درباره نویسنده
سـمیه سـادات آخشـیک سـال  1360در شـهر تهران به دنیا آمد .وی کارشناسـی خود را در رشـته علم اطالعات و
دانششناسـی در دانشـگاه خوارزمـی گذرانـد ،مدرک کارشناسیارشـد را در همان رشـته از دانشـگاه چمـران اهواز
اخـذ کـرد و در سـال  1394از رسـاله دکتری خود بـا عنوان «تحلیـل عوامل مؤثر بـر فرایند تغییر برنامهریزی شـده
در مرکـز اطالعرسـانی و کتابخانـه مرکـزی دانشـگاه فردوسـی مشـهد بـر اسـاس نظریـه میدانی لوین ،چسـبندگی
دانـش و آموختهزدایـی» در دانشـگاه فردوسـی مشـهد دفاع کـرد .وی در حال حاضر اسـتادیار گـروه علم اطالعات
و دانششناسـی ،دانشـگاه خوارزمـی اسـت .از زمـره آثـار وی میتـوان بـه کتـاب «خالصـه مباحـث روشـهای
تحقیـق و آمـار» و چندیـن مقالـه معتبر با عناوینـی چون «نگاهی بـه مفاهیم سـیبرنتیكی نهفته در نظریـه كوانتومی
اطالعـات مطالعـات كتابـداری و علم اطالعـات»« ،كارت امتیـازی متوازن ،ابـزاری توانمنـد در ارزیابی مدیریت
دانـش سـازمان و اطالعشناسـی» و  ....اشـاره کرد.

فناوریاطالعات،اطالعرسانیوکتابداری

Rank: 3rd Rank in the Young Section
Degree: Ph.D
Research Title: Analysis of Factors Affecting on the
Planned Change in Information Center and Central
Library of Ferdowsi University of Mashhad Based
on Lewin's Field Theory, Knowledge Stickiness and
Unlearning

رتبه :برگزیده سوم بخش جوان
تحصیالت :دکتری
عنوان اثر :تحلیل عوامل مؤثر بر فرایند تغییر برنامهریزی شده در
مرکز اطالعرسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد
بر اساس نظریه میدانی لوین ،چسبندگی دانش و آموختهزدایی

چکیده اثر
مدیریـت موفـق فراینـد تغییـر سـازمانی و کاسـتن از مقاومـت در برابر ایـن فرایند ،دغدغـه بسـیاری از مدیران و
دسـتاندرکاران تغییـر در سـازمانها اسـت .پژوهـش حاضر بـا رویکـردی دانشمدار بـه تغییر سـازمانی توجه
دارد .چارچـوب نظـری ایـن پژوهـش ،از تلفیـق نظریه میدانـی لویـن ،نظریه چسـبندگی دانـش و آموختهزدایی
در فراینـد تغییـر برنامهریـزی شـده بهدسـت آمـده اسـت .هـدف پژوهـش ،شناسـایی عوامـل مربوط بـه دو بعد
فـردی و سـازمانی و نقـش هریـک از ایـن عوامـل در ایجـاد مقاومـت در برابـر تغییـر در کتابخانههای دانشـگاه
فردوسـی مشـهد (طـرح تجمیـع کتابخانههـای ایـن دانشـگاه) اسـت .ایـن پژوهـش از نظـر هـدف کاربـردی
اسـت و بـا شـیوه پیمایشـی و رویکـرد ترکیبـی در گـردآوری دادههـا و بـا اسـتفاده از طـرح مثلثسـازی و مدل
همگـرا بـرای تحلیـل بـر پایـه مطالعـه مـوردی انجـام شـده اسـت .از دسـتاوردهای این پژوهـش ،تأییـد ارتباط
میـان آموختهزدایـی و چسـبندگی دانـش با تغییر سـازمانی اسـت .در ایـن راسـتا ،رهنمودهایی بر پایـه نیروهای
پیشبرنـده و بازدارنـده و بـه تفکیـک ابعـاد فـردی و سـازمانی بـرای مدیریـت تغییـر برنامهریـزی شـده در
کتابخانههـای دانشـگاهی ارائه شـده اسـت.
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