نوآوری های مدیریت آموزشی ،سال سیزدهم ،شماره یک (مسلسل  ،)94زمستان 6941
صص 621 -691

بررسی رابطه بین مؤلفه های الگوی مدیریت سایبرنتیک از دیدگاه مدیران کتابخانه های دانشگاهی ایران
علی اکبر سرپرست
فاطمه نوشین فرد
فهمیه باب الحوائجی
تاریخ دریافت96/5/ :

تاریخ پذیرش96/ / 1 :

چکیده:
هدف این پژوهش ،بررسی رابطه بین مؤلفههای الگوی سایبرنتیک از دیدگاه مدیران کتابخانههای دانشگاهی است .این
پژوهش به روش پیمایشی تحلیلی انجام شد .جامعه آماری پژوهش شامل  319نفر از مدیران و کتابداران مسئول مستقر در
کتابخانههای دانشگاهی شهر تهران و مراکز قطب علمی شهرهای دیگر است که تعداد  212نفر با استفاده از نمونهگیری
تصادفی طبقهای و بر اساس جدول کرجسی و مورگان (پاول )6931 ،تعیین شد .گردآوری دادههای مورد نیاز پژوهش از
طریق پرسشنامه محقق ساخته بر اساس دیدگاه بیرن بائوم ( ،)6932نظرخواهی از خبرگان و متخصصان این حوزه بود.
پرسشنامه  1مؤلفه شامل نظارت وکنترل ،پیوندها ،تصمیمگیری ،سلسله مراتب و رهبری دارد که بر اساس طیف لیکرت از
مدیران نظرخواهی شده است و با استفاده از نرم افزارهای SPSS-20به تجزیه و تحلیل دادهها پرداخته شده است .تحلیل
دادههای گردآوری شده با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون انجام شد .ضریب همبستگی پیرسون نشان داد بین مؤلفه-
های اصلی الگوی سایبرنتیک در کتابخانههای دانشگاهی رابطه مستقیم و معنیداری وجود دارد .دارد و انتظار میرود تغییر
در جهت هریک از مؤلفهها ،به بهبود سایر مؤلفهها نیز بیانجامد و بالعکس .یافتههای این پژوهش میتواند به استقرار نظام
مدیریت علمی مبتنی بر الگوی سایبرنتیک که در نهایت منجر به دستیابی به اهداف و راهبردهای کتابخانههای دانشگاهی
شود.
واژه های کلیدی :الگوی سایبرنتیک ،مؤلفههای الگوی سایبرنتیک ،کتابخانههای دانشگاهی ،مدیران کتابخانههای
دانشگاهی
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مقدمه
دنیای امروز دنیای سازمانی است و تغییر ،تحول ،بالندگی و بهبود سازمانها ،یکی از بزرگترین خصوصیات سازمانها و
مؤسسات در حوزه رقابتی امروز است که بهبود کیفیت جامعه را به همراه خود دارند .تغییر و تحول و روشها و الگوهایی
که به وسیله آن تغییر ایجاد میشود بسیار مهم است (بخشی ،6942 ،ص .)13از طرفی دیگر بسیاری از صاحبنظران
معتقدند سازمانها نظامهای اجتماعی هستند که برمبنای فعالیتهای بشری بنیان نهاده شدهاند ،جهتگیری آنها متوجه
اهداف است و همچنین قائل به چارچوبها مرزها و محدودیتها هستند( .الدریج.6)6444 ،
در اهمیت و جایگاه مدیریت در سازمانها ،بسیاری از صاحب نظران موفقیت و شکست سازمانهای مختلف را ناشی از
تفاوت مدیریت حاکم بر آن سازمانها میدانند .دراکر 2معتقد است عضو اصلی و هیات بخش هر سازمان مدیریت آن است
و کنتز 9مدیریت را از مهمترین فعالیت انسان میداند و معتقد است که وظیفه اصلی مدیران در همه سطوح و همه نهادهای
اجتماعی ،این است که محیطی را طراحی ،ایجاد و نگهداری کنند ،که اعضای سازمان بتوانند با فعالیّت و همکاری گروهی
در آن ،به اهداف معیّن خود دست یابند (رضائیان.)6933 ،
دانشگاهها به عنوان سازمانهای آموزشی تأمین کننده نیروی انسانی متخصص در تمامی عرصههای مورد نیاز جامعه
محسوب میشوند که با تسهیالت بسیار ،منابع عظیم و دانشجویان فراوان به سازمانهای پیچیدهای تبدیل شدهاند و از طرفی
کتابخانههای دانشگاهی به عنوان بخش جدایی ناپذیر نظام آموزشی و پژوهشی دانشگاه ،همواره در خدمت این نظاماند و
اهداف و وظایف آنها باید برگرفته شده از نظام آموزشی و پژوهشی سازمان مادر باشد (تعاونی.)6942 ،
از طرفی دیگر سایبرن تیک ازجمله علومی است که در قرن بیستم پدید آمد و با رشد سریع خود توانست به علوم دیگر
راه یابد .موضوع اصلی سایبرنتیک بررسی ماهیت کنترل در انسان ،حیوان و ماشین است (بیر .)6939 ،سایبرنتیک از جمله
علوم بین رشتهای است که در عرصه تعامالت و بازخوردهای سازمانی سعی در نگرشی نو و سیستماتیک در عرصه مدیریت
دارد .با استفاده از کاربرد این علم در حوزه مدیریت الگوهای مدیریتی نیز شکل گرفته است .برین بائوم ( )6433اولین
کسی بود که الگوی سایبرنتیک را در این زمینه ارائه داد .با توجه به اهمیت مدیریت کتابخانههای دانشگاهی پیروی از
الگوهای مدیریت میتواند ضمن اینکه از دوبارهکاری فرایندها جلوگیری میکند باعث بهبود وظایف و دستیابی به اهداف
بهتر صورت گیرد .لذا از بین الگوهای مدیریتی میتوان به الگوی سایبرنتیک اشاره کرده که ضمن برخورداری از تعامالت
مناسب و ایجاد حلقههای بازخوردی ضمینه بهتر مشارکت کارکنان و اعضای کتابخانه را در مدیریت کتابخانه فراهم می-
سازد.
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مبانی نظری

همانگونه که از عنوان پژوهش بر میآید هدف بررسی رابطه بین مؤلفههای الگوی سایبرنتیک در کتابخانههای دانشگاهی
ایران از دیدگاه مدیران بر اساس نظریه بیرن بائوم ( ،)6932شش مؤلفه از هفت مؤلفه احصاء شده از الگوی سایبرنتیک
است تا سیستم مدیریت کتابخانههای دانشگاهی در ارتباط با این مؤلفهها بررسی شود .شش مؤلفه الگوی سایبرنتیک
عبارتند از :نظارت و کنترل ،6پیوندهای سست و سخت ،2تعامالت ،9تصمیمگیری ،9سلسله مراتب 1و رهبری . 1در الگوی
سایبرنتیک منظور از نظارت و کنترل ،حلقههای بازخوردی سازمانی هستند که نسبت به عوامل انتخاب شده در محیط
حساس هستند .مؤلفه کنترل و نظارت به خرده مؤلفه کنترل ساختاری و کنترل اجتماعی تقسیم میشود .در کتابخانه مبتنی بر
الگوی سایبرنتیک ،نظارت و کنترل از طریق حلقههای بازخوردی عمودی (کنترل ساختاری) یعنی تجلی دستورالعملها،
قوانین و ساختارها و حلقههای بازخوردی افقی (کنترل اجتماعی) یعنی تعامل افراد و گروهها و هدایت آنها به سوی
رویکردها و دغدغههای مشترک و ناظر بر وحدت گروه انجام میشود .مؤلفه پیوندها شامل خرده مؤلفه پیوند سست و
سخت است .پیوند سست ،بدین معنی است که تغییرات در یک واحد یا برنامه بر سایر واحدها یا برنامهها تأثیر نمیگذارد و
نقطه مقابل آن پیوند سخت است که تغییرات در یک واحد یا برنامه بر سایر واحدها یا برنامهها تأثیر میگذارد .مؤلفه
تعامالت دارای خرده مؤلفههای غیرخطی و مدار علّی است .غیر خطی ،راه ثبات و یکنواختی ندارد زیرا شرایط در حال
تغییر است ،آثار ناشی از روابط متقابل اجزاء و عوامل ،بررسی سیستم با توجه به محیط پیرامون آن و روابط متقابل اجزاء و
عوامل است .تعامالت به مثابه مدار علّی ،این فرآیند زمانی آغاز میشود که برخی تغییرات در محیط داخلی و خارجی به
واکنش سازمانی منجر شود که ارزش برخی متغیرها را اصالح کند .به طور کلی تعامالت همکاری و ارتباط واحدهای
دانشگاه با یکدیگر و دانشگاه با جامعه و سایر سازمانها است .اما تصمیمگیری و ویژگیهای آن در الگوی سایبرنتیک،
عبارتند از وجود منابع و مراجع متعدد تصمیمگیری ،تصمیمگیری تدریجی یا مرحلهای ،پرهیز از اقدام تکانشی (عجوالنه) و
متمرکز شدن بر تعداد اندکی از متغیرهای جدید به جای صرف وقت زیاد به منظور تحلیل نتایج احتمالی است .سلسله
مراتب از منظر الگوی سایبرنتیک شامل دو نوع سیستم تقسیم شده و سلسله مراتبی است .سیستم تقسیم شده :تقسیم دانشگاه
به اجزاء مختلف و بخشفرعی سازمان برای پاسخگویی به اهداف چندگانه و متضاد .تقسیم اجزای مختلف و بخشهای
فرعی سازمان سست پیوند که واکنش رفتار خود را در پاسخ بازخوردها تغییر میدهد .سلسله مراتبی :نظارت مدیران ارشد
بر فعالیتهای بخشهای فرعی زیر نظر خود برای رسیدن به اهداف سازمان .مؤلفه رهبری نیز شامل خرده مؤلفههای تحول-
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گرا ،شناختی ،حمایتی ،مشارکتی و بازسازی است که ممکن است تجلی دستورالعملها ،قوانین و ساختارها باشد یا تعامل
افراد و گروهها و هدایت آنها به سوی رویکردها و دغدغههای مشترک و ناظر بر وحدت گروه باشد (بیرن بائوم.)6932 ،
با توجه به اینکه کتابخانههای دانشگاهی جزئی مهم از نظام آموزشی و شریانهای حیاتی کانونهای آموزشی و پرورشی
جوامع بوده و از جنبههای علمی و فرهنگی اهمیت ویژهای دارند .کارکرد بهینه و بهرهوری هر چه بیشتر این نهادها ،دستیابی
به هدفهای علمی و فرهنگی جوامع را تسهیل میکند (حریری .)6936 ،همچنین نظر به اینکه کتابخانهها و مراکز اطالع-
رسانی ترکیبی از ویژگیها و وظایفی هستند که آنها را از هر سازمان دیگر متمایز میسازد ،استفاده از الگوی سایبرنتیک
که بیشتر نگاه غیرانتفاعی و سازمانی به کتابخانه دارد بدون در نظر گرفتن ویژگیهای خاص کتابخانه نتیجه بخش نخواهد
بود از این رو ارائه الگوی مناسب سایبرنتیک در مدیریت کتابخانه میتواند امری ضروری به شمار آید .از طرفی شناخت
این الگو رابطه تنگاتنگی با شناخت مؤلفههای آن و روابط بین آنهاست .از این رو در این مقاله مشخصاً با بررسی نوع
رابطه بین مؤلفههای الگوی سایبرنتیک از دیدگاه مدیران کتابخانههای دانشگاهی ایران ،ضمن اینکه بتوان روابط بین
مؤلفهها را مشخص نمود ،تاحدودی جایگاه این الگو در مدیریت کتابخانههای دانشگاهی مشخص شود .پژوهش در زمینه
الگوی سایبرنتیک و روابط بین مؤلفههای آن در کتابخانههای دانشگاهی در ابتدای راه است و تاکنون پژوهشی جدی در
این زمینه در ایران انجام نشده است .پژوهشهای انجام شده در این زمینه مربوط به حوزه الگوی مدیریت ساییرنتیک در
سازمانها و دانشگاه است که در ادامه به نتایج برخی از این پژوهشها اشاره میشود .در زمینه ارتباط بین مؤلفههای الگوی
سایبرنتیک  ،بذرافشان مقدم ( ،)6931در رساله خود با عنوان «بررسی میزان کاربرد الگوی سایبرنتیک در مدیریت
دانشگاهها » که به روش پیمایشی -تحلیلی انجام شده است .نتایج پژوهش وی نشان داد میان مؤلفههای الگوی سایبرنتیک،
ارتباط مستقیم و معنیداری وجود دارد و این بدان معنی است که وضعیت هریک از مؤلفهها در کتابخانههای دانشگاهی،
وضعیت سایر مؤلفهها را تحت تأثیر قرار میدهد ،به نحوی که اگر نظام نظارتی به میزان زیادی منطبق بر الگوی سایبرنتیک
باشد به موجب همبستگی معنیدار میان مؤلفهها ،گرایش به انطباق وضعیت کتابخانههای دانشگاهی با سایر مؤلفهها نیز
وجود دارد .شاهی ( )6934در پایاننامه خود تحت عنوان «بررسی روابط بین سبکهای رهبری (تبادلی و تحول آفرین) و
تصمیمگیری (آمرانه و مشارکتی) مدیران و ادراک کارکنان» ،نتایج پژوهش وی نشان داد بین سبک رهبری تبادلی با
سبک تصمیمگیری آمرانه ارتباط مثبت و معنیداری وجود دارد .شیراسماعیل ( )6946در پایاننامه خود با عنوان «میزان
کاربست مؤلفههای الگوی سایبرنتیک در مدیریت دانشگاه آزاد نجف آباد» یافتههای پژوهش Fمشاهده شده ،تفاوت
معناداری را بین نظرات اعضای هیات علمی در خصوص میزان ارتباط بین خرده مقیاسهای کنترل و نظارت ،پیوندهای
سست و سخت ،تصمیمگیری ،توازن در مدیریت ،و رهبری در دانشگاه براساس مرتبه علمی نشان داد .براون )2226( 6در
پژوهشی تحت عنوان «مشارکت اعضای هیأت علمی در اداره دانشگاه و تأثیر آن بر عملکرد دانشگاه» نتایج پژوهش وی
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نشان داد که سطح مطلوب مشارکت اعضای هیأت علمی با نوع تصمیمات در ارتباط بود .زامنوپولوس و آلکسیو)2223( 6
در مطالعهای با عنوان «انتقاد از چارچوب طراحی سایبرنتیک :مفاهیم کنترل و سازمان» نتایج پژوهش نشان داد از بین مؤلفه-
های الگوی سایبرنتیک ،ضمن اشاره به اهمیت مؤلفه نظارت و کنترل در الگوی سایبرنتیک ،به ارتباطش با مؤلفههای دیگر
و تأثیر آن بر سیستم مدیریت اشاره میکنند .رو )2262(2در پژوهشی تحت عنوان «سایبرنتیک سازمان دهنده :در مدیریت و
رهبری» با هدف بررسی زمینه استراتژیک سایبرنتیک در مدیریت و رهبری سازمانی پرداخته است .نتایج پژوهش وی
حاکی از آن است که مدیریت و رهبری فرآیندهای کلیدی در محیط سازمانی بوده و این دو نیازمند سازگاری متقابل به
منظور بقای سازماناند .نتایج پژوهش وی نشان داد مؤلفه رهبری ارتباط خوبی با مؤلفههای دیگر مدیریت دارد ،وی
انحصار دوگانه مدیریت و رهبری را قلب سایبرنتیک سازمانی میداند .داگالس )2269( 9در پایاننامه خود با عنوان «بررسی
نظریه بیرن بائوم در رابطه بین سازههای رهبری و سازمان که به عنوان مدلهای عملکرد سازمانی در آموزش عالی ارائه
شده است .یافتههای پژوهش وی نشان داد که اکثر پاسخ دهندگان مدل رهبری بیرن بائوم را به عنوان مدل رهبری
سایبرنتیک (ادغام دو یا چند مدل رهبری) را درک میکردند و به ارتباط بین مؤلفه رهبری و مؤلفههای سایبرنتیک در
سازمان اذعان دارند.
از بررسی مبانی نظری و پیشینههای پژوهش مشخص میشود که پژوهشهای صورت گرفته تالش دارند تا اهمیت و
کاربرد الگوی سایبرنتیک را در حوزههای مختلف سازمانی مشخص کنند .همچنین پارهای از پژوهشها به ارتباط بین
مؤلفههای الگوی سایبرنتیک و تأثیر متقابل آنها بر یکدیگر و بر سازمان پرداختهاند .نتایج پژوهشها به ارتباط معنی داری
بین مؤلفههای الگوی سایبرنتیک اشاره میکنند که تمامی این موارد نشان از اهمیت و جایگاه الگوی سایبرنتیک در
سازمانها است که میتواند با توجه به میزان ارتباط بین مؤلفههای این الگو مشخص شود.
فرضیه های تحقیق
هدف اصلی این پژوهش تعیین رابطه بین مؤلفههای الگوی سایبرنتیک از دیدگاه مدیران کتابخانههای دانشگاهی است
که در قالب یک سئوال و فرضیه به آن پاسخ داده میشود:
سوال :رابطه بین مؤلفههای الگوی سایبرنتیک از دیدگاه مدیران کتابخانههای دانشگاهی چگونه است؟
فرضیه :آیا بین مؤلفههای الگوی مدیریت سایبرنتیک رابطه معنی داری وجود دارد.
برای پاسخگویی به سؤال و فرضیه پژوهش از آزمون همبستگی پیرسون استفاه شد.
روش شناسی
روش پژوهش حاضر پیمایشی -تحلیلی و به لحاظ هدف کاربردی است .برای گردآوری داده¬های مورد نیاز پژوهش از
پرسشنامه محقق ساخته بر اساس دیدگاه بیرن بائوم ( )6932استفاده شده است که روایی محتوایی آن به تأیید خبرگان و
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صاحبنظران در حوزه سایبرنتیک و مدیریت کتابخانه های دانشگاهی رسیده است و پایایی آن نیز با محاسبه ضریب آلفای
کرونباخ ( )2/49تعیین شده است .این پرسشنامه شامل شش مؤلفه اصلی (نظارت و کنترل ،پیوندها ،پیوندها ،تصمیم گیری،
سلسله مراتب و رهبری) و متشکل از  12گویه است .بخش اول سواالت پرسشنامه مربوط به مشخصات فردی و بخش
دوم سواالت مربوط به مؤلفه¬های الگوی سایبرنتیک است .جامعه آماری پژوهش شامل کلیه مدیران و کارشناسان مسئول
کتابخانه های مرکزی دانشگاه ها است که با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی از کتابخانه های مرکزی
دانشگاه های سطح شهر تهران و کتابخانه هایی از دانشگاه های جامع مراکز استان های دیگر انتخاب و در پژوهش شرکت
داده شدند .تعداد کتابخانه های دانشگاهی شهر تهران  61کتابخانه بود که از این تعداد  3کتابخانه مربوط به وزارت علوم،
تحقیقات و فناوری 9 ،کتابخانه دانشگاه علوم پزشکی بود 9 ،کتابخانه دانشگاه آزاد اسالمی و  1کتابخانه از مراکز استان
ها ،دانشگاه های جامع و قطب علمی که به صورت تصادفی طبقه ای ،انتخاب و پرسشنامه ها توزیع شد .جامعه پژوهش در
زمان پژوهش  312نفر از مدیران و کتابداران مسئول کتابخانه های دانشگاهی بودند که با توجه به جدول مورگان تعداد
 212پرسشنامه در بین مدیران و کتابداران مسئول ،در تهران به صورت حضوری و در شهرستان ها به صورت ارسال به پست
الکترونیکی و تلگرام توزیع که تعداد 641پرسشنامه جمع-آوری شد .که نرخ پاسخ گویی به سئواالت 2/33بود .تجزیه و
تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارهای SPSS-20و آزمون همبستگی پیرسون گرفته شد.
یافته ها
یافتههای پژوهش توصیفی نشان داد تعداد زنان مدیر 19/6درصد ،بیشتر از مردها  91/4درصد بوده است .همچنین 39/3
درصد دارای تحصیالت در رشته علم اطالعات و دانششناسی بودهاند .بیشترین سطح تحصیالت مدیران کارشناسی ارشد
 16/1درصد و میانگین سنی جامعه پژوهش  94سال بوده است .بیشترین سابقهکاری بین 62تا 22سال  91 /1درصد است .در
قسمت یافتههای استنباطی که مهمترین یافتههای تحقیق مورد بحث قرار میگیرد .در این راستا به جهت منطقی بودن روند
تحلیل با توجه به سؤال و فرضیه پژوهش تحلیل آنها صورت میگیرد:
سؤال و فرضیه پژوهش :رابطه بین مؤلفههای الگوی سایبرنتیک از دیدگاه مدیران کتابخانههای دانشگاهی چگونه است؟
آیا بین مؤلفههای الگوی مدیریت سایبرنتیک رابطه معنی داری وجود دارد.
برای پاسخ به سؤال و تحلیل فرضیه پژوهش به دلیل استفاده از مقیاس فاصلهای ،از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده
است که در جدول 6نشان داده شده است (در اینجا به جای پرداختن جداگانه به روابط بین مؤلفهها تمامی روابط بین مؤلفه-
ها در قالب جدول 6و آزمون همبستگی پیرسون مشخص شده است).
در جدول( .)6ماتریس ضریب همبستگی پیرسون رابطه بین مؤلفههای الگوی مدیریت سایبرنتیک
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*˜ معنادار بودن در سطح N=641 2/26
همانگونه که در جدول 6مشاهده میشود مؤلفه کنترل با ضریب  2/122بیشترین ارتباط را با مؤلفه پیوندها دارد و
کمترین ارتباط را با مؤلفه رهبری با ضریب  2/922دارد .مؤلفه پیوندها با ضریب  2/122بیشترین ارتباط را با مؤلفه کنترل
دارد و کمترین ارتباط را با مؤلفه رهبری با ضریب  2/923دارد .مؤلفه تعامالت با ضریب  2/113بیشترین ارتباط را با مؤلفه
کنترل دارد و کمترین ارتباط را با مؤلفه رهبری دارد .مؤلفه تصمیمگیری با ضریب  2/191بیشرین ارتباط را با مؤلفه سلسله
مراتب دارد و کمترین ارتباط را با مؤلفه پیوندها با ضریب  2/963دارد .مؤلفه سلسله مراتب با ضریب  2/193بیشترین
ارتباط را با مؤلفه تصمیمگیری دارد و کمترین ارتباط را با مؤلفه پیوندها با ضریب  2/923دارد .مؤلفه رهبری با ضریب
 2/119بیشترین ارتباط را با مؤلفه سلسله مراتب دارد و کمترین ارتباط را با مؤلفه پیوندها با ضریب  2/923دارد.
بنابراین برطبق دادههای جدول 6بین مؤلفههای اصلی الگوی سایبرنتیک در کتابخانههای دانشگاهی رابطه مستقیم و
معنیداری وجود دارد و انتظار میرود تغییر در جهت هریک از مؤلفهها ،به بهبود سایر مؤلفهها نیز بیانجامد و یا بالعکس،
چنانچه وضعیت مؤلفهها به نحوی نامساعد شود ،انتظار میرود وضعیت سایر مؤلفهها نیز تحت تأثیر قرار گیرد و به نحو
نامساعدی ظاهر شود .بنابراین با توجه به نظرات مدیران در زمان اجرای پژوهش همبستگی هریک از مؤلفهها با دیگری
باالست و این رابطه در سطح  2/26معنیدار است.

بحث و نتیجه گیری
بررسی سؤال و فرضیه پژوهش نشان داد بین مؤلفههای الگوی سایبرنتیک ارتباط مستقیم و معنیدار وجود دارد به
طوریکه تغییر در جهت یک مؤلفه میتواند تغییر در جهت مؤلفه دیگر باشد به عنوان مثال چنانچه وضعیت مؤلفه کنترل به
نحوی نامساعد و ناکارآ شود به طور مستقیم بر مؤلفه پیوندها تأثیر نامساعد میگذارد و بالعکس بهبود وضعیت مؤلفه
نظارت و کنترل میتواند به بهبود و کارآیی بیشتر مؤلفه پیوندها منجر شود .همینطور در مورد دیگر مؤلفههای الگوی
سایبرنتیک میتواند تغییرات ،قابل مشهود و تأثیر گذار باشد و این نشانهای از همبستگی و ارتباط قوی بین مؤلفههاست که
در چارچوب یک الگو نقش خود را به خوبی ایفا میکنند .یافتههای پژوهش نشان داد از بین مؤلفههای الگوی سایبرنتیک،
مؤلفه کنترل بیشترین ارتباط و همسویی را با مؤلفه پیوندها دارد شاید دلیل این امر نوع سیستم نظارتی وکنترلی کتابخانههای
دانشگاهی است که در ارتباط با پیوندهای سست و سخت شکل میگیرد ،کتابخانه نهادی اجتماعی است که ارتباطت و
سیستم نظارتی بییشتر از طریق ساختارهای اجتماعی در پیوندهای سست و سخت شکل میگیرد و از طرفی مؤلفه نظارت و
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کنترل کمترین ارتباط و همسویی را با مؤلفه رهبری دارد همانطور که یادآوری شد نظارت و کنترل در کتابخانههای
دانشگاهی به جهت مؤسسه غیر اننتفاعی و اجتماعی از طریق ارتباطات پیوندهای سست و سخت صورت میپذیرد و نقش
رهبری در این الگو با توجه به نتایج پژوهش کمتر به چشم میخورد در همین رابطه همسو با این یافتهها میتوان به نتایج
پژوهش زامنوپولوس و آلکسیو ( )2223اشاره نمود که ضمن اشاره به اهمیت جایگاه مؤلفه نظارت و کنترل در مدیریت،
ارتباط آن را با مؤلفههای دیگر الگوی سایبرنتیک مثبت و مؤثر میداند .یافتههای پژوهش نشان داد مؤلفه تعامالت بیشترین
ارتباط و همسویی را با مؤلفه کنترل دارد و از طرفی این مؤلفه کمترین ارتباط و همسویی را با مؤلفه را با مؤلفه رهبری
دارد .دلیل اینکه تعامالت در کتابخانههای دانشگاهی بیشتر در ارتباط با مؤلفه نظرات و کنترل است به دلیل ماهیت اجتماعی
کتابخانه است که نوع ارتباطات از نوع ساختار اجمتاعی است و و در این ارتباط نقش رهبری کمتر به چشم میخورد.
همسو با این یافته میتوان به نتایج زامنوپولوس و آکسیو ( )2223اشاره نمود که نشان داد مؤلفه نظارت و کنترل ارتباط قوی
و همسویی با مؤلفههای دیگر مثل تعامالت و پیوندها دارد اما یافتههای پژوهش رو ( )2262نشان داد رهبری قلب مدیریت
و بیشتر در ارتباط با مؤلفههای دیگر مثل تعامالت است .همچنین یافتههای پژوهش نشان داد مؤلفه تصمیمگیری بیشترین
رابطه و همسویی را با مؤلفه سلسله مراتب دارد و کمترین رابطه را با مؤلفه سلسله مراتب و کمترین رابطه و همسویی را با
مؤلفه پیوندها دارد .دلیل بیشترین ارتباط و همسویی مؤلفه تصمیمگیری با مؤلفه سلسله مراتب الگوی سایبرنتیک در
کتابخانههای دانشگاهی شاید نشان از اهمیت جایگاه تصمیمگیری در سلسله مراتب مدیران کتابخانه و دانشگاه باشد چراکه
اکثر تصمیماتی که در مورد کتابخانههای دانشگاهی گرفته میشود متأثر از نگاه و تصمیم مدیران حوزههای پژوهشی،
آموزشی و مالی است .همسو با نتایج این پژوهش میتوان به یافتههای پژوهش شاهی ( )6934اشاره نمود که بین تصمیم-
گیری و مؤلفه رهبری رابطه مثب و معنی داری برقرار دانسته است .اما کمی متفاوت با این یافته ،براون ( )2226تصمیم-
گیری را در ارتباط با سطح مطلوبیت مشارکت اعضای هیأت علمی میداند .یافتههای پژوهش نشان داد مؤلفه رهبری
بیشترین ارتباط و همسویی را با مؤلفه سلسله مراتب دارد و کمترین ارتباط و همسویی را با مؤلفه پیوندها دارد .رهبری در
کتابخانههای دانشگاهی بیشترین ارتباط را با ساختار تخصصی بخشهای تخصصی و مدیران ارشد دارد ،شاید دلیل این
باشد که رهبری ارتباط خویش را بیشتر از طریق مسئوالن بخشهای تخصصی و زیر مجموعههای آن و یا از طریق مدیران
ارشد برقرار میکند به نتایج تقریبا همسو با این پژوهش میتوان به یافتههای پژوهش داگالس ( )2269اشاره نمود که ضمن
اشاره به اهمیت مؤلفه رهبری و جایگاه آن در الگوی سایبرنتیک به نوعی ارتباط مثبت اشاره دارد .در بررسی کلی
ارتباطات و همسویی مؤلفههای الگو سایبرنتیک از دیدگاه مدیران کتابخانههای دانشگاهی میتوان به دو قسمت کلی
ارتباط اشاره نمود در بخش اول بین مؤلفههای کنترل ،پیوندها و تعامالت بیشترین ارتباط وجود داد و دلیل آن نوع تعامالت
و ارتباطات حاکم بر کتابخانههای دانشگاهی است که روند نظارت و کنترل را میخواهد از طریق ایجاد حلقههای تعاملی و
بازخوردی ایجاد نماید و آن هم به دلیل ماهیت اجتماعی و غیرساختاری کتابخانههای دانشگاهی است و از طرف دیگر در
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بخش دوم ارتباط مؤلفههای تصمیمگیری ،سلسله مراتب و رهبری است که نشان از نوع تصمیمگیری است که در قالب
ارتباط با سلسله مراتب بخشهای تخصصی ،فرعی یا مدیران ارشد با رهبری صورت میپذیرد در این مورد نیز به پژوهش-
های همسو شاهی ( ،)6934براون ( )2262و داگالس ( )2269اشاره شد .نتایج کلی بررسی ارتباط بین مؤلفههای الگوی
سایبرنتیک نشان از ارتباط معنی داری بین مؤلفههای الگوی سایبرنتیک بود که همسو با یافتههای نتایج پژوهش بذرافشان
مقدم ( )6931بود که نتایج پژوهش وی نشان داد ،میان مؤلفههای الگوی سایبرنتیک ،ارتباط مستقیم و معنیداری وجود
دارد و این بدان معنی بود که وضعیت هریک از مؤلفهها در کتابخانههای دانشگاهی ،وضعیت سایر مؤلفهها را تحت تأثیر
قرار میدهد .در همین رابطه یافتههای شیراسماعیل ( )6946نیز همسو با این پژوهش نشان داد که تفاوت معناداری را بین
نظرات اعضای هیات علمی در خصوص میزان ارتباط بین خرده مقیاسهای کنترل و نظارت ،پیوندهای سست و سخت،
تصمیمگیری ،توازن در مدیریت ،و رهبری در دانشگاه براساس مرتبه علمی نشان داد .با توجه به یافتههای پژوهش مدیریت
کتابخانههای دانشگاهی بر اساس الگوی سایبرنتیک چیزی جدا از نظارت و کنترل از طریق تعامالت در پیوند با ساختارهای
اجتماعی نیست و رهبری با توجه به مالحضات تصمیمگیری در سلسله مراتب مدیریت بخشهای تخصصی و مدیران ارشد
نمود بیشتر مییابد که این حلقه میتواند با در نظرگرفتن ماهیت اجتماعی کتابخانه با بازخورد و دخالت نظرات کاربران و
نیروی انسانی در جهت دستیابی به اهداف و راهبردهای کتابخانههای دانشگاهی تأثیر بیشتری داشته باشد.
در پایان با توجه به یافتهها و نتایج پژوهش و روابط بین مؤلبفههای الگوی مدیریت سایبرنتیک پیشنهاداتی برای بهبود
سیستم مدیریت کتابخانههای دانشگاهی اشاره میشود:
 با توجه به اینکه از دیدگاه مدیران ،بیشترین ارتباط بین مؤلفه نظارت و کنترل با مؤلفه پیوندها و تعامالت است واین به دلیل ماهیت اجتماعی کتابخانه میباشد ،بهتر است در ساختار مدیریت کتابخانه به نقش اجتماعی کاربران
(جامعه) کتابخانه در تعامالت و هدایت آنان توجه بیشتری شود .برای این منظور پیشنهاد میشود کتابخانههای
دانشگاهی از طریق ایجاد گروههای انتخاب ،کتابخوانی و ...زمینه مشارکت اعضای جامعه کتابخانه را در
مدیریت کتابخانه بیشتر فراهم آورد و از طرفی دیگر با توجه به نتایج پژوهش و ماهیت کتابخانه ،بهتر است بستر
تعهد نیروی انسانی از طریق مشارکت اجتماعی در فرآیند کار و تعامل با مدیریت بیشتر فراهم شود .این کار نیز
میتواند از طریق ایجاد گروههای کاری و کار تیمی زمینه بیشتر مشارکت و نظارت برخورد را برای نیروی
انسانی فراهم کند.
 با توجه به اینکه از دیدگاه مدیران ،بیشترین ارتباط بین مؤلفه تصمیمگیری با سلسله مرابت و رهبری است و دلیلآن میتواند نگاه و توجه رهبری در امر تصمیمگیری با توجه به دیدگاه مدیران بخشهای تخصصی و ارشد باشد
پیشنهاد میشود کمیته یا شورایی به نمایندگی از تمامی بخشها و مدیران ارشد در کتابخانه تشکیل شودتا ضمن
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شناسایی منابع تصمیمگیری چه درونی و چه بیرون از کتابخانه نتایج حاصل از تأثیرات این منابع را نیز شناسایی
شود و از تمامی ظرفیتها در امر تصمیمگیری و رهبری استفاده شود.
 با توجه به نتایج پژوهش و ارتباط قوی و همسویی مؤلفههای الگوی سایبرنتیک و طرفی جایگاه الگویسایبرنتیک در نظام کتابخانههای دانشگاهی پیشنهاد میشود طرح کلی الگوی سایبرنتیک در کتابخانههای
دانشگاهی تدوین شود که مستلزم همکاری ،مشارکت مراکز و افراد مختلف است .لذا پیشنهاد میشود ستادهای
مدیریت و برنامهریزی الگوی مدیریت سایبرنتیک در سطوح مختلف آموزش عالی کشور (ملی ،وزارت ،مناطق،
دانشگاهها ،دانشکدهها و گروهها) با حضور متخصصان آموزش عالی و دانشگاهی از یک سو و متخصصان و
ذینفعان محلی و اجتماعی از سوی دیگر تشکیل شود.
 یافتههای این پژوهش میتواند به استقرار نظام مدیریت علمی مبتنی بر الگوی سایبرنتیک که در نهایت منجر بهتسهیل دستیابی به اهداف و راهبردهای کتابخانههای دانشگاهی شود.
 همچنین برای پژوهشهای آتی و مشخص شدن برخی از موانع ،پیشنهاد میشود پژوهشی برای بررسی موانعکاربست الگوی مدیریت سایبرنتیک در کتابخانههای دانشگاهی صورت گیرد تا ضمن مشخص شدن کاربست
الگوی سایبرنتیک در کتابخانههای دانشگاهی ،موانع و مشکالت ناشی از اجرای الگوی سایبرنتیک در این
کتابخانهها نیز مشخص شود .نیز پژوهشی تجربی و اجرای آزمایشی الگوی مدیریت سایبرنتیک در یکی از
جامعههای پژوهشی دانشگاهی به منظور تعیین میزان اجرایی شدن الگو انجام شود.
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