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 -3گروه علم اطالعات و دانش شناسي ،دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد علوم و تحقیقات تهران
دریافت ،91/8/11 :اصالح ،91/11/11 :پذیرش91/11/16 :

خالصه
سابقه و هدف :جو سازماني مناسب که همان مجموعه ویژگي های یک سازمان مي باشد ،منبعي مهم در تأ مین سالمت رواني کارکنان استت کته در بهبتود روحیته و
مشارکت در تصمیمگیری و نیز خالقیت و نوآوری آنان تأثیرگذار است .این مطالعه به منظور ارزیابي جوسازماني کتابخانههای دانشگاههای علوم پزشكي منطقه شمال کشور
بر اساس شاخصهای کالیمتکوآل انجام شد.
مواد و روشها :این مطالعه به صورت پیمایشي و مقطعي در سال  3193بر روی کلیه کارکنان کتابخانههای دانشگاههای علوم پزشكي منطقه شمال ایران (بابل ،ساری،
گرگان و گیالن) انجام شد .برای گردآوری داده ها از پرسشنامه پژوهشگر ساخته که براساس  9شاخص مطرح در ابزار کالیمتکوآل طراحي گردید ،استفاده شد .حداقل و
حداکثر نمره کل جو سازماني در این ابزار به ترتیب  13و  252و در هر یک از شاخص ها به ترتیب  4و  22بوده است و بر این اساس کتابخانه های آموزشي و درماني مورد
ارزیابي و مقایسه قرار گرفتند.
یافته ها :میانگین نمره کل جو سازماني کتابخانههای دانشگاههای علوم پزشكي منطقه شمال ایران  301/03±53/35بدست آمد .از بین  9شاخص ،باالترین میانگین نمره
به جو خدمت به مشتری ( )34/33±4/42و کمترین نمره به شاخص جو کار گروهي ( )30±2/35تعلق گرفت .وضعیت جو سازماني در کتابخانههای  4دانشگاه مورد بررسي
تفاوت معني داری با همدیگر داشتند ( .)p=>0/05همچنین جو سازماني در کتابخانههای آموزشي مطلوبتر از کتابخانههای بیمارستاني (درماني) بوده است (.)p=>0/05
نتیجه گیری :نتایج مطالعه نشان داد که جوسازماني کتابخانه های آموزشي در حد مطلوبي قرار دارد.
واژه های کلیدی :جو سازمانی ،کتابخانه های پزشکی ،کالیمتکوآل ،مرکز دانشگاهی پزشکی

مقدمه
هر سازماني همانند موجود زنده ،در شرایط مساعد ميتواند به حیات و

که در آن مشغول به کار هستند ( .)1هر سازماني اعم از آموزشي ،پژوهشي،

پویایي خود ادامه دهد ( .)3بنابراین ،برای اداره هر سازمان باید آن را از دو بعد

فرهنگي و اجتماعي دارای جوی است که ممكن است آن محیط را سرد ،خشک،

ساختاری و رفتاری مورد مطالعه و بررسي قرار داد و این دو جنبه را بهبود بخشید.

غیرقابلاعتماد و یا برعكس ،شاداب و حمایتکننده کند .محیط کار و زندگي انسان

در بهبود بعد ساختاری سازمان ،باید دانست که سازمان چگونه عمل ميکند و

نقش اساسي در احساس خوشبختي و یا تیرهبختي او دارد .اگر محیطي بتواند به

چطور ميتوان عملكرد آن را بهبود بخشید و کارایي و بازدهي آن را افزایش داد.

فرد اعتماد به نفس بدهد و موجب بروز استعدادها و احساسات او گردد و در نهایت،

برای ارتقا و تقویت بعد رفتاری سازمان نیز باید به رفتار انسانهایي که در این

زمینههای دستیابي او به نیازهای فردی را امكانپذیر سازد ،افراد احساس شادی و

سازمان فعالیت دارند توجه کرد؛ زیرا از رفتار تکتک این افراد رفتار کل سازمان

خوشبختي ميکنند ( .)4جو سازماني در هر واحد سازماني نشاندهنده فضای

رقم ميخورد ( .)2مطالعات مربوط به جو سازماني در بعد رفتاری سازمان قرار

اجتماعي حاکم بر آن واحد ميباشد و ميتواند در موفقیت آن واحد در زمینههای

میگیرد .مجموعه ویژگیهایي که یک سازمان را توصیف ميکند و آن را از دیگر

مختلف تأثیرگذار باشد ( .)5همچنین ،جو سازماني مطلوب ،وفاداری ،همكاری و

سازمانها متمایز ميسازد ،به جو سازماني )(Organizational climate

خدمتدهي مطلوب به مشتری را در پي دارد .از طرف دیگر ،جو نامطلوب

تعبیر شده است .جو سازماني در طول زمان پایدار است و رفتار افراد در سازمان را

پیامدهایي مانند صرف هزینه و زمان زیاد ،تنش فراوان و جستوجو برای یافتن

تحت تاثیر قرار ميدهد .به بیان دیگر ،جو سازماني درك کارکنان از محیطي است

شغل دیگر ،کاهش ارتباط با سرپرستان و نارضایتي شغلي دارد ( .)3تاریخچه

 این مقاله حاصل پایان نامه موسي یمین فیروز دانشجوی دکتری علم اطالعات و دانش شناسي دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم تحقیقات تهران مي باشد.
* مسئول مقاله:
آدرس :تهران ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقیقات تهران ،گروه آموزشي علم اطالعات و دانش شناسي ،تلفن023-44235353 :

e-mail:yaminfirooz@yahoo.com
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ارزیابي جو سازماني در کتابخانهها به سال  3999بر مي گردد ،زماني که کتابخانه-

سالمت موفق تر عمل نمایند .لذا این مطالعه به منظور ارزیابي جو سازماني

های دانشگاه مریلند با طراحان توسعه روند ارزیابي جو و فرهنگ سازماني

کتابخانههای دانشگاههای علوم پزشكي منطقه شمال کشور (بابل ،استان گیالن،

کتابخانههای دانشگاه مریلند ،متعلق به بخش روانشناسي صنعتي و سازماني این

استان مازندران و استان گلستان) با استفاده از ابزار کالیمت کوآل انجام شد.

دانشگاه وارد همكاری شدند .این طرح ،ارزیابي تنوع و جو سازماني
( Organizational Climate and Diversity Assessment,
 )OCDAنامگذاری شد .در سال  2004نیز کتابخانههای دانشگاه مریلند دوباره

مواد و روشها

با بخش روانشناسي سازماني و صنعتي دانشگاه مریلند به همكاری پرداختند تا

این مطالعه پیمایشي و مقطعي در سال  3193بصورت سرشماری بر روی

نسخه ای روزآمد از این طرح ارائه و نتایج حاصل را بررسي کنند .نتایج تحلیل و

کلیه کارکنان رسمي ،پیماني ،قراردادی یا تبدیل وضعیت که در کتابخانههای

بررسي نشان داد که تغییرات مثبت قابل توجهي به وجود آمده است (.)7

دانشگاههای علوم پزشكي منطقه شمال ایران(بابل ،ساری ،گرگان و گیالن)

در سال  ،2007انجمن کتابخانههای پژوهشي (Association of

مشغول به خدمت بودند ( 305نفر) انجام شد .برای گردآوری دادهها از پرسشنامه

) Research Libraries, ARLو کتابخانههای دانشگاه مریلند با بخش

کالیمتکوآل که پژوهشگران آن را بوميسازی و تعدیل کردند ،استفاده شده

روانشناسي سازماني و صنعتي این دانشگاه همكاری کردند تا تعمیمپذیری طرح

است .پرسشنامه بومي سازی شده دارای  13گویه است .برای امتیاز دهي گویهها

 OCDAرا در دیگر کتابخانهها هم بررسي نمایند .در نهایت ،نتیجه این بررسي-

از طیف لیكرت  7گزینه ای (کامالً مخالفم 7 3 5 4 1 2 3کامالً موافقم)

ها منجر به معرفي ابزاری با عنوان کالیمتکوآل ) (ClimateQualدر سال

استفاده شد .با توجه به این ساختار ،حداقل و حداکثر نمره جو سازماني در هریک

 2009گردید ( .)7این ابزار مهم ،توانمندیهای روشهای کمي و کیفي را در هم مي

از شاخصها به ترتیب  4و  22و در مجموع  13و  252برآورد شد .در ارتباط با

آمیزد و هدف آن این است تا در قالب شاخصهایي معتبر ،کاربردی و تخصصي،

وضعیت جو سازماني موجود در کتابخانهها ،فرض بر این بود که دامنه میانگین در

روند جمعآوری ،تحلیل و ارائه نتایج داده ها را در مطالعات تنوع و جو سازماني

هر یک از شاخصها ،بر روی پیوستاری از  4تا  22قرار دارد و جو سازماني

کتابخانهها سرعت بخشد(.)7

نامطلوب بین  4تا  ،30جوسازماني قابلقبول بین  33تا  ،33جو سازماني مطلوب

 Liو همكاران در تحقیق خود به این نتیجه رسیدند که رضایت کارکنان
تأثیری مستقیم و مثبت بر رضایت کاربران دارد و همچنین از نتایج این پژوهش

بین  37تا  22و جو سازماني ایدهآل بین  21تا  22نمره گذاری شد (شكل -3
الف).

چنین برميآید که نتایج حاصل از پیمایش کالیمتکوال در کتابخانه دانشگاه
کورنل مؤید این فرضیه بود که محیط کار سالم از منظر کارکنان رضایت مشتریان
سازمان را به دنبال داشته است (.)2
الف

مطالعات مرتبط در حوزه مدیریت که به ارزیابي جو سازماني و ارتباط آن با
سایر شاخصها پرداختهاند ،حاکي از آن است که ابزارهای این مطالعات برای
ارزیابي جو سازماني ،پرسشنامههای استانداردی بوده که اندیشمندان این حوزه،
طراحي کردهاند و هرکدام از آنها ،شاخصهای متفاوتي را برای ارزیابي جو
سازماني در پرسشنامههای خود در نظر گرفتهاند ،پرکاربردترین آنها در حوزه
مدیریت پرسشنامه جو سازماني  Sussmaanو همكاران است که دارای پنج بعد
(وضوح و روشني اهداف ،وضوح و روشني نقش ،رضایت از پاداش ،رضایت و
توافق بر روی رویهها و اثربخشي ارتباطات) ميباشد ( .)9اما شاخص  9بعدی جو

ب
شکل  .1شاخص فرضی سنحش وضعیت جو سازمانی
الف :در هریک از ابعاد  9گانه

ب :جو سازماني کل

سازماني پیشنهاد شده از سوی انجمن کتابخانههای پژوهشي در «کالیمتکوآل»
عبارت از.3 ،جو عدالت و مساوات .2 ،جو رهبری و مدیریت .1 ،جو تنوع عمیق.4 ،

برای ارزیابي وضعیت کلي جو سازماني ،با توجه به حداقل و حداکثر نمره

جو جمعیتشناختي .5 ،جو نوآوری و خالقیت .3 ،جو آموزش و یادگیری .7 ،جو

کل جو سازماني ( 13و  ،)252جو سازماني نامطلوب بین  13تا  ،90جو سازماني

کارگروهي .2 ،جو خدمت به مشتری ،و  .9جو امنیت رواني مي باشد (.)7

قابل قبول بین  93تا  ،344جوسازماني مطلوب بین  345تا  392و جو سازماني

این مطالعه از آن جهت اهمیت دارد که همواره اساسي ترین بخش خدمات

ایدهآل بین  399تا  252نمره گذاری شد (شكل  -3ب) .در مطالعه روایي به شیوه

مراقبت های بهداشتي و درماني ،نیروی انساني است ( )30و کارکنان کتابخانه

داوری تخصصي ) ،(Professional Judgmentسؤاالت پرسشنامه و حیطه

بعنوان دستیار بالیني و پژوهشي متخصصان حوزه بهداشت و سالمت بوده و در

سنجش مورد ادعای پژوهشگر برای هر عبارت به متخصصان حوزه مدیریت و

رفع نیازهای اطالعاتي آنان و بیماران سهیم هستند .بنابراین با توجه به تاثیر جو

اطالع رساني ،ارائه و از آنها خواسته شد تا میزان ارتباط عبارت را با حیطه مورد

سازماني بر خالقیت ،کارایي و بهره وری کارکنان ،اگر مراکز آموزشي و پژوهشي،

سنجش در قالب نمره ای میان صفر تا ده مشخص نمایند .در این مطالعه ،ارزش

مانند کتابخانهها از جو سازماني مناسب برخوردار باشند و کارمندان آنها در فضایي

باالتر از چارك سوم مالك ارتباط عبارت با حیطه مورد سنجش قلمداد گردید.

آرام و عاری از فشار رواني و استرس به فعالیت بپردازند ،ميتوانند کارایي و اثر

برای تعیین پایایي پرسشنامه ،در یک مطالعه مقدماتي از آلفای کرنباخ استفاده

بخشي خود را ارتقا بخشند و در ارائه خدمات ،به بیماران و متخصصان بهداشت و

گردید که برابر  0/273به دست آمد .بعد از جمعآوری پرسشنامهها ،دادهها با
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استفاده از آزمون های آماری  T-Testو تحلیل واریانس  Fمورد مقایسه قرار
گرفتند و  p>0/05معني دار در نظر گرفته شد.

میانگین کل نمرات جو سازماني کتابخانههای دانشگاههای علوم پزشكي
منطقه شمال ایران در کل  301/03±35/53بدست آمد که قابل قبول ارزیابي
گردید .بین جنسیت پاسخگویان ،سطوح مختلف تحصیلي آنان و نوع نگرش آنان
نسبت به جو سازماني کتابخانهها تفاوت معني داری وجود نداشت؛ اما در بررسي

یافتهها

دیگر فرضیهها مشخص شد که جو سازماني در بین کتابخانههای مورد بررسي

از  305پرسشنامه توزیع شده 302 ،مورد آن تكمیل شد .بررسي نتایج در

اختالف معني داری با همدیگر داشته است ( ،)p<0/003همچنین بین جو

بخش اطالعات جمعیتشناختي نشان داد که  42نفر پاسخگویان مرد و  30نفر

سازماني و وضعیت استخدامي کارکنان ( )p=0/031و بین جو سازماني و نوع

آنان زن بودهاند .میانگین سن و سابقه کاری کارکنان کتابخانههای مورد بررسي به

(محل) کار کارکنان بخشهای مختلف کتابخانه ( )p=0/023تفاوت معني داری

ترتیب  17/43±3/22و  33/12±5/12سال بود .از کل جامعه مورد بررسي  25نفر

وجود داشت .جو سازماني کتابخانههای دانشگاه علوم پزشكي گلستان (با میانگین

( )%24/5شاغل در دانشگاه علوم پزشكي بابل 11 ،نفر ( )%11/4در دانشگاه علوم

 )332/10±23/25از دیگر کتابخانههای مورد بررسي باالتر بود .از لحاظ وضعیت

پزشكي مازندران 13 ،نفر ( )%10/4نفر در دانشگاه علوم پزشكي گیالن و  31نفر

استخدامي ،کارمندان رسمي جو سازماني کتابخانهها را در سطح باالتری ارزیابي

( )%32/3نفر کارمند دانشگاه علوم پزشكي گلستان بوده اند.

کرده بودند (با میانگین  )305/35±3/33و در نهایت ،کارمنداني که در بخشهای

وضعیت استخدامي کارکنان کتابخانههای مورد بررسي نشان داد که 52/9

خدمات فني (مانند سفارشات ،فهرستنویسي و نمایهسازی و چكیدهنویسي) مشغول به

درصد از آنان تبدیل وضع یا قراردادی 12/4 ،درصد رسمي و  34/7درصد پیماني

خدمت بودهاند (با میانگین  ،)333/33±31/54جو سازماني کتابخانهها را در مقایسه با

هستند 32 .نفر آنان دارای مدرك زیردیپلم یا دیپلم 45 ،نفر دارای مدرك کارداني

سایر همكاران (بخش خدمات عمومي و اداری) مطلوبتر ارزیابي نمودهاند.

یا کارشناسي و  45نفر آنان دارای مدرك کارشناسي ارشد یا دکتری بودند .از کل
جامعه مورد بررسي نیز  19نفر ( )%12/2در کتابخانههای بیمارستاني (درماني) و

جدول  .3مقایسه جو سازمانی کتابخانههای دانشگاههای استان

 31نفر ( )%33/2در کتابخانههای دانشكدهای (آموزشي) مشغول به کار بودند .با

مازندران برحسب متغیرهای زمینهای مربوط به کارکنان

توجه به میانگین نمره کل جو سازماني  301/03±35/53وضعیت جو سازماني

متغیرها

دانشگاههای مورد بررسي قابل قبول ارزیابي شده است .همچنین کتابخانههای

کتابخانههای دانشگاهها

دانشگاههای علوم پزشكي منطقه شمال ایران (بابل ،مازندران ،گلستان و گیالن)

بابل

در شاخصهای عدالت و مساوات ( ،)33/34±4/33رهبری و مدیریت

مازندران

( ،)33/14±4/22جمعیتشناختي ( ،)32/92±1/33خدمت به مشتری

گلستان

( )34/33±4/42و تنوع گسترده ( )33/15±1/23دارای جو سازماني قابل قبول

گیالن

بودند .باالترین نمره جو سازماني بترتیب به جو خدمت به مشتری ()34/33±4/42

وضعیت استخدامی

و جو تنوع جمعیتشناختي ( )32/92±1/33تعلق گرفت (جدول .)3

رسمي
پیماني

جدول  .1میانگین نمره و رتبه جو سازمانی کتابخانههای
دانشگاههای علوم پزشکی منطقه شمال براساس شاخصهای
کالیمتکوآل
شاخصهای جو سازمانی

تبدیل وضعیت
بخش ها
بخش خدمات عمومي

میانگین
302/24±35/77
92/10±33/13

pvalue
0/003

332/10±23/75
97/93±9/35
305/35±32/33
92/23±2/19

0/031

304/79±35/5
303/43±34/12
333/33±31/54

0/023

رتبه

میانگین

دامنه

بخش خدمات فني

جو عدالت*

5

33/34±4/33

5-23

اداری

جو رهبری و مدیریت*

4

33/14±4/22

5-20

جو تنوع جمعیتشناختي*

2

32/92±1/33

4-20

مقایسه میانگین نمرات دو گروه از کتابخانهها مشخص نمود که بین جو

جونوآوری و خالقیت-

7

30/34±1/71

4-23

سازماني کتابخانههای بیمارستاني و دانشكدهای تفاوت معني داری وجود دارد

جو آموزش و یادگیری مداوم-

2

30/24±1/37

5-39

( .)P=0/003به این صورت که کتابخانههای دانشكدهای (آموزشي) با میانگین

جو کار گروهي-

9

30±2/35

5-39

 307/47±34/72در مقایسه با کتابخانههای بیمارستاني (درماني) با میانگین

جو خدمت به مشتری*

3

34/33±4/42

3-27

 95/94±34/02در دانشگاههای مورد بررسي ،از جو سازماني مطلوبتری

جو امنیت رواني-

3

30/79±4/33

4-23

برخوردار بودهاند.

جو تنوع عمیق*

1

33/15±1/23

5-39

301/03±35/53

70-345

جو سازماني (کلي) *

301/41±32/91

بحث و نتیجهگیری
از بین شاخصهای نهگانه کالیمتکوآل ،بیشترین میانگین به جو خدمت به

**

ایده آل ^ مطلوب+

قابل قبول*

نامطلوب -

مشتری و کمترین میانگین به جو کار گروهي و جو آموزشي و یادگیری مداوم
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تعلق گرفت که نشان از توجه کارکنان به رفع نیازهای اطالعاتي مراجعان در این

دلیل چنین امری نوع محیطي باشد که کتابخانه در آن واقع است .معموالً در

کتابخانهها دارد .اما انجام کارهای گروهي در این کتابخانهها ضعیف بوده و

کتابخانههای بیمارستاني احتمال حضور بیماران و همراهان در کتابخانهها وجود

کارکنان از وضعیت آموزش ضمنخدمت خود نیز ناراضي هستند .با توجه به

دارد و بدون شک ،حاالت روحي و نحوه برخورد آنان با کتابداران در برقراری

اهمیت دورههای آموزش ضمن خدمت در عصر اطالعات ،سازمانها راهي جز

ارتباط و تعامل بین آنان تأثیرگذار است؛ اما در کتابخانههای دانشكدهای معموالً

هماهنگي با دنیای پیشرفته را ندارند و این میسر نخواهد بود ،مگر با استفاده از

کتابداران با دانشجویان ،استادان و کارکنان مواجه هستند که حاالت روحي و نوع

آموزشهای ضمن خدمت در جهت ارتقای سطح علمي مدیران و کارکنان.

نیازهای آنان با مراجعان کتابخانههای بیمارستاني متفاوت است .از سوی دیگر،

 Behrangiدر این زمینه معتقد است که کارکنان و مدیران سازمانها عالوه بر

تعداد کارکنان کتابخانههای بیمارستاني در مقایسه با کارکنان کتابخانههای

داشتن تعهد و شایستگيهای فردی و اجتماعي باید به علم و دانش روز مجهز

دانشكدهای کمتر است و آنان معموالً باید به تنهایي تمامي خدمات کتابخانه ،از

باشند و خود را با تحوالت همپا سازند (.)33

قبیل خدمات فني و عمومي را انجام مي دهند و حتي بیمارستان ها در تأمین

نتایج پژوهش  )32( Tigzadehو  Raofiو همكاران ( )31در خصوص

نیروی جایگزین آنها در مواقع اضطراری نیز دچار مشكل هستند .جنسیت افراد ،در

تاثیر آموزش ضمن خدمت بر میزان کارایي کارکنان نشان داد که بین آموزشهای

جو سازماني (ادراك آنان از محیط کار) تأثیرگذار نبود؛ به عبارتي ،میان ادراك جو

ضمن خدمت و کارائي کارکنان رابطه مثبت وجود دارد؛ بنابراین ،الزم است در

سازماني از نظر مردان و زنان تفاوت معني داری وجود نداشت .این نتایج با نتایج

کتابخانههای مورد بررسي فرآیند برگزاری آموزش ضمن خدمت و یادگیری مداوم

تحقیق  Moghaddasiهمخواني ندارد؛ ولي با اکثر تحقیقات در این زمینه

مورد تجدیدنظر قرار گیرد .شاید یكي از دالیل وجود چنین نگرشي به جو سازماني

همخواني دارد ( .)37-23همچنین نگرش کارکنان در خصوص جو سازماني حاکم

در کتابخانهها ،از همین امر ناشي شده باشد .مقایسه میانگین جو سازماني موجود

بر کتابخانهها با توجه به سطوح مختلف تحصیلي آنان (دیپلم ،کارداني ،کارشناسي

در کتابخانههای پزشكي منطقه شمال (چهار دانشگاه علوم پزشكي مازندران ،بابل،

و کارشناسيارشد) تفاوت معني داری با همدیگر نداشت .نتیجه به دست آمده با

گیالن و گلستان) نشان داد که تفاوت معني داری بین جو سازماني کتابخانه ها،

نتایج برخي محققان همخواني دارد (20و  .)32میانگین نمره جو سازماني موجود

وجود دارد .چنین یافته ای این نظریه را که ،هر فرد متناسب با شرایط زندگي

در کتابخانههای مورد بررسي با توجه به سطوح استخدامي (رسمي ،پیماني ،تبدیل

شخصي ،خانوادگي و فرهنگي خود از ارزشها ،مالكها و ادراكهای ویژهای

وضعیت یا قراردادی) کارکنان تفاوت معني داری با همدیگر داشت؛ به این صورت

برخوردار است ( )34تائید مي نماید.

که کارکنان رسمي جو سازماني کتابخانهها را در مقایسه با سایر کارکنان ،بهتر

پژوهش حاضر همچنین گویای وجود رابطه بین جو سازماني و نوع کار و

ارزیابي نمودند .نتیجه به دست آمده با نتایج پژوهش برخي محققان همخواني

فعالیتي است که کارکنان کتابخانهها به آن مشغول هستند .کارکنان بخش خدمات

ندارد (20و .)32یكي از دالیل احتمالي این امر عدم تثبیت شغلي و نگراني از

فني در مقایسه با کارکنان بخش اداری و بخش خدمات عمومي جو سازماني حاکم

انفصال خدمت در کارکنان قراردادی و حتي پیماني است.

بر کتابخانههای پزشكي را مطلوبتر ارزیابي نمودهاند .میانگین نمره جو سازماني

با توجه به نتایج پژوهش حاضر و نظر به تأثیر اجتنابناپذیری که جو

در بخش خدمات عمومي نشان ميدهد که وضعیت جو حاکم در این دو بخش

سازماني بر کیفیت خدمات کارکنان کتابخانه دارد ،پیشنهاد ميگردد تا در قالب

خیلي نزدیک به هم است و کارکنان این بخشها دارای مسایلي شبیه هم هستند.

برنامههای آموزشي در سطح کارکنان و مدیریت سازمانها ،افراد با فرآیند جو

از آنجا که عملكرد فرد در یک سازمان به نقش و نوع شخصیت او و نیز به

سازماني آشنا شده و مهارتهای الزم برای تشخیص عوامل اثرگذار بر آن را

موفقیت و شرایط سازماني او بستگي دارد ( ،)35شاید نوع و حجم کار و ویژگیهای

بیاموزند تا محیطي در کتابخانهها فراهم گردد که حس همكاری بین کارکنان

پستهای سازماني ميتواند در نوع نگرش کارکنان به سازمان تأثیرگذار باشد.

افزایش یافته و منجر به درك مثبت آنان نسبت به امور مختلف در کتابخانه گردد.

همچنین به نظر ميرسد بخشهایي از کتابخانه که ارتباط تنگاتنگي با مراجعان

همچنین مدیران و مسئوالن کتابخانهها باید در بهبود جو کارگروهي ،جو یادگیری

دارند ،نگرش مطلوبي نسبت به جو حاکم در کتابخانهها ندارند .تبیین علت این امر

مداوم ،جو رهبری و مدیریت و جو خالقیت و نوآوری تالش بیشتری از خود نشان

نیازمند بررسيهای بیشتری است.

دهند؛ چراکه ،جو سازماني مطلوب ميتواند انگیزههای شغلي و تمایل به کار بیشتر

اندیشمندان حوزه مدیریت ،یكي از عوامل مهم و مؤثر در اثربخشي سازمان
را فرهنگ و ارزشهای غني آن ميدانند که ميتواند بر میزان خالقیت و نوآوری

را در کارکنان افزایش داده و توانایي حل مساله و جدیت آنان در کار را تداوم
بخشد و این در نهایت در کارآمدی و خدماتدهي کتابخانهها اثرگذار است.

و تالش کارکنان تأثیرگذار باشد ( .)33رتبه جو نوآوری و خالقیت در این مطالعه از
بین  9شاخص مورد بررسي  7بود که نشان از ضعف در این حوزه دارد .در پژوهش
 Alaviو همكاران ( )35نیز مشخص گردید که میزان خالقیت کارکنان در بیشتر

تقدیر و تشکر

افراد و گروههای مورد بررسي پائین بوده است .شاید این امر ریشه در عوامل

بدینوسیله از معاونت آموزشي و پژوهشي دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و

آموزش دانشگاهي و حاکمیت شیوههای سنتي آموزش در محیطهای آکادمیک

تحقیقات تهران به خاطر حمایت علمي و معنوی در انجام این پژوهش و از

داشته باشد .از دیگر نتایج این پژوهش وجود تفاوت معني دار بین جو سازماني

کارکنان کتابخانه های دان شگاههای علوم پزشكي منطقه شمال(بابل ،مازندران،

کتابخانههای بیمارستاني و دانشكدهای است .جو سازماني در کتابخانههای

گرگان و گیالن) که در تكمیل پرسشنامه همكاری نمودند ،تشكر و قدرداني

دانشكدهای مطلوبتر از جو سازماني در کتابخانههای بیمارستاني بوده است .شاید

میگردد.
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ABSTRACT
BACKGROUND AND OBJECTIVE: An effective organizational climate that is defined as a collection of
characteristics of an organization is an important resource for improving staff’s mental health that affects their
morale, contribution in decision-making, and also innovation and creativity. This study aimed to assess the
organizational climates of the libraries of Northern Iran’s medical universities based on ClimateQUAL indicators.
METHODS: This survey and cross-sectional study was conducted on all staff in the libraries of Northern Iran's
medical universities (Babol, Sari, Gorgan and Guilan) in 2012. A researcher-made questionnaire was used for data
collection based on 9 indicators included in ClimateQUAL. Minimum and maximum total score in this tool was 36
and 252 and in each index was 4 and 28 respectively that on this basis, different indicators and educational and
hospital libraries were evaluated and compared.
FINDINGS: Mean of organizational climate score in medical libraries of Northern Iran’s medical universities was
103.06±51.15. The highest and the least rates of organizational climates belonged to service to client (14.61±4.42)
and team work (10±2.65), respectively. Organizational climate of the studied libraries were significantly different
(p=<0.05). Also, organizational climates of educational libraries were significantly optimal than that of hospital
libraries (p=<0.05).
CONCLUSION: According to the results, the organizational climates of educational libraries are optimal.
KEY WORDS: Organizational Climate, ClimateQUAL, Medical Libraries, Academic medical center.
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