
 

های پذیری سازمانی با عملکرد شغلی کتابداران کتابخانهجامعه ۀبررسی رابط

 دولتی اصفهانهای دانشگاه
 

 4، مرتضی دهقان سفیدکوه3سعید رجایی پور،  2مهناز آذریان، 1احمد شعبانی

  0.78508i0riis.v/10.22067/ DOI                                8139 /16/04تاریخ پذیرش:    23/10/7139تاریخ دریافت: 
 

 چکیده
در پیشبرد نقش مهمی ها آن و هنجارهای سازمان و انطباق کارکنان باها پذیرش ارزش عنوانبهسازمانی پذیری جامعه :مقدمه

دانشگاهی شهر  سازمانی با عملکرد شغلی کتابدارانپذیری جامعه رابطۀ  تعیین با هدف حاضر، پژوهش دارد. اهداف سازمانی

 انجام شد. اصفهان

 کتابداران ۀشامل کلی پژوهش جامعۀ آماری است. بستگیهمکاربردی و روش آن توصیفی و از نوع ،این پژوهش: شناسیروش

ق . حجم نمونه از طریاست 1397نفر( در سال  139) اصفهان هنراصفهان، صنعتی اصفهان، علوم پزشکی اصفهان و های دانشگاه

و ( 2007سازمانی تائورمینا )پذیری جامعهساخته، محققشناختی جمعیت نامۀپرسش از سه نفر تعیین شد و 100فرمول کوکران 

 برای سنجش روایی محتواییروایی از  ابزار گردآوری اطالعات استفاده شد. عنوانبه (1989) عملکرد شغلی پاترسون نامۀپرسش

عملکرد شغلی  نامۀپرسشو در  89/0سازمانی پذیری جامعه نامۀپرسشکه در  استفاده شد از ضریب آلفای کرونباخ ییایو برای پا

 د شد.ییأحاصل و ت 92/0پاترسون 

شامل آموزش، تفاهم، حمایت  سازمانیپذیری جامعهابعاد  ۀهمبین  ،آزمون ناپارامتریک اسپیرمنهای یافتهمطابق با ها: یافته

بیشترین  .مستقیم و معناداری وجود دارد ۀعملکرد شغلی کتابداران دانشگاهی شهر اصفهان، رابطابعاد با آینده  اندازو چشم همکاران

دست به« مسئولیت در کاراحساس »و کمترین ارتباط نیز با « باط در کاررعایت نظم و انض»سازمانی با پذیری ارتباط ابعاد جامعه

 شغلی کتابداراناز تغییرات در عملکرد  درصد32که رسیون چندگانه نیز حاکی از آن است حاصل از آزمون رگهای یافته .آمد

 به عوامل دیگر است.مربوطسازمانی و سایر تغییرات پذیری جامعههای مؤلفهثیر دلیل تأدانشگاهی شهر اصفهان به

 

 shabania@edu.ui.ac.ir، )نویسنده مسئول( شناسی دانشگاه اصفهانعلمی گروه علم اطالعات و دانشعضو هیئت 1

 mahnaz_azarian@yahoo.com، شناسی دانشگاه اصفهانکارشناس ارشد علم اطالعات و دانش 2

 s.rajaipour@edu.ui.ac.irتربیتی دانشگاه اصفهان، علومعلمی گروه عضو هیئت 3

 sefidkooh@gmail.comکارشناس ارشد علم اطالعات و دانش شناسی دانشگاه صنعتی مالک اشتر،  4

 یریپذجامعه ۀرابط یبررس (.1398) احمد؛ آذریان، مهناز؛ رجایی پور، سعید؛ دهقان سفیدکوه شعبانی،

پژوهشنامه کتابداری .اصفهان یدولت یهادانشگاه یهاکتابداران کتابخانه یبا عملکرد شغل یسازمان
 .201 -184(، 2) 9، رسانیواطالع

 

https://doi.org/10.22067/riis.v0i0.78508
mailto:shabania@edu.ui.ac.ir
mailto:mahnaz_azarian@yahoo.com
mailto:s.rajaipour@edu.ui.ac.ir


 185 ...کتابداران یبا عملکرد شغل یسازمان یریپذجامعه ۀرابط یبررس                           1398پاییز و زمستان ، 2، شماره 9سال 

 

 
دولتی های دانشگاههای مدیران و مسئوالن کتابخانه ی،سازمانی با عملکرد شغلپذیری جامعه ۀرابط أییدبه تتوجهبا گیری:نتیجه

های ایجاد فرصت ۀطور جدی در زمینهو ب دهندسازمانی را ارتقا پذیری جامعه ۀشهر اصفهان باید نگرش و دیدگاه خود دربار

 .کنندسازی ریزی و فرهنگبرنامهانتقال و الگوهای رفتاری در کتابخانه 

 دانشگاهی.های سازمانی، عملکرد شغلی، کتابداران، کتابخانهپذیری جامعهها: کلیدواژه

 

 مقدمه
 موریتأنظر از اندازه، نوع یا م فردی برای سالمتی هر سازمان صرف گذاری در موفقیتسرمایه

 یباورهاو  هاارزش ها،روش با را خود اهداف که هدفمند است و یاجتماع ینهاد سازمان،ضروری است. 

 کمک اهداف به یابیدست در خود سازمان به بتوانند واردتازه افراد نکهیا یبرا. کندمی محقق خود خاص

 و انیاعتبار) اموزندیب را سازمان آن فرهنگ گر،یدسخنبه ای باورهاو  هاارزشها، وهیش که است الزم کنند،

کارکنان به سازمان احساس  ،شودمی ت که باعثافراد به سازمان از عواملی اسورود موفق (. 1387 ،یلیخل

شمار آورند. در رابطه با ورود افراد به سازمان مفهومی تحت عنوان هو خود را جزئی از آن ب کنندتعلق 

رود میشمار های رفتار سازمانی بهو از زیرمجموعه استبرخوردار  بسیاریاز اهمیت  1سازمانیپذیری جامعه

 علوم فرهنگ در شدناجتماعیو  یریپذجامعه مفهوم. داردسزایی هکه در تثبیت فرهنگ سازمان نقش ب

 در 2ملیز گئورگ. گرددمیبر یالدیم 1828 سال اصطالح، به نیا ۀسابق .ندارد یادیز قدمت ،یاجتماع

 1930 ۀده اواخر در .کرد استفاده یپژوهش در کایآمر ۀمتحد االتیا را در واژه نیا ،یالدیم 1895 سال

 3منیها هربرت کتاب انتشار و با شد  توجهای رشتهبینهای ز پژوهشا یاریبس در مفهوم نی، به ایالدیم

نیز غالمحسین  رانیا در(. 1385 ،ی)مهراب افتی تیرسم یحاظ علمهب ،یریپذجامعه اصطالح، 1959 سال در

 (.1381 ران،یا یشناسجامعه)انجمن  گرف بهرهاز این مفهوم  1317صدیقی در سال 

یک فرآیند تعاملی توجه دارد.  بخشی از عنوانبهسازمانی به پیشرفت سازمان و فرد پذیری جامعه

ها آن سازگاریو  افراد، ایفای نقشهای مهارت ۀطور طبیعی نیازها و توقعات سازمانی با اطالعات و توسعهب

سازمانی فرآیندی  پذیریجامعه (1384) 4 نیفیمورهد و گراز نظر  است.ها و قواعد سازمانی همراه با ارزش

 و دانش و معرفت خود را به دیگران منتقل آموختهکه از طریق آن کارکنان، فرهنگ سازمان را است 
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شدن کارکنان( فرآیندی است که سازمانی )اجتماعیپذیری جامعه (1375) 1دوالن و شولراز نظر  .کنندمی

 یصورت اعضاوبیش بهکه آنان را کماست یافته دست تیو خالقی هاراه آن به دانش، مهارت کارکنان از

خوگرفتن یا پذیرفتن و رعایت فرهنگ سازمانی را  (1384) 2نزیراب آورد.میتوانمند محل خدمت در

 .کندمی تعریفکارکنان با سازمان پذیری جامعه

در چهار بعد مطرح کرده است. را  یریپذجامعه تفاوت محتوای( ,Taormina 1994) 3نایتائورم

پذیری محتوای جامعه ،ابعاد این مدل .سازمان ۀندیآ اندازچشمو  ت کارکنانیحماافت آموزش، تفاهم، یدر

 (.Taormina, 1994)ند کمی منعکسطور شفاف بهمانی را ساز

 گیچگونو  شده از طرف سازمانارائه یهاافت مهارتیشامل در 4:افت آموزشیدر

ها کارکنان در سازمان یسازگار یج و ارتقایترو یدر نهادها براها ن آموزشیا .است کردنیابیارزخود

 ؛شودیو اجرا م یطراح

 ؛شود یخود و سازمان م یهاات سازمان و فهم نقشیادراك عمل یشامل چگونگ 5:تفاهم

 یشود که کارکنان همکارین پرسش مطرح میت کارکنان، ایدر موضوع حما 6:ت کارکنانیحما

را  همکاران ۀگرانتیمثبت و حما یهان بعد تعاملیکنند. ایم یابیسازمان را چگونه ارز یاعضا یبانیو پشت

 ؛شودمی در سازمان شامل

ها که کارکنان فرصت استن پرسش مطرح ینده سازمان ایآ اندازچشمدر  7:سازمان ۀندیآ اندازچشم

شغل  یهااندازچشمادراك کارکنان از  به ن بعدیکنند. ایم یابیچگونه ارز ندهیسازمان را در آ یهاو پاداش

 (.1388 ادت،یگل پرور و س ،یناد؛ Taormina, 2007; 2009)د پردازیم رش آنیخود و پذ

و  همکاران ناآشنا، با عدم قطعیت درخصوص چگونگی انجام یک نقش جدید هکارکنان در مواجه

 سازد تا ضمن تطابق بامیرا قادر ها آن اطالعاتی را کسب کنند که ، کاری جدید، نیاز دارندهای شیوه

پذیری، از طریق فنون جامعه ،تری داشته باشند. این مهممؤثرعملکرد شغلی بهتر و  ،هنجارهای سازمان

 دستن همکاری بهروابط بی و بهبودها ماهیت آموزش دسترسی یا عدم دسترسی به منابع اطالعاتی، زمان و

 
1. Dolan and Schuler 
2. Robbins 

3. Taormina 
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7. Future prospects 
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تر تجربهکارکنان با ۀطریق مشاهدسازمانی از های ارزش(. Hart, Miller, & Johnson, 2003) آیدمی

 .(Black & Leysen, 2002) شوندمی یادگرفتهها و رویه هایمشاهداف، خطها، موریتأهمچنین بیان م

به  1چائو ،سازمان نیستوارد به منحصربه کارکنان تازهپذیری یید اینکه جامعهأدر ت

کند که کارمندان سازمان بعد از هر دفعه تجدید ساختار یا تغییر شغل در داخل می شدن اشارهاجتماعیدوباره

آموزشی آشکار یا پنهان( های تغییر رسمی )شامل مکانیسمهای دارند. برنامهپذیری سازمان، احتیاج به جامعه

و تجدید ساختار سازمانی  کارکنانکاهش یا افزایش ها،قبیل ادغام سازمانباید همراه با تغییرات سازمانی از 

برای  ،تغییرات سازمانی و تغییرات شغل خویش آموزش ببینندبارۀ اینکه کارمندان چگونه در .انجام گیرد

خاب تغییر، انتهای شدن شامل اقالم برنامهاجتماعیدوباره .الزامی استها آن های جدیدکاربردها و وضعیت

های یافته است و فعالیتو آموزش کارکنان، توسعه و پخش معیارهای جدید و عملکرد و ارزیابی نتایج تحقق

 (.1380 بند،)عالقه است شدنعیآن شبیه به اجتما

ابعاد آن اغلب موجب پیامدهای مختلفی مانند کیفیت زندگی کاری، و  پذیریجامعه ،رسدمی نظربه

 آن یشغل عملکرد سازمانی، هر درحیاتی  ۀلئمس شود.سازمانی میمطلوب  2شغلیعملکرد و  تعهد سازمانی

های برتری یک سازمان به سازمان دیگر حضور نیروی انسانی با عملکرد شغلی زیرا یکی از شاخص ؛است

 از سازماندنظر م یکل یهاشارز را عملکردمطلوب است که استعدادهای خاص انجام آن شغل را دارند. 

 یبرات) دهدیم انجام زمان از مشخص یاهطول دور در فرد هر که کنندیم فیتعر یرفتار یمجزا یهاتکه

که افراد  است رفتارهاییعملکرد شغلی مجموعه ،در تعریفی دیگر (.1389 ،ینور و یضیعر ،یاحمدآباد

ای است یا بازده پیامد میزان محصول،دیگر، عملکرد شغلی عبارتی به. دهنددر ارتباط با شغل از خود بروز می

 (.1390 ،یرترابیم و رضوانفر ،یموحدموحد)مؤذن،  شودموجب اشتغال فرد در شغل خود حاصل میکه به

وری خود به افزایش توان تخصصی، انگیزش مختلف برای افزایش سطح بهرههای امروزه سازمان

 ای در اثربخشی سازمان ایفانقش برجسته ،میان، عملکرد شغلیو در ایندارند تعهد کارکنان توجه و  شغلی

  (.1394 ،یماران اصغرزاده و یعباس ینچیماش ،یهاشم در ؛ Nadiri & Tanova, 2010) کندیم

 اساس بر ،عملکرد اما ؛شودمی تلقی یکسان ،دارداشاره  یانرژ صرف به تالش کهاغلب با  عملکرد

کرد افراد در یک عمل( Byars & Rue, 2008)بایرز و رو  ۀشود. به عقیدمی گیریاندازهها فعالیت نتایج

کرد عمل. تلقی شود هانقشدرك از و  ها، تواناییهاارتباط متقابل بین تالش ۀنتیج عنوانبهتواند می موقعیت

 
1. Chao 

2. Job performance 
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 فرد است و باید آن را انجام دهدهای بخشی از شغل و فعالیت ،طورمعمولهاست که بهایی فعالیتمجموعه

(Rogelberg, 2007.) 

 آن کهاست  یاشیوه و کنندمی اعمال کارشان در انجام افراد که است تالشی میزان شغلی عملکرد

ی رفتارهایمجموعه عنوانبه شغلی عملکرد ،درواقع(. Robins, 2008)اند گذاشته اثر سازمان عملکرد بر افراد،

 یوسفی) هستند سهیم سازمانی اهداف به دستیابی در منفی یا مثبت صورتبه کارکنان بیان شده است که

بازدهی فرد است که در نتیجۀ اشتغال او  میزان لکرد شغلیدیگر، عمعبارتیبه (.1395 ،انپوریآرو  آبادیحاج

زیرا عملکرد  ؛یکسانی وجود نداردهای و مشخصهها تعریف، برای عملکرد سازمانیشود. ایجاد می در شغلش

-Lopez-Nicolas, Merono) کندمی وضعیت سازمان را نسبت به رقبا مشخصمفهومی چندبعدی است و 

Cerdan,2011 .)تواند می یی و نیز افزایش خدمات و توقعات پژوهشیگوپاسخفناوری، افزایش های پیشرفت

 ۀامعکارآمدی برای ج کامالً یاعضا، که تمایل دارندفراهم آورد های گوناگونی را برای کسانی چالش

نیروی انسانی  ،دانشگاهی هایاز ارزشمندترین منابع کتابخانه .(Black & Leysen, 2002) دانشگاهی باشند

دیده و باانگیزه آموزشخوب متخصص کارکناندانشگاهی بدون کتابدار و  ۀغل در کتابخانه است. کتابخانشا

سسات آموزش عالی با آن مواجه هستند ؤکه مهایی نیز چالشکردن نیازهای کاربران خود و برای برطرف

 .ماندناکارآمد خواهد 

ها فعالیت در کتابخانه ۀرا به ادامها آن تواند تعهد کتابداران را بهبود بخشیده ومی موفقپذیری جامعه

 خواهد شد.ها رسانی به مراجعان کتابخانهترغیب کند که این خود موجب افزایش کیفیت خدمات اطالع

ها کتابداران در کتابخانهپذیری جامعه توان به تجاربمی بداران در آیندهبرای ارزیابی عملکرد کتا ،روازاین

پذیری کوشش کمی برای سنجش فرآیندها و تجارب جامعه، وجوداینیک شاخص رجوع کرد. با عنوانبه

 کتابدارانپذیری خصوص جامعه کنون درهای کمی که تاکتابداران صورت گرفته است و در پژوهش

که درحالی .استشده  تأکیدران جدید امعارفه برای کتابدهای برنامه ۀ، بر توسعاست صورت گرفته

 .(Lee, Oh, & Bernet, 2016)گیرد می فرد صورت ۀدر طول حرفپذیری جامعه

شغلی سازمانی و عملکرد پذیری جامعه»( Wang, Lin, & Yang, 2011) انگی ن،یل وانگ،

کارمند چینی  203 ،پژوهش در این انجام دادند.را  «کارکنان: بررسی نقش رضایت شغلی و تعهد سازمانی

سازمانی بر رضایت شغلی، تعهد سازمانی و پذیری جامعه داد، نشانپژوهش های یافته .مشارکت داشتند

 با عنوان (Lee, Oh, Burnett, 2016)برنت و  لی، اهپژوهشی که  ثیر مثبت دارد.أعملکرد شغلی ت

سطح  که نشان داد، دادند انجام «آمریکا ۀسازمانی کتابداران دانشگاهی ایاالت متحدپذیری جامعه»



 189 ...کتابداران یبا عملکرد شغل یسازمان یریپذجامعه ۀرابط یبررس                           1398پاییز و زمستان ، 2، شماره 9سال 

 

 

تعدادی از کارکنان کتابخانه پذیری جامعهو  در کارکنان مرد کمتر از کارکنان زن بوده استپذیری جامعه

کنندگان در پژوهش سطح شرکت ،ت. درمجموعبوده اس هبا بازتاب منفی همرا ،که جایگاه باالتری داشتند

پذیری سازمانی و رابطۀ آن با عملکرد سازمانی در جامعه»نتایج پژوهش  .داشتندپذیری جامعه ی ازباالی

 ,Balci, Ozturk, Polatcan, Saylik, & Bil) لیب و کیلیسا پوالتکن، ازتورك، ،یبلسکه « هادبیرستان

سازمانی و عملکرد پذیری داری میان جامعهمثبت و معنا ۀرابطحاکی از آن است که  دادند انجام (2016

سازمانی و فرهنگ سازمانی پذیری جامعه ۀبررسی رابط»نیز ( 1394) نژادبساك سازمانی معلمان وجود دارد.

 بین ،نشان داد او پژوهش هاییافتهداد.  انجام «خانزاکوچکربا رضایت شغلی در شرکت کشت وصنعت می

معنادار  ایهرابطشده، ۀ مطالعهدرجامع کارکنان شغلی رضایت با سازمانی فرهنگ و سازمانیپذیری جامعه

سازمانی با ادراك از پذیری بین جامعه ۀرابط»به بررسی  که (1394) یعقوبیدر نتایج پژوهش  .وجود دارد

پردخت، رابطۀ  «نران آموزش و پرورش شهرستان دهاقادبیعملکرد شغلی و تعهد سازمانی در آموزگاران و 

با عملکرد آموزگاران و دبیران آموزش را از دیدگاه تائورمینا پذیری جامعههای مؤلفهتمام  بینمثبت و معنادار 

پذیری میزان جامعه»پژوهشی با عنوان  (1396) انیسامان و زادهیعلنشان داد. هرستان دهاقان و پرورش ش

« و مرکز اسناد آستان قدس رضویها موزه ها،به سایر مشاغل در سازمان کتابخانهکتابداران نسبتسازمانی 

آینده، تفاوت معناداری  اندازچشمآموزش و های پژوهش نشان داد که در زیر مقیاسهای انجام دادند. یافته

به سایر سازمانی باالیی نسبتی پذیرهمچنین کتابداران از جامعهو  بین کتابداران و سایر مشاغل وجود دارد

 (1395) محمدزاده و مراکز اسناد آستان قدس رضوی برخوردارند.ها موزه ها،کتابخانهمشاغل سازمان 

کارکنان شده با عملکرد شغلی کارکنان و عدالت سازمانی ادراكپذیری بین جامعه ۀابطر» با عنوان پژوهشی

 و ابعاد آنپذیری بین جامعه ،دادپژوهش نشان های یافته .دادانجام  «سازمان آموزش و پرورش شهر اصفهان

وجود دارد. ابعاد آموزشی و تفاهم از  یمعنادار ۀبا عملکرد شغلی رابط و عدالت سازمانی و ابعاد آن

 ند.ای و توزیعی از عدالت سازمانی توان پیش بینی عملکرد شغلی را داشتو ابعاد عدالت مراودهپذیری جامعه

آن  تأثیردانشگاهی و چگونگی های کتابداران در کتابخانهپذیری و جامعهپذیری روند نقش ارزیابی

ای برخوردار است. آنچه در العادهدلیل ترویج علم توسط این افراد از اهمیت فوقبهها آن بر عملکرد شغلی

رسانی از سوی اطالعتخصصی های نقش ۀافتد، نوعی آمادگی برای ارائمی دانشگاهی اتفاقهای کتابخانه

یی را در رابطه گوپاسخدانشگاهی بخواهد بیشترین  ۀبنابراین چنانچه کتابخان ؛کتابداران به دانشگاهیان است

باشد تا در  داشتهها باال برای پذیرش این نقشپذیری باید کتابدارانی با جامعه ،خود داشته باشد مراجعانبا 

ی های مؤثرگامدانشگاه  ۀتوسعهای برای تحقق آرمان ،نشگاهآموزشی و پژوهشی داهای استراستای سی
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 دانشگاه هم ،دانشگاهی خدمات مطلوبی ارائه نمایند ۀبردارد. چنانچه کتابداران دانشگاهی قادر باشند به جامع

 ،مبنااینبر .و موردنیاز جامعه مبادرت ورزد و به پرورش نیروی کارآمد دهدتواند قابلیت خود را نشان می

 ال نخواهد رفت. ؤاصالت و ماهیت آن زیر س

اطالعات در جامعه بوده،  ۀکه کتابدار و کتابخانه از ارکان اساسی ترویج فرهنگ و اشاعازآنجا  

بالنده حرکت همواره و  های خود را نشان دهندنگریسته شود تا بتوانند تواناییها آن الزم است با نگاهی نو به

بر تأکیدپژوهش حاضر، از طریق شناسایی عوامل اثرگذار بر عملکرد شغلی کتابداران دانشگاهی با  کنند.

گذاری نموده است. دانشگاهی را هدفهای کیفی نیروی انسانی کتابخانه ۀسازمانی، توسعپذیری نقش جامعه

لکرد نیروی انسانی بررسی بر عم مؤثریکی از عوامل  عنوانبهسازمانی پذیری در بسیاری از تحقیقات، جامعه

سازمانی پذیری جامعهبارۀ که در گذشته درهایی ، در راستای پژوهشحاضر پژوهشوجوداین، شده است. با

به خأل چنین پژوهشی در توجهباو  هاآنهای گذاری بر یافتهو عملکرد شغلی انجام شده است، ضمن صحه

سازمانی با عملکرد شغلی کتابداران دانشگاهی شهر پذیری جامعه ۀکتابداران دانشگاهی به بررسی رابط ۀجامع

پذیری سازمانی و عملکرد شغلی محدود به سازمانی بین جامعه رابطۀ بررسی  ازآنجاکه پردازد.می اصفهان

علم بر اینکه هر سازمانی فرهنگ خاص خود را دارد و با  شود، نتایج حاصل از این تحقیق، باخاص نمی

الزم  ۀنیز بهرها فرهنگی یا دانشگاههای از قبیل سازمانهایی توان در سازمانمی سازمانی،رعایت آن فرهنگ 

 را برد.

 کتابداران شغلی عملکرد و سازمانی پذیریجامعه بینکلی پژوهش حاضر این است که  ۀفرضی

 فرعی مطرح ۀفرضی چهارکلی،  ۀبر اساس این فرضی .دارد وجود رابطه اصفهان شهر دولتی هایدانشگاه

 شود:می

 .دارد وجود رابطه کتابداران شغلی عملکرد از کار در انضباط و نظم رعایت بعد با پذیریجامعه ابعاد . بین1

 .دارد وجود رابطه کتابداران شغلی عملکرد از کار در مسئولیت احساس بعد با پذیریجامعه ابعاد . بین2

 .دارد وجود رابطه کتابداران شغلی عملکرد از کار در همکاری بعد با پذیریجامعه ابعاد . بین3

 .دارد وجود رابطه کتابداران شغلی عملکرد از کار بهبود بعد با پذیریجامعه ابعاد . بین4
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 شناسی وشر

برای تدوین  .است بستگیهماین پژوهش از نظر هدف، کاربردی و روش آن، توصیفی و از نوع 

کتابداران شاغل  ۀاین پژوهش شامل کلی جامعۀ آماریای و اینترنتی استفاده شد. نظری از مطالعات کتابخانه

 .است 1397هنر اصفهان در سال و  دانشگاه اصفهان، صنعتی اصفهان، علوم پزشکی اصفهانهای در کتابخانه

آوری جمعمنظور نفر برآورد شد. به 100حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران  نفر بود و 139که تعداد آنان 

 تائورمیناپذیری جامعهای گویه20استاندارد  ۀنامپرسششناختی، جمعیت ۀساختمحقق ۀنامپرسشاز سه ها داده

(Taormina, 2007 )و استآینده  اندازچشم و همکاران حمایت تفاهم، ابعاد آموزش، ۀکه در بردارند 

 احساس انضباط، و نظم ابعاد رعایت شامل (Paterson, 1989) پاترسونعملکرد شغلی ای گویه16 ۀنامپرسش

توسط  1369در سال عملکرد شغلی پاترسون  نامهپرسش کار استفاده گردید؛ بهبود و همکاری مسئولیت،

. باوجوداین، دارد سؤال 20 نایتائورم یریپذجامعه ۀنامپرسش .و شکرشکن در ایران ترجمه شده است یارشد

به «هستند مؤثر اریبس شوند،یم ارائه کتابخانه نیا در که یشغل یهاآموزش» یعنی نامهپرسشاز  سؤال کی

آموزش  ۀمؤلفاز  «است کرده فراهم من یبرا یشغل آموزش یهافرصت کتابخانه نیا» سؤالبا  یهمپوشان لیدل

 .شد حذفطبق نظر استادان 

ها نامهپرسشجهت سنجش روایی محتوایی  لیکرت طراحی شد. ج ارزشیبر اساس طیف پنها پرسش

پایایی  .شناسی در دانشگاه اصفهان استفاده شدمتخصصان علم اطالعات و دانشنفر از استادان و  5از نظرات 

 ۀنامپرسش درسنجیده شد که این ضریب آلفای کرونباخ  ضریب با استفاده از روشها نامهپرسش

برای تجزیه  دست آمد که مورد تأیید بود.به 92/0 یعملکرد شغل ۀنامپرسشو در  89/0 یسازمان یریپذجامعه

فراوانی، درصد فراوانی، میانگین و انحراف معیار و همچنین آمار  از آمار توصیفی شاملها و تحلیل داده

است.  استفاده شدهتحلیل رگرسیون خطی و  پیرسون بستگیهمستقل، آزمون ون تی منظیر آزم استنباطی

 بود. 19 ۀنسخ 1اس. پی. اس. اسنیز  شدهافزار آماری استفادهنرم

 

 

 

 

 
1. S.P.S.S. (Statistical Package for Social Sciences) 
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 هایافته

 از اعضای نمونه زن و  درصد 75که  ژوهش نشان دادۀ پجامعشناختی جمعیتهای نتایج تحلیل ویژگی

 مرد بودند. درصد 25

 سال،  31الی  27در گروه سنی  درصد 10سال،  26الی  22از اعضای نمونه در گروه سنی  درصد هفت

در گروه  درصد 35و  سال 41الی  37در گروه سنی  درصد 33سال،  36الی  32در گروه سنی  درصد 15

 سال و باالتر بودند. 42سنی 

 12الی  7 ۀسابق درصد 19سال،  6الی  1 ۀاز اعضای نمونه از لحاظ سنوات خدمت سابق درصد دوازده 

سال به  25 ۀسابق درصد 18و  سال 24الی  19 ۀسابق درصد 14سال،  18الی  13 ۀسابق درصد 37سال، 

 .داشتندباال 

 و  مدرك کارشناسی درصد 49مدرك کاردانی،  درصد 4مدرك دیپلم، از اعضای نمونه  درصد شش

 .داشتندمدرك کارشناسی ارشد  درصد 41

 34 در دانشگاه صنعتی  درصد 18از اعضای نمونه از لحاظ محل خدمت در دانشگاه اصفهان،  درصد

کار در دانشگاه هنر اصفهان مشغول به درصد 12و  در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان درصد 36اصفهان، 

 بودند.

 آمده است. 6تا  1های های پژوهش در جدولسؤالتجزیه و تحلیل   

 

 شهر دولتی هایدانشگاه کتابداران شغلی عملکرد و سازمانی پذیریجامعه بین کلی پژوهش: ۀفرضی

 .دارد وجود رابطه اصفهان

 
 شغلی عملکرد بر سازمانیپذیری جامعه اساس بر ونیرگرس بیضر یداده ها .1جدول

 t بیضر (B) ونیرگرس بیضر اریمع یخطا هامؤلفه
 استاندارد بیضر

(Beta) 

 سطح

 یمعنادار

 یریپذجامعه

 یسازمان
064/0 180/0 661/1 280/0 001/0 

که به معنای  280/0 بو همچنین مقدار بتا 180/0 بستگیهمضریب  بهباتوجه، 1 بر اساس جدول

معناداری با عملکرد شغلی  رابطۀ سازمانی پذیری ، جامعهاست سهم این متغیر در تبیین واریانس متغیر مالك

 .دارد
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تحلیل رگرسیون خطی چندگانه و مدل رگرسیون برازش شده بر اساس های . آماره2جدول 

 غلیسازمانی بر عملکرد شپذیری جامعه

r بیضر واتسوننیدورب شدهلیتعد نییتع بیضر نییتع بیضر f یمعنادار سطح 

251/0 320/0 240/0 007/2 597/1 001/0 

و ضریب تعیین  251/0سازمانی بر عملکرد شغلی پذیری جامعه بستگیهم، ضریب 2براساس جدول 

سازمانی قادر است پذیری جامعه ،توان گفتمی میزان ضریب تعیین بهباتوجهدست آمده است که به 320/0

واتسون که آماره دوربین بهباتوجهبینی نماید. همچنین از تغییرات مربوط به عملکرد شغلی را پیش درصد 32

 ونیرگرس، است معنادار p ≤ 0/0 5مشاهده شده در سطح  fو ضریب  است بزرگتر 50/1از مقدار استاندارد 

 .است برخوردار الزم تیکفا از برآوردشده یخط

عملکرد شغلی کتابداران ابعاد رعایت نظم و انضباط در کار از  باپذیری بین ابعاد جامعه :اول ۀیفرض

  رابطه وجود دارد.

 
 م و انضباط در کاررعایت نظ باپذیری بین ابعاد جامعه بستگیهم. ضریب 3جدول 

 یریپذجامعه ابعاد
 کار در انضباط و نظم تیرعا

r P 
 001/0 452/0 آموزش

 001/0 208/0 تفاهم

 001/0 176/0 کارکنان تیحما

 001/0 108/0 ندهیآ اندازچشم

آموزش،  شاملپذیری جامعه بین ابعاد رابطۀرسون، یپ یبستگب همیضر بهباتوجه، 3بر اساس جدول 

 معنادار است. p≤ 05/0در سطح  رعایت نظم و انضباط در کارآینده با  اندازو چشم حمایت کارکنان، تفاهم

 یمعنادار و مثبت رابطۀعملکرد شغلی ابعاد با رعایت نظم و انضباط در کار از پذیری ابعاد جامعهن یبرو، ازاین

 وجود دارد.

عملکرد شغلی کتابداران رابطه  ابعاد احساس مسئولیت در کار از باپذیری بین ابعاد جامعه :دوم ۀیفرض

 .وجود دارد
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 مسئولیت در کار احساس  باپذیری بین ابعاد جامعه بستگیهمضریب  .4جدول 

 یریپذجامعه ابعاد
 کار در تیمسئول احساس

r P 
 06/0 093/0 آموزش

 001/0 058/0 تفاهم

 02/0 069/0 کارکنان تیحما

 001/0 44/0 ندهیآ اندازچشم

، های آموزش، تفاهممؤلفهن یب رابطۀ رسون، یپ یبستگب همیضر بهباتوجه، 4 بر اساس جدول

به عملکرد مربوطاحساس مسئولیت در کار بعد و پذیری از ابعاد جامعه آینده اندازو چشم حمایت کارکنان

با بعد احساس مسئولیت پذیری ابعاد جامعه بین رو،ازاینمعنادار بوده است.  p≤ 05/0در سطح شغلی کتابداران 

 د.وجود دار معنادار و مثبت رابطۀ در کار از عملکرد شغلی 

 عملکرد شغلی کتابداران رابطه وجود دارد.ابعاد همکاری در کار از  باپذیری بین ابعاد جامعه :سوم ۀیفرض

 
 با بعد همکاری در کار از عملکرد شغلیپذیری بین ابعاد جامعه بستگیهم. ضریب 5جدول 

 یریپذجامعه ابعاد
 کار در یهمکار

r P 
 001/0 72/0 آموزش

 025/0 194/0 تفاهم

 02/0 119/0 کارکنان تیحما

 001/0 150/0 ندهیآ اندازچشم

 شااااملپذیری ابعاد جامعهن یبرابطۀ رساااون، یپ یبساااتگب همیضااار بهباتوجه، 5 بر اسااااس جدول

فهبا آینده  اندازچشااامحمایت کارکنان، ، آموزش، تفاهم از ابعاد عملکرد شاااغلی  همکاری در کار مؤل

با بعد همکاری در کار از  باپذیری جامعه ابعاد بین بنابراین دار بوده اساات.معنا p≤05/0در سااطح  کتابداران

 .معنادار و مثبت وجود دارد رابطۀ  کتابدارانعملکرد شغلی 

 رابطه وجود دارد.با بعد بهبود کار از عملکرد شغلی کتابداران پذیری بین ابعاد جامعه :چهارم ۀیفرض
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 با بعد بهبود کار از عملکرد شغلیپذیری بین ابعاد جامعه بستگیهم. ضریب 6جدول 

 یریپذجامعه ابعاد
 کار بهبود

r P 
 002/0 060/0 آموزش

 001/0 156/0 تفاهم

 025/0 84/0 کارکنان تیحما

 001/0 050/0 ندهیآ اندازچشم

حمایت ، های آموزش، تفاهممؤلفهن یبرابطۀ  ،6 ۀدر جدول شمار رسونیپ یب همبستگیضر بهباتوجه

 p≤05/0در سطح  عملکرد شغلی کتابدارانهای مؤلفهاز  بهبود کار ۀمؤلفبا آینده  اندازو چشم کارکنان

معنادار  رابطۀ با بعد بهبود کار از عملکرد شغلی پذیری ابعاد جامعهن یب توان بیان کرد کهمی ومعنادار است 

 وجود دارد. یمثبت و

 

 گیری نتیجهو بحث 

مدیریتی و نیروی انسانی و نیز های رسانی که همواره با چالشکتابداری و اطالع ۀبرای حرف

دانشگاهی های کتابخانه ضروری است.سازمانی پذیری به جامعه توجه، فناوری مواجه بوده استهای پیشرفت

کارکنان خود اهمیت داده و زمینه را برای تعامل مفید و های و دیدگاهها زمینه ها،نگرش ها،باید به توانایی

ها آن به میزان توجه از منابع اطالعاتی، وابسته یپردیس عنوانبهارزش کتابخانه  کارکنان فراهم آورند. مؤثر

 سازمان و حرفه است. با یکدیگر و نیز بابه اطالع، توسعه و ارتباط کتابداران 

سازمانی و عملکرد شغلی کتابداران پذیری بین جامعه رابطۀ با هدف بررسی  ،پژوهش حاضر

 و سازمانی پذیریجامعهبین  رابطۀ پژوهش، کلی ۀر فرضیدولتی شهر اصفهان صورت گرفت. دهای دانشگاه

نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل شد. آزمون  اصفهان شهر دولتی هایدانشگاه کتابداران شغلی عملکرد

مثبت و معناداری  رابطۀ شغلی کتابداران عملکرد سازمانی و پذیری بین جامعه نشان داد که سؤالبه این مربوط

میزان عملکرد شغلی  ها،در کتابخانهپذیری با افزایش جامعه ،توان نتیجه گرفتمی رو،ازاین وجود دارد.

بین  ،که نشان داد (1394) یعقوبیابد. نتایج حاصل از این پژوهش با تحقیق یمی نیز افزایش کتابداران

با  ،از طرفی مثبت و معناداری وجود دارد، همسو است.رابطۀ سازمانی و عملکرد کارکنان پذیری جامعه
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های مؤلفهسازمانی و پذیری توان دریافت که بین جامعهمی ،(1396) انیسامان و زادهیعلگیری از پژوهش نتیجه

که به ها آن ویژهکتابداران بهمثبت و معناداری وجود دارد.  رابطۀ  ،آن با تعهد سازمانی و عملکرد شغلی

 ی ازیوکارهاها چه مسئولیت رود؟ها میآن ط کار چه انتظاری ازدر محی ،تازگی استخدام شدند باید بدانند

 ؟داردوجود ها آن ازآیا ساختاری برای پشتیبانی و حمایت  ؟شوندمیچگونه ارزیابی  ؟شودمی خواستهها آن

در جهت تحقق اهدافشان کمک خواهد کرد؟ ها آن کنند و چگونه کتابخانه و سازمان بهمی چگونه ارتقا پیدا

داشت. این خود  تصوری روشن ازاطالع داشت و  هاییپرسش چنیناز باید سازمانی پذیری در جامعه

 .داشته باشد کتابداران یایدر بهبود عملکرد و کار بسیاری تأثیرتواند می

 اندازو چشم مایت کارکنانآموزش، تفاهم، حشامل  پذیریجامعه ابعادبین  رابطۀ اول  ۀدر فرضی

نتایج حاصل  بهباتوجهشد.  آزمون کتابداران شغلی عملکردابعاد  از کار در انضباط و نظم رعایت بعد باآینده، 

 دست آمد که بین تمام ابعادبهاین نتیجه  3جدول های یافتهو  سؤالبه این از تجزیه و تحلیل مربوط

نتایج  وجود دارد. یمعنادار مثبت رابطۀ و انضباط در کار از عملکرد شغلی رعایت نظم با بعدپذیری جامعه

پذیری و ابعاد آن با که نشان داد بین جامعه همسو است (1395) محمدزاده قیتحقحاصل از این پژوهش با 

باط در کار است. سازمان رعایت نظم و انض های هررزشیکی از ا. عملکرد شغلی رابطۀ معنادار وجود دارد

 یرسازمان را تفسهای فضای حاکم بر محیط کار نمودهایی هستند که ارزشو  ها، تعامالت آنهمکاران

گونه که همان .گرددباط در کار ضنظم و ان یباعث ارتقاتواند می کارکنانپذیری به جامعهتوجهو  کنندمی

بر رعایت نظم و انضباط در کار را  تأثیربیشترین پذیری بعد آموزش از ابعاد جامعه ،پژوهش نشان دادنتایج 

 .دارد

و  کارکنان شامل آموزش، تفاهم، حمایت پذیریجامعه ابعادبین رابطۀ  ،دوم پژوهش ۀدر فرضی

ضرایب . شدآزمون  کتابداران شغلی عملکرد ابعاد از کار در مسئولیت احساس بعد باآینده،  اندازچشم

 اندازچشمآموزش، تفاهم، حمایت کارکنان و  شاملپذیری دهد که ابعاد جامعهمی نشان حاصل بستگیهم

نتایج حاصل از این . دارد یمثبت و معناداررابطۀ احساس مسئولیت در کار از عملکرد شغلی نیز  با بعد آینده

سازمانی و تعهد سازمانی پذیری نشان داد بین جامعهکه همسو است  (1394) یعقوبیپژوهش با تحقیق 

 ,Wang) انگیو  نیل وانگ، پژوهشگیری از با نتیجه ،از طرفیمثبت و معناداری وجود دارد.  بستگیهم
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Lin, & Yang, 2011آن با تعهد سازمانی و های مؤلفهسازمانی و پذیری دریافت که بین جامعهتوان ( می

وقتی شرایط کاری فرد، سالمت جسمی و روحی برای مثبت و معناداری وجود دارد. رابطۀ عملکرد شغلی 

سازمانی خواهد بود و این سالمت پذیری با ذهنی باز پذیرای فرهنگ و جامعهاحتمال، بهوی فراهم آورد، 

 سازمانی باعث افزایش احساس مسئولیت و تعهد افرادپذیری پذیرش جامعهۀ جسمی و روحی در سای

بنابراین  قوی دارد، ایهرابطملکرد مطلوب کاری باالی تعهد سازمانی با ع سطوح ازآنجاکهگردد. می

تواند باعث ایجاد احساس مسئولیت می آن از طریق بهبود تعهد سازمانیهای مؤلفهسازمانی و پذیری جامعه

زیرا  ؛برخوردار استای ویژهعملکرد شغلی از اهمیت های مؤلفهاحساس مسئولیت در کار از  در افراد شود.

های سیاست ،خصوصنرای. دمستقیم و ملموسی بر برونداد سازمانی چه کاال یا خدمات خواهد داشت تأثیر

افراد، های قابلیت. کنند باید به خوبی مشخص گرددمی ارتقا و نیز جایگاهی که افراد بعد از ارتقا کسب

عملکرد های مؤلفهاز بین  مین گردد.أنیروی کار ت ۀکنندمتمایزی هابر مزیت تأکیدها باید با ارزش و آرزوها

شاید بتوان درونی بودن احساس  .داردپذیری احساس مسئولیت در کار کمترین ارتباط را با جامعه ۀمؤلفشغلی 

ات درونی یزیرا خصوص ؛بودن آن را دلیلی برای این ارتباط کمتر برشمردفردبهبه کار و قائممسئولیت نسبت

 . کندتغییر میافراد کمتر 

 بعد با آینده، اندازو چشم ایت کارکنانشامل آموزش، تفاهم، حم پذیریجامعه ابعادبین  رابطۀ 

که  گونههمانشد. سوم این پژوهش آزمون  ۀفرضی در کتابداران شغلی عملکرد ابعاد از کار در همکاری

ه اندازچشمشامل آموزش، تفاهم، حمایت کارکنان و پذیری جامعهدهد، بین ابعاد می نشان 5جدول های یافته

ها یافتهوجود دارد. داری مثبت و معنارابطۀ شغلی کتابداران آینده با بعد همکاری در کار از ابعاد عملکرد 

طور به. دارند با بعد همکاری در کار باالتری بستگیهم یزانآینده م اندازچشمتفاهم و ابعاد دهد که می نشان

ه اندازچشمو  شودمنجر می تفاهم میان همکاران به همکاری مفید در رسیدن به اهداف سازمانیمعمول، 

 شغلی و سازمانی ۀخاطری که به کارکنان از لحاظ آینددلیل اطمینانشغل و حرفه نیز به ۀروشن از آیند

نژاد بساكنتایج حاصل از این پژوهش با تحقیق  مستقیمی بر همکاری در کار خواهد داشت. تأثیر ،دهدمی

 شود.می باعث افزایش رضایت شغلی و همکاری در کارپذیری جامعهنشان داد، که  همسو است (1394)
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 شامل آموزش، تفاهم، حمایت کارکنان پذیریجامعه ابعادبین رابطۀ  به آزمون تعیین چهارم ۀفرضی

نتایج حاصل از  بهباتوجه. داشت اختصاص کتابداران شغلی عملکرد از کار بهبود بعد باآینده،  اندازو چشم

پذیری تمام ابعاد جامعه بین توان نتیجه گرفت کهمی 6جدول  بهباتوجهو  سؤالبه این تجزیه و تحلیل مربوط

نتایج پژوهش همچنین  دار وجود دارد.مثبت و معنا رابطۀ کتابداران نیز با بعد بهبود کار از ابعاد عملکرد شغلی 

های با افزایش هر یک از حیطه شان دادهمسو است که ن (2016) همکارانو  یبلسپژوهش های با یافته

پذیری باید فرآیند جامعهها سازمان .یابدمی فزایشانیز  عملکرد شغلیوری و بهبود در بهرهپذیری جامعه

یت شغلی تنها رضاسازمانی نهپذیری جامعهدهد که می نشانها سازمانی را فعاالنه توسعه دهند. پژوهش

ارد. مثبت د تأثیرنیز ها آن بلکه بر تعهد سازمانی ،دهدمی داری افزایشصورت معناکارکنان را به

توان امیدوار بود که آموزش می ،وجود داشته باشدپذیری وم جامعهکه درك درستی از مفهدرصورتی

 ط بهتر بین کارکنان با یکدیگر باعث درك حمایت بیشتر از همکارانهمچنین رواب .یابدمی کارکنان نیز بهبود

 مستقیمی بر عملکرد شغلی کارکنان دارد. تأثیرشود که این خود می

زیرا شامل فرآیندهای رسمی و غیررسمی  ؛و بهینه دشوار است مؤثرسازمانی پذیری سنجش جامعه

نرخ برگشت به کار، تنوع نیروی کار،  بالتصدی، بهبودهای عواملی مانند پرکردن پستاین، است. باوجود

وجوداین، با موفق عمل کنند. ۀبرنامهای شاخص عنوانبهتواند می رضایت کارکنانو  اقدامات اجرایی مثبت

 توان بیان نمود:می شرح زیرشده از این پژوهش را بهبر نتایج حاصلپیشنهادهایی مبتنی

و جایگاه  به نقشدولتی شهر اصفهان های دانشگاههای کتابخانهمدیران و مسئوالن نگرش  یارتقا .1

و الگوهای رفتاری ها شانتقال ارزهای ایجاد فرصت ۀدر زمینسازی در سازمان و فرهنگپذیری جامعه

 ؛در سازمان

 ؛کار از لذت و رغبت ایجاد وپذیری جامعه افزایشجهت به کتابداران برای شغلی اندازچشم ترسیم .2

 و گرایشبرای حفظ  سازمان اهداف باها آن همسوکردن و شغلی کتابداران اهداف درك و شناسایی .3

 ؛شانشغل بهها آن تعهد

 ؛کار در بهبودهای روش یاجراو  شناسایی، طراحی .4

 نظر.  تحتهای کتابخانه وها سازمان از طرف مدیران کتابداران انضباط و نظم موضوع بر نظارت .5
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عمومی، )نظر از نوع کتابخانه رف، صاست محوری اجتماعکتابخانه نهاد ازآنجاکه ،نویسندگاننظر به

. عهده داردرا به به آنسرسانی متخد ۀدارد که وظیفای هر کتابخانه جامعه (حوزویو  دانشگاهی، تخصصی

سازمانی را برونپذیری توان جامعهمی یک سازمان، عنوانبهدرون کتابخانه پذیری بر جامعهالوهرو، عازاین

که ای ازمانی را با رضایت کاربران جامعهبرون پذیری برای کتابداران متصور شد و ارتباط میزان جامعه

 ید. سنج در پژوهشی جداگانه ،کندمی کتابخانه در آن فعالیت

 

 منابع

 سازمانیپذیری جامعه با آن ابعاد و کاری زندگی کیفیت رابطۀ (. 1387) .سعودم خلیلی، و کبرا اعتباریان،

 )10،کاربردی روانشناسی در پژوهش و دانشفصلنامه  .(اصفهان اجتماعی تامین سازمان کارکنان)

35-36) ،81-106. 

  .ایران شناسیجامعه بنیانگذار صدیقی، غالمحسین از یادی (.1381) ایران شناسیجامعه انجمن
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 آموزشهای توسعه مرکز ،شیراز. مدیریت اقیانوس ملی کنفرانس خان. کوچک میززا صنعت و کشت
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 .روان انتشارات: تهران. پرورش و آموزش شناسی جامعه(. 1380. )علی بند،عالقه

کارکنان و عدالت ساااازمانی ادراك شاااده با عملکرد پذیری بین جامعه رابطۀ  .(1395) .هدیم محمدزاده،
دانشگاه آزاد (. ارشد کارشناسی نامهپایان. )شغلی کارکنان سازمان آموزش و پرورش شهر اصفهان
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