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چکیده
هدف :هدف این پژوهش تعیین رابطهي بین مقاومت در برابر تغییر و بهرهوري کتابداران واحدهاي دانشگاه آزاد اسالمی در
شهر تهران است.
روش :توصیفی و از نوع همبستگی است .جامعه آماري را  241نفر از کتابداران در  44کتابخانه دانشگاه آزاد اسالمی در شهر
تهران تشکیل میدهند .ابزار گردآوري اطالعات پرسشنامه بوده و براي تجزیه و تحلیل دادهها از روشهاي آمار توصیفی و
استنباطی و نرمافزار  SPSS 22استفاده شده است .تعداد  241پرسشنامه در بین کتابخانههاي واحدهاي دانشگاه آزاد اسالمی در
شهر تهران توزیع شد که در نهایت  231پرسشنامه دریافت و مورد بررسی قرار گرفت.
یافتهها :مولفه توانایی از ابعاد «بهرهوري کتابداران» با میانگین ،3/6از مولفههاي دیگر باالتر و انگیزش با میانگین  ،1/1از
مولفههاي دیگر پایینتر است .همچنین سطح سازمانی با میانگین  1/3باالترین درصد مقاومت کتابداران در برابر تغییر و سطح
فردي با میانگین  1/6کمترین درصد مقاومت کتابداران در برابر تغییر را دارند .یافتهها نشاندهنده این مطلب است که در
کتابخانههاي واحدهاي دانشگاه آزاد اسالمی در شهر تهران سطح فردي و گروهی مقاومت در برابر تغییر کتابداران به سمت
متوسط و سطح سازمانی مقاومت در برابر تغییر کتابداران به سمت کمی باالتر از حد متوسط گرایش دارد.
نتیجهگیري :در کتابخانههاي دانشگاه آزاد اسالمی در شهر تهران توانایی کتابداران در سطح باالیی است ولی انگیزه کمی
جهت افزایش بهرهوري دارند .سطح باالي مقاومت سازمانی در مقابل تغییرات نشاندهنده عدم پذیرش تغییرات سازمانی از
سوي کتابداران است .درکل ،یافتهها نشان دادند که بین سطوح مقاومت در برابر تغییر و بهرهوري کتابداران رابطه معنیدار و
معکوس وجود دارد ،در نتیجه با افزایش مقاومت کتابداران در برابر تغییرات ،بهرهوري آنها کم میشود و برعکس.
کلیدواژهها :بهرهوري ،دانشگاه آزاد اسالمی ،کتابخانههاي دانشگاهی ،کتابداران ،مقاومت در برابر تغییر
 .نویسنده رابط afshary2000@yahoo.co.in :
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مقدمه
امروزه بهرهوري و کارایی ،ارزشمندترین جایگاه را در نزد مدیران دارد و همه در جستجوي کارایی بیشتر و اثربخشی فزونترند
و تالشهاي مدیران نیز در همین راستا شکل میگیرد تا ثبات سازمان را تضمین کند (الوانی .)2331 ،کتابخانهها و مراکز
اطالعرسانی نیز بهعنوان سازمانهایی خدماتی از این قاعده مستثنی نیستند ،و مدیران براي افزایش بهرهوري و پایداري آن تالش
میکنند .امروزه با رشد روزافزون اطالعات و دانش در زمینههاي مختلف موضوعی و نیاز پژوهشگران و محققان به اطالعات
روزآمد و جدید ،تاسیس و ایجاد سازمانهایی که بتوانند این اطالعات را به نحو مطلوب سازماندهی کرده و اشاعه دهند ،از اهمیت
زیادي برخوردار است و کتابخانه هاي دانشگاهی ،بخشی از این رسالت مهم را بر عهده دارند .کتابخانههاي دانشگاهی یکی از
مهمترین مراکز اطالعرسانی هستند که اطالعات مورد نیاز پژوهشگران را در اختیار آنها قرار داده و دانشجویان براي تهیه منبع
اطالعاتی مورد نیاز خود ،به آنها رجوع میکنند (بنیاقبال و اسدي.)2331 ،
این کتابخانه ها به منظور دستیابی به فناوري پیشرفته و ارایه خدماتی با کیفیت ،نیازمند بهبود مستمر خدمات خود با اتکاء بر
نیروي انسانی هستند .در واقع ،الزمه ارایه بهترین خدمات در کتابخانه ،استفاده بهینه از منابع و امکانات موجود و از جمله نیروي
انسانی است .با توجه به اینکه یکی از عوامل اصلی و به تعبیري مهمترین عامل بهرهوري ،منابع انسانی سازمانها هستند ،این امر میسر
نخواهد شد مگر در سایه بهرهدهی مطلوب کتابداران (صنعتجو .)2331 ،این مسئله زمانی ضروريتر میشود که به این نکته توجه
شود که دنیاي کتابداران به شدت در حال تغییر است و مسئله بهرهوري کتابداران براي انطباق با این تغییرات ضروري به نظر
میرسد .محیط الکترونیکی تغییراتی مهم در نقش کتابداران به وجود آورده است .اکنون کتابداران عالوه بر آشنایی با تجهیزات
فنی جدید ،باید از نقش آنها در سازماندهی ،ذخیرهسازي و بازیابی اطالعات نیز آگاه شوند ،داشتن شناخت از نظامهاي
اطالع رسانی الکترونیکی و کارکرد آنها براي کتابداران کافی نیست ،آنها باید در طراحی و مدیریت نظامها نیز نقش داشته باشند ،تا
بدین ترتیب خود را با تغییرات و تحوالت در امور اطالعرسانی همگام کنند.
بهرهوري فرآورده مشترک مهارتها و عالیق انسانی ،فناوري و محیط اجتماعی است .در صورتی که سرمایههاي انسانی به
خوبی توسعه یابند و به طور مناسبی به کار گرفته شوند ،بهرهوري سازمانی تضمین میشود (صنعتجو .)2331 ،در این راستا
ضروري است عواملی را که مانع رشد بهرهوري کتابداران در کتابخانههاي دانشگاهی میشود ،شناسایی و تعیین شوند.
دانشگاه آزاد اسالمی به منظور تحقق اهدافش ،ناگزیر از داشتن کتابخانههاي توانمندي است که بتواند پاسخگوي نیازهاي
آموزشی و پژوهشی خود باشد ،زیرا هدف اساسی این دانشگاه پرورش استعدادها ،انتقال و پیشبرد دانش از طریق آموزش و
پژوهشهاي علمی است (دانشگاه آزاد اسالمی .)2334 ،کتابخانههاي دانشگاه آزاد اسالمی ،جزء جداییناپذیر دانشگاه بوده و به
عنوان بخشی از مجموعه دانشگاهی به شمار میرود؛ بنابراین شایسته است که این کتابخانهها از فضا ،مجموعه ،نیروي انسانی
متخصص و سازماندهی مناسب برخوردار باشند (نصیري و عصاره.)2333 ،
تولید بیش از اندازه اطالعات ،پیدایش فناوريهاي جدید و افزایش حوزههاي موضوعی مسایل اطالعاتی متعددي را با خود به
همراه آوردهاند .در واقع با گسترش روزافزون علم و توسعه کتابخانهها ،وظایف و کارکردهاي کتابداران نیز پیچیدهتر شده است؛
بنابراین شایسته است کتابخانهها در رویارویی با چالش هاي فناورانه روز ،دیدگاه خود را تغییر دهند و پذیراي فناوريهاي جدید
باشند و همچون سایر نهادهاي اجتماعی براي افزایش بهرهوري و پایداري آن تالش کنند (صمدي .)2331 ،براي انطباق بیشتر با این
شرایط متغیر الزم است آنها همواره مجهز به دانش و مهارتهاي نوین و روزآمد باشند (زندیان و دیگران .)2331 ،براي این تغییر و
تحول عمیق در خدمات کتابخانه اي ،نخست الزم است در رفتار ،دیدگاه و دانش شخصی مدیران و کتابداران تغییراتی به وجود
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آید و این تغییر باید در فرد فرد کارکنان صورت گیرد .کتابداران باید بهطور مداوم در پی کسب دانش و مهارت جدید باشند تا در
آینده نقشی اساسی در خدمات اطالعرسانی ایفا کنند و دانش مراجعهکنندگان را درباره نظامها و منابع اطالعاتی ارتقاء دهند
(صمدي.)2331 ،
اما نظریههاي مربوط به مدیریت تغییر در سازمانها بیانگر آن است که سازمانها اگرچه باید برنامههاي تغییر را طراحی و
پیادهسازي کنند اما این تغییرها همواره با مقاومت رو به رو میشود ( .)Burke, 2002در واقع ،مقاومت در برابر تغییر یک جزء
جداییناپذیر از برنامههاي تغییر در سازمان ها است .این در سرشت انسان است که نسبت به اعمال تغییر مردد باشد ،بهویژه وقتی که
در مورد چرایی و ضرورت اقدام به آن بیاطالع است .مقاومت مانند پذیرش ،میتواند واکنشهاي مهمی را به دنبال داشته باشد.
اگر مقاومتی به عنوان نافرمانی از تغییرات در سازمان مشاهده شود ،میتواند جو سازمان را به سمت تنشهاي شدید مقاومتی سوق
دهد (استوارت و موران ،2333 ،ص .)33-33 .شواهد نشان میدهد که یکی از عواملی که میتواند راندمان کاري کارکنان را پایین
آورده و منجر به کاهش بهرهوري شود ،سطوح دفاعی آنها در برابر تغییر میباشد؛ این سطوح میتواند منشا فردي ،گروهی یا
سازمانی داشته باشد ( .)Burke, 2002اگر تغییرات از قبل تعریف و تنظیم شوند ،اقدام در جهت اعمال آنها با سهولت بیشتري
انجام میشود و مشکالت کمتري را به همراه خواهد داشت.
کتابخانهها یکی از نمادهاي رشد فرهنگی در جوامع محسوب می شوند و به تبع آن کتابداران نیز در این میان نقش پر رنگی را
ایفا میکنند .به طوري که ارتقاي دانش ،مهارت و به طور کلی ارتقاي بهرهوري آنان میتواند تاثیرات مستقیمی بر اثربخشی
کتابخانهها داشته باشد .این در حالی است که رویکردهاي اخیر ،کیفیتگرایی در سازمانها بر نیازها و تقاضاهاي مشتریان تمرکز
کرده و باور بر این است که کتابداران و به طور کلی عامالن اجرایی نقشی اساسی در این کیفیتگرایی دارند (زندیان و دیگران،
 .)2331از اینرو توجه داشتن به بهرهوري کارکنان و شناخت درست سطوح مقاومت در برابر تغییر در میان آنها یکی از
اساسیترین موضوعاتی است که باید بدان پرداخته شود .انجام این پژوهش میتواند از چند جهت ضروري به نظر برسد.
.2

از لحاظ نظري باعث توسعه دانش در این زمینه میشود که پیشتر به عنوان یک کمبود و نارسایی به آن اشاره شد.

.1

سیاستگذاران و دستاندرکاران مربوطه را متوجه عواملی میکند که میتواند بر بهرهوري کتابداران تاثیر داشته باشد؛

بنابراین آنها را نیز قادر خواهد کرد که برنامهریزيهاي مناسبتري براي ارتقاي نوآوري و کاهش مقاومت در برابر تغییر در سازمان
ارایه دهند.
کتابخانههاي دانشگاه آزاد اسالمی در شهر تهران عمالً ارتباط تنگاتنگی با تغییر و مدیریت تغییر دارند چرا که با خیل عظیمی از
تقاضاها و تحوالت محیط بیرونی رو به رو میشوند؛ بنابراین اتخاذ برنامههاي مناسب براي تغییر یکی از ضروریات اساسی این
کتابخانهها است اگرچه پژوهشهاي مختلفی به بررسی سطوح مقاومت در برابر تغییر در سازمانهاي مختلف پرداختهاند اما تاکنون
هیچ پژوهشی به بررسی رابطه این سطوح با بهرهوري کتابداران در کتابخانههاي دانشگاه آزاد اسالمی نپرداخته است .از این رو
پژوهش حاضر درصدد است که با اتخاذ رویکردي کمی به بررسی این مسائل بپردازد.
مبانی نظري
مقاومت در برابر تغییر و بهرهوري

امروزه شتاب تغییرات و پیچیدگی آن ها از یک سو و در همان حال فرایندهاي آرام و تدریجی از سوي دیگر از سرعت
واکنش سازمان ها ،براي تطبیق کاسته و بقاي آنها را به مخاطره انداخته است .از اینرو مدیران سازمانها ،به منظور دستیابی به
اهداف خود ضمن پیشبینی تحوالت آتی اثرگذار بر فعالیتهاي سازمان ،همواره باید در جهت تسهیل خالقیت و نوآوري براي
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مواجهه با تغییرات الزم گام برداشته و ناتوانی هاي اساسی سازمان را شناسایی و مرتفع سازند ،بنابراین براي تحقق این مهم،
سازمان ها باید درک درستی از ماهیت تغییرات محیطی داشته و متناسب با این تغییرات خود و کارکنانشان را براي مواجه با آن
آماده و مدیریت نمایند.
مدیریت تغییر یکی از شاخههاي مطالعات مدیریت است .باي ) ،(By, 2005در تعریف خود از مدیریت تغییر ،آن را فرایند
نوسازي مستمر جهتگیريها ،ساختار ،و قابلیتهاي سازمان براي برآوردهساختن نیازهاي متغیر مشتریان داخلی و خارجی آن
توصیف میکند .در مدیریت تغییر حداقل سه حوزه مورد بررسی قرار میگیرند که عبارتاند از :وضع فعلی سازمان؛ وضعیتی که
سازمان باید در آینده به آن دست یابد؛ و باالخره چگونگی هدایت تبدیل وضعیت سازمان از وضع فعلی به وضع مطلوب (فدایی و
ناخدا.)2333 ،
در عصر حاضر سازمانها به صورت فزایندهاي با محیطهاي پویا و در حال تغییر مواجهاند و بنابراین ،به منظور بقا و پویایی خود
مجبورند که خود را با تغییرات محیطی سازگار سازند؛ به بیان دیگر با توجه به سرعت شتابنده تغییر و تحوالت علمی ،فناوري،
اجتماعی ،فرهنگی و غیره در عصر حاضر ،سازمانهایی موفق و کارآمد محسوب میشوند که عالوه بر هماهنگی با تحوالت جامعه
امروزي ،بتوانند مسیر تغییرها و دگرگونیها را نیز در آینده پیشبینی کرده و قادر باشند که این تغییرها را در جهت ایجاد تحوالت
مطلوب براي ساختن آیندهاي بهتر هدایت کنند چرا که به گفته تافلر «تنها با بهرهگیري خالقانه از تغییر براي هدایت کردن تغییرها
است که میتوانیم از آسیب شوک آینده در امان بمانیم و به آیندهاي بهتر و انسانیتر دست یابیم» (تافلر ،2333 ،ص.)111 .
با وجود این مشاهدات مطالعات نشان میدهد که بسیاري از سازمانها نه تنها نوآور و خالق نیستند بلکه حتی در هماهنگی با
تحوالت و پیشرفتها و تغییرات عصر حاضر نیز ناتوان مانده و اغلب با شیوههاي ناکارآمد سنتی اداره میشوند .به عنوان نمونه
«پیترگرو» پژوهشگر انگلیسی که در زمینه تصمیمگیريهاي راهبردي مطالعه کرده است ،از خصوصیات ایستاي سازمانها حیرت
زده شده است و به این نتیجه رسیده است که به رغم تغییرات پیوسته در دنیا ،اغلب سازمانها و شرکتها در  21سال گذشته
زندگی میکنند و حدوداً  21سال از شرایط دنیا عقبتر هستند (پیترز و واترمن ،2331 ،ص.)13 .
موضوع مقاومت در برابر تغییرهاي سازمانی براي مدتها مورد توجه و عنایت دستاندرکاران توسعه سازمانی و صاحبنظران
و اندیشمندان علم مدیریت بوده است .نکته مهمی که وجود دارد این است که مفهوم مقاومت و طرز تلقی از آن به طور کامل به
دیدگاهها و مدل ذهنی هر فردي بر میگردد .دالیل مقاومت در برابر تغییر با توجه به شرایط ،همانطوري که اشاره شد متعدد و
متغیرند ،اما هر زمان که احتمال از دستدادن پست یا پایگاه یا رفتار غیرعادالنه یا بالاستفادهشدن صالحیتهاي فعلی وجود دارد،
مقاومت در برابر تغییر بروز میکند (فرنچ و بل ،2333 ،ص .)136 .مقاومت در برابر تغییر یک پاسخ احساسی رفتاري به تهدیدهاي
واقعی یا خیالی ،نسبت به یک کا ر جاري تثبیت شده است .هر قدر هم یک برنامه تغییر پیشنهادي از نظر فنی یا اداري کامل باشد،
این افراد سازمان هستند که آن را به اجرا در میآورند یا مانع اجراي آن میشوند (رضاییان ،2334 ،ص.)413 .
غلبه بر مقاومت در برابر تغییر میتواند دشوار باشد ،حتی اگر تغییر چندان اثري بر کارکنان نداشته باشد .اما باید تالش کرد تا
برآن غلبه شود و این تالش و امید به غلبه بر مقاومت کارکنان عنصر اصلی طراحی یک راهبرد تغییر است .اولین قدم براي غلبه بر
مقاومت کارکنان در برابر تغییر ،تجزیه و تحلیل اثر بالقوه تغییر است .باید بررسی شود که تغییر چگونه بر شغل آنها اثر میگذارد؛
این تجزیه و تحلیل باید نشان دهد که چه وجوه و جنبههایی از تغییر پیشنهادي مورد حمایت عموم کارکنان یا گروه خاصی از آنها
قرار میگیرد و در برابر کدام جنبهها مقاومت خواهد شد ،باید تا آنجا که میشود واکنشهاي منفی یا خصمانه کارکنان در برابر
تغییر را شناسایی نمود و تمام دالیل و علل بروز این واکنشها را در نظر گرفت و فهرست کرد .باید تالش کرد که احساسات و
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ترس کارکنان را درک نمود تا بدینوسیله بتوان نگرانیها و ابهامات بیهوده قابل برطرفشدن را شناسایی کرد .در انجام این تجزیه
و تحلیل ،فردي که تغییر را معرفی میکند و او را عامل تغییر مینامند ،باید بداند و بپذیرد که معموالً ایدهها و افکار جدید مشکوک
هستند و بنابراین باید آماده باشد واکنش هاي کارکنان به تغییرهاي پیشنهادي را بررسی کند و مطمئن شود که همه آنها را کامالً
درک میکند.
مشارکت کارکنان در فرایند تغییر این شانس را به آنها میدهد که نگرانی هاي خود را ابزار کنند و درباره شکل تغییر و نحوه
معرفی و اجراي آن پیشنهاد دهند و نظر خود را اعالم کنند .هدف این کار ایجاد حس مالکیت در آنهاست؛ یعنی ،احساس کنند که
تغییر چیز خوبی است و چون خود در برنامهریزي و معرفی و اجراي آن مشارکت داشتهاند ،پس میتوان آن را پذیرفت .به این
ترتیب تغییر مورد نظر مدیران ،تغییر مورد نظر کارکنان میشود .کارکنان آنچه را که خود در ایجادش سهیم بودهاند ،میپذیرند .در
این راستا ،باید طوري تغییرهاي پیشنهادي به اطالع کارکنان برسد و به نحوي بیان شود که ترسهاي بیهوده آنها را از بین ببرد .باید
از تمام ابزارها و مجراهاي ارتباطی مثل اطالعیهها ،خبرنامهها و اینترنت استفاده کرد .اما بهترین روش ،ارتباط مستقیم و رودرروي
کارکنان با مدیران از طریق یک سیستم تیمی گزارشرسانی است (.)Armstrong, 2001, p. 121
بهرهوري به عنوان یکی از معیارهاي سنجش فعالیتها ،با در نظر گرفتن هدف و مقصد مدنظر از دو زاویه مجزا قابل بررسی
است .از یک سو ،نقش مفید و موثر بودن فعالیت در دستیابی به هدف ترسیمی مورد ارزیابی قرار گرفته و از سوي دیگر بـازده
فعالیت مطرح میشود .براین اسـاس میتوان بهرهوري را بر مبناي تعاریف استانداردهاي مدیریت کیفیت به دو مولفه تجزیه کرد:
اثربخشی :میزانی که فعالیتهاي برنامهریزي شده تحقق یافته و نتایج برنامهریزيشده به دست آمده است( .کار درستکردن)
کارآیی :رابطه بین نتیجه بدست آمده و منابع استفاده شده( .درست کارکردن)
بنابراین بهرهوري عبارت است از تحقق همزمان اثربخشی و کارایی :بهرهوري = اثربخشی  +کارایی (ابطحی و کاظمی.)2333 ،
بر اساس نظریه هرسی و گلداسمیت ) (Hersey & Goldsmit, 1980بهرهوري نیروي انسانی تابعی از هفت عامل توانایی،
وضوح ،حمایت سازمانی ،انگیزه ،ارزیابی ،اعتبار و محیط است که به مدل «اچیو» 2شهرت دارد.
کتابخانهها به عنوان سازمانهایی اجتماعی ،هم از محیط تاثیر میپذیرند و هم بر آن تاثیر میگذارند .محیط کتابخانهها پیوسته
در حال تغییر هستند و هماهنگی با این تغییرات براي آنها اجباري است .اما تغییرات در هر زمینهاي به محض پیدایش مورد استقبال
فراگیر و همه جانبه قرار نمیگیرد و پیدایش مقاومتها صرفنظر از شدت و ضعف آنها طبیعی است .از آنجا که افراد از قبل با
روشهایی براي انجام کارها آشنا شدهاند که به نظر آنها براي انجام امور بسیار مناسب است ،اعمال تغییرات را به سادگی
نمی پذیرند چرا که تغییر افراد را ناچار به یادگیري مجدد و جابجایی شغلی خواهد کرد و این امر براي آنها ناگوار است و موجب
مقاومت کتابداران خواهد شد .اینگونه مقاومتها سبب میشود تا بهرهوري کارکنان تحتالشعاع قرار گرفته و کاهش یابد .از اینرو
مدیران کتابخانه ها به منظور دستیابی به اهداف خود همواره باید در جهت تسهیل و نوآوري براي مواجهه با تغییرات الزم گام
بردارند.
پیشینه پژوهش
در جستجوهاي انجام شده مشخص گردید که تعداد پژوهشها در زمینه رابطه بهکارگیري سطحهاي مقاومت در برابر تغییر در
کتابداران کتابخانههاي دانشگاهی بر بهرهوري آنها محدود است .با توجه به اینکه کتابخانهها نهادهایی خدماتی محسوب میشوند،
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محقق پژوهشهایی که با متغیرهاي پژوهش در سازمان هاي خدماتی انجام گرفته را در داخل و خارج از کشور انتخاب نموده و با
توجه به محدودیت هاي موجود در این زمینه موارد زیر را به عنوان پیشینه پژوهش مورد مطالعه و بررسی قرار داده است.
ونکاتش) ،(Vankatesh, 2000در پژوهشی با عنوان «توسعه نظري از مدل پذیرش فناوري» به منظور تشویق کاربران در
استفاده مداوم از ابزارها و فناوري هاي جدید در کتابداري ،به این نتیجه رسید که مدیران و طراحان کتابخانهها باید درک درستی از
عواملی داشته باشند که میتواند بر پذیرش یا مقاومت کتابداران تاثیر داشته باشد .این محقق نشان داده است دو عامل اساسی تاثیر
بسزایی بر درک کتابداران دارد که عبارتاند از :الف) انتظار میزان کاري که الزم است براي فناوري جدید انجام شود؛ ب) انتظار
عملکرد و کارایی الزم از فناوري موجود .بدین ترتیب میتوان اذعان داشت چنانچه استقرار فناوري بتواند امور محوله را تسهیل
بخشد و خود نیز داراي کارایی باالیی باشد ،میزان پذیرش آن فناوري بین کتابداران بیشتر است.
اورگ ) ،(Oreg, 2003در پژوهشی با عنوان «مقاومت در برابر تغییر :توسعه مقیاسهاي تفاوتهاي فردي» نشان داده است
که عوامل فردي (عدم تمایل به از دستدادن کنترل ،عدم انعطافپذیري روانی ،عدم توانایی تطبیق در موقعیتهاي جدید،
قراردادن سطوح پایین اولویت براي تغییرات ،عدم تمایل به رهاکردن عادات قدیمی) ویژگیهاي شخصیتی تاثیر معنیداري بر
پذیرش یا مقاومت نسبت به تغییر دارد .او خاطر نشان ساخت که مقاومت در برابر تغییر یک رفتار آشکار در شرایط خاص محسوب
میشود که او آن را مقاومت حوزه خاص تغییر نام نهاد.
کاردینا و ویکس) ،(Cordina & Wicksبه پژوهشی با عنوان «تغییر نقش کتابداران بخش مرجع دانشگاهی در طول 21
سال» پرداختهاند .در این پژوهش آنها تغییر در کتابداران را بزرگترین چالش براي مدیران کتابداري در هند میدانند .و براي رفع
این چالش ،کارکنان حوزه اطالعات و کتابخانهها قبل از هر اقدام دیگري باید مهارتها و تواناییهایشان را بهبود و ترفیع بخشند.
این تغییر اساسی در مهارتها میتواند در بهترین حالت کتابداران را براي ارایه خدمات به کاربران بر سرشوق آورد و همچنین این
تغییرها میتواند به آنها کمک کند که به اهداف سازمانی دست پیدا کنند.
پوگ ) ،(Pugh, 2007در پژوهشی با عنوان «مدیریت تغییر در خدمات اطالعاتی» ماهیت تغییر را با توجه به تنوع و غیرقابل
پیش بینی بودن خدمات کتابداري به صورت زیر مشخص نموده است :محیط فعالیت کتابداران به گونهاي است که در آن تخصص
میان رشته اي ،تغییر ساختاري در کتابخانه ،و مقدار پیچیدگی آن با مسایل اقتصادي ،خصوصیسازي کتابخانهها و مراکز اطالعاتی،
رقابت و همکاري با مجموعههاي بسیار بزرگ شبکهاي همچون گوگل و غیره گره خورده است .تمامی این ویژگیها نیازمند
مهارتها و شایستگیهاي جدید براي کتابداران میباشد.
دینش و نیکام ) ،(Dinesh & Nikamدر پژوهشی با عنوان «نوآوري و مدیریت تغییر در کتابداري و اطالعرسانی» از نقطه
نظر راهبردي به بررسی نوآوري و مدیریت تغییر در کتابخانههاي دانشگاه مهندسی کارناتاکاي کشور هند پرداختهاند .در این
پژوهش راهبرد هاي خلق نوآوري در محیط داخلی و نیز راهبردهایی که براي مقاومت در مقابل تغییر وجود دارد مورد بررسی قرار
گرفت و نتایج نشان داد در صورتی که تغییرات همراه با نوآوري باشد ،کتابخانهها خودشان را با آخرین محیطهاي فناوري
اطالعاتی وفق میدهند.
پراکاش) ، (Prakash, 2010در پژوهشی با عنوان «رویکرد سیستمی براي مقابله با مقاومت در برابر تغییر در کارکنان
کتابخانههاي پژوهشی و دانشگاهی هند» نشان داد که تقویت تفکر سیستمی یعنی تغییر نگرش و افزایش شایستگی کتابداران
می تواند مقاومت در برابر تغییر را کاهش دهد .یادگیري و تمایل به ارایه خدمات ابعاد تغییر نگرش و شایستگی فردي و شایستگی
حرفهاي دو بعد شایستگی را تشکیل میدهند.
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گونکالوز و گونکالوز) ، (Gonçalves & Gonçalves, 2012پژوهشی را با عنوان «غلبه بر مقاومت در برابر تغییر در
سازمان فناوري اطالعات» انجام دادند .نتایج پژوهش نشان داد سه مرحله آمادهسازي (ایجاد محیطی مناسب) ،مشاهده (شناسایی
موارد مقاومت) و اقدام (طراحی و اجراي صحیح) میتواند مقاومت در برابر تغییر را کاهش دهد .همچنین آنها معتقدند که
مدیریت باید در تمام مراحل نقش مشاوره را ایفا نماید.
استیو و آلوز ) ، (Esteves and Alves, 2013در پژوهشی با عنوان «پیادهسازي زیرساختهاي فناوري اطالعات و
مقاومت در برابر تغییر» پرداختهاند ،نتایح پژوهش آنان که در صنعت گردشگري انجام شده بود ،نشان داد که افزایش آگاهی
کارکنان از روشهاي نوین و لزوم تغییر در روند کار و همچنین تغییر عادتهاي رفتاري کارکنان میتواند مقاومت در برابر تغییر را
کاهش دهد.
قوجق و دیگران ( )2331به پژوهشی با عنوان «توصیف نگرش مدیران ستادي ادارات تربیت بدنی استان گلستان نسبت به ابعاد
مدیریت تغییر» پرداخته اند .نتایج پژوهش نشان داد که نگرش مدیران ستادي نسبت به اجرا و درک تغییر نسبت به ابعاد مدیریت
تغییر بیش از حد مورد انتظار است و نگرش آنان به دلیل هزینه باالي استفاده از فناوري روز جهانی و استفادهنکردن از متخصصان
امر ،نسبت به تثبیت و برنامهریزي تغییر در حد مورد انتظار نیست .بین نگرش مدیران ستادي نسبت به مدیریت تغییر و میزان
تحصیالت آنها ،گرایش تحصیلی آنان ،سن و سابقه کار مدیران ارتباط معنیداري یافت نشده است .مدیران داراي تحصیالت
تکمیلی با گرایش مرتبط و همچنین مدیران با سابقه ،در اجراي برنامههاي تغییر ،موفقتر عمل میکنند.
جعفري و حنیفی ( )2336به پژوهشی با عنوان «نگرش و عملکرد مدیران دانشگاههاي آزاد اسالمی منطقه  3بر مبناي ابعاد و
مولفههاي مدیریت تغییر و ارایه چارچوب ادراکی مناسب» پرداختهاند .نتایج نشان داد عدم تفکر خالق و نوآوري ،عدم روحیه
اعتماد و امنیت فردي و همچنین عملکرد ضعیف مدیران از موانع اصلی تغییرات درون سازمانی است.
اورک و درویشپور ( )2333به پژوهشی با عنوان «راهکارهاي موثر بر کاهش مقاومت در برابر تغییر از دیدگاه اساتید و
کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی» پرداخته اند .نتایج نشان داد که از دیدگاه اساتید و کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی واحد ایذه ،توجه
به عواطف و احساسات ،مشورتکردن با آنها ،اعتماد به کارکنان و اختیاردادن به آنها بر کاهش مقاومت آنان در برابر تغییر موثر
است .بنابراین مسئوالن دانشگاه میبایست قبل از هر تغییري در سیستم ،بسترسازيهاي الزم آن را فراهم نموده و در این راستا به
خواستههاي اساتید و کارکنان خود توجه نمایند.
جعفرپور ( )2333در پژوهشی با عنوان «مطالعه ابعاد و نقش مقاومت فردي در برابر تعهد به تغییرات برنامهریزيشده سازمانی» به
ارایه و ارزیابی یک مدل مفهومی از رابطهي میان مقاومت در برابر تعهد به تغییرات برنامهریزيشده سازمان پرداخته است .مطابق
نتایج بهدستآمده در این پژوهش ،مقاومت فردي در برابر تغییرات برنامهریزيشده سازمانی ،رابطه معنیداري با تعهد در برابر
تغییرات سازمانی ندارد .همچنین همبستگی بین سطح تحصیالت و تعهد نسبت به تغییر ،معکوس و همبستگی بین سابقه کار و
مقاومت فردي مستقیم بوده است .فقدان پاسخهاي خالقانه نیز به عنوان مهمترین عامل مقاومت کارکنان و مدیران در برابر تعهد به
تغییر شناخته شد.
فدایی و ناخدا ( )2333به پژوهشی با عنوان «طراحی مدل مدیریت تغییر در کتابخانههاي دانشگاهی ایران :مطالعه دلفی» که
هدف آن طراحی مدل مدیریت تغییر در کتابخانههاي دانشگاهی ایران بوده است پرداختهاند .در نتیجه این پژوهش مدل مدیریت
تغییر در کتابخانههاي دانشگاهی ایران به دست آمد .این مدل شامل  1مرحله اصلی است که عبارتند از :مرور وضعیت کنونی؛
تحلیل و شناخت کاربران؛ برنامهریزي؛ اجراي تغییر؛ و حفظ دستاوردهاي تغییر .همچنین در هر مرحله اقداماتی الزم است انجام
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گیرد .این اقدامات عبارتند از :اجراي آزمایشی مدل پیشنهادي پژوهش در دانشگاههاي مختلف؛ تهیه ابزار براي انجام اقدامات مدل،
بررسی ترتیب و توالی انجام اقدامات ،و تعیین زمان الزم براي انجام هر اقدام.
اعتباریان و دیگران ( )2332در پژوهشی با عنوان «عوامل موثر بر بهرهوري کارکنان بر اساس مدل اچیو مطالعه موردي:
کارکنان بیمارستان دکتر شریعتی اصفهان» با روشی توصیفی پیمایشی به بررسی عوامل موثر بر بهرهوري کارکنان پرداختهاند.
مولفههاي این پژوهش شامل موارد زیر بودند :توانایی ،وضوح و شفافیت ،کمک و حمایت سازمانی ،انگیزش ،ارزیابی ،اعتبار،
محیط و تناسب مح یطی .نتایج حاکی از آن بود که از بین هفت عامل فوق ،تنها انگیزش موثرترین عامل بر بهرهوري کارکنان و
عواملی مانند حمایت سازمان از کارکنان و توانایی و مهارت در اولویتهاي بعدي قرار گرفتند.
صلواتی و دیگران ( )2331در پژوهشی با عنوان «فراموشی سازمانی و مقاومت در برابر تغییر» به بررسی رابطه بین فراموشی
سازمانی و مقاومت در برابر تغییر پرداختهاند .یافتههاي نهایی پژوهش حاکی از وجود ارتباط مثبت و معنیدار ،بین فراموشی
سازمانی و ابعاد آن (شامل هدفمندبودن و تصادفیبودن) با مقاومت در برابر تغییر میباشد .بدین ترتیب میتوان گفت فراموشی
سازمانی مبنایی براي مقاومت در برابر تغییر در سازمان خواهد شد.
مدل مفهومی پژوهش
مدل مفهومی پژوهش حاضر ،مبین رابطه بین مقاومت در برابر تغییر و بهرهوري از طریق مولفههاي این دو متغیر و برگرفته از
مدل واین و اندي ( )2001و بورک ( )2002در سه سطح فردي ،گروهی و سازمانی با  3مولفه اضطراب و پریشانی ،ترس از
شکست ،گذشتهنگري ،منفینگري ،واقعیتگریزي ،تخریب رهبري ،عدم پیروي گروهی ،عدم الزام به تغییر و بر جايماندن
تغییرات قبلی و همچنین بهرهوري هرسی و گلداسمیت ( )1980با  3مولفه توانایی ،وضوح ،حمایت سازمانی ،انگیزش ،ارزیابی،
اعتبار و سازگاري با محیط می باشد؛ بنابر این ساختار کلی پژوهش مطابق با نمودار زیر مورد بررسی و سنجش قرار گرفته است.

اضطراب

توانایی

ترس از شکست

نگریگذشته

وضوح
سطح فردی

حمایت
مقاومت در

نگریمنفی

برابر تغییر

گریزیواقعیت
تخریب رهبری

بهرهوری
کتابداران

انگیزش
ارزیابی

سطح گروهی
عدم پیروي گروهی

اعتبار
عدم الزام به تغییر

سطح سازمانی

سازگاری

ماندن جایبر
تغییرات قبلی

شکل  -1مدل مفهومی پژوهش
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روش پژوهش
روش پژوهش مطالعه حاضر توصیفی از نوع پیمایشی است که با هدف تعیین رابطهي بین مقاومت در برابر تغییر و بهرهوري
کتابداران واحدهاي دانشگاه آزاد اسالمی در شهر تهران انجام شده است.
جامعه آماري این پژوهش ،کتابداران کتابخانههاي واحدهاي دانشگاه آزاد اسالمی در شهر تهران بودند که تعداد آنان در زمان
پژوهش برابر با  241نفر بوده است .با عنایت به کوچکبودن جامعه آماري و جهت بررسی کامل صفات و ویژگیهاي جامعه،
نمونهگیري انجام نشد و کل جامعه آماري به شیوه سرشماري مورد بررسی قرار گرفت.
در این پژوهش ،از دو پرسشنامه براي گردآوري دادهها استفاده شد .براي جمعآوري دادههاي مربوط به مقاومت در برابر تغییر
با مبنا قراردادن مدل واین و اندي ) ، (Wayne & Andy, 2001و بورک) ،(Burke, 2012پرسشنامهاي مشتمل بر  11گویه
تنظیم گردید .پرسشنامه بهرهوري نیز برگرفته از نظریه هرسی و گلداسمیت ) ،(Hersey & Goldsmith, 1980با  13گویه
بکار گرفته شد.
براي تعیین درجه پایایی پرسشنامه ها از ضریب آلفاي کرونباخ استفاده شد که مقدار آن براي پرسشنامه مقاومت در برابر تغییر
 1/33درصد و براي پرسشنامه بهرهوري نیز  1/33درصد بود ،که این مقدار نشان دهنده پایایی هر دو پرسشنامه است .همچنین
مقیاس اندازهگیري هر دو پرسشنامه ،طیف لیکرت پنج گزینهاي بوده است.
تجزیه و تحلیل دادهها
در پژوهش حاضر تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از فنون و روشهاي آمار توصیفی نظیر تهیه جداول فراوانی ،محاسبه
شاخصهاي آماري و همچنین از روشهاي آمار استنباطی آزمون  T-testبراي آزمون میانگین متغیر ،آزمون ضریب همبستگی
پیرسون براي بررسی رابطه بین متغیرها استفاده شد.
در بررسیهاي تحلیلی ،قبل از انجام آزمون فرضیهها ،سطح آزمون (حداکثر خطاي نوع اول قابل قبول  )αهمانند اکثر
تحقیقات ،برابر مقدار  α=1/12-1/11در نظر گرفته شد .به این ترتیب میتوانیم با توجه به سطح معنیداري به دستآمده فرضیهاي
را با ادعاي  1/33یا  1/31رد یا تایید کنیم.
یافتههاي پژوهش
آمار توصیفی  :توزیع فراوانی جنسیت ،سن ،میزان تحصیالت و سابقه خدمت کتابداران پس از بررسی به تفکیک در جدول 2
نشان داده شده است.
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جدول  : 1توزیع فراوانی مربوط به پرسشنامه
مشخصات اصلی

جنسیت

سن

تحصیالت

سابقه خدمت

گزینهها

فراوانی

درصد

مرد

43

36/3

زن

36

63/3

جمع کل

231

211/1

 11تا  31ساله

26

22/3

 31تا 41ساله

11

41/3

 41تا  11ساله

13

43/3

 11سال به باال

1

3 /3

جمع کل

231

211/1

دیپلم

11

24/3

کاردانی

26

22/3

کارشناسی

63

46/3

کارشناسی ارشد

31

11/3

دکتري

2

1 /3

جمع کل

231

211/1

زیر  1سال

23

21/6

 1تا  21سال

23

24/2

 21تا  21سال

33

14/4

 21تا  11سال

43

34/3

 11سال به باال

23

24/2

جمع کل

231

211/1

آزمون فرضیهها :در این پژوهش ،فرضیه اصلی در قالب سه فرضیه فرعی مورد بررسی قرار گرفت.
فرضیه اول :بین سطح فردي مقاومت در برابر تغییر و بهرهوري کتابداران واحدهاي دانشگاه آزاد اسالمی در شهر تهران
همبستگی منفی وجود دارد.
جدول  :2آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین سطح فردي مقاومت در برابر تغییر و بهرهوري کتابداران
متغیرها

سطح فردي مقاومت در برابر تغییر
بهرهوري کتابداران

ضریب همبستگی پیرسون

سطح معنیدار

نتیجهگیري

-1/33

1/111

تایید فرضیه

سطح معنیداري ( )sig=0.000آزمون پیرسون که در جدول  1مشاهده میشود ،نشاندهنده تأیید رابطهي معنیدار بین دو
متغیر سطح فردي مقاومت در برابر تغییر و بهرهوري کتابداران ،در سطح اطمینان  33درصد است .همچنین میزان ضریب همبستگی
بدست آمده از آزمون پیرسون ( )-1/33حاکی از رابطهي معکوس بین این دو متغیر است؛ یعنی هر چه سطح فردي مقاومت در
برابر تغییر بیشتر باشد میزان بهرهوري نیز کمتر میباشد و برعکس.
فرضیه دوم :بین سطح گروهی مقاومت در برابر تغییر و بهرهوري کتابداران واحدهاي دانشگاه آزاد اسالمی در شهر تهران
همبستگی منفی وجود دارد.
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جدول  :3آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین سطح گروهی مقاومت در برابر تغییر و بهرهوري کتابداران
متغیرها

ضریب همبستگی پیرسون

سطح معنیدار

نتیجهگیري

-1/43

1/111

تایید فرضیه

سطح گروهی مقاومت در برابر تغییر
بهرهوري کتابداران

سطح معنیداري ( )sig=0.000آزمون پیرسون که در جدول  3مشاهده میشود ،نشاندهنده تأیید همبستگی منفی بین دو
متغیر سطح گروهی مقاومت در برابر تغییر و بهرهوري کتابداران ،در سطح اطمینان  33درصد است .همچنین میزان ضریب
همبستگی بدست آمده از آزمون پیرسون ( )-1/43حاکی از رابطهي معکوس بین این دو متغیر است به این معنی که هر چه سطح
گروهی مقاومت در برابر تغییر بیشتر باشد میزان بهرهوري نیز کمتر است و برعکس.
فرضیه سوم :بین سطح سازمانی مقاومت در برابر تغییر و بهرهوري کتابداران واحدهاي دانشگاه آزاد اسالمی در شهر تهران
همبستگی منفی وجود دارد.
(جدول  )4آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین سطح سازمانی مقاومت در برابر تغییر و بهرهوري کتابداران
متغیرها

ضریب همبستگی پیرسون

سطح معنیدار

نتیجهگیري

-1/34

1/111

تایید فرضیه

سطح سازمانی مقاومت در برابر تغییر
بهرهوري کتابداران

همانطور که در نتایج جدول  4مشاهده میگردد )sig=0.000( ،میتوان ادعا نمود که با  33درصد اطمینان بین سطح
سازمانی مقاومت در برابر تغییر و بهرهوري کتابداران ،رابطهي معنیداري برقرار میباشد .مقدار ضریب همبستگی پیرسون -1/34
میباشد که به معنی رابطهي معکوس بین این دو متغیر است به این معنی که هر چه سطح سازمانی مقاومت در برابر تغییر بیشتر باشد،
بهرهوري کتابداران پایین میآید و برعکس.
فرضیه اصلی پژوهش :بین مقاومت در برابر تغییر و بهرهوري کتابداران واحدهاي دانشگاه آزاد اسالمی در شهر تهران همبستگی
منفی وجود دارد.
جدول  :5آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین مقاومت در برابر تغییر و بهرهوري کتابداران
متغیرها

مقاومت در برابر تغییر
بهرهوري کتابداران

ضریب همبستگی پیرسون

سطح معنیدار

نتیجهگیري

-1/43

1/111

تایید فرضیه

با توجه به جدول  1نتایج آزمون پیرسون ( )sig=0.000حاکی از تأیید رابطهي فوق میباشد ،یعنی بین بهرهوري کتابداران و
مقاومت در برابر تغییر آنها در سطح  33درصد اطمینان ،رابطه برقرار است؛ به عبارتی فرضیه اصلی پژوهش تأیید میشود .البته این
رابطه معکوس است به عبارتی ،هر چه مقاومت در برابر تغییر کتابداران بیشتر باشد ،میزان بهرهوري آنها کمتر است و یا برعکس.
الزم به ذکر است که میزان ضریب همبستگی پیرسون در این رابطه  -1/43میباشد.
نتیجهگیري
نتایج این پژوهش نشان داد که بین مقاومت در برابر تغییر و بهرهوري کتابداران کتابخانههاي واحدهاي دانشگاه آزاد اسالمی در
شهر تهران رابطه منفی و معنیداري وجود دارد .در سطح فردي میزان باالي اضطراب و واقعیتگریزي کتابداران منجر به مقاومت
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آنان در برابر تغییرات میشود .در نتیجه با افزایش مقاومت در سطح فردي ،بهرهوري آنها کاهش مییابد .نتیجه به دستآمده از این
مؤلفه مشابه یافتههاي پژوهشهاي قبلی اورک و درویشپور ( ،)2333جعفرپور ( ،)2333اورگ ( ،)2003کاردینا و ویکس ()2004
و استیو و آلوز ( )2013است .در سطح گروهی نیز کتابداران بیشتر با تخریب رهبري مقاومت خود را به تغییرات نشان میدهند .به
این ترتیب با افزایش مقاومت در سطح گروهی ،بهرهوري آنها کم میشود .نتیجه به دستآمده از این مؤلفه نیز مشابه یافتههاي
پژوهشهاي جعفري و حنیفی ( ،)2336اعتباریان و دیگران ( )2332و پراکاش ( )2010میباشد .در سطح سازمانی نیز کتابداران
الزام به تغییرات را ضروري نمی دانند و بیشتر تمایل دارند شرایط و وضعیت قبلی را حفظ کنند در نتیجه با افزایش مقاومت در سطح
سازمانی ،بهرهوري کتابداران کاهش مییابد .نتیجه به دستآمده از این مؤلفه نیز مشابه یافتههاي پژوهشهاي قبلی جعفري و حنیفی
( ،)2336صلواتی و دیگران ( ،)2331ونکاتش ( )2000و دینش و نیکام ( )2009میباشد.
پیشنهادها


با توجه به اینکه میزان اضطراب و ترس از شکست در کتابداران باالتر از حد متوسط است ،پیشنهاد میشود تا مدیران

احساسات و عواطف کتابداران را در ایجاد تغییر در نظر گرفته و ترس از اینکه تغییر ،موقعیت آنها را به خطر خواهد انداخت ،از
بین ببرند.


براي کاهش منفینگري و واقعیتگریزي ،باید فضایی ایجاد کرد تا کتابداران با اعتماد و اطمینان نسبت به یکدیگر ،در

جهت تحقق برنامههاي تغییر همدیگر را پشتیبانی کنند.


پیشنهاد میشود بستري مناسب براي افزایش خالقیت و نوآوري در بین کتابداران ایجاد شود ،براي حصول این امر الزم

است تا مدیران موقعیت هر کتابدار را تشخیص دهند.



همچنین پیشنهاد میشود تا روابط صحیحی بین کارکنان برقرار شود.
براي کاهش مقاومت در سطح گروهی ،پیشنهاد می شود تا مدیران در اجراي برنامه تغییر به کتابداران اعتماد کرده و

اختیارات اجرایی الزم را به آنها واگذار و خود نقش رهبر را ایفا کنند.


همچنین پیشنهاد میشود مدیران با اتخاذ رویکرد مبتنی بر هدف ،نسبت به شفافسازي اهداف تغییر براي کتابداران اقدام

نمایند.


براي کاهش مقاومت در سطح سازمانی ،پیشنهاد میشود تا کتابداران در برنامه تغییر مورد مشورت قرار گرفته و در

تصمیمگیري ها مشارکت داده شوند تا با آگاهی نسبت به برنامه تغییر ،به پذیرش و اجراي آن اقدام نمایند.


تصمیمات مدیران در باره کتابداران منطبق با قا نون باشد تا با جلب رضایت کتابداران و کاهش مقاومت در برابر تغییر،

بهرهوري باالتري را به دست آورند.
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