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هاي  كاليمت كوآل ابزاري جديد براي ارزيابي جو سازماني كتابخانه

 مطالعه موردي، دانشگاه علوم پزشكي مازندران و بابل: پزشكي
  

 
 4صديقه محمداسماعيل /3حريري نجال /2فردفاطمه نوشين /1فيروزموسي يمين  

  چكيده
هاي پژوهشي، براي ارزيابي جو  از سوي انجمن كتابخانه 2009ابزاري بين المللي است كه در سال  كوآل كاليمت :مقدمه 

هاي تحت پوشش دانشگاه  در اين مطالعه ضمن معرفي اين ابزار، جو سازماني كتابخانه. ها، معرفي گرديد سازماني كتابخانه
   .گيرد با اين ابزار مورد ارزيابي قرار مي بابل و) ساري(علوم پزشكي مازندران 

. تحليلي انجام شد -ي اين مطالعه به روش مروري اما بخش اصلي پژوهش به صورت پيمايشيبخش مقدمات :كار روش
دهند و براي  هاي دانشگاه علوم پزشكي مازندران و بابل تشكيل مي جامعه آماري پژوهش را كليه كاركنان كتابخانه

ها  با استفاده از آمار   ه بود و دادهسوال بست 36گردآوري اطالعات از پرسشنامه كاليمت كوآل استفاده گرديد كه داراي 
  . توصيفي و آزمون تي مستقل و آزمون آناليز واريانس مورد تجزيه وتحليل قرار گرفت

. دست آمدبه 108.8و  98.3هاي دانشگاه علوم پزشكي مازندران و بابل به ترتيب  ميانگين جو سازماني كتابخانه :ها يافته
، ياس نيز نشان داد كه جو نوآوري و خالقيت، كار گروهي، آموزش و يادگيري مداومخرده مق 9ارزيابي جو سازماني در 

آزمون تي . استها قابل قبول  هاي مورد بررسي نامطلوب و در مابقي شاخص در كتابخانه امنيت رواني و جو مديريت
). 0.012سطح معناداري (ته است ان داد كه ميانگين جو سازماني بين دو دانشگاه تفاوت معناداري با همديگر داشنش مستقل

ها، با توجه به وضعيت  همچنين آزمون تحليل واريانس مشخص نمود كه نگرش كاركنان نسبت به جو سازماني كتابخانه
  ). 0.026سطح معناداري (ها متفاوت است استخدامي آن
ارزيابي جو سازماني  تواند به عنوان ابزاري استاندارد به صورت تخصصي براي كاليمت كوآل مي :نتيجه گيري

ها،  هاي پزشكي كشور مورد استفاده قرار گيرد تا ضمن تعيين وضعيت موجود در جو سازماني كتابخانه كتابخانه
  . فراهم گردد  ها راهكارهاي مناسب جهت ارتقا و سالم سازي محيط كار كاركنان در كتابخانه

 ، مركز دانشگاهي پزشكيشكيپز هاي كتابخانهكاليمت كوآل، جو سازماني،  :ها كليدواژه
            

  25/3/92 :پذيرش نهايي  1/12/91:اصالح نهايي  14/9/91: وصول مقاله

                                                 
 ايران؛ نويسنده مسئول واحد علوم و تحقيقات تهران، تهران،دانشجوي دكتري علم اطالعات و دانش شناسي، دانشگاه آزاد اسالمي . 1

)yaminfirooz@yahoo.com(  
 گروه علم اطالعات و دانش شناسي، دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات تهران، تهران، ايراناستاديار . 2

 تهران، تهران، ايراندانشيار گروه علم اطالعات و دانش شناسي، آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات . 3

 استاديار گروه علم اطالعات و دانش شناسي، دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات تهران، تهران، ايران.4
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  مقدمه
 كه زماني رو، اين از و است اجتماعي موجودي انسان

 از اي مجموعه آيند، مي هم گرد مردم از گروهي

 ها در بين آن ها ارزش و هنجارها باورها، كاركردها،

 .گذارد مي اثر ها آن ي رفتاري شيوه بر كه دشو مي پديدار
 و تشكيالت از جدا تواند نمي امروزي انسان كه پيداست
 كند، زندگي خود نوعان هم از هاي متشكل سازمان

 ها انسان رفتار و كردار اعظم بخش كه گفت بايد بنابراين

 كم دست اينكه يا گرفته سرچشمه ها سازمان يا از نهادها

 هاي ماهيت محيط رو، همين ست ازها آن تاثير تحت

 توجه مورد هاي موضوع از ها سازمان در كار اجتماعي

 روانشناسان عقايد ]1[.اجتماعي است و رفتاري هاي دانش

 به مشغول مختلف هاي ناسازم در كه فراديا درباره

 و كيفي سطح باالبردن براي كه است آن مبين كارند
 اتخدم كه است ضروري ،و خدمات محصول كمي

 و فراهم كاركنان براي است ميسر كه آنجا تا را رفاهي
 ها آن خرسندسازي و بهزيستي براي را الزم تسهيالت

 كار از خرسندي كه است طريق اين از زيرا ،ايجاد كرد

 بروز مثبت، بازده به منجر و آيد مي وجود به ها آن در

 وفاداري نهايت در و ليتومسئو احساس خالقيت،

 اهداف رساندن ثمر به در افراد ودنب مؤثر .شود مي

 روحيه چگونگي به مستقيم بستگي جوامع، و سازمان

 سطح بردن باال به توجه كه است رو اين از و دارد ها آن

 هاي ناسازم امور اداره در نسازما كاركنان روحيه

 گفته ]2[.است برخوردار خاصي اهميت از اجتماعي
 از ،ه و با انگيزهمستعد، پربازد كاري روين نيتامشود  مي

 در و است ها كتابخانه ازي اريبس عمدهي ها دغدغه
 از قبيليي ها انجمن كهي متعددي نارهايسم و ها نشست
 Association of(يپژوهشي ها كتابخانه انجمن

Research Libraries(ARL)( ي مدارك اند، برگزاركرده
 وي ابيارز وجود، نيا با. دارد وجود هادغدغه نيا بر دال

ه ب راياخ كه استي ا تازه امر جو و تنوع سازماني سنجش
 ]3[.است شده مطرحها  كتابخانه در كارآمدي ابزار عنوان

پيتر  "ا توجه به اين اهميت و واقعيت دوره كنوني كه ب
هاي باز سازماني  آن را عدم تداوم يا عصر سيستم "دراكر

ها و جوامع سازماني  نام نهاده است هيچ يك از پديده
توانند خارج از محيطي كه پيوسته در حال تغيير  امروز نمي

از نظر او سازمان، . است، به بقا و رشد خود ادامه دهند
سيستمي است كه براي بقا بايد با محيط در تعامل باشد و 

بنابراين  ]4[.منابع را از محيط دريافت و به آن منتقل كند
براي با اين رويكرد ضرورت ايجاد ابزاري استاندارد 

ها از سوي انجمن  ارزيابي جو سازماني در كتابخانه
  .هاي پژوهشي احساس گرديد كتابخانه

صاحبنظران زيادي به اهميت تنوع و جو سازماني و اثر 
براي . اند گذاري آن بر كارآمدي سازمان اشاره داشته

 تاثيربراي ارزيابي ميزان سهم و هانگز و ديگران  مثال پاول
اي  مطالعه ،ندادهاي عمده سازمانيجو سازماني بر برو

آنان به ويژه اثرات جو تنوع جمعيت . ادندانجام د
شناختي، جو تنوع عميق، جو ابتكار و خالقيت، جو 
يادگيري مداوم و جو عدالت و مساوات را بر درك و 

اساس بررسي و تحليل خود قرار  را، مشترياناحترام به 
وط به سازمان مرب هايشاخصنتايج حاصل مؤيد . دادند

سالم بود؛ اينكه تمامي اين پنج نوع جو سازماني مورد 
دار و مثبت بر تلقّي مشتريان از كيفيت  مطالعه تأثيري معنا
جو مديريت  ،توان گفت بنابراين، مي. خدمات داشته است

تنوع در حفظ روند پاسخگويي سازمان و ارتباط آن با و 
   ]5[.محيط بيروني اهميت حياتي دارد

. رداساساً بر نقش مديران و رهبران تأكيد دا لز لوريچار
آن  را، هاي دانشگاهي هاي بيروني براي كتابخانه چالشاو 

كه كسب موفقّيت عمده در مواجهه با  داند بزرگ ميقدر 
است كه هوش، انرژي و تعهد اين ها مستلزم  اين چالش

كار ها به  تمامي كاركنان را در جهت غلبه بر اين چالش
در نتيجه، يك كارمند بايد تا حدي به نوبه . ته شودگرف

خود نوعي مدير و رهبر باشد و سازمان با اين كاركنان 
تفكر مبايد طوري رفتار كند كه گويي هر كدام مغز 

 ]6[.هستند
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 تأثير سازماني ديگران جو و گولمن تحقيقات به بنا
 اين. دارد سازماني عملكرد و كاركنان رفتار بر بسزايي
 طرف يك از سازمان متعالي جو است، بيانگرآن هايبررس
 برابر در آنان مقاومت و كاركنان جايي جابه هاي هزينه
 بهبود موجب ديگر سوي از و دهد مي كاهش را تغيير

 نتيجه كه شود مي پذيري ريسك و آوري نو كاال، كيفيت
 مشتريان وفاداري و آوري سود افزايش تأثيرات اين نهايي
 بر متعالي سازماني جو تأثير مقدار از سويي .است

 سوم دو و است سوم يك ميزان به سازمان سودآوري
 ]7[.است رقابتي و اقتصادي هاي موقعيت به مربوط ديگر
را،  سازماني اثر بخشي بر سازماني جو تأثير مطالعات، ساير
 و رودس مثال، عنوان به. اند داده توضيح ديگري نحو به

 صورت به كاركنان با كه زماني كنند، مي اظهار ديگران
 نگرش دادن نشان براي ها آن شود رفتار مثبت و عادالنه
 سازمان و رهبري به ها آن اعتماد و شوند مي تشويق مثبت

 و منابع به كاركنان كه محيطي در واقع در. يابد مي افزايش
 پيدا فراگيري فرصت باشند، داشته دسترسي اطالعات

 ]8[.شود مي ها آن نديتوانم باعث اين و كنند مي
كاليمت كوآل ابزاري است مبتني بر نظريات فوق تا 

جو و تنوع  و دقيق ارزيابي عميقامكاني مناسب براي 
ها فراهم آورد و زمينه را براي رشد و  سازماني در كتابخانه

اين . ها، در عصر متغير امروز آماده سازد تعالي كتابخانه
هاي دانشگاه مريلند  خانهكتاب ابزار در طي مطالعاتي كه در

 2008و  2004، 2000هاي  يعني سالزماني در سه برهه 
كار گرفته شده است تكامل پيدا كرده است و از به

هاي پژوهشي  جديدترين ابزار ارزيابي انجمن كتابخانه
با آدرس اينترنتي  StatesQualاست كه از طريق درگاه 

www.statequal.org كاليمت . قابل دسترس است
كوآل نوعي ابزار پيمايشي است و متشكل از  

در مورد نه بعد جوي و هفت مقياس گرايش  هايي پرسش
سازماني و چندين پرسش جمعيت شناختي است و در 
انتهاي ارزيابي هم يك كادر متن آزاد براي توضيحات 

از مقياس هفت  اين ابزار 2009نسخه . الزم وجود دارد

كند و سواالت با توجه  اي در تمامي ابعاد استفاده مي نقطه
شوند كه هر نوع نقص  ها، طوري طرح مي به نوع كتابخانه

 ]3[.آيد دست ميشود و ضرايبي روا و پايا بهبرطرف مي
در سايت تخصصي اين ابزار به آدرس 

www.climatequal.org    اهداف آن به شرح زير ذكر
  : شده است

 ،يسالم سازمان تنوع و جو فرهنگ، بيترغ و قيتشو .1
ي تلق و احساس بهتر درك در ها كتابخانه به كمك .2

 ،يسازمان جو و تنوع از كاركنانشان
ي بازخوردها ريتفس وي گردآور مداوم روند ليتسه .3

 كاركنان،
 تنوع و جو بر تيريمدي ها هيرو نيبهتريي شناسا .4

 ،يسازمان
 و ها دادهي رو بر كار درها  كتابخانهي ساز توانمند .5

 ها آن ريتفس
ي سازمان جو هاي با استفاد از اين ابزار مولفه

ClimateQual  مورد زير مورد ارزيابي قرار  9در
  : ]3[.گيرند مي

 Organizational( مساوات و عدالت جو. 1

Climate for Justice :(زانيم رانگيب شاخص نيا 
 از كاركنان با سازمان برخورد در انصاف و عدل تيرعا
  . است نيمعي راهبر وها  هيرو اعمال قيطر

 Climate for( تيريمد وي رهبر جو. 2

Leadership :(دري رهبر تيماهي ابيارز به شاخص نيا 
 سازمان رهبران و رانيمد ايآ كه نيا و پردازد مي سازمان
 كه نيا زين و نه، اي دارند خود كاركنان باي خوب روابط

 اسيمق نيا. نه اي دارند اعتماد رانشانيمد به كاركنان
 آنان عالقه و رانيمد شدن ديتائ زانيمي ابيارز به نيهمچن

  . پردازد يم انيمشتر بهي ده خدمات به
 Climate for Deep( قيعم تنوع جو. 3

Diversity( : اين نوع جو ناظر بر ارزش و بهادادن به
ها وباورهاي خرد، ناچيز و كم اهميت به  ها، ايده ارزش
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ها وباورهاي كالن  ها، ايده گذاري به ارزش اندازه ارزش
مسلم است وقتي كاركنان . استدر سازمان عمده و مهم 

شان، بي توجه به ميزان اهميت  سازمان متبوع ،دريابند
ها ارزش قائل است، به اين نكته  عقايد و نظراتشان، به آن

برند كه سازمان حامي همكاري و مشاركت همه مي  پي
  . افراد است

 Climate for( يشناخت تيجمع تنوع جو. 4

Demographic Diversity :(ي شناخت تيجمع تنوع جو
 اشارهيي ها يمش خط و راهبردها ها، هيرو وجود زانيم به

 كاركنان نيب تنوع از ها آن قيطر از ها كتابخانه كه دارد
قوميت و  بعد چهار و دنكن يم تيماح تياكثر و تياقل

نژاد، جنسيت، شان و رتبه و گرايش جنسيتي را مورد 
  .دهد بررسي قرار مي

 Climate for( همكاران تيخالق وي نوآور جو. 5

Innovation: Co-Workers :(تيخالق وي نوآور جو 
ي ها حل راه هيارا به همكاران بيترغ و قيتشو زانيم به

جو ابتكار و خالقيت . دارد ارهاش مبتكرانه وي ابداع
پيامي است براي  بوده و نشانگر بستر كار مشاركتي

هاي نو و  از ايدهكاركنان دال بر حمايت و استقبال سازمان 
  .مبتكرانه

 Climate for( مداومي ريادگي و آموزش جو. 6

Continual Learning :( يادگيري مداوم هم مثل جو
ان حمايت و تشويق سازمان بين ميزمجو ابتكار و خالقّيت 

اين چنين حمايتي هم از . هاي مختلف است از مهارت
بنياد . رود افراد مافوق و هم از همكاران هم تراز انتظار مي

اين نوع جو هم، مثل جو ابتكار و خالقيت آن است  نظري
و از  دارندكه كاركنان با همديگر تشريك مساعي 

يري مداوم هم پس جو يادگ. كنند همديگر پشتيباني مي
علي القاعده در مديريت كارآمد تنوع نيروي كار نقش 

 خطي دارا مداوم،ي ريادگي جوي دارا سازمان .دارد 
 آموزش بر ديتاكي براهايي  هيرو و راهبردها ،ها يمش

  . است كاركنان مداوم

): Climate for Teamwork( يگروه كار جو. 7
در وظايف وقتي كه كاركنان احساس كنند كه كار آنان 

سهمي بسزا دارد، تقويت رواني گروهي ) تيمي(گروهي 
و در  استاين نوع تقويت بسيار كليدي . افتد اتفاق مي

در نتيجه، . هاي مشاركتي نمود بيشتري دارد عرصه
مديريت كارآمد بايد تقويت كننده حس تقويت رواني 

 ،يگروه كاري سازمان جوي دارا سازمان .گروهي باشد
 كار از تيحما در رايي ها يمش خط و بردهاراه ها، هيرو
  . كند يم بيتصو آني بخش اثر ويي كارآ ديتائ وي ميت

 Climate for Customer( يمشتر به خدمت جو. 8

Service( :ها، هيرو ،يمشتر به خدمات جوي دارا سازمان 
 دال كه رساند يم بيتصو به رايي ها يمش خط و راهبردها

 به خدمات ارزش و تيماه از سازمان آني آگاه بر
  .است انيمشتر

 Climate for Psychological( يروان تيامن جو. 9

Safety:( از كاركنان قيتشو زانيم بهي روان تيامن جو 
 اشتراك بهي براي سازماني ها گروه با سازماني سو

 تيريمد با و گريهمد با شان نظرات و ديعقا گذاشتن
ي امن طيمح ،يوانر تيامن جوي دارا سازمان. است سازمان

وقتي كه . كند يم جاديا آزاد گفتمان وي اظهار خودي برا
كاركنان احساس كنند كه كار آنان در وظايف گروهي 

سهمي بسزا دارد، تقويت رواني گروهي اتفاق ) تيمي(
و در  استاين نوع تقويت بسيار كليدي . افتد مي

در نتيجه، . هاي مشاركتي نمود بيشتري دارد عرصه
كارآمد بايد تقويت كننده حس تقويت رواني  مديريت

بنابراين در اين پژوهش با استفاده از اين  .گروهي باشد
هاي دانشگاه علوم پزشكي  ابزار جو سازماني كتابخانه

مازندران و بابل ارزيابي شده و وضعيت جو سازماني 
شاخص  9هاي تحت پوشش اين دو دانشگاه در  كتابخانه

  .و تحليل قرار گرفته استمطرح شده، مورد تجزيه 
  روش كار
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بخش مقدماتي پژوهش به روش مروري و بخش اصلي 
. تحليلي انجام گرديد -پژوهش به صورت پيمايشي 

جامعه آماري پژوهش را كليه كاركنان رسمي، پيماني، 
اي و  هاي دانشكده قراردادي و تبديل وضعيت كتابخانه

بابل تشكيل بيمارستاني دانشگاه علوم پزشكي مازندران و 
براي . نفر بودند 58دهند كه در هنگام پژوهش  مي

گردآوري اطالعات از ابزار كاليمت كوآل استفاده 
كامال (اي به شكل  گزينه 7سئوال  36گرديد كه شامل 

در . بوده است) كامال موافق 7  6  5  4  3  2  1مخالف 
اين ابزار حداقل و حداكثر نمره كل جو سازماني به 

 4گانه به ترتيب  9و در هريك از ابعاد  252و  36ترتيب 
در مطالعه روايي به شيوه داوري . برآورد شده است 28و 

، سؤاالت  )Professional Judgment(تخصصي
پرسشنامه و حيطه سنجش  مورد ادعاي پژوهشگر براي هر 

حوزه مديريت و اطالع رساني، ارائه  عبارت به متخصصان
ميزان ارتباط عبارت را با حيطه ها خواسته شد تا  و از آن

مورد سنجش درقالب نمره اي ميان صفر تا ده مشخص 
براي تعيين پايايي پرسشنامه، در يك مطالعه و . نمايند

 0.876 برابر مقدماتي از آلفاي كرنباخ استفاده گرديد كه
  بعد از جمع آوري اطالعات كه بخشي به .دست آمده ب

ه صورت پستي صورت الكترونيكي و بخشي ديگر ب
به  Excelو  SPSSدريافت گرديد با استفاده از نرم افزار 

تجزيه و تحليل اطالعات پرداخته شد و متناسب با نوع 
ها براي تحليل استنباطي از آزمون آماري  متغيرها و رابطه

  .تي مستقل و تحليل واريانس استفاده گرديد
  ها يافته

نشان داد كه پرسشنامه دريافتي  58بررسي نتايج از بين 
هاي دو دانشگاه مرد و  درصد كاركنان كتابخانه 8.32
و  9.37ميانگين سن آنها . درصد آنها زن بودند 2.67

ها  نفر آن 30. بوده است 8.11ها  ميانگين سابقه كار آن
ها قرادادي يا تبديل وضعيت  نفر آن 28رسمي و پيماني و 

نفر  38ستاني و هاي بيمار ها در كتابخانه نفر آن 20. اند بوده
اي مشغول به خدمت  هاي دانشكده ها در كتابخانه آن
ها داراي  درصد آن 81از لحاظ رشته تحصيلي نيز . اند بوده

درصد  11رشته تحصيلي كتابداري و اطالع رساني و 
مقطع . اند ديگر داراي مدرك تحصيلي غير كتابداري بوده

رصد د 8.44ها ارشد و دكتري و  درصد آن 4.46تحصيلي 
ديپلم يا ) درصد 6.8( كارداني يا كارشناسي و مابقي نيز 

  .زير ديپلم بوده اند
هاي دو دانشگاه در  كاركنان كتابخانه%) 1.62(نفر  36

در بخش خدمات %) 19(نفر  11بخش خدمات عمومي، 
نفر ديگر نيز در بخش اداري مشغول به خدمت  11فني و 
برآورد  3.92اه ميانگين جو سازماني دو دانشگ. اند بوده

گرديد، حداقل و حداكثر نمره كسب شده جو سازماني 
در ارتباط با . به دست آمده است 127و  65نيز به ترتيب 

ها ما فرض  وضعيت جو سازماني موجود در كتابخانه
 9هاي  كرديم كه دامنه ميانگين در هر يك از شاخص

ني قرار دارد و جو سازما 28تا  4بر روي پيوستاري از  گانه
، جو 16تا  11، جوسازماني قابل قبول 10تا  4نامطلوب 

 23 آل ازجو سازماني ايده و  22تا  17سازماني مطلوب از 
  ):1شكل ( طبقه بندي شده است 28تا 

 

 
  شاخص سنجش وضعيت جو سازماني: 1شكل 
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  كوآل گانه كاليمت 9وضعيت جو سازماني دو دانشگاه مورد مطالعه به تفكيك ابعاد : 1جدول 

 

 انحراف  ميانگين  دانشگاه  ها شاخص
ميانگين   حداكثر  حداقل  معيار

  ارزيابي  كل

  نامطلوب  5.11  19  5  69.3  2.10  ساري  جو عدالت .1
  قابل قبول  21  6 35.4 1/13 بابل

  نامطلوب  9.10  19  5  15.3  10  ساري  جو رهبري و مديريت .2
  قابل قبول  20  5 91.4 2.12 بابل

  قابل قبول  2.13  18  6  57.2  5.11  ساري  جو جمعيت شناختي .3
  قابل قبول  20  9 45.2 4.15 بابل

  نامطلوب  8.10  26  5  14.4  6.9  ساري  جو نوآوري و خالقيت .4
  قابل قبول  19  8 11.3 3.12 بابل

  نامطلوب  2.10  19  5  15.3  10  ساري  جو آموزش و يادگيري .5
  نامطلوب  17  5 04.3 5.10 بابل

  نامطلوب  8.9  13  5  2  9.8  ساري  جو كارگروي .6
  قابل قبول  19  5 93.2 11 بابل

  قابل قبول  3.14  27  8  34.4  4.15  ساري  جو خدمت به مشتري .7
  قابل قبول  17  6 82.2 8.12 بابل

  قابل قبول  7.10  25  5  30.4  11  ساري  جو امنيت رواني .8
  نامطلوب  15  6 43.2 4.10 بابل

  جو تنوع عميق .9
  19  5  73.2  3.11  ساري

1.11  
  قبولقابل 

  نامطلوب  16  6  36.3  7.10  بابل
 

وضعيت جو سازماني دو دانشگاه مورد مطالعه را  1جدول 
از . دهد گانه كاليمت كوآل نشان مي 9به تفكيك ابعاد 

هاي مختلف جو سازماني، جو عدالت، جو  بين شاخص
رهبري و مديريت، جو نوآوري و خالقيت، جو آموزش 

هاي دانشگاه  تابخانهو يادگيري و جو كارگروهي در ك
از سوي كاركنان ) ساري(علوم پزشكي مازندران 

ها جو  نامطلوب ارزيابي شده است، اما در ساير شاخص
همچنين . هاي مربوطه حاكم است قابل قبولي در كتابخانه

گانه، بيشترين و كمترين  9در آن دانشگاه از بين جوهاي 
و  )4.15(ميانگين به ترتيب به جو خدمت به مشتري 

  . تعلق گرفته است) 9(كارگروهي 
هاي دانشگاه علوم پزشكي بابل نيز جو  كاركنان كتابخانه

آموزش و يادگيري، جو امنيت رواني و جو تنوع عميق را 
ها نامطلوب ارزيابي نمودند، اما در ساير  در كتابخانه

جو عدالت، رهبري، تنوع جمعيت شناختي، (ها شاخص
جو حاكم بر ) مشترينوآوري، كارگروهي، خدمت به 

در . هاي اين دانشگاه قابل قبول برآورد گرديد كتابخانه
اين دانشگاه بيشترين و كمترين ميانگين به ترتيب به جو 

و جو آموزش و يادگيري ) 4.15(تنوع جمعيت شناختي 
  ).1جدول (تعلق داشته است  )5.10(مداوم 

هاي  در دو دانشگاه مورد بررسي در هيچيك از شاخص
آل مت كوآل وضعيت جو سازماني مطلوب و ايدهكالي

آزمون آماري تي مستقل نشان داده است كه . نبوده است
ها در دو دانشگاه علوم  وضعيت جو سازماني كتابخانه

پزشكي مازندران و بابل تفاوت معناداري با همديگر 
اما وضعيت جو سازماني از لحاظ ). =012.0P(داشته است 
) اي و بيمارستاني دانشكده(بررسي  هاي مورد نوع كتابخانه

  ). =114.0P(تفاوت معناداري با همديگر نداشته است
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هاي مورد  براي مقايسه جو سازماني در دو دانشگاه و نوع كتابخانه خالصه محاسبات آزمون تي مستقل:  2جدول 
  بررسي

  df T  P  ميانگين  فراواني  دانشگاه
 108.8 25  بابل 012.0  58.2 56 98.3 33  ساري

  df T  P  ميانگين  فراواني  نوع كتابخانه
 89 20  بيمارستاني 114.0 - 607.1 56 1.94 38  دانشكده اي

  

 
برحسب مقطع (خالصه محاسبات تحليل واريانس براي مقايسه جو سازماني بر اساس سه گروه كاركنان:  3جدول 

  )تحصيلي، محل كار و وضعيت استخدامي
  df F P  ينميانگ  فراواني  مقطع تحصيلي
  100  5  زير ديپلم و ديپلم

  2.91  26  كارداني و كارشناسي  306.0  21.1  55
  9.91  27  كارشناسي ارشد و دكتري

  df F  P  ميانگين  فراواني  محل كار
  90  36  بخش خدمات فني

  96  11  بخش خدمات عمومي 147.0 98.1 55
  96  11  بخش اداري و مديريت
  df F  P  ميانگين  انيفراو  وضعيت استخدامي

  9.92  22  رسمي
  3.82  8  پيماني 026.0  89.3  55

  7.94  28  قراردادي و تبديل وضعيت

 
چون سطح معناداري برابر با  3هاي جدول  طبق يافته

بنابراين نگرش كاركنان ) <05.0p(است 147.0و  306.0
نسبت به جو سازماني كتابخانه، برحسب مقعطع تحصيلي 

در آن فعاليت دارند، تفاوت معناداري باهم و بخشي كه 
اما كاركناني كه در بخش خدمات فني كار مي.  ندارد

ها را نسبت به ساير  كنند، جو سازماني موجود در كتابخانه
تر ارزيابي كردند و همچنين كاركناني كاركنان ضعيف

تر بودند، در كه داري مقاطع تحصيلي ديپلم و پائين
تر مقاطع باالتر جو سازماني را مطلوبمقايسه با كاركنان 

اما از لحاظ وضعيت استخدامي تفاوت . ارزيابي نمودند
معناداري در نگرش كاركنان نسبت به جوسازماني 

  ).>05.0p(ها وجود داشته استكتابخانه
  و نتيجه گيري  بحث

دست آمده از ابزار به) 3.92( ميانگين كلي جو سازماني
اه مورد بررسي نشان دهنده كاليمت كوآل در دو دانشگ

ها  وضعيت نسبتا نامطلوب جو سازماني در اين كتابخانه
گانه كاليمت كوآل  9هاي  در هريك از شاخص. است

و ) 3.14( نيز بيشترين ميانگين به جو خدمت به مشتري
جدول (تعلق داشته است ) 10(كمترين به جو كارگروهي 

وضعيت موجود نشان دهنده آن است كه در ). 1
هاي دانشگاه علوم پزشكي بابل و مازندران، انجام  كتابخانه

. كار گروهي مورد تشويق و حمايت قرار نمي گيرد
هاي ديگر مثل نوآوري و  گرچه در ساير شاخص

خالقيت، آموزش ضمن خدمت، امنيت رواني و مديريت 
با توجه به . نيز ميانگين به دست آمده بسيار پائين است

عصر ضمن خدمت در  هاي آموزش اهميت دوره
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ها راهي جز مجهز كردن مديران و  سازمان اطالعات،
پيشرفته را   كاركنان خود به سالح هماهنگي با دنياي

هاي  ندارند و اين ميسر نخواهد بود مگر آنكه از آموزش
ضمن خدمت در جهت ارتقاء سطح علمي مديران و 

معتقد است  در اين زمينه بهرنگي .كاركنان استفاده گردد
ها عالوه برداشتن تعهد و  كاركنان و مديران سازمان

و اجتماعي بايد به علم و دانش روز   هاي فردي شايستگي
نتايج  ]9[.همپا سازند ،مجهز باشند و خود را با تحوالت

زارعي و رئوفي در خصوص تاثير آموزش ضمن  پژوهش
  دهد كه بين نشان مي خدمت بر ميزان كارايي كاركنان

ن خدمت و كارائي كاركنان رابطه هاي ضم آموزش
هاي  بنابراين الزم است در كتابخانه ]11و10[.وجود دارد

مورد بررسي فرآيند برگزاري آموزش ضمن خدمت و 
شايد يكي از . يادگيري مداوم مورد تجديدنظر قرار گيرد

داليل نگرش نامطلوب كاركنان به جو سازماني در 
   .دها از همين امر ناشي شده باش كتابخانه

هاي  مقايسه ميانگين جو سازماني موجود در كتابخانه
كه  دانشگاه علوم پزشكي بابل و مازندران نشان داد

هاي آن  كتابخانهتفاوت معناداري بين جو سازماني 
 انديشمندان در اين خصوص معتقدند. دانشگاه وجود دارد

هر فرد متناسب با شرايط زندگي شخصي، خانوادگي و 
اي  هاي ويژه ها و ادراك ها، مالك زشفرهنگ خود از ار
ها جو سازماني را  و بر اساس آن ]12[.برخوردار است

از آنجاكه عملكرد فرد در . دهد مورد ارزيابي قرار مي
نيز به موفقيت و او و نوع شخصيت و  يك سازمان به نقش

شايد بتوان گفت كه  ]13[.شرايط سازماني بستگي دارد
هاي سازماني  پست هاي نوع و حجم كار و ويژگي

تواند در نوع نگرش كاركنان به سازمان تاثير گذار  مي
  . باشد

يكي از عوامل مهم و مؤثر در اثربخشي سازمان ميزان 
هاي براي خلق ايدهخالقيت و نوآوري و تالش كاركنان 

جو نوآوري و خالقيت در اين  ]14[.نو و جديد است
موده است رتبه هفتم را كسب ن ،شاخص 9پژوهش از بين 

كه نشان دهنده نامطلوب بودن وضعيت خالقيت و 
در پژوهش  .هاي مورد مطالعه است نوآوري در كتابخانه

علوي و همكاران نيز مشخص گرديد كه در بيشتر افراد و 
ميزان خالقيت كاركنان پائين  ،هاي مورد بررسي گروه

   ]13[.بوده است
د، در جو كه جنسيت افراتي مستقل نشان داد نتايج آزمون 

تاثير گذار نيست؛ يا ) ادراك آنان از محيط كار( سازماني
به عبارتي ديگر ميان ادراك جو سازماني مردان و زنان 
تفاوت معناداري وجود ندارد كه نتيجه به دست آمده فقط 

همخواني ندارد ولي با اكثر ، با نتايج تحقيق مقدسي
قاز و تحقيقات در اين زمينه مانند اجاقي، كوناني، پور

  ]19-15[.فوالدوند همخواني دارد
نشان داد كه نگرش  تحليل واريانسهمچنين نتايج آزمون 

ها  كاركنان در خصوص جو سازماني حاكم بر كتابخانه
ديپلم، كارداني، (با توجه سطوح مختلف تحصيلي

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

اما ميانگين جو  ]19و18[.همخواني دارد، اجاقي و پورقاز
هاي مورد بررسي با توجه به  سازماني موجود در كتابخانه

رسمي، پيماني، تبديل وضعيت يا ( سطوح استخدامي
كاركنان تفاوت معناداري با همديگر داشته ) قراردادي

است به اين صورت كه كارمنداني كه در موقعيت 
قرار داشتند )  7.94با ميانگين(ادي و تبديل وضعيت قرداد

ها را در سطح باالتري ارزيابي  جو سازماني كتابخانه
جو سازماني را در وضعيت  پيمانينمودند و كاركنان 

دست آمده با جه بهيكه نتتري توصيف نمودند  سطح پائين
نتيجه . داشته استهمخواني  قاز و اجاقيرنتايج پژوهش پو

وضعيت كلي جو سازماني در  اينكه،گيري كلي 
هاي دانشگاه مورد بررسي از وضعيت مناسبي  كتابخانه
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برخوردار نيست بنابراين استفاده از اين ابزار بين المللي 
هاي علوم پزشكي  براي ارزيابي جو سازماني كتابخانه

گردد تا ضمن شناسايي نقاط ضعف و  كشور پيشنهاد مي
رتقاء و سالم سازي قوت، راهكارهاي مناسبي جهت ا
البته . ها، فراهم گردد محيط كار كاركنان در كتابخانه

نبايد اين مساله را ناديده گرفت كه اين ابزار متناسب با 
محيط مديريتي و سازماني كشورهاي پيشرفته تهيه شده 

هاي آن تناسب كاملي  است و در بعضي از موارد، شاخص
  .هاي ايران نداشته است با محيط كتابخانه

  تشكر و قدرداني
پژوهش حاضر، حاصل بخشي از نتايج پايان نامه دكتري 

بدينوسيله از معاونت آموزشي و . باشد نويسنده اول مي
پژوهشي دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات 
تهران در جهت حمايت علمي و معنوي، تقدير و تشكر 
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ClimateQual, a New Tool for Organizational Climate 
Assessment in Medical Libraries: A Case Study 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
    Yaminfirooz M1/ Noshinfard F 2/Hariri N3/ Mohammad Esmaeil S 4 

Abstract  
 

Introduction: ClimateQual is an international survey tool, created by the Association of Research 
Libraries in 2009, for assessing organizational climate in libraries. This study aimed to assess the 
organizational climate of the libraries of Mazandarn and Babol Medical Universities based on 
ClimateQUAL indicators. 
Methods: This analytical survey was conducted in 2012. The research population included all 
library staff in the libraries of Mazandaran & Babol Medical Universities. A researcher-made 
questionnaire, based on 9 indicators included in ClimateQUAL, was used for data collection. 
ANOVA and t-test were applied for data analysis.  
Results: The Average of 96.97 and 84.108 Were found for organizational climate of libraries in 
Mazandaran and Babol University of Medical Sciences, respectively. The climate for creativity and 
innovation, teamwork, continuous learning, psychological safety and management in the libraries 
was inappropriate. T-test showed that organizational climate of the libraries was significantly 
different (P=0.012). ANOVA results indicated that the the employee’s attitudes towards 
organizational climate was significantly different (p= 0.026). 
Conclusion: ClimateQual, can be used as a standard tool for assessing organizational climate in 
libraries.  This could provide suitable strategies to promot healthy work environment for librarians.   
Keywords: ClimateQUAL, Organizational Climate, Medical Libraries, Academic medical Center 
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