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 چکیده
جایگاه الگوی سایبرنتیک در ادارات کل ورزش و جوانان بررسی  پژوهش این از انجام هدف

-آماری  جامعهپیمایشی بوده و  -نوع توصیفی از پژوهش، این ود.ر بکشومنتخب های استان

 دلیل گستردگی جامعه . بهباشدمی کشور ورزش و جوانان کارشناسان ادارات کل کلیهشامل 

رو کارشناسان تربیت ای استفاده شد. از اینگیری تصادفی خوشهآماری تحقیق، از روش نمونه

آذربایجان غربی( به عنوان )قم، البرز، خراسان شمالی، همدان و  بدنی ادارات کل پنج استان

عودت داده شد. اساتید  پرسشنامه 51( و در نهایت N=33) دندتحقیق در نظر گرفته ش نمونه

مدیریت ورزشی، روایی پرسشنامه را تأیید کرده و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای 

ها را تأیید دهآزمون کلموگروف اسمیرنوف طبیعی بودن توزیع دا به دست آمد. 53/0کرونباخ 

آمار توصیفی) میانگین، فراوانی، رسم نمودار( و در بخش ها با استفاده از دهتحلیل داکرد. 

داد  نشان پژوهش های فته(. یا08/0 P) استفاده شد متغیره تک تی آزمونآمار استنباطی از 

 الگوی از استفاده میزان در های منتخب کشوراستانورزش و جوانان  که ادارات کل

ی همه متوسطی برخوردار بوده و  جایگاه از خود، هایفعالیت سازماندهی در سایبرنتیک

 الگوی کارگیری به باد. بوهای آن دارای میانگینی معادل با میانگین طیف مورد وصف مؤلفه

 در کارکنان شودیابد و باعث میها افزایش میوری و اثربخشی در سازمانبهره سایبرنتیک،

 کنند. بیشتر مشارکت سازمان اهداف

 های پیچیده، مؤلفه، کنترل، سازمان، ایران.سیستم :واژگان کلیدي

 Email: deldar.ebrahim@yahoo.com                                                        *نویسنده مسئول :
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 مقدمه
ها برای از مهمترین مهارتهای سازمانی توانایی و همچنین مهارت در برخورد با پیچیدگی

ها ها آمادگی مقابله با این پیچیدگیاست که فقط تعداد کمی از سازمان 21ها در قرن سازمان

، 1هتزلر) شودشان دیده میریزیگیری و برنامهرا دارند که این امر به خصوص در فرایند تصمیم

وعی قدرتمند تبدیل شده ها به موضهای گذشته، این پیچیدگی(. همچنین در طول سال2212

نماید. انتخاب الگو و یا است و به عنوان یک اهرم فشاری بر روی رهبران و مدیران عمل می

ها و مدیران قرار ها به عنوان ابزاری مفید و ارزشمند فراروی سازمانسیستم غالب در سازمان

ها در مقابله با این تواند به سازماندارد، چرا که اگر این انتخاب به درستی صورت گیرد می

ها کمک نماید و اگر الگوی انتخاب شده با کیفیت پایین و ضعیف باشد صدمات پیچیدگی

 .(2212، 2اسچوانینگر) گذاردها میناپذیری بر سازمانجبران

این واژه و مفهوم آن  رود امای علوم به کار میهااصطالح سیستم، امروزه در بسیاری از رشته

ر رشته دیگری بر رشته مدیریت و قلمرو گسترده آن سایه افکنده است. تئوری امروزه بیش از ه

(.  نیاز به رویکرد 2223، 4یلز) نمود پیدا کرد 3های برتالنفیها برای اولین بار در گفتهسیستم

های گذشته قرن بیستم و آغاز قرن بیست و سیستمی با توجه به تغییراتی که جهان در دهه

های اقتصادی و مالی برجسته امروز و ... این وده و همچنین بعضی از بحرانیکم با آن روبرو ب

ها، رویکرد دارای اهمیت بیشتری شده است. در هر صورت با توجه به این شرایط و بحران

 9ها، . در تئوری سیستم(2212، 5ریوس) ها در حال افزایش استاستفاده از تئوری سیستم

 .(2223یلز، ) مربوط به سایبرنتیک است نظریه وجود دارد که نظریه نهم

، 6یلز و یه)سازمان  دانش کارآمدتعاریف متعددی در مورد سایبرنتیک وجود دارد که عبارتند از 

همچنین،  .(2212، 7روهنر سکانداری و هدایت کردن یا هنر اداره کردن )( و یا 2212

سایبرنتیک . (2223، 8رز) سایبرنتیک نوعی نمادشناسی است که معنی آن بسیار پیچیده است

های شود که با تکیه بر حلقههای پیجیده اطالق میبه علم و هنر هدایت و نظارت سازمان

بازخوردی مناسب و پیوندهای سخت و سست، زمینه توسعه ارتباطات و تعامالت با محیط و 

                                                           
1 . Hetzler 

2 . Schwaninger 

3 . Bertalenfy 

4 . Yolles 

5 . Ríos 

6 . Yolles  & Ye 

7 . Rowe 

8 . Rose 
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  و مقدمرافشان بذ) سازدها فراهم میواحدهای درون سازمانی را به منظور خودتنظیمی آن

 (.1386، شعبانی ورکی و  آراسته و صباغیان

به معنی  2کایبرنتز شوند، از واژه یونانیشروع می 1سایبربه طور کلی کلمات متعددی که با 

است و به  4گابرنیشنو  3کیبرنائو سکاندار، هدایتگر و رهبر مشتق شده است و به صورت فعل

ست. او کسی است که شهر را هدایت و رهبری معنای اداره کننده )یک شهر به عنوان مثال( ا

 6یا کنترل از راه دور 5کند و جلوتر از دیگران قرار دارد. سایبرنتیک همیشه با مفهوم فرمانمی

شود مفهوم کنترل، بنیاد و اساس ترکیب شده است. بنابراین همانطور که مالحظه می

 (2222، 8بیر ؛1996، 7ترچین و هیلیقن و بلنسایبرنتیک است )

، 9ولی) البته بدون اسم جدیدی شکل گرفت 1943سایبرنتیک مدرن و امروزی در سال 

(. نوربرت وینر مفهوم سایبرنتیک را اولین بار در کتاب سایبرنتیک یا کنترل و ارتباط در 2222

 حیوان و ماشین مطرح کرد. وینر تأکید بیشتری بر مسائل و موضوعات اجتماعی داشت

مفهوم اصلی از سایبرنتیک بر طبق عنوان کتاب وینر عبارت است از (. دو 2228، 12اندرو)

 (.2223، 11ولی) کنترل و ارتباطات

های  های علمی و نظری مشترک رشته سایبرنتیک دانش جوانی است که از فعالیت

شناسی، منطق،  شناسی، روان شناسی، پزشکی، فیزیولوژی، اقتصاد، زبان شناسی، زیست جامعه

های اتومات بوجود آمده است  های اطالعات و کنترل و ماشین و نظریه ریاضیات، مهندسی

های  در جهان امروز از دستاوردهای سایبرنتیک، در حل دشواری .(2226، 12سارنوسکی)

شود و خودکار نمودن  اقتصادی، بیولوژیک، پزشکی و امور بشردوستانه استفاده می ،اجتماعی

است.  هدف اساسی که اینک ای برخوردار شده زایندههای اداری و تجاری از اهمیتی ف فعالیت

های  پیش روی مدیران قرار دارد، عقالیی کردن سایبرنتیک در فرایند مدیریت بر اساس روش

 (.2229، 13بولزاست )« بدون کاغذ»

                                                           
1. Cyber 

2. Kybernets  

3. Keybernao 

4. Gubernation 

5. Command 

6. Control – Point at a Distance 

7 Turchin & Heylighen & Bollen 

8. Beer 

9. Vallée 

10. Andrew 

11. Vallée 

12. Sarnovsky 

13. Bulz 
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با توجه به یک عقیده سنتی در مورد سایبرنتیک، توسعه و پیشرفت تکنولوژی، محیط و یا حتی 

( 2212، 1میلینگ و زیمرمن) توانند به عنوان عوامل کنترل عمل نمایندی میفشارهای اقتصاد

 تأکیدش که است این کندمی متمایز هابقیه رشته از را سایبرنتیک که چهدر صورتی که آن

 بلکه نیست، بشر دست ساخته و شده مهندسی هایدر سیستم ارتباطات و کنترل بر تنها

 و گذاریهدف هاآنایجادکنندگان  توسط که جوامعی و هازمهمانند ارگانی طبیعی هایسیستم

 از چه ها سیستم که موضوع این به تنها سایبرنتیک گیرد.میدر بر  نیز شوند رامی کنترل

 نیز بحث کنندمی عمل چگونه هاآن که این مورد در بلکه پردازدنمی اند،شده چیزهایی تشکیل

سایبرنتیک روز به روز به عنوان ابزار مفیدی برای بسیاری از (. از این رو 2221، 2میرکند )می

ها ( و دامنه وسیعی از این رشته2221، 3فری )بیلتر گیردهای علمی مورد استفاده قرار میرشته

گیرد، ها مورد استفاده قرار میهایی که در آن(. از جمله رشته2222، 4رودال) را دربردارد

 (.2212، 5فنگ، وانگ، وی) اقتصاد است

بسیاری از تحقیقات حاکی از این است که رویکرد سایبرنتیک عامل قدرتمندی برای مدیریت 

وری و اثربخشی سازمانی را ارتقاء بهتر مؤسسات مجازی است و حضور چنین الگویی، بهره

  (.2224، 6اسچوانینگر) دهد می

به بررسی « یریت و رهبریدهنده: در مدسایبرنتیک سازمان»عنوان  با( در پژوهشی 2212رو )

و ضمن آن شرایطی است زمینه استراتژیک سایبرنتیک در مدیریت و رهبری سازمانی پرداخته 

کند. مطالعات وی  شود را تشریح می که موجب عدم سازگاری سازمان با محیط پیرامون خود می

نیازمند مدیریت و رهبری فرایندهای کلیدی در محیط سازمانی بوده و این دو  نشان داد،

ها نیازمند توسعه مدیریت و سازمان ،اند. همچنینسازمان ءسازگاری متقابل به منظور بقا

باشند. او انحصار دوگانه مدیریت و رهبری را قلب سایبرنتیک سازمانی  رهبری در حد تعادل می

 (.2212رو، ) داند می

اند که ادارات با ر نشان کردهها الگوهای متعددی وجود دارد و پژوهشگران خاطبرای اداره سازمان

ها بر اساس نظریه بیرن این الگو ورزند.تکیه بر الگوهای مشخصی به سازماندهی فعالیت مبادرت می

با نظر به  .سایبرنتیک، هرج و مرج، سیاسی، بوروکراتیک، مشارکتی اند:پنج دسته (1988) 7بائوم

                                                           
1. Milling &  Zimmermann 

2. Meyers 

3. Billeter-Frey 

4. Rudall 

5. Fang & Wang & Wei 

6. Schwaninger 

7. Bauom   
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بائوم بر این باور است که سازماندهی مؤثر  های هر یک از الگوهای مذکور، بیرنها و تفاوتویژگی

های سایبرنتیک های بزرگ به دلیل برخورداری از نظام پیچیده با تکیه بر نظارتهای سازمانفعالیت

به صورت علم هدایت و نظارت سازمان با تکیه بر بازخوردهای پذیر است. الگوی سایبرنتیک امکان

واحدهای درون  ارتباطات و تعامالت با محیط و سعهتو مناسب و پیوندهای سست و سخت، زمینه

(. بر اساس 1386بذرافشان مقدم و همکاران، ) سازدسازمانی را به منظور خودتنظیمی آن فراهم می

، الگوی مدیریتی سایبرنتیک، دارای شش مؤلفه تحت عناوین نظارت و کنترل، پیوند این تعریف

 . (1988بیرن بائوم، ) استاتب و رهبری مر سست و سخت، نظارت، تعامالت، سلسله

های اجتماعی  کنند تا سیستم های سایبرنتیکی کمک می نظارتالف( نظارت یا کنترل:  

های خود را انتظام بخشند. بدین معنی که سازوکارهای  ، فعالیتسازمانبزرگ و پیچیده مانند 

را به جهتی ناخوشایند  زمانسادهند و به هنگام وقوع رخدادهایی که  می ءخود اصالحی به اعضا

های بازخورد منفی، خطاها را شناسایی کرده و رویداد دیگری که  دهند، سیستم سوق می

دادخواه، ) کند گرداند، به طور خودکار شروع به فعالیت می سازمان را به مسیر اصلی خود باز می

هدافی هستند که کشور هر کدام دارای اورزش و جوانان (. به عبارت دیگر ادارات کل 1392

رسیدن به آن اهداف باید در محور اصلی و قابل قبول قرار گیرد. اگر هر یک از این اهداف از 

کوشند سازمان را به شوند که میهایی در سازمان فعال میمسیر خود خارج شود، افراد یا گروه

 سوی خود و اهداف خود بکشانند.
پیوند سخت اشاره دارد به تیکی: های سایبرنب( پیوندهای سخت و سست در سیستم

ای که تغییر در یک زیر  ها، به گونه زیاد و مهم در زیر سیستم وجود عناصر و اجزای مشترک
پیوند سست در حالی که هسته مرکزی  سیستم، موجب بروز تغییراتی در بقیه خواهد شد.

شد، ارتباطات میان زیر تر با به اینکه هر چه واحد سازمانی و هسته تخصصی با ثبات ،اشاره دارد
تر باشد و معموالً واحدهای فرعی  تر و ارتباط با محیط محکم های مدیریتی باید سست سیستم

دیگر پیوند سست، بدین معنی است که تغییرات در یک به عبارت پیوند سست با یکدیگر دارند. 
و نقطه مقابل آن پیوند سخت گذارد  ها تأثیر نمی سایر واحدها یا برنامه واحد یا برنامه احتماالً بر

گذارد. افزون بر این  ها تأثیر می است که تغییرات در یک واحد یا برنامه بر سایر واحدها یا برنامه
های آن  برخی از بخش مبتنی بر الگوی سایبرنتیک، چنان پیچیده است که احتماالًسازمان 
ا به هنگام وقوع برعهده ، مسئولیت شناسایی چنین رویدادهای نامطلوب و علل آن رسازمان

اند. سازوکارهای بازخوردی هر بخش، در هر دارند و ملزم به گزارش آن به سطوح باالتر سازمانی
 (. 1386بذرافشان مقدم و همکاران، ) دارد باالتر سازمان نیز وجود  سطوح یک از

م شده توان به عنوان سیستمی تقسی سایبرنتیک را می : سازمانسیستم سلسله مراتبیج( 
کند، به مشاهده  چگونه کار می سازمانو سلسله مراتبی در نظر گرفت. شناخت اینکه یک 
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تر با ترکیب آنها بستگی دارد  های بزرگ های فرعی آن و چگونگی تشکیل سیستم سیستم
 (.1386بذرافشان مقدم و همکاران، )

ه بیرن بائوم گیری در الگوی سایبرنتیک از دیدگاهای تصمیمگیری: ویژگید( تصمیم
ای، های تدریجی یا مرحلهگیریگیری، تصمیم( عبارتند از وجود منابع و مراجع تصمیم1382)

ها، پرهیز از اقدام سریع و تعیین محدوده یا طیف مشخصی به عنوان معیار درستی فعالیت
 .(1382بیرن بائوم، ترجمه، آراسته، ) تکانشی

-می آغاز زمانی فرآیند این کند.می عمل علی مداری مثابه به سایبرنتیک هـ( تعامل: فرآیند

 برخی ارزش که شود منجر سازمانی واکنشی به داخلی و خارجی محیط در تغییرات برخی که شود

 نظارتی( غیررسمی )واحدهای و رسمی هایگروه برخی متغیر، آن بر اگر کند.می اصالح را متغیرها

 گروه شود، خارج مقبول هایمحدودیت از متغیر آن که شود موجب ارزش در تغییر و کنند نظارت

 واکنش تغییر منظور به کننده( را نظارت واحدهای از برخی یا) مدیریت که کرد خواهد تالش

 وادارد گیریموضع به شود، داده برگشت قبولی قابل طیف به متغیر  که زمانی تا سازمانی،
 (.1386بذرافشان مقدم و همکاران، )

 سایبرنتیک آگاهی به اهمیت تغییر و سازمانهای رهبری در  ویژگی برخیو( رهبری: 
حمایت از مجموعه سازمان، های اصالحات و پویائی در سازمان، شناخت سازمان و فعالیت

های  ، مداخلهسازماندر مدیریت و رهبری  ء، مشارکت دادن سایر اعضاسازمان هایفعالیت
وان برای ایجاد تغییر در کارکردهای سازمانی، های فراهوشمندانه به جای مشارکت در تالش

بیرن ) است های ارتباطیپرهیز از تغییرات بنیادی، تأکید بر مدیریت موردی و ایجاد سیستم
)که نیازمند  مدیریت و رهبری، فرایندهای کلیدی در سازماندهیاز سوی دیگر  .(1988بائوم، 

 (.2212رو، باشد )ها است( میحیات سازمان ارتباط متقابل با یکدیگر به منظور حمایت از ادامه
های مرتبط با ها، پژوهشبه دلیل نو و بدیل بودن این مدل و به خصوص کاربرد آن در سازمان

باشد و در ایران تنها دو پژوهش در این زمینه یافت شد و در موضوع این پژوهش بسیار کم می
ل و کاربرد آن در علوم متفاوت بسنده های خارجی نیز تنها به بررسی ارتباط این مدپژوهش

 شده است.
 میزان در اصفهان استان بدنی تربیت کل اداره داد که نشان (1392) پژوهش دادخواه هاییافته

 نسبتا مناسبی جایگاه از خود، های فعالیت سازماندهی در سایبرنتیک الگوی از استفاده
 استفاده سایر از بیش( 5/3 میانگین اب) نظارت ۀمؤلف ۀزمین در وضعیت این و است برخوردار

 الگوی جایگاه( نشان داد که 1386) های پژوهش بذرافشانیافته .(1392)دادخواه،  شوندمی
 و کنترل و نظارت گیری،تصمیم مؤلفه سه در مشهد، فردوسی دانشگاه مدیریت در سایبرنتیک

 نوع دو شامل که کنترل و نظارت مؤلفه است. در برخوردار مطلوبی نسبتاً وضعیت از رهبری،

 است مطلوبی نسبتاً وضعیت دارای ساختاری کنترل و نظارت شود،می اجتماعی و ساختاری
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 خاص، طورهب و وصف این نیست. با برخوردار مطلوبی وضعیت از اجتماعی کنترل و نظارت ولی

 بایستی گاهدانش و بوده ضعیف دانشگاه، این در تعامالت و مراتب سلسله پیوندها، مؤلفه سه

بذرافشان ) نماید مبذول ایویژه تالش و اندیشیده تدابیری ها،مؤلفه این بهبود و تقویت برای
 .(1386مقدم و همکاران، 

های خدماتی و بازرگانی است، اما از آنجا که در های ورزشی مشابه سایر سازمانساختار سازمان
ها بنا نهاده شده است، به ابزارهای ان آنها تمام امور بر اساس افراد و روابط میاین سازمان
دار و حیمی و کشتیر) شودی سازمان پیش از هر سازمان دیگری احساس میاداره انسانی و نرم
و های نوظهور کشور است از وزارتخانه کهوزارت ورزش و جوانان (. از این رو 1391خوشبختی، 

وظایف مهم و خطیری در امر ورزش و  دارایبه عنوان تنها متولی ورزش در سطح دولت است، 
وری و باشد. این وزارتخانه دارای دو بخش کلی ورزش و جوانان است که برای بهرهجوانان می

ها به عنوان ادارات دارای شعباتی در استان ،تر و به نوعی به عنوان نماینده خودکارایی مناسب
امر ورزش، وزات ورزش و جوانان باشد. به صورت کلی در ها میکل ورزش و جوانان استان

ای، دارای وظایفی از جمله همگانی کردن ورزش همگانی، ارتقای سطح ورزش قهرمانی و حرفه
(. 1392سایت وزارت ورزش و جوانان، ) باشدتعمیم ورزش روستاها و مناطق عشایری و ... می

عملکرد وزارت ورزش و به طور قطع بهبود عملکرد هر یک از ادارات کل استانی منجر به بهبود 
ها خواهد شد. لذا به صرفه جوانان و در نهایت موجب رشد کمی و کیفی ورزش در سطح استان

های نوین مدیریتی به تناسب زمان های کشور از روشاست که مدیران ادارات کل ورزش استان
از آن استفاده  های نوین مدیریتی که در جهانو سایر امکانات خود استفاده نمایند. یکی از مدل

باشد. به همین خاطر شود و به نوعی استفاده از آن در حال رشد است، مدل سایبرنتیک میمی
های در این پژوهش سعی شده میزان به کارگیری این مدل در ادارت کل ورزش و جوانان استان

 د.منتخب کشور بررسی شود تا بتوان راهکاری در جهت عملکرد بهتر این ادارات ارائه شو
 

 شناسیروش
تحقیق حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ روش اجرا توصیفی بود. گردآوری اطالعات به 

نامه کارشناسی ارشد ای بود که طرح اولیه آن از پایانشیوۀ پیمایشی، با استفاده از پرسشنامه
 12کنترل،  گویه مؤلفه13گویه داشت که  59این پرسشنامه ( استخراج گردید. 1392) دادخواه

رهبری و  گویه مؤلفه 12گیری، تصمیم گویه مؤلفه 9تعامالت،  گویه مؤلفه 8پیوند،  گویه مؤلفه
کلیه شامل  آماری این تحقیق جامعهکرد. سلسله مراتب را بررسی می گویه مؤلفه 6در نهایت 

ردگی جامعه آماری د. به دلیل گستبو کشور ورزش و جوانان  بدنی ادارات کلکارشناسان تربیت
رو ادارات کل ورزش و جوانان ای استفاده شد. از اینگیری تصادفی خوشهتحقیق، از روش نمونه

تحقیق در نظر  پنج استان  قم، البرز، خراسان شمالی، همدان و آذربایجان غربی به عنوان نمونه
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 92ورگان تعداد آماری و با توجه به جدول م (. با توجه به حجم جامعهN=118گرفته شد )
اساتید د. پرسشنامه عودت داده ش 84کارشناس به عنوان نمونه انتخاب شدند و از این تعداد، 

مدیریت ورزشی، روایی پرسشنامه را تأیید کرده و پایایی آن نیز از طریق مطالعه مقدماتی، با 
 بررسی جهت داابت استنباطی آمار سطح دردست آمد. به 89/2استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 

و تجزیه  جهت بررسی شد. ستفادها 1اسمیرنوف کلموگروف آزمون از هاداده طبیعی توزیع وضعیت
. شدانجام  18نسخه  2اساسپیاسنرم افزار با استفاده از متغیره و  تک t آزمون از هاو تحلیل داده

ی پژوهش به تفکیک هر هادر جدول زیر تعداد نمونه شد(. نظر گرفته در 25/2)سطح معناداری 
  استان مشخص شده است.

 

 های آماری تحقیق به تفکیک هر استان تعداد نمونه -1جدول 
 آذربایجان غربی همدان خراسان شمالی البرز قم استان

 11 12 28 17 16 تعداد نمونه
 

 نتايج
و سابقه  ، وضعیت افراد نمونه را از لحاظ دامنه سنی، تحصیالت، نوع استخدام2جدول شماره 

نفر  32نفر مرد و  54نفر افراد نمونه،  84دهد. الزم به ذکر است که از مجموع فعالیت نشان می

 نفر از افراد نمونه غیر مرتبط با تربیت بدنی بود. 53زن بودند. همچنین، نوع مدرک تحصیلی 
 

 های جمعیت شناختی جامعه تحت بررسیتوزیع ویژگی -3جدول 
 سابقه فعالیت نوع استخدام حصیالتت دامنه سنی متغیر ها

  هاگویه
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 6 29 49 3 33 29 19 1 12 63 12 12 24 52 فراوانی

 1/7 5/34 3/58 6/3 3/39 5/34 6/22 2/1 9/11 75 9/11 9/11 6/28 5/59 درصد
 

ها از آزمون کولموگروف های آماری و برای بررسی طبیعی بودن دادهقبل از انجام آزمون

و  =417/2Z) ها دارای توزیع طبیعی بوده استاسمیرنف استفاده شد که نشان داد، داده

995/2P=.) داری تفاوت میانگین کل مؤلفهارسی معنبا عنایت به این توضیحات و به منظور بر-

های سایبرنتیک، با میانگین طیف مورد وصف، آزمون تی یک طرفه انجام شد که نتیجه آن در 

                                                           
1. Kolmogrov-Smirnove Test 

2.SPSS 
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توان گفت بین دو درصد می 95با اطمینان ، 3با توجه به جدول  ( آمده است.3جدول )

 .(P  ،349/1- =t=181/2)داری مشاهده نشده است امیانگین، تفاوت معن
 

 نمونهافراد آزمون مربوط به  الگوی سایبرنتیک در  -3جدول

 Pمیزان تی میزان یآزاد درجه استاندارد انحراف نیانگیم 

 181/2 -349/1 83 637/2 91/2 میانگین الگوی سایبرنتیک
 

های پرسشنامه سایبرنتیک درباره وضعیت نظارت، پیوندهای سست و سخت، تعامالت، گویه

له مراتب و رهبری در ادارات کل ورزش و جوانان کشور طرح شده است که گیری، سلستصمیم

های هر مؤلفه به صورت ها به صورت کلی و در ادامه، گویهدر ابتدا در یک جدول، مؤلفه

 جداگانه در جداول مجزا ارائه شده است.

کل ورزش  دهد، که میانگین دیدگاه کارشناسان ادارات( نشان می4های مندرج در جدول )یافته

های ها به جز مؤلفه رهبری از میانگین درجههای منتخب کشور در تمامی مؤلفهو جوانان استان

ها تفاوت معنادار حال، در هیچ کدام از مولفه( کمتر است. با این3مورد وصف در پرسشنامه )

در جداول  هایشان، به صورت مجزاها به همراه گویه(. در ادامه هر یک از مؤلفه≤25/2Pنبود )

 .جداگانه مورد بررسی قرار گرفت
 

 نمونهافراد های الگوی سایبرنتیک در آزمون مربوط به  مؤلفه -4 جدول
 Pمیزان میزان یآزاد درجه استادندارد انحراف نیانگیم نام مولفه

 271/2 -828/1 83 675/2 87/2 نظارت

 713/2 -369/2 83 666/2 97/2 وندهایپ

 469/2 -728/2 83 787/2 94/2 تعامالت

 412/2 -828/2 83 723/2 94/2 یریگ میتصم

 262/2 -924/1 83 831/2 83/2 مراتب سلسله

 179/2 355/1 83 948/2 14/3 یرهبر
 

 پیوند، تعامالت، )نظارت،الگوی سایبرنتیک  هایکارگیری مؤلفههمیزان ب، 5جدول شماره 

های منتخب استان ورزش و جوانانکل  تادر اداررا  گیری(مراتب و تصمیم سلسله رهبری،

 دهد.نشان می کشور

دار بوده و بیشتر از میانگین مورد اهایی که اختالف معن، در گویه5با توجه به نتایج جدول 

 )گویه های ده، یازده، تمایل به پیروی از الگوی سایبرنتیک وجود داشته و از آن باشندوصف می

پنج، شش، هفت، هشت، و سیزده که کمتر از میانگین مورد  هایشود. میانگین گویهپیروی می

 کنند. باشد، تمایل به پیروی از الگوی سایبرنتیک نداشته و از آن پیروی نمیوصف می
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 کنترل در افراد نمونه های مؤلفهآزمون مربوط به گویه -5 جدول
انحراف  میانگین  کنترلهای مؤلفه گویه 

 استاندارد
میزان 

T 

 Pمیزان

1 
ها و شود، پیامد رویههایی که در اداره ما انجام میبسیاری از فعالیت

 های استاندارد است.برنامه
88/2 872/2 254/1- 213/2 

2 
-های مشخصی استفاده میها، از معیارها و شاخصبرای ارزیابی برنامه

 شود.
92/2 237/1 842/2- 422/2 

 147/2 465/1 894/2 14/3 .شودید میکتأها، قوانین و ساختارها بردستورالعمل 3

4 
های مشخصی استفاده برای ارزیابی پیشرفت کار و گزارش عملکرد، از شاخص

 شود.می
94/2 896/2 629/2- 544/2 

5 
ها، همواره اطالعاتی مبنی بر درستی یا به منظور کنترل فعالیت

 گردد.نادرستی آنها، به اعضای اداره ارائه می
75/2 923/2 536/2- 213/2 

6 
ها، محدوده یا طیفی به عنوان ها از برنامهبرای تعیین انحراف فعالیت

 محدوده یا طیف قابل قبول، تعریف و تعیین شده است.
54/2 842/2 252/5- 221/2 

 222/2 -138/3 974/2 67/2 گیرد.مدیران،  مورد ارزیابی قرار می آموزشیکیفیت انجام وظایف  7

 221/2 -383/5 973/2 43/2 گیرد.مدیران، مورد ارزیابی قرار می پژوهشی یفکیفیت انجام وظا 8

9 
به ورزشکاران و افرادی که در مهلت مقرر جهت انجام امور اداری 

 شود.اند، اخطاریه ارسال میمراجعه نکرده
82/2 284/1 711/1- 291/2 

12 
ت هزینه کرد اعتبارات، از طریق رسیدگی قبل و بعد از هزینه، تح

 گیرد.نظارت مستمر مراجع مربوطه قرار می
26/3 112/1 163/2 233/2 

11 
های دریافتی و پرداختی، به صورت دقیق و منظم، تنظیم و گزارش حساب

 شود.می
32/3 132/1 623/2 211/2 

12 
های پیشنهادی در نظر گرفته حلبرای کسب دستاوردهای احتمالی راه

 شود.می
88/2 155/1 944/2- 348/2 

 213/2 -538/2 946/2 74/2 شود.برای تحقق اهداف، برنامه مشخصی تهیه و تدوین  می 13

 

دار بوده و بیشتر از میانگین مورد وصف اهایی که اختالف معن، در گویه6با توجه به نتایج جدول 

ن )گویه های  دو و هفت، تمایل به پیروی از الگوی سایبرنتیک وجود داشته و از آ باشندمی

باشد، تمایل که کمتر از میانگین مورد وصف می هشت و نهشود. میانگین گویه های پیروی می

 کنند.به پیروی از الگوی سایبرنتیک نداشته و از آن پیروی نمی
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 پیوندها در افراد نمونه های مؤلفهآزمون مربوط به گویه -6 جدول

 میانگین های مؤلفه پیوندهاگویه 
انحراف 

 دارداستان
میزان 

T 
 Pمیزان

1 
-مستقل از یکدیگر عمل می واحدها و بخش های تخصصی، اساساً

 کنند.
14/3 933/2 423/1 164/2 

2 
-های سایر گروه،  اثرمیبر فعالیت  عملکرد یک گروه،  مستقیماً

 گذارد .
21/3 972/2 224/2 246/2 

 175/2 368/1 798/2 12/3 ند.ها، ارتباط کم و ضعیفی با یکدیگر دارواحد ها و زیرسیستم 3

 538/2 618/2 883/2 26/3 ارتباط واحد ها، با محیط و جامعه محکم و قوی است . 4

5 
ها تدوین شده است؛ تا این اداره را با تغییرات محیطی، برنامه

 د.کنمنطبق و سازوگار 
94/2 827/2 662/2- 511/2 

 477/2 -715/2 916/2 93/2 کند.کید میأتبر تطبیق مستمر و اثر بخش با تغییرات محیطی،  6

7 
-ی میمدیریت ادره، ورزش  را به عنوان بخش مهمی از جامعه تلقّ

 کند.
61/3 242/1 343/5 221/2 

8 
های مختلف آموزشی، با ادارات ورزش  و امور جوانان  در زمینه

 سایر شهرهای استان  قرارداد همکاری وتبادل نظر دارد.
74/2 121/1 142/2- 235/2 

9 
های مختلف آموزشی، با ادارات ورزش و امور جوانان در زمینه

 خارج   ازاستان قرارداد همکاری دارد.
36/2 229/1 796/4- 221/2 

12 
هایی های زیست محیطی، با سازماندر فراهم کردن و اجرای  برنامه

 ذیربط همکاری دارد.
81/2 217/1 434/1- 155/2 

11 
مشارکت و  های دولتی،وزشی سازمانهای آمدر اجرای طرح

 همکاری دارد.
94/2 292/1 522/2- 618/2 

12 
های آموزشی مشترک با بخش خصوصی ، همکاری در اجرای طرح

 و مشارکت دارد.
82/2 153/1 422/1- 159/2 

 

 

دار بوده و بیشتر از میانگین مورد وصف اای که اختالف معن، در گویه7با توجه به نتایج جدول 

-ی چهار(، تمایل به پیروی از الگوی سایبرنتیک وجود داشته و از آن پیروی می)گویه باشدمی

باشد، که کمتر از میانگین مورد وصف می پنج، شش، هفت و هشتهای هشود. میانگین گوی

 کنند.نمیتمایل به پیروی از الگوی سایبرنتیک نداشته و از آن پیروی 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  4931 مرداد، 90مطالعات مدیریت ورزشی شماره                                                                   38
      

 تعامالت در افراد نمونه های مؤلفهآزمون مربوط به گویه -7 جدول

 میانگین تعامالت های مؤلفهگویه 
انحراف 

 استاندارد
میزان 

T 
 Pمیزان

1 
های آن، متناسب با موقعیت توجه حلبه مسائل کوتاه مدت و راه

 شود.می
11/3 919/2 269/1 288/2 

 262/2 895/1 979/2 22/3 شود.کید میتأها، باط واحدها و بخشبه تعامل و ارت 2

3 
ها را مدنظر مدیریت اداره، پیامدهای ارتباط متقابل واحدها و بخش

 دهد.قرار می
22/3 239/1 786/1 278/2 

4 
 مدیریت اداره، پیامدهای ارتباط متقابل ورزش و جامعه را مورد

 دهد.کید قرار میتأ
37/3 239/1 256/3 222/2 

5 
هایی به عنوان شیوه برتر، جهت انجام وظیفه مورد شناسایی شیوه

 گیرد.قرار می
75/2 296/1 292/2- 242/2 

6 
به طور کلی یک نظر واحد درباره استانداردهای خدمات، در حدقابل 

 قبول  وجود دارد.
56/2 974/2 146/4- 221/2 

7 

مناسبی از خود  تواند واکنشهایی که نمیبرای مواجهه با چالش

ای را به عنوان حلقه بازخورد به واکنش، نشان دهد، افراد یا مجموعه

 کندبینی میپیش

72/2 227/1 656/2- 229/2 

8 
های پیشنهادی در نظر حلبرای کسب دستاوردهای احتمالی راه

 شود.گرفته می
61/2 218/1 537/3- 221/2 

 

 

دار بوده و بیشتر از میانگین مورد وصف اه اختالف معنای ک، در گویه8با توجه به نتایج جدول 

شود. سه(، تمایل به پیروی از الگوی سایبرنتیک وجود داشته و از آن پیروی می ۀ)گوی باشدمی

باشد، تمایل به پیروی از الگوی سایبرنتیک که کمتر از میانگین مورد وصف می نه ۀمیانگین گوی

 کنند.نداشته و از آن پیروی نمی
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 گیری در افراد نمونهتصمیم های مؤلفهآزمون مربوط به گویه -8ل جدو

 میانگین گیریتصمیم های مؤلفهگویه 
انحراف 
 استاندارد

میزان 
T 

 Pمیزان

1 
-های خدماتی، مطابق قرارداد فیبرحسن اجرای وظایف شرکت

 آید.مابین و شرایط قانون کار، نظارت مستمر به عمل می
85/2 

 
951/2 492/1- 139/2 

2 
هر یک از مراجع تصمیم گیرنده به تصمیمات مراجع دیگر و نتایج آنها، 

 کند.توجه می
86/2 922/2 423/1- 159/2 

3 
شده توسط مدیران گذشته، بدون های اعمالکارگیری روشبه از

 شود.بررسی،  اجتناب می
25/3 263/1 156/2- 234/2 

4 
گیرد که اثربخشی هایی صورت میخصگیری بر اساس شاتصمیم

 آنها با توجه به تجربیات گذشته،  مشخص شده است.
94/2 268/1 511/2- 611/2 

5 
گیری با توجه به قوانین موجود، در محدوده یا طیف مشخصی تصمیم

 .گیردصورت می
19/3 938/2 862/1 266/2 

6 
 ها وگیری در مورد انواع تغییرات محیطی، به محرکتصمیم

های آن، سازی فعالیتدهد که برای بهاطالعاتی واکنش نشان می
 حائز اهمیت باشند.

93/2 823/2 815/2- 417/2 

7 
شود تا در محدوده به مدیران واحدهای مختلف، اجازه داده می

 گیری کنند.وظایف خود تصمیم
81/2 167/1 496/1- 138/2 

8 
ار ندارد، مدیران از ها درمسیر درستی قرزمانی که کارها و فعالیت

 کنند.گیری سریع و تکانشی پرهیز میتصمیم
83/2 942/2 621/1- 129/2 

9 
بخش اگر نتیجه گیرد:گیری، بر اساس سه قاعده زیر صورت میتصمیم

دانید بخش نباشد رهایش کنید و اگر نمیباشد ادامه دهید، اگر نتیجه
 که چه کنید، هیچ کاری نکنید.

77/2 212/1 252/2- 243/2 

 
 

 

دار بوده و بیشتر از اای وجود ندارد که اختالف در آن معن، هیچ گویه9با توجه به نتایج جدول 

که کمتر از میانگین مورد وصف  چهار و پنجهای باشد و میانگین گویهمیانگین مورد وصف می

 .کنندباشد، تمایل به پیروی از الگوی سایبرنتیک نداشته و از آن پیروی نمیمی
 

 سلسله مراتب در افراد نمونه های مؤلفهآزمون مربوط به گویه -9 جدول

 میانگین سلسله مراتب های مؤلفهگویه 
انحراف 

 استاندارد
میزان 

T 
 Pمیزان

 286/2 -737/1 131/1 79/2 بندی شده است.وظایف معموال به صورت تخصصی تقسیم 1

2 
-لیت و پاسخو میزان مسئو استمراتب سازمانی مشخص سلسله

 گویی هر فرد تعیین شده است.
92/2 184/1 645/2- 521/2 

 222/1 222 994/2 22/3 مدیراداره ، ساختار را به واحدهای کوچکی تقسیم نموده است. 3

 229/2 -656/2 227/1 72/2 سازوکارهای اصالحی و بازخوردی، در کلیه سطوح وجود دارد. 4

 224/2 -222/3 872/2 71/2 یم شده است.های کوچکتر تقساهداف به برنامه 5

6 
گویی و  تحقق اهداف خود، اهداف  را به مدیر اداره، برای پاسخ

 کند.های فرعی مناسب تقسیم میبخش
85/2 925/2 534/1- 129/2 
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ده و بیشتر از میانگین مورد دار بواهایی که اختالف معن، در گویه12با توجه به نتایج جدول 

های پنج، هفت و ده( تمایل به پیروی از الگوی سایبرنتیک وجود داشته )گویه دوصف می باشن

 شود.و از آن پیروی می
 

 رهبری در افراد نمونه های مؤلفهآزمون مربوط به گویه -12 جدول

 میانگین رهبری های مؤلفهگویه 
انحراف 

 استاندارد
میزان 

T 
 Pمیزان

1 
ات در سازمان و پویایی آن رئیس اداره، به اهمیت تغییر و اصالح

 آگاهی دارد.
14/3 194/1 297/1 276/2 

2 
-رئیس اداره، از پیشنهادات اصالحی اعضای سازمان  استقبال می

 کند.
96/2 187/1 276/2- 783/2 

3 
-رئیس اداره، از طریق بازسازی مداوم نظام اداری، هدایت فعالیت

 دهد.های اداره را مورد توجه قرار می
92/2 262/1 824/2- 413/2 

4 
ها و مشکالت سازمان همواره رئیس اداره، نسبت به رفع ضعف

 کوشد.می
17/3 221/1 272/1 227/2 

 221/2 692/4 246/1 54/3 شناسد.های آن را میرئیس اداره، سازمان و فعالیت 5

 286/2 737/1 131/1 21/3 کند.های اداره حمایت میرئیس اداره، از مجموعه فعالیت 6

 243/2 252/2 958/2 21/3 کند.رئیس اداره، از تغییرات عمده و اصالحات افراطی پرهیز می 7

8 
کند که اعضاء رئیس اداره، به نحوی امور را رهبری و سرپرستی می

 نیز در مدیریت اداره سهم داشته باشند.
83/2 162/1 317/1- 191/2 

9 
های معرفی ارزشمناسبی برای  رئیس اداره، الگو وتوصیف کننده

 اداره است.
12/3 226/1 716/2 476/2 

12 
تواند تحول بنیادی در اداره ایجاد رئیس اداره، اعتقاد دارد که می

 د.کن
37/3 232/1 752/2 227/2 

 
 

 گیريبحث و نتیجه
میالدی به سرعت گسترش یافت،  1922از زمانی که علم مدیریت و سازمان در اوایل سال 

ها و معیار اثربخشی سازمانی پدیدار گشت. این ی سازمانماهیت و وظیفه یتکاملی درباره

های بزرگ جهانی پیشرفته، رشد کرده و مفاهیم در تعامل پویا و همگام با مؤسسات و شرکت

ی افراد، جهان نیز مفاهیم ناب و اصلی درباره ۀصد سالتکامل یافته است. در طول تاریخ یک

دهی به اندیشه و ها رشد نموده و باعث شکلها و شبکهان، سیستمها، کارگران، مدیرسازمان

، تندنویس من و هادوی ومقصودی ای) گزاران شده استرفتار مدیران، کارکنان و سیاست

باشد. از شود، سایبرنتیک می(. از جمله مفاهیمی که اخیراً از آن در سطح جهان یاد می1391

گاه و میزان به کارگیری الگوی سایبرنتیک در ادارات بررسی جای هدف از این تحقیق،این رو 
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میزان به  نشان داد،کشور بود. نتایج به صورت کلی خب تهای مناستانکل ورزش و جوانان 

 . استکارگیری این الگو در ادارات کل ورزش و جوانان در سطح متوسط 

رو به رشد است، یاد  ،لوماز الگوی سایبرنتیک به عنوان یک الگویی که استفاده از آن در تمام ع

( تحت عنوان 2221) ای که توسط بیلترشود. ارتباط این الگو با علم اقتصاد در مقالهمی

محقق به این نتیجه رسیده است که الگوی سایبرنتیک و اقتصاد انجام شد نیز بیان شده است. 

بیلترز فری، ) شود آنتواند در اقتصاد بسیار مفید باشد و باعث باروری بیشتر سایبرنتیک می

هایی که در خصوص استفاده از این الگو انجام شده تنها به ارتباط آن در سایر پژوهش. (2221

الگوی است. از جمله در سیاست، در فناوری، در علوم مهندسی و ... .  با سایر علوم اشاره شده

ح طر سبولدینگ دساده به پیچیده از نظر  ها ازبندی سیستمسایبرنتیک که در واقع در طبقه

. این شش مؤلفه شامل نظارت و کنترل، استدارای شش مؤلفه  بندی قرار دارد،سوم این طبقه

طور که . هماناستگیری، سلسه مراتب و رهبری پیوندهای سست و سخت، تعامالت، تصمیم

ن ها توضیح داده شد، به کارگیری صحیح هر کدام از ایپیشتر در خصوص هر کدام از این مؤلفه

 ها باعث بهبود کیفیت عملکرد و افزایش کارایی سازمان خواهد شد.  مؤلفه

( در پژوهش خود به بررسی جایگاه الگوی سایبرنتیک در 1386) مقدم و همکاران بذرافشان

های مدیران دانشگاه فردوسی ها پرداخت و به این نتیجه رسید که میانگین دیدگاهاداره دانشگاه

های مورد داری از میانگین نظری درجهالگوی سایبرنتیک به طور معنمشهد درباره وضعیت ا

های مدیران ها بیشتر است. همچنین نظر به اینکه بین دیدگاهداده وصف در ابزار گردآوری

توان نتیجه داری مشاهده نشده است، میادانشگاه درباره میزان استفاده از این الگو تفاوت معن

درباره وضعیت مورد وصف، اتفاق نظر وجود دارد. در مجموع نتایج گرفت که بین این مدیران 

گیری، دهد که جایگاه الگوی سایبرنتیک در مدیریت دانشگاه، در سه مؤلفه تصمیمنشان می

نظارت و کنترل و رهبری، از وضعیت نسبتاً مطلوبی برخوردار است ولی نظارت و کنترل 

با این وصف، سه مؤلفه پیوندها، سلسله مراتب و اجتماعی از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست. 

ها تعامالت در این دانشگاه، ضعیف بوده و دانشگاه بایستی برای تقویت و بهبود این مؤلفه

(. همچنین 1386بذرافشان مقدم و همکاران، ) ای مبذول نمایدتدابیری اندیشیده و تالش ویژه

وی سایبرنتیک در اداره کردن اداره کل تربیت میزان کاربرد و جایگاه  الگ( نیز 1392) دادخواه

-تربیت کل ادارهبدنی استان اصفهان را مورد بررسی قرار داده است و به این نتیجه رسید که 

 از خود، هایفعالیت سازماندهی در سایبرنتیک الگوی از استفاده میزان در اصفهان استان بدنی

( 5/3 میانگین با) نظارت مؤلفه ۀزمین در وضعیت این و است برخوردار نسبتا مناسبی جایگاه

 .(1392دادخواه، ) شوندمی استفاده سایر از بیش
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ها و پیشرفت کار و ها و معیارهای مشخص جهت ارزیابی برنامهپیروی از استانداردها و رویه

ها، ها از برنامهگزارش عملکرد، مشخص کردن محدوده قابل قبول برای تفسیر انحراف فعالیت

های مالی دقیق و نهایتاً مشخص کردن ابی کیفیت وظایف آموزشی و پژوهشی مدیران، نظارتارزی

های دقیق برای تحقق اهداف. این موارد جهت توصیف مؤلفه کنترل و نظارت در الگوی برنامه

رود. این الگو در ظاهر دارای میانگینی پایینتر از میانگین طیف ها به کار میسایبرنتیک در سازمان

ولی با توجه به نتایج آزمون تی مشخص شد که این اختالف ناشی از تصادف  استورد وصف م

میزان  ،اینداری با میانگین نظری مورد وصف وجود ندارد. بنابرابوده است و در واقع اختالف معن

که  باید با اقدامات اصالحی  استبه کارگیری این مؤلفه از الگوی سایبرنتیک در سطح متوسط 

تواند از طریق تعیین الگوی نظارتی دقیق و قابل قبول جهت ؤلفه را بهبود بخشید که میاین م

در ها، بازخورد الزم به اعضا داده شود و ارزیابی امور و همچنین نظارت بیشتر و بهتر بر فعالیت

 ( و بذرافشان1392) های دادخواهمنجر به بهبود این مؤلفه گردد. این یافته با یافته نهایت

 .بود(، همسو ن1386)

-ها اشاره دارد، به گونهپیوند سخت به وجود عناصر و اجزای مشترک زیاد و مهم در زیرسیستم

ای که تغییر در یک زیرسیستم، موجب بروز تغییراتی در بقیه خواهد شد. اما نکته اساسی در 

یان تر باشد، ارتباطات مپیوند سخت و سست این است که هر چه هسته تخصصی با ثبات

تر باشد. واحدهای فرعی الزم تر و ارتباط با محیط، محکمهای مدیریتی باید سستزیرسیستم

(. این مؤلفه به 1386بذرافشان مقدم و همکاران، ) است پیوند سست با یکدیگر داشته باشند

 غیرههای خارجی دولتی و خصوصی و ارتباط بین واحدها با یکدیگر و با سایر واحدها و سازمان

شود که رج از سازمان اشاره دارد و تأکیدش بر تطبیق مستمر است. بنابراین پیشنهاد میخا

ها ها در اجرای این مؤلفه نیز تالشی مستمر در ارتباط ثمربخش بین واحدها و بخشسازمان

های این پژوهش نشان داد که این مؤلفه نیز درون سازمانی و برون سازمانی داشته باشند. یافته

اه مناسبی در ادارات کل ورزش و جوانان قرار ندارد و یا به عبارتی دیگر در سطح در جایگ

داری اهای خارجی این ارتباط به طور معن. به خصوص در مورد ارتباط با سازماناستمتوسط 

که باید جهت بهبود این نقص اقدامات اصالحی  استتر از سطح میانگین مورد وصف پایین

 مناسبی اتخاذ شود. 

ها و . این مؤلفه بیشتر به تعامل و ارتباط بین واحدها و بخشاستبعدی، تعامالت  لفهمؤ

همچنین بین واحدها و جامعه اشاره دارد به نحوی که مدیریت سازمان باید پیامدهای ارتباط 

ای را به متقابل بین واحد و بخش و جامعه را مدنظر قرار دهد و باید مدیران، افراد یا مجموعه

بینی نمایند. این های محیطی پیشهای بازخورد، برای مواجهه با برخی چالشحلقه عنوان
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. با تجزیه و استمؤلفه در این طیف، نیز دارای میانگینی همسطح با میانگین طیف مورد وصف 

داری اشود که تنها یک گویه به طور معنهای مربوط به این مؤلفه مشخص میتحلیل گویه

 ها بوده است: بیشتر از سایر گویه

 تأکید مدیریت اداره بر پیامدهای ارتباط متقابل ورزش و جامعه  -

 تر از میانگین قرار دارد: داری پاییناو چهار گویه زیر به ترتیب به طور معن

 وجود یک نظر واحد درباره استانداردهای خدمات، در حدقابل قبول -

 الیهای پیشنهادی برای کسب دستاوردهای احتمحلارائه راه -

 هایی به عنوان شیوه برتر، جهت انجام وظیفهوجود شیوه -

ای به عنوان حلقه بازخورد به واکنش برای مواجهه با بینی افراد یا مجموعهپیش -

 توانند واکنش مناسبی از خود نشان دهند.هایی که نمیچالش

کل، اختالف  های این مؤلفه، میانگین محاسبه شده از دیدگاه کارشناسان اداراتدر سایرگویه

داری با میانگین طیف مورد نظر وجود ندارد و در سطح متوسط و برابر با میانگین فرضی امعن

ارات کل عالوه بر تعامالت بایستی به گرفت که مدیران اد ن چنین نتیجهتوابنابراین می. است

ا توجه به نتایج توان بها توجه نمایند. در کل میگیریاطالعات نیز برای بهبود عملکرد و تصمیم

های محیطی، اند به برخی از چالشنتوانسته ورزش و جوانانت کل اه گفت که ادارفاین مؤل

 واکنش مناسب از خود نشان دهند.

گیری خود این شرایط را در گیری است. مدیران باید در فرایند تصمیمدیگر، مؤلفه تصمیم مؤلفه

ی مدیران موجود نه براساس تصمیمات اتخاذ شدهگیری با توجه به قوانین نظر بگیرند: تصمیم

ها قبالً ثابت شده است بالمانع است. همچنین اجتناب از گذشته، البته در صورتی که اثربخشی آن

های سریع و بدون برنامه و نهایتاً استقبال از پیشنهادهای اصالحی اعضا در اتخاذ گیریتصمیم

دهد که این الگو نیز دارای میانگین نتایج نشان میتصمیم و دادن اختیار به مدیران واحدها. 

داری اهمسطح با میانگین طیف مورد وصف است. در این مؤلفه نیز فقط یک مؤلفه به طور معن

شده توسط مدیران های اعمالازبه کارگیری روش)اجتناب استبیشتر از میانگین مورد وصف 

داری با میانگین طیف مورد وصف اتالف معنهای مؤلفه اخو در سایر گویه گذشته، بدون بررسی(

های کشور در جهت به استان ورزش و جوانانت کل اوجود ندارد.  بنابراین عملکرد مدیران ادار

کارگیری الگوی سایبرنتیک در این بعد قوی نیست و مدیران باید موارد گفته شده را بهبود 

 بخشند.

ندی وظایف به صورت تخصصی، مشخص بودن بدر مؤلفه سلسله مراتب مواردی از قبیل تقسیم

بندی اداره به واحدهای کوچکتر توسط مدیر اداره، وجود سازوکارهای مراتب، تقسیمسلسله
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ها و اهداف اصالحی و بازخوردی در کلیه سطوح و نهایتاً  کوچک سازی اهداف به برنامه

 است.ها با سایر مؤلفهکوچکتر گنجانده شده بود. میزان به کارگیری این مؤلفه نیز مشابه 

-مدیران باید واحدهای خود را به درستی به واحدهای کوچکتر تقسیم کنند و از حلقه ،بنابراین

های بازخورد، اطالعاتی را مبنی بر این که های بازخوردی به درستی استفاده کنند. این حلقه

دهند برخی متغیرهای مهم کنند. آنها به سازمان اجازه میچیزی در جایی اشتباه است، ارائه می

ها اقداماتی های مورد قبول آن قرار دارند، شناسایی کند و برای آنرا که خارج از محدودیت

کند. در این صورت دهد. این نوع رفتار انطباقی است که سازمانی تقریباً باثبات را ایجاد می

از میانگین طیف مورد وصف تر داری پایینامؤلفه نیز تنها دو گویه وجود دارد که به طور معن

 .یستباالتر از میانگین طیف مورد وصف ن داراای به طور معنولی هیچ گویه است

ها و رفع نواقص به صورت مداوم، حمایت و هدایت فعالیت .استآخرین مؤلفه مربوط به رهبری 

له مواردی پرهیز از اصالحات افراطی و اعتقاد به ایجاد تحول بنیادی در سازمان ذیربط، از جم

دهد که در این پردازد. نتایج حاصل از پژوهش نشان میها میاست که در مؤلفه رهبری به آن

 استهای الگوی سایبرنتیک، میزان به کارگیری آن در سطح متوسط مؤلفه همانند سایر مؤلفه

های پژوهش)جدول ول انتهایی یافته. با توجه جداستو همسطح با میانگین طیف مورد وصف 

-داری دارای میانگینی بیشتر از میانگین طیف مورد وصف میا(، تنها سه گویه به طرز معن12

توان چنین استنتاج نمود که برای بهبود و تقویت رهبری در ادارت کل باشند. در مجموع می

های بازخورد منفی که با هدف ایجاد و یا تقویت سیستم ، بازطراحی سیستمورزش و جوانان

 و بهبود مستمر است، صورت پذیرد.  الزمه نظارت

به این دلیل که  .شودرسد الگوی سایبرنتیک باعث افزایش کارآمدی سازمان میبه نظر می

و با ( 1392دادخواه، ) شودبیشتر می ،گری و تعامالت سازمانیاعمال قدرت کمتر، خود تنظیم

توان گفت که جایگاه میها و مباحث انجام شده، در مجموع  توجه به تجزیه و تحلیل داده

ها از جایگاه تمامی مؤلفهدر  های کشوراستان ورزش و جوانانکل  اتالگوی سایبرنتیک در ادار

که نه به صورت کامل تمایلی به پیروی از الگوی  متوسطی برخوردار است. بدین معنی

. با این وجود کنندکنند و از آن پیروی نمیسایبرنتیک دارند و نه به صورت کامل آن را رد می

سازمان به دلیل پیچیده بودن آن، مناسب است که مدیران از این الگو  برای دستیابی به اهداف

را بهبود  استهای آن های آن که مؤلفهشرطبرای مدیریت سازمان خود استفاده کنند و پیش

الگو به  شود که ایناز طرفی پیشنهاد میبخشند و این الگو را سرلوحه کار خود قرار دهند. 

ها بررسی شود و در صورتی که استانی، از صورت جداگانه در ادارات کل ورزش و جوانان استان

این الگو به نحو مناسبی استفاده کرده باشد به عنوان الگو در نظر گرفته شود و دالیل آن نیز 
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و و بهبود های کشور از این الگبررسی شود که در نهایت منجر به پیروی دیگر ادارات کل استان

 عملکردشان شود. 

تا قبل از انجام این پژوهش، دانش اندکی در خصوص به کارگیری این مدل و کاربرد آن و 

-تا کنون مدلهای آن در ادارات و به خصوص در ادارات ورزشی وجود داشت. همچنین مؤلفه

مجدد،  ها نظیر مهندسیهای بسیاری برای سنجش میزان فعالیت و ارزیابی عملکرد سازمان

 ها داشت. مدیریت کیفیت جامع و .. وجود داشت. و این مدل کابرد اندکی در پژوهش

تواند الگو و مدل جدیدی با انجام این پژوهش مشخص شد که مدل مدیریتی سایبرنتیک، می

های کشور . ادارات کل ورزش و جوانان استانباشد های ورزشیجهت ارزیابی عملکرد سازمان

ه کارگیری این مدل، عملکرد خود را ارزیابی کنند و نقاط قوت و ضعف خود را توانند با بمی

 شناسایی نمایند. 
 

 تشکر و قدردانی
 های منتخب کشور انجامپژوهش حاضر با حمایت و همکاری ادارات کل ورزش و جوانان استان

ت و همچنین دانیم کمال تشکر و قدردانی را از مدیریت این اداراپذیرفت که بر خود الزم می

همکاری متعهدانه در  لیلبه د ای روح اهلل رمضانیکارکنان آن داشته باشیم. ضمن اینکه از آق

 نماییم. های پژوهش تشکر و قدردانی میوری دادهآجمع
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Abstract: 
The purpose of this study was to evaluate the position of cybernetic model in 
Iranian sport and youth departments. The method of research was descriptive 
and all of the staffs of sport and youth departments in selected province of 
Iran (Qom, Alborz, North Khorasan, Hamedan, West Azarbayjan) was 
choose as research sample (n=92). Questionnaire (Validity was confirmed, 
α= 0.89) was used for Data collection. The analyzing of data was done by 
one sample t test (P0/05). The results showed that, the cybernetic model 
has average position   in selected Iranian sport and youth departments. By 
applying cybernetic model, efficiency and effectiveness of organizations will 
improve and employees will participate in organizations objectives. 
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