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چڪیده

هدف: بررسی فرهنگ سازمانی کتابخانه ملی براساس مدل دنیسون 
روش/رویکرد پژوهش: روش توصیفی- پیامیشی. داده ها با استفاده 
از پرسشنامه استاندارد دنیسون با 60 سؤال و چهار بخش گردآوری شد. 
تجزیه و تحلیل اطالعات نیز در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی، با 

استفاده از نرم افزار SPSS -20 انجام شد.
یافته ها: هر چهار ُبعد اصلی فرهنگ سازمانی در کتابخانه ملی دارای 
منره متوسط و پایین تر است. بیشرتین امتیاز در ُبعد مشارکت پذیری و 
کمرتین امتیاز در متغیر سازگاری حاصل شده است. باالترین میانگین 
شاخص های فرهنگ سازمانی، مربوط به توامنندسازی با میانگین 21/3 

و کمرتین شاخص با میانگین 2/69 مربوط به توافق بود.
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بررسی فرهنگ سازمانی كتابخانه ملی
 جمهوری اسالمی ایران براساس مدل دنیسون

راضیه مرتضوی آب الوان 1 | احمد شعبانی2 | سعید رجایی پور3| سیدعلی محمد آذربخش4

دریافت:  1391/12/15        پذیرش: 1392/9/28    

مقدمه
فرهنگ سازمانی5، نوعی برنامه ریزی اندیشه جمعی است كه در سالیان اخیر به عنوان نوعی 
تفكر غالب در عرصه سازمان ها مطرح بوده است. این اندیشه جمعی، متمایزكننده اعضا از 
یك گونه به گونه دیگر است. هر كس به نوعی با جمع و گروه های انسانی كار كرده باشد، 

از وجود این پدیده مهم سازمانی آگاه است.
گسترش فناوری های متنوع و تأثیر آن بر زندگی علمی و اجتماعی در حوزه های 
مختلف حرفه ای دگرگونی های وسیعی را پدید آورده است. این تحول موجب شكل گیری 
كاركردهای گوناگونی در درون سازمان ها و نهادها شده است. فرهنگ نوین سازمانی در 
سطوح مختلف مدیریت و كاركنان موجب وابستگی به عوامل متعددی شده است. در این 
راستا فرهنگ به عنوان بستر ایجاد تغییرات سازمانی، نقش كلیدی را در این زمینه ایفا می كند.

 به نحو اساسی فرهنگ از منابع ذیل سرچشمه می گیرد: 
1. باورها6، ارزش ها7، و فرضیات بنیان گذاران سازمان ها؛

2. تجارب آموخته شده توسط اعضای گروه ها به عنوان اجزای سازمان در طول زمان؛
3. باورها، ارزش ها، و فرضیات جدید كه توسط اعضا و رهبران تازه به سازمان آورده 

می شوند )شریف زاده و كاظمی، 1377، ص 32(.
فرهنگ در یك سازمان به مثابه شخصیت در یك انسان است كه شالوده وجودی آن 
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را تشكیل می دهد و باعث تشكل و انسجام سازمان در حركت به سمت اهداف می شود. بر 
همین اساس فرهنگ سازمان مجموعه ای از ارزش ها، باورها، درك و استنباط، و شیوه تفكر 
و اندیشیدن است كه اعضای سازمان در آنها وجوه مشترك دارند )احمدی، 1386، ص27(.
حقیقت آن است كه فرهنگ سازمانی بر تمام جنبه های سازمان ازجمله بر تدوین اهداف 
و استراتژی، رفتار فردی، میزان مشاركت كاركنان در امور، میزان فداكاری و تعهد، سخت 

كوشی، و سطح اضطراب و مانند آن تأثیر می گذارد.
برای آگاهی از رفتار سازمان تحت شرایط مختلف باید الگوها و فرضیات اصلی و 
اصوالً فرهنگ آن سازمان را شناسایی كرد. هر سازمانی فرهنگ خاص خود را داراست؛ زیرا 
اوالً كارهایی كه در یك سازمان رایج و تكراری است در سازمان دیگر چنین نیست، بنابراین 
فرضیات اصلی متفاوتند. ثانیاً عوامل متعددی در شكل گیری فرهنگ سازمان و اعضای آن 

دخیل هستند )شریف زاده و كاظمی،1377، ص 42(.
اعضا با شناخت فرهنگ سازمانی خویش قادر خواهند بود پاسخ دو پرسش ذیل را 

به راحتی بیابند و به خوبی آن را ارائه دهند:
1. سازمان دارای چه ماهیتی است و اهدافی كه دنبال می كند، چیست؟

2. رفتار و عمل اعضای سازمان باید چگونه باشد؟ )ممی زاده، 1375، ص82(.
 به طوركلی در سازمان پدیده ای به دور از نقش و اثر فرهنگ سازمانی وجود ندارد؛ 
به ویژه فرهنگ برای مدیران در تدوین اهداف، تعیین استراتژی ها، و طراحی نظام های سازمانی 
بسیار مؤثراست )رجایی پور و یزدخواستی، 1388، ص20(.  برای ارزیابی فرهنگ حاكم بر 
سازمان ها تئوری ها و مدل های متعددی ارائه شده است. یكی از جدیدترین این مدل ها، مدل 

پروفسور دانیل دنیسون8  است كه نحوه عمل و چگونگی عملیات را تعیین می كند. 
 دالیل متعددی برای انتخاب این مدل برای انجام این نوع مطالعه وجود دارد:

1. جدید بودن مدل دنیسون نسبت به مدل های معرفی شده؛
2. مبنای رفتارگرایی این مدل؛ 

3. كامل بودن این مدل از نظر شاخص های اندازه گیری و سنجش ابعاد فرهنگ سازمانی؛ و
4. قابلیت استفاده از مدل دنیسون درتمام سطوح سازمانی9. 

درواقع دنیسون در ارائه این مدل عقیده دارد كه فرهنگ سازمانی، به ارزش های اساسی، 
باورها و اصولی ارجاع می شود كه همچون شالوده ای محكم به نظام مدیریتی خدمت می كنند. 
عالوه بر آن، هم ارزش ها و باورها و هم نظام مدیریتی، باعث تقویت آن اصول اولیه می شوند. 
وی معتقد است كه این اصول و ارزش ها ماندگارند، زیرا برای اعضای سازمان، حاوی معانی 

و مفاهیم خاصی هستند.

راضیه مرتضوی آب الوان 
احمد شعبانی | سعید رجایی پور 
سیدعلی محمد آذربخش 

8. Daniel Denison

9. Organizational level
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 دنیسون چهار بُعد اساسی فرهنگ سازمانی را معرفی كرده، كه عبارتند از :
الف( درگیر شدن در كار )مشارکت پذیری(10: كلمه مشاركت در لغت به معنی شركت كردن 
است )معین، 1362، ص 4127(. در تعریف اصطالحی، مشاركت به معنی حالت یا وضعی 
است كه فرد به گروهی خاص تعلق داشته و سهمی  در آن دارد. اصطالح »مشاركت پذیری« به 
فرایندی اشاره دارد كه افراد طی آن اقدام به عمل جمعی كرده یا رفتار خود را معطوف به تحقق 
هدفی مشترك كنند؛ اما گاهی به معنی شركت فعاالنه در گروه برای به ثمر رساندن یك فعالیت 

اجتماعی است ) بیرو، 1375، ص257(.
بُعد درگیر شدن در كار )مشاركت پذیری( در مدل دنیسون شامل سه شاخص توانمندسازی، 

تیم سازی، و توسعه قابلیت هاست.
1. توامنندسازی11: منظور از توانمندسازی آن است كه سازمان هایی كه در آن افراد، قدرت، 

خالقیت، و قابلیت مدیریت كار خود را دارند و باعث ایجاد حس مالكیت و مسئولیت در 
قبال سازمان می شود )دنیسون، 2008(.

2. جهت گیری تیمی12: منظور از جهت گیری تیمی آن است كه سازمان به منظور نیل به 
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بررسی فرهنگ سازمانی
 كتابخانه ملی جمهوری اسالمی

  ایران براســاس مــدل دنیســون

مدل فرهنگ سازمانی دنیسون 

)دنیسون، 2000، ص 23(

شکل  1

10. Involvement

11. Empowerment

12. Team orientation
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اهداف مشتركی كه همه كاركنان، خود را در قبال آنها مسئول می دانند، برای همكاری ارزش 
قائل می شود. سازمانی كه برای انجام كارها به تالش های تیمی وابسته است )دنیسون، 2008(.
3. توسعه قابلیت ها 13: منظور از توسعه قابلیت ها آن است كه سازمان به صورت مستمر 

در توسعه مهارت كاركنان سرمایه گذاری می كند تا رقابت پذیر بماند و نیازهای مستمر كسب 
و كار را رفع كند )دنیسون، 2008(.

ب( سازگاری )انعطاف پذیری(14: منظور از سازگاری )انعطاف پذیری( آن است كه سازمان 
به محیط خارجی و واكنش سریع در برابر تغییرهای محیطی به منظور تأمین نیازهای مشتریان 
توجه كامل دارد. در این راستا هنجارها و باورهایی مورد تأیید قرار می گیرند كه تقویت 

می شوند )رابینز، 1374، ص 633(.
بُعد سازگاری )انعطاف پذیری( در مدل دنیسون شامل سه شاخص ارزش های بنیادین، 

توافق، و هماهنگی و پیوستگی است.
1. ارزش های بنیادین15: منظور از ارزش های بنیادین آن است كه اعضای سازمان، در 

مجموعه ای از ارزش هایی كه باعث ایجاد هویت و مجموعه ای شفاف از انتظارات می شود 
شریك هستند )دنیسون، 2008(.

2. توافق16: منظور از توافق آن است كه سازمان قادر است در مورد موضوعات مهم به 

توافق برسد )دنیسون، 2008(.
3. هامهنگی و یکپارچگی17: منظور از هماهنگی و یكپارچگی آن است كه توابع و 

واحدهای مختلف در سازمان قادرند همكاری كنند تا به اهداف مشتركی برسند و مرزهای 
سازمانی مانع انجام كارها نمی شود )دنیسون، 2008(.

ج( انطباق پذیری )ثبات و یکپارچگی(18: منظور از انطباق پذیری )ثبات و یكپارچگی( آن 
است كه افراد به تداوم رویه در رفتار، انطباق با سنّت های مرسوم، همكاری و تشریك مساعی 
اهمیت زیادی می دهند. هرچند در سازمان مشاركت چندان فعالی ندارند، ولی موفقیت 
سازمان در گرو یكپارچگی، انسجام و داشتن كارآیی زیاد آنهاست )رابینز، 1374، ص633(.

این بُعد شامل سه شاخص تغییرپذیری، مشتری گرایی، و یادگیری سازمانی است.
1. ایجاد تغییر19: منظور از ایجاد تغییر آن است كه سازمانی كه قادر به ایجاد روش هایی 

برای رفع نیازهای متغیر است، قادر است وضعیت محیط كسب و كار را تشخیص دهد و 
به سرعت به روندهای فعلی پاسخ داده و تغییرات آینده را پیش بینی كند )دنیسون، 2008(.

2. مترکز بر مشرتی20: منظور از تمركز بر مشتری آن است كه سازمان نیازهای مشتری 

را درك كرده و در مقابل آن واكنش نشان می دهد و نیازهای آتی آنها را پیش بینی می كند 
)دنیسون، 2008(.

راضیه مرتضوی آب الوان 
احمد شعبانی | سعید رجایی پور 
سیدعلی محمد آذربخش 
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3. یادگیری سازمانی21: منظور از یادگیری سازمانی آن است كه سازمان عالئمی را از 

محیط دریافت و تفسیر كرده و مواردی را برای تشویق نوآوری، كسب دانش، و توسعه 
قابلیت ها بیان می كند )دنیسون، 2008(.

د( رسالت پذیری )مأموریت(: رسالت پذیری )مأموریت( هر سازمان، درواقع علت اصلی 

تشكیل و دلیل تأسیس آن  است. رسالت سازمان، مقصد اصلی و منحصربه فردی است 
كه نوع، قلمرو عملیات، محصول و بازار سازمان و مشتریان سازمان را از دیگر سازمان ها 
متمایز می كند )رضائیان، 1379، ص244(؛ یعنی رسالت )هدف های كلی سازمان(، بیان كننده 

ارزش ها، آرزوها و فلسفه وجودی سازمان است )دفت، 1380، ص47(.
بُعد رسالت پذیری )مأموریت( در این مدل شامل سه شاخص جهت گیری استراتژیك، 

اهداف و مقاصد، و چشم انداز است.
1. جهت گیری اسرتاتژیک22: منظور از جهت گیری استراتژیك آن است كه در سازمان هایی 

با این مشخصه فرایندها، منتقل كننده اهداف سازمان بوده و برای هر كس شفاف می كند كه 
چگونه برای حركت در این جهت كار كند )دنیسون، 2008(.

2. اهداف و مقاصد23: منظور، مجموعه ای شفاف از اهداف است كه می توان آنها را به 

مأموریت، چشم انداز و استراتژی پیوند زد و جهت كار هر شخص را برایش شفاف كرد 
)دنیسون، 2008(.

3. چشم انداز24:  منظور از چشم انداز آن است كه سازمان و اعضای آن دیدگاهی مشترك 

نسبت به آینده مطلوب دارند. ارزش های محوری در این سازمان تجلی یافته و باعث می شود 
قلب و روح اعضای سازمان در خدمت آن باشند و در عین حال، افراد به خوبی هدایت شوند 

)دنیسون، 2008(.
درمجموع  از آنجا كه فرهنگ سازمانی شكل دهنده رفتار اعضای سازمان اعم از مدیران 
و كاركنان در سطوح مختلف است، می تواند توانایی سازمان در ایجاد تغییر و جهت گیری 

استراتژیك را به نحو چشمگیری تحت تأثیر قرار دهد.
به تعدادی از پژوهش هایی كه در این زمینه انجام شده است، اشاره می شود:

در تحقیقی كه علیزاده و همكاران )1386( انجام دادند به این نتیجه رسیدند كه ابعاد 
انطباق پذیری بیشترین و ابعاد درگیر شدن در كار )مشاركت پذیری( وا بعاد سازگاری كمترین 

امتیاز را به دست آورده اند. 
منوریان و بختایی )1386( در پژوهش خود مدل دنیسون را در سازمان مدیریت صنعتی 
مورد بررسی قرار دادند. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد كه سازمان مدیریت صنعتی در 
هر چهار بُعِد درگیر شدن در كار )مشاركت پذیری(، انطباق پذیری، سازگاری )انعطاف پذیری(، 

21. organizational learning

22. Strategic Direction and Intent

23. Goals and objectives

24. Vision

بررسی فرهنگ سازمانی
 كتابخانه ملی جمهوری اسالمی

  ایران براســاس مــدل دنیســون
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و رسالت پذیری )مأموریت( در حد متوسط و باالتر از متوسط قرار دارد. سازمان مدیریت 
صنعتی بهترین وضعیت را در متغیرهای درگیر شدن در كار )مشاركت پذیری( و انطباق پذیری 

به دست آورده است. 
اردالن و همكاران )1387( در پژوهش خود رابطه بین فرهنگ سازمانی با یگانگی فرد 
سازمان را با استفاده از مدل دنیسون در دانشگاه های دولتی غرب كشور، مورد بررسی قرار 
دادند. آنها نشان دادند كه هر چهار بُعد فرهنگ سازمانی مدل دنیسون در دانشگاه های غرب 
كشور حاكم است. همچنین، در این پژوهش مشخص شد كه بُعد رسالت، باالترین همبستگی 
را با معیارهای سازمانی یگانگی فرد – سازمان، و بُعد درگیر شدن در كار )مشاركت پذیری( 

پایین ترین میزان همبستگی را با معیارهای فردی یگانگی فرد- سازمان داشته است.
اسدی و همكاران )1388( در پژوهشی به بررسی رابطه بین انطباق پذیری سازمانی 
)ایجاد تغییر، مشتری مداری، یادگیری سازمانی( و مشاركت پذیری )تیم گرایی، توسعه قابلیت ها، 
توانمندسازی( در بین كارشناسان سازمان تربیت  بدنی جمهوری اسالمی  ایران پرداختند. نتایج 
حاصل از این پژوهش نشان داد كه میان ابعاد انطباق پذیری  و مشاركت پذیری كارشناسان 
ارتباط معنادار و مثبتی وجود دارد و میزان  انطباق پذیری سازمانی و مشاركت سازمانی و تمامی 

متغیرهای آنها در بین كارشناسان سازمان تربیت  بدنی در سطح متوسط به باال بوده است. 
در تحقیقی كه عباسی و پریرخ )1388( انجام دادند این نتیجه حاصل شد كه امتیازات 
سازمان در ابعاد چهارگانه فرهنگ سازمانی در حد متوسط به پایین ارزیابی می شود. همچنین 
میان اجرای مدیریت دانش و الگوهای متفاوت فرهنگ سازمانی تفاوت معناداری وجود ندارد 
و  مشاركت  بین  رابطه  بررسی  به  پژوهشی  در   )1389( علیزاده  و  عباسی  مقدم 
انطباق پذیری سازمانی در میان كاركنان بیمارستان امام خمینی)ره( تهران پرداختند. داده های 
مورد نیاز تحقیق با استفاده از پرسشنامه دنیسون به دست آمد. نتایج این تحقیق نشان داد كه 
میزان مشاركت پذیری سازمانی 53/44 درصد و میزان انطباق پذیری سازمانی 52/37 درصد 
بوده است و بین مشاركت سازمانی و انطباق پذیری سازمانی و همچنین زیرمتغیرهای آنها 

رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
نتایج حاصل از پژوهش مك گاروی و ولف )2000( درخصوص ارزیابی فرهنگ 
سازمانی در دو درمانگاه در وزارت بهداشت ویرجینیا نشان داد كه بُعد رسالت پذیری در میان 

افراد مورد بررسی از میزان درك بیشتری نسبت به سایر ابعاد برخوردار بوده است.
دیویدسون )2004( نیز با استفاده از مدل دنیسون به بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و 
عملكرد مالی در یك بانك سرمایه گذاری در آفریقای جنوبی پرداخته است. نتایج نشان داد كه 
وجود این ابعاد در میان كارمندان از درجه معناداری برخوردار نبوده است و تنها بُعد سازگاری 

راضیه مرتضوی آب الوان 
احمد شعبانی | سعید رجایی پور 
سیدعلی محمد آذربخش 
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نسبت به سایر ابعاد از درك بیشتری توسط كارمندان برخوردار بود.
موبلی و همكاران )2005( مدل دنیسون را در سازمان های مختلف چینی مورد سنجش 
قرار دادند. در سازمان های مورد بررسی، بُعد رسالت پذیری و شاخص چشم انداز بیشترین 
امتیاز، و بُعد درگیر شدن در كار و شاخص توسعه قابلیت ها كمترین امتیاز را به دست آوردند. 
باتوجه به مطالب پیش گفته و باتوجه به اینكه كتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران 
مرجع مهم و علمی اطالعاتی در كشور محسوب می شود و نماد برجسته ای از حوزه فرهنگ 
ملی به حساب می آید و از طرفی نیز به عنوان سازمانی پویا، تحول و تغییر را در ابعاد مختلف 
فرهنگی، خدماتی، علمی و سازمانی در دستور كار قرار داده است، شناخت فرهنگ این 
سازمان به عنوان یكی از اجزاء استراتژیك محیط داخلی، ضرورتی اجتناب ناپذیر و اقدامی 

شایسته و ضروری قلمداد می شود.
بر این قرار چهار مؤلفه اساسی مدل دنیسون مشتمل بر میزان مشاركت پذیری، سازگاری 
)انعطاف پذیری(، انطباق پذیری )ثبات و یكپارچگی(، و رسالت پذیری )مأموریت( در بین 
مدیران و كاركنان این سازمان مورد توجه واقع شده است و در میان آنها ارزیابی كّمی صورت 
می پذیرد تا تحوالت موجود فرهنگ سازمانی در این سازماِن گسترده مورد سنجش قرار گیرد.

سؤاالتی كه در این پژوهش موردنظر است عبارتند از:
1. میزان درگیر شدن در كار )مشاركت پذیری( در فرهنگ سازمانی كتابخانه ملی 

جمهوری اسالمی ایران تا چه حد است؟
2.  میزان سازگاری )انعطاف پذیری( در فرهنگ سازمانی كتابخانه ملی جمهوری اسالمی 

ایران تا چه حد است؟
3.  میزان انطباق پذیری )ثبات و یكپارچگی( در فرهنگ سازمانی كتابخانه ملی جمهوری 

اسالمی ایران تا چه حد است؟
4. میزان رسالت پذیری )مأموریت( در فرهنگ سازمانی كتابخانه ملی جمهوری اسالمی 

ایران تا چه حد است؟
5. آیا بین ادراكات مدیران و كتابداران درخصوص فرهنگ سازمانی كتابخانه ملی 
جمهوری اسالمی ایران بر اساس ویژگی های رشته تحصیلی، نوع مسئولیت، و نوع استخدام 

تفاوت وجود دارد؟

روش پژوهش
روش پژوهش پیمایشی-  توصیفی است كه به بررسی فرهنگ سازمانی كتابخانه ملی 
براساس مدل دنیسون می پردازد. جامعه آماری پژوهش حاضر 335 نفر از مدیران و كتابداران 

بررسی فرهنگ سازمانی
 كتابخانه ملی جمهوری اسالمی

  ایران براســاس مــدل دنیســون
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این كتابخانه است كه با استفاده از فرمول نمونه گیری كوكران، با حجم جامعه محدود تعداد 
104 نفر با شیوه نمونه گیری تصادفی طبقه ای به عنوان افراد نمونه انتخاب شده اند. ابزار مورد 

استفاده برای گردآوری اطالعات، پرسشنامه  استاندارد مدل دنیسون است.
به منظور جمع آوری داده ها، پرسشنامه ها در بهمن ماه 1390 بین 104 نفر از پاسخ گویان 

توزیع و نهایتاً پس از تكمیل جمع آوری شد و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
برای بررسی روایی ابزار این پژوهش، ابتدا پرسشنامه در اختیار متخصصین در حوزه 
مدیریت و كتابداری در دانشگاه اصفهان و كارشناسان حوزه روش تحقیق قرار گرفت و 

سپس با اعمال نظرات این متخصصان، روایی پرسشنامه مورد تأیید واقع شد.
برای بررسی پایایی پرسشنامه، پرسشنامه در یك نمونه 30 نفری اجرا شد و پایایی آن به 
روش آلفای كرونباخ 0/92 محاسبه شد. پس از انجام پژوهش در گروه 104 نفری، پایایی به 
روش آلفای كرونباخ مجدداً محاسبه شد كه در ابعاد مشاركت پذیری )0/87(، انعطاف پذیری 

)0/85(، ثبات و یكپارچگی )0/78( و رسالت پذیری )0/76( به دست آمده است. 
تجزیه و تحلیل آماری این پژوهش در دو سطح توصیفی و استنباطی انجام شد. در 
سطح آمار توصیفی از فراوانی، درصد، و میانگین و انحراف معیار در قالب جدول و نمودار 
استفاده شد. در سطح آمار استنباطی از روش آماری آزمون t تك نمونه ای، t مستقل، تحلیل 

واریانس یك طرفه، و آزمون تعقیبی ال اس دی25 استفاده شده است.

یافته ها
در جدول1 سؤال كلی پژوهش مورد محاسبه قرار گرفت. به منظور دست یابی به پاسخ سؤال 
كلی پژوهش، 60 سؤال استاندارد مدل دانیل دنیسون در پرسشنامه منظور شد كه ابتدا میانگین، 
انحراف معیار، و خطای معیار نمرات محاسبه شد، سپس با استفاده از t تك متغیره، تحلیل 

آماری انجام گرفت. 

برحسب یافته های جدولt ،1 مشاهده شده از مقدار بحرانی جدول در سطح خطای 

آماره

مؤلفه
Sigtخطای معیارانحراف معیارمیانگین

2/890/570/580/00050/24فرهنگ سازمانی کتابخانه ملی ایران

راضیه مرتضوی آب الوان 
احمد شعبانی | سعید رجایی پور 
سیدعلی محمد آذربخش 

یافته های آزمون t  تك متغیره، مقایسه میانگین 

)X=3( با میانگین فرضی

جدول  1

25.  LSD
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0/08 بیشتر است و از آنجا كه میانگین مشاهده شده نیز از میانگین فرضی )X=3( كمتر است، 
بنابراین پاسخ گویان معتقدند میانگین امتیازات كلی »فرهنگ سازمانی كتابخانه ملی بر اساس 

مدل دنیسون« كمتر از سطح متوسط است. 

باتوجه به اینكه مدل فرهنگ سازمانی دنیسون از چهار بُعد اساسی یعنی درگیر شدن در 
كار )مشاركت پذیری(، سازگاری )انعطاف پذیری(، رسالت پذیری )مأموریت( و انطباق پذیری 
)ثبات و یكپارچگی( تشكیل شده، بنابراین سؤال اصلی تحقیق از چهار سؤال ویژه مورد 
تجزیه و تحلیل قرار گرفته است؛ به عبارت دیگر میزان وجود هر كدام از این ابعاد در كتابخانه 

ملی به طور جداگانه مورد بررسی قرار گرفته است.
در جدول 2 سؤاالت 1 - 4 مورد بررسی قرار گرفته است. براساس یافته های این 
جدول، میانگین چهار بُعد فرهنگ سازمانی به ترتیب عبارت است از: درگیر شدن در كار 
میانگین 2/83،  با  )مأموریت پذیری(  رسالت پذیری  میانگین3/01،  با  )مشاركت پذیری( 
سازگاری )انعطاف پذیری( با میانگین 2/84، و انطباق پذیری )ثبات و یكپارچگی( با میانگین 
2/91. با مقایسه میانگین هر كدام از ابعاد با میانگین فرضی )X =3(، در جدول 2 دیده می شود 
كه تنها میانگیِن بُعد درگیر شدن در كار )مشاركت پذیری( بیشتر از حد متوسط بوده است و 
سه بُعد دیگر یعنی رسالت پذیری )مأموریت(، انطباق پذیری )ثبات و یكپارچگی( و سازگاری 

)انعطاف پذیری( كمتر از حد متوسط به دست آمده اند. 
در سؤال 5  ادراكات مدیران و كتابداران درخصوص فرهنگ سازمانی كتابخانه ملی 
جمهوری اسالمی ایران براساس ویژگی های جمعیت شناختی آنان )رشته تحصیلی، نوع 

مسئولیت، و نوع استخدام( مورد بررسی قرار گرفته است. 

Sigtانحراف معیارمیانگین فرضیمیانگینابعاد فرهنگ سازمانی

درگیر شدن در کار 

)مشارکت پذیری(
3/0130/630/00048/23

سازگاری

)انعطاف پذیری(
2/8430/650/00044/25

انطباق پذیری

)ثبات و یکپارچگی(
2/9130/510/00058/30

2/8330/690/00041/37رسالت پذیری )مأموریت(

بررسی فرهنگ سازمانی
 كتابخانه ملی جمهوری اسالمی

  ایران براســاس مــدل دنیســون

میانگین و انحراف معیار ابعاد اصلی

 فرهنگ سازمانی کتابخانه ملی ایران

جدول  2
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میزان  پاسخ گویان درخصوص  نمرات  میانگین  بین  اطالعات جدول 3،  برحسب 
وجود ابعاد چهارگانه مدل فرهنگ سازمانی دنیسون درگیر شدن در كار )مشاركت پذیری(، 
سازگاری )انعطاف پذیری(، انطباق پذیری )ثبات و یكپارچگی(، و رسالت پذیری)مأموریت( 
در كتابخانه ملی فقط درخصوص بُعد رسالت پذیری )مأموریت( تفاوت معنی دار وجود 
داشت؛ به گونه ای كه در این بُعد پاسخ گویان با تحصیالت غیركتابداری با میانگین 2/90، در 
مقایسه با پاسخ گویان با تحصیالت كتابداری با میانگین 2/75 میزان وجود این بُعد فرهنگ 
سازمانی را بیشتر ارزیابی كرده اند و در مورد دیگر ابعاد فرهنگ سازمانی نظرات مشابه و 

یكسانی نسبت به سؤال  های پژوهش ابراز داشتند. 

برحسب اطالعات جدول 4، اختالف مشاهده شده بین میانگین نمرات پاسخ گویان 
درخصوص میزان وجود ابعاد چهارگانه مدل فرهنگ سازمانی دنیسون درگیر شدن در 

شاخص آماری

مؤلفه ها
FSigانحراف معیارمیانگینرشته تحصیلی

درگیر شدن در کار

)مشارکت پذیری(

2/930/66کتابداری
0/180/67

3/100/60غیرکتابداری

سازگاری )انعطاف پذیری(
2/830/63کتابداری

0/000/93
2/840/67غیرکتابداری

انطباق پذیری 

)ثبات و یکپارچگی(

2/940/50کتابداری
0/250/61

2/880/51غیرکتابداری

رسالت پذیری )مأموریت(
2/750/75کتابداری

3/880/05
2/900/63غیرکتابداری

راضیه مرتضوی آب الوان 
احمد شعبانی | سعید رجایی پور 
سیدعلی محمد آذربخش 

آماره آزمودنی ها برحسب رشته تحصیلی باتوجه 

به مؤلفه های پژوهش

جدول  3

 آماره آزمودنی ها برحسب نوع مسئولیت

 باتوجه به مؤلفه های پژوهش

جدول  4

شاخص آماری

مؤلفه ها
FSigانحراف معیارمیانگینرشته تحصیلی

درگیر شدن در کار )مشارکت پذیری(
3/080/68مدیر

1/170/28
2/960/59کتابدار

سازگاری )انعطاف پذیری(
2/920/67مدیر

0/390/53
2/770/63کتابدار

انطباق پذیری )ثبات و یکپارچگی(
2/970/51مدیر

0/330/56
2/860/50کتابدار

رسالت پذیری )مأموریت(
2/900/71مدیر

0/130/71
2/770/68کتابدار
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كار )مشاركت پذیری(، سازگاری )انعطاف پذیری(، انطباق پذیری )ثبات و یكپارچگی(، و 
رسالت پذیری)مأموریت( در كتابخانه ملی برحسب متغیر جمعیت شناختی نوع مسئولیت 
معنا دار نبود، یعنی مدیران و كتابداران نظرات مشابه و یكسانی نسبت به سؤال های پژوهش 

ابراز داشتند. 

برحسب اطالعات جدول 5، اختالف مشاهده شده بین میانگین نمرات پاسخ گویان 
درخصوص میزان وجود ابعاد چهارگانه مدل فرهنگ سازمانی دنیسون درگیر شدن در 
كار )مشاركت پذیری(، سازگاری )انعطاف پذیری(، انطباق پذیری )ثبات و یكپارچگی(، و 
رسالت پذیری )مأموریت( در كتابخانه ملی برحسب متغیر جمعیت شناختی نوع استخدام، 
درخصوص سه بُعد درگیر شدن در كار )مشاركت پذیری(، سازگاری )انعطاف پذیری(، و 
رسالت پذیری )مأموریت( تفاوت معنی دار وجود داشت. به گونه ای كه در بُعد درگیرشدن در 
كار )مشاركت پذیری(، پاسخ گویان با نوع استخدام غیررسمی با میانگین 3/11، در مقایسه با 
پاسخ گویان با نوع استخدام رسمی با میانگین 2/94، میزان وجود این بُعد فرهنگ سازمانی 
را بیشتر ارزیابی كرده اند. همچنین در دو بُعد سازگاری )انعطاف پذیری( و رسالت پذیری 
)مأموریت(، پاسخ گویان با نوع استخدام غیررسمی به ترتیب با میانگین 2/99، و 2/97 در 
مقایسه با پاسخ گویان با نوع استخدام رسمی با میانگین 2/71 و 2/70 میزان وجود این دو بُعد 

فرهنگ سازمانی را بیشتر عنوان كرده اند. 
وجود  میزان  درخصوص  پاسخ گویان  نمرات  میانگین  بین  مشاهده شده  اختالف 
انطباق پذیری )ثبات و یكپارچگی( معنادار نبود و پاسخ گویان رسمی و غیررسمی نظرات 
مشابه و یكسانی نسبت به بُعد انطباق پذیری )ثبات و یكپارچگی( ابراز داشتند. درمجموع 

شاخص آماری

مؤلفه ها
FSigانحراف معیارمیانگیننوع استخدام

درگیر شدن در کار 

)مشارکت پذیری(

2/940/72رسمی
3/790/05

3/110/50غیررسمی

سازگاری )انعطاف پذیری(
2/710/72رسمی

2/970/08
2/990/52غیررسمی

انطباق پذیری

)ثبات و یکپارچگی(

2/850/55رسمی
1/620/20

2/980/44غیررسمی

رسالت پذیری )مأموریت(
2/700/78رسمی

6/520/01
2/970/55غیررسمی

آماره آزمودنی ها برحسب نوع استخدام 

باتوجه به مؤلفه های پژوهش

جدول  5
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براساس یافته های تحقیق، وضعیت شاخص ها و ابعاد فرهنگ سازمانی موجود در كتابخانه 
ملی به تفصیل در جدول 6 و شكل 2 درج شده است.

برحسب داده های جدول 6 طبق امتیازات شاخص های دوازده گانه فرهنگ سازمانی 
كتابخانه ملی، بیشترین امتیازها به ترتیب متعلق به شاخص توانمندسازی با میانگین 3/21 
مربوط به بُعد درگیر شدن در كار )مشاركت پذیری( و شاخص ارزش های بنیادین با میانگین 
3/04 مربوط به بُعد سازگاری )انعطاف پذیری( است. در همین راستا كمترین امتیازها 
به ترتیب متعلق به شاخص توافق با میانگین 2/69 مربوط به بُعد سازگاری )انعطاف پذیری(، 
و شاخص های چشم انداز مربوط به بُعد رسالت پذیری )مأموریت(، و هماهنگی و پیوستگی 
مربوط به بُعد سازگاری )انعطاف پذیری( با میانگین یكسان 2/78 است. این وضعیت در 

نمودار راداری )شكل2( ترسیم شده است. 

انحراف معیارمیانگینشاخص هاابعاد اصلی

در گیر شدن در كار )مشارکت پذیری(

3/210/71توامنندسازی

2/860/76تیم سازی

2/980/65توسعه قابلیت ها

سازگاری

)انعطاف پذیری(

3/040/75ارزش های بنیادین

2/690/80توافق

2/780/66هامهنگی و پیوستگی

انطباق پذیری )ثبات و یکپارچگی(

2/900/55تغییرپذیری

2/990/52مشرتی گرایی

2/830/80یادگیری سازمانی

رسالت پذیری )مأموریت(

2/880/86جهت گیری اسرتاتژیك

2/820/71اهداف و مقاصد

2/780/70چشم انداز
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نتیجه گیری
نتایج پژوهش نشان داد میانگین امتیازات كلی »فرهنگ سازمانی كتابخانه ملی براساس 
مدل دنیسون« كمتر از سطح متوسط است و بیشترین امتیاز را در بُعد درگیر شدن در كار 
)مشاركت پذیری( )با میانگین3/01( به دست آورده است كه این ناشی از توجه كتابخانه ملی 
به دو شاخص مهم یعنی ارزش های بنیادین و توانمندسازی در محیط كتابخانه است. همچنین 
نتایج پژوهش نشان داد كه كمترین امتیاز در بُعد رسالت پذیری )مأموریت( با میانگین 2/83 
حاصل شده است كه این امر می تواند ناشی از جهت گیری استراتژیك نادرست كتابخانه ملی و  

ناشناخته ماندن اهداف و مقاصد و ارزش های بنیادین موجود در كتابخانه باشد.
همچنین امتیاز مربوط به بُعد سازگاری )انعطاف پذیری( با میانگین 2/84 با اختالف 
بسیار اندك)0/01( با بُعد رسالت پذیری )مأموریت( در كتابخانه ملی به دست آمده است. این 
امر می تواند ناشی از بی توجهی به چشم انداز كتابخانه ملی، عدم وجود توافق و هماهنگی 
و پیوستگی نسبت به مسائل و سیاست های موجود در میان سیاستگذاران و كاركنان، عدم 

توامنند سازی

تیم سازی

توسعه قابلیت ها

ارزش 
 بنیادین

توافق

هامهنگی وپیوستگی
مشرتی گرایی

یادگیری سازمانی

جهت گیری 
اسرتاتژیک

اهداف و مقاصد

چشم انداز

نمودار راداری امتیاز به دست آمده برای تغییرپذیری

شاخص های دوازده گانه فرهنگ سازمانی از نظر

مدیران و کتابداران کتابخانه ملی ایران

شکل 2

بررسی فرهنگ سازمانی
 كتابخانه ملی جمهوری اسالمی
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گرایش به  تغییر در وضعیت موجود كتابخانه، بی توجهی به خواست ها  و انتظارات مراجعین 
و كم توجهی به یادگیری سازمانی در میان كاركنان باشد.

بین نظرات پاسخ گویان كتابخانه ملی براساس متغیرهای جمعیت شناختی آنها ازجمله 
رشته تحصیلی )كتابداری و غیركتابداری( و نوع مسئولیت )مدیر و كتابدار( تفاوت معنادار 
وجود ندارد. همچنین بین نظرات پاسخ گویان كتابخانه ملی براساس نوع استخدام )رسمی و 
غیررسمی( در سه بُعد درگیر شدن در كار )مشاركت پذیری(، سازگاری )انعطاف پذیری(، و 

رسالت پذیری )مأموریت( تفاوت معناداری وجود دارد. 
باتوجه به اینكه امتیاز كلی كتابخانه ملی پایین تر از سطح متوسط است، برای بهبود كل 

شاخص های فرهنگ سازمانی می توان موارد ذیل را مورد توجه قرار داد:
-  باتوجه به كسب كمترین امتیاز در شاخص توافق، سیاست های سازمانی، اهداف و 
رویكردها مرتباً باید برای ایجاد و حصول سازگاری )انعطاف پذیری( در كتابخانه ملی آموزش 

داده شود و مورد توجه جّدی قرار گیرد.
-  متناسب با امتیاز پایین شاخص چشم انداز، مشخص است كه درك درستی از این 
شاخص در میان كاركنان وجود ندارد. مهم ترین راهكار ضمن اطالع رسانی مداوم و پیوسته، 
نگارش محورهای چشم انداز مربوط به هر حوزه فعالیت در قالب تابلو و پوستر و نصب آن 

در مكان های مربوطه است. 
-  باتوجه به كسب امتیاز بالنسبه پایین مربوط به شاخص هماهنگی و پیوستگی، توجیه 
افراد در مورد اینكه یادگیری روزانه را جزء كارهای خود قرار دهند، الزم است و پیشنهاد داده 
می شود كه به منظور افزایش قابلیت های فردی، روزانه فرصتی را صرف مطالعه مطالب علمی 
در راستای وظایف شغلی خود كنند و نیز با برگزاری جلسات دوستانه در میان كاركنان و انتقال 

تجارب و رهنمودها به همدیگر، به توسعه دانش و هماهنگی و پیوستگی بیشتر كمك كنند. 
-  باتوجه به كسب امتیاز بالنسبه خوب شاخص توانمندسازی نسبت به سایر شاخص ها،  
برنامه ریزی كاری به صورت مستمر و تفویض اختیار بیشتر به كاركنان از طریق حمایت بیشتر 

از نظام پیشنهادها در سازمان، مورد توجه قرار گیرد.
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