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 و بيان مسالهقدمه م
و به  منابع اطالعاتینمودن  دانشگاهی، با فراهم مراکز در رسانیاطالع و مراکزها هکتابخان

 ، هیچد. بدون تردیدنردگمیدانشگاهی  موجب غنای فکری جامعه آن، انداختن گردش

مثبت پژوهشی  کار تواندنمی تابخانه قوی،ک و رسانیاطالع یک مرکزداشتن  دانشگاهی بدون

 با تا اندتالش در سازمانهای خدماتی های اخیر، مدیرانسالر . دباشدداشته  را انتظار چندانی

ضمن و کرده  تمرکز مشتریان نیازهای خود، بر هایسازمان محوری دراندیشه مشتریش گستر

جهت ر باید دنیز ها کتابخانه دهند. خود را افزایش اثربخشی و رقابتی، کارایی ایجاد برتری

پی روز در  هر ها،ازمانس (.1385گام بردارند )میرغفوری،  بهبود مستمر و مداوم خدمات خود

این بین مدیران آنها، به  مناسب برای استفاده بهینه از امکانات موجود هستند. دری هاییافتن راه

 افزایش حاصل از همه منابع در دسترس را وریبهره کوشند میزانتناسب توان خویش می

 و منابع، تجهیزات ازت یا استفاده درس ها، انجام درست کارکتابخانه مراکزی مانند دهند. در

ف ضروری است. لذا جهت کاهش قیمت تمام شده، جلوگیری از اتال امکانات امری بسیار

جهت کاهش روشهایی  از به استفاده ها نیازکتابخانه کردن نظمهادینهن و وریانرژی، بهبود بهره

این امر میسر  (.1391، )محمدامینی و نوشین فرد دارندها و افزایش کارایی اتالف و ضایعات

د مگر اینکه بر اساس یک الگوی مناسب تعریف و انجام شود. الگوی مناسب بایستی شونمی

های انجام کارها را تعریف کند، به آنها ترتیب و نظم ببخشد و مورد سنجش و بتواند رویه

تواند مورد استفاده و آزمون قرار گیرد. الگوهای مختلفی می در این خصوصارزیابی قرار دهد. 

که  بیمیامرتب دست می آرام و اس به محیطیپنج. با اجرای این الگوها استیکی از  1اسپنج

یک سازمان باید  آرمانهای برای دستیابی به اهداف و .دهدرسیدن به اهداف سازمان را می نوید

د سنجی آن سازمان را آمادگی و ابتدا زمینه و شرایط الزم برای رسیدن به آن را فراهم آورد

 سازیپیاده ها برایکتابخانه از جمله سازمانی راستا هر در این (.15ص  ،1389)صادقی فرد، 

کند آمادگی می بیان 2وینر که گونههمان را بسنجند. خود سازمانی این نظام باید آمادگی

                                                           
شوند( عبارتند از: اس )که به دلیل آغاز پنج کلمة انگلیسی مربوطه به این نام خوانده می فایویا  اس . پنج1

سازی، استاندارد نگهداری و و حفظ نگهداری،پاکیزه و زیساو آراستگی، پاکیزهو ترتیب ساماندهی، نظم 

 .سازیفرهنگ انضباط و

2 . Weine 
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 استر آمیز تغییاجرای موفقیت سازی وبرای پیاده مهم نیاز یک پیش سازمانی برای تغییر،

سازمانی در ر های تغییتالش که شکست نیمی از اندت خود دریافتهتحقیقار محققان د برخی از

 ور )وین بوده استر تغیی برای کافی و های الزمایجاد آمادگی در اشتباه سبب مقیاس بزرگ، به

مستلزم آمادگی  هاسازمان در آراستگیآمیز نظامسازی موفقیت(. بنابراین پیاده2008همکاران، 

توانند در آمادگی یک سازمان برای پذیرش یک تغییر مورد لفی میعوامل مخت .سازمانی است

 عبارتند از: آمادگی سازمان بر موثر عوامل. (1390، رئیس قنواتی)ارزیابی قرار گیرند 

 کنندگان وو حمایت عرضه حمایت مشتری، خواست و خواست) سازمانیبرونل عوام

ارشد، میانی  یرانباور، تعهد و حمایت مد )یسازمانعوامل درون، (رقابت رقبا و کنندگان،تامین

و سرپرستان، فرهنگ سازمانی، توان مالی، ترکیب نیروی انسانی، رضایت شغلی، مشارکت 

 )وامل اثرگذار فردی، ع(امکانات الزم برای اجرا و تداوم واقعی کارکنان، وجود و تخصیص

پذیری یا ی، مسئولیتبینبودن، بدبینی یا خوششلختگی یا نظم شخصی، تنبلی یا فعال

یا  یتولید )کاری عوامل اثرگذاره عدم مشارکت یا روحیه کار گروهی، گریزی، روحیمسئولیت

 تحصیالت موردنیاز برای وبودن کار، ماهیت مشارکت یا انفرادی کار، سطح تخصص ی خدمات

نفر، نگهداری ) نیازمندیهای اجرا و :سیستمی گذارراث عوامل(، یذاتنظمی بی نظم یا کار، انجام

 و سازیپیاده طول مدت ها، سطح تحصیالت مورد نیاز و امکانات(ساعت مورد نیاز، تخصص

، سازیبه نتایج، هزینه پیاده سازمان، سرعت دستیابی، مدیران، اجرا، نتایج مرتبط با کارکنان

  .ارشد نیازهای آموزشی، جایگاه این سیستم نزد مدیریت

فهم خیلی ساده و قابل ر در ظاه اس(پنجآراستگی سازمانی )نظام سازیبا وجود اینکه پیاده

کردن آن در عمل با مشکالت فراوان روبرو سازمانها و واحدها برای پیاده ولی عموماً است

رو  از آن اسپنجواقع تحقق  کرد. در ظاهر ساده آن جستجو هستند دلیل این امر را باید در

 بصورت صحیح اطالع رایی از اهداف و ماموریتهای آنپرسنل اج است که مدیران و دشوار

سازمان، آمادگی  گونه تغییری دررسازی هبرای پیاده نیازهای حیاتی از پیش یکی کاملی ندارند.

لذا ابتدا باید آمادگی آن سازمان را سنجید این مطالعه بر آن است  خاص استر آن تغیی برای

دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز را بر اساس  های وابسته بهتا میزان آمادگی کتابخانه

آراستگی سازمانی مورد های نظاممؤلفههر یک از عوامل آمادگی سازمانی، در مورد اجرای 

کنندگان آن وابسته کنندگان و استفادهها به مراجعهو بقای کتابخانه پویایی .بررسی قرار دهد
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باید به ارتقای کیفیت سطح خدمات خود  برای حفظ بقای خود هااین کتابخانه و است

های ارتقای کیفیت و رسیدن به کار یکی از شیوه آراستگی محیطنظام یا اسپنجبیاندیشند. 

قادر  اسپنجهایی خدماتی با به کارگیری نظام ها به عنوان سازماناست. کتابخانهوری بهره

بپردازند. شلوغی بیش از اندازه محیط  کنندگان خودخواهند بود به ارائه بهتر خدمات به مراجعه

شدن و گذاشتن کتابها پس از بازگشت از امانت، وجود مواد و اقالم اضافی کتابخانه، انباشته

روی میز پذیرش کتابخانه و نبودن هر چیزی در جای خود، پارگی و آسیب کتابها و سایر مواد 

 سازی کتاب )خصوصاًا در فرایند آمادههنظمی در چیدمان، دوباره کاریای به دلیل بیکتابخانه

کندن چسب و لیبل کتابها و آسیب دیدن جلد کتاب(، عدم آراستگی ظاهری کتابخانه و 

 ها باشد.در کتابخانه اسپنجتواند نشان از ضرورت بکارگیری نظام مواردی از این دست می

دانشگاه علوم  بسته بههای واکتابخانه در آراستگی سازمانیموفق نظام و کامل برای اجرای

اهواز ابتدا باید میزان آمادگی را با توجه به عوامل موثر در این نظام جندی شاپور  پزشکی

 آن است تا به بررسی آمادگی سازمانی برایربه اهمیت این مسئله این مطالعه بسنجید. با توجه 

اهواز جندی شاپور ی های وابسته به دانشگاه علوم پزشککتابخانه آراستگی دراستقرار نظام

های ریزی در اجرای این نظام در کتابخانهتوان برای برنامهاز نتایج این پژوهش می بپردازد

توان تسهیالت الزم را ها و نقاط ضعف میها، تواناییدانشگاه استفاده کرد و با شناخت اولویت

  برای اجرای این نظام فراهم کرد.
 

 اهداف پژوهش
  اصلی پژوهشدف ه

های کتابخانه در اسپنج نظام آمادگی سازمانی برای استقرار ف از این پژوهش بررسیهد

و به این مطلب دست یابیم که این  اهواز استجندی شاپور  وابسته به دانشگاه علوم پزشکی

سازمان تا چه اندازه آمادگی الزم برای اجرای این نظام را دارد تا با مشخص شدن ابعاد آمادگی 

آراستگی سازمانی را در این دانشگاه ان راهکارهای الزم جهت استقرار بهتر نظامسازمان بتو

وری نیروی انسانی و آراستگی سازمانی به نوبه خود سبب افزایش بهرهفراهم کرد. استقرار نظام

آمیز گیری مخاطرهای اهمیت دارد که از تصمیمشود، و بررسی آن به اندازهمنابع سازمانی می

 ند.جلوگیری ک
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 پژوهش فرعی هدافا

برای اهواز  جندی شاپور انشگاه علوم پزشکیهای دشناسایی میزان آمادگی کتابخانه -1

)اثرگذار سازمانی برون عوامل سازمانیعامل درون با توجه بهاس استقرار نظام پنج

 .(سیستمی اثرگذار و  کاری اثرگذارفردی، 

برای اهواز  جندی شاپور وم پزشکیهای دانشگاه علشناسایی میزان آمادگی کتابخانه -2

، نظم و ترتیب و آراستگی، ساماندهیهای)  مؤلفة با توجه بهاس استقرار نظام پنج

حفظ، نگهداری و استانداردسازی وانضباط و  نگهداری، سازی و پاکیزهپاکیزه

 .اسهای نظام پنجمؤلفهاز سازی( فرهنگ

 

 سواالت پژوهش
 به سواالت زیر پاسخ داده می شود:به منظور رسیدن به اهداف فوق 

برای استقرار نظام اهواز  جندی شاپور انشگاه علوم پزشکیهای دآمادگی کتابخانه -1

 اثرگذار)اثرگذار فردی، سازمانی برون عوامل سازمانیعامل درون با توجه بهاس پنج

 ؟به چه میزان است( سیستمی اثرگذار و  کاری

برای استقرار نظام اهواز  جندی شاپور م پزشکیهای دانشگاه علوآمادگی کتابخانه -2

سازی و های)ساماندهی، نظم و ترتیب و آراستگی، پاکیزه  مؤلفة با توجه بهاس پنج

سازی( از نگهداری، حفظ، نگهداری و استانداردسازی وانضباط و فرهنگپاکیزه

 است؟ اس به چه میزانهای نظام پنجمؤلفه

 

 پيشينه پژوهشمبانی نظري و 
 اس( 5) ظام آراستگین

های کاری بر اساس اصول علمی و سیستمی یکی از یافتگی محیطدر دنیای امروز، سامان

گردد. این در ها در کشورهای توسعه یافته تلقی میهای بارز و مهم سازمانها و شرکتمشخصه

حالی است که ساماندهی محیط کار به صورت علمی و سیستماتیک در اکثر سازمانها و 

های کشورهای در حال توسعه به عنوان یک اصل مهم از جایگاه متناسب با موضوع کتشر

 اسپنجباشد. در تالش برای دستیابی به اصول مدون ساماندهی محیط کار، نظام برخوردار نمی
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های موجود ساماندهی نظر طالبین این موضوع را به خود جلب نموده است. بیش از همه روش

به عنوان یکی از نظامهای مهم و شناخته شده درامر اس پنج یر نظامدر حقیقت در دهة اخ

های واقع در کشورهای شرق آسیا مطرح ساماندهی محیط کار بخصوص در سازمانها و شرکت

باشد. این نظام که از دیدگاه و تفکرات مدیریت ژاپنی سرچشمه گرفته و در و مورد استفاده می

اجرا درآمده به مرور با شناخته شدن اثرات مثبت آن  اغلب شرکتها و سازمانهای آنها به

توان اند و به طور کلی میهای سایر کشورها از به کارگیری این نظام استقبال نمودهسازمان

نظران در امر گفت اثربخشی و کارایی ناشی از اجرای آن مورد تایید و تاکید اکثرصاحب

سیستمی  (. نظام آراستگی1387در: مسرور،  نقل 1995مدیریت نیز قرار گرفته است )هیرانو، 

به عنوان روش ( اس)پنج برای به کارگیری نظم در باالترین سطح استاندارد است. این سیستم

حفظ  و مقررات و استانداردها ای برای ساماندهی و آراستگی محیط کار و برقرارینظام یافته

 (.1388)اخوان،  است زم برای انجام صحیح کارها شناخته شدهالنظم و انضباط 

اس سیسننتمی بننرای بهسننازی و آراسننتگی در محننیط کننار و فنننی اسننت کننه        پنننج

شننود بننه منظننور برقننراری و حفننظ فضننای کیفیتننی در یننک سننازمان بکننار گرفتننه مننی      

 باشد.و وجه تسمیه آن پنج کلمه ژاپنی جدول زیر می

شنننکلی انگلیسنننی و معنننادل فارسنننی     -معنننادل مفهنننومی انگلیسنننی، مفهنننومی   

 .(1381)ابوطالبی،  است  بیان شده 1آراستگی ژاپنی در جدول نظام

 

 5Sهای  مؤلفهجدول  1جدول

 ژاپنی
مفهومی 

 انگليسی

شکلی  -مفهومی

 انگليسی
 فارسی

Seiri Sort Structure S1تفکیک 

Seiton Organize SyStematize S2ترتیب 

SeioS Clean Sanitize S3تمیزی 

SeiketSu Hygiene Standardize S4تداوم 

ShitSuke DiScipline 
Self-

diScipline 
S5تعلیم 
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 سازمانی  آمادگی

از  در سازمان است، به طوری که خیلیر گونه تغییر از پیش نیازهای اساسی برای هی یک

)وینر،  شکست انجامیده است به سازمانی عدم آمادگی به دلیلها سازمان درر های تغیینوآوری

برای انجام فعالیت روی یک  سازمان که یک توانایی است میزانی از و(. آمادگی، درجه 2008

(. آمادگی 1391فرد و رعنایی کردشولی، نقل در: قهرمانی 2005، 1)پلستد شودموضوع آماده می

)کالیفرنیا  جا شودبهوضع موجود جا سازمانی توانایی و تمایل یک سازمان است برای اینکه از

 (.2009 ،2تلمیدینس وای هلث سنتر

شود و به نتایج در این قسمت مطالعات انجام شده در داخل و خارج کشور مرور می

 شود.ها اشاره میبرآمده از این پژوهش
 

 در ايرانپيشينه پژوهش  
 وها در مخزناس پنجنظام سازی پیاده سنجیامکان  "با عنوان پژوهشی  (1390)صفوی 

کتابخانه ملی  مرجع و بخشها مخزن در پیمایشیبه روش   "انایر مرجع کتابخانه ملی بخش

داد که نشان  و نتایج این پژوهش گردآوری اطالعات سیاهه وارسی بوده ابزار انجام دادایران 

 و امکان باشدوضعیت مطلوبی می ایران در کتابخانه ملی مرجع بخش وها مخزن وضعیت

اس کتابخانه ملی با مفهوم نظام پنجکارکنان  دارد وجود هااین بخش در اسپنج نظامسازی پیاده

بطور نسبی آشنا بودند و معتقد بودند که با رعایت نظم و ترتیب، کارها سریعتر انجام شده و از 

شود و اختالف ناچیزی بین موارد مربوط به سیاهه کاری و اتالف وقت جلوگیری میدوباره

سازی در مقایسه با دارد، به عبارت دیگر وضعیت آموزش و فرهنگاس وجود وارسی پنج

 باشد. اس چندان مطلوب نمیاصول دیگر پنج

 های عمومیکتابخانه محیطیی ارزیاب "با عنوان پژوهشی  (1391) فردنوشینو  محمدامینی

آراستگی نظام یمعیارها اساسر ب از دیدگاه کتابدارانر کشو های عمومیوابسته به نهاد کتابخانه

های کتابخانه کتابدارانپژوهش  جامعهانجام دادند که پیمایشی ارزیابانه  روشبا  "اسپنج

 آمده بدست نتایج بودند در استان کرمان عمومی کشور هایبه نهاد کتابخانهوابسته  عمومی

                                                           
1.Plested 

2 .California Telemedicine And Ehealth Center(2009) 
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ها را از لحاظ نههای عمومی استان کرمان، محیط کتابخاکتابداران کتابخانهکه د دان نشا

سازماندهی مواد و وسایل خوب و مثبت ارزیابی کردند در رابطه با معیار نظم و ترتیب 

درصد کتابداران پاسخگو، رعایت  80کتابداران عدم رضایت خود را از این معیار عنوان کردند. 

نظر کردند ردرصد اظها 60های خود مثبت و قابل قبول دانستند و کتابخانه پاکیزگی را درمعیار 

های استان رعایت شده و نظر مثبتی در این زمینه داشتند. استانداردسازی در کتابخانه که معیار

ی قبلی آشنای وم نظا این عملی اجرایم عدا ب های عمومی استان کرمان، حتیکتابداران کتابخانه

اما  ساده و بسیار عملیی هافهمؤل به عملر د هامدیریت کتابخانه تجاربر ببا تکیه و تنها با آن 

 .اندبوده آراستگی موفقنظام منسجم

بررسی رابطه آراستگی سازمانی با اثربخشی سازمانی "( پژوهشی با عنوان 1392حسنوند )

آراستگی های علمیة خواهران ایران با تاکید بر نظامهای حوزهورزان کتابخانهاز دیدگاه دانش

-ورزان شاغل در کتابخانهنفر از دانش 180مورد مطالعه  داد. جامعه انجام "اس(سازمانی )پنج

های حوزه علمیه خواهران بود. این پژوهش به شیوۀ میدانی و با روش پیمایشی توصیفی و 

و  های نظمورزان به ترتیب گویهها نشان داد دانشاستفاده از ابزار پرسشنامه انجام شد. یافته

( و استانداردسازی 98/2(، انضباط )21/3(، ساماندهی )24/3زی )سا(، پاکیزه39/3ترتیب )

های اثربخشی ضعف در مؤلفهپذیرفته اند. همچنین در  3( را به نسبت نمره مالک 25/2)

سیستم پاداش در رتبه نازلی قرار داشت و به ترتیب لذت و خوشحالی از محل کار، مساعدت 

اس های پنجاشتند. همچنین ارتباط بین متغیرو همراهی همکاران و سپس رضایت شغلی قرار د

 گرفت. اس و اثربخشی مورد تایید قرارو اثربخشی تایید شد و اختالف میانگین متغیرهای پنج

 پيشينه پژوهش در خارج از ايران

دیجیتال با ارزیابی خودکار کتابخانه  "خود با عنوان ( در مقاله 2009) 1را و دیگرانموری

-که سیستم شود باعث می های دیجیتالیهای کتابخانهنویسند پیچیدگییم "اسپنج مدل

از ای نداشته باشد چرا که به ارزیابی دوره وظیفه جزیی و کوچک، یک و ذخیرهنگهداری 

کند. ارزیابی سفارشی می راها سیستم ارزیابی نیاز دارد. اینکتابخانه دیجیتال  مختلفاجزای 

 شود. می مورد نیاز است انجام مدیریت دهد و مداخلهمی رخ که مشکلیتنها هنگامی 

                                                           
1.Moreira,B.L 
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اس به عنوان اصولی برای سیستم پنج"( در کتاب خود به بررسی 2012) 1ریدآناند و چو

اس از اند. هدف از این تحقیق بررسی اثربخشی سیستم پنجپرداخته "تعالی فردی و سازمانی

اس در سازمان های تحقیق حاکی از آن است که اجرای پنجیافته باشد.نظر فردی و سازمانی می

اس در هر سازمانی سازی پنجشود. پیادهاثربخشی فردی و سازمانی میباعث ارتقای کیفیت و 
 شود.وری سازمانی میاز جمله کتابخانه منجر به تقویت و ارتقاء بهره

تئوریکی  اصول و داللتهای "( در پژوهشی به بررسی 2012) 2، گونکالوس و رائوفوکس 
پرداختند. این تحقیق با هدف بررسی، شناسایی و  "اسهای دیجیتالی با رویکرد پنجکتابخانه

-آراستگی پنجهای دیجیتالی بر اساس رویکرد نظامبندی عوامل موثر تئوریکی بر کتابخانهرتبه

اس در ثر بر استقرار پنجهای تحقیق حاکی از آن است که عوامل مواس انجام شده است. یافته
های دیجیتالی حافظه سازمانی، مدیریت دانش، یادگیری ماشینی، مدیریت اطالعات کتابخانه

 فردی و فناوری اطالعات است.
اس مطالعه و بررسی کاربرد سیستم مدیریت پنج "( در پژوهش خود به 2013) 3جیچوآن

ن تحقیق ارتقای سطح کیفیت خدمات پرداخته است. هدف از ای "های دانشگاهیدر کتابخانه
های های دانشگاهی بوده است و از اهمیت ارتقای سرویسهای خدماتی کتابخانهکتابخانه

اس بحث شده است. روش به کار رفته در این دانشگاهی با استفاده از سیستم مدیریت پنج

-است. یافته بندی شدهتحقیق تحلیل کیفی بوده است و در نهایت مدلی در این زمینه صورت

 های تحقیق حاکی از آن است که 
اس در کتابخانه و تاثیر آن بر رضایت اجرای پنج "در پژوهشی به بررسی  (2014) 4یودی ن

اس در کتابخانه و تاثیر آن بر رضایت پرداخته است. هدف از این تحقیق  ارزیابی پنج "کارکنان

اس بر رضایت که اجرای پنج سطح پنج های تحقیق حاکی از آن استباشد. یافتهکارکنان می
اس بر رضایت کارکنان معنادار گذارد. رابطه بین پنج سطح پنجکارکنان کتابخانه تاثیر مثبت می

 است.

( ، محمد امینی و نوشین 1390به طور خالصه می تواند گفت که پژوهش های صفوی )

پیاده سازی نظام ( که در خصوص ارزبابی امکان سنجی 1392( و حسنوند )1391فرد )

                                                           
2. Anand & Chowdhary 

3. Fox, Goncalves&, Rao 
4.Chuanjie 
5. Nyaude 

http://www.amazon.com/Rao-Shen/e/B00IP3T40Q/ref=ntt_athr_dp_pel_3


 1396تابستان ، 2، شماره نهممطالعات كتابداري و علم اطالعات. سال                              114

آراستگی در کتابخانه ها صورت گرفت نشان دهنده این بود که عالرغم آنکه کارکنان کتابخانه 

ها آشنایی نسبی به این مفهوم داشتند ولی اجرای آن را باعث افزایش بهره وری و اثربخشی 

ار ( در مطالعات خود در خصوص ارزیابی خودک2009کتابخانه ها می دانستند. موری را )

ای است به عنوان وسیله اسپنجکتابخانه های دیجیتال با مدل پنج اس به این نتیجه رسید که 
 سازنده کتابخانه دیجیتال از مهمترین اجزای ارزیابی خودکار و تنظیم برخی هایی را برایراهکه 

داد که ( نیز نشان 2014( و نی بود )2013. نتایج پژوهش های چو آن جی )کندفراهم می
دهد و های دانشگاهی را ارتقاء میاس سطح کیفیت کتابخانهاجرای اصول سیستم مدیریت پنج

پژوهش های قبلی نشان دهنده اهمیت پیاده   شود.باعث افزایش رضایت کاربران کتابخانه می

و  نشده وهشها  به بعد پیاده سازی این نظام پرداختهژولی در این پ استسازی نظام آراستگی 
مادگی سازمانی را در خصوص پیاده سازی بررسی نکرده اند به دلیل اهیمت این موضوع  در آ

این پژوهش ابتدا به بررسی آمادگی سازمانی و بعد از آن به پیاده سازی نظام پنج اس پرداخته 
 شد.
 

 متغيرهاي پژوهشمدل و 
اس( و آمادگی آراستگی )پنجمتغیرهای نظاممتغیرهای بکار رفته در پژوهش،  1نمودار در 

 شده است.سازمانی و ارتباط بین آنها نشان داده 

 

 
 نمودار متغیرهای پژوهش: 1نمودار 

5s 
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 پژوهششناسی روش
 پیمایشی توصیفی هایدر زمره پژوهش ،نوع ، کاربردی و از نظرهدف نظر از پژوهش این

ای ت پیشین از روش کتابخانهبرای تدوین چارچوب نظری تحقیق و مروری بر تحقیقااست. 

-های دانشگاه کتابخانه کتابداران شاغل در ةکلی شامل پژوهشة آماری این جامع استفاده شد.

ای، بیمارستانی و کتابخانه مرکزی( های دانشکده)کتابخانهاهواز  جندی شاپور علوم پزشکی

گیری استفاده روش نمونه باشد. در این پژوهش ازنفر می 49که تعداد کتابداران آن  باشدمی

 49پژوهشگر تعداد  ها با استفاده از ابزار پرسشنامه انجام شده است.گردآوری داده است.نشده 

آوری نموده پرسشنامه جمع 47پرسشنامه را در بین کل کتابداران پخش نموده است و تعداد 

آراستگی و آمادگی امنظ پرسشنامه هر دو باشد. ها میدرصد از پرسشنامه 96است که معادل 

( و )محمدامینی 1390های )تفرشی و صفوی،توسط محقق با الهام گرفتن از پرسشنامه سازمانی

جهت تعیین  باشد.کلیة سواالت پرسشنامه از نوع بسته می ( تهیه شد.1391و نوشین فرد، 

یی پایانظر در حوزه موضوعی استفاده شده است. روایی پرسشنامه از نظر اساتید صاحب

آراستگی درصد و برای پرسشنامه نظام 83 1ضریب آلفای کرونباخبا پرسشنامه آمادگی سازمانی 

 19نسخه  SPSSها مورد استفاده جهت تجزیه و تحلیل داده افزارنرم. شدتایید درصد  82

 آزمون شدند. توصیفی و استنباطی آمار هایاز روش استفاده با هااست و داده
 

  ي پژوهشهايافته
بیشترین کتابداران  زنان بیشترین فراوانی را در بین کتابداران دارند. 2های جدول بق دادهط

 9/48) بیشتر کتابداران مدرک تحصیلی باشندسال سن می 40تا  31، دارای درصد 9/48حدود 

درصد از کتابداران در رشتة  2/70حدود  ، کارشناسی با بیشترین فراوانی است.(درصد

 هاکتابخانهاین و این نشان دهنده وجود کتابداران توانمند در حوزه اند ل نمودهکتابداری تحصی

سال و  5درصد کتابداران دارای سابقه خدمت در شغل کتابداری کمتر از  9/31 .باشدمی

 .باشندسال می 20تا  10درصد کتابداران دارای سابقه بین  9/31همچنین 

 

                                                           
1. Cronbach's  Alpha 



 1396تابستان ، 2، شماره نهممطالعات كتابداري و علم اطالعات. سال                              116

 پژوهش ی کتابداران بر اساس متغیرهایتوزیع فراوانی و درصد فراوان  :2جدول

 درصد فراوانی فراوانی تفکيک نوع

 2/87 41 زن جنسيت
 8/12 6 مرد

 سن

 7/27 13 سال 30-20
 9/48 23 سال 40-31
 1/19 9 سال 50-41
 3/4 2 سال 60-51

 مدرک تحصيلی

 8/12 6 دیپلم
 9/14 7 کاردانی
 9/48 23 کارشناسی

 4/23 11 کارشناسی ارشد

 2/70 33 کتابداری رشته تحصيلی
 8/29 14 غیرکتابداری

 سابقه خدمت در شغل كتابداري

 9/31 15 سال5کمتر از 
 4/23 11 سال 10-5
 9/31 15 سال 20-10
 8/12 6 سال 30-20

  

-آمده بر اساس سواالت پژوهش مورد بررسی قرار میدسته هاي بيافته در اين قسمت

  .گيرند

برای استقرار نظام اهواز  جندی شاپور انشگاه علوم پزشکیهای دآمادگی کتابخانهول: پرسش ا

 و  کاری اثرگذارسازمانی اثرگذار فردی، برون عوامل، سازمانیامل درونوع با توجه بهاس پنج

 ؟به چه میزان است سیستمی اثرگذار

 .ی سازمانی استفاده شدپرسشنامه آمادگ 5تا  1 ،سوال 5از  این سؤال، برای یافتن پاسخ 

باشد اکثریت می 04/17سازمانی های عامل درونلفهؤنتایج بدست آمده نشان داد، میانگین م

مربوط به این عامل گزینه تاحدی را اعالم کردند و با  گویه 5درصد( برای  44/40کتابداران )

-های عامل درونمؤلفهبر اساس طیف نانلی میزان آمادگی آنان بر اساس  3توجه به جدول 

 5باشد. همچنین برای سنجش آمادگی عوامل برون سازمانی از مطلوب می "سازمانی نسبتا

پرسشنامه آمادگی سازمانی استفاده شد نتایج بدست آمده نشان داد، میانگین  10تا  6سوال 
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 5درصد( برای  74/38باشد و اکثریت کتابداران )می 02/16سازمانی های عامل برونمؤلفه

بر اساس طیف  3مربوط به این عامل گزینه تاحدی را اعالم کردند و با توجه به جدول  ویهگ

باشد.  سوال مطلوب می "سازمانی نسبتاهای عامل برونمؤلفهنانلی میزان آمادگی آنان بر اساس 

های عامل اثرگذار فردی مؤلفهپرسشنامه آمادگی سازمانی  نشان داد، میانگین  15تا  11های 

مربوط به این عامل گزینه زیاد را  گویه 5درصد( برای  40باشد و اکثریت کتابداران )می 19/18

های مؤلفهبر اساس طیف نانلی میزان آمادگی آنان بر اساس  3اعالم کردند و با توجه به جدول 

 باشد. مطلوب می "نسبتااثرگذار فردی عامل 
 

 آراستگینی و نظامهای آماری عوامل آمادگی سازماشاخص  :3جدول

انحراف  ميانگين مؤلفه عامل
 معيار

دامنه طيف 
 طيف نانلی نانلی

آمادگی 
 سازمانی

 "نسبتا 6/2-75/3 28/3 04/17 درون سازمانی
 مطلوب

 "نسبتا 6/2-75/3 77/3 02/16 برون سازمانی
 مطلوب

 "نسبتا 6/2-75/3 57/3 19/18 اثرگذار فردی
 مطلوب

 "نسبتا 6/2-75/3 72/3 49/17 اثرگذار کاری
 مطلوب

 "نسبتا 6/2-75/3 05/4 15/15 اثر گذار سیستمی
 مطلوب

 آراستگینظام

 "نسبتا 6/2-75/3 37/3 57/17 ساماندهی
 مطلوب

 مطلوب 76/3-5 84/3 79/18 نظم و ترتیب و آراستگی
پاکیزه سازی و پاکیزه 

 نگهداری
 "نسبتا 75/3-6/2 19/4 04/17

 مطلوب
اری و حفظ، نگهد

 استانداردسازی
 "نسبتا 75/3-6/2 67/3 91/16

 مطلوب
 "نسبتا 6/2-75/3 73/3 60/13 سازیانضباط و فرهنگ

 مطلوب
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پرسشنامه آمادگی سازمانی میانگینی برابر  20تا   16های اثرگذار کاری از سوال های مؤلفه

مربوط به این عامل گزینه  گویه 5درصد( برای  72/38نشان داد .  اکثریت کتابداران ) 49/17با 

بر اساس طیف نانلی میزان آمادگی آنان بر اساس  3زیاد را اعالم کردند و با توجه به جدول 

باشد. برای یافتن میانگین عامل اثرگذار مطلوب می "های عامل اثرگذارکاری  نسبتامؤلفه

یج بدست آمده نشان پرسشنامه آمادگی سازمانی نتا 25تا  21سیستمی با توجه به  سوال های 

مربوط به این  گویه 5درصد( برای  72/38باشد و اکثریت کتابداران )می 15/15داد میانگین 

بر اساس طیف نانلی میزان آمادگی آنان  3عامل گزینه زیاد را اعالم کردند و با توجه به جدول 

 باشد.مطلوب می "های عامل اثرگذار سیستمی نسبتامؤلفهبر اساس 

برای استقرار اهواز  جندی شاپور های دانشگاه علوم پزشکیآمادگی کتابخانه: مدوپرسش 

-سازی و پاکیزههای)ساماندهی، نظم و ترتیب و آراستگی، پاکیزهمؤلفة با توجه بهاس نظام پنج

-های نظام پنجمؤلفهسازی( از نگهداری، حفظ، نگهداری و استانداردسازی وانضباط و فرهنگ

 ست؟ا اس به چه میزان

آراستگی استفاده پرسشنامه نظام 30تا  26 سوال  5از  ساماندهی  مؤلفهبرای یافتن پاسخ 

باشد و می 57/17 اسلفة ساماندهی نظام پنجؤشد نتایج بدست آمده نشان داد میانگین م

مربوط به این عامل گزینه زیاد را اعالم کردند  گویه 5درصد( برای  4/43اکثریت کتابداران )

باشد و با توجه به زیاد می اسساماندهی نظام پنج مؤلفةمیزان آمادگی آنان بر اساس یعنی 

 لفة نظم و ترتیب و آراستگی پاسخ ؤدر مباشد.مطلوب می "بر اساس طیف نانلی نسبتا 3جدول

نظم و ترتیب و آراستگی  مؤلفةآراستگی نشان داد، میانگین پرسشنامه نظام 35تا  31های گویه 

مربوط به این  گویه 5درصد( برای  72/41باشد و اکثریت کتابداران )می 79/18 اسنظام پنج

نظم و ترتیب و  مؤلفةعامل گزینه زیاد را اعالم کردند یعنی میزان آمادگی آنان بر اساس 

-بر اساس طیف نانلی مطلوب می 3باشد و با توجه به جدول زیاد می اسآراستگی نظام پنج

 سازی و پاکیزه نگهداری نیزپاکیزه مؤلفةآراستگی در پرسشنامه نظام 40تا  36 گویه های باشد.

 گویه 5درصد( برای  44/37باشد و  اکثریت کتابداران )می 04/17مؤلفهاین نشان داد میانگین 

 مؤلفةمربوط به این عامل گزینه تاحدی را اعالم کردند یعنی میزان آمادگی آنان بر اساس 

بر اساس  3باشد و با توجه به جدول تاحدی می اسنگهداری نظام پنجیزهسازی و پاکپاکیزه

-حفظ، نگهداری و استانداردسازی نظام پنج مؤلفةاز نظر  باشد.مطلوب می "طیف نانلی نسبتا
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آراستگی استفاده شد نتایج بدست آمده نشان داد پرسشنامه نظام 45تا  41 گویه های  نیز اس

باشد و اکثریت می 91/16آراستگی اری و استانداردسازی نظامحفظ، نگهد مؤلفةمیانگین 

مربوط به این عامل گزینه تاحدی را اعالم کردند یعنی  گویه 5درصد( برای  46/37کتابداران )

-تاحدی می اسحفظ، نگهداری و استانداردسازی نظام پنج مؤلفةمیزان آمادگی آنان بر اساس 

انضباط و  مؤلفةازنظر .باشدمطلوب می "س طیف نانلی نسبتابر اسا 3باشد و با توجه به جدول 

 60/13 با میانگین ستگی آراپرسشنامه نظام 50 تا 46 گویه های  اسسازی نظام پنجفرهنگ

مربوط به این عامل گزینه تاحدی  گویه 5درصد( برای  48/34که اکثریت کتابداران ) نشان داد 

 اسسازی نظام پنجانضباط و فرهنگ مؤلفةنان بر اساس را اعالم کردند یعنی میزان آمادگی آ

 .باشدمطلوب می "بر اساس طیف نانلی نسبتا 3باشد و با توجه به جدول تاحدی می

 

  گيريبحث و نتيجه 
 دانشگاه علوم هب وابسته هایکتابخانهسازمانی آمادگیدر پژوهش حاضر سعی بر آن بود تا  

بررسی شود. برای رسیدن به  سازمانی آراستگیجهت استقرار نظاماهواز ی جندی شاپور پزشک

ای محقق ساخته اقدام شد. سپس به توزیع و های مستند، به تهیة پرسشنامهاهداف و یافتن پاسخ
های مورد بررسی پرداخته و بعد اطالعات حاصل به آوری آنها از میان کتابداران کتابخانهجمع

وارد گشت. آنگاه براساس سواالت به آمارگیری توصیفی و  SPSSی صورت داده در برنامه
های درصد، در کتابخانه 8/46بیشتر کتابداران  2های جدول طبق داده .استنباطی اقدام گردید

درصد بیشترین فراوانی را در بین کتابداران شاغل در  2/87باشند. زنان با ها شاغل میدانشکده

درصد کتابداران،  9/48ر اهواز به خود اختصاص دادند.حدود دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپو
باشند، که دارای بیشترین میزان فراوانی بوده است و کمترین میزان سال سن می 40تا  31دارای 

درصد   9/48باشد . مدرک تحصیلی سال می 60تا  51درصد مربوط به سن  3/4فراوانی با 

-درصد می 8/12ی و کمترین فراوانی دیپلم با حدود کتابداران، کارشناسی با بیشترین فراوان

اند، که این میزان بیش از درصد از کتابداران در رشتة کتابداری تحصیل نموده 2/70باشد.حدود 

های دانشگاه باشد و این نشان دهنده وجود کتابداران توانمند در حوزه کتابخانهدرصد می 50

درصد کتابداران دارای سابقه خدمت در شغل  9/31باشد.علوم پزشکی جندی شاپور اهواز می
-سال می 20تا  10درصد کتابداران دارای سابقه بین  9/31سال و همچنین  5کتابداری کمتر از 
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درصد طرحی با  6/10درصد کتابداران قراردادی با بیشترین فراوانی و  7/44باشند. نوع استخدام 

سازمانی درون مؤلفةمیانگین بدست آمده  3باشد. طبق داده های جدول کمترین فراوانی می

اثرگذار کاری  مؤلفة(، 19/18اثرگذار فردی ) مؤلفة(، 02/16سازمانی )برون مؤلفة(، 04/17)

نظم و ترتیب و  مؤلفة(، 57/17ساماندهی ) مؤلفة(، 15/15اثرگذار سیستمی ) مؤلفة( و 49/17)
حفظ و نگهداری و  مؤلفة(، 04/17ی )نگهدارسازی و پاکیزهپاکیزه مؤلفة(، 79/18آراستگی )

به طور کلی در بین  باشد. ( می60/13سازی )انضباط و فرهنگ مؤلفة( و 91/16استانداردسازی )
اثرگذار فردی  مؤلفةعوامل مربوط به آمادگی سازمانی به ترتیب بیشترین میزان آمادگی مربوط به 

باشد. یعنی کتابداران شاغل در ی میو کمترین میزان آمادگی مربوط به عامل اثرگذار سیستم

دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز از نظر خودشان دارای بیشترین میزان آمادگی برای 
باشند اما از نظر عوامل مربوط به سیستم، یعنی از نظر سیستمی دارای کمترین اجرای آن می

های وابسته به دانشگاه ابخانهمیزان آمادگی هستند پس باید برای اجرای موفق این نظام در کت
 ،منابع انسانی متخصصعلوم پزشکی جندی شاپور اهواز ابتدا مسئوالن باید عوامل سیستمی مثل 

مدیران ارشد و دست اندرکاران از تغییر و  استقبال، سازی طرحامکانات و بودجه الزم برای پیاده
های این پژوهش نشان داد از نظر میزان تهیاف مهیا و آماده کنند. و بقیه عوامل را  تقویت کتابخانه

دوم )نظم و ترتیب و آراستگی( در باالترین مرتبه و سپس به آراستگی اسهای نظاممؤلفهآمادگی 

چهارم )حفظ و نگهداری(، اسسازی و پاکیزهسوم )پاکیزهاول )ساماندهی(، استرتیب اس
سازی( قرار دارند. پنجم )انضباط و فرهنگترین مرتبه اسنگهداری و استانداردسازی( و در پایین

نظم و ترتیب و آراستگی در حد باالیی  مؤلفةیعنی از نظر کتابداران میزان آمادگی آنان از نظر 

آراستگی آمادگی بسیار کمی وجود دارد سازی نظامانضباط و فرهنگ مؤلفةقرار دارد ولی از نظر 

اس چندان مطلوب ر مقایسه با اصول دیگر پنجسازی دبه عبارت دیگر وضعیت انضباط و فرهنگ
همچنین نتایج این پژوهش با  باشد.( می1390باشد که این مورد همسو با مطالعات صفوی )نمی

  ( نیز مطابقت داشت. 1388( و تفرشی و صفوی )1391مطالعات محمد امینی و نوشین فرد )

پزشکی اهواز باید قبل از اجرای این  های وابسته به دانشگاه علوممدیران و مسئوالن کتابخانه

حفظ، نگهداری، استانداردسازی و  مؤلفةاز نظر دو  "نظام زمینة الزم برای اجرای آن را خصوصا

سازی که در اختیار مدیران است را فراهم آورند. و در نهایت میتوان نتیجه انضباط و فرهنگ

اهواز  جندی پزشکیی پزشک علومدانشگاه  هب وابسته هایکتابخانهگرفت میزان آمادگی سازمانی 
 باشد و میتوان آن را اجرا کرد.مطلوب می "نسبتا سازمانی آراستگیجهت استقرار نظام
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 در آراستگینظامر استقرا برایجا که پژوهش حاضر به بررسی آمادگی سازمانی از آن

 :شودپیشنهاد میپرداخته است،  اهواز شاپورجندی پزشکی  علوم دانشگاه بههای وابسته کتابخانه

 نیز انجام شود. های دانشگاهیکاربرد این نظام برای کاربران سایر کتابخانهدر قدم بعدی 

های دانشگاه علوم پزشنکی جنندی شناپور اهنواز،     در صورت اجرای این نظام در کتابخانه -1
بنر  یان اینن دانشنگاه،   پژوهشی مبنی بر تاثیر اجرای این نظام از نظنر کتابنداران و دانشنجو   

 نیز انجام شود. اثربخشی و کارآیی و ارتقای کیفیت خدمات کتابخانه

ها و تاثیر آن بر رضایت کارکننان نینز انجنام    اس در کتابخانهاجرای پنجپژوهشی در زمینه   -2

 .شود

های مورد رغبتی و عدم تمایل برخی از کتابداران کتابخانههای این پژوهش بیاز محدودیت

توان، مشغلة کاری و مراجعه بیش از اندازه ی در تکمیل پرسشنامه. علت آن را میبررس
های تحقیقاتی، ذکر نمود که البته با صحبت و ارائه توضیح دانشجویان برای تکمیل پرسشنامه

 های آنان این موضوع برطرف شد.پژوهشگر در خصوص اهمیت این پژوهش برای کتابخانه
 

 منابعفهرست 
و رسننننیدن بننننه   TQMازی سننننمبنننننای پینننناده  5s. (1381). ضننننارابوطننننالبی، 

Business Excellence.. تهران: مولف. 
 ،214تددددبير،  .در رایاننننه شخصنننی  (5S)آراسنننتگینظنننام. (1388 ).یمننناناخنننوان، پ

84-88. 
فنننایو  نظننام کننردن  پینننادهسنننجی  امکننان . (1390) .یننننبصننفوی، ز  ؛تفرشننی، شننکوه   

فصدددلنامه داندددش  .بخاننننه ملانننی اینننران کتا مرجنننع بخنننشو اس درمخنننزن هنننا 
 .1-12، 13 ،شناسی
بررسننننی رابطننننه آراسننننتگی سننننازمانی بننننا اثربخشننننی  . (1392) .علننننیحسنننننوند، 

خنننواهران  هنننای علمینننةهنننای حنننوزهورزان کتابخاننننهسنننازمانی از دیننندگاه داننننش
(. پایننان نامننه کارشناسننی   اسآراسننتگی سننازمانی )پنننج  ایننران بننا تاکینند بننر نظننام    

 علوم و تحقیقات همدان. . دانشگاه رسانیتابداری و اطالعرشته ک ارشد
بننر ارتقنناء   (5sآراسننتگی )سننازی نظننام  تنناثیر پینناده  .(1390) .، مننریمرئننیس قنننواتی 

اینننان نامنننه  پ .پتروشنننیمی بنننندر امنننام  شنننرکت سنننهامی  کیفینننت محصنننوالت  
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دانشننننگاه علنننوم و تحقیقننننات   .رشننننته مننندیریت اجراینننی   کارشناسنننی ارشننند  
 خوزستان.

سیسنننتم  بنننر اسننناسکنننار و مننننزل  محنننیط. سننناماندهی (1389) .اصنننرد، نفنننرادقیصننن
  .تهران: مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران.اس پنج
هننای ارزیننابی محیطننی کتابخانننه   .(1387) .اطمننهفننرد، فنوشننین ؛هدیننهامینی، ممحمنند

-کتابننداران  دینندگاه  از کشننور هننای عمننومی کتابخانننهنهنناد بننه  عمننومی وابسننته 

 رسدددانی واطدددالع قددداتيتحق .اسپننننج آراسنننتگیمعیارهنننای نظنننام ر اسننناسبننن
    .375-389 ،3عمومی،  هايكتابخانه

بننا  اس()پنننج آراسننتگی محننیط کننار  (. بررسننی رابطننه نظننام  1387. )دیقهمسننرور، صنن  
نامنننه کارشناسنننی وری در سنننازمان جهننناد کشننناورزی اسنننتان فنننارس. پاینننان بهنننره

                              تهران.ارشد، دانشگاه پیام نور، 

الینننب کنننوآل ابنننزاری بنننرای سننننجش کیفینننت     . (1385)میرغفنننوری، حبینننب ا .  
 ،3، سدددازماندهی اطالعدددات مطالعدددات ملدددی كتابدددداري و  .خننندمات کتابخاننننه

168-161. 
 

Anand, K & Chowdhary, R. (2012). 5S: Foundation for Personal and Business 
Excellence. Wisdom Village Publications Division; 1ST edition (June 1, 2012). 

Chuanjie, X. (2013), Research on Implementation Plan of 5S Management in 
University Library. Proceedings of the 2nd International Conference on Systems 
Engineering and Modeling (ICSEM-13): 574-577.  

Fox, Edward A., Goncalves, M. A, & Shen, Rao (2012), Theoretical Foundations for 
Digital Libraries: The 5S (Societies, Scenarios, Spaces, Structures, Streams) 
Approach (Synthesis Lectures on Information Concepts, Retrieval, and 
Services), Morgan & Claypool Publishers; 1 edition (July 31, 2012). 

Moreira, B.L, et al. (2009). Automatic Evaluation of Digital Libraries with 5s Qual. 
Retrieved 25 February, 2010, from: 
http://Linkinghub.Elsevier.com/retrieve/pii/s1751157708000734  

Nyaude, A. (2014). The 5S Code For Workplace Organization: Implementing a 
Sustainable 5S Program. CreateSpace Independent Publishing Platform; 1

st
 

edition (January 5, 2014). 
Weiner, B. J., Amick, H. & Lee, S. D. (2008). Review Conceptualization and 

Measurement of Organizational Readiness for change: A Review of The 
Literature in Health Services Research And other Fields. Medical Care Research 
and Review, 65(4), 379-436.  

 

 

http://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Rai+Chowdhary&search-alias=books&text=Rai+Chowdhary&sort=relevancerank
http://www.amazon.com/Rao-Shen/e/B00IP3T40Q/ref=ntt_athr_dp_pel_3
http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/s1751157708000734

