثر و موجب تعهد  يضرور ازين شيپعوامل   - 1
   يسازمانعوامل همبسته به تعهد   - 2
  يسازمانتعهد  يها امديپو اثرات و  جينتا  - 3

به عبارت  .باشد يمكاركنان به سازمان  يوابستگكننده  انيب يسازمان تعهد
و سازمان  كنند يمدارد كه افراد چگونه آن را درك  يبستگ نياتعهد به  گريد

 يسازمانتعهد ) 1974( 19طبق نظر بوكانن بر. كند يم تيحماچگونه از افراد 
مهم در نگرش افراد در  عامل سه لهيوسكه به  باشد يمسازمان  اب يعاطفاط ارتب

  .شود يم فيتوصسازمان 
  سازمان يها ارزشساختن اهداف و  يدرون: تيهو نييتع  - 1
انجام  شانيها نقشاز  يقسمتكه افراد به عنوان  ييها تيفعال: تيعضو  - 2

  .دهند يم
  احساس تعلق به سازمان: يوفادار  - 3

 كي يبرتر يها شاخصاز  يكيمتعهد،  يانسان يرويندارا بودن  در واقع،
متعهد، وجهه  يانسان يروينوجود . باشد يم گريدسازمان نسبت به سازمان 

رشد و توسعه سازمان فراهم  يبرارا  نهيزمسازمان را در اجتماع مهم جلوه داده و 
 ليندر جهت  با تعهد و تعلق اندك نه تنها خود يانسان يروين، برعكس سازد يم

نسبت به  يتفاوت يبفرهنگ  جاديا، بلكه در كند ينمبه اهداف سازمان حركت 
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سازمان را در تحقق  تواند يمهمكاران  ريسا انيمو مشكالت سازمان در  مسائل
  .ناكام سازد شيها آرماناهداف و 

يكي از تحقيقاتي كه در ايران در زمينه بررسي تعهد سازماني كاركنان 
جمال حقير  انجام شده است مربوط به پايان نامه كارشناسي ارشد ها كتابخانه

بررسي رابطه عزت نفس و تعهد سازماني در كتابداران با عنوان ) 1389(سادات لا
رضوي بوده  خراسان عمومي هاي كتابخانه كل اداره   كتابخانه هاي وابسته به

بر اساس ( يانسازمو تعهد  عزت نفس كهپژوهش نشان داد  اين هاي يافته. است
عزت نفس و تعهد  نيببوده است و  ييباالدر سطح  كتابداران )مدل مي ير و آلن

 .وجود دارد يدار يمعنرابطه  يسازمان
  

  پژوهش اتيفرض
 ياصل هيفرض

 دانشگاه تهرانكاركنان كتابخانه هاي در  يسازمانو تعهد  يسازمانفرهنگ  نيب
  .وجود دارد يمعناداررابطه 

   يفرع يها هيفرض
كاركنان كتابخانه هاي در  يسازمانو تعهد  كار در رشدنيدرگبعد  نيب - 1

  .وجود دارد يمعناداررابطه  دانشگاه تهران
كاركنان كتابخانه هاي در  يسازمانو تعهد  استحكامثبات و  بعد نيب - 2

  .وجود دارد يمعناداررابطه  دانشگاه تهران
دانشگاه  يها كتابخانهركنان كادر  يسازمانو تعهد  يريپذانطباق  بعد نيب - 3
  .وجود دارد يمعناداررابطه  تهران
دانشگاه كاركنان كتابخانه هاي در  يسازمانو تعهد  ماموريت بعد نيب - 4
 .وجود دارد يمعناداررابطه  تهران

نشان داده  ريزبه صورت  قيتحق يمفهوممدل  قيتحق اتيفرضبر اساس 
  .شود يم
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  يفهومممدل : 1شماره نمودار 
 
 
 

    پژوهشروش 
از  ها داده يگردآورنحوه  ثيحو از  يكاربرد ،هدف ثيححاضر از  پژوهش

در . رود يمبه شمار  يهمبستگو از شاخه ) يشيرآزمايغ( يفيتوص قاتيتحقنوع 
آزمون  يبرا يساختارمعادالت  يسازاز روش مدل  نكهياضمن با توجه به 

از نوع  قيتحق نيا، يهمبستگ تقايتحق انيماستفاده خواهد شد، در  اتيفرض
محققان قصد دارند كه رابطه و  باشد يم انسيكوار اي يهمبستگ سيماتر ليتحل

 .قرار دهند يبررسمورد  يسازمانا تعهد را ب يسازمانفرهنگ  نيب
مستقل  ريمتغبه عنوان  )ابعاد آن( سونيدن يسازمانفرهنگ  :پژوهش يها ريمتغ

   .اند شدهوابسته در نظر گرفته  ريمتغبه عنوان  يسازمانتعهد  و
شاغل در  )زن و مرد( كاركنانشامل  يآمارنمونه  :يآمارجامعه و نمونه 

به  يريگنمونه . باشد يمتهران  دانشگاه يهادانشكده و  يمركز يهاكتابخانه 
بر اساس جدول  يآمارحجم نمونه . ساده صورت گرفته است يتصادفروش 

درصد  25 نيمحقق اتيتجرببر اساس . است نفر برآورد شده 180مورگان حدود 
پرسشنامه  220 تينهااز حجم نمونه پرسشنامه پخش شده است تا در  شتريب

 

 

 تعهد عاطفي

درگير شدن 
 در كار

 سازگاري

انطباق 
 پذيري

 تعهد هنجاري

 تعهد مستمر

 تعهد سازماني فرهنگ سازماني

 ماموريت
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به  پژوهشآمار توصيفي متغيرهاي جمعيت شناختي . كامل بدست آمده است
  .شرح نگاره شماره يك است

  
  پژوهشآمار توصيفي متغيرهاي جمعيت شناختي  .1جدول 

  تعداد شاخص متغير
 
  
  سن
  
 

  نفر 32 سال30زير
  نفر 46 سال39تا30
  نفر 124 سال49تا40

  نفر 18 سال50باالي

 
سطح 

  تحصيالت

  نفر 7 ديپلم
  نفر 24 فوق ديپلم
  نفر 138 كارشناسي

كارشناسي ارشد و
 باالتر

  نفر 51

  نفر 122 مرد جنسيت
  نفر 98 زن

  نفر 188 مجرد تاهل
  نفر 32 متاهل

  
  آن ييايپاو  ييرواو  ها داده يگردآوربزار ا
 يبرا ياسيمق منظور نيبد. ه استپرسشنامه بود ها داده يگردآور ياصلابزار  
الزم به ذكر است كه در . شد يطراح يسازمانو تعهد  يسازمانفرهنگ  يرهايمتغ

استاندارد  يها اسيمقكشور از  طيشراآن با  يساز يبومو  ها اسيمقهمه  يطراح
آمده تا  به عملسواالت پرسشنامه دقت الزم  يطراحدر . اده شده استاستف

از پرسشنامه  قيتحق نيادر  .برخوردار باشند يكافو وضوح  يسادگسواالت از 
و  ري يم يسازمانو پرسشنامه تعهد  )2000( سونيدن يسازماناستاندارد فرهنگ 

 60 رندهيگر در ب يسازمانفرهنگ  پرسشنامه. استفاده شده است )1991(ن آل
 12كه محققان  سئوال بود 24 يدارا زين يسازمانپرسشنامه تعهد . سئوال بود
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به دليل زياد نشدن تعداد سئواالت  سئوال آن را پس از بررسي روايي و پايايي
و در  شده ليتكم و كاركنان رانيمدتوسط  ها پرسشنامه نيا .كردندانتخاب  پرسشنامه

مخالفم تا  اريبس يمعنابه  1از  كرتيل يا نهيزگنج پ فيطسؤال بر اساس  72 كل
  . شده بود ميتنظموافقم  اريبس يمعنابه  5

 عيتوز يآمارجامعه پرسشنامه در  30 پرسشنامه، تعداد ييايپا نييتعبه منظور 
، سئوال 60با  يسازمانفرهنگ  اسيمقكرونباخ  يآلفا بيضر. شد يگردآورو 

 12با  يسازمان تعهد اسيمقونباخ كر يآلفا بيضر نيهمچن. باشد يم 931/0
  .بوده است 763/0سئوال 

از نوع اعتبار سؤاالت هم از اعتبار محتوا و  ييرواجهت آزمون  نيهمچن
پرسشنامه از نظرات متخصصان،  يصورسنجش اعتبار  يبرا .استفاده شد يصور
ه مرحله با انجام مصاحب نيادر . و كارشناسان خبره استفاده شد يدانشگاه دياسات
آمده  به عمل، اصالحات الزم )نفر 5( شده اديمختلف و كسب نظرات افراد  يها
مورد نظر  صهيخصكه پرسشنامه همان  ديگردحاصل  نانياطم بيترت نيبدو 

  . سنجد يمرا  نيمحقق
، از اتيفرضبه منظور آزمون  :پژوهش هاي يافتهو  ها داده ليتحلو  هيتجز يها روش
جهت ، SPSS 16با استفاده از نرم افزار  رمنياسپ يا رتبه يهمبستگآزمون 

 يرهايمتغ نيب يعلسپس رابطه  .استفاده شد رهايمتغ نيب يهمبستگسنجش 
، با يساختارمعادالت  يساز، با استفاده از روش مدل قيتحقمستقل و وابسته 

  .آزمون شد Lisrel 8.54نرم افزار  كمك
از آزمون  ريمتغدو  نيبآن،  زانيم زينوجود ارتباط و  يبررسبه منظور 

هستند از  يفيك رهايمتغ قيتحق نيادر  نكهيا ليدلبه  .شود يماستفاده  يهمبستگ
منعكس  دوشماره  جدول آن در جينتاكه  استفاده شده است رمنياسپ يهمبستگ

مستقل و  ريمتغ انيم يهمبستگ يمعنادارنشان دهنده  بيضرا نيا .است دهيگرد
  . است %99 نانياطمبا فاصله  گريكديبا  ها آنو ابعاد  وابسته ريمتغ
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  قيتحق يرهايمتغ انيم رمنياسپ يهمبستگ بيضرا .2جدول 
تعهد 
  مستمر

تعهد 
 يهنجار

تعهد
 يعاطف

تعهد
 يسازمان

انطباق ماموريت
 يريپذ

سازگار
 ي

شدن  ريدرگ
  در كار

فرهنگ 
  يسازمان

  

  يسازمانفرهنگ  1           
  شدن در كار ريدرگ  850/0  1         
   يسازگار  881/0  758/0 1        
  يريپذانطباق   763/0  729/0  708/0 1       
  ماموريت  816/0  596/0  641/0 549/0 1      
  يسازمانتعهد   641/0  560/0  604/0 462/0 428/0 1     
  يعاطفتعهد   569/0  489/0  520/0 385/0 553/0 829/0 1    
  يهنجارهد تع  520/0  468/0  471/0 431/0 382/0 735/0 533/0  1  
  تعهد مستمر  365/0  343/0  368/0 281/0 348/0 685/0 296/0 294/0  1

  
 يساختارمعادالت  يسازمدل 

 يسازشده بودند، از مدل  ذكر اتيفرضدر  كه يعلبه منظور سنجش رابطه 
مدل  نكهيا يبرا كهاست  ذكرالزم به . شود يماستفاده  يساختارمعادالت 

آن برازش  يها شاخص ديباشود، اوال  دييتأ، ريمسنمودار همان  اي يساختار
دار  يمعناستاندارد  بيضراو  t-value ريمقاد ديبا ايثانداشته باشند و  يمناسب
، 3از  تر كوچك 21يآزادرجه دبه  كاي دو، نسبت كم 20كاي دواگرمقدار . باشند

RMSEA22 زين و 0.05از  تر كوچك  GFI23 و AGFI24  باشند، %  90از  تر بزرگ
 2اگر از  زين  t ريمقاد .دارد يمناسب اريبس برازش ،مدل كهگرفت  جهينت توان يم

  .دار خواهند بود يمعن%  99 نانياطمباشند، در سطح  تر كوچك - 2از  اي تر بزرگ
 يبرازندگ، اعتبار و شود يممشاهده  3و  2در نمودار شماره ه كهمانطور 

و نسبت  RMSEAمقدار دو،  يكامقدار  كه، چرا شود يم دييتأ ها مدلمناسب 
و   GFIمقدار  زينبوده و   3از  تر كم ها مدلدر همه  يآزاددو به درجه  يكا

AGFI   درصد است 90 يباال ها مدلدر همه.  
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  )استاندارد شده بيضرا( يساختارمعادالت  يمدلساز. 2نمودار
  

، INVOLVEبا  شدن در كار ريدرگ ، CULTUREبا يسازمانفرهنگ 
با  ماموريت ،FLEXIBLEبا  يريپذانطباق ،  CONSISTبا يسازگار

MISSION ، با  يسازمانتعهدCOMMIT با  يعاطف، تعهدAFFECTIV تعهد ،
 2در نمودار شماره  CONTINIO و تعهد مستمر با  NORMATIVبا  يهنجار

  .اند شدهنشان داده  3و 
  

  
  )يردا يمعن بيضرا( يساختارمعادالت  يمدلساز .3شماره نمودار 

تعهد بر  يسازمانفرهنگ اثر  دهد يمنشان  3و  2نمودار شماره  كههمانطور 
 سونيدنفرهنگ ابعاد  نيبرابطه  نيهمچن. شود يم دييتادار است و  يمعن يسازمان
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 2هر همه باالتر از  t ريمقاد. شوند يم دييتادار بوده و  يمعن زين يسازمان تعهدبا 
 يفرع اتيفرضو  ياصل هيفرض كه دهد يمان نش t ريمقاد. دار است يمعنبوده و 

با استفاده  يعل ليتحل هاي يافتهه سنگاره شماره  نيهمچن .شوند يم دييتا قيتحق
را نشان  قيتحق يفرعو  ياصل اتيفرضآزمون  يبرا يساختاراز مدل معادالت 

  .دهد يم
  قيتحق اتيفرضدر آزمون  يساختارحاصل از مدل معادالت  هاي يافته .  3جدول 

 بيضر هيفرض
  استاندارد

عدد 
  يمعنادار

  آزمون جهينت

رابطهيسازمانو تعهديسازمانفرهنگنيب:ياصل هيفرض
 .وجود دارديمعنادارمثبت و 

  شده است دييتا هيفرض  89/9 85/0

شدن در كار و تعهدريدرگنيب:اوليفرع هيفرض
 .وجود دارديمعناداررابطه مثبت و يسازمان

  شده است دييتا هيضفر  60/15 86/0

رابطهيسازمانو تعهديسازگارنيب:دوميفرع هيفرض
 .وجود دارديمعنادارمثبت و 

  شده است دييتا هيفرض  62/16 89/0

يسازمانو تعهديريپذانطباقنيب:سوميفرع هيفرض
 .وجود دارديمعناداررابطه مثبت و

  شده است دييتا هيفرض  73/14 83/0

رابطهيسازمانو تعهدماموريتنيب:رمچهايفرع هيفرض
 .وجود دارديمعنادارمثبت و 

  شده است دييتا هيفرض  51/12 75/0

  
  يريگ جهينتبحث و 

رابطه نمود كه  يريگ جهينت نيچن توان يم، قيتحق هاي يافته با توجه به
با تعهد  ابعاد آن نيهمچنو  سونيدن يسازمانفرهنگ  ريمتغ نيب يدار يمعن

  . وجود دارد يسازمان
رابطه  يسازمانكه فرهنگ  دهد يمنشان  يساختارمدل معادالت  جينتا
سازمان نگرش افراد را نسبت  كيفرهنگ  يعنيدارد؛  يسازمانبا تعهد  يمعنادار

موثر  يكار طيمحنحوه نگرش بر نوع رفتار افراد در  نيا دهد يمبه سازمان نشان 
و  شود يمثروت آن محسوب  نيتر بزرگسازمان  كي يانسان يروين. خواهد بود

و  ها آن ييكارآو توانمند است كه  آكار يافرادگرو وجود  ها در سازمان تيموفق
و  باشد يمسازمان  حاكم بر سازمان است كه باعث حركت افراد در يارزشهانوع 
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اهداف و  يدارا يسازمان ياعضالذا اگر نافذ بر اجزا سازمان دارد؛  يريتاث
كرده  دايپ يعاطف يدلبستگ ها آنبه  تينهاباشند، در  يمشترك يباورهاو  ها ارزش

 قيتحق نيادر . بمانند يباقكه نسبت به سازمان متعهد و وفدار  شود يمو موجب 
دانشگاه تهران  يها كتابخانه رانيمدبر تعهد كاركنان و  يسازمانرابطه فرهنگ  زين
  .شد دييتا

؛ در رابطه مثبت وجود داشت كي زين يسازمانشدن در كار و تعهد  ريدرگ نيب
بر دخالت دادن و مشاركت دادن در  شدن در كار ريدرگ فرهنگ ديتأك نياولواقع، 

سازمان است،  يرونيب طيمحو شتابنده  رييتغكارها، توجه به انتظارات در حال 
است  يبازده شيافزاو  ازهاينبه  عيسر ييگو حالت، پاسخ نياهدف سازمان در 

سازمان، باعث  يها تيفعالفرهنگ، دخالت و شركت در   نيا دگاهيدكه از 
تعلق و تعهد در افراد سازمان است كه بتوان با  ،تيمسولحس  شيافزا

رو، نقش  نيااز  .حاصل كرد قيتطبو پر رقابت  رييتغدر حال  گريد يها سازمان
دانشگاه تهران در تعهد  يهاكتابخانه  رانيمدو مشاركت كاركنان و  يريدرگ

كه  يكاركنان دهد يمنشان  يگريد قاتيتحق جهينت. ديگردآنان مشخص  يسازمان
به  يارا دارند و به لحاظ حرفه  ماتيتصمدر  رشدنيدرگفرصت مشاركت و 

د كارشان كنترل دارن يزمانبند يهاو بر برنامه  شود يماجازه رشد داده  ها آن
از  يشتريبنسبت به اهداف سازمان تعهد  )379: 1991، 25رينهارت و شورت(

  . دهند يمخود نشان 
 گرانيبازدارند كه  ليتماسازمان  ياعضاهستند كه  نيادال بر  ها يژگيو نيا
 نيا. بگذارند ريتأث، دهد يمكه در سازمان رخ  ياتفاقاتدر سازمان بوده و بر  يفعال

 اي يمشاركت تيريمدكه رهبران سازمان، سبك  شود يممحقق  يزمانحالت 
  ).6: 2000، 26يوسف(د نينما جيتروازمان را در س يامشاوره 

مسائل و  ريدرگمدام  ها آنو ذهن  كنند يمكار  شتريبكه  يافراددر واقع، 
 يها ارزشبه اهداف و  يابيدستدغدغه  شهيهمخود بوده و  سازمانمشكالت 

به سازمان وابسته بوده، در سازمان  يعاطفسازمان خود را دارند، لذا به لحاظ 
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 برند يمدر سازمان لذت  تيعضوو از  شوند يم ريدرگو در آن  ندكن يم مشاركت
 نيبنابرا. شود يمآنها  نيبدر  يسازمانتعهد  يباالسطح  شيافزاباعث  تينهاو در 

 يزندگعالوه بر  يساعات كاركنان يوقتنمود كه  يريگ جهينت نيچن توان يم
 ليدل نياخود هستند، به  ارباب رجوعانبه كار  يدگيرسخود مشغول  يشخص

، يعاطف يوابستگو  بنديپاسازمان خود  يها ارزشاست كه نسبت به اهداف و 
  .و مستمر دارند يهنجار
كه  يسازمان؛ رابطه مثبت وجود داشت كي يسازمانو تعهد  يسازگار نيب

بر آن حاكم است بر امور درون سازمان  يسازگارو  هيروفرهنگ ثبات و تداوم 
 ينوعو از نظر رفتار  كند يم تيفعال ينسبثبات  يادار طيمحو در  كند يم ديتأك

 اياست كه در آن روش  يفرهنگ يدارا يسازمان نيچن رديگ يم شيپتداوم را در 
و به تداوم در  رديگ يمتوجه قرار  موردمشخص و با ثبات انجام كارها  وهيش

 تياهم يمساع تشريكو  يهمكارمرسوم،  يها سنتافراد با  يسازكاررفتار، 
انسجام و داشتن  ،يكپارچگيسازمان در گرو  تيموفقكه  شود يمداده  ياديز

در  ).123 :1377 ،انيپارسائو  ياعراببه نقل از  نزيراب(با راندمان باال است  يكارائ
) 1387(و امين مظفري و همكارانش ) 2007(حقيقت، پژوهش گارسيا بروكس 

بر اساس مدل كامرون و  ها كتابخانهنيز نشان داد كه الگوي فرهنگي حاكم بر 
 .كوئين از نوع سلسله مراتبي بوده كه با فرهنگ ثبات و تداوم رويه همخواني دارد

دانشگاه  يهاكتابخانه كاركنان  يسازگارو  هيرورو، فرهنگ ثبات و تداوم  نيااز 
 سازمانشانكه تعهد آنان نسبت به  شود يممحوله باعث  فيوظادر انجام تهران 

  .ابدي شيافزا
از ؛ رابطه مثبت وجود داشت كي يسازمانو تعهد  يريپذ انطباق نيب
 ييها سازماناست كه در  نيا ينيكارآفر اي يريپذفرهنگ انطباق  يها يژگيو

سازمان  رونيببه  زينسازمان  ديتأكبوده و  ريمتغسازمان  طيمحوجود دارد كه 
گ هنجارها فرهن نياگردد، در  نيتأم انيمشتر يازهاينتا  شود يماست و كوشش 

عالئم موجود در  لهيوس بدانكه بتوان  رنديگ يمقرار  ديتأئمورد  ييباورهاو 
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نمود و بر اساس آن واكنش مناسب از خود نشان داد  ريتفسو  يشناسائرا  طيمح
به  ديجد يها طرحدر برابر  ديبا يسازمان نيچنگرفت  شيپدر  يمناسبرفتار  اي

ساختار  ديتجدرا داشته باشد كه  نيا سرعت از خود واكنش نشان داده و توان
. رديگ شيپرا در  يديجد يرفتارهامجموعه  ديجدكار  كيانجام  يبراو  دينما
را در  سازمان تواند يماست كه  يرفتار يهنجارها ينوعفرهنگ مشوق  نيا

كند،  يبانيپشت نينو يرفتارهادر قالب  يطيمح ينمادها ريتفسكشف، ترجمه، و 
در حقيقت، . پاسخ شتابنده بدهند يطيمح يازهاينبه  ديبا ها سازماننوع  نيا

و عباسي و ) 1387(، مظفري و همكارانش )2008( شپستون و كاريپژوهش 
بر اساس مدل كامرون و  ها كتابخانهنيز نشان داد كه كاركنان  )1388(همكارانش 

كه با  ددانن يم ها كتابخانهكارآفرين را الگوي مطلوب براي الگوي فرهنگي  ،كوئين
رو، مقوله انطباق  نيااز  .همخواني دارد انطباق پذيري مدل دنيسونفرهنگ 

كه  شود يممذكور باعث  يآمار هدر جامع يطيمح راتييتغكاركنان با  يريپذ
خود  تيهواز  يجزئو سازمان را  افتهي شيافزاتعهد آنان نسبت به سازمان 

  .بدانند
؛ رابطه مثبت وجود داشت كي زين يسازمانو تعهد  ماموريت نيب، تينهادر 
 طيمح يازهاينتا  كوشد يمبر آن حاكم است  يتيماموركه فرهنگ  يسازمان

 راتييتغكه به سرعت دستخوش  نديب ينمدر خود  يالزامكند اما  نيتأمرا  يرونيب
 رود يمانتظار  يسازمان يها انساننوع فرهنگ از  نيا يبند جمعدر  .رديگقرار 

 نييتبفراتر از  يگاهسازمان داشته باشند كه  تيمأمورو  از هدف يژرفشناخت 
در حقيقت، پژوهش شپستون . دارد يمافراد بر  يجار فيوظاو  يشغل يها نقش

بر اساس  ها كتابخانهنيز نشان داد كه الگوي فرهنگي حاكم بر ) 2008(و كاري 
مدل تا مدل كامرون و كوئين از نوع بازاري بوده كه با فرهنگ ماموريتي در اين 

 كياستراتژ يريگفرهنگ بر جهت  نيا ياصل هيتك .حدود زيادي همخواني دارد
و دوردست است و رهبران  يآرمان يها هدفبه  يابيدستو  ينگر ندهيآسازمان، 
و آن را در معرض  كنند يم ميترسرا  ندهيآ شوند يممشترك  دگاهيد يداراسازمان 
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 ياعضا كيكاي يبراكه  ديآ يمدر  يا گونهبه  ريتصوو  دهند يمهمگان قرار  ديد
و چشم انداز در  ماموريترو، وجود  نيااز . كند يم دايپ يخاص تياهمسازمان 

و  تيهوكه كاركنان احساس كنند كه سازمان از  شود يمسازمان باعث  نيا
  .ندينما تيهوابراز  خودبا سازمان  ليدل نيهمبرخوردار بوده و به  ييباالشهرت 

  :را مطرح نمود ليذ شنهاداتيپ توان يمفوق،  جينتا يبندبا جمع 
سازمان  يباالكردن افراد در سطوح  ريدرگ يكردهايرو شيافزا .1

مان آشنا شده و ساز يها قوتو  ها ضعف، مشكالتبا  كينزدتا افراد از 
  .شود جاديابر اعتماد  يمبتن يسازمان فرهنگ

از  كيهر  رانيمدكاركنان و  نيبدر  يكپارچگيوحدت و  جاديا .2
  .دانشگاه يهاكتابخانه 

 عيتوزعدالت در  يبرقرار قيطراز  يسازمانتعهد  جاديا .3
توسعه، بازخورد موثر و منصفانه درباره عملكرد  يها فرصتو  ها پاداش
 يهاكتابخانه  يهاو برنامه  ها ياستراتژو مشاركت دادن افراد در  يشغل

  .دانشگاه
در سطح  يسازمان تيهواحساس  شيافزاو  جاديا، يساز ميت .4

خود  ها كتابخانه رانيمدو  كاركنان كه يادانشگاه به گونه  يهاكتابخانه 
 .بدانند مشتركخانواده  كيرا عضو 
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پايان نامه كارشناسي ارشـد دانشـگاه آزاد   رضوي،  خراسان عمومي هاي كتابخانه كل اداره وابسته به

 .، تهراناسالمي واحد علوم و تحقيقات
نشـر دفتـر   ، انييپارسا يعلو  ياعرابمحمد  ديس، ترجمه يسازمانرفتار  تيريمد. )1377( فنياست، نزيراب

  .، تهرانيفرهنگ يها پژوهش
 تيـ فيكابعـاد   يبنـد  رتبهو  ييشناسا). 1387(رضا  ،يجمالو  نيحس ،يمنصور ،نيحستورانلو،  ياديص

 يكتابـدار فصلنامه ، )زديدانشگاه  يها كتابخانه: يموردمطالعه ( يفاز كرديروبا  يا كتابخانهخدمات 
  .11، جلد 44، شماره يرسان اطالعو 

 يالگـو  ييشناسـا ). 1388(عباسي، زهره، پريرخ، مهري، دياني، محمد حسـين و فتـاحي، رحمـت اهللا    
 ياجـرا  زانيـ م بـر  آن ريتـأث سـنجش   و ها دانشگاه يمركز يها كتابخانهبر  حاكم يسازمان فرهنگ

  .389 -412، صص 3، شماره 25دوره ، علوم و فناوري اطالعاتدانش،  تيريمد
در  يپژوهشـ (سـازمان   ييكـارا و  يسـازمان رابطـه فرهنـگ   ). 1381(، محمد يزاهد، ناصر و يرسپاسيم

  .52-53، شماره ياسالمدانشگاه آزاد  يعلممركز انتشارات ، )تيريمد، اقتصاد و مهيب يها شركت
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بـر   يدانشـگاه  يهـا  كتابخانـه  يبنـد  رتبه). 1386( ثميم ،يپشترود  يعيشفاهللا و  بيحب ديس، يرغفوريم
و  يكتابـدار فصـلنامه   ر،و بردا ها داده يپوشش ليتحل يها كيتكنبا استفاده از  عملكرداساس سطح 

  .35-56 صص ،10، جلد )39 ياپيپ( 3، شماره يرساناطالع 
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