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هاي علوم  هاي تحت پوشش دانشگاه ارزيابي جو سازماني كتابخانه

 1390ي بابل در سال كپزش
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  چكيده
  

يز مي ها متما يك سازمان را توصيف مي كند و آن را از ديگر سازمان هايي است كهجو سازماني مجموعه ويژگي: مقدمه
هدف از پژوهش حاضر  .ثير قرار مي دهدأزمان پايدار است و رفتار افراد در سازمان را تحت ت در طول تقريباً، سازد

  .هاي تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي بابل بود ارزيابي جو سازماني كتابخانه
گرفت و جامعه آماري مورد  انجام 1390درسال  مقطعي تحليلي و -پيمايش توصيفياين مطالعه به صورت : روش كار

هاي تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي بابل بود كه به صورت رسمي، قرارداي و تبديل  مطالعه شامل كليه كاركنان كتابخانه
-OCDQ( ها از پرسشنامه استاندارد توصيف جو سازماني گردآوري دادهبراي ). نفر 25(وضعيت در حال خدمت بوده اند 

RS( ها  با استفاده از آمار  توصيفي و استنباطي،  داده. ، استفاده گرديدطراحي شده است ديپ من و سامكه توسط ليل ساس
T- test و آناليز واريانس مورد تجزيه وتحليل قرار گرفت .  
بر با هاي مورد بررسي برا ، ميانگين جو سازماني كتابخانه160سازماني يعني نتايج نشان داد، از حداكثر نمره جو: هايافته

تفاوت ) دانشكده اي، بيمارستاني و مركزي(هاي مورد بررسي  بين وضعيت جو سازماني كتابخانه. بوده است 04.112
ها، تفاوت معناداري اما بين نگرش كاركنان زن و مرد نسبت به جو سازماني حاكم بر كتابخانه .معناداري وجود نداشت

هاي هشت گانه جو سازماني، بيشترين ميانگين نمرات به  بين شاخص همچنين از). 012.0سطح معناداري (وجود داشت 
تعلق داشته است و ) 20.16(و روحيه گروهي ) 32.16(، صميميت )52.16(هاي مزاحمت يا بازدارنگي  ترتيب به شاخص

  .گردد مربوط مي 24.11گيري با ميانگين  كمترين ميانگين نمره نيز به شاخص فاصله

ها و مسئولين سازمان براي بهبود جو سازماني  دست آمده، تالش مديريت كتابخانهبه نتايج به با توجه: نتيجه گيري
رسد و از سويي ارائه راهكارهاي مديريتي براي باال بردن عالقمندي و نفوذ در كاركنان براي ها مهم به نظر مي كتابخانه

  .ها الزم و ضروري است هاي شغلي در آن ايجاد خالقيت و انگيزه
 ها، مراكز پزشكي دانشگاهي، بابلي، كتابخانهسازمان جوفرهنگ سازماني، : هاكليدواژه

  
  29/11/91 :پذيرش نهايي  22/9/91:اصالح نهايي  12/7/91: وصول مقاله

                                                 
  )yaminfirooz@yahoo.com(ول ي بابل، بابل، ايران؛ نويسنده مسئدانشجوي دكتري، گروه آموزش عمومي، دانشگاه علوم پزشك. 1
 كارشناس ارشد مديريت ورزشي، دانشگاه شمال، آمل، ايران. 2

 بخانه مركزي، دانشگاه علوم پزشكي بابل، بابل، ايرانكارشناس كتا. 3
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  دمهقم
يك سازمان  يي است كهها جو سازماني مجموعه ويژگي

متمايز مي  ها را توصيف مي كند و آن را از ديگر سازمان
زمان پايدار است و رفتار افراد در  در طول سازد، تقريباً

سازماني  مي توان جو. سازمان را تحت تاثير قرار مي دهد
جو سازماني درك كاركنان «: را به بياني ساده تر بيان كرد

با اين » .آن مشغول به كار هستند از محيطي است كه در
. دانستديد مي توان جو سازماني را نتيجه رهبري مدير 

ه طور مثال، تحقيقات نشان مي دهد جو سازماني رابطه ب
 به واسطهبرانگيختن كاركنان  مستقيم با توانايي مدير در

همچون توفيق  ها آنبرآورده ساختن نيازهاي رواني 
 اگر كه است نيا تيواقع ]1 [.دارد...  طلبي، قدرت و

 قابل يريگ ميتصم در مشاركتي برا را كاركنان ران،يمد
 و شور خود از مشاركتي برا كاركنان سو كي از ندانند
 سازمان رانيمد گر،يدي سو از و داد نخواهند نشاني شوق
 محروم كاركناني ها مشاركت وي فكري ها كمك از

 ارتباط خود سازمان با نكهياي جا به جهينت در .شد خواهند
 قطع خود سازمان ازي ذهن طور به باشند، داشتهي عاطف
 افراد و سازمان نيب دري عاطفي ختگيگس و نندك مي رابطه

ي داراي آموزش طيمح هر ن،يبنابرا ]2[. شود مي جاديا
خشك، سرد، را طيمح آن است ممكن كه استي جو 
ي زندگ طيمح. سازد كننده تيحما يا اعتماد قابل ريغ

ي بخت رهيت اي وي خوشبخت احساس دري اساس نقش انسان
 و بدهد نفس به اعتماد فرد هب بتواندي طيمح اگر. دارد او

 تينها در و سازد ممكن را او احساسات و ها استعداد بروز
 ريپذ امكان را فردي ها ازين بهي ابيدستي ها نهيزم بتواند
 ]3[. كرد خواهندي خوشبخت وي شاد احساس افراد سازد،

واحد هر در كه استي ابعاد ازي كي يسازمان جو 
 واحد آن بر حاكمي اعاجتمي فضا دهنده نشاني سازمان
 در تواند مي واحد كي بر حاكمي سازمان جو. باشد مي

. باشد رگذاريتأث مختلفي ها نهيزم در واحد آن تيموفق

 و يوفادار، موجب مطلوبي سازمان جو نيهمچن ]4[
كاركرد و  در شود و مي بين كاركناني همكارتقويت 

 جوي طرف از و تاثيرگذار خواهد بود ها خدمات رساني آن
 و بحث بهي كار زمان صرف مانند ييها امديپ نامطلوب
ي برا جو و جست و اديز تنش گر،يكدي با افراد مشاجره

 عدم و سرپرستان با ارتباط كاهش گر،يد شغل افتني
 جو تياهم به باتوجه ]5[. داردي پ در راي شغل تيرضا

ي ها كتابخانه جمله ازي آموزش مراكز اگر ،يسازمان
 و باشند برخوردار مناسب يسازمان جو از دانشگاهي
 وي روان فشار ازي عار و آرام ييفضا در آن كارمندان
ي بخش اثر ويي كارا توانند مي بپردازند تيفعال به استرس
  .بخشند ارتقاء را سازمان

 1999در سال  ها كتابخانه ايده اوليه ارزيابي جو سازماني
مريلند با  اهي دانشگها و زماني مطرح شد كه كتابخانه

طراحان توسعه روند ارزيابي جو و فرهنگ سازماني 
مريلند متعلق به بخش روانشناسي  ي دانشگاهها كتابخانه

 ]6[. صنعتي و سازماني اين دانشگاه وارد همكاري شدند
 دست جهينت نيا به خود پژوهش در ،همكاران و پسيه
 ريز ارتباط ،يشغلي گرانبار عمده عامل پنج كه ندافتي

 با ارتباط آموزان، دانش با ارتباط فرادست، و دست

 و ثرندؤم استرس جاديا در ايمزا و حقوق و همكاران
ل كنتر زانيم با استرس نيبي داري معن رابطه نيهمچن

شادور و  ]7[. دارد وجود تيجنس و سن كار، بر فرادا
رابطه بين جو  عنوان با خود قيتحق در ،همكارانش

 وي سازمان جو و فرهنگ نان ازسازماني و ادراك كارك
 شيافزا كه افتي دست جهينت نيا به كار، بر آن ريتأث

از  آنان درك بري ريگ ميتصم در كاركنان مشاركت
 نكهيا و گذارد، مي اثر كارشان وي سازمان جو و فرهنگ

 يسياست ]8[. دارد وجودي داري معن رابطه رهايمتغ نيا نيب
ي رهبر نيب ارتباطي رسبر عنوان با خودي پژوهش كار در

 نتيجه نيا به آموزان دانش عملكرد و مدرسه جو مدرسه،
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 مدرسه جو و آموزان دانش عملكرد نيب كه افتي دست
 جو هرچه كهي معن نيا به دارد، وجودي معنادار ارتباط
 بهبود آموزان دانش عملكرد ،باشد تر سالم مدرسه

  ]9[. ابدي مي
 جو و فرهنگ نيب دكهبو آن ازي حاكنيزي قبادپژوهس 
 وجودي معنادار ارتباط كاركنان يور بهره وي سازمان
 وي ريگ ميتصم در كاركنان مشاركت نيب همچنين. دارد
 ؛دارد وجودي دار يمعن ارتباط كاركناني زندگ تيفيك
 شتريبي ريگ ميتصم در كاركنان مشاركت هرچهي عني

 بهتر شاني كاري زندگ تيفيك به كاركنان نگرش شود،
ي بررس عنوان با خود قيتحق در انيديام ]5[. شد خواهد
 تأيه ءاعضا مشاركت و دانشگاهي سازمان جو نيب رابطه
 دست جينتا نيا بهي دانشگاهي ها يريگ ميتصم دري علم
 جوي روانشناختي رهايمتغ نهيزم دري اقدامات كه افتي

 از استفاده نشاط، و هيروح شيافزا مانندي سازمان
 به ديتهد عدم احترام، با توأم روابط و ثبتمي ها پاداش
 تأيه ءاعضا بيترغي براي هيتنبي ابزارها از استفاده

ي واگذار قيطر از تيمسئول احساس شيافزا ،يعلم
 و دوستانه ارتباطي برقرار و آنان به شتريبي ها تيمسئول

 يعلم تأيه ءاعضا و ارشد تيريمد نيب شتريبي رسم ريغ
 تياهم مطلوب جو جاديا و ركتمشا شيافزا بر دانشگاه

 رابطهي سربر عنوان با خود قيتحق در دانشفر ]10[. دارد
 ميتصم نديفرا در رانيدب مشاركت وي سازمان جو نيب
 در رانيدب مشاركت وي سازمان جو نيب كه داد نشاني ريگ
 نيا به دارد، وجودي دار يمعن رابطهي ريگ ميتصم نديفرا
 مشاركت باز، و سالم جو آمدن وجوده ب با كهي معن
 ]2[. ابدي مي شيافزاي ريگ ميتصم نديفرا در رانيدب

خود نشان داد كه ميانگين نمره جو  پژوهشنورائي در 
ي تربيت بدني در حد ها و گروه ها سازماني در دانشكده

بين جو سازماني و استرس شغلي، شيوه  ومتوسط است 
د تصميم در فراين ءرهبري، ارتباطات و مشاركت اعضا

همان طور كه مرور متون  ]11[. گيري رابطه وجود دارد
نشان داده است متأسفانه در ايران با توجه به اهميت و 

ها و در ارتقاء علمي و آموزشي دانشگاه ها نقش كتابخانه
ها، مطالعات در حوزه فرهنگ و جو سازماني سازمان
ش با بنابراين در اين پژوه. ها انجام نشده استكتابخانه

ي تحت پوشش ها چنين رويكري جوسازماني كتابخانه
گيرد تا  مي دانشگاه علوم پزشكي بابل مورد ارزيابي قرار

ضمن شناسايي وضعيت موجود، امكانات و راهكارهاي 
، ها مناسبي براي ارتقاء محيط كاري كاركنان، در كتابخانه

  . فراهم گردد
 روش كار

است  مقطعي تحليلي و -پيمايش توصيفيوش تحقيق ر
در دانشگاه علوم پزشكي بابل به اجرا  1390كه در سال 

 كاركناني تشكيل پژوهش كليه معه آماري اينجا. درآمد
دادند كه به صورت رسمي، قراردادي و تبديل  مي

علوم  هي تحت پوشش دانشگاها كتابخانهوضعيت در 
ي تحت ها كتابخانه. مشغول به خدمت بودندپزشكي بابل 
امل يك كتابخانه مركزي، چهار كتابخانه پوشش نيز ش

 براي .دانشكده اي و چهار كتابخانه بيمارستاني بود

از پرسشنامه استاندارد توصيف جو  ها گردآوري داده
 كه توسط ليل ساسمن و سام  (OCDQ-RS)سازماني

براي تعيين . گرديداستفاده  ،طراحي شده است ديپ
ي از آلفاي پايايي پرسشنامه، در يك مطالعه مقدمات

پرسشنامه . دست آمدبه 0 .876كرنباخ استفاده گرديد كه 
سئوال بود كه براساس طيف ليكرت  32مربوطه داراي 

) خيلي كم، كم، متوسط، زياد، خيلي زياد(پنج ارزشي 
به ترتيب از  ها آنطراحي گرديد كه نحوه امتياز دهي 

ه با توجه به ساختار مربوط. يك تا پنج در نظر گرفته شد
 160و  32حداقل و حداكثر نمره جوسازماني به ترتيب 

ها، اطالعات در بعد از جمع آوري پرسشنامه. برآورد شد
وارد و مورد تجزيه و تحليل  16ويرايش  SPSSنرم افزار 
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از آمار توصيفي به منظور توصيف، . آماري قرار گرفت
ي خام، تعيين ها خالصه كردن و طبقه بندي داده

ي پراكندگي و همچنين ها زي، شاخصي مركها شاخص
و براي مقايسه جوسازماني در . تنظيم جداول استفاده شد

ي مورد مطالعه و تعيين تفاوت نگرش كاركنان ها كتابخانه
در خصوص جوسازماني با توجه به متغيرهايي چون 

و با توجه به  Tجنسيت و رشته تحصيلي از آزمون 
ح تحصيالت از متغيرهايي چون وضعيت استخدامي و سط

  .واريانس استفاده گرديد آزمون آماري آناليز
  ها افتهي

دست آمده در زمينه مشخصات فردي جامعه اطالعات به
درصد از جامعه  44مورد مطالعه نشانگر اين است كه 

درصد  8. بودنددرصد آنان زن  56مورد مطالعه مرد و 
درصد  8مدرك تحصيلي ديپلم،  افراد مورد مطالعه داراي

درصد آنان داراي  12درصد كارشناسي و  72كارداني، 
درصد  76همچنين . مدرك كارشناسي ارشد بوده اند

تحصيل كرده رشته كتابداري و اطالع رساني  ها آزمودني
 ها درصد از آنان در ساير رشته 24و مابقي يعني 

 36از نظر نوع استخدام . تحصيل كرده اند) غيرمرتبط(
درصد از آنان  12صورت رسمي،  به ها درصد از آزمودني

درصد به صورت تبديل وضعيت  52به شكل قراردادي و 

از . ي مورد مطالعه مشغول به خدمت بودندها در كتابخانه
ي تحت ها نفر كاركنان مشغول به خدمت در كتابخانه 25

درصد در  24پوشش دانشگاه علوم پزشكي بابل 
ي ها انهدرصد در كتابخ 40ي بيمارستاني، ها كتابخانه

درصد ديگر در كتابخانه مركزي  36دانشكده اي و 
  .هستندمشغول به خدمت 

ي جو سازماني در ها رتبه و ميانگين هريك از شاخص
ي دانشگاه علوم پزشكي بابل در جدول شماره ها كتابخانه

دهد  مي نتايج در اين خصوص نشان. دو ارائه شده است
ت و كار ي مزاحمت بسيار پائين، صميميها كه شاخص

ي مورد بررسي در مقايسه با ساير ها گروهي در كتابخانه
در سطح مطلوبي قرار دارد، اما در  ها شاخص
، عالقه گيري فاصلهيي چون مالحظه گري، ها شاخص

مندي، نفود و پويايي و تأكيد بر توليد، جو سازماني در 
اما به طور كلي حداكثر نمره . سطح پائين تري قرار دارد

و ميانگين نمره جو سازماني  139جو سازماني كسب شده 
ي تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي بابل ها كتابخانه

حداقل و حداكثر نمره حو (برآورد شده است  112 .04
 160و  32سازماني براساس پرسشنامه مربوطه به ترتيب 

  ).بوده است

 
  ه علوم پزشكي بابلهاي دانشگا هاي جو سازماني كتابخانه آمار توصيفي شاخص: 1جدول

ها شاخص  ميانگين حداكثر حداقل رتبه 
16.20 31020 روحيه گروهي

16.52 1520مزاحمت
16.32 2420صميميت

11.56 7519 مالحظه گري
11.24 8519گيريفاصله

13.64 5620 نفوذ و پايايي
12.72 6420 تأكيد بر توليد
 112.04 79139--جو سازماني

 
گروهي در بين نشان داد كه روحيه  Tآزمون آماري 

به اين . مردان و زنان تفاوت معناداري با همديگر دارد
معني كه همكاري گروهي در بين كاركنان زن بيشتر از 

گرچه در ساير ). 004.0سطح معناداري ( مردان است
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ي جو سازماني، شاهد ميانگين نمره باالتري از ها شاخص
كاركنان مرد  زن نسبت به ميانگين نمرهسوي كاركنان 

). جدول سه(هستيم، اما اين تفاوت معنادار نبوده است 
همچنين روحيه گروهي دربين كاركناني كه رشته 

كتابداري است در مقايسه با كاركنان  ها آنتحصيلي 
داراي رشته غير كتابداري باالتر است و اين تفاوت با 

 دست آمده معنادار به) 035.0(توجه به سطح معناداري 
ي روحيه ها بنابراين فرض برابري ميانگين. بوده است

 گروهي در دو گروه كتابداري و غير كتابداري رد
بين اين دو گروه تفاوت  ها شود، اما در ساير شاخص مي

همچنين آزمون مربوطه نشان . معناداري مشاهده نگرديد
ه مرد داد كه نمره و ميانگين كلي جو سازماني در دو گرو

و زن تفاوت معناداري با همديگر دارد اما در دو گروه 
كتابداري و غير كتابداري چنين تفاوتي مشاهده نگرديد 

  ).3و2جدول (

  
  )Tآزمون ) (جنسيت(مقايسه جو سازماني در دو گروه مرد و زن : 2جدول 

  جو سازماني           
 P-Value انحراف استاندارد ميانگين تعداد گروه

 012.0 417.15 55.102 11 مرد
 145.119471.15 زن

  
  )رشته تحصيلي(مقايسه جو سازماني در دو گروه كتابداري و غير كتابداري : Tآزمون : 3جدول 

  جو سازماني          
 P-Value انحراف استاندارد ميانگين تعداد گروه

 459.0 55.16 53.113 19 كتابداري
 633.10773.20 غير كتابداري

  
براي تعيين تفاوت جو سازماني بين كاركنان با توجه به 

از آزمون  ها آنسطوح استخدامي و سطح تحصيالت 
استفاده گرديد و نتايج ) F(آناليز واريانس يك طرفه 

نشان داد كه نگرش كاركنان در خصوص جو سازماني 
، با توجه به سطوح مختلف استخدامي ها حاكم بر كتابخانه

سطح معناداري ) (راردادي و تبديل وضعيترسمي، ق(
ديپلم، ( ها آنو سطوح مختلف تحصيالت ) 798.0

) 174.0سطح معناداري ) (كارشناسي، كارشناسي ارشد
اما به طور مجزا . تفاوت معناداري با همديگر نداشته است

ي هشتگانه، بين سطوح مختلف ها در هريك از شاخص
ي ها يانگين نمرهتحصيالتي، شاهد تفاوت معناداري در م

يي چون روحيه گروهي، ها كسب شده در شاخص
 ). 4جدول (مزاحمت و صميميت هستيم 

 
  )Fآزمون (ها  تفاوت معناداري جو سازماني در سطوح مختلف تحصيلي به تفكيك شاخص: 4جدول 

  F Sig  ها شاخص
  003.0  42.6  روحيه گروهي

  012.0  64.4  مزاحمت يا بازدارندگي
  048.0  11.3  صميميت
  <05.0  --  ساير
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براي تعيين تفاوت بين ميانگين جو سازماني در سه نوع 
مركزي، دانشكده اي و (كتابخانه مورد بررسي 

نيز از آزمون آناليز واريانس يك طرفه ) بيمارستاني
دست آمده ي بهها استفاده شد و نتايج با توجه به آماره

در هر سه نوع دهد كه جو سازماني به طور كلي  مي نشان
اما در بين . كتابخانه تفاوت معناداري با همديگر ندارد

هشت شاخص جو سازماني مورد بررسي فقط در ميانگين 
نمرات شاخص نفوذ و پويايي شاهد تفاوت معنادار در 

سطح (بوده ايم  ها نگرش كاركنان انواع كتابخانه
  ).013.0معناداري 
 بحث
شترين ميانگين جو ي مربوطه نشان داد كه بيها يافته

و ) 52.16(سازماني به بعد مزاحمت يا بازدارندگي 
گيري يا كناره گيري فاصلهكمترين ميانگين به بعد 

به اين معني كه در . اختصاص يافته است) 24.11(
ي مورد بررسي كارهاي پرمشغله، دست و ها كتابخانه

پاگير و غير ضروري از سوي مديران به كاركنان تحميل 
ي اصلي آنان ها د و اين امور مانع و مزاحم فعاليتنمي شو

لپين و ها اما با توجه به اينكه طبق نظر. در كتابخانه نيست
به رفتار غير شخصي و رسمي  گيري فاصلهكرافت بعد 

كاركنان كتابخانه اذعان كردند  ]12[ .مديران اشاره دارد
كه مديران براي پيشبرد امور به قوانين و مقررات تأكيد 

كنند و اين موضوع موجب شده است تا  مي اديزي
عالوه بر اين . كاركنان از مديران خود فاصله بگيرند

در بعد روحيه گروهي و صميميت نيز  16ميانگين باالتر از 
نشان دهنده حاكم بودن جوي مطلوب در اين دو حوزه 

ي تحت پوشش دانشگاه علوم ها در بين كاركنان كتابخانه
ه اين معني كه روابط گرم و دوستانه پزشكي بابل است؛ ب

اي بين كاركنان كتابخانه وجود دارد و كاركنان از كار با 
برند و نسبت به همكاران و ارباب رجوع  مي يكديگر لذت
اما در ابعاد ديگر همچون   .كنند مي احساس تعهد

، مالحظه گري، نفوذ و پويايي و عالقه مندي گيري فاصله
دست آمده، جو وجه به ميانگين بهو تأكيد بر توليد با ت
اگر بر اساس . زياد مطلوب نيست ها حاكم بر كتابخانه

 ها لپين و كرافت بخواهيم تفسيري از اين يافتهها نظرات
  :داشته باشيم موارد زير قابل ذكر است

متكي به قوانين و مقررات  ها رفتار مديران كتابخانه •
يه بر قوانين و است و عالقه مندند تا همه امور را با تك

 .مقررات به پيش ببرند

رفتار نسبتاً گرم و دوستانه اي با  ها مديران كتابخانه •
 .كاركنان دارند

ي ها دست آمده در كتابخانهبنابراين با توجه به نتايج به
مورد مطالعه، روحيه گروهي، صميميت و مزاحمت يا 
بازدارندگي در وضعيت مطلوب اما جو عالقه مندي به 

در  گيري فاصلهفوذ و پويايي، مالحظه گري و كار، ن
با توجه به اينكه دو بعد . وضعيت زياد مطلوبي قرار ندارد

كه هر دو به مديريت ( گيري فاصلهمالحظه گري و 
در پائين ترين ميانگين قرار گرفته اند، ) سازمان اشاره دارد

ي سازماني ها و دستورالعمل ها گردد سياست مي پيشنهاد
ي مورد بررسي، به وضوح تشريح شود و ها هدر كتابخان

دستورات خشك اداري و خطوط قرمز به حداقل ممكن 
برسد؛ چنانچه در پژوهش شجاعي، اينگونه نتيجه گيري 
شده است كه اگر جو سازمان در سطح مناسبي قرار 

تواند در احساس رضايت كاركنان نقش  مي داشته باشد،
يد مثبت تري به جو فردي كه د ]13[ .بسزايي داشته باشد

موجود سازماني داشته باشد، ديد مثبتي از محيط كار خود 
 پذيرد و به مي ي سازمان راها دارد و اهداف و ارزش

به عقيده ماريني براي بهبود . كند مي تالش ها آنخاطر 
مسئوليت مديران در يك سازمان بايد در كار زير دستان 

ري و اختيار عمل نظارت كرده اما به افراد حق تصميم گي
 ]14[. در كار نيز داده شود
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نشان داد كه جنسيت افراد، در جوT  نتايج آزمون 
تاثير گذار است؛ يا ) ادراك آنان از محيط كار(سازماني 

به عبارتي ديگر ميان ادراك جو سازماني مردان و زنان 
دست آمده فقط با نتيجه به. تفاوت معناداري وجود دارد

دسي، همخواني دارد، ولي با اكثر نتايج تحقيق مق
تحقيقات در اين زمينه مانند اجاقي، كوناني، پورقاز و 
فوالدوند همخواني ندارد كه اين موضوع شايد به جامعه و 

ي ها محل پژوهش حاضر بر گردد، چراكه اكثر پژوهش
  ]17-15[. ها انجام شده استقبلي در مدارس و بيمارستان

داد كه نگرش كاركنان در  نشان Fهمچنين نتايج آزمون 
ها با توجه به خصوص جو سازماني حاكم بر كتابخانه

رسمي، قراردادي و تبديل (سطوح مختلف استخدامي 
ديپلم، كارداني، (و سطوح مختلف تحصيلي ) وضعيت

تفاوت معناداري با ) كارشناسي و كارشناسي ارشد
نتيجه به دست آمده با نتايج پژوهش . همديگر ندارد

  ]18،16[. و اجاقي همخواني دارد زپورقا
ي پژوهش عدم تأثير رشته تحصيلي ها از ديگر يافته

آزمون آناليز واريانس يك . كاركنان در جو سازماني بود
طرفه نيز نشان داد كه جو سازماني در سه نوع كتابخانه 

تفاوت ) مركزي، دانشكده اي و بيمارستاني(مورد بررسي 
ه است و تنها در بعد نفوذ و معناداري با همديگر نداشت

، تفاوت )013.0(پويايي با توجه به سطح معناداري 
وجود  ها معناداري در نگرش كاركنان انواع كتابخانه

  .داشته است
شود كه ابعاد جو  مي با توجه به مطالب ارائه شده مشخص

سازماني مرتبط با مديريت در مقايسه با ساير ابعاد كه 
گردد، از ميانگين  مي فبيشتر به كاركنان معطو

تري برخوردارند و اين موضوع نشان از مسائل و  ضعيف
بنابراين به مسئولين . دارد ها سازمانمشكالت مديريتي در 

فقط  ها گردد تا در امور جاري كتابخانه مي مربوطه توصيه
در چارچوب قوانين و مقررات موجود حركت نكنند، 

ي قانوني ها وبنشان داده است كه چارچ ها زيرا پژوهش
به طور مناسب پوشش دهنده تصميمات درست و مطلوب 
 نيستند و رفتاري در سازمان مناسب و درست تلقي

شود كه با شناخت از اصول و معيارهاي اخالقي و  مي
با توجه به نتايج پژوهش  ]20[. جهاني صورت پذيرد

حاضر و تأثير اجتناب ناپذيري كه جو سازماني بر كيفيت 
ي ها گردد تا طي برنامه مي ركنان دارد، پيشنهادخدمات كا

، پرسنل ها سازمانآموزشي در سطح كاركنان و مديريت 
هاي الزم براي با فرآيند جو سازماني آشنا شده و مهارت

تشخيص عوامل اثرگذار بر آن را بياموزند تا محيطي در 
فراهم گردد كه حس همكاري بين كاركنان  ها كتابخانه

نسبت به امور  ها آنو منجر به درك مثبت افزايش يابد 
 زيرا جو سازماني مطلوب. مختلف در كتابخانه گردد

ي شغلي و تمايل به كار بيشتر را در ها تواند انگيزه مي
كاركنان افزايش دهد و توانايي حل مسئله و جديت در 

  .كار را تداوم بخشد
 تشكر و قدرداني

مايت دانشگاه اين مقاله برگرفته از طرح پژوهشي تحت ح
. باشد مي )9031819: شماره طرح(علوم پزشكي بابل 

بدينوسيله از معاونت تحقيقات و فناوري آن دانشگاه، به 
. گردد مي خاطر حمايت مادي و معنوي، تقدير و تشكر

ي تحت پوشش ها همچنين از كليه كاركنان كتابخانه
دانشگاه علوم پزشكي بابل به خاطر پاسخگويي دقيق به 

  .گردد مي ي ارسالي تقديرها نامهپرسش
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Assessment of Organizational Climate of Libraries at 

Babol University of Medical Sciences in 2012 

 
 

 
  

  Yaminfirooz M1/ Yaminifirouz M2/ Mousavi A3 
Abstract  

 

Introduction: Organizational climate is a set of characteristics describing and distinguishing an 
organization from the other organizations. This climate is almost stable over time and may affect 
the prevailing behaviors in organizations. The purpose of this study was to assess organizational 
climate of libraries at Babol University of Medical Sciences. 
Methods: This cross - sectional study was conducted in 2011. The population of the study included 
all full time, temporary and would be full time staff of Babol University of Medical Sciences (25). 
A standard questionnaire for data collection as well as the questionnaire of Organizational Climate 
(OCDQ-RS), designed by Lille Sussman and Sam Deep, were used. The data were analyzed by 
descriptive and inferential statistics using T-test and ANOVA.  
Results: The results showed that of  the maximum score of organizational climate(160)the average 
organizational score of the libraries under the study was 112.04. There was no significant difference 
in organizational climate of the libraries under study in  school, hospital and central libraries. 
However, there was a significant difference in the males’ and females’ attitudes towards the 
prevailing organizational climate in the libraries (P = 0.012).Among  The eight indicators of 
organizational climate the highest average scores belonged to the indicators of disturbance or 
inhibition (16.52), intimacy (16.32) and team spirit (16.20) and the lowest average score was 
related to distance indicators with the average of 11.24. 
Conclusion: Based on the findings of the study, library management and authorities have an 
important role in improving the organizational climate of libraries.  They could provide 
management strategies to raise interest, creativity and motivation among employees. 
Keywords: Organizational Culture, Organizational Climate, Libraries, Academic Medical Centers, 
Babol 
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