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چکیده
هدف :بررسی تأثیر کوچکسازی کتابخانههای دانشگاهی بر رضایت شغلی کارکنان کتابخانههای
دانشگاههای دولتی در مراکز استانها میباشد.
روش :این پژوهش بر مبنای هدف از نوع کاربردی ،از حیث روش به دست آوردن داده ها از نوع
توصیفی پیمایشی و از نظر نوع دادههای گردآوری شده که به وسیله پرسشنامه به دست آمده اند ،از نوع
کمی می باشد .برای سنجش کوچک سازی از پرسشنامه محقق ساخته و برای سنجش رضایت شغلی از
پرسشنامه استاندارد مینه سوتا 4استفاده شد.
یافته ها :تحلیل دادههای گردآوری شده نشان داد متغیر کوچکسازی و رضایت شغلی در بین کارکنان
کتابخانههای دانشگاهی در وضعیت نامطلوب قرار دارد و از میان ابعاد کوچکسازی :تغییر در نوع کار و
تغییر در ساختار بر رضایت شغلی کارکنان کتابخانه تاثیری ندارد ،ولی تغییر در فناوری بر رضایت شغلی
کارکنان کتابخانه تاثیر مستقیم دارد .بنابراین فرضیه تاثیرکوچکسازی بر رضایت شغلی کارکنان
کتابخانههای دانشگاهی تایید میگردد.
اصالت اثر :این مقاله حاصل یک کار پژوهشی کاربردی بوده و پیش از این در هیچ مجله دیگری به چاپ
نرسیده است
واژههای کلیدی :تمرکز ،عدم تمرکز ،یکپارچهسازی ،کتابخانههای دانشگاهی ،کوچکسازی،
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________________________________________________________
مقدمه
تغیییرات گستردهای که امروزه به واسطه دسترسی راه دور به اطالعات ،و کاهش مراجعه
حضوری کاربران به کتابخانهها در محیط اطالعاتی بوجود آمده باعث ایجاد تحول در سیاستها،
ساختار ،وخدمات کتابخانهها گردیده است .سازمانهای امروزی با تغییرات وسیعتری نسبت به
گذشته در ابعاد گوناگون فعالیتهای خود روبرو هستند .منشا تغییرات در کتابخانههای دانشگاهی
میتواند متفاوت باشد .گاه این تغیییرات به واسطه محرکهای داخلی (مانند تغییرات
ساختارسازمانی ،تغییر در بودجه و امکانات ،و تغییر در پستها و مسئولیتها) و گاه بواسطه
محرکهای خارجی (مانند رشد فناوریها و تغییرانتظارات کاربران) ایجاد میشوند (فدائی،
غالمرضا و ناخدا ،1389،ص.)147-146.
اکنون بسیاری ازسازمانها چه در اثر فشارهای خارجی و چه دالیل درون سازمانی به سمت
تغییرات بنیادی در ساختار سازمانی رفتهاند و اقدام به کوچکسازی 1کردهاند .کاهش هزینه،
نظارت بیشتر و توسعه سازمان است که آن را قادر میسازد تا نسبت به تغییرات بازار در یک دوره
زمانی کوتاه مدت بهتر واکنش نشان دهد (تامبونان .(2005 ،2سازمانهای مختلف ممکن است
استراتژی کوچکسازی (ادغام ،برون سپاری) را برای دستیابی به یک اندازه مناسب ،بازسازی،
تطبیق با پیشرفتهای تکنولوژیکی ،تخصص یافتن در فعالیت اصلی و مرکزی خود ،انعطاف
یافتن ،کاهش هزینهها ،در عرصهٔ رقابت ماندن ،سرعت دادن به تصمیم گیری ها و اجرای
سریع عقاید خود اعمال کنند( .گاندولفی)2008 ،3
امروزه کتابخانههای دانشگاهی با چالشهای عمدهای مانند کمبود بودجه و فضا ،کاهش خرید
و انتشار منابع چاپی ،کاهش آمار مراجعین ،کاهش تقاضای فردی برای خدمات مرجع ،و اجرای
مدلهای سرویسهای جدید و همچنین افزایش ماهیت میان رشتهای پژوهشهای آکادمیک،
کاهش کارکنان ،تغییرات در فناوری اطالعات و اثرات آن مواجه میباشند .کتابخانههای
دانشگاهی به منظور پاسخگویی به این تغییرات درصدد تغییر ساختاری و عملکردی و
تمرکزگرایی بر آمدهاند .طرفداران مدیریت متمرکز بر بهرهگیری بهتر از بودجه محدود و ساخت

_______________________________________________________________
1

. downsizing
2
.Tambunan
3
. Gandolfi
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مجموعهای متعادل و سازمان یافته و عرضه خدمات بیشتر و بهتر در نتیجه تمرکزگرایی تاکید دارند
(دیانی.)1368 ،
مسئله اصلی پژوهش حاضر این است که با توجه به کاهش تعداد کارکنان به دلیل ادغام
کتابخانههای اقماری در کتابخانههای دانشگاهی ،نیاز به انجام پژوهشی در زمینه بررسی تاثیر
کوچکسازی بر رضایت شغلی کارکنان کتابخانههایی که فرایند کوچکسازی در آن صورت
پذیرفته است ،ضروری به نظر میرسید .الزم به ذکر است ما در این تحقیق دیدگاه کارکنان بعد از
کوچکسازی را مورد سنجش قرار خواهیم داد .چون اطالعات قبل از انجام فرایند کوچکسازی
را در اختیار نداشتهایم .بنابراین آثار و پیامدهای فرایند کوچکسازی بر رضایت شغلی کارکنان را
بررسی مینماییم .هدف اصلی پژوهش بررسی تأثیر کوچکسازی کتابخانههای دانشگاهی بر
رضایت شغلی کارکنان کتابخانههای دانشگاهی در مراکز استانها میباشد.
بر پایه هدف اصلی فوق الذکر اهداف فرعی زیر مطرح میگردد:
 .1بررسی سطح متغیر کوچکسازی از دیدگاه کارکنان کتابخانههای دانشگاهی
 .2بررسی وضعیت متغیر رضایت شغلی در بین کارکنان کتابخانههای دانشگاهی
 .3بررسی رابطه بین کوچکسازی با متغیر رضایت شغلی در بین کارکنان کتابخانههای
دانشگاهی
مرور ادبیات و پیشینه پژوهش
کوچک سازی نیز یک تغییر است و فرایندی رایج بوده و میلیونها کارمند را تحت تأثیر قرار
داده است ،گزارش شده است اصطالحاتی که به عنوان مترادفهای کوچکسازی بکار رفتهاند
عبارتند از؛ کاهش ،الغری ،متناسب سازی ،1مهندسی مجدد ،2ساده سازی ،3سازماندهی مجدد،4
بازسازی ،تغییر اندازه ،تکیه کردن ،اتحاد ،و بسیاری اصطالحات دیگر ،هر یک از این مفاهیم
میتواند معنای خاصی از کاهش را در برداشته باشند ،اما هر کس نیز ممکن است متضاد و
معیارهای متفاوت برای ارزیابی کوچکسازی ایجاد کند .کوچکسازی باید به وضوح تعریف
شود تا دقیقا اندازهگیری گردد (سعید ،2013،5ص.)16.
_______________________________________________________________
1. rightsizing
2. re-engineering
3. streamlining
4. reorganization
5.Sayed, Z
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________________________________________________________
کوچکسازی یک تغییر برنامهریزی شده است که در پاسخ به کاهش منابع بوجود آمده و
مجموعهای از استراتژیهای مدیریتی است که جنبههای مختلف سازمان مانند :پرسنل ،فرایندها،
ساختار و محیط سازمانی را در برمیگیرد .کوچکسازی شامل کاهش نیروی کار ،تغییر در
برنامهریزی ،خدمات ،ساده سازی فرایندها را شامل میشود .هدف اصلی کوچکسازی بهبود
اثربخشی و بهرهوری است (تیلور.)2001 ،1
در جدول  .1جمع بندی از تعاریف و نتایج کوچک سازی ارایه شده است که با توجه به
فراوانی پیشینه های تاثیر کوچک سازی بر رضایت شغلی در این تحقیق به آن پرداخته می شود.
جدول  .1تعاریف کوچک سازی و نتایج آن
بهبود بهره وری و سودآوری
کاهش هزینه های بروکراتیک

ماندن در عرصه رقابت

سرعت در تصمیم گیری

کاهش سطوح شغلی و ادغام واحدها

تخصص یافتن در فعالیت اصلی

تطبیق با پیشرفت های تکنولوژیکی

ارتباطات آسان تر

دستیابی به یک اندازه مناسب

کاهش هزینه ها و کاهش بودجه

افزایش اثربخشی و کارآیی سازمان

کاهش فرایندها

کارآفرینی و نوآوری بیشتر

بازسازی

بهبود عملکرد

کاهش نیروی انسانی

* * * *

* *

* *

*

تعهد سازمانی

گاندولفی ()2008
کاسیو ووین)2004( 2
( )2013لوئیس 2
*
اپل بام * * )1999( 3
سعید ()2013
جونز * )2001( 4
*
( )2000منسون
ایکیانیون )2012(5
*
برنتن )2005( 6
چن )1983( 7
ماکاواتساکول 8
))2001
فیشر 2003(( 9
* *
( )1994کمرون 10
چنگ و ین )2008( 11
انگیراند )2014(12

*
*

رضایت شغلی

نویسندگان

*
*
* *

*
*
*
*

*

* *
*

*
*

*

*
* *

_______________________________________________________________
1.taylor
2
Cascio & Wynn 2. Lewis Rosaland D. 3. Appelbaum, S 4. Jones 5. Ikyanyon 6. Brenton, C 7.chen
8. Makawatsakul, N 9..fisher 10.cameron 11.Cheng & Yen 12. Ngirande 13. Schmits 14. Aurangzeb
15. tulgan 16. Tsai & Yen
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بهبود بهره وری و سودآوری
کاهش هزینه های بروکراتیک

ماندن در عرصه رقابت

سرعت در تصمیم گیری

کاهش سطوح شغلی و ادغام واحدها

تخصص یافتن در فعالیت اصلی

تطبیق با پیشرفت های تکنولوژیکی

ارتباطات آسان تر

دستیابی به یک اندازه مناسب

کاهش هزینه ها و کاهش بودجه

افزایش اثربخشی و کارآیی سازمان

کاهش فرایندها

کارآفرینی و نوآوری بیشتر

بازسازی

بهبود عملکرد

*

کاهش نیروی انسانی

*
*
* *

*

*
*

تعهد سازمانی

( )2006اشمیتس 13
اورنگ زیب 14
))2005
اوستر و تیلور ((2015
تالگن )2001( 15
ساندرز ()1998
تسای و ین )2018(16
*
کاشانی و)1391(...
جباری و)1392( ...

*

*

*

*

رضایت شغلی

نویسندگان

* *
*

*

*
* *

*
*

* *
*

*

*

کوچکسازی به عنوان نوعی تغییر است که سازمانها تحت تاثیر آن قرار میگیرند .کامرون
و فریمن ( )1993کوچکسازی را سلسله مراتبی از سه نوع تغییرات معرفی میکنند که در سازمان
ایجاد میشود ،که هر کدام از این تغییرات در محدوده و عمق تاثیرگذاری متفاوتاند .افراد در
سازمانهایی که تغییرات کمتر را اعمال میکنند عمدتا تحت تاثیر تغییرات کار قرار میگیرند ،اما
در سازمانهایی که تغییرات بیشتری را اعمال میکنند افراد هم تحت تاثیر تغییرات کاری و
همچنین تحت تاثیر تغییرات در ساختار و تکنولوژی قرار می گیرند (تیلور.)2001 ،
تاثیر کوچک سازی بر رضایت شغلی کارکنان کتابخانه
یکی از مهم ترین عواملی که باید بعد از کوچکسازی مورد بررسی قرار گیرد ،بررسی تاثیر
آن بر کارکنانی است که هنوز در سازمان باقی ماندهاند .برخی مطالعات مربوط به واکنش
بازماندگان شواهدی را برای اثرات بالقوه منفی کوچکسازی ارائه دادهاند ..هنگامی که بازسازی
صورت میگیرد ،کار انجام شده کاهش نمییابد ،اما فشار کاری به بقیه کارکنان منتقل میشود
(آیو ،2011،ص .)24.فیشر ( )1991بیان میکند اعتماد و روحیه کارکنان به دلیل افزایش حجم
کار و ناامنی شغلی کاهش مییابد.
کتابخانهها خصوصا کتابخانههای دانشگاهی به عنوان قلب تپنده محیطهای دانشگاهی
محسوب می شوند و نقش اساسی را در تربیت نیروی انسانی متخصص جامعه بر عهده دارند.
63

تحقیقات کتابداری و اطالعرسانی دانشگاهی ،دوره  ،52پايیز 1397

________________________________________________________
بنابراین رضایت شغلی کارکنان آن نیز دارای اهمیت فراوانی می باشد .رضایت شغلی بر عملکرد،
غیبت از محل کار ،میزان جابجایی ،سالمت جسمی و روانی کتابداران تاثیر دارد (سلیمانی،
.)1379
عوامل متعددی باعث می شوند تا فرد درباره شغلش احساس مثبت یا منفی داشته باشد.
اسمیت ،1کندال 2و هالین 3معتقدند پنچ بعد شغلی معرف خصوصیات برجسته رضایت شغلی
است :1.رضایت از کار :2 4رضایت از مافوق :3 5رضایت از همکاران :4 6رضایت از ترفیع:5 7
رضایت از حقوق( 8افشانی و دیگران ،1393 ،ص.)123- 124.
پیشینه پژوهش
مروتی ( ،)1394دریافت توانمند سازی میتواند غنی سازی شغلی را باال ببرد و در ادامه
غنیسازی شغلی تاثیرمستقیم و مثبتی بر وفاداری کارکنان پس از کوچکسازی دارد .شتادادفر
( ،)1390در بررسی متغیرهای کنترل استراتژیک در فرایند کوچکسازی دریافت کوچک سازی
بر کنترل راهبردی در سازمان تاکید مینماید .رضاییان و سبحانی فرد ( )1388با بررسی آثار
کوچکسازی ،به بررسی راهکارهای منابع انسانی به منظور خنثی کردن آثارمنفی کوچکسازی
و روابط میان عوامل مذکور پرداختهاند .جودتی و همکاران ( ،)1387نشان دادهاند کوچک
سازی باعث کاهش کارکنان و هزینه جاری شده است و کمیت و کیفیت خدمات بهداشتی
عرضه شده نه تنها دچار نقصان نشده ،بلکه بهبود نیز یافته است.
اورنگزیب ( )2015نشان داد بین کوچکسازی وکاهش رضایت شغلی  /کاهش امنیت
شغلی و ارتباطات در یک سازمان رابطه وجود دارد .انگریانده ( )2014نشان داد که بین رضایت
شغلی کارکنان و تعهد سازمانی در بین بازماندگان رابطه وجود دارد .سعید ( )2013دریافت
کارکنان باقیمانده بر این باورند ،کوچکسازی باعث افزایش حجم کار ،کاهش اعتماد به
مدیریت که آنها را به حال خود رها کردهاند وکاهش وفاداری به سازمان پس از فرایند کاهش
میگردد .لوئیس ( )2013در بررسی رضایت شغلی در کارکنان بازمانده از فرایند کوچکسازی
_______________________________________________________________
1 Smit
2 Kendall
3 Hullin
4 Satisfaction of work
5 Satisfaction of boss
6 Satisfaction of Co-workers
7 Satisfaction of promotion
8 Satisfaction of salary
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دریافت که در رضایت شغلی بازماندگان تفاوت معنیداری وجود ندارد .میال )2011(1و برنتون
( )2005دریافتند بین ادغام وکوچکسازی و رضایت شغلی کارکنان همبستگی مثبت و معناداری
وجود دارد .تیلور )2001(2دریافت که سه فرایند مدیریتی شامل :مشارکت کارکنان در تصمیم
گیریهای سازمانی ،ارتباطات به موقع با کارکنان در حین کوچکسازی و تعهد مدیریت ارشد
سازمان به حمایت از بازماندگان ،باعث کاهش اثرات منفی کوچکسازی میگردد.
روش شناسی
روش انجام این پژوهش

پیمایشی3

است .پیمایش ،روشی در تحقیق است که فراتر از یک فن

خاص در گردآوری اطالعات است و هدف آن اکتشافی ،توصیفی و یا تبیینی است هر چند عمدتاً
در آن از پرسشنامه استفاده میشود (خاکی .)1391،در پژوهش حاضر به منظور تبیین متغییر
کوچک سازی از مرور ادبیات استفاده شد و در نتیجه پرسشنامة محقق ساخته کوچک سازی با 15
گویه بدست آمد (جدول  :)2گویه  6-1بعد تغییر در نوع کار 10-7 ،بعد تغییر در فناوری15 -11 ،
بعد تغییر در ساختار را میسنجند .جهت سنجش رضایت شغلی کارکنان کتابخانه از پرسشنامه
استاندارد مینه سوتا استفاده شد ،که از  19گویه تشکیل شده است .پرسشنامه رضایت شغلی مینه
سوتا ) 4(MSQاز  19گویه و  6خرده مقیاس نظام پرداخت ( 3سوال) ،نوع شغل ( 4سوال)،
فرصت های پیشرفت ( 3سوال) ،جو سازمانی ( 2سوال) ،سبک رهبری ( 4سوال) و شرایط فیزیکی
( 3سوال) تشکیل شده است که به منظور سنجش رضایت شغلی بکار میرود و بر اساس طیف پنج
ارزشی لیکرت از (کامالً موافقم=  1تا کامالً مخالفم=  )5نمرهگذاری میشود.

_______________________________________________________________
1. Mila, Nyameka
2. Taylor
3.Survey
4
The Minnesota Satisfaction Questionnaire
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جدول  .2ابعاد کوچکسازی در سازمانها براساس مدل کمرون و فریمن ()1993

* * *
* *

*

* *
*

*

کاهش تعداد سطوح سلسله مراتب

* * * * * * *
*
*
*
* *
*
* * *
*
*
*
*

ادغام واحدها
کاهش فرایندها

کمرون وفریمن)1993(1
آیو )2011(2
صدیق )2017(3
تریپاتهٔ )2014( 4
سعید )2013( 5
گاندولفی ()2013
برک )2003( 6
دیویسون )2002(7
باینز و دیگران )2002( 8
اپل بام ()1999
ویلکینسون )2005(9
برروکنر )1997( 10
تیلور ()2005
وینترمن )2010( 11
کسیو )1993( 12
الورنه و)2009( 13 ...
پالمر و دیگران )2007(14
اشمیتس ()2006

حذف واحدهای تابع و غیرضرور
سازماندهی مجدد بخش ها
بازسازی کار (طراحی مجدد کار)
طراحی مجدد کار مطابق با فنآوری های نو
افزایش کاربرد فناوری
تطبیق با پیشرفت های تکنولوژیکی
خودکار سازی فرایندهای کار
اجرای فناوری  [ijکاهش تعداد کارکنان
افزایش حجم کاری کارکنان
کاهش ساعات کار هفتگی کارکنان
کاهش تعامل با کاربر
ادغام وظایف (تنوع کاری)
کاهش افراد انجام دهنده همان کار
حذف برخی از وظایف

تغییردر نوع کار

نويسندگان

تغییر در فناوری

تغییر در ساختار

*

* *
*

*

*
*
*

*
*

*

*

*

*
*

*
*

_______________________________________________________________
1. Cameron & Freeman 2. Ayoo, Boaz 3. SIDDIQA, B 4. Tripathi, A 5. Sayed, Z 6. burke 7. Davison 8.
& Buyens & Dewettinck 9. Wilkinson 10. Brockner et al 11. WINTERMAN 12. Cascio 13. La Verne
Shook 14. Palmer.b & etl
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جامعه آماری و روش نمونه گیری
مجموعه واحدهایی که حداقل در یک صفت مشترک باشند ،یک جامعه آماری را مشخص
میسازند (خاکی .)1391 ،جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه کارکنان و مدیران کتابخانهای
حاضر در کتابخانههای دانشگاهی که شاهد فرایند کوچکسازی در کتابخانه بودهاند را شامل
میشود که نهایتا"جامعه پژوهش حاضر  205نفر در  10کتابخانه دانشگاهی میباشند .در این بخش
برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران ،و از نمونهگیری تصادفی طبقهای استفاده شده است .که
حجم نمونه  132نفر تعیین شده است ،برای اطمینان بیشتر  148پرسشنامه توسط اعضای جامعه
تکمیل و جمع آوری گردید.
تجزیه و تحلیل یافته ها
تجزیه و تحلیل عوامل جمعیت شناختی نشان داد که از  148نفر پاسخدهنده به پرسشنامه114،
نفر ( 77درصد) زن و  34نفر ( 23درصد) مرد هستند 14 .نفر ( 9/5درصد) از کتابداران سابقه
کاری زیر  10سال 68 ،نفر ( 45/9درصد) بین  10تا  20سال و  66نفر ( 44/6درصد) سابقه کاری
باالی  20سال دارند .سطح تحصیالت  6/8درصد از کتابداران دیپلم 7/4 ،درصد کاردانی35/1 ،
درصد کارشناسی و  50/7درصد دکتری است 120 .نفر ( 81/1درصد) رشته تحصیلی آنان
کتابداری و  28نفر ( 18/9درصد) غیر کتابداری میباشد.
سؤاالت اصلی مربوط به پرسشنامهها در طیف لیکرت  5سطحی از  1تا  5مورد بررسی قرار
گرفتهاند .ابتدا با توجه به اینکه دادههای هر یک از متغیرها و ابعاد آن پیوسته است ،به منظور
بررسی نرمال بودن توزیع دادهها از آزمون کلموگروف -اسمیرنوف استفاده شد (جدول.)1.
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________________________________________________________
جدول  .1نتایج آزمون کلموگروف -اسمیرنوف برای مولفهها و متغیرهای تحقیق
متغیرها و ابعاد

 Zآماره کلموگروف-

سطح معناداری

اسمیرنوف
0/129
0/14
0/099
0/061
0/193
0/117
0/096
0/209
0/127
0/139
0/053

تغییر در نوع کار
تغییر در فناوری
تغییر در ساختار
کوچک سازی کتابخانه
پرداخت
نظام ها
نوع شغل
فرصت پیشرفت
جو سازمانی
سبک رهبری
شرایط فیزیکی
رضایت شغلی

0/000
0/000
0/001
0 /2
0/000
0/000
0/002
0/000
0/000
0/000
0 /2

همانطور که مالحظه میشود برای کلیه ابعاد متغیرهای کوچکسازی کتابخانهها و
رضایت شغلی ،سطح معنیداری آزمون کمتر از  0/05است که نشان میدهد توزیع جامعه
غیرنرمال است و برای متغیرهای کوچکسازی کتابخانهها و رضایت شغلی سطح معنی داری
آزمون بیشتر از  0/05میباشد .این امر نشان میدهد ،کجی دادهها معنادار نیستند و به عبارت
دیگر توزیع جامعه نرمال میباشد.
بررسی سواالت پژوهش
 .1سطح متغیر کوچکسازی از دیدگاه کارکنان کتابخانههای دانشگاهی چگونه است؟
در جدول  .5-4دادههای توصیفی مؤلفههای تغییر در نوع شغل ،تغییر در فناوری و تغییر در
ساختار نشان داده شده است.
جدول  .2اطالعات توصیفی مولفههای متغیر کوچکسازی کتابخانهها
متغیر و بُعد

تعداد

کمترین

بیشترین

میانگین

انحراف استاندارد

سطح مطلوبیت

تغییر در نوع کار
تغییر در فناوری
تغییر در ساختار

148
148
148

1
1
1

5
5
5

2/682
2/621
2/580

0/826
0/861
0/718

نسبتا مطلوب
نسبتا مطلوب
نسبتا مطلوب

همانطور که اطالعات جدول نشان میدهد هر سه مولفه متغیر کوچکسازی کتابخانهها بر
اساس طیف بازرگان در سطح نسبتا مطلوب قرار دارند .از آنجایی که متغیر کوچکسازی
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کتابخانهها نرمال بود ،از آزمون تی تکنمونهای برای سنجش وضعیت متغیر کوچکسازی
کتابخانهها در بین کارکنان کتابخانه به کار برده شده است.
 .جدول  .3نتایج آزمون تی تکنمونهای متغیر کوچکسازی کتابخانهها (نمره مالک= )3
مولفهها

آماره t

درجه

سطح

انحراف

تعدا

میانگی

اختالف

کرانه

کرانه

معنادار

استاندار

د

ن

میانگین

پایین

باالی

آزاد

ی

د

جامعه و

اختالف

اختالف

ی

نمره

میانگین

میانگین

148

2/628

مالک
کوچکساز

0/371

0/475

0/268

7/097

-

-

-

-

ی کتابخانه ها

0/000

147

0/637

با توجه به اینکه کرانه پایین و باالی اختالف دادهها (میانگین جامعه و نمره مالک) منفی
ارزیابی شده است ،نشان میدهد که که میانگین جامعه از نمره مالک کمتر میباشد .و وضعیت
کوچکسازی کتابخانهها در بین کارکنان وضعیت نامناسبی دارد.
 .2وضعیت متغیر رضایت شغلی کارکنان کتابخانههای دانشگاهی چگونه است؟
در جدول  .4دادههای توصیفی مؤلفههای رضایت شغلی ،شامل نظام پرداخت ،نوع شغل،
فرصت پیشرفت ،جو سازمانی ،سبک رهبری و شرایط فیزیکی نشان داده شدهاند
جدول  .4اطالعات توصیفی مولفههای رضایت شغلی
متغیر و بُعد

تعداد

کمترین

بیشترین

میانگین

انحراف

سطح مطلوبیت

استاندارد
نظام پرداخت
نوع شغل

148
148

1
1

5
5

3/545
2/262

0/836
0/710

نسبتا مطلوب
نسبتا مطلوب

فرصت پیشرفت

148

1

5

3/157

1/033

نسبتا مطلوب

جو سازمانی

148

1

5

2/552

0/937

نسبتا مطلوب

سبک رهبری
شرایط فیزیکی

148
148

1
1

5
5

3/029
2/711

0/975
1/041

نسبتا مطلوب
نسبتا مطلوب

همانطور که اطالعات جدول باال نشان میدهد هر شش مولفه متغیر رضایت شغلی در سطح
نسبتا مطلوب قرار دارند.
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جدول  .5نتایج آزمون تی تکنمونهای متغیر رضایت شغلی (نمره مالک= )3
مولفهها

تعداد

میانگین

رضایت

148

2/876

آماره t

اختالف

کرانه

کرانه

میانگین

پایین

باالی

جامعه و

اختالف

اختالف

نمره-0
/123

میانگین-
0/229

میانگین-
0/017

شغلی

-2/308

درجه

سطح

انحراف

آزادی

معناداری

استاندارد

0/022

147

0/651

مالک

با توجه به اینکه کرانه پایین و باالی اختالف دادهها (میانگین جامعه و نمره مالک) منفی ارزیابی
شده است ،نشان میدهد که که میانگین جامعه از نمره مالک کمتر میباشد .و وضعیت رضایت
شغلی کارکنان نامناسب است.
 .3آیا بین کوچک سازی با متغیر رضایت شغلی در بین کتابداران رابطه وجود دارد؟
چون همه مولفههای متغیرهای مورد مطالعه غیرنرمال بودند از آزمون همبستگی اسپیرمن
استفاده مینمائیم.
جدول  .6آزمون اسپیرمن بین متغیر های اصلی پژوهش و ابعاد آنها
رضایت شغلی
کوچکسازی

نوع شغل

نظام
پرداخت

فرصت

جو

سبک

شرایط

رضایت

پیشرفت

سازمانی

رهبری

فیزیکی

شغلی

تغییر در نوع کار

0/065

**0/222

**0/231

0/083

0/006

0/061

**192

تغییر در فناوری

**0/316

**0/197

**0/319

**0/196

**0/244

**0/319

**395

تغییر در ساختار

**0/240

0/109

*0/187

*0/183

0/098

**0/194

**287

کوچکسازی

**0/272

**0/273

**0/329

**0/232

0/159

**0/295

**369

* معناداری در سطح  0/05و ** معناداری در سطح 0/01

همانطور که در جدول  6مشاهده میشود بین متغیر کوچکسازی کتابخانهها ومولفههای آن با
متغیر رضایت شغلی در بین کارکنان رابطه معنادار مستقیم در سطح  0/01وجود دارد.
تحلیل مدل پژوهش
مدل تحقیق دارای چهار فرضیه به صورت زیر می باشد.
 .1تغییر در نوع کار در کتابخانههای دانشگاهی بر رضایت شغلی تاثیر دارد.
 .2تغییر در فناوری در کتابخانههای دانشگاهی بر رضایت شغلی تاثیر دارد.
 .3تغییر در ساختار در کتابخانههای دانشگاهی بر رضایت شغلی تاثیر دارد.
 .4کوچک سازی کتابخانههای دانشگاهی بر رضایت شغلی تاثیر دارد.
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برای بررسی فرضیات تحقیق از مدل سازی معادالت ساختاری با رویکرد حداقل مربعات
جزیی استفاده شده است .از دالیل استفاده از این مدل میتوان به توانایی آن در پیش بینی مدل،
توسعه مدلهای جدید ،پشتیبانی از مدل های ترکیبی و انعکاسی اشاره کرد (محسنین و اسفیدانی،
 .)1393در این رویکرد از پرکاربردترین نرم افزار آن به نام  Smart-PLSاستفاده شده است.
مدل معادالت ساختاری یک رویکرد جامع برای آزمون فرضیات مشاهده شده و مکنون است
(هومن  .)1391قبل از ای نکه به ارزیابی یا آزمون مدل مفهومی تحقیق بپردازیم ،باید به این نکته
اشاره کنیم هر دو متغیر کوچکسازی و رضایت شغلی دارای متغیرهای مکنون هستند .متغیرهای
مکنون باید با استفاده از تحلیل عاملی مرتبه دوم به متغیرهای مشاهدهپذیر تبدیل شوند .بدینمنظور
مدلهای اندازهگیری این دو متغیر به صورت جداگانه آزمون شدند و بارهای عاملی سؤاالت
تشکیلدهندة هر یک از متغیرهای مکنون بدست آمد .متغیر مشاهدهپذیر با استفاده از دستور
محاسبه 1نرمافزار  ،SPSSبدست آمد .فرمول محاسبه متغیر مشاهدهپذیر ،مجموع حاصلضرب هر
متغیر در بارعاملی آن و تقسیم بر تعداد متغیرها میباشد که همان میانگین وزنی متغیرها است .که
در جدول  7نشان داده شدهاند.

شکل  .1مدل عمومی معادالت ساختاری

ارزیابی مدل اندازهگیری
 .1آزمون پایایی مدل اندازهگیری انعکاسی ،که شامل  )1پایایی متغیرهای مشاهدهپذیر
(بارعاملی) ،و  )2پایایی مرکب ،و  )3آلفای کرونباخ.

_______________________________________________________________
Compute

1
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جدول  .7آزمون پایایی مدل اندازهگیری
متغیر

سازه

 >4/0بار عاملی

کوچکسازی

تغییر در نوع کار
تغییر در فناوری
تغییر در ساختار
نظام پرداخت
نوع شغل
فرصت پیشرفت
جو سازمانی
سبک رهبری
شرایط فیزیکی

0/622
0/898
0/839
0/736
0/652
0/815
0/669
0/698
0/637

رضایت شغلی

آلفای

پایایی

کرونباخ

ترکیبی

0/709

0/835

0/796

0/854

با توجه به دادههای جدول باال مشاهده میکنیم بارهای عاملی بزرگتر از  0/4از اعتبار مناسبی
برخوردار هستند (هاالند)1999 ،1
 .2آزمون روایی مدل اندازهگیری انعکاسی ،که شامل  )1روایی همگرا ( ،)AVEو )2
روایی واگرا (آزمون بار عرضی یا فورنل -2الکر.)3
جدول  .8میانگین واریانس
متغیر

AVE>0/4

کوچکسازی
رضایت شغلی

0/633
0/495

مطابق با یافتههای جدول  .8میانگین متغیر کوچکسازی و رضایت شغلی به ترتیب  0/633و
 0/495است ،که نشان دهنده همسانی و اعتبار درونی مدل اندازهگیری می باشد.
آزمون بار مقطعی برای روایی تشخیصی در سطح معرف یا بار عرضی (بار مقطعی) به کار
میرود.

_______________________________________________________________
1 Hulland
2 Fornell
3 Larker
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جدول  .9آزمون بار مقطعی برای روایی تشخیصی در سطح معرف
متغیر

سازه

کوچکسازی

تغییر در نوع کار
تغییر در فناوری
تغییر در ساختار
نظام پرداخت
نوع شغل

رضایت شغلی

متغیرها
رضایت شغلی
کوچکسازی
0/206
0/622
0/403
0/898
0/297
0/839
0/239
0/736
0/180
0/652
0/317
0/815
0/324
0/669
0/297
0/698
0/264
0/637

فرصت پیشرفت
جو سازمانی
سبک رهبری
شرایط فیزیکی

همانطور که در جدول  9نشان داده شده است ،بارهای عاملی هر کدام از متغیرهای
مشاهدهپذیر بیشتر از بارهای عاملی مشاهدهپذیرهای دیگر مدلهای اندازهگیری موجود در مدل
ساختاری میباشد.
آزمون فورنل -الرکر برای روایی تشخیصی در سطح سازه مورد استفاده قرار میگیرد
جدول  .10ماتریس روایی واگرا به روش فورنل و الرکر
متغیر

کوچکسازی

رضایت شغلی

کوچکسازی
رضایت شغلی

0/796
0/397

0/703

مطابق با ماتریس جدول باال ،مقادیر قطر اصلی (جذر  )AVEتمامی سازههای پژوهش از
مقدار همبستگی میان آنها بیشتر است که این امر روایی واگرای مناسب و برازش خوب مدل
اندازهگیری را نشان میدهد.
آزمون کلی مدل معادالت ساختاری شاخص ()GoF
شاخص نیکویی برازش )GoF( 1معیار مربوط به بخش کلی مدلهای معادالت ساختاری
است.

_______________________________________________________________
1 Goodness of Fit
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جدول  .11برازش کلی مدل
سازه
کوچکسازی
رضایت شغلی
برازش

ضریب تعیین
0/157

مقادیر اشتراکی
0/633
0/495
0/297

همانطور که در جدول  11مالحظه میگردد برازش مدل  0/297شده است که نشان از برازش
متوسط مدل دارد.
آزمون مدلهای

ساختاری1

معیار اساسی ارزیابی متغیرهای مکنون درونزا (وابسته) مدل مسیر ،ضریب تعیین میباشد .این
شاخص نشان میدهد چند درصد از تغییرات متغیر درونزا توسط متغیر برونزا (مستقل) صورت
میپذیرد .ضریب تعیین مدل پژوهش برابر با  0/157بدست آمد.
ضریب استاندارد شده مسیرها شدت تاثیرات مسیرها را نشان میدهد .در ضریب استاندارد شده
مسیر میان کوچکسازی به رضایت شغلی ( )0/397شده است که بیانگر این مطلب است
کوچکسازی به میزان  39/7درصد از تغییرات رضایت شغلی را به طور مستقیم تبیین میکند.
(شکل)2.

شکل  .2خروجی گرافیکی مدل مسیر

ضریب مسیر برای تأثیر متغیر کوچکسازی بر رضایت شغلی  6/697شده است ،با توجه به
اینکه این مقدار بیشتر از  1/96میباشد ،معنادار است .یعنی متغیر کوچکسازی بر رضایت شغلی
تأثیر دارد( .شکل)3.

_______________________________________________________________
Structural Model
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شکل  .3معناداری ضرایب مسیر

در شکل  4آزمون فرضیات فرعی تحقیق نشان داده شده است .که نتایج آن در جدول  12بیان
گردیده است.

شکل  .4معناداری ضرایب مسیر
جدول  .12نتیجه حاصل از آزمون فرضیات
فرضیات تحقیق
تغییر در نوع کار در کتابخانه های دانشگاهی بر رضایت شغلی
تغییر در فناوری در کتابخانه های دانشگاهی بر رضایت شغلی
تاثیر دارد
دانشگاهی بر رضایت شغلی
تاثیرهای
تغییر در ساختار در کتابخانه
دارد
دانشگاهی بر رضایت شغلی تاثیر
های
کوچک سازی کتابخانه تاثیر دارد

معناداری
0/709
3/203
1/576
6/697

نتیجه
تاثیر ندارد
تاثیر دارد
تاثیر ندارد
تاثیر دارد

دارد

همانطور که در جدول  12مالحظه میگردد معناداری ضریب مسیر برای مولفه تغییر در نوع
کار بر رضایت شغلی  0/709شده است ،با توجه به اینکه این مقدار کمتر از  1/96میباشد ،معنادار
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نیست .یعنی مولفه تغییر در نوع کار بر رضایت شغلی تاثیر ندارد .معناداری ضریب مسیر برای
مولفه تغییر در فناوری بر رضایت شغلی  3/203شده است که از  1/96بیشتر است ،یعنی مولفه تغییر
در فناوری بر رضایت شغلی تاثیر دارد .معناداری ضریب مسیر برای مولفه تغییر در ساختار بر
رضایت شغلی  1/576شده است که از  1/96کمتر است ،که معنادار نیست ،یعنی مولفه تغییر در
ساختار بر رضایت شغلی تاثیر ندارد.
نتیجه گیری
به طور کلی از تجزیه و تحلیل داده های این پژوهش نشان میدهند ،سوال اول پژوهش
میانگین جامعه از نمره مالک کمتر میباشد و نشان میدهد وضعیت متغیر کوچک سازی در بین
کارکنان کتابخانه وضعیت نامناسبی دارد .سوال دوم پژوهش نشان میدهد که میانگین جامعه از
نمره مالک کمتر میباشد .و وضعیت رضایت شغلی کتابداران نامناسب است .سوال سوم تحقیق
نشان می دهد بین متغیر کوچکسازی کتابخانهها ومولفههای آن با متغیر رضایت شغلی در بین
کتابداران رابطه معنادار مستقیم در سطح  0/01وجود دارد.
با توجه به دادههای جدول  6بین متغیر کوچکسازی کتابخانهها ومولفههای آن با متغیر
رضایت شغلی در بین کتابداران رابطه معنادار مستقیم در سطح  0/01وجود دارد .نامناسب بودن
وضعیت دو متغیر و تاثیر منفی کوچکسازی بر رضایتشغلی دو مقوله جداگانه هستند .از سه بعد
متغیر کوچکسازی ،تنها یک بعد بر رضایت شغلی تاثیر داشته است پس طبیعی است که میزان
تاثیر پایین باشد .این نتیجه با نتایج تحقیقات برنتون ( )2005و کاسیو ووین ( )2004و آیو ()2011
و لوئیس ( )2013و تیلور ( )2005همخوانی دارد.
ابعاد هر دو متغیر کوچکسازی و رضایتشغلی در وضعیت نسبتا مطلوب قرار دارند .رابطه
بین مولفهها و دو متغیر پایین است .میزان تاثیر کوچکسازی بر رضایتشغلی کم است .نامناسب
بودن وضعیت دو متغیر و تاثیر منفی کوچکسازی بر رضایتشغلی دو مقوله جداگانه هستند .از
سه بعد متغیر کوچکسازی ،تنها یک بعد بر رضایت شغلی تاثیر داشته است پس طبیعی است که
میزان تاثیر پایین باشد .قبل از کوچکسازی میزان رضایتشغلی محاسبه نشده است که با بعد از
کوچکسازی مقایسه شود ،و معلوم شود که کوچک سازی تاثیر منفی بر رضایتشغلی داشته
است.
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آزمون فرضیه  1با تغییر در نوع کار و شش مولفه افزایش حجم کار من ،تنوع کاری ،تعامل
کارکنان با کاربران ،حذف برخی از وظایف ،کاهش ساعات کار هفتگی کارکنان ،کاهش انجام
کارهای مشابه و موازی در کتابخانهها بررسی شد .ضریب مسیر برای مولفه تغییر در نوع کار بر
رضایت شغلی  0/709شده است ،با توجه به اینکه این مقدار کمتر از  1/96میباشد ،معنادار نیست.
یعنی مولفه تغییر در نوع کار بر رضایت شغلی تاثیر ندارد .مولفه اول آن با نتایج تحقیقات سعید
( )2013همخوانی دارد و مولفه  6آن با تحقیق عظیمی ( )1381که تاثیر ادغام دو وزارتخانه جهاد
سازندگی و کشاورزی را بررسی نموده همخوانی دارد اما بقیه مولفه های آن با تحقیقات کامرون
وفریمن ( )1993و تریپاتهی ( )2014و گاندولفی ( )2013و دیویسن ( )2002وگلن ( )2005و
کارزول ( )2002وتیلور ( )2005همخوانی ندارد .تغییر در نوع کار از جنبه بررسی مولفه کاهش
تعامل با کاربران از دیدگاه کارکنان کتابخانه با اعتقاد بر اینکه نقش کتابداران در قرن  21تغییر
یافته است وکتابداران بیشتر به عنوان یک مشاور اطالعاتی به ایفای نقش می پردازند و بیشتر
ارتباطات و تعامالت کاربران با کتابداران از طریق مجازی صورت میگیرد تا حضور فیزیکی
کاربر در محیط کتابخانه ،بنابراین از نظر کارمندان کتابخانه تغییری در کاهش تعامالت با کاربران
مشاهده نمیشود .تغییر در نوع کار از جنبه بررسی مولفه کاهش ساعات کارهفتگی کارکنان ،از
آن جا که کارکنان مورد بررسی در پژوهش حاضر در یک نهاد دولتی مشغول به کار هستند و
موظفند ساعات کار موظفی را در طول یک هفته پر نمایند بنابراین این مولفه نیز از نظر کارمندان
کتابخانه تایید نشد.
آزمون فرضیه  2نشان داد تغییر در فناوری با با چهار مولفه استفاده گسترده از فناوری های
اطالعاتی و ارتباطی ،خودکار سازی فرایندهای کاری ،طراحی مجدد خدمات کتابخانه مطابق با
تغییرات درفناوری های جدید ،کاهش کارکنان در بخشهای کتابخانه بر اثر تغییرات فناوری ،در
کتابخانهها بررسی شد .ضریب مسیر برای مولفه تغییر در فناوری بر رضایت شغلی  3/203شده
است که از  1/96بیشتر است ،یعنی مولفه تغییر در فناوری بر رضایت شغلی تاثیر دارد ،.این نتیجه با
نتایج تحقیقات آیو ( )2011و صدیق ( )2017و تریپاتهی ( )2014و گاندولفی ( )2013و اپلبام
( )1999و پالمر و دیگران ( )2007و تیلور ( )2005همخوانی دارد.
آزمون فرضیه  3نشان داد تغییر در ساختار با با پنج مولفه ادغام و حذف بخشهایی از کتابخانه،
بهبود فرایند کار در کتابخانه ،کاهش تعداد سطوح سلسله مراتب ،تغییر در چارت سازمانی
بخشهای کتابخانه ،طراحی مجدد مشاغل کارکنان در کتابخانهها بررسی شد .ضریب مسیر برای
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مولفه تغییر در ساختار بر رضایت شغلی  1/576شده است که از  1/96کمتر است ،که معنادار
نیست ،یعنی مولفه تغییر در ساختار بر رضایت شغلی تاثیر ندارد .این نتیجه با نتایج تحقیقات
تحقیقات کامرون وفریمن ( )1993و آیو ( )2011و اورنگزیب ( )2015و صدیق ( )2017و
تریپاتهی ( )2014و گاندولفی ( )2013و ویلکینسون ( )2005و وینترمن ( )2010و کسیو
( )1993و اشمیتس ( )2006همخوانی ندارد.
آزمون فرضیه  4ضریب مسیر برای تأثیر متغیر کوچکسازی بر رضایت شغلی  6/697شده
است ،با توجه به اینکه این مقدار بیشتر از  1/96میباشد ،معنادار است .یعنی متغیر کوچکسازی بر
رضایت شغلی تأثیر دارد .این نتیجه با نتایج تحقیقات تسای و یوفانگ ( )2018و و برنتون ()2005
و کاسیو ووین ( )2004و آیو ( )2011و لوئیس ( )2013و تیلور ( )2005همخوانی دارد .در
پایان تحقیق تاثیر تغییر بر نوع کار بر رضایت شغلی به عنوان فرضیه اول رد شد ،تاثیر تغییر بر
فناوری بر رضایت شغلی به عنوان فرضیه دوم تایید و تاثیر تغییر بر ساختارکتابخانه های دانشگاهی
بر رضایت شغلی به عنوان سوال سوم تایید نشد ،از طرفی نشان داده شد کوچک سازی بر رضایت
شغلی تاثیر دارد.
براساس یافته های این تحقیق ،تغییر در نوع کار بر اثر کوچکسازی تاثیری بر رضایت شغلی
کارکنان کتابخانه ندارد .بنابراین میتوان نسبت به تفویض وظایف بیشتر به کارکنان کتابخانه و
انجام کارهای بیشتر توسط آنها اقدام نمود .درنتیجه منجر به انجام کار بیشتر با تعداد کارکنان کمتر
خواهد شد و به نوعی یکی از اهداف کوچکسازی که همان کاهش تعداد کارکنان میباشد
محقق خواهد شد .همچنین از آنجا که تغییر در نوع ساختار بر اثر کوچکسازی تاثیری بر رضایت
شغلی کارکنان کتابخانه ندارد ،میتوان جهت بهبود فرایند کار در کتابخانهها و کاهش تعداد
سطوح سلسله مراتبی نسبت به ایجاد چارت سازمانی جدید ،ادغام واحدها ،حذف کارهای موازی
و تکراری در کتابخانهها و کاهش تعداد کارکنان اقدام نمود .با توجه به اینکه تغییر در فناوری بر
اثر کوچکسازی بر رضایت شغلی کارکنان کتابخانه تاثیر دارد ،کتابخانهها میبایست نسبت به
طراحی مجدد خدمات کتابخانه و خودکارسازی فرایندهای کاری مطابق با تغییرات درفناوریهای
نو اقدام و رضایت بیشتر کارکنان باقیمانده کتابخانه را محقق سازند.
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چشم انداز مدیریت بازرگانی ،دوره  ،8شماره  ،30ص140 - 125 .
سلیمانی ،محمدرضا .)1379( .رضایت شغلی کتابداران وتاثیر آن برکیفیت ارائه خدمات کتابخانه .

تحقیقات کتابداری و اطالع رسانی دانشگاهی ،دوره  ،32شماره  ،35ص60-49.
شتادادفر ،محمد ( .)1390بررسی متغیرهای کنترل استراتژیک در فرایند کوچکسازی در سازمانهای
دولتی؛ مطالعه موردی :استانداری مازندران و سازمانهای دانشگاه مازندران ،پایان نامه کارشناسی ارشد
مدیریت ،دانشکده علوم اقتصادی و اداری
فدائی ،غالمرضا؛ ناخدا ،مریم ( .)1389طراحی مدل مدیریت تغییر در کتابخانههای دانشگاهی ایران:
مطالعه دلفی .تحقیقات اطالعرسانی و کتابخانههای عمومی ،دوره  ،16شماره  ،3ص168-145 .
محسنین ،شهریار و اسفیدانی ،محمدرحیم ( )1393معادالت ساختاری مبتنی بر رویکرد حداقل مربعات
جزئی :به کمک نرمافزار  .Smart-PLSتهران ،مؤسسه کتاب مهربان نشر.
هومن ،حیدرعلی ( .)1391مدلیابی معادالت ساختاری با کاربرد نرمافزار لیزرل ،چاپ پنجم ،تهران.
سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی (سمت).
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