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رابطه فرهنگ سازمانی و ساختار سازمانی در سازمان اسناد و کتابخانه ملی 

جمهوری اسالمی ایران

نجال حریری  |  مهناز جعفری

چڪیده

هدف: تعیین رابطه فرهنگ سازمانی و ساختار سازمانی سازمان اسناد 
و کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران. 

روش/ رویكرد پژوهش: با استفـاده از سه پرسشنامـه )ویژگـی های 
جمعیت شناختی با 8 سؤال، فرهنگ سازمانی رابینز با 30 سؤال و 
ساختار سازمانی ساشکین و موریس با 12 سؤال( نظرات 416 نفر از 
کل 609 نفر کارکنان سازمان با حداقل مدرک کاردانی پیامیش و تحلیل 

شده است.    
یافته ها: رابطه همبستگی مثبت و معنی داری بین مؤلفه های فرهنگ 
سازمانی و ابعاد ساختار سازمانی به ویژه ساختار مکانیکی وجود دارد. 
ساختار سازمانی، گرایش بیشرتی به ُبعد مكانیكی )با میانگین 3/61( 
و گرایش كمرتی به ُبعد ارگانیكی )با میانگین 2/76( دارد و فرهنگ 
سازمانی سازمان اسناد و کتابخانه ملی از دیدگاه کارکنان آن در سطح 

متوسط قرار دارد. 
نتیجه گیری: برقرار بودن  رابطه مثبت و معنی دار بین فرهنگ سازمانی 
و ساختار سازمانی، و متایل به مکانیکی بودن ساختار سازمانی سازمان 
اسناد و کتابخانه ملی، تالش جدی برای انعطاف پذیر کردن ساختار این 

سازمان  را ایجاب می کند. 
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مقدمه 
جامعه به اعضای خود از کودکی می آموزد چه رفتاری مطلوب و چه رفتاری نامطلوب، چه 
ابعادی از زندگی حائز اهمیت و چه ابعادی فاقد اهمیت است. از همین رو هر فرهنگ راه و 
رسم زندگی و حدود روابط اجتماعی معینی را به وجود می آورد و این ویژگی ها نسل به نسل 
منتقل می شوند )میرسپاسی، 1376(. سازمان ها مجموعه  هایی متشکل از منابع انسانی، مادی و 
مالی هستند که به طور هماهنگ براي نیل به اهداف مشخصی فعالیت می کنند )ممی زاده، 1373( 
به عبارت دیگر فرهنگ تک تک افراد تشکیل دهنده سازمان، نقش بسیار مهمی در شکل دهی 
فرهنگ یک سازمان بازی می کند و حتی برخی اعتقاد دارند که می توان با سنجش شخصیت 
افراد از طریق آزمون های شخصیت به سطح فرهنگ آنها پی برد و از این طریق فرهنگ جامعه 
آنها را شناخت )متین راد، 1382(. نیروهای انسانی شاغل در سازمان ها محیط های سازمانی را 
شکل می دهند. »محیط، نوع و نحوه اتخاذ و اجرای راهبردها، خط مشی ها، قوانین و روش ها 
را در سازمان تعریف می کند و لذا به طور غیرمستقیم نیروی مهم و مؤثری در شکل دادن به 
فرهنگ سازمان است« )حقیقی، 1380(. با توجه به اینکه استراتژی های سازمان ساختار سازمان 
را تبیین می کنند، می توان نتیجه گرفت که باید از یک طرف تناسبی بین استراتژی سازمان و 
ساختار آن وجود داشته باشد و از طرف دیگر یکی از عوامل تأثیرگذار در ساختار سازمانی، 

فرهنگ سازمانی  باشد.

  1. دانشیار کتابداری و اطالع رسانی 

دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و 

تحقیقات تهران

nadjlahariri@hotmail.com 

  2. کارشناس ارشد کتابداری و اطالع رسانی 

کتابخانه و موزه ملی ملک )نویسنده مسئول( 

mahnazjafari2009@yahoo.com

رابطه فرهنگ سازمانی و ساختار سازمانی
 در سازمان اسناد و کتابخانه ملی 

جمهوری اسالمی ایران

نجال حریری 1 |  مهناز جعفری2

دریافت: 1390/9/29  پذیرش: 1390/12/2
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توجه به فرهنگ در سطح سازمان و جامعه ملی و حتی بین المللی موضوع غریبی نیست، 
اما ارزش و اهمیت آن  در چند دهه اخیر بیشتر آشکار شده است و اندیشمندان بسیاری به 
پژوهش در زمینه فرهنگ پرداخته اند. در محدوده علم مدیریت و سازمان نیز متفکران بسیاری 
در پی یافتن تعریفی جامع برای فرهنگ سازمانی و نیز تبیین ارتباط آن با ساختار سازمانی 
هستند )ممی زاده، 1373(. فرهنگ سازمانی چنان که رابینز3 )1991( مطرح می کند مجموعه 
باورها، بینش ها، نمادها، آیین ها و ارزش های مشترک در یک سازمان است که می تواند اندیشه 
و رفتار اعضا را تحت تأثیر قرار دهد و موجب انگیزش احساسات، نگرش ها و تعامل های 
مشترک آنان شود. فرهنگ سازمانی از ده مؤلفه خالقیت فردی، ریسک پذیری، هدایت و 
رهبری، یکپارچگی، حکایت مدیران، کنترل، هویت، سیستم پاداش، سازش با پدیده تعارض 

و الگوهای ارتباطی تشکیل شده است. 
ساختار سازمانی نیز متغیر تعیین کننده دیگری در سازمان هاست که به عنوان چارچوبی 
از پیچیدگی وظایف، میزان رسمیت قوانین و مقررات و تمرکز در امتیازات و الگوی روابط 
رسمی که الزمه تحقق وظایف و اهداف سیستم است )میرسپاسی، 1382(، تعریف شده 
است. ساختار باید نیروي کار موجود را برحسب وظیفه هایي که باید انجام شود تقسیم و به 
شکلي ترکیب و هماهنگ کند که بازده مورد نظر به دست آید )رضائیان، 1372(. برنز و استاکر4  
)1961( نوع ساختار سازمان های دارای محیط ثابت، با نوع ساختار سازمان های با محیط پویا 
را کاماًل متفاوت و به ترتیب تحت عنوان ساختار مکانیکي و ساختار ارگانیکی نام گذاری 
کردند. ساختار مکانیکی بر پایه مدیریت عملي )که ارتقاء بهره وري را باعث مي شود( شکل 
گرفته و از مشخصات آن رسمیت زیاد، تمرکز گرایي باال و پیچیدگي فراوان است. این مدل 
توسط فایول5 )1929( بیان و در نقطه مقابل آن، ساختار ارگانیکي قرار دارد که بر مبناي اصول 
بیولوژیک توسط فن برتاالنفي6 )1950( ارائه شد و سازماني با رسمیت کم و داراي کانال هاي 

ارتباطي در کلیه جهات و به صورت غیرمتمرکز است )میرسپاسي،1381(.
ساختار مکانیکي اصول ثابتي دارد ، محیط خارجي سازمان  مشخص و ثابت، هدف ها 
کاماًل تعریف شده، فناوري یکنواخت و ساده، تصمیم گیري برنامه ریزي شده و پیچیدگي، 
رسمیت و تمرکز در حداکثر است. این ساختار، مناسب وظایف و فعالیت های تکراری بوده 
و در واکنش به رویدادهای پیش بینی نشده نسبتاً ُکند عمل می کند. چهار مؤلفه اصلي این  
ساختار را رسمیت زیاد ، پیچیدگي فراوان، تمرکزحداکثر و سلسله مراتب سازماني مشخص 
گفته اند. برخالف ساختار مکانیکی، ساختار ارگانیکي انعطاف پذ یر با محیط سازماني، تقریبًا 
نامشخص و در حال تغییر است، هدف ها متنوع، فناوري پیچیده و متغیر، تصمیم گیري 
موردي و آني، و هماهنگي و کنترل بر مبناي توافق است. نفوذ در آن براساس مهارت و 

3. Robbins

4. Burns& Stalker

5. Fayol

6. Bertalanffy

نجال حریری | مهناز جعفری
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دانش، وارتباطات به صورت افقی است. چهار مؤلفه اصلي این ساختار را انعطاف پذیري باال، 
کارآیي فراوان، اثربخشي حداکثر و رضایت شغلي مطلوب ذکر کرده اند. از نظر برنز و استاکر 
مؤثرترین ساختار، ساختاری است که خود را با الزامات محیط انطباق دهد، یعنی ساختار 
مکانیکی در یک محیط با ثبات و ساختار ارگانیکی در یک محیط متالطم و دارای تغییر 
بیشترین کارآیی را دارند. به عبارت دیگر این محیط سازمانی است که مشخص می کند کدام 

ساختار مناسب است و بایستی مورد استفاده قرار گیرد )میرسپاسی، 1381(. 
به طورکلي جنبه هاي مختلف ساختار سازمانی و فرهنگ سازمانی طي سال هاي گذشته 
توسط برخي از پژوهشگران مورد بررسي قرار گرفته است که از آن جمله مي توان به پژوهش 
عباسي )1377( اشاره کرد. وی در مطالعه بر روی نمونه اي به تعداد 359 نفر از 10 سازمان 
خدماتي و تولیدي و صنعتي در شهر تهران نتیجه گرفت بین فرهنگ سازماني سازمان هایی با 
ساختار مکانیکي و ارگانیکي اختالف معني داري وجود دارد و فرهنگ سازماني سازمان هاي 
ارگانیکي قوي تر است. احمدیان )1384( در تحقیقي بر روي 135 نفرگزارش داد: 1( بین ابعاد 
ساختاري سازماني و بهره وري کارکنان همبستگي معني دار و منفي وجود دارد؛ به عبارتي هرچه 
پیچیدگي و تمرکز کاهش و رسمیت افزایش یابد، بهره وري سازمان افزایش مي یابد. 2(ساختار 
نامناسب، دستیابي به اهداف سازماني را با مشکل مواجه کرده و افراد کارآمد و پرتوان را تبدیل 

به افراد ناتوان و ضعیف مي کند.
رحیمیـان و شامی زنجانـی)1390( در تحقیقـی نتیجه گرفتند میان فرهنگ سازماني با 
استقرار فرآیندهاي مدیریت دانش، رابطه مثبت و معني دار 0/70 وجود دارد و نیز میان هر یک 
از مؤلفه هاي هفتگانه فرهنگ سازماني با فرآیندهاي مدیریت دانش رابطه مثبت و معني داري 
وجود دارد. منوریان و دیگران )1390( در تحقیقی نتیجه گرفتند که مؤلفه هاي ساختاري 
رسمیت و تمرکز، تأثیري منفي بر اقدامات مدیریت دانش دارند، در حالي که ابعاد ساختاري 
مرززدایي، شبکه هاي غیررسمي، تیم گرایي و حرفه اي گرایي، تأثیر مثبتي داشته اند. بر این مبنا 
توسعه ابعاد انساني و غیررسمي ساختار براي اجراي موفقیت آمیز پروژه هاي مدیریت دانش 

در سازمان ضروري است.
در خارج از ایران نیز پژوهش هایی در مورد بررسی فرهنگ سازمانی و ساختار سازمانی 
سازمان ها انجام شده است. ویز7 )1996( و اسکات8 )1997( طی تحقیقات خود در ادارات 
ورزشي دانشگاهي نتیجه گرفتند بین سبک مدیریت تحول گرا و فرهنگ سازماني رابطه 
معني داري وجود دارد و مدیران تحول گرا فعالیت هاي فرهنگ سازي را در سطح باالتري اجرا 
مي کنند. پارکس9 و دیگران )2002( بیان می کنند تناسب نوع ساختار با فرهنگ سازمانی از 
اهم شرایط موفقیت سازمان است. در حقیقت فرهنگ سازمانی است که ساختار را زنده نگه 

7.Weese

8. Scott

9. Parcks 

رابطه فرهنگ سازمانی و ساختار
سازمانی درسازمان  اسناد و ...
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داشته است و این دو با یکدیگر دارای رابطه متقابل هستند. اونیل10 و دیگران ) 2005( در 
تحقیقات خود گزارش کردند ارتباطات در سازمان هایی با ساختار مکانیکي بر پایه زنجیره 
فرماندهي و سلسله مراتب عمودي و از باال به پایین است، درنتیجه باعث مي شود تا کارکنان 
در ارتباط دهي و تصمیم گیري سازماني دلسرد شوند. در مقابل، ساختـار ارگانیکي داراي 
ویژگي هاي است که نیاز به تجربه و دانش ویژه، قدرت مناسب و ارتباطات مطلوب، مهارت 
سطح باال، خالقیت و آموزش باالتر کارکنان دارد. کریستوپین11 )2008( فرهنگ سازمانی را 

یکی از مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر مدیریت دانش می داند. 
با توجه به اهمیت فرهنگ سازمانی و ساختار سازمانی و نقش مهمی که این دو متغیردر 
نحوه ارائه خدمات سازمان ها و تحقق اهداف سازمانی دارند، این پژوهش برآن است که 
جنبه های مختلف فرهنگ و ساختار سازمانی سازمان اسناد و کتابخانه ملی را مورد تجزیه و 
تحلیل قرار داده و رابطه همبستگی بین فرهنگ سازمانی و ساختار سازمانی را در این سازمان 
مورد آزمون قرار دهد. در این پژوهش ساختار سازمانی به وسیله دو شاخص ساختار مکانیکی 
و ارگانیکی به مقادیر کّمی تبدیل شده است، و فرهنگ سازمانی به وسیله شاخص های 
خالقیت فردی، ریسک پذیری، هدایت، یکپارچگی، حمایت مدیریت، کنترل هویت، سیستم 
پاداش، سازش با پدیده تعارض و الگوهای ارتباطی، کّمی شده است. این پژوهش در صدد 

پاسخ گویی به پرسش های زیر است:
1. وضعیت فرهنگ سازمـانی سازمـان اسناد و کتابخـانه ملی جمهـوری اسالمـی ایران 

چگونه است؟
2. وضعیت ساختـار سازمـانی سازمان اسناد و کتابخـانه ملی جمـهوری اسالمـی ایران 

چگونه است؟
3. بین کدامیک از مؤلفه های فرهنگ سازمانی با ساختار سازمانی رابطه وجود دارد؟

روش پژوهش
این پژوهش به روش پیمایشی انجام شده است. فرهنگ سازمانی متغیر پیش بین، و ساختار 
سازمانی مالک است. با توجه به اهداف تحقیق، بهترین راه جمع آوري اطالعات استفاده از 
پرسشنامه بوده است تا نگرش ها و دیدگاه هاي کارکنان با مدرک حداقل کاردانی سازمان اسناد و 
کتابخانه جمهوری اسالمی ایران راجع به فرهنگ سازماني و ساختار سازماني جمع آوري شود. 
براي این منظور از سه پرسشنامه استفاده شده است: 1( پرسشنامه ویژگی های جمعیت شناختی 
مشتمل بر 8 سؤال، 2( پرسشنامه ارزیابي فرهنگ سازماني رابینز )1991( مشتمل بر30 سؤال که 
هر 3 سؤال یکي ازشاخص ها و مؤلفه های فرهنگ سازماني را اندازه گیري مي کند، 3( پرسشنامه 

10. O’Neil

11. Christopian

نجال حریری | مهناز جعفری
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ارزیابي ساختار سازماني مشتمل بر 12 سؤال که 10سؤال آن از پرسشنامه استاندارد ساشکین و 
موریس12 )1984( و2 سؤال آن از پرسشنامه استاندارد هیکس و آیکن 13 )1979( استخراج شده 

است و ساختار یک سازمان را به دو شکل مکانیکي و ارگانیکي مورد ارزیابي قرار مي دهد. 
پرسشنامه فرهنگ سازماني شامل شاخص هاي خالقیت و نو آوري، ریسک پذیري، 
رهبري، یکپارچگي، حمایت مدیریت، کنترل، هویت، سیستم پاداش، سازش با پدیده تعارض 
و الگوهاي ارتباطي است که هر یک از این شاخص ها با 3 سؤال سنجیده می شوند. پاسخ ها 
شامل پنج گزینه بر اساس مقیاس اندازه گیري لیکرت به ترتیب، 1 براي خیلي کم، 2 براي کم، 
3 براي متوسط، 4 براي زیاد و 5 براي خیلي زیاد است و میانگین 3 سؤال )در طیف امتیاز 
1 تا 5 ( امتیاز هرشاخص، همچنین میانگین 10 شاخص، امتیاز فرهنگ سازماني از نظر هر 

آزمودنی را مشخص مي کند.
پرسشنامه ساختار سازماني شامل 12 سؤال پنج گزینه اي براساس مقیاس اندازه گیري 
لیکرت )به ترتیب 1 براي خیلي کم، 2 براي کم، 3 براي متوسط، 4 براي زیاد و 5 براي 
خیلي زیاد( است که میانگین امتیاز کسب شده از 6 سؤاِل هر یک از ساختار هاي مکانیکي و 
ارگانیکي، امتیاز آن ساختار از نظر هر آزمودنی را مشخص مي کند. الزم به ذکر است برای 
توصیف متغیرها از امتیازات کسب شده توسط کلیه آزمودنی ها نیز میانگین گرفته شد و در 
نهایت میانگین کسب شده )1 تا 5( امتیاز ساختار سازمانی را مشخص کرد. در تفسیر سطح 
میانگین های به دست آمده، درصورتی که میانگین کمتر از 2 باشد، سطح فرهنگ سازمانی و 
یا ساختار سازمانی ضعیف برآورد می شود و درصورتی که میانگین بین 2 تا 3 باشد، سطح 
فرهنگ سازمانی و یا ساختار سازمانی متوسط است و اگر میانگین بیش از 3 باشد، فرهنگ 

 سازمانی و یا ساختار سازمانی در سطح باالیی قرار دارد.
پرسشنامه  فرهنگ سازماني رابینز و ساختار سازماني ساشکین- موریس در پژوهش ها 
و سازمان هاي مختلف مورد استفاده قرار گرفته و روایي و پایایي آنها مناسب گزارش شده 
است. صابونچی )1386( پایایي پرسشنامه فرهنگ سازماني را 0/84 و ساختار سازماني را 
0/86 به دست آورد. پس از ده روز پرسشنامه ها مجدد توزیع و همبستگي نتایج بررسي 
شد، همبستگي پرسشنامه فرهنگ سازماني را 0/93 و ساختار سازماني را 0/91 اعالم کرد. 
در پژوهش حاضر نیز پس از انجام یک مطالعه مقدماتی آلفای کرونباخ پرسشنامه فرهنگ 

سازمانی 87 درصد  و پرسشنامه ساختار سازمانی 84 درصد محاسبه شد. 

یافته ها 
از مجموع 609 نفر جامعـه مورد مطالعـه، تعداد 416 نفر به پرسشنـامه  پاسخ دادند و نرخ 

12. Sashkin & Morris

13. Hicks & Aiken

رابطه فرهنگ سازمانی و ساختار
سازمانی درسازمان  اسناد و ...
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پاسخ گویی68/30 درصد است. 50 درصد پاسخ دهندگان زن و 50 درصد مرد بودند. بیشترین 
رده سنی کارکنان 30-39 با درصد فراوانی 38/7 و کمترین رده سنی 50=> با درصد فراوانی 
7/9 است، کارکنان با مدرک کارشناسی بیشترین درصد )63/0( و مدرک کاردانی کمترین درصد 
)13/2( را تشکیل می دهند، سه چهارم کارکنان متأهل و بیشترین درصد کارکنان )59/4( دارای 
مدرک غیرکتابداری هستند. جدول 1 داده های مربوط به سؤال اول پژوهش مبنی بر وضعیت 

فرهنگ سازمانی سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران را نشان می دهد.

انحراف معیارمیانگینمؤلفه  ها و سؤاالت فرهنگ سازمانی

3/00/09خالقیت

3/01/2تا چه اندازه در سازمان زمینه بروز نوآوری و خالقیت وجود دارد؟1

3/01/06مسئولین تا چه اندازه از ابتکارات حامیت و افراد را در این رابطه تشویق و ترغیب می  كنند؟2

3/01/03قوانین و مقررات سازمان تا چه اندازه افکار نو را مورد حامیت قرار می  دهد؟3

2/40/09ریسک  پذیری

2/51/8مدیران تا چه اندازه کارکنان را به انجام کارهای ریسک پذیر تشویق می  كنند؟4

2/41/8این سازمان کارکنان خود را تا چه اندازه به خطرپذیری بدون ترس تشویق می  كنند؟5

2/31/9قوانین و مقررات موجود در سازمان تا چه اندازه از کارهای مخاطره  آمیز حامیت می  کند؟6

3/20/8رهربی

3/01/9دستورالعمل موجود در سازمان تا چه حد روشن و بدون ابهام است؟7

3/21/7واحدهای سازمان تا چه اندازه توانسته  اند به اهداف از پیش تعیین شده دست یابند؟8

3/40/9کارکنان سازمان تا چه اندازه نسبت به وظایف خود و نحوه انجام امور آگاهی دارند؟9

3/10/09یکپارچگی

10
در سازمان شام تا چه حد کارها به  صورت هامهنگ و براساس روش  های معین و یکسان 

انجام می  شود؟
3/21/0

11
بین مسئولین واحدهای مختلف سازمان شام بر رس مسائل مربوط تا چه اندازه تفاهم وجود 

دارد؟
3/11/1

3/01/1مسئولین تا چه حد، واحدها و افراد را به هامهنگی و همکاری با یکدیگر ترغیب می  كنند؟12

2/10/09حامیت مدیریت

2/21/8وقتی اشتباهاتی توسط کارکنان انجام می  گیرد تا چه  حد توسط مسئولین حامیت می  شوند؟13

14
وقتی وظیفه سنگینی به شام محول می  شود تا چه اندازه می  توانید روی کمک مسئولین 

سازمان حساب کنید؟
2/22/0

15
تا چه اندازه افرادی که پیشنهادات غیرممکن می  دهند، از سوی مسئولین سازمان حامیت 

می  شوند؟
1/91/8

شاخص های میانگین و انحراف 
معیار مؤلفه ها و سؤاالت 
فرهنگ سازمانی

جدول 1

نجال حریری | مهناز جعفری
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 در جدول 1 مالحظه می شود که در بین مؤلفه های فرهنگ سازماني، »هویت« با میانگین 
3/5 از دیگر مؤلفه های فرهنگ سازمانی قوي تر و »حمایت مدیریت« با میانگین 2/1 از دیگر 
مؤلفه های فرهنگ سازمانی ضعیف تر است و سپس به ترتیب »رهبری و جهت دهی« )3/2(، 
»یکپارچگی« )3/1(، »خالقیت« و »الگوهای ارتباطی« هر دو )3/0(، »کنترل« )2/8(، »سازش 
با پدیده تعارض« )2/5(، »سیستم پاداش«)2/5(، »ریسک پذیری« )2/4( قرار دارند. در حالت 
کلی، فرهنگ سازمانی سازمان اسناد و کتابخانه ملی با میانگین )2/85( از دیدگاه کارکنان در 

2/70/09کنرتل

2/61/0تا چه اندازه می  توانید بدون اجبار و قوانین دست  وپاگیر، وظایف محوله را انجام دهید؟16

17
ارزیابی  ها و کنرتل افراد توسط خود )خود کنرتلی( از دید مدیران سازمان تا چه اندازه اهمیت 

دارد؟
2/91/2

2/81/1تا چه اندازه قوانین و مقررات از کنرتل افراد توسط خودشان حامیت می كند؟18

3/50/08هویت

3/21/0تا چه اندازه از عضویت در این سازمان احساس مباهات می  كنید؟19

3/61/0به نظر شام کارکنان تا چه اندازه نسبت به سازمان خود احساس وفاداری می  كنند؟20

3/71/0تا چه اندازه نسبت به ادامه کار و حفظ عضویت خویش در سازمان متایل دارید؟21

2/51/2سیستم پاداش

2/51/3تا چه اندازه در سازمان تشویق و اعطای پاداش بر اساس شایستگی است؟22

2/41/2در اعطای پاداش  ها تا چه حد عدالت و انصاف رعایت می  شود؟23

2/51/2قوانین و مقررات سازمان تا چه اندازه جلوی اعامل سلیقه در اعطای پاداش  ها را گرفته است؟24

2/51/1سازش با پدیده تعارض

2/41/1تا چه حد می  توانید به روش  ها و شیوه  های انجام امور در سازمان آزادانه انتقاد کنید؟25

26
درصورتی  که نظر شام مخالف نظر مسئولین باشد، تا چه حد می  توانید مخالفت خود را ابراز 

كنید؟
2/51/1

2/61/1جو عمومی سازمان تا چه اندازه آمادگی پذیرش اختالف سلیقه بین واحدها و افراد را دارد؟27

3/00/09الگوهای ارتباطی

28
تا چه اندازه می  توانید با مسئولین مستقیم خود به  راحتی ارتباط برقرار و مسائل خود را مطرح 

كنید؟
2/91/2

3/21/1امکان ارتباط با افراد سازمان برای ارباب رجوع به چه میزان است؟29

2/81/2در برقراری ارتباط با مسئولین رده  های باالتر تا چه حد احساس راحتی می  كنید؟30

انحراف معیارمیانگینمؤلفه  ها و سؤاالت فرهنگ سازمانی

شاخص های میانگین و
 انحراف معیار مؤلفه ها

 و سؤاالت فرهنگ سازمانی

 ادامه جدول 1

رابطه فرهنگ سازمانی و ساختار
سازمانی درسازمان  اسناد و ...
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سطح متوسط قرار دارد. از بین سؤاالت فرهنگ سازماني، سؤاالت »تا چه اندازه نسبت به ادامه 
کار و حفظ عضویت خویش در سازمان تمایل دارید؟« با میانگین 3/7  و »به نظر شما کارکنان 
تا چه اندازه نسبت به سازمان خود احساس وفاداری می کنند؟« با میانگین 3/6 از سؤاالت 
مؤلفه »هویت« باالترین میانگین، و سؤاالت »تا چه اندازه افرادی که پیشنهادات غیرممکن 
می دهند از سوی مسئولین سازمان حمایت می شوند؟« با میانگین 1/9 و »وقتی وظیفه سنگینی 
به شما محول می شود تا چه اندازه می توانید روی کمک مسئولین سازمان حساب کنید؟« و 
»وقتی اشتباهاتی توسط کارکنان انجام می گیرد تا چه حد توسط مسئولین حمایت مي شوند؟« 

با میانگین 2/2 از سؤاالت مؤلفه »حمایت مدیریت« کمترین میانگین را دارند. 
 جدول های 2 و 3، داده های مربوط به سؤال دوم پژوهش مبنی بر وضعیت ساختار سازمانی 

سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران را نشان می دهند.

در جدول هاي 2 و 3 مالحظه مي شود که از بین سؤاالت ساختار سازمانی، سؤاالت »این سازمان 
معموالً در واگذاری وظایف، به ویژگی های افراد توجه دارد« با میانگین 2/6 و »این سازمان بر 
تطبیق مستمر و دائمی با تغییرات محیط به طور اثربخش تأکید دارد )انعطاف پذیری سازمان در 
انجام امور باالست(« و »کارهایی که افراد دراین سازمان انجام می دهند برایشان دلپذیر است« با 
میانگین 2/7 از سؤاالت مؤلفه »بُعد ارگانیکی ساختار«  کمترین میانگین را دارند و سؤاالت »در 
این سازمان هر شخص می داند مسئول مستقیم او کیست و سلسله مراتب دقیقاً روشن است« و 
»تمامی تصمیمات در این سازمان بایستی به وسیله مدیریت سطوح باال مورد بازنگری و تصویب 
قرار گیرد« با میانگین 3/8 از مؤلفه »بُعد مکانیکی ساختار« بیشترین میانگین را دارند. در حالت 

انحراف معیارمیانگین پرسش  های ُبعد ارگانیکیردیف

1
در این سازمان توجه عمده بر این است که هر شخص اجازه داشته باشد توانایی و استعدادهای 

خود را بروز دهد.
3/31/0

2
گروه  هایی که برای انجام مأموریت در این سازمان تشکیل می  شوند، قدرت تصمیم باالیی 

دارند.
2/91/2

2/61/2این سازمان معموالً در واگذاری وظایف به ویژگی  های افراد توجه دارد.3

4
این سازمان بر تطبیق مستمر و دامئی با تغییرات محیط به  طور اثربخش تأکید دارد.

 )انعطاف  پذیری سازمان در انجام امور باالست(
2/71/1

2/81/1دراین سازمان هر فردی می  تواند خودش تصمیم  گیری كند بدون اینکه کنرتل شود.5

2/71/2کارهایی که افراد در این سازمان انجام می  دهند برایشان دلپذیر است.6

2/70/08ّبعد ارگانیکی ساختار سازمانی

شاخص های میانگین و انحراف 
معیار سؤاالت ُبعد ارگانیکی 
ساختار سازمانی

جدول 2

نجال حریری | مهناز جعفری
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کلی ساختار سازمان اسناد و کتابخانه ملی از دیدگاه کارکنان آن، با میانگین 3/61 در مقیاس 
لیکرت گرایش بیشتري به »»بُعد مکانیکي« و با میانگین 2/76 در مقیاس لیکرت گرایش کمتر 

به »بُعد ارگانیکي« دارد.

براي پاسخ گویی به سؤال سوم پژوهش مبنی بر این که بین کدامیک از مؤلفه های فرهنگ 
سازمانی با ساختار سازمانی رابطه وجود دارد؟ آزمون های همبستگی بین متغیرها انجام شد که 

نتایج مربوطه در جدول هاي 4 و 5 نشان داده شده است.

انحراف معیارمیانگین سؤاالت ُبعد مکانیکیردیف

1
این سازمان قوانین و مقررات روشنی دارد که انتظار دارد هر فرد به  طور دقیق از آن پیروی 

کند.
3/60/9

2
در این سازمان هر شخص می  داند مسئول مستقیم او کیست و سلسله  مراتب دقیقاً روشن 

است.
3/80/9

3
رشح شغل این سازمان روشن است و هر شخص دقیقاً می  داند که از او در هر پستی چه 

انتظاری می  رود.
3/71/0

4
متامی تصمیمـات در این سازمـان بایستی به  وسیلـه مدیریت سطوح باال مـورد بازنگری و 

تصویب قرار گیرد.
3/81/0

2/71/2مدیریت عالی سازمان در جمع  آوری اطالعات برای اخذ تصمیم خود مستقیامً اقدام می   كند.5

3/11/1افراد در این سازمان دامئاً زیر ذره  بین قرار دارند که آیا از قوانین اطاعت می  كنند.6

3/60/079ّبعد مکانیکی ساختار سازمانی

شاخص های میانگین و
 انحراف معیار سؤاالت 

ُبعد مکانیکی ساختار سازمانی

 جدول 3

نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین 
مؤلفه های فرهنگ سازمانی و ُبعد 

مکانیکی ساختار سازمانی سازمان

 جدول 4

 ساختار
                     فرهنگ

ساختار مکانیکی

سطح معنی  داریرضیب همبستگی

r= 0/483خالقیت و نوآوری

r= 0/417ریسک  پذیری

r= 0/479رهربی وجهت  دهی

r= 0/534یکپارچگی

r= 0/319حامیت مدیریت

r= 0/500کنرتل

r= 0/519هویت

r= 0/500سیستم پاداش

r= 0/534سازش با پدیده تعارض

r= 0/483الگوی ارتباطی

r= 0/640فرهنگ سازمانی

رابطه فرهنگ سازمانی و ساختار
سازمانی درسازمان  اسناد و ...
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 ساختار
                     فرهنگ

ساختار  ارگانیکی

سطح معنی  داریرضیب همبستگی

r= 0/393خالقیت و نوآوری

r= 0/480ریسک  پذیری

r= 0/369رهربی وجهت  دهی

r= 0/426یکپارچگی

r= 0/407حامیت مدیریت

r= 0/352کنرتل

r= 0/361هویت

r= 0/468سیستم پاداش

r= 0/523سازش با پدیده تعارض

r= 0/393الگوی ارتباطی

r= 0/563فرهنگ سازمانی

 نتایج آزمون همبستگی 
پیرسون بین مؤلفه های فرهنگ 
سازمانی و ُبعد ارگانیکی ساختار 
سازمانی سازمان

جدول 5

درجدول هاي 4 و 5 مالحظه می شود بین فرهنگ سازمانی و مؤلفه های آن با ساختار 
سازمانی ارگانیکی و مکانیکی همبستگی مثبت و معنی داری از نظر آماری وجود دارد و این 
همبستگی با ساختار مکانیکی بیشتر است )r =>0/640(14، از دیدگاه کارکنان سازمان همه 
مؤلفه های فرهنگ سازمانی »خالقیت و نوآوری«، »ریسک پذیری«، »رهبری و جهت دهی«، 
»یکپارچگـی«، »حمـایت مدیریت«، »کنتـرل«، »هـویت«، »سیستـم پاداش«، »پدیده سازش 
با تعارض« و »الگـوی ارتباطی« با هردو بُعد مکانیکی و ارگانیکی ساختار، رابطه مثبت و 
معنی داری دارند و مؤلفه های »خالقیت و نوآوری«، »رهبری و جهت دهـی«، »یکپارچگی«، 
»کنترل«، »هویت«، »سیستم پاداش«، »پدیده سازش با تعارض« و »الگوی ارتباطی« همبستگی 
بیشتری با »بُعد مکانیکی« ساختار سازمانی دارد و مؤلفه های ریسک پذیری و حمایت مدیریت 
همبستگی بیشتری با بُعد ارگانیکی ساختار سازمانی دارد. در حالت کلی، فرهنگ سازمانی از 
دیدگاه کارکنان آن سازمان با هردو بُعد مکانیکی و ارگانیکی ساختار، رابطه مثبت و معنی داری 

دارد و همبستگی بیشتری با بُعد مکانیکی نسبت به بُعد ارگانیکی ساختار سازمان دارد.
از دیدگاه کارکنان سازمان خالقیت و نوآوری سازمان با هردو بُعد مکانیکی و ارگانیکی 
ساختار رابطه مثبت و معنی داری دارد )Sig =>0/001( و همبستگی بیشتری با بُعد مکانیکی 
ساختار سازمانی دارد )r =0/483(. ریسک پذیری با هردو بُعد مکانیکی و ارگانیکی ساختار 
رابطه مثبت و معنی داری دارد )P-Value =>0/001( و همبستگی بیشتری با بُعد ارگانیکی 
ساختار سازمانی دارد )r =0/480(. رهبری و جهت دهی با هردو بُعد مکانیکی و ارگانیکی 
ساختار رابطه مثبت و معنی داری دارد )Sig  =>0/001( و همبستگی بیشتری با بُعد مکانیکی 
ساختار سازمانی دارد )r =0/479(. رابطه یکپارچگی با هردو بُعد مکانیکی و ارگانیکی ساختار، 

14. موارد معنی دار با  * 

مشخص شده است.
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مثبت و معنی دار است )Sig  =>0/001( و همبستگی بیشتری با بُعد مکانیکی ساختار سازمانی 
دارد )r =0/534(. رابطه حمایت مدیریت با هردو بُعد مکانیکی و ارگانیکی ساختار مثبت و 
معنی داری است )Sig  =>0/001( و همبستگی بیشتری با بُعدارگانیکی ساختار سازمان دارد 
)r =0/407(. رابطه کنترل با هردو بُعد مکانیکی و ارگانیکی ساختار مثبت و معنی دار است 
.)r =0/500( و همبستگی بیشتری با بُعد مکانیکی ساختار سازمانی دارد )P-Value =>0/001(

از دیدگاه کارکنان سازمان رابطه هویت با هردو بُعد مکانیکی و ارگانیکی ساختار مثبت 
و معنی داری است )Sig =>0/001( و همبستگی بیشتری با بُعد مکانیکی ساختار سازمان دارد 
)r =0/519(. رابطه سیستم پاداش با هردو بُعد مکانیکی و ارگانیکی ساختار مثبت و معنی دار 
 .)r=0/500( و همبستگی بیشتری با بُعد مکانیکی ساختار سازمانی دارد )Sig =>0/001( است
رابطه پدیده سازش با تعارض با هردو بُعد مکانیکی و ارگانیکی ساختار مثبت و معنی دار است 
)Sig =>0/001( و همبستگی بیشتری با بُعد مکانیکی ساختار سازمانی دارد )r =0/534(. رابطه 
الگـوی ارتباطـی با هردو بُعـد مکانیکـی و ارگانیکـی ساختـار مثبت و معنـی داری است 
 .)r=0/483( و همبستگی بیشتری با بُعد مکانیکی ساختار سازمانی دارد )P-Value =>0/001(
بنابراین از بین مؤلفه های فرهنگ سازمانی، پدیده سازش با تعارض و یکپارچگی بیشترین 
همبستگی)r =0/534( و حمـایت مدیریت کمتریـن همبستگـی )r =0/319( را با بُعد مکانیکی 
ساختار سازمانی دارند و پدیده سازش با تعارض بیشترین همبستگی )r =0/523( و کنترل 
کمترین همبستگی)r =0/352( را با بعد ارگانیکی ساختار دارند. در حالت کلی، فرهنگ 
سازمانی از دیدگاه کارکنان آن سازمان با هردو بُعد مکانیکی و ارگانیکی ساختار رابطه مثبت 
و معنی داری دارد )Sig =>0/001( و همبستگی بیشتری با بُعد مکانیکی ساختار نسبت به بُعد 

.)r = 0/640( ارگانیکی ساختار سازمان دارد

نتیجه گیری
با توجه به اهمیت اطالعات، دانش، منابع اطالعاتی و نیز کتابخانه ها و نقش و اهمیت مضاعف 
کتابخانه ملی هر کشور به عنوان سازمان دهنده و تولیدکننده اصلی اطالعات و با توجه به 
گسترش دانش و انفجار اطالعات و مشکالتی که در مدیریت کتابخانه ها پیش می آید، این 
تحقیق با هدف مطالعه رابطه فرهنگ سازمانی و ساختار سازماني در سازمان اسناد و کتابخانه 
ملی جمهوری اسالمی ایران انجام گرفت. یافته های پژوهش نشان داد که کتابخانه ملی ایران 
دارای فرهنگ سازمانی در حد متوسط است. یافته های مربوط به ساختار سازمانی نیز نشان 
داد که ساختار سازمانی نیز در حد متوسط بوده و ساختار فعلی به بُعد مکانیکی متمایل است 

که انعطاف پذیری کمتری دارد. 

رابطه فرهنگ سازمانی و ساختار
سازمانی درسازمان  اسناد و ...
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رابینز معتقد است فرهنگ قوي موجب افزایش رضایت شغلي و کاهش جابجایي کارکنان 
مي شود )رابینز، 1374(. مورهد و گریفین15 )1989( مشخصات فرهنگ سازماني قوي را تعهد 
اجتماعي، وجدان کار، مدیریت کیفي، فرهنگ رقابتي، تطبیق فرد با شغل، غني سازي شغلي، 
توسعه شغلي، گردش کار، وفاداري به سازمان و اعتماد به نفس مي دانند؛ در مقابل برخي 
مشخصات فرهنگ ضعیف عبارتند از: بي عالقه به کار، اشاعه فرهنگ تملق و چاپلوسي، غیبت 
و فرار از کار، توجه به منافع شخصي، کمبود اعتماد به نفس و آینده نگري، کم کاري، انتقال 
ندادن مهارت ها و رمز نگهداشتن فنون کار، کسب محبوبیت به بهاي از بین بردن دیگران، نبود 
صداقت، محافظه کاري و عدم پاسخ گویي به ارباب رجوع )گزکوه، 1374(. با توجه به اهمیت 
فرهنگ سازمانی در عملکردهای سازمان به نظر مي رسد، توجه به پرورش فرهنگ سازماني باید 

در اولویت هاي اهداف مسئولین سازمان اسناد و کتابخانه ملی کشور قرار گیرد.
    هر قدر تعهد افراد به ارزش هاي اساسي و محوري سازمان بیشتر باشد و تعداد اعضاي 
بیشتري به این ارزش ها معتقد باشند، فرهنگ قوي تراست و تأثیر بیشتري بر رفتار اعضاي 
سازمان دارد. لوتانز16)1992( دو عامل گستردگي17 و شدت18 را تعیین کننده قوت و ضعف 
فرهنگ مي داند. گستردگي نشان دهنده تعداد افرادي است که ارزش هاي اصلي فرهنگ را 
پذیرفته ا ند و شدت درجه تعهد افراد سازمان به این ارزش های محوري است و متأثر از دو 

عامل آشنایي با فرهنگ و پاداش به افرادي است که این ارزش ها را قبول کرده اند. 
در مورد ساختار سازمانی نیز با توجه به ساختار متوسط در کتابخانه ملی و گرایش آن به 
بُعد مکانیکی، این سازمان نیازمند ساختاري منعطف و متناسب با محیط پویاي سازمان است. 
این مهم، لزوم توجه بیشتر به ساختار سازماني سازمان اسناد و کتابخانه ملی را بیش از سایر 

سازمان ها یاد آوري مي کند.
از بین مؤلفه های فرهنگ سازمانـی، پدیده سازش با تعـارض و یکپارچگـی بیشترین 
همبستگی، و حمایت مدیریت کمترین همبستگی را با بُعد مکانیکی ساختار سازمانی سازمان 
دارند، و پدیده سازش با تعارض بیشترین همبستگی و کنترل کمترین همبستگی را با بُعد 
ارگانیکی ساختار دارند. در حالت کلی بین همه مؤلفه های فرهنگ سازمانی با ابعاد ساختار 
سازمانی ارگانیکی و مکانیکی رابطه و همبستگی مثبت و معنی دار است و این رابطه و همبستگی 
با بُعد مکانیکی ساختار سازمان بیشتر است. وجود رابطه ضعیف بین برخی مؤلفه هاي فرهنگ 
سازماني مانند حمایت مدیریت، ریسک پذیری، رهبری و جهت دهی، کنترل و سیستم پاداش با 
بُعد مکانیکي ساختار سازمانی حاکي از این است که در سازمان اسناد و کتابخانه ملی بین ساختار 
سازماني غیرمنعطف با فرهنگ سازماني رابطه وجود دارد و این احتمال وجود دارد که این امر 
موجب کاهش استقالل افراد و ابتکار عمل آنان شود. از آنجا که تقویت فرهنگ از طریق طراحي 

15. Moorhead & Griffin

16. Luthans

17. Sharedness)Extendness(

18. Intensity
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ساختار سازماني انجام مي گیرد و ساختار سازماني در پاسخ به ارزش هاي عمده سازماني، به 
عبارتي فرهنگ سازماني، پدید مي آید و ارتباط بین این دو دستیابي به اهداف )محصول( را 
تسهیل مي بخشد)صابونچی، 1386(، به نظر مي رسد دست اندرکاران باید ارتباط متقابل فرهنگ 
سازماني قوي و ساختار سازماني متناسب را در طرح جامع مورد توجه قرار دهند. نکته قابل تأمل 
اینکه میزان استقالل افراد )خالقیت(، ابتکار عمل وحق تصمیم گیري در کارهاي مخاطره آمیز 
)ریسک پذیري( و به ویژه احساس کرامت، اعتماد به نفس و ثبات شخصیت )هویت(، بهترین 
پیش بیني کننده هاي ساختار معرفي شده اند و در طراحي ساختار و فرهنگ توجه بیشتري را 
مي طلبند )عباسی، 1377(. بدیهي است فرهنگ قوي موجب تعهد و غناي کار، عملکرد مطلوب، 
موفقیت سازماني، جذب و نگهداري نیروي انساني متخصص و... مي شود. همچنین ساختار 
ارگانیکي متناسب موجب افزایش انگیزه، کارآمدي، نظم و انضباط، جلوگیري ازخودبیگانگي، 
اثربخشي و... مي شود و تناسب این دو افزایش رضایت شغلي، بهره   وري و دستیابي مطلوب به 
اهداف و کاهش غیبت، جابجایي و فرار از کار را به دنبال دارد )اونیل، 2005(. از طرفی وجود 
رابطه مثبت و معنی دار بین فرهنگ سازمانی و مؤلفه های ده گانه آن با هر دو بُعد ساختار، همچنین 
فرهنگ سازمانی متوسط و تمایل ساختار سازمانی سازمان اسناد و کتابخانه ملی به ساختار 
مکانیکی، مؤید این گفته است که تالش جدی در جهت تقویت فرهنگ سازمانی و انعطاف در 
ساختار )کاهش تمرکز، انعطاف در قوانین و مقررات و...( می تواند در افزایش غنای کار، عملکرد 
مطلوب، موفقیت سازمانی، توسعه سازمانی، جذب و نگهداری نیروی متخصص و... مؤثر باشد. 

البته ضرورت انجام تحقیقات بیشتري در این حوزه به شدت احساس مي شود.
با توجه به نتایج به دست آمده از پژوهش، برای بهبود و ارتقاء سطح فرهنگ سازمانی و 

ساختار سازمانی راهکارهای زیر پیشنهاد می شود:
1. ترتیبـی اتخاذ شود که کارکنان سازمـان از آیین نامه هـای ارزشیابی، آیین نامه پاداش و 

توبیخ اطالع دقیقی داشته باشند.
2. مدیران بر اساس گزارش های دریافتی از فعالیت های کارکنان خود، آنان را تشویق و 

از فعالیت های آنان حمایت کنند تا کارکنان بتوانند ریسک پذیر شوند.
3. در وظایف محول شده به کارکنان، چارچوب های محکم و مکانیکی تعریف نشود تا 

کارکنان استقالل عمل داشته باشند و از خالقیت فردی خود استفاده کنند.
4. مدیران در فرآیند فعالیت ها به کارکنان خود حق تصمیم گیری بدهند و فعالیت ها را 

با همفکری و مشارکت پیش ببرند.
5. پیشنهادات و نوآوری های کارکنان مورد توجه مسئوالن قرار بگیرد و ایده های نو 

حمایت شود.

رابطه فرهنگ سازمانی و ساختار
سازمانی درسازمان  اسناد و ...



136
فصلنامه مطالعات ملی ڪتابدا ری و سازماندهی اطالعات | شامره 90 

6. کارکنان تا حد امکان بتوانند به راحتی با مسئوالن در ارتباط باشند و مسائل کاری خود 
را در نشست با آنها مطرح کنند.

7. سازمان فضای انتقادپذیری را تقویت کند تا کارکنان بتوانند با حفظ موازین و اصول 
حاکم بر محیط کار، انتقادات سازنده خود را مطرح کنند.

8. با توجه به اینکه هر سازمان مجموعه ای از کارکنان هستند و استخدام نیروهای جدید 
کارآمد می تواند چشم انداز نیکویی برای سازمان ترسیم کند، الزم است در استخدام نیروهای 
جدید آزمون های خالقیت، مهارت های مدیریتی مانند اعتماد به نفس، ثبات شخصیت، 

آشنایی با برنامه ریزی، مدیریت زمان و غیره اجرا شود.
9. واگذاری وظایف به کارکنان، باتوجه به ویژگی ها و توانمندی های حرفه ای آنها انجام 

بگیرد.
10.  نحوه کنترل سازمان بر عملکرد کارکنان به شکلي باشد که تا حد امکان کارکنان در 

انجام وظایف کاری خود احساس آزادی عمل داشته باشند. 
در خاتمه با توجه به نتایج به دست آمده از پژوهش و شناسایي نقایص و مشکالت یاد 
شده، پیشنهاد می شود با توجه به همبستگي مثبت و معني دار فرهنگ سازماني با ساختار سازماني، 
تالش بیشتری درجهت انعطاف پذیري ساختار سازمانی سازمان اسناد و کتابخانه ملی به عنوان 
یکي از راه هاي مؤثر در راستای ارتقاء فرهنگ و موفقیت در دستیابي به اهداف سازماني انجام 
پذیرد. همچنین شایسته است اقداماتي براي برگزاري کارگاه هاي شناسایی فرهنگ سازماني، نحوه 

فرهنگ سازي و تقویت فرهنگ در دستور کار مدیران سازمان اسناد و کتابخانه ملی قرار گیرد.

پیشنهادهایی برای پژوهش های آینده

1. انجام پژوهش تطبیقی با کتابخانه های ملی و مراکز اسناد در سایرکشورهایی که دارای قرابت 
فرهنگی با کشور ایران هستند؛

2. انجام تحقیقاتي برای بررسی رابطه فرهنگ و محصول )دستیابي به اهداف( و یا 
ساختار و محصول در سازمان اسناد و کتابخانه ملی کشور؛

3. انجام تحقیقاتی برای بررسی رابطه فرهنگ سازمانی با متغیرهای دیگری مانند عزت 
نفس یا هوش هیجانی کارکنان کتابخانه ملی و سایر کتابخانه ها؛

4. انجام تحقیقاتی مشابه در دیگر کتابخانه ها و مراکز اطالع رسانی در سطح کشور.
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