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چکیده
هدف :هدف اين مقاله ،ارائه يک مدل نظری از چسبندگی دانش و آموختهزدايی بهعنوان عوامل مؤثر بر
فرايند تغيير برنامهريزی شده در کتابخانهها است تا نشان دهد اين عوامل چگونه میتوانند بر هر مرحله از
فرايند تغيير اثر بگذارند.
روش :با بررسی متون مربوط به مديريت تغيير ،يک چارچوب نظری بر پايه "نظريه تغيير سه مرحلهای"،

"نظريه ميدانی" و "مدل نيروهای ميدانی" لوين استخراج و فرايند تغيير برنامهريزی شده در سه مرحله
(انجمادزدايی ،اجرای تغيير و انجماد مجدد) ترسيم شد .نيروهای مؤثر بر هر مرحله از اين فرايند ،با استفاده
از نظريه ميدانی ،و نيروهای بازدارنده و پيشبرنده در دو بعد فردی و سازمانی شناسايی شدند .از ميان
نيروهای بازدارنده ،بر پايه نظريه زوالنسکی ،چسبندگی دانش و عوامل فردی و سازمانی مؤثر بر ايجاد آن ،و
از ميان نيروهای پيشبرنده ،آموختهزدايی در دو سطح فردی و سازمانی مورد تحليل قرار گرفت.
یافتهها :تغيير برنامهريزی شده در صورتی با موفقيت همراه است که عوامل فردی و سازمانی چسبندگی
دانش بهعنوان نيروهای بازدارندة تغيير کاهش ،و آموختهزدايی فردی و سازمانی بهعنوان نيروهای پيشبرنده
تغيير افزايش يابند.
اصالت :گرچه در متون به نيروهای بازدارنده و پيشبرنده تغيير تأکيد شده ولی تاکنون ،به تحليل اين نيروها
از منظر چسبندگی دانش و آموختهزدايی در سه مرحله انجمادزدايی ،اجرای تغيير و انجماد مجدد پرداخته
نشده است .مدل نظری ارائه شده میتواند به تسهيل و موفقيت مديريت تغيير در سازمانها و بهويژه
کتابخانهها کمک کند.
واژههاي كلیدي :مديريت تغيير ،تغيير برنامهريزی شده ،چسبندگی دانش ،آموختهزدايی
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مقدمه
تغيير الزمه زندگی است .همانطور که سِنگه 1و همکارانش معتقدند ،مواجه شدن با تغييرات
برای حفظ حيات و پويايی امری ناگزير است (سنگه و ديگران ،1390 ،ص .)24-19 .زمانی تغيير
به توسعه سازمان کمک میکند که مديريت شود .مديريت موفق تغيير و شناسايی عوامل مؤثر بر
موفقيت فرايند تغيير ،دغدغه بسياری از مديران و دستاندرکاران تغيير در سازمانهای خدماتی و از
جمله کتابخانهها است .نمونههای متعددی از گزارشها و پژوهشها وجود دارد که نشان دهنده
ناکامی پروژههای تغيير است (برای نمونه بنگريد به Xiongwei, 2009; Yaseen and Okour,

 .)2011اهميت شناسايی عوامل مؤثر بر موفقيت فرايند تغيير سبب شده است تا پژوهشها و
مطالعههای وسيعی (همانند  )Gaertner, 1989; Galpin, 1996در اين زمينه انجام شود .از
برونداد اين پژوهشها میتوان دريافت که عوامل مؤثر بر فرايند تغيير ،برخاسته از ابعادِ درون و
برون سازمانی ،و سطوح فردی و سازمانی است.
در مقاله حاضر ،به عوامل درون سازمانی تغيير در سطوح فردی و سازمانی در کتابخانهها توجه
میشود .چارچوب نظری اين مقاله به لحاظ مفاهيم ،با پژوهشهای اين حوزه متفاوت است .هدف
نوشتار حاضر آن است تا در قالب مدلی نظری و با درنظر داشتن ارتباط فرايند تغيير سازمانی با
دانش فردی و سازمانی ،به طرح عواملی بپردازد که به نقش آنها در موفقيت يا شکست فرايند تغيير

سازمانی کمتوجهی شده است .به اين منظور ،نخست به بحث پيرامون فرايند "تغيير برنامهريزی
شده "2در چارچوب نظريه تغيير سه مرحلهای لوين 3میپردازيم .پس از آن ،به نظريه ميدانی 4و

مدل نيروهای ميدانی 5لوين اشاره میکنيم .در ادامه و با هدف نشان دادن عوامل مؤثر بر فرايند

تغيير برنامهريزی شده سازمانی ،به ارتباط آموختهزدايی و چسبندگی دانش با تغيير سازمانی پرداخته
میشود .در بخش نهايی ،سعی میشود تا با تمرکز بر آموختهزدايی و چسبندگی دانش در فرايند
تغيير برنامهريزی شده ،مدلی نظری از نيروهای پيشبرنده و بازدارنده تغيير در هر مرحله از اين
فرايند ترسيم شود .اين مدل ،با ارائه/عرضة شمايی تحليلی از نوع و جهت نيروهای مؤثر بر هر
1. Senge
2. Planned change
3. Lewin’s three step change theory
4. Field theory
5. Force field model
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مرحله از فرايند تغيير برنامهريزی شده ،مديران و دستاندرکاران تغيير در کتابخانهها را با برخی
جنبههای فردی و سازمانیِ تغيير (که در ارتباط با آموختهزدايی و چسبندگی دانش هستند) ،آگاه
میسازد .انتظار میرود با درنظر داشتن مؤلفههای مطرح در اين مدل بتوان به تسهيل و موفقيت
مديريت تغيير برنامهريزی شده در کتابخانهها کمک کرد.

تغییر برنامهریزي شده و نیروهاي مؤثر بر آن
تغيير برنامهريزی شده يکی از انواع تغيير سازمانی 1است و به هر نوع فعاليت آگاهانهای گفته
میشود که بر پايه برنامهای مشخص از سوی سازمان برای اعمال تغييرات مورد نظر به اجرا در
میآيد ( .)Lewin in Liu, 2009برای فرايند تغيير برنامهريزی شده ،مدلهای مختلفی (همانند
مدل  5مرحلهای جادسون ( ،)Judson, 1991مدل  8مرحلهای کوتر ( ،)Kotter, 1995مدل 9
مرحلهای گالپين ( ))Galpin, 1996مطرح شده است .برخی از اين مدلها ،تغيير را به يک بُعد
محدود ساخته و مراحلی را برای آن برشمردهاند ،اما پايه اغلب آنها نظريه تغيير سه مرحلهای لوين
است .همانگونه که در بخش بعد خواهد آمد ،نظريه تغيير سه مرحلهای و نظريه ميدانی لوين،
چارچوبی کلی را فراهم میسازد تا بر پايه آن بتوان به بحث پيرامون نيروهای مؤثر بر تغيير در هر
مرحله از تغيير برنامهريزی شده پرداخت.
نظریه تغییر سه مرحلهاي لوین
تغيير برنامهريزی شده و بحث پيرامون فرايند آن را نخستين بار لوين ( )Lewin, 1951مطرح
کرد .لوين ،فرايند تغيير برنامهريزی شده را شامل سه مرحله میداند؛
 -1انجمادزدايی .2در اين مرحله ،ضرورت و درک نياز به تغيير احساس میشود و سازمان برای
تغيير آماده میشود .از نظر لوين اگر انجمادزدايی بهخوبی انجام نشود ،احتمال شکست افزايش
میيابد.

 .1انواع تغيير سازمانی :تغيير بنيادين ( ،)Radical changeتغيير توسعهای ( ،)Developmental changeتغيير تحولی
( ،)Transformational changeتغيير انتقالی ( ،)Transitional changeتغيير تکاملی ( ،)Evolutionary changeتغيير
انقالبی ( )Revolutionary changeو تغيير برنامهريزی نشده (.)Unplanned change
2. Unfreezing
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 -2حرکت( 1اجرای تغيير) .لوين هشدار میدهد که بسياری از دستاندرکاران تغيير ،قبل از موعد
مناسب وارد اين مرحله میشوند و تغيير را بسيار سريع شروع میکنند.
 -3انجماد مجدد .2دراين مرحله ،تغييری که در سازمان رخ داده است تثبيت میشود .هدف اين
مرحله ،حفظ نتايج مطلوب ناشی از تغيير است .زمانیکه انجماد مجدد با شکست مواجه شود،
احتمال دارد تغييرات به فراموشی سپرده شوند يا ناقص به اجرا درآيند (& Lewin in King

.)Anderson, 1995, p. 137-138
به اعتقاد لوين در هر سه مرحلة تغيير ،نيروهايی وجود دارند که برخی به پيشبرد تغيير کمک
میکنند و برخی ،مانع آن میشوند .اين نيروها در نظريه ديگری از لوين بهنام نظريه ميدانی مطرح
میشوند .در ادامه به اين نظريه و مدل مرتبط با آن يعنی مدل نيروهای ميدانی می پردازيم.
نظریه میدانی و مدل نیروهاي میدانی لوین
لوين در نظريه ميدانی خود ،معتقد است رفتار فرد تنها با طبيعت فرد تبيين نمیشود ،بلکه
معلول ارتباط او با محيط است ( .)Lewin in King & Anderson, 1995, p. 137-138از نظر

او ،تغيير سازمانی تحت تأثير ميدانی از نيروهای پيشبرنده 3و بازدارنده 4فردی و سازمانی قرار
دارد .حاصل کنش ميان اين نيروها ميزان پيشبرد تغيير را تعيين میکند؛ به اين ترتيب که نيروهای
پيشبرنده برای آغاز مرحله جديد تغيير فشار میآورند و نيروهای بازدارنده ،در برابر تغيير مقاومت
میکنند و سعی دارند مانع از پيشروی تغيير به سوی مرحله بعد شوند و آن را به عقب (مرحله
قبل) بازگردانند .لوين ،تغيير سازمانی را نتيجه افزايش نيروهای پيشبرنده و کاهش نيروهای
بازدارنده میداند .اين وضعيت ،همان مفهومی است که سنگه با نام رقص تغيير 5از آن ياد میکند
(سنگه .)1386 ،برای غلبه بر اينرسی 6يا سکون سازمانی ،نيروهای بازدارنده بايد شناسايی شوند و
به کمترين ميزان برسند .ضرورت دارد که اين کار ،قبل از افزودن به نيروهای پيشبرنده انجام شود،
چرا که هرگونه تالش يکطرفه برای افزايش نيروهای پيشبرنده ،با افزايش نيرو در جهت مخالف،
1. Moving
2. Refreezing
3. Driving forces
4. Restraining forces
5. The dance of change
6. Inertia
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يعنی در نيروهای بازدارنده مواجه خواهد شد ( Lewin in King & Anderson, 1995, p.

.)158اين وضعيت را میتوان مانند شکل  1ترسيم کرد .فلشها در اين شکل ،تأثير را (صرفنظر از
مثبت و يا منفی بودن آن) میرسانند.

شکل  :1مراحل سهگانه تغيير برنامهريزی شده

بر پاية نظريه تغيير سه مرحلهای و نظريه ميدانی لوين و با درنظر داشتن مدل نيروهای ميدانی
میتوان گفت که ميزان پيشبرد تغيير در هر سه مرحله انجمادزدايی ،اجرای تغيير و انجماد مجدد،
تحت تأثير دو دسته نيروی مخالف است؛ نیروهاي پیشبرنده ،نيروهای فردی و سازمانیاند که
تغيير را پيش میبرند و نیروهاي بازدارنده ،نيروهای فردی و سازمانیاند که مانع تغيير میشوند.
برخی از اين نيروهای پيشبرنده و بازدارنده را میتوان نيروهای رقابتی ،اقتصادی ،سياسی،
جهانی ،اجتماعی ،اخالقی ،فرهنگ و جو سازمانی ،آموختهزدايی ،چسبندگی دانش و مانند آنها
دانست ( .)Lewin in Jones, 2003, p. 308يکی از مهمترين نيروهای پيشبرنده تغيير،
آموختهزدايی فردی و سازمانی است ( .)Nystrom & Starbuke, 1984آموختهزدايی فردی و
سازمانی ،زيربنای وقوع تغيير است ( )Becker, 2007و از اين رو ،از ساير نيروهای پيشبرنده
بيشتر اهميت دارد .در مقابلِ آموختهزدايی (بهعنوان نيروی پيشبرنده تغيير) ،چسبندگی دانش
بهعنوان نيروی بازدارنده تغيير مطرح است .شکل  2اين وضعيت را نشان میدهد.

 116مطالعات كتابداري و علم اطالعات .سال هشتم ،شماره  ،1بهار 1395

شکل  :2نيروهای پيشبرنده و بازدارندهمؤثر بر مراحل سهگانه تغييربرنامهريزی شده

برآيند حاصل از آموختهزدايی و چسبندگی دانش در سه مرحله انجمادزدايی ،حرکت و انجماد
مجدد ميزان موفقيت هر مرحله از تغيير را مشخص میسازد .برای تحليل دقيقتر و شرح چگونگی
تأثير هرکدام از نيروهای پيشگفته بر فرايند تغيير برنامهريزی شده ،الزم است با دو مفهوم
آموخته زدايی و چسبندگی دانش آشنا شد .به همين منظور در دو بخشی که در ادامه میآيد ،به اين
مفاهيم پرداخته میشود.
آموختهزدایی و پیوند آن با تغییر
مفهوم آموختهزدايی بهصورت جدی پس از انتشار مقاله هدبرگ 1در سال  1981با عنوان

"سازمانها چگونه ياد میگيرند يا آموختهزدايی میکنند؟" ) (Hedberg, 1981شکل گرفت .اين
مقاله ،نقطه آغازين توجه ساير صاحبنظران به مفهوم آموختهزدايی بود (بنگريد به جدول .)1
از تعريف واژه آموختهزدايی شروع کنيم .صاحبنظران و پژوهشگران ،برای مفهوم آموختهزدايی

اغلب از دو واژه استفاده میکنند؛ "( "forgettingبهمعنای فراموشی) و "( "unlearningبهمعنای

آموختهزدايی) .همانگونه که تسانگ و زهرا ( )Tsang & Zahra, 2008نيز تأييد میکنند ،اين امر
سردرگمیهايی را بهوجود آورده است .برخی از پژوهشگران (مانند )Tsang & Zahra, 2008
اين دو واژه را به يک معنا يعنی "فراموشی" بهکاربردهاند ،برخی ديگر (مانند &Easterby-Smith
 )Lyles, 2011فراموشی را شامل آموختهزدايی میدانند و عدهای (مانند )De Holan, 2011
آموختهزدايی را يکی از انواع فراموشی میدانند .بررسی متون نشان میدهد که  forgettingبه
معنای فراموشی ،فعاليتی تصادفی است که بدون هدف انجام میگيرد ( )De Holan, 2011و
1. Hedberg
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 unlearningبه معنای آموختهزدايی ،فرايندی است که در آن" ،قصد و آگاهی" عنصری
تعيينکننده است .پژوهشگران و صاحبنظران حوزههای مختلف ،تعاريف گوناگونی از آموختهزدايی
ارائه دادهاند .برخی از مهمترين اين تعريفها در جدول  1آورده میشوند.
جدول  :1برخی از تعريفهای آموختهزدايی بر پايه مرور متون
تعریف آموختهزدایی

فرايند کنار نهادن دانش ،نقشههای ذهنی و رفتارها و ديدگاههای منسوخ بهمنظور
يادگيری چيزهای جديد.
کشف ايدههای قديمی و کنار نهادن آنها.
فرايند جايگزينی پاسخهای جديد از طريق حذف رويههای گذشته است.
فرايند از بين بردن قواعد و رويههايی است که نه تنها ديگر مفيد نيستند بلکه مانعی
در برابر يادگيریهای جديد محسوب میشوند.

نویسنده /نویسندگان
(Hedberg )1981
)Nystrom & Starbuck (1984
)Klein (1989
)De Holan & Phillips (2004

فرايندی است که طی آن ،افراد و سازمان ،يادگيری قبلیشان شامل مفروضات و
چارچوبهای ذهنی را شناسايی میکنند و کنار میگذارند تا بتوانند رفتارهای

)Becker (2007

جديد را جذب کنند.
فرايند کنار نهادن قواعد قديمی از حافظه سازمانی است.
فرايند عمدی مديريت دانش کهنه و منسوخ بهمنظور کاهش اثرات منفی آن

)Tsang & Zahra (2008
Rezazade Mehrizi et al.
((2011

فرايند ارادی ،فعاالنه ،هدفمند ،نظاممند و مستمر برای آموختهزدايی و مديريت
دانش ،رفتارها و ساختارهای اضافی ،محدود کننده و مضر سازمان در راستای
کاهش اثرات منفی جنبههای کهنه و قديمی برای بهبود عملکرد سازمان در جهت

( )1390اخوان و باقرزاده نيری

دستيابی به مزيت رقابتی.
فرايند کنار نهادن يا ترک دانش کهنه و قديمی.

)Hislop et al. (2013

بررسی تعريفهای آموختهزدايی که برخی از آنها در جدول پيشگفته به آنها اشاره شد ،بيانگر
چند نکته است؛
 همانگونه که آکگون ،لين و بيرن ( )Akgun, Lynn and Byrne, 2006نيز تأييد میکنند،آموختهزدايی يک فرايند است .رويکرد فرايندی ،به فعاليتهايی اشاره دارد که "فرد" و
"سازمان" هنگام آموختهزدايی درگير آن هستند.
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 سه مقوله در تعريفهايی که از آموختهزدايی ارائه شده ،قابل توجه است :الف -ارزيابیآنچه که کهنه و ناکارآمد ،غير مفيد و منسوخ است و بايد کنار نهاده شود ،ب -کنار نهادن
آن و ج -جايگزين نمودن آنچه کنار نهاده شده با يک چيز ديگر .برخی از تعاريف ،هر سه
مقوله را در نظر دارند اما "کنار نهادن يک چيز" ،نقطه مشترک همه اين تعريفها است.

 -در مورد موضوع آموختهزدايی يعنی "آنچه" که بايد کنار نهاده شود ،اشتراک نظر وجود ندارد

( )Rezazade Mehrizi et al., 2011و دليل اصلی گونهگونی تعريفهای ارائه شده در
جدول  1به اين نکته بر میگردد .اين تعريفها ،در مطالعات رفتار سازمانی ،نوآوری
سازمانی ،مديريت دانش ،يادگيری سازمانی و مديريت تغيير مطرح شدهاند .از اين رو برای
ارائه تعريف آموختهزدايی ،موضوعهای متفاوتی همانند دانش ،تجربهها ،عادتها ،رفتارها،
نقشههای ذهنی و مانند آنها درنظر گرفته شده است.
با نظر به آنچه گفته شد و با درنظر داشتن ارتباط نوشتار حاضر با حوزه مديريت تغيير ،برای

تعريف آموختهزدايی الزم است نخست نگاهی به مفهوم "تغيير" بيندازيم .بر پايه تعريف فرهنگ
پيوسته آکسفورد" 1تغيير ،فرايندی است که از طريق آن ،چيزی متفاوت میشود ."2در اين فرايند،
انتقال از يک وضعيت به وضعيت ديگر ]خوشايند يا ناخوشايند[ رخ میدهد( 3استوارت و موران،4
 ،1389ص.)76 .
فرايندِ انتقال وضعيت ،در تغيير سازمانی نيز به وقوع میپيوندد و ممکن است دامنه وسيعی از
اهداف ،برنامهها ،فرايندها ،ساختارها و مانند آنها در سازمان دستخوش تغيير وضعيت شوند .اما

بنيان اين انتقال وضعيت ،بر پايه "دانش" فردی و سازمانی است .به اين ترتيب که در وضعيت پيش
از تغيير ،فرد و سازمان برای تصميمگيریها و پيشبرد اهداف و وظايفشان ،از دانش و آموختههايی
استفاده میکنند که مربوط به وضعيت جاری سازمان است .اماشرايط جديد سازمان پس از تغيير،
مستلزم کنار نهادن بخشی از دانش و آموختههای پيشين يعنی دانش ناکارآمد ،غير مفيد و منسوخ 5و
1. Oxford online dictionary
2. http://oxforddictionaries.com/definition/change?q=change
 .3الزم به ذکر است که در اين نوشتار هرجا از تغيير ياد میشود ،تغيير خوشايند مورد نظر است.
4. Stueart & Moran
 .5مفهوم منسوخ شدگی يا منسوخ شدن ( )obsolescenceنخستين بار توسط پژوهشگران علم اقتصاد و علوم اجتماعی مطرح و
از سال  1930در مباحث مديريتی رايج شد.

بازاندیشی فرایند تغییر برنامهریزي شده از منظر چسبندگی دانش و …

119

جايگزين کردن آن با دانش جديد است ( .)Rezazade Mehrizi, 2011, p. 26اين فرايند ،يعنی

"فرايند شناسايی و کنار نهادن دانش منسوخ و سپس جايگزين نمودن آن با دانش جديد"
آموختهزدايی است و در بطن تغييرجای دارد .هرگاه اين فرايند در مورد دانش فردی رخ دهد،
آموختهزدايی فردی اتفاق افتاده است و هر زمان که دانش سازمانی محور اين فرايند باشد،
آموختهزدايی سازمانی بهوقوع پيوسته است.
از آنجا که تغيير سازمانی ،فرد و سازمان را درگير میسازد ،به تأييد بکر (Becker, 2007, p.

 )47میتوان گفت که موفقيت در فرايند تغيير سازمانی تا اندازه زيادی به آموختهزدايی فردی و
سازمانی ارتباط دارد .به ديگر سخن ،آموختهزدايی فردی و سازمانی ،نيروهايی پيشبرنده برای تغيير
سازمانی هستند .پشتوانه اين استنباط ،منطق زيربنايی مدلها و نظريههايی است که در اين رابطه
مطرح شده است (برای نمونه نظريه هدبرگ ( ،)Hedberg, 1981مدل نيوستروم ( Newstrom,

 ،)1983مدل کلين ( ،)Klein, 1989نظريه آزمی ( )Azmi, 2008و مانند آنها) .اين مدلها و
نظريهها ،آموختهزدايی را فرايندی آميخته با تغيير میدانند و اختالل در آموختهزدايی را عاملی
مشکلساز در دستيابی به تغيير سازمانی موفق بيان میکنند .از ديد صاحبنظران اين حوزه (بنگريد
به )Hedberg, 1981; Klein, 1989; Azmi, 2008عواملی همانند نوع دانش (آشکار و پنهان)،
عوامل ادراکی ،فرهنگی ،انگيزشی ،احساسی ،ذهنی و روانشناختی میتوانند بر آموختهزدايی تأثير
مثبت يا منفی داشته باشند .چسبندگی دانش 1يکی از عواملی است که میتواند برای آموختهزدايی و
تغيير سازمانی اختالل ايجاد کند .در ادامه به بحث پيرامون چسبندگی دانش و عوامل مربوط به آن

پرداخته میشود.

نظریه چسبندگی دانش
بر پايه پيشگفته (بنگريد به شکل  ،)2در ميدان نيروهای مؤثر بر فرايند تغيير ،چسبندگی دانش

نقشی بازدارنده دارد .در ادامه به نخست به مفهوم "چسبندگی" و پس از آن به نظريه چسبندگی
دانش پرداخته میشود.

1. Knowledge stickiness
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واژه چسبندگی ،نخستين بار در اقتصاد سازمان و در مورد قيمتهای چسبنده 1استفاده شد.

آرو ،2در سال  1962نخستين فردی بود که چسبندگی را در مورد دانش بهکار برد و آن را "هزينهبر
بودن انتقال دانش در سازمان" تعريف کرد ( .)Arrow in Indarti, 2010, p. 55پس از او ،تيس،
پيسانو و شوئن ( )Teece, Pisano& Shuen, 1997از اين واژه برای هزينههای انتقال دانش

فناورانه استفاده کردند .فون هيپل 3در سال  1994اصطالح چسبندگی را در مورد اطالعات بهکار
برد و آن را به اين صورت تعريف کرد" :هزينههای انتقال يک واحد اطالعات از يک مکان خاص

به فرد يا سازمانی که نيازمند اطالعات است" ( .)Von Hippel, 1994زوالنسکی ،چسبندگی را به

مفهوم سکون و عدم تحرک دانسته و "چسبندگی دانش" را دشواریهايی توصيف کرده است که
در فرايند انتقال و جايگزينی دانش وجود دارد ( .)Szulanski, 2003, p. 12بر مبنای مفهوم

چسبندگی دانش" ،نظريه چسبندگی دانش" توسط زوالنسکی ( )Szulanski, 1996; 2003مطرح
شد .در نظريه چسبندگی دانش ،موفقيت در انتقال و جايگزينی دانش ،فقط تابعی از ويژگیهای

دانش نيست ،بلکه ويژگیهای ارسالکنندگان و دريافتکنندگان دانش (حامالن دانش) و بافت
سازمانی که انتقال و جايگزينی دانش در آن انجام میشود را نيز بايد در نظر گرفت.
به اعتقاد زوالنسکی ( ،)Szulanski, 1996; 2003چهار عامل سبب ايجاد چسبندگی دانش
میشوند:

4

 ويژگیهای دانش (فرد در مورد سودمندی دانش خود ابهام دارد و مطمئن نيست که بايد دانشفعلی خود را حفظ کند يا اينکه آن را با دانشی جديد جايگزين سازد)،
 ويژگیهای منبع 5ارسال کننده (فقدان انگيزه برای انتقال دانش جديد به جای دانش پيشين وفقدان آگاهی نسبت به اهميت انتقال و جايگزينی دانش)،
 ويژگیهای دريافت کننده( 6فقدان انگيزه برای آموختن دانش و عدم توانايی برای استفاده ازدانش جديد)،1
قيمتهايی که تغيير آنها بسيار کند اتفاق میافتد1. Sticky Prices:
2. Arrow
3. Von Hippel
4. Characteristics of knowledge
5. Characteristics of source
6. Characteristics of recipient

بازاندیشی فرایند تغییر برنامهریزي شده از منظر چسبندگی دانش و …

121

بافت سازمانی نابارور( 2شرايط نامناسب سازمانی که سبب رشد ضعيف و حتی عدم انتقال وجايگزينی دانش میشود).
چسبندگی دانش ،همانگونه که در شکل  2نيز ترسيم شد و عوامل مؤثر بر ايجاد آن ،میتوانند
مانع آموختهزدايی شوند و بازدارنده تغيير سازمانی باشند .برای تحليل نقش بازدارندگی چسبندگی
دانش در فرايند تغيير سازمانی الزم است به آنچه که پيشتر و به هنگام بررسی پيرامون آموختهزدايی
و ارتباط آن با تغيير گفته شد بازگرديم .مطابق پيش گفته ،زمانی که از تغيير سازمانی ياد میشود
بنيان اين فرايند انتقال ،بر شناسايی و کنار نهادن دانش (فردی و سازمانی) منسوخ مربوط به
وضعيت پيش از تغيير و جايگزينی آن با دانش (فردی و سازمانی) جديد برای پيشبرد فعاليتهای
سازمان پس از تغيير است (آموختهزدايی فردی و سازمانی) .بهطور منطقی ،آنچه فرايند
آموختهزدايی فردی و سازمانی را با مشکل مواجه سازد ،مانعی برای فرايند تغيير سازمانی محسوب
میشود .چهار عاملی که زوالنسکی ( )Szulanski, 2003آنها را بر چسبندگی دانش مؤثر میداند،
میتوانند در هر مرحله از فرايند تغيير برنامهريزی شده ،مانعی برای آموختهزدايی باشند و سبب
بازدارندگی تغيير شوند .تحليل نقش هرکدام از نيروهای پيشبرنده و بازدارنده تغيير در قالب
آموختهزدايی و چسبندگی دانش در سه مرحله انجمادزدايی ،اجرای تغيير و انجماد مجدد در ادامه
مورد بحث قرار خواهد گرفت و مدلی نظری از اين نيروها ارائه خواهد شد.

تحلیل نقش آموختهزدایی و چسبندگی دانش در فرایند تغییر برنامهریزي شده
لزوم مصور سازی ميدان نيروهای پيشبرنده و بازدارنده برخاسته از آموختهزدايی و چسبندگی
دانش و تحليل نقش و چگونگی حضور اين نيروها در فرايند سه مرحلهای تغيير برنامهريزی شده،
مبنای شکلگيری اين بخش است .از اين رو ،شکل  3ترسيمی از مدل نظری در رابطه با فرايند سه
مرحلهای تغيير برنامهريزی شده و تحليل نيروهای پيشبرنده و بازدارنده مربوط به آموختهزدايی و
چسبندگی دانش در هر مرحله است (حرکت دوار در اين مدل به معنا اين است که فرايند تغيير
 .1از اين پس ويژگیهای منبع ارسال کننده و دريافت کننده در اين متن با ويژگیهای حامالن دانش مشخص میشود.
2. Barren organizational context
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برنامهريزی شده ،يک چرخه تکرار شونده است) .تحليل نيروهای موجود در هر مرحله از فرايند
تغيير برنامهريزی شده در ادامه ارائه میشود.

سازمانی
رشد بافت نابارور و لوگیري از كس و ایگزینی دانش دید

موانع کسب و جايگزينی دانش فردی جديد

كس و ایگزینی دانش سازمانی دید

كنار نهادن دانش سازمانی منسوخ

کسب و جايگزينی دانش فردی جديد

رشد بافت نابارور و لوگیري از كنار نهادن دانش

موانع کنار نهادن دانش فردی منسوخ
کنار نهادن دانش فردی منسوخ

سازمانی

رشد بافت نابارور و لوگیري از كس سناخت

انجماد
مجدد

شناخت دانش سازمانی منسوخ

سازمانی

فردی

موانع شناخت دانش فردی منسوخ

از تغییر

فردی
سازمانی

فردی

شناخت دانش فردی منسوخ

پ

فردی
سازمانی

نیروهاي بازدارنده
)چسبندگی دانش(

پیش از تغییر
)حالت سکون(

نیروهاي پیش برنده
)آموخته زدايی(

فردی

ا را

ي تغییر

سازمانی

انج

فردی

ما
دزدایی

شکل  :3مدل نظرينيروهای موجود(آموختهزدايی و چسبندگی دانش) در فرايند تغيير برنامهريزی شده

نیروهاي مو ود درمرحله اول تغییر برنامهریزي شده (انجمادزدایی)
در مرحله انجمادزدايی ،دو نوع نيرو میتواند وجود داشته باشد؛ نيروهای پيشبرنده و نيروهای
بازدارنده .پيشبرد موفق مرحله انجمادزدايی ،مستلزم غلبه نيروهای پيشبرنده (آموختهزدايی) بر
نيروهای بازدارنده (چسبندگی دانش) است .در غير اينصورت ،تغيير به پيش نخواهد رفت و
سازمان در حالت پيش از تغيير يا سکون باقی خواهد ماند.اين وضعيت ،در مرحله انجمادزدايی از
شکل  3نشان داده شده است.
همانگونه که شکل پيشگفته نشان میدهد ،آموختهزدايی در دو سطح فردی و سازمانی ،نيروی
پيشبرنده تغيير برنامهريزی شده در مرحله انجمادزدايی است .در مقابل اين نيرو ،چسبندگی دانش
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بهعنوان بازدارنده تغيير برنامهريزی شده در مرحله انجمادزدايی حضور دارد .بهديگر سخن ،وجود
چسبندگی دانشبنا به داليل فردی يا سازمانی میتواند وقوع آموختهزدايی را با اختالل مواجه سازد.
وضعيت ايدهآل ،هنگامی پيش میآيد که آموختهزدايی بهطور کامل در فرد و سازمان بهوقوع بپيوندد
و اثری از چسبندگی دانش وجود نداشته باشد .برای ايجاد اين شرايط در مرحله انجمادزدايی ،الزم
که پيش از وقوع تغييرکارکنان سازمان به "شناخت از دانش منسوخشان" برسند و دريابند که
بخشی از دانش آنها برای مواجه شدن با شرايط جديد سازمان پس از تغيير ،ناکافی است و میتواند
بر انجام کارهايشان در وضعيت پس از تغيير ،تأثير منفی داشته باشند .گرچه شکلگيری اين
شناخت بهعنوان بخشی از آموختهزدايی فردی که در مرحله انجمادزدايی رخ میدهد ،کاری دشوار
است اما همانگونه که دورند و کاکانن نيز تأييد میکنند ( Durand & Kuukkanen, 2004,
 ،)p.81با روشهای گوناگون همانند ارائه اطالعات پيرامون فلسفه و داليل تغيير ،رفع ابهام در
رابطه با وضعيت کارکنان پس از پايان يافتن تغيير ،مشارکت کارکنان در تدوين برنامههای مربوط به
تغيير و مانند آنها میتوان زمينه دستيابی به آن را برای کارکنان فراهم ساخت .در مقابل ،ممکن
است دشواریهايی وجود داشته باشد که کسب اين شناخت را برای کارکنان دشوار سازد .اين
دشواریها برخاسته از چسبندگی دانش است .بهديگر سخن ،پيش از وقوع تغيير در سازمان ،اين
امکان وجود دارد که برخی کارکنان بنا به بهداليل فردی همانند عدم آگاهی از وجود دانش منسوخ
يا عدم انگيزه برای شناخت آن و ابهام در مورد سودمندی/عدم سودمندی دانش خود ،برای پذيرفتن
دانش جديد بهمنظور هماهنگ شدن با تغييرات سازمان آماده نباشند و همچنان به دانش پيشين خود
وابسته باقی بمانند .در اين شرايط میتوان گفت چسبندگی دانش ،بازدارندهای برای انجمادزدايی
است و از آمادگی برای رويارويی با تغيير سازمانی میکاهد .برای پيشبرد مرحله انجمادزدايی الزم
است تا حد ممکن از داليل فردی که سبب چسبندگی دانش میشود ،کاسته و به آموختهزدايی
فردی افزوده شود.
افزون بر آموختهزدايی فردی بهعنوان نيروی پيشبرنده انجمادزدايی ،آموختهزدايی سازمانی نيز
میتواند به پيشبرد اين مرحله کمک کند .پيش از آنکه تغيير در سازمان رخ دهد ،الزم است تا
مسئوالن سازمان به اين شناخت دست يابند که بخشی از دانش سازمان مانند فرايندهای کاری،
سياستها ،تفکرات ،دستورالعملها و آييننامهها و غيره برای انجام فعاليتهای سازمان در شرايط
جديد پس از تغيير ،مناسب و مفيد نخواهند بود و استفاده از اين دانش بر انجام فعاليتها (پس از
تغيير سازمانی) ،تأثير منفی دارد .در اين وضعيت ،بايدبرنامههايی (همانند شرح اهداف تغيير
سازمانی برای کارکنان سطوح مختلف ،جلب موافقتهای مسئوالن باالدستی ،ويرايش
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دستورالعملها و آييننامههای سازمانی ،آشنايی کارکنان با تغييرات و تحوالت محيطی و تأثير آنها
بر کارآمدی سازمانی و مانند آنها) تدوين شود تا با استفاده از اين برنامهها از ناکارآمدی و تأثير
منفی اين دانش منسوخ سازمانی کاسته شود .اين فعاليتهاکه مربوط به آموختهزدايی سازمانی
است ،به آمادگی سازمان برای رويارويی با تغيير و پيشبرد مرحله انجمادزدايی کمک میکند .در
مقابل ،ممکن است پيش از اجرای تغيير ،برخی شرايط سازمانی برای عملی شدن تغيير فراهم
نباشد .همانطور که پيشتر و در بحث پيرامون نظريه چسبندگی دانش مورد اشاره قرار گرفت ،بافت
نابارور از عوامل مؤثر بر ايجاد چسبندگی دانش بهشمار میآيد و از اين رو میتواند سبب
بازدارندگی تغيير سازمانی شود .اين جنبه ،کمتر مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است .مهيا
نبودن بافت سازمانی (همانند عدم ارائه اطالعات در مورد برنامههای تغيير سازمانی به کارکنان
( ،)Oreg, 2006فراهم نبودن بسترهای مشارکت در برنامهريزیهای تغيير برای افراد سازمان
( ،)Wanberg & Banas, 2000نداشتن اعتماد به برنامههای دستاندرکاران تغيير ()Oreg, 2006
و عدم رعايت عدالت سازمانی ( ))Bernerth et al., 2007میتواند به ايجاد بافت نابارور و در
نتيجه ،بروز چسبندگی دانش در مرحله انجمادزدايی بيانجامد و مانع وقوع مرحله دوم تغيير شود.
در وضعيت ايدهآل ،ضروری است که چسبندگی دانش به کمترين ميزان و آموختهزدايی سازمانی
به بيشترين ميزان برسد.
نیروهاي مو ود در مرحله دوم تغییر برنامهریزي شده (ا راي تغییر)
گذر موفق از مرحله دوم تغيير برنامهريزی شده و جلوگيری از شکست برنامههای تغيير،
مستلزم شناخت نيروهای فردی و سازمانی موجود در اين مرحله است .اجرای موفق اين مرحله از
تغيير همانند مرحله انجمادزدايی ،مستلزم غلبه نيروهای آموختهزدايی بر چسبندگی دانش است .در
شکل  ،3وضعيت ايدهآل نيروهای مرحله اجرای تغييربه تصوير کشيده شده است .برای دستيابی به
اين وضعيت ،الزم است تا کارکنان سازمان دانش غير مفيد و ناکارآمدشان رابرای پيشبرد وظايفشان
در شرايط جديد سازمان پس از تغيير کنار بگذارند تا به اين ترتيب ،خود را برای پذيرش
آموختههای جديد که متناسب با شرايط پس از تغيير باشد آماده سازند .به تأييد دورند و کاکانن
( )Durand & Kuukkanen, 2004, p.82ممکن است وقوع آموختهزدايی فردی در اين مرحله
به دليل فراهم نبودن برخی شرايط ،با اختالل مواجه شود .چسبندگی دانش از موانع آموختهزدايی
فردی در اين مرحله است .به اين ترتيب که عدم آگاهی و يا فقدان انگيزه کارکنان سازمان برای
ترک دانش غير مفيد پيشين و يا فقدان آمادگی برای کسب دانش جديد میتواند سبب چسبندگی
دانش در اين مرحله شود .نکته قابل توجه اين است که اگر کارکنان سازمان در مرحله انجمادزدايی
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در مورد دانش منسوخ به شناخت نرسيده باشند و آموختهزدايی فردی در مرحله پيشين تغيير
برنامهريزی شده رخ نداده باشد ،نمیتوان انتظار داشت که مرحله دوم تغيير برنامهريزی شده با
موفقيت چندانی همراه باشد .حتی ممکن است کارکنان سازمان در مرحله انجمادزدايی تا اندازهای
به شناخت الزم از دانش منسوخ رسيده باشند ولی درصورت فقدان آگاهی و فقدان انگيزه برای
ترک آن ،چسبندگی دانش ،نيرويی بازدارندهای برای مرحله دوم تغيير برنامهريزی شده خواهد بود.
بخشی ديگر از نيروهای پيشبرنده در مرحله دوم تغيير برنامه ريزی شده ،همانگونه که شکل 3
نيز نشان میدهد ،آموختهزدايی سازمانی است .در زمان اجرای تغيير ،الزم است دستاندرکاران
تغيير ،بخشهايی از دانش سازمانی رابه دليل غير مفيد بودن برای پيشبرد فعاليتهای سازمان در
شرايط جديد پس از تغيير ،کنار بگذارند .برای نمونه ،بايد سازوکارهايی درنظر گرفته شود
تابخشهای ناکارآمدِ سياستها و روشهای پيشين اداره سازمان ،ديگر مورد استفاده قرار نگيرند.
افزون بر آن ،ضروری است تا تفکرات و ديدگاههايی که بر روند فعاليتهای سازمان تأثير منفی
دارند ،کنار نهاده شوند و همچنين مستندات مربوط به پيش از تغيير که با پيشبرد هدفهای سازمان
همراستا نيستند ،حذف شوند .در صورت انجام اين فعاليتها ،آموختهزدايی سازمانی سبب پيشبرد
تغيير در اين مرحله خواهد شد .اما چسبندگی دانش برخاسته از بافت نابارور سازمانی میتواند مانع
از وقوع آموختهزدايی در اين مرحله شود .بر پايه نتايج پژوهشهايی که افرادی همانند برنرت و
همکاران ( )Bernerth et al., 2007و اورگ و وردليک ( )Oreg & Sverdlik, 2011انجام
دادند ،بافت نابارور سازمانی در زمان اجرای تغيير ،میتواند بر اثر عدم ارائه اطالعات در مورد
چگونگی اجرا و فعاليتهای تغيير سازمانی به کارکنان ،آماده نبودن بسترهای مشارکت کارکنان در
اجرای تغيير ،عدم اعتماد به شيوههايی که مسئوالن سازمان برای اجرای تغيير برگزيدهاند و
کمتوجهی به برقراری عدالت سازمانی در زمان وقوع تغيير به وجود آيد .در صورت جلوگيری از
رشد بافت نابارور سازمانی ،نيروهای پيشبرنده سازمانی بيش از نيروهای بازدارنده خواهند شد
(مرحله دوم از شکل  )3و زمينه برای مرحله سوم (انجماد مجدد) فراهم میشود.
نیروهاي مو ود در مرحله سوم تغییر برنامهریزي شده (انجماد مجدد)
لوين ( )Lewin, 1951بر اين باور است که مرحله انجماد مجدد ،مرحلهای مکمل در فرايند
تغيير سازمانی است .مشابه با دو مرحله پيشين تغيير برنامهريزی شده ،در اين مرحله نيز دو نوع
نيرو (پيشبرنده و بازدارنده) و در دو سطح فردی و سازمانی میتواند وجود داشته باشد .برای
دستيابی به انجماد مجدد موفق ،الزم است تانيروهای پيشبرنده فردی يعنی آموختهزدايی فردی بر
چسبندگی دانش غلبه پيدا کند .اين شرايط زمانی مهيا میشود که کارکنان برای تطبيق خود با
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شرايط جديد پس از تغيير سازمانی بهدنبال جايگزينی دانش جديد (بهجای دانش منسوخ پيشين) و
استفاده از آن برای پيشبرد موفق وظايفشان باشند .اما اين احتمال وجود دارد که چسبندگی دانش
مانعی برای تثبيت تغيير شود و کارکنان با وجود آگاهی از دانشمنسوخ و داشتن انگيزه برای کسب
دانش جديد ،با مشکالتی برای استفاده از اين دانش روبرو باشند .در اين حالت ،چسبندگی دانش
عاملی بازدارنده برای تثبيت تغيير سازمانی است و بايد برای غلبه بر آن اقدام کرد.
بخش ديگری از نيروهای پيشبرنده موجود در مرحله انجماد مجدد همانگونه که مرحله سوم
در شکل  3نشان میدهد ،آموختهزدايی سازمانی است .وضعيت ايدهآل برای آموختهزدايی سازمانی
هنگامی پيشمیآيد که دانش سازمانی جديد جايگزين دانش سازمانی منسوخ شود و مورد استفاده
قرار گيرد .آموختهزدايی سازمانی در اين مرحله شامل تهيه و استفاده از مستندات متناسب با شرايط
جديد سازمان ،تالش برای ايجاد ديدگاههای مثبت نسبت به تغيير سازمانی و پايهگذاری سياستها
و روشهای کاری جديد و بهرهگيری از آنها در جهت پيشبرد اهداف سازمانی است .اما اگر اين
شرايط فراهم نباشد ،تثبيت تغيير با اختالل مواجه میشود .رشد بافت نابارور سازمانی در اثر
بیتوجهی به ارائه اطالعات کافی پيرامون فعاليتهای سازمان در موقعيت جديد ،عدم استقبال از
ايدهها و نظرهای افراد ،عدم اعتماد کارکنان نسبت به مسئوالن سازمان و کوتاهی در رعايت عدالت
سازمانی میتواند انجماد مجدد را دچار وقفه کند .اگر برای غلبه بر بافت نابارور در اين حالت
تدبير نشود ،تثبيت و پايداری تغيير با مخاطره مواجه خواهد شد.
نکته قابل توجه اينکه آنچه در مرحله انجماد مجدد يا تثبيت تغيير اتفاق میافتد ،به اعتقاد
النگنکر ،پاپ و استنفيلد ( ،)Longenecker, Papp & Stansfield, 2013میتواند در پايهريزی و
اجرای ساير برنامه های تغيير سازمانی تأثيرگذار باشد .همانگونه که حرکت دوار شکل  3نشان
میدهد ،فرايند تغيير برنامهريزی شده ،چرخهای تکرار شونده است و پايان يک تغيير میتواند آغاز
تغييرهايی ديگر در سازمان باشد .بنابراين در صورتیکه نيروهای موجود در مرحله انجماد مجدد
بهدرستی شناسايی و مديريت نشوند ،اين امکان وجود دارد که دشواریهايی برای مرحله نخست
تغيير برنامهريزی شده (انجمادزدايی) ايجاد کند.
مع بندي و نتیجهگیري
تغيير برنامهريزی شده سازمانی ،فرايندی پيچيده و چند مرحلهای است .اين مراحل افزون بر
آنکه بهتنهايی در چگونگی به ثمر رسيدن تغيير سازمانی نقش دارند ،در تعيين موفقيت مرحله پس
از خود نيز مؤثرند و از اين رو مهم هستند .شناسايی نيروهای تأثيرگذار بر اين سه مرحله که لوين
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( )Lewin, 1951آنها را در مدل ميدانی با نام نيروهای پيشبرنده و بازدارنده مشخص میکند،
گامی مهم برای دستيابی به موفقيت در مديريت تغيير سازمانی است .کتابخانهها و مراکز
اطالعرسانی از اين امر جدا نيستند و مانند ساير سازمانها ،تغييراتی را در نظام خود تجربه کردهاند.
ماهيت اجتماعی و خدمت محور کتابخانهها از يکسو و تحول در محيط اطالعاتی ،وجود نيازهای
متنوع و روزافزون کاربران و تغييرات مداوم درونی و بيرونی از سوی ديگر ،کتابخانهها را ملزم به
همگامی با تغييرات ساخته است .در کتابخانهها نيز مانند ساير سازمانها عواملی مانند چسبندگی
دانش و فقدان آموختهزدايی وجود دارد و اين عوامل میتوانند موفقيت در فرايند تغيير را تحت
تأثير قرار دهند .راهکارهای دستيابی به اين موفقيت پس از گذشت بيش از هفت دهه از آغاز
مطالعات تغيير سازمانی ،هنوز دغدغه صاحبنظران و پژوهشگران بسياری است .با اينحال ،ميزان
قابل توجه شکستِ پروژههای تغيير (بنا به گزارشهای Kotter, 1995, Yaseen and Okour,
 2011,و موارد مشابه آنها) ،بيانگر وجود عواملی است که درپژوهشها و مطالعات مربوط به اين
حوزه کمتر به آنها توجه شده است .بنابراين ،شناسايی اين عوامل میتواند به مديريت فرايند تغيير
در سازمانها کمک کند.
استفاده از نظريههای کليدی تغيير سازمانی کمک مؤثری در اين رابطه است .بر پايه نظريههايی
همانند نظريه ميدانی و نظريه تغيير سه مرحلهای و با بهرهگيری از مدل نيروهای ميدانی لوين
میتوان نيروهای پيش برنده و بازدارنده تغيير را شناسايی و چارچوبی از آنها ترسيم کرد .در اين
مقاله سعی شد تا با تلفيقی از نظريهها و مدل پيشگفته ،يک مدل نظری ارائه شود .متون و
پژوهشهای مرتبط نشان میدهند نيروهای پيشبرنده و بازدارنده تغيير برنامهريزی شده در دو
سطح فردی و سازمانی قابل دستهبندی هستند .آموختهزدايی (فردی و سازمانی) از نيروهای مؤثر
بر تغييرو پيشبرنده آن است (.)Nystrom & Starbuke, 1984; Tsang & Zahra, 2008
بنابراين ،همانگونه که در تحليل نقش آموختهزدايی در مدل نظری ارائه شده نيز مطرح شد ،بخشی
از موفقيت و دستيابی به وضعيت ايدهآل برای هر مرحله از فرايند تغيير برنامهريزی شده به ايجاد و
تقويت سازوکارهای آموختهزدايی در هر دو سطح فردی و سازمانی وابسته است .البته پيشبرد
فرايند تغيير افزون بر تقويت نيروهای پيشبرنده ،به شناسايی نيروهای بازدارنده و تالش برای
کاهش آنها نيزارتباط دارد .همانگونه که در تحليل نيروهای بازدارنده فرايند تغيير برنامهريزی شده
در مدل نظری اين مقاله آورده شد ،چسبندگی دانش مهمترين نيروی بازدارندهای است که میتواند
مانع آموختهزدايی شود (اخوان ،باقرزاده نيری و شادپور .)1391 ،چسبندگی دانش میتواند بنابه
عوامل فردی و سازمانی ايجاد شود .عوامل فردی همانند فقدان آگاهی و فقدان انگيزه برای
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شناسايی و کنار نهادن دانش منسوخ و فقدان ظرفيت جذب و نگهداری از دانش جديد ،مانع از
آموختهزدايی فردی میشود .افزون بر آن ،بافت نابارور به عنوان عامل سازمانی مؤثر بر چسبندگی
دانش مانعی برای آموختهزدايی است.
آنچه پيرامون نقش و تأثير نيروهای موجود در فرايند تغيير برنامهريزی شده مورد بحث قرار
گرفت نشان میدهد تقويت زمينههای آموختهزدايی و تضعيف چسبندگی دانش با توجه به
ويژگیهای هر مرحله از فرايند تغيير برنامهريزی شده ،میتواند به مديريت موفق تغيير در
کتابخانهها بيانجامد .نکته قابل تأمل اين است که تقويت نيروهای پيشبرنده و تضعيف نيروهای
بازدارنده در اين چرخه فعاليتی مداوم است که بايد با توجه به ماهيت برنامههای تغيير سازمانی
انجام بپذيرد.

پیشنهادها
 همانگونه که اشاره شد در فرايند تغيير سازمانی ،تنها چسبندگی دانش و آموختهزدايی حضورندارند بلکه ميدان وسيعی از نيروها (همانند فرهنگ و جو سازمانی) بر اين فرايند تأثير دارند و
ممکن است در تعامل يا تقابل با يکديگر يا با ساير نيروها باشند .پرداختن به ساير نيروهای
مؤثر بر تغيير برنامهريزی شده و تحليل نقش آنها در ارتباط با آموختهزدايی و چسبندگی دانش،
مستلزم انجام مطالعات ديگری است که میتواند مورد توجه عالقمندان اين حوزه قرار گيرد.
 مدل نظری ارائه شده در اين مقاله دربردارنده مفاهيمی است که با استفاده از آنها میتوانفرضيههايی را طرح و در قالب پژوهشهايی مرتبط ،آنها را آزمون کرد.
 پااليش مدل نظری ارائه شده در اين مقاله در جريان پژوهش و نقد صاحبنظران ،توصيه ديگریاست به پژوهشگران تا کاستیهای نوشته حاضر را جبران کنند و بر غنای آن بيفزايند.
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