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   يها دانشگاه يها کتابخانه یجو سازمان یبررس

  شهر اصفهان یدولت
 
 

   4/ علیرضا هاشمیان3زاده / اکبر حسن2/ محمدجواد آل مختار1محمدرضا هاشمیان 
  چکیده

  

 یجو سازمان یابیپژوهش ارز نیاست که در آن مشغول کار هستند. هدف ا یطیدرك کارکنان از مح یجو سازمان مقدمه:
  .کوال بود متیشهر اصفهان با استفاده از ابزار کال یدولت يها دانشگاه يدانشکدا يها کتابخانه

کتابداران  هیانجام گرفت. جامعه پژوهش، کل 1394است، که در سال  يو از نوع کاربرد یشیمایپژوهش پ نیاکار:  روش
انتخاب  ينفر) بودند که به روش سرشمار 87شهر اصفهان (تعداد  یدولت يها دانشگاه يدانشکدها يها شاغل در کتابخانه

پرسشنامه با نظر  ییو محتوا يصور ییکوال بود. روا متیکال یناطالعات پرسشنامه جو سازما يشدند. ابزار گردآور
شده وارد  يگردآور يها . دادهدیگرد نییتع 83/0کرونباخ،  يآلفا قیآن از طر ییایشد، و پا نییو صاحب نظران تع دیاسات

 (آزمون ی) و آمار استنباطاریو انحراف مع نیانگی(م یفیآمار توص قیشد، و از طر 18نسخه   SPSS  نرم افزار

ANOVA (شد  لیتحل.  
) و 100(از  5/69 ،يا دانشکده يها در کتابخانه یکل نمره جو سازمان نیانگیپژوهش، م نیا يها افتهیبر اساس  ها: افتهی

اصفهان  یدانشگاه علوم پزشک يو برا دیگرد یابیارز آل دهیو ا 79دانشگاه اصفهان،  يبرا نیانگیم نیشد. ا یابیمطلوب ارز
 49 نیانگیمربوط به جو عدالت با م نیانگیم نیتر نیی. پادیگرد یابیو مطلوب ارز 1/64و  8/69 ب،یبه ترت یو دانشگاه صنعت

   .بود
 تیشهر اصفهان از وضع یدولت يها دانشگاه يها کتابخانه یپژوهش نشان داد که جو سازمان نیا جینتا :يریگ جهینت

 ریدر سا دارد، جو عدالت است که شتریب يها یبه توجه و بررس ازیکه ن ياز ابعاد یکی کنیبرخوردار است. ل یمطلوب
  .داده است اختصاصنمرات را به خود  نیتر نییپا زیمشابه ن يها پژوهش

  یدانشگاه يها کتابخانه ،یابیمطالعات ارزش ،یجو سازمان ها: دواژهیکل
  

 :22/10/94وصول مقاله  :02/05/95اصالح نهایی :06/06/95پذیرش نهایی

                                                
فهان، تحقیقات فناوري اطالعات در امور سالمت، دانشگاه علوم پزشکی اص دانشجوي دکتري تخصصی کتابداري و اطالع رسانی پزشکی، مرکز. ١

  )hashemian553@yahoo.comول (اصفهان، ایران؛ نویسنده مسئ
 کارشناس ارشد علم اطالعات و  دانش شناسی، دانشکده مدیریت و اطالع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران . 2

 مربی آمارگروه آمار، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران . 3

 راندانشجوي کارشناسی ارشد کتابداري و اطالع رسانی پزشکی، دانشکده مدیریت و اطالع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ای. 4
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تعریف جو هاپلین و کرافت از نظریه پردازان جو سازمانی، در 
اي که یک سـازمان را   هاي درونی ویژگی«گویند:  سازمانی می

سـازد و روي رفتـار افـراد آن تـاثیر      از سازمان دیگر متمـایزمی 
شود. جو سـازمانی بـه وسـیله     گذارد، جو سازمانی نامیده می می

هـاي درونـی    هاي آنان از ویژگی ادراکات کارکنان و توصیف
توان جو سـازمانی را بـه بیـانی     می .]1»[شود سازمان سنجیده می

جو سازمانی درك کارکنان از محیطـی  «ساده تر تعریف کرد: 
 ].2»[است که در آن مشغول کار هستند

جو سازمانی مطلوب، موجب وفاداري و تقویت همکاري بـین  
ــی  ــان م ــدمات  کارکن ــارکرد و خ ــود و در ک ــا   ش ــانی آن ه رس

وب پیامدهایی ماننـد  تاثیرگذار خواهد بود و از طرفی جو نامطل
صرف زمان کاري به بحث و مشاجره افراد، کاهش ارتبـاط بـا   

  ]. 4، 3سرپرستان و عدم رضایت شغلی را در پی دارد [
و  1999هـا در سـال    ایده اولیه ارزیـابی جـو سـازمانی کتابخانـه    

هاي دانشـگاه مریلنـد بـا طراحـان      زمانی مطرح شد که کتابخانه
هـاي   فرهنـگ سـازمانی کتابخانـه    توسعه رونـد ارزیـابی جـو و   

دانشگاه مریلند متعلق به بخش روانشناسـی صـنعتی و سـازمانی    
ارزیـابی تنـوع و   «این دانشگاه وارد همکاري شدند. این طـرح  

هـاي   نیـز کتابخانـه   2004نامگذاري شد. در سـال  » جو سازمانی
دانشگاه مریلند دوباره با بخش روان شناسی سازمانی و صـنعتی  

اي روزآمد از این  ریلند به همکاري پرداختند تا نسخهدانشگاه م
طرح ارائه دهند و نتایج حاصل را بررسی کنند. نتایج نشان داد 

گـذرد، تغییـرات    مـی  در طی این چهار سالی که از دو بررسـی 
مثبت قابل توجهی بـه وجـود آمـده اسـت. در مجمـوع، طـرح       

جـو سـازمانی    انجام شده در دانشگاه مریلند نه تنها ابعاد تنوع و
را آشکارا نشان داد، بلکه گواهی بر این مدعا بود که بـازخورد  
حاصل از این ارزیابی که به طور جدي دنبال شده بـود، داراي  

  ]. 5فواید عملی براي سازمان است[
ــال  ــه 2007در س ــن کتابخان ــی (  ، انجم ــاي پژوهش  :ARLه

Association of Research Libraries هـاي   ) و کتابخانـه
شگاه مریلند بـا بخـش روانشناسـی سـازمانی و صـنعتی ایـن       دان

را در  OCDAدانشگاه همکاري کردند تا تعمیم پذیري طرح 

هــا هـم بررســی کننــد. در نهایـت، نتیجــه ایــن    دیگـر کتابخانــه 
ها منجـر بـه معرفـی ابـزاري بـا عنـوان کالیمـت کـوال          بررسی

)ClimateQual گردید. هدف این ابـزار ایـن    2009) در سال
هایی معتبر، کـاربردي و تخصصـی،    ت که در قالب شاخصاس

هـا را در مطالعـات    آوري، تحلیل و ارائـه نتـایج داده   روند جمع
  ].6ها سرعت بخشد[ تنوع و جو سازمانی کتابخانه

ــاق و    ــراي انطب ــوثر ب ــزار مــدیریتی م ــک اب کالیمــت کــوال ی
سازگاري مناسب سـازمان اسـت کـه در جهـت ارزیـابی ابعـاد       

 و فرهنگ سازمانی، در شکل گیري سازمان سـالم  مختلف جو
برد. بـا   می از ارزیابی عمیق و همه جانبه کارکنان کتابخانه بهره

هاي جو سازمانی کالیمت کـوال در   استفاده از این ابزار، مولفه
  ].7،2گیرند[ بعد  مورد ارزیابی قرار مینه 

دهـد تـا در    هـا فرصـت مـی    ابزار کالیمـت کـوال بـه کتابخانـه    
چوبی علمـی و هدفمنــد، بـه ارزیـابی جــو سـازمانی خــود     چـار 

    بپردازند و در این ساختار، نتایج را تحلیل کنند تـا بتواننـد جـو
ــین    ســالم ــد و همچن ــراهم آورن ــه ف ــاي کتابخان ــري را در فض ت

خالقیت و نوآوري را در کارکنان زنده نگه دارند. با مشـخص  
اقعـی  هاي موجود و درك احساسات و ها و کاستی شدن ضعف

تواننــد نســبت بــه ارتقــا یــا تغییــر  کارکنــان، مــدیران بهتــر مــی
  ].8هاي مدیریتی خود اقدام کنند[ سیستم

یمین فیروز و همکاران با استفاده از ابـزار کالیمـت کـوال بـه     
هـاي علـوم پزشـکی     هاي دانشگاه ارزیابی جو سازمانی کتابخانه

ازمانی منطقه شمال ایران پرداختند. نتایج ایـن پـژوهش جـو سـ    
ها را در حد قابل قبول ارزیابی کرد. همچنین بـاالترین   کتابخانه

میانگین نمره جو سازمانی به جو خدمت به مشـتري و کمتـرین   
ــه جــو کــار گروهــی تعلــق گرفــت[  ــروز و 6نمــره ب ]. یمــین فی

ــه   ــازمانی کتابخان ــو س ــر، ج ــی دیگ ــاران در پژوهش ــاي  همک ه
ل را با استفاده از ابزار هاي علوم پزشکی مازندران و باب دانشگاه

کالیمت کوال ارزیابی کردنـد. نتـایج بـه دسـت آمـده از ایـن       
بررسی نشان دهنده وضعیت نسبتا نامطلوب جو سازمانی در این 

هـاي   . یمین فیروز بـر اسـاس نتـایج پـژوهش    ]8[ها بود کتابخانه
خود و با توجه به تاثیر اجتناب ناپـذیري کـه جـو سـازمانی بـر      

کند که در  کارکنان کتابخانه دارد، پیشنهاد میکیفیت خدمات 
هاي آموزشی در سطح کارکنان و مدیران، افراد بـا   قالب برنامه

 مقدمه
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 روش کار 

ــارت  ــد جــو ســازمانی آشــنا شــوند و مه ــراي  فراین هــاي الزم ب
تشخیص عوامل تاثیر گذار بـر آن را بیاموزنـد، تـا محیطـی در     

ش کتابخانه فراهم گردد که حس همکاري بین کارکنان افـزای 
ــف   ــان نســبت بــه امــور مختل یابــد و منجــر بــه درك مثبــت آن

]. در پژوهشــی کــه بهــزادي و همکــاران بــه 6کتابخانــه گــردد[
بررســی رابطــه جــو ســازمانی و تعهــد ســازمانی کتابــدران       

هاي عمومی شهر مشهد انجام دادنـد، رابطـه معنـاداري     کتابخانه
]. در 1[بین جو سازمانی و تعهد سازمانی کتابداران مشاهده نشد

پژوهش کریمی و همکاران که به بررسی ابعاد جـو سـازمانی و   
هاي اصـفهان و علـوم پزشـکی     رفتار اخالقی کارکنان دانشگاه

اصفهان با استفاده از پرسشنامه جو سازمانی لیتوین و اسـترینجر  
پرداختند، با توجه به اینکه میانگین نمرات ابعاد جو سـازمانی و  

و دانشگاه در سطح پایینی قرار داشت، به رفتار اخالقی در هر د
ــدیران دانشــگاه پیشــنهاد  ــی م ــود   م ــا توســعه و بهب ــد کــه ب کنن

هـا، دادن   ارتباطات، مشارکت دادن کارکنان در تصمیم گیـري 
هاي پاداش  اختیار و آزادي عمل به کارکنان، استفاده از سیستم

ــراهم     ــان را ف ــی کارکن ــار اخالق ــود رفت ــه بهب ــت، زمین و حمای
  ].  9[آورند

دي فرانکو همکـاران بـا اسـتفاده از ابـزار کالیمـت کـوال بـه        
بررسـی وضـعیت جـو سـازمانی در کتابخانـه کـریس دانشــگاه       

هـاي ایـن پـژوهش میـانگین      نبراسکا پرداختند. براسـاس یافتـه  
ــه اي، و      ــدالت روی ــوزیعی، ع ــدالت ت ــد ع ــه بع ــرات در س نم

ی جـو  ]. منگل و همکـاران در بررسـ  10گروهی  پایین بود[ کار
هاي شرایدن و جـان هـاپکینز بـا     هاي دانشگاه سازمانی کتابخانه

اســتفاده از ابــزار کالیمــت کــوال بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه 
هاي مـورد بررسـی در ابعـاد عـدالت تـوزیعی، امنیـت        کتابخانه

روانی و شفافیت در تصمیم گیري نیاز به بهبود دارند. بیشـترین  
 ]. در پـژوهش 11گروهـی بـود[  میانگین نمره نیز مربوط به کار 

همکاران نیز که با استفاده از ابزار کالیمـت کـوال در    و هانگز
کتابخانه دانشگاه کرنل انجام شد، بعـد عـدالت تـوزیعی داراي    
پایین ترین میانگین و جو کار گروهی داراي بیشترین میـانگین  

و همکاران در پژوهشـی کـه بـا اسـتفاده از      ]. کایریلیدو12بود[
ابزار کالیمت کوال در کتابخانه دانشگاه مریلند انجـام دادنـد،   

هـاي جـو سـازمانی را در جـو رهبـري، توسـعه        بیشترین چالش

ــوآوري و    ــردي)، ن ــه اي، ف ــوزیعی، روی ــدالت (ت ــازمانی، ع س
  ]. 13[ عنوان کرده اندیادگیري 

از ابـزار کالیمـت کـوال در     در کلیه مطالعاتی کـه بـا اسـتفاده   
داخل و خارج از کشور انجام شده است، از کالیمت کوال بـه  

ها نام  عنوان ابزاري مناسب جهت بررسی جو سازمانی کتابخانه
برده شده است. همچنـین در مطالعـات مختلـف بـر ایـن نکتـه       
تاکید شده است که بهبود جو سـازمانی یـک فراینـد مـداوم و     

کند. بنابراین،  یک محیط سالم ایجاد می تکرار شونده است که
هدف این مطالعه این اسـت کـه بـا اسـتفاده از ابـزار کالیمـت       

ــه  ــابی جــو ســازمانی کتابخان ــه ارزی اي  هــاي دانشــکده کــوال ب
  هاي دولتی شهر اصفهان بپردازد. دانشگاه

 
  

  
اسـت، کـه در سـال     يو از نـوع کـاربرد   یشیمایپژوهش پ نیا

کتابـداران شـاغل در    هیانجام گرفت. جامعه پژوهش، کل 1394
شـهر اصـفهان،    یدولتـ  يهـا  دانشـگاه  يا دانشکده يها کتابخانه
انتخـاب شـدند.    ينفر) بودند که بـه روش سرشـمار   87(تعداد 

ــات پرسشــنامه  يابــزار گــردآور  دو بخــش:  يدارا يا اطالع
کـوال بـود    متیکال یو جو سازمان یشناخت تیاطالعات جمع

 مــتیکال  تیارائــه شــده در ســا يکــه  بــر اســاس رهنمودهــا
اساس پرسشـنامه در نـه    نیو ساخته شده بود. بر ا یکوال طراح

کـوال: عـدالت و    مـت یکال یحوزه مطرح شده در جو سـازمان 
ــر ــد يمســاوات، رهب ــوع عم ت،یریو م ــتن ــوع جمع ق،ی ــتن  تی

 ،یآمـوزش مـداوم، کـارگروه    ت،یـ و خالق ينوآور ،یشناخت
ـ  تیـ و امن يخدمت بـه مشـتر   شـده کـه در هـر     یطراحـ  یروان

شـود.   مـی  پرسش را شامل 36حوزه چهار پرسش و در مجموع 
کـوال از   متیکال يسواالت مطابق رهنمودها یده ازیامت يبرا
کـامالً موافـق تـا     1 2 3 4 5 6 7( يا نهیهفت گز کرتیل فیط

 يهـا  از حـوزه  کیـ ت. در هـر  ) استفاده شده اسالفکامال مخ
شـد و   100بـه   لیها تبد نمره یو در کل جو سازمان یجوسازمان

 ینمره کل جـو سـازمان   نیانگیها و م هر کدام از حوزه نیانگیم
پرسشـنامه   ییو محتـوا  يصور ییشد. روا  نییتع 100 يبر مبنا

و  تنظــران در حــوزه علــم اطالعــا  و صــاحب دیبــا نظــر اســات
کرونبـاخ،   يآلفا قیآن از طر ییایشد و پا نییتع یدانش شناس
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شـده وارد نـرم افـزار      يگـردآور  يها . دادهدیگرد نییتع 83/0
SPSS   و  نیانگیـ (م یفیآمـار توصـ   قیـ شد، و از طر 18نسخه

) مـورد  ANOVA(آزمـون   ی) و آمـار اسـتنباط  اریـ انحراف مع
  قرار گرفت. لیتحل

  
  

ــع شــده،  87از  پرسشــنامه تکمیــل و  63تعــداد پرسشــنامه توزی
ــده شــد (درصــد پاســخگویی   ). از کــل درصــد 4/72بازگردان

 6/20نفــر ( 13) زن و درصــد 4/79نفــر ( 50پاســخ دهنــدگان، 
ــد.  درصــد ــر ( 13) مــرد بودن ــد 6/20نف ) آن هــا داراي درص

) کارشناسـی،  درصـد  9/61نفـر (  39مدرك کارشناسی ارشـد،  
) درصـد  1/11نفـر (  هفـت دیپلم، و  ) فوقدرصد 3/6نفر ( چهار

) آن هـا رشـته   درصـد  73نفـر (  46داراي مدرك دیپلم بودنـد.  
ــداري و  ــداري  ) رشــتهدرصــد 27نفــر ( 17کتاب ــر کتاب هــاي غی

 .بودند

  
  در کتابخانه هاي دانشگاه هاي دولتی شهر اصفهان» جو سازمانی«: وضعیت 1جدول 

گاه دانش  ارزیابی  حداکثر  حداقل  انحراف معیار  میانگین  
6/13 79 اصفهان  ایده آل  100 54 

8/69 علوم پزشکی اصفهان  8/12  2/45  5/92  مطلوب 
1/64 صنعتی   3/15  4/20  7/89  مطلوب 

5/69 کل   15 2/20  مطلوب 100 
 

اصفهان بیشترین میانگین نمره جو سازمانی مربوط به دانشگاه 
بود که جو سازمانی در این دانشگاه ایده آل  79با میانگین 

ارزیابی گردید. پس از آن دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و 
قرار داشتند  1/64و  8/69دانشگاه صنعتی اصفهان به ترتیب با 

که وضعیت جو سازمانی در این دو دانشگاه مطلوب ارزیابی 
هاي  هاي دانشگاه ابخانهگردید. در کل نیز جو سازمانی کت

، مطلوب ارزیابی گردید (جدول 5/69مورد بررسی با میانگین 
  ). یک

 

  : مقایسه میانگین نمره جو سازمانی و ابعاد آن در دانشگاه هاي دولتی شهر اصفهان2جدول 
 دانشگاه

 
 ابعاد جو سازمانی

اصفهانصنعتی  علوم پزشکی اصفهان اصفهان  کل 
F P-Value انحراف  میانگین

انحراف  میانگین معیار
انحراف  میانگین معیار

انحراف  میانگین معیار
 معیار

1/56 جو عدالت  1/33  8/47  6/21  3/46  21 49 3/24  79/0  457/0  
1/65 26 73 جو رهبري و مدیریت  7/17  9/66  4/19  6/67  3/20  67/0  514/0  

5/85 جو تنوع عمیق  8/12  8/72  8/17  1/61  6/20  71 2/20  42/8  001/0  
جو تنوع جمعیت 

 شناختی
5/76  7/21  4/62  7/21  3/59  4/19  3/64  5/21  25/3  045/0  

جو نوآوري و 
5/77 خالقیت  4/18  1/69  2/19  2/63  6/18  5/68  3/19  67/2  078/0  

8/77 جو آموزش مداوم  7/20  7/71  9/18  1/57  3/22  1/67  2/22  43/5  007/0  
کار گروهیجو   8/90  3/11  810 16 9/70  6/20  79 8/17  29/6  003/0  

3/90 جو خدمت به مشتري  5/10  3/84  2/14  2/81  8/16  3/84  15 76/1  181/0  
4/83 جو امنیت روانی  6/14  2/74  8/15  6/70  5/18  8/74  2/17  69/2  076/0  
6/13 79 کل جو سازمانی  8/69  8/12  5/69  15 5/69  15 11/5  009/0  

 یافته ها
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گانه جو سازمانی، جو عـدالت بـا میـانگین کـل      نهدر بین ابعاد 
، کمترین میانگین را به خود اختصـاص داد و در حـد قابـل    49

قبول ارزیابی گردید. در هر سه دانشگاه نیز جو عـدالت داراي  
مربوط به دانشگاه صـنعتی بـا    آنکمترین  که کمترین نمره بود

بود. باالترین میانگین نیز مربوط به جو خدمت به  3/46میانگین 
آل ارزیـابی   بـود کـه در حـد ایـده     3/84مشتري با میانگین کل 

گردیــد. بــاالترین نمــره جــو خــدمت بــه مشــتري در دانشــگاه  
  ). دومشاهده شد (جدول  3/90اصفهان با میانگین 

ــل  ــون تحلی ــین آزم ــانس نشــان داد کــه ، اخــتالف  همچن واری
معناداري در نمره کل جـو سـازمانی، و نمـره جـو سـازمانی در      
ابعاد جو تنوع عمیق، جو تنوع جمعیت شناختی، جـو آمـوزش   
ــود دارد     ــگاه وج ــه دانش ــین س ــی ب ــار گروه ــو ک ــداوم، و ج م

)05/0˂P    در سایر ابعاد اختالف معناداري بـین سـه دانشـگاه .(
  ).  P˃05/0مشاهده نشد(

  
  
 

 
هاي مورد بررسـی در   در کل وضعیت جو سازمانی در کتابخانه

هاي دانشگاه  حد مطلوب ارزیابی شد. این وضعیت در کتابخانه
هـاي   اصفهان در حد ایده آل ارزیابی گردید. در واقع کتابخانه

دانشگاه اصفهان نسبت بـه دانشـگاه علـوم پزشـکی و دانشـگاه      
جو سازمانی بهتري برخوردار هسـتند. بـا نگـاهی بـه      صنعتی از

شود که در بیشتر ابعـاد   می ابعاد نه گانه جو سازمانی نیز مشاهده
وضعیت دانشگاه اصفهان نسبت به دو دانشگاه دیگر بهتر است. 
  این در حالی است که نتایج پژوهش یمین فیروز، وضعیت جـو

زشکی منطقـه شـمال   هاي علوم پ هاي دانشگاه سازمانی کتابخانه
]. و در پژوهش دیگر 8ایران را قابل قبول ارزیابی کرده است [

هـاي   یمین فیروز، جو سازمانی نسـبتا نـامطلوب را در کتابخانـه   
]. بر ایـن  7[دادهاي علوم پزشکی مازندران و بابل نشان  دانشگاه

هاي مختلف، متفاوت گزارش  اساس، جو سازمانی در دانشگاه
وه بر نوع و تیپ دانشگاه، براي تعیـین سـایر   شده است، که عال

هاي  اوت ها، نیازمند تحقیقات و بررسیعوامل مرتبط به این تف
  باشد.  می بیشتر

گانـه جـو سـازمانی، کمتـرین نمـره مربـوط بـه         نـه در بین ابعاد 
هـاي مـورد بررسـی در     جوعدالت بود. جو عدالت در کتابخانـه 

هاي دانشگاه  د در کتابخانهحد قابل قبول ارزیابی گردید، هرچن
اصفهان در حد مطلوب قرار داشت.کایریلیدو و همکـاران نیـز   
ــالش    ــترین چ ــه داراي بیش ــازمانی را ک ــو س ــاد ج ــی از ابع  یک

داننـد   مـی  باشد، جو عـدالت (تـوزیعی، رویـه اي و فـردي)     می
]. در پژوهش دي فرانک و همکاران نیز نمرات جو عدالت 10[

]. یمـین فیـروز نیـز وضـعیت جـو      12[پایین گزارش شده است 
ــل،  عــدالت را در دانشــگاه هــاي علــوم پزشــکی مازنــدران و باب

]. با توجه به اینکه جـو عـدالت   7نامطلوب ارزیابی کرده است [
و مساوات بیـانگر میـزان رعایـت عـدل و انصـاف در برخـورد       
سازمان با کارکنان از طریق اعمال رویـه هـا و راهبـردي معـین     

واند بر رضایت شغلی و در نهایت عملکرد ت  می امراست، و این 
کارکنان نیز تاثیر گذار باشد، بنابراین، الزم است این مسـاله از  

ها مـورد توجـه قـرار گیـرد. همچنـین       طرف مسوولین کتابخانه
تـوزیعی،   اد آن (عـدالت هاي بیشتر در ایـن زمینـه و ابعـ    بررسی

یـین دقیـق تـر و    اي، بین فردي، و اطالعاتی) بـه منظـور تب   رویه
 یافتن راهکارهـاي مناسـب بـراي بهبـود آن، ضـروري بـه نظـر       

  رسد.   می
         سـازمانی مربوطـه بـه جـو بیشترین میـانگین در بـین ابعـاد جـو
خدمت به مشتري بود که در تمام کتابخانه هـاي مـورد بررسـی    

آل ارزیابی گردید. که نشان دهنده توجه کتابداران  در حد ایده
کننـدگان اسـت. در    رفـع نیازهـاي مراجعـه    این دانشگاه هـا بـه  

پژوهش یمین فیروز نیز بیشـترین میـانگین بـه جـو خـدمت بـه       
  ]. 7،8مشتري تعلق داشت [

هاي انجام شده، از جمله پژوهش هرچند در بسیاري از پژوهش
هـاي منطقـه    هاي دانشگاه هایی که یمین فیروز بر روي کتابخانه

ــام دا   ــل انج ــگاه باب ــور و دانش ــمال کش ــار 8و 7ده [ش ــو ک ]، ج
ــیکن در پــژوهش   ــابی شــده اســت، ل ــامطلوب ارزی گروهــی، ن

هاي مورد بررسـی در   حاضر، جو کار گروهی در همه کتابخانه
دهـد کـه    مـی  ایـن امـر نشـان    آل ارزیابی شـده اسـت.   حد ایده

هـاي دولتـی شـهر اصـفهان بـه       هاي دانشگاه کتابداران کتابخانه
هـا   دارند و ایـن کتابخانـه   اهمیت و کارایی کار گروهی اعتقاد

 بحث و نتیجه گیري
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کنند. که این امـر نقـش بسـیار     می روند کار گروهی را تسهیل
  ها دارد.  مهمی در پیشبرد اهداف و وظایف کتابخانه

نمره جو خالقیت و نوآوري در این پژوهش، در کـل مطلـوب   
ارزیـابی شــد. و بــا توجـه بــه اینکــه جـو کــار گروهــی نیــز در    

ولتی شهر اصفهان، ایده آل ارزیابی هاي د هاي دانشگاه کتابخانه
توانـد بـه رشـد     مـی  شد، و بستر کـار گروهـی و مشـارکتی نیـز    

 خالقیت و نوآوري منجر شـود، بـاال بـودن جـو کـار گروهـی      
تواند توجیه مناسبی بـراي افـزایش خالقیـت و نـوآوري در      می

بین کتابداران باشد. همچنین ایـن امـر نشـان دهنـده ترغیـب و      
هـا و پیشـنهادات ابـداعی و     بـه ارائـه راه حـل    راناتشویق کتابد

باشـد.   مـی  هـاي مربوطـه   ها و کتابخانه مبتکرانه از سوي دانشگاه
هاي مشابه همراستا نیسـت،کایریلیدو   این نتایج با نتایج پژوهش

هاي جو سازمانی اسـت   اعتقاد دارد جو نوآوري یکی از چالش
ین نتـایج  ]. همچنـ 10که بایـد بیشـتر مـورد توجـه قـرار گیـرد [      

پژوهش یمـین فیـروز نیـز نشـان دهنـده ضـعف جوخالقیـت و        
 هاي منطقه شـمال کشـور   هاي دانشگاه نوآوري در بین کتابخانه

  ].8[ باشد می
هـاي   نتایج پـژوهش حاضـر نشـان داد کـه کتابـداران کتابخانـه      

دولتی شـهر اصـفهان از وضـعیت آمـوزش مـداوم یـا آمـوزش        
آمـوزش مـداوم نیـز    ضمن خدمت خود نیز راضی هستند و جو

ها مطلوب ارزیابی شـد و در دانشـگاه اصـفهان     در این کتابخانه
ــده  ــعیت ای ــن وض ــود. ای ــه     آل ب ــده توج ــان دهن ــر نش ــن ام ای

هاي مورد بررسی به بحث آمـوزش مـداوم و آمـوزش     کتابخانه
باشد. همانطور که تحقیقـات   ضمن خدمت  کتابداران خود می

ن خـدمت و کـارایی   هـاي ضـم   دهد، بین آمـوزش  می نیز نشان
ــه مثبـــت وجـــود دارد [  ــان، رابطـ ــه . ]8کارکنـ ــاي  کتابخانـ هـ

اند وبراي  هاي دولتی شهر اصفهان به این رابطه پی برده دانشگاه
باال بردن کارایی کتابداران و آموزش مداوم آنان برنامه ریـزي  

هـاي مشـابه، نتـایج     اند. این در حالی است که در پژوهش کرده
ه است. در پژوهش یمین فیروز، کارکنان متفاوتی به دست آمد

]، و 8انـد [  از وضعیت آموزش ضمن خدمت خود ناراضی بوده
هــاي  نیــز  آمــوزش و یــادگیري را یکــی از چــالش کایریلیــدو

توانـد   مـی  هـا  ]. این تفـاوت 10داند [ می موجود در جو سازمانی

هاي مختلف بـه آمـوزش مـداوم و     نشان دهنده نگرش دانشگاه
  ی که براي آن قائل هستند، باشد. میزان اهمیت

هـاي   نتایج این پـژوهش نشـان داد کـه جـو سـازمانی کتابخانـه      
هاي دولتی شهر اصفهان از وضعیت مطلوبی برخوردار  دانشگاه

هاي بیشتر  است. لیکن یکی از ابعادي که نیاز به توجه و بررسی
دارد، جو عدالت است که نـه تنهـا در ایـن پـژوهش، بلکـه در      

هـاي مشـابه نیـز پـایین تـرین نمـرات را بـه خـود          ژوهشسایر پ
ــورد    ــاف در برخ ــدل و انص ــت ع ــت. رعای ــاص داده اس اختص

هـا و راهبـردي معـین،     سازمان با کارکنان از طریق اعمال رویـه 
ها بـر اسـاس    شود. این امر در توزیع عادالنه پاداش می مشخص

عملکرد کارکنـان، رعایـت عـدالت و احتـرام بـه کارکنـان، و       
هــا و  ین و اطـالع رسـانی صـحیح و دقیـق در زمینـه پـاداش      تبیـ 

 گـردد. بنـابراین، پیشـنهاد    هاي تعیین آن ها، مشخص مـی  روش
هاي بیشتري صـورت گیـرد و    شود در زمینه عدالت، بررسی می

هاي دقیق تر و منظم تـري را بـراي    ها و روش ها، رویه کتابخانه
 نمایند.ها بر اساس عملکرد کارکنان اتخاذ  تخصیص پاداش

  
  

این مقالـه حاصـل (بخشـی از) طـرح تحقیقـاتی تحـت عنـوان        
ارزیابی جوسازمانی کتابخانه هاي دانشکدهاي دانشـگاه هـاي   «

 کـوال درسـال   دولتی شهر اصفهان با ابزار بین المللی کالیمـت 
به  1394مصوب دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال » 1394

باشد که بـا حمایـت مرکـز تحقیقـات فنـاوري       می 294035کد 
اطالعات در امور سالمت و معاونـت پژوهشـی دانشـگاه علـوم     

  پزشکی اصفهان اجرا شده است. 

 تشکر و قدردانی
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Organizational Climate of Libraries in Isfahan State 
Universities 

 
 
 
 
 

 Hashemian M.R.1/ Alemokhtar M.J.2/ HassanZadeh A.3/ Hashemian A.R.4  
Abstract 
 
 

Introduction: Organizational Climate is an assessment of library staff perceptions. This study 
aimed to assess the organizational climate of libraries in Isfahan state Universities using 
ClimateQual.  
Methods: The participants of this descriptive study included 87 librarians from State Universities 
of Isfahan (Isfahan University, Isfahan University of Medical Sciences, and Isfahan University of 
Technology). The data were collected using the ClimatQual questionnaire, the reliability of which 
was reported by using Cronbach's alpha as 0.83. The validity of the questionnaire was confirmed 
by specialists. Data analysis was performed using descriptive and inferential statistics including 
mean and standard deviation and ANOVA by SPSS software version 18. 
Results: According to the findings, the total mean score of organizational climate in state 
universities of Isfahan was 69.5 %. The mean scores for Isfahan University, Isfahan University of 
Medical Sciences and Isfahan University of Technology were 79%, 69.8% and 64.1%, 
respectively. while the Climate Justice (49%) obtained the lowest.  
Conclusion: The findings indicated that the organizational climate of State Universities in Isfahan 
was desirable; however, Climate Justice, with the lowest mean score compared to similar studies, 
is the aspect that deserves more attention by library administrators.  
Keywords: Organizational Climate, Evaluation Studies, University libraries 
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