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چکیده
شرایط اجتماعی و اقتصادی سازمانهای عصر حاضر ،لزوم انعطاف و توجه ویژه به ساختارهای
سازمانی را بیش از پیش نمایان ساخته است؛ همچنین اهتمام مستمر نسبت به توسعهی سازمان
بر اساس ویژگیهای سازمانی سالم از ملزومات هر سازمان است .از اینرو ،پژوهش حاضر با هدف
بررسی کارکردهای سیستم مدیریت سایبرنتیک در تثبیت شاخصههای سالمت سازمانی در
سازمانهای ورزشی تدوین شده است .روش تحقیق همبستگی بوده و به شکل میدانی صورت
گرفته است .جامعهی آماری پژوهش همهی کارشناسان  32فدراسیون ورزشی و آکادمی ملی
المپیک است که بر اساس نمونهگیری تصادفی طبقهای تعیین شد و در نهایت  93پرسشنامه
دریافت گردید ( .)N= 343برای گردآوری اطالعات از پرسشنامهی مدیریت سایبرنتیک قربانی
زاده ( )α =0/35( )3193و پرسشنامهی استاندارد سالمت سازمانی ( OHIمدل الیدن و
کلینگل )α=0/35،استفاده شد .برای آزمون فرضیههای تحقیق از آزمون کلموگروف  -اسمیرنوف،
آزمون همبستگی پیرسون t ،مستقل و رگرسیون چند متغیره استفادهشدهاست .بر اساس
یافتههای این پژوهش ،بین مدیریت سایبرنتیک با سالمت سازمانی ارتباط مثبت و معناداری وجود
داشت ،همچنین نتایج رگرسیون نشانداد که  %11/6از واریانس سالمت سازمانی مربوط به
مدیریت سایبرنتیک بوده و جریان صحیح اطالعات بیشترین اهمیت را در پیشبینی تغییرات
سالمت سازمانی داراست .با توجه به نتایج بهدست آمده میتوان لزوم توسعهی سالمت و بسط
شاخصههای سیستم مدیریت سایبرنتیک را با اهمیت دانست؛ همچنین لزوم توجه ویژه به
اخالقیات ،توسعه و آموزش فناوریهای نوین ،ایجاد جریان اطالعات و رهبری راهگشا در جهت
ارتقای بهرهوری مضاعف سازمان های ورزشی امری مهم دررسیدن به اهداف و راهبُردهای سازمان
است.
کلید واژگان :مدیریت سایبرنتیک ،آموزش مستمر ،شناسایی عملکرد ،سالمت سازمانی
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مقدمه
توسعهی روزافزون علوم مهندسی و سختافزاری ،اگرچه در پیشبرد اهداف و مقاصد سازمانها
برای رسیدن به موفقیت نقش تعیینکنندهای دارند ،اما در بعضی مواقع ،نظام خشك و انعطاف
ناپذیر ماشینی ،سازمانها را به سوی مكانیكی بودن بیش از حد هدایت کرده و ضربات شدیدی
را به ساختار اجتماعی و انسانی سازمانها وارد میسازد ( .)1در چنین شرایطی ،مدیران بیشتر
وقت خود را صرف محیط بیرونی سازمان کرده و از محیط داخلی و سازمانی خویش غافل
ماندهاند .گفتگوهای داخلی ،همكاری و تشریك مساعی درون سازمانی جای خود را به روابط
خشك و مذاکرات رسمی بین سازمانی دادهاند و مدیران را از کشف فرصتها و استعدادهای
درون سازمانی به کلی دور ساخته است ( .)2همچنین امروزه سازمانها به عنوان موجود زنده
که دارای هویتی مستقل از اعضای خود هستند ،تصور میشوند ()3؛ به گونهای که با این هویت
جدید میتوانند رفتار کارکنان را تحت تأثیر قرار دهند؛ این شخصیت و هویت میتواند دارای
«سالمت سازمانی» و یا «بیماری سازمانی» باشد (.)4
در این بین مدیریت سایبرنتیك ،قرائت جدید و روزآمدی از نظریهی سیستمها در سازمان
است .نظریهی سیستمی به دنبال ایجاد نوعی تفكر کل گرا در ذهن مدیران است که به
� تصمیمگیرندگان سازمان را از فرو غلتیدن در تفكر محدود و ناکارآمد بخشی و
واسطهی آن
وظیفهای در امان نگاه میدارد .در این زمینه ،مدیریت سیستمی و مدیریت سیستم باز ،بیش از
ابعاد دیگر موضوع ،مورد توجه صاحبنظران قرار گرفته است ( .)5اساساً رفتار سایبرنتیك که
شبیه نگرش مدیریت سیستمی است ،بر اساس شواهد موجود به بررسی محیط داخلی سازمان
میپردازد؛ البته نه برای هدف کنترل خشك ،بلكه برای هماهنگ ساختن فعالیتهایی در جهت
حل مشكل و تصمیمگیری مشارکتی .زمانی که واحد مرکزی سازمان ،مشكل یا تهدیدی را
شناسایی کرد ،شروع به انجام عملكردهایی در جهت تصحیح یا از میان برداشتن آن میکند
( .)2سایبرنتیك از کلمهی یونانی کیبرنتیك 1به معنی سكاندار نشأت میگیرد .این مفهوم در
کتاب ریاضیدانی به نام نوربرت وینر 2در سال  1894احیا شد ( .)6آنچه که سیبرنتیك را از
بقیهی رشتهها متمایز میکند ،این است که تأکیدش تنها بر کنترل و ارتباطات در سیستمهای
مهندسی شده و ساخته ی دست بشر نیست؛ بلكه سیستمهای طبیعی ،مانند موجودات زنده و
جوامعی که توسط ایجادکنندگان آنها هدفگذاری و کنترل میشوند را نیز دربرمیگیرد.

1. Kybernetic
2. Norbert Wiener
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سیبرنتیك تنها به این موضوع که سیستمها از چه چیزهایی تشكیل شدهاند ،نمیپردازد؛ بلكه
در مورد این که آنها چگونه عمل میکنند نیز بحث میکند (.)7
مدیریت سایبرنتیك در سازمان با بررسی محیط داخلی به دنبال ساختاری است که عوامل و
شاخصهای خود را باهدف دستیابی به سیستمهای خود اصالح (خود کنترل) ،که خاص
سیستمهای سیبرنتیك محور است ،به صورت هماهنگ برای انجام فعالیتها سازماندهی کند.
در این راستا  CMبه دنبال حذف ساختارهای سنتی و ناکارآمد و تسهیل ارتباطات میان بخش-
ویژگیهای
ها و سیستمهای فرعی درون سازمانی است ( .)2مدیریت سایبرنتیك دارای �
متمایزی است که از مهمترین آنها میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
الف .تصمیمگیری مشارکتی .اگر افراد در تصمیمگیری نقش داشته باشند ،مشتاقانه آن را
خواهند پذیرفت .عالوه بر این ،به خاطر تنوع ایدهها در روشهای مشارکتی ،تصمیماتی با
�ﻱ اثربخشی سازمانی است،
کیفیت بهتر گرفتهمیشود و محیطی سرشار از اعتماد که الزمه
توسعه مییابد (.)9
ب .تعهد سازمانی .استفاده از رویكرد مشارکتی در تصمیمگیری و فرآیندهای سازمانی به فراهم
کردن تعهد اعضا و مقید کردن آنها به سازمان کمك خواهدکرد .مكنزی  )1881(1در این
رابطه بیانمیکند که باید امكاناتی در سازمان مهیا شود که هر یك از اعضا به سازمان و
جایگاهی که در آن دارند ،مقید باشند و به عالوه ،سازمان نیز به آن جایگاه متعهد باشد (.)8
پ .عدالت در پرداخت .عدالت سازمانی به دلیل ارتباط با فرآیندهای مهمی همچون تعهد،
رضایت شغلی و عملكرد ،نقش حائز اهمیتی را در سازمان ایفا میکند .رفتار منصفانه چیزی
است که کارکنان در قبال سرمایهگذاری زمان و انرژی خود در سازمان انتظار دارند (.)11
ت .ساختارهای مسطح .در سازمانهایی که  CMرا به کار میگیرند ،ساختارهای سازمانی تا
حدودی مسطح هستند ،به طوری که الیههای مدیریتی کمی وجود دارد .این امر با پیشرفت-
های بسیار در فناوری ارتباطات به گونهای که پیتر دراکر خاطرنشان کرده است ،مدیران را در
برقرار کردن ارتباط با حیطهی گستردهتری از افراد که در گذشته امكانپذیر نبوده است ،قادر
میسازد (.)11
ث .جریان صحیح اطالعات .در سازمانهای سایبرنتیك محور ،به طبقهبندی و سازماندهی
اطالعات توجه زیادی مبذول میشود و از این رو ،مدیریت اطالعات و نیز طراحی نظامهای
اطالعرسانی از اهمیت ویژهای برخوردار است ( .)6اطالعات یكی از مفاهیم پایهای در
1. MacKenzie
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سایبرنتیك است ،به طوری که درك سیبرنتیك و کارکردن در این زمینه بدون درك اطالعات
غیرممكن است .کلود شانون )2111( 1ظرفیت انتقال اطالعات از طریق یك کانال ارتباطی را
باعث کاهش عدم اطمینان میداند .در حقیقت ،اگر اطالعاتی در مورد حالت سیستم موجود
باشد (مثالً از طریق مشاهده) ،این اطالعات عدم اطمینان از آن حالت سیستم را کاهش
میدهد .مقدار اطالعاتی که از طریق مشاهده به دست میآید ،برابر با کاهش درجه عدم
اطمینان خواهدبود (.)7
ج .توسعهی حس مالكیت .گروههای غیررسمی در سازمانهای رسمی پرورش مییابند و اغلب
مانع تحقق راهبُردهای سازمان میشوند و میزان انسجام سازمان را کاهش میدهند .در CM
محیط کارگروهی وجوددارد و به دلیل فرهنگ سازمانی مشارکتی ،افراد تمایلی به پیوستن به
گروههای غیررسمی از خود نشاننمیدهند و تنها اهداف سازمانی که با اهداف فردی همخوانی
دارد را دنبال میکنند (.)12
چ .آموزش مستمر .منظور از آموزش کارکنان ،کلیهی تالشهایی است که در جهت ارتقای
سطح دانش و آگاهی ،مهارتهای فنی و حرفهای و شغلی و ایجاد رفتارهای مطلوب در کارکنان
یك سازمان انجام میشود و آنان را آمادهی انجام وظایف و مسئولیتهای شغلی خود میکند
(.)2
مدیریت سایبرنتیك نوعی نگاه جامع و همهجانبه است که طی آن ،مدیران ارشد سازمان با
استفاده از ابزارها و فناوریهای نوین مدیریتی شرایط محیطدرونی را به دقت زیر نظر میگیرند
و سعی میکنند در تعامل سازنده با آن عوامل ،سرنوشت آتی خود را رقم بزنند .در این میان ،به
نظر میرسد که  CMتأثیر مستقیمی روی ùسالمت سازمانی øداشته باشد .از نظر الیدن و
کلینگل ،)2111( 2سرپرستان در سازمانهای سالم کارکنانی متعهد و وفادار ،روحیهی باال،
کانالهای ارتباطی باز و موفقیت خطوط تحتانی سازمان را مییابند .یك سازمان سالم جایی
است که افراد دوست دارند در آن کار کنند و افتخار میکنند که بخشی از سازمان هستند.
عالوه بر این ،کسانی که در سازمانهای سالم کار میکنند ،کاراتر و بهرهورتر هستند .درحالیکه
همهی سرپرستان متمایلاند فكر کنند که سازمانهایشان سالم هستند ،اما این موضوع همیشه
اتفاق نمیافتد ( .)13چیزی که در این تعریف واضح است ،این است که سازمان سالم با
نیروهای بازدارندهی بیرونی به گونهای موفقیتآمیز برخورد کرده ،نیروی آن را به گونهای
اثربخش در راستای اهداف و مقاصد اصلی سازمان هدایت میکند ( .)14آنها بر پایهی نتایج به
1.Shanon
2.Lynden & Klingle
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دست آمده از پژوهشی که برای ارزیابی سالمت سازمانی دانشكدههای آموزش عالی انجام داده-
اند ،ابعاد سالمت سازمانی را تعریف کرده و برای سالمت سازمانی یازده بعد جداگانه اما مرتبط
به هم ارائه کردهاند:
الف .ارتباط .یك سازمان سالم دارای ارتباط کافی است و ارتباط مستمر میان همكاران و همین
طور بین زیردستان و سرپرستان تسهیل میشود .ارتباط باید دوطرفه و بدون ترس و در سطوح
مختلف سازمان برقرار باشد.
ب .مشارکت و درگیر بودن .یك سازمان سالم زمانی که تمام سطوح کارکنان به طور صحیح در
تصمیمگیری سهیم میشوند ،به وجود میآید .کارکنان زمانی احساس مالكیت میکنند که در
بهسازی سازمان درگیر هستند.
پ .وفاداری و تعهد .جوی از اعتماد بین شخصی زیاد در سازمان سالم وجود دارد .کارکنان
افتخار میکنند که بگویند کجا کار میکنند و چه کاری انجام میدهند .افراد مشتاقانه منتظرند
که سرکار بیایند و احساس میکنند سازمانشان جای خوبی برای کار کردن است .آنها با رغبت
در جلسات کاری شرکت میکنند.
ت .شهرت سازمانی .یك سازمان سالم بازتابی از این احساس است که سازمان از شهرت خوبی
برخوردار است .کارکنان و مدیران در بهبود ارتباطات با گروههای خارج از سازمان ،باهم
مشارکت میکنند .یك سازمان سالم از شهرت قابل توجهی هم در داخل سازمان و هم خارج از
آن برخوردار است.
ث .روحیه .چیزی که برای یك جو سالم حیاتی است ،وجود روحیهی مناسب است که به
وسیلهی یك جو دوستانه که در آن کارکنان عموماً همدیگر و کارشان را دوست دارند و
کارشان را با جدیت و اشتیاق انجام میدهند ،نشان داده میشود.
ج .اصول اخالقی .کارکنان تمایل دارند که برای صفات ممتاز ارزش قائل شوند و جایی برای
سیاست در سازمان در نظر نگیرند .به بیان دیگر ،رفتارهای غیراخالقی در یك سازمان سالم
وجود ندارد.
چ .قدردانی و شناسایی از عملكرد .یك سازمان سالم جایی است که کارکنان برای به فعالیت
درآوردن استعدادهایشان تشویق میشوند و مورد حمایت قرار میگیرند .آنها احساس میکنند
ارزشمند هستند و از آنها به طور مناسبی ،در جوی از قدردانی و محبت ،به خاطر موفقیت
تقدیر میشود.
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ح .هدفگذاری .در یك جو سالم ،اهداف سازمانی معموالً محقق میشوند ،رابطهی بین اهداف و
نقشها روشن است ،کارکنان به طور مناسبی در هدفگذاری مشارکت دادهشدهاند و به آسانی
میتوانند اهداف سازمان را تشخیص دهند.
خ .رهبری .ارتباطات رهبری نقش مهمی در سازمان سالم بر عهده دارد .آنها درعینحال که به
بهترین نحو عمل میکنند ،رفتار دوستانه و نزدیكی دارند.
د .توسعهی کارکنان .یك محیط سالم سازمانی ،اغلب خود را به ایجاد سطحی از حمایت نسبت
به آموزش و توسعه متعهد میداند .برنامهریزی رسمی باید تسهیل شود .کارکنان باید در
برنامهریزی مشارکت کنند و بودجهای برای حمایت از تالشهای توسعهای موجود باشد.
ذ .بهرهبرداری از منابع .برای یك جو سازمانی سالم ،استفادهی مناسب از منابع مهم است.
کارکنان باید احساس کنند که منابع و امكانات به طور مناسب و به طریق سازگار با انتظارات
موفقیت ،بین آنها تقسیم شده است .منظور ما از سالمت سازمانی در این پژوهش نیز همین
تعریف است (.)13
در بررسییی پییژوهشهییای صییورت گرفتییه ،نتییایج تحقیییق قربییانی زاده ( )1399نشییاندهنییده
ایین امیر اسیت کیه متغییر میدیریت سیایبرنتیك بیه طیور مسیتقیم بیر فرهنیگ ییادگیری و
فراینید ییادگیری سیازمانی تأثیرگیذار اسیت .همچنیین تأثیرگیذاری میدیریت سیایبرنتیك بیه
صیورت غییرمسیتقیم و از طرییق متغییر تعیدیلکننیدهی فرآینید ییادگیری سیازمانی بیر

فرهنیگ ییادگیری نییز تأییید شیده اسیت ( .)5بذرافشیان ( )1396نییز در پیژوهش خیود بیا
عنییوان جایگییاه الگییوی سییایبرنتیك در ادارهی دانشییگاههییا (مییورد :دانشییگاه فردوسییی مشییهد)
نشییان داد کییه دانشییگاه فردوسییی مشییهد در میییزان اسییتفاده از الگییوی سییایبرنتیك در
سازماندهیی فعالییت هیا ،از جایگیاه مناسیبی برخیوردار اسیت .در همیین راسیتا بیین دییدگاه
مدیران دانشگاه دربیاره مییزان اسیتفاده از ایین الگیو تفیاوت معنیاداری مشیاهده نشیدهاسیت.
در این پیژوهش بیشیترین گیرایش در بیین مؤلفیههیا ،در گیرایش پیونید بیا مؤلفیهی رهبیری
وجییودداشییت ( .)15همچنییین زهرایییی و رجییایی پییور ( )1381در پییژوهش خییود بییا عنییوان
بررسیی رابطیهی مییان هیوش و سیالمت سیازمانی در دانشیگاههیای شیهر اصیفهان کیه در
سییال تحصیییلی  1399-98صییورت گرفتییه ،بییه اییین نتیجییه رسیییدند کییه بییین هییوش و
سالمت سازمانی درجهی متوسطی از رابطه وجود دارد (.)16
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هاینس )2119( 1در مورد ارزشیابی تأثیر محیط اداری روی بهرهوری کارکنان ،به این نتیجه
رسید که محیط اداره بیشترین تأثیر را روی بهرهوری داراست ( .)16کلودیا ادوارد )2119( 2نیز
در پژوهشی که انجام داد ،نشان داد که بین رهبری تحولآفرین با سالمت سازمانی ارتباط
وجود دارد ( .)17در همین راستا ،کورکماز مهمت )2119( 3به این نتیجه رسید که بین سبك-
های رهبری تحولآفرین با سالمت سازمانی رابطه وجوددارد (.)18
دوبرس )2118( 4در پژوهشی با عنوان درك ارتباط بین محیط و مراقبت از سالمت و رابطیهی
آن با تغییر در سازمانها ،نشان داد که در مورد تغییراتسازمانی ،طرحهای توسعه در محییط و
مراقبت از سالمت سازمانی در بهبود آن تمرکز دارد و مسایل توسعه و راهحلهای آن نمیتواند
به یك ساختار سازمانی تقسیم شوند و یكدیگر را پوشش دهنید؛ همچنیین نییاز بیه توجیه بیه
تنگناها از راه یك رویكرد چندجانبه احساس میشود (.)21
زاهد بابالن و معینیکیا ( ) 2111در پژوهش خود که بر روی معلمان زن در دبیرستانهای
استان اردبیل انجام دادند ،به این نتیجه رسیدند که میزان سالمت سازمانی در حوزهی کاری
مدارس ،به طور معناداری با میزان اعتماد ارتباط داشته و تمامی مؤلفههای دو متغیر با یكدیگر
دارای ارتباط معنادار هستند .همچنین در این پژوهش ،تمامی مؤلفههای سالمت سازمانی ،نظیر
توجه و روحیهی کاری قابلیت پیشبینی متغیر اعتماد را در این سازمان دارا بودند (.)21
بالنچارد ( ) 2118نیز در پژوهش خود که با عنوان عوامل محیط کار و متغیرهای فردی در
تعارض کار با خانواده ،نشان داد که بین فشارهای کاری و میزان تعارض کار با خانواده ،سالمت
روانی ،افسردگی و فرسودگی ،رابطهی مثبت و بین میزان حمایت دریافتی از طرف سازمان و
تعارض کار با خانواده ،رابطهی منفی وجود دارد ( .)22نتایج پژوهش ماکو و دیك ( )2112نیز
نشاندهنده ارتباط تمامی ویژگیهای کمی و کیفی حمایتهای اجتماعی در بعد سالمت
سازمانی با رضایت شغلی بود .همچنین نتایج نشان داد که کمك در محیط کار (جسمانی و
روانی) اهمیت به سزایی در تخمین رضایت شغلی دارا هستند ( .)23عالوه بر این مهم ،پارش و
باومن ) 2111( 5در استفاده از مفهوم توسعه سازمانی در کتابخانههای آکادمیك و توسعه
سالمت سازمانی و تأثیر آن روی خدمات ارائهشده به مراجعان و اثربخش بودن آن در استفاده از

1. Haynes
2.Edwards
3.Mehmet
4.Dobers
5.Parsch & Baughman
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منابع انسانی و مالی تأکید دارند ( .)24رامداس و لویس )2111( 1نیز در این راستا ،در پژوهش
خود با عنوان به سوی تدوین مدل تحقیق در زمینهی تأثیر مؤلفههای سالمت سازمانی مدارس
در عملكرد مدارس ابتدایی ترینیداد و توباگو ،بیان میدارند که این مدل میتواند قابل اجرا
جهت ارزیابی در مدارس دیگر کشورهای توسعهیافته قرارگیرد .بر اساس پیشنهادهای آنان،
خرده مقیاسهای مورد استفاده در این پژوهش ،مانند عوامل خارجی ،عوامل مرتبط با سطح
مدرسه و سطح بازده مدرسه ،به طور نسبی تحت تأثیر سطوح سالمت سازمانی قرار میگرفتند
(.)25
بر اساس مبانی نظری ،امروزه تغییر و تحوالت سریع عوامل محیطی ،میزان پیچیدگی و ابهام را
افزایش داده و مدیریت سازمانها را با چالشهای جدی مواجه کرده است .در چنین شرایطی،
استفاده از پارادیم قدیمی فرماندهی و کنترل که بر تخصص گرایی و کارایی تأکید دارد و منجر
به ایجاد سازمانهای چند بخشی میشود ،چارهساز نیست .امروزه سازمانهایی موفق هستند که
از فرصتها به خوبی استفاده کرده و از تهدیدات به نفع خود سود ببرند .از این رو با توجه به

مباحث عنوانشده در خصوص اهمیت تدوین برنامههای مناسب برای ایجاد ساختار سازمانی
مناسب و متعالی ،همچنین لزوم پیادهسازی مباحثی از قبیل سالمت سازمانی که از یك سو
تلفیق این دو متغیر به بقای کلیهی سازمان ها ،اعم از تولیدی و خدماتی ،کمك شایانی کرده و
از سوی دیگر سازگاری سازمانها را با توجه به شرایط اقتصادی پیچیده ،غیرقابل پیشبینی و
نابسامان کنونی به نوعی از گزند این شرایط در امان میدارد .سازمانهای ورزشی کشور که به
نوعی مسئول اشاعه و پیادهسازی ورزش همگانی و قهرمانی در کشور هستند ،مسئولیت خطیر
سالمسازی در بعد همگانی و تربیت قهرمانان رشتههای مختلف ورزشی در بعد قهرمانی دارا
هستند .لذا توجه به اینكه در قرن حاضر ورزش به عنوان ابزاری قدرتمند در عرصهی بینالمللی
شناخته میشود ،لذا لزوم دارا بودن ساختار و سازمانی سالم برای مواجه با این مشكالت و
چالشها از ملزومات اصلی چنین سازمانهایی است .فدراسیونها و سازمانهای ورزشی نیز از
این قاعده مستثنا نبوده و پژوهش حاضر در پی اثبات اهمیت و لزوم تدوین کارکردها و
شاخصههای مدیریت سایبرنتیك و سالمت سازمانی و ارتباط این دو متغیر در برخی سازمان-
های ورزشی تدوین شدهاست.

1.Ramdass & Lewis
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روش پژوهش
روش این پژوهش از نظر هدف ،کاربردی و به لحاظ گردآوری دادهها ،همبستگی میباشد که به
شكل میدانی صورت گرفته است.
جامعهی این پژوهش ،کارشناسان سازمانهای ورزشی منتخب بود که بر اساس اطالعات
برگرفته از سازمانهای ورزشی مربوطه ،تعداد آنها 148نفر بود .جهت برآورد حجم نمونهی
تحقیق از رابطهی نمونهگیری تصادفی ،پس از طبقهبندی سازمانهای ورزشی استفاده شد .بر
این اساس و بر مبنای مطالعهی مقدماتی ،انحراف استاندارد برابر با  Sd=1/664میزان
پراکندگی برابر با  d=1/135و سطح معناداری نیز برابر با  �=1/15برگزیده شد (.)z= 1/86
پس از قرارگیری اعداد فوق در رابطه ،حجم نمونه برابر با  83نفر انتخاب شد.
Z2�.S2x

=n

d
2

در نهایت از مجموع  15فدراسیون و آکادمی ملی المپیك  98پرسشنامه دریافتشد.
فدراسیونهای مورد بررسی بوکس ،نجاتغریق ،قایقرانی ،ورزشهای رزمی ،ورزشهای بومی و
عشایری ،بیسبال ،کریكت و راگبی ،کبدی ،جودو ،آمادگی جسمانی ،باستانی ،دوچرخه سواری،
تنیس روی میز ،شطرنج ،بدمینتون و شطرنج بودند.
برای ارزیابی مدیریت سایبرنتیك در این پژوهش ،از پرسشنامهی قربانی زاده ( )1398استفاده
شد .این ابزار دارای  23سؤال بوده و جهت ارزیابی سیستم مدیریت سایبرنتیك به کار میرود.
در این پرسشنامه از طیف  5ارزشی لیكرت برای پاسخگویی استفادهشدهاست؛ کمترین امتیاز
را کامالً مخالف ( )1و بیشترین امتیاز را کامالً موافق ( )5به خود اختصاص داد .این ابزار دارای
هفت بعد بوده که به شرح زیر است :تصمیمگیری مشارکتی ،تعهد ،عدالت در پرداخت ،ساختار
مسطح ،جریان صحیح اطالعات ،توسعهی حس مالكیت و آموزش مستمر.
جهت ارزیابی سالمت سازمانی در این پژوهش ،از پرسشنامهی استاندارد ( OHIمدل الیدن و
کلینگل) که دارای  48سؤال و یازده بعد ارتباط ،مشارکت ،وفاداری و تعهد ،اعتبار و شهرت
مؤسسه ،روحیه ،اخالقیات ،شناسایی عملكرد ،مسیر هدف ،رهبری ،توسعهی کارکنان و کاربرد
منابع است ،استفاده شد .در این ابزار نیز از طیف  5ارزشی لیكرت جهت پاسخگویی به سؤاالت
استفاده شده است که کمترین امتیاز را کامالً مخالف ( )1و بیشترین امتیاز را کامالً موافق ()5
به خود اختصاص داد.
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جهت تعیینروایی محتوایی پرسشنامههای این پژوهش ،از  11تن از اساتید صاحبنظر با
گرایش مدیریت ورزشی نظرخواهی به عمل آمد که پس از اعمال نظرات آنها ،پرسشنامهها
مورد تأیید قرارگرفت .به منظور اندازهگیری قابلیت پایایی ،از روش آلفای کرونباخ استفاده شد.
به این منظور ،بخش کوچكی از جامعهی آماری ( 31نفر) انتخاب و پرسشنامهها به شكل
مطالعهی مقدماتی 1در جامعه توزیع شد .این مقدار بر اساس دادههای حاصل از پرسشنامهی
ارزیابی مدیریت سایبرنتیك  α =1/82و سالمت سازمانی نیز  α=1/82محاسبه شد که
نشاندهندهی آن است که پرسشنامههای مورد استفاده ،از قابلیت پایایی الزم برخوردار
هستند.
برای تجزیه و تحلیل آماری یافتههای پژوهش ،از آمار توصیفی برای طبقهبندی و توصیف
یافته ها (میانگین ،انحراف استاندارد ،جداول توزیع فراوانی) استفاده شد .در بخش آمار -
استنباطی ،از آزمونهای کلموگروف  -اسمیرنف جهت تعیین طبیعی بودن توزیع دادهها ،از
آزمون همبستگی پیرسون t ،مستقل و از رگرسیون چند متغیره نیز برای تعیین رابطه و پیش-
بینی بین متغیرهای تحقیق استفاده شد.
نتایج
بر اساس یافتههای این پژوهش ،از مجموع  99کارشناس پاسخدهنده 41 ،نفر مرد که معادل
 %46/1و  47نفر زن که  %52/9از جامعهی مذکور را شاملمیشود ،بودند .همچنین نتایج
جدول  1گویای این مطلب است که تقریباً  %65از کارشناسان سازمانهای ورزشی تحت بررسی
در این پژوهش ،دارای دامنهی سنی زیر  35سال هستند .جدول مذکور که نشاندهنده توزیع
درصد فراوانی مدرك تحصیلی کارشناسان تحت بررسی است ،گویای این مطلب است که
 % 14/6از کارشناسان تحت بررسی دارای مدرك دیپلم %16/8 ،دارای مدرك کاردانی%56/2 ،
دارای مدرك کارشناسی %11/1 ،دارای مدرك کارشناسی ارشد و  %1/1دارای مدرك دکتری
هستند .با توجه به اطالعات برگرفته از ویژگیهای جمعیت شناختی کارشناسان %58/6 ،از
کارشناسان تحت بررسی متأهل و  %38/3آنان مجرد بودهاند.

1. Pilot Study
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جدول  - 1توزیع ویژگیهای جمعیت شناختی جامعهی تحت برسی
جنس

متغیرها

دامنه سنی

تأهل

تحصیالت

گویهها

مرد
زن

زن

 21 -31سال

 31 -41سال

 41 -51سال

 51 -61سال

دیپلم

کاردانی

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکتری

مجرد

متأهل

فراوانی

41

47

36

32

7

11

13

15

51

8

1

53

35

درصد

46/1

52/9

41/8

37/2

9/1

12/9

14/6

16/8

56/2

11/1

1/1

58/6

38/3

در بخش دیگر یافتههای توصیفی ،به گزارش برخی ویژگیهای توصیفی مؤلفهها و متغیرهای
تحقیق (مدیریت سایبرنتیك و سالمت سازمانی) پرداخته شد .بیشترین میانگین در مدیریت
سایبرنتیك در سازمانهای ورزشی مورد برسی مربوط به تعهد ( )M= 3/511و کمترین
میانگین مرتبط با عدالت در پرداخت ( )M= 3/171بود (جدول )2؛ اما در بخش سالمت
سازمانی بیشترین میانگین مربوط به کاربرد منابع ( )M= 3/61و کمترین میانگین مرتبط با
اخالقیات در سازمان ( )M= 2/942بود (جدول .)3
جدول  - 2یافتههای توصیفی حاصل از متغیر مدیریت سایبرنتیك در سازمانهای ورزشی مورد مطالعه
جریان
صحیح
اطالعات
3/374

توسعهی
حس
مالكیت
3/294

3/244

1/774

1/824

1/572

98
1
4/67

98
1
5

98
2/21
4/73

آمارهها

تصمیمگیری
مشارکتی

تعهد

عدالت در
پرداخت

ساختار
مسطح

میانگین
انحراف
استاندارد
تعداد
کمترین
بیشترین

3/427

3/511

3/711

3/172

1/727

1/676

1/654

1/679

1/614

98
1/5
5

98
2
5

98
1/33
4/67

98
1/33
4/67

98
2
5

آموزش
مستمر

مدیریت
سایبرنتیك
3/286
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جدول  - 3یافتههای توصیفی حاصل از متغیر سالمت سازمانی در سازمانهای ورزشی مورد مطالعه
آمارهها

ارتباط

مشارکت

وفاداری
و تعهد

اعتبار و
شهرت
موسسه

روحیه

اخالقیا
ت

شناسایی
عملكرد

مسیر
هدف

رهبری

توسعهی
کارکنان

کاربرد
منابع

میانگین

3/446

- 1/13

3/162

3/172

3/414

2/942

3/373

3/276

3/226

3/112

3/611

انحراف
استاندارد

1/567

1/597

1/913

1/611

1/865

1/223

1/739

1/633

1/564

1/859

1/686

تعداد

98

98

98

98

98

98

98

98

98

98

98

کمترین

-12

- 1/11

1/25

1/67

1

1

1/75

1/39

2

2

2/33

بیشترین

-14

- 1/14

5

4/67

5

5

4/75

4/62

4/75

5

5

در این بخش ،پیش از انجام آزمونهای آماری و به دلیل پیشفرضی جهت استفاده یا عدم
استفاده از آزمونهای پارامتریك ،از آزمون کولموگروف  -اسمیرنف استفاده شد .بر این اساس و
به اجمال هر دو ابزار مورد استفاده در این پژوهش دارای توزیعی معنادار بود (جدول .)4
جدول  - 4آمارههای آزمون کولموگروف  -اسمیرنف جهت طبیعی بودن توزیع دادهها
آمارهها

میانگین

انحراف
استاندارد

N

Z

سطح
معناداری

نوع
توزیع

3/286

1/572

98

1/792

1/573

طبیعی

3/248

1/452

98

1/935

1/498

طبیعی

مدیریت
سایبرنتیك
سالمت سازمانی

یافته های حاصل از آزمون پیرسون در این تحقیق نش ان داد که ارتباط معناداری بین سیستم
مدیریت سایبرنتیك و سن کارشناسان ( )r= 1/113،p =1/288و سالمت سازمانی با میزان سن
کارشناسان در سطح  P <1/15وجود نداشت (.)r= 1/138 ،p =1/722
جدول  - 5آمارههای آزمون پیرسون مبنی بر ارتباط بین سیستم مدیریت سایبرنتیك و سالمت سازمانی با میزان
سن کارشناسان
آمارهها

میانگین

مدیریت سایبرنتیك/سن
سالمت سازمانی/سن

3/286
3/248

انحراف
استاندارد
1/572
1/452

تعداد

r

98
98

1/113
1/138

سطح
معناداری
1/288
1/722
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جهت تعیین اختالف بین شرایط مدیریت سایبرنتیك و سالمت سازمانی از دیدگاه زنان و
مردان در این پژوهش از آزمون  tمستقل در سطح معناداری  P<1/15استفاده شد .بر این
اساس و بر اساس دادههای مندرج در جدول  ،6اختالف معناداری در دیدگاه زنان و مردان
نسبت به شرایط مدیریت سایبرنتیك ( )t= -1/394 ،P =1/712و سالمت سازمانی (P =1/926
 )t= -1/221،در سازمانهای تحت بررسی وجود ندارد.
جدول  -6آمارههای آزمون  tمستقل مبنی بر اختالف بین سیستم مدیریت سایبرنتیك و سالمت سازمانی با
جنسیت کارشناسان
اختالف
اختالف
سطح
سطح
استاندارد
آمارهها
Df
T
F
معناداری میانگین
معناداری
خطا
مدیریت
1/122
-1/1469 1/712
96 -1/394 1/718
1/13
سایبرنتیك/جنس
سالمت
1/187
-1/1215 1/926
96 -1/221 1/362
1/94
سازمانی/جنس

بر اساس یافتههای حاصل از آزمون پیرسون ،بین سیستم مدیریت سایبرنتیك و سالمت
سازمانی ارتباط مثبت و معناداری در سطح  P <1/11و دوطرفه وجود داشت (P <1/11
 .)r= 1/938،همچنین نتایج این آزمون نشاندهندهی ارتباط مستقیم و معنادار بیشتر مؤلفهها
و شاخصههای دو متغیر مذکور است .در جدول شمارهی  ،7ماتریس ضرایب همبستگی پیرسون
بین مدیریت سایبرنتیك و مؤلفههای سالمت سازمانی قابلمشاهده است .نكتهی قابلتوجه در
این ماتریس ،عدم معناداری یا معناداری معكوس تمامی مؤلفههای مدیریت سایبرنتیك با
اخالقیات است .همچنین باالترین همبستگی بین مدیریت سایبرنتیك و شناسایی عملكرد
( )r= 1/979،P <1/11و پایینترین همبستگی بین آموزش مستمر و رهبری وجود داشت
(.)r = 1/111،P >1/15
جهت تعیین ارتباط و پیشبینی بین متغیرهای این پژوهش از تحلیل رگرسیون بین
بهکارگیری مؤلفههای مدیریت سایبرنتیك به عنوان متغیرهای مستقل (پیش بین) و سالمت
سازمانی به عنوان متغیر وابسته (مالك) ،با روش همزمان استفاده شد .نتایج ضریب همبستگی
چندگانه (جدول )9نشان میدهد که بین مؤلفههای مدیریت سایبرنتیك با سالمت سازمانی،
رابطهی مستقیم و معناداری ( )r=1/959، P<1/11وجود دارد .همچنین ضریب تعیین  R2که
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ارتباط

مشارکت

روحیه

اخالقیات

مسیر هدف

رهبری

**1/494

**1/564

**1/618

**1/543

**1/559

**- 1/359

**1/761

**1/633

*1/236

**1/469

**1/532

**1/681

تعهد

**1/553

**1/484

**1/579

**1/465

**1/619

**- 1/352

**1/714

**1/698

**1/311

**1/52

**1/546

تعهد

وفاداری و

مؤسسه

اعتباروشهرت

عملكرد

شناسایی

کارکنان

توسعه

کاربرد منابع

1

/499

**

1

/497

**1/4

**

1

**/511

1

**/528

-

1/129

1

**/579

1

**/639

1

**/384

1

**/517

1

**/333

1

/527

**1/432

**1/459

**1/637

**1/554

**1/615

**- 1/415

**1/752

**1/626

**1/465

1

**/413

**

**1/43

1

**/641

-

**1/34

1

**/725

1

**/622

1

**/374

1/111

**1/46

**1/357

**1/519

**1/55

**1/528

- 1/124

**1/712

**1/576

**1/431

**1/475

1

**/441

**1/399

**1/495

**1/354

**1/463

**1/447

**1/558

*- 1/241

**1/622

**1/573

**1/323

**1/43

**1/432

**1/443

1

**/459

**1/517

1

/683

1

1
**/615

**/549

**

**1/63

1

**/729

-1

**/364

1

**/979

1

**/794

1

**/379

1

**/575

همزمان

1/959

1/736

1

32/21

1/111

مدل رگرسیون

r

ضریب
تعیین

**/599

F

ضریب
تعیین
تعدیل شده
1/713

خطای
استاندارد
برآورد
1/2425

سالمت

تصمیمگیری
مشارکتی

سازمانی

گویهها

**1/717

آموزش
مستمر

سطح
معناداری

**1/614

جدول  .9نتایج همبستگی چندگانه بین مؤلفههای سیستم مدیریت سایبرنتیك و سالمت سازمانی

**1/687

* = معنیداری در سطح P≥1/ 15
** = معنیداری در سطح P<1/ 11

1

توسعهی
حس مالكیت

1

مدیریت

**/656

جریان
صحیح
اطالعات

**/938

سایبرنتیك

**1/646

ساختارمسط
ح

**1/67

عدالت در
پرداخت
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بیانگر درصد تغییرات تعیینشده از تغییرات متغیر وابسته (مالك) توسط متغیر مستقل (پیش
بین) است ،نشان میدهد که  73/6درصد واریانس سالمت سازمانی مربوط به سیستم مدیریت
سایبرنتیك و  26/4درصد به عواملی خارج از مدل مذکور مربوط میشود.
جدول  - 7ماتریس همبستگی پیرسون بین مؤلفههای سیستم مدیریت سایبرنتیك سالمت سازمانی
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نتایج رگرسیون چند متغیره (جدول  )8نیز نشان میدهد تصمیمگیری مشارکتی (، p=1/118
 )t =2/4تعهد ( )t = 2/716 ،p=1/119عدالت در پرداخت ()t = 2/267 ، p=1/126و جریان
صحیح اطالعات ( )t = 3/165 ، p=1/112واجد شرایط پیشبینی سالمت سازمانی هستند.
همچنین نتایج مربوط به شیب خط رگرسیون ( )Bدر مورد متغیرهای پیش بین نشان میدهد
که بین همهی مؤلفههای پیش بین ،رابطهی مستقیمی وجود دارد .ضریب معیاری بتا ( )βنیز
به عنوان مقیاسی از اهمیت نسبی متغیرها کاربرد دارد .از این رو ،از مقایسهی تصمیمگیری
مشارکتی ( ،)1/214تعهد ( )1/224عدالت در پرداخت ( ) 1/195و جریان صحیح اطالعات
( ،)1/256می توان به اهمیت بیشتر متغیر جریان صحیح اطالعات در پیشبینی تغییرات
سالمت سازمانی نسبت به سه متغیر دیگر پی برد .بر همین مبنا ،دیگر مؤلفهها بر اساس
اهمیت به ترتیب شامل تعهد ،تصمیمگیری مشارکتی و عدالت در پرداخت میباشد.
جدول  .8نتایج تحلیل رگرسیون بین متغیر پیش بین مدیریت سایبرنتیك و مؤلفههای آن با سالمت سازمانی
رگرسیون همزمان

B

عرض از مبدا
تصمیمگیری مشارکتی
تعهد
عدالت در پرداخت
ساختارمسطح
جریان صحیح اطالعات
توسعهی حس مالكیت
آموزش مستمر

1/993
1/127
1/15
1/129
1/117
1/181
1/142
1/154

خطای
استاندارد
1/169
1/153
1/155
1/157
1/159
1/16
1/157
1/145

Beta

T

1/214
1/224
1/195
1/125
1/256
1/172
1/11

5/27
2/4
2/716
2/267
1/281
3/165
1/733
1/186

سطح
معناداری
1/111
1/118
1/119
1/126
1/772
1/112
1/465
1/235

بر اساس رابطهی رگرسیون ،مقدار سالمت سازمانی به ازای تغییرات تصمیمگیری مشارکتی،
تعهد عدالت در پرداخت و جریان صحیح اطالعات تغییر خواهد کرد .به بیان بهتر ،بخشی از
میزان سالمت سازمانی را مؤلفههای فوق تعیین میکنند .بر مبنای رابطهی فوق ،به ازای هر
واحد از تصمیمگیری مشارکتی ،میزان  ،1/127از تعهد میزان  ،1/15از عدالت در پرداخت
میزان  1/129و همچنین به ازای هر واحد از جریان صحیح اطالعات ،میزان  1/181واحد به
سالمت سازمانی افزوده خواهد شد.
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بحث و نتیجهگیری
امروزه محیط سازمانها بیشاز هر زمان دیگری پیچیده ،پویا و متحول شده است و دگرگونیها

یكی پس از دیگری مدیران را با چالشهای جدیدی روبرو میسازد .بقا و بالندگی در چنین
محیطهایی ،تنها با تغییر و سازگاری با پویاییها امكانپذیراست که الزمهی آن ،تعیین ساختار
مناسب و توجه به ویژگیهای آن و همچنین سالمت سازمانی است ( .)2در این بین ،مقالهی
حاضر به دنبال معرفی ساختاری با ویژگیهای سازمانهای سایبرنتیك محور با عنوان مدیریت
سایبرنتیك است که عالوه بر رفع نیازهای درونی و بیرونی سازمان و بر اساس ویژگیهای خاص
خود ،میتواند سیستمی مشارکتی را با توجه به فرهنگ مشارکتی در سازمان ارتقا بخشد .از این
رو ،پژوهش حاضر با هدف بررسی کارکردهای سیستم مدیریت سایبرنتیك در تثبیت شاخصه
های سالمت سازمانی در برخی سازمانهای ورزشی تدوین شده است.
در این پژوهش ،بر اساس یافتههای حاصل از آزمون پیرسون ،بین سیستم مدیریت سایبرنتیك
و سالمت سازمانی ارتباط مثبت و معناداری وجود داشت .این نتایج همراستا با پژوهش شعبانی
( )1396و ماکو و دیك ( )2112است .در این بررسی ،نكتهی قابل توجه ،عدم معناداری یا
معناداری معكوس تمامی مؤلفههای مدیریت سایبرنتیك با اخالقیات است .همچنین باالترین
همبستگی بین مدیریت سایبرنتیك و شناسایی عملكرد و پایینترین همبستگی بین آموزش
مستمر و رهبری وجود داشت .در خصوص معكوس بودن و عدم معناداری مدیریت سایبرنتیك
با اخالقیات که نكتهای قابل تأمل در این آزمون فرض است ،گفتنی است که شرایط اخالقی
حاکم بر سازمانهای ورزشی مورد مطالعه ،پذیرای سیستم مدیریت سایبرنتیك نبوده یا به
بیانی ،در جهت عكس کارکردهای این سیستم مدیریت است .ضروری است در این سازمانها،
رؤسا تجدیدنظری اساسی در ارزشگذاریهای خویش برای صفات قابلتحسین کارکنان ،بروز
رفتارهایی در راستای تحكیم روابط انسانی مناسب و لزوم توجه به شاخصههای سازمانی سالم
به لحاظ خصوصیات اخالقی داشته باشند .ماکو و دیك ( ) 2112نیز در پژوهش خود خاطرنشان
کردند که کمك در محیط کار (جسمانی و روانی) اهمیت به سزایی در تخمین رضایت شغلی
دارا هستند .همچنین بالنچارد ( )2118میزان حمایتهای دریافتی در محیط کار و شرایط
کاری را عاملی مهم در موفقیت کارکنان میداند.
در راستای آموزش مستمر ،رودریگز ( )2117بیان میدارد که اگر کارکنان همراه با تغییرات
سریع فناوری ،آموزشهای الزم را نبینند ،بقای سازمان به سرعت رو به زوال خواهد رفت .با
توجه به محیطی که با شتاب در حال تغییر است ،مدیران  CMبرنامههای آموزشی و توسعههای
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بهروز را طرحریزی و عملی میکنند .آموزش نه تنها در دستیابی به سطوح مختلف دانش فنی
مورد نیاز است ،بلكه برای ارتقای الگوی ذهنی افراد در یادگیری نیز مهم و اساسی است (.)2
با توجه به معناداری آزمون فرضیهی مذکور و با توجه به همبستگی و معناداری مؤلفههای هر
دو متغیر سیستم مدیریت سایبرنتیك و سالمت سازمانی ،لزوم توجه و تأکید به این عوامل و
کارکردهای آنان در سازمانهای ورزشی بدیهی به نظر میرسد .بدیهی است که تقویت و توجه
به اساس و بنیان هر سازمان ،به ویژه سازمانهای ورزشی ،نظیر تصمیمگیری مشارکتی ،ایجاد
سیاستهای مبتنی بر تعهد بیشتر کارکنان نسبت به سازمان ،آموزشهای قبل و حین خدمت
کارکنان با توجه به تخصصها و جایگاههای هر کدام در سازمان ،ارتباطی عمیق با چگونگی
مشارکت آنان در سیاستهای اتخاذ شده در سازمان ،ایجاد روحیهی فردی و گروهی ،توسعهی
همكاری های گروهی ،پیدایش مسیری صحیح در راستای رسیدن به اهداف و مقاصد سازمان را
خواهد داشت.
موارد ذکرشده در این مأخذ ،گوشهای کوچك از ارتباط بین مؤلفههای این دو متغیر است و
چنین به نظر میرسد که رابطهی تنگاتنگی بین پیادهسازی نظام سایبرنتیك و ایجاد سالمت
سازمانی وجود دارد .توسعه و توجه به این مؤلفهها ،در نهایت سازمان را به آرمان نهایی خود که
همان اثربخشی ،کارایی و در نهایت بهرهوری سازمانی است ،خواهد رساند.
در این تحقیق ،جهت پیشبینی سالمت سازمانی توسط مدیریت سایبرنتیك از تحلیل
رگرسیون استفاده شد .برهمیناساس ،ارتباط مثبت و معناداری بین سیستم مدیریت
سایبرنتیك با سالمت سازمانی وجود داشت .بر اساس نتایج حاصله ،سیستم مدیریت
سایبرنتیك  %73/6از سالمت سازمانی را تبیین میکند .همچنین نتایج ضرایب استاندارد نیز
نشاندهندهی اهمیت بیشتر جریان صحیح اطالعات در پیشبینی تغییرات سالمت سازمانی به
نسبت متغیرهای دیگر است .این نتایج هم راستا با برخی نتایج پژوهش زاهد بابالن و معینیکیا
( )2111است.
سایبرنتیك علمی است که از یك سو سیستمهای نسبتاً باز را از دیدگاه تبادل متقابل اطالعات
میان آنها و محیطشان مورد بررسی قرارمیدهد و از سوی دیگر ،به بررسی ساختار این
سیستمها از دیدگاه تبادل متقابل اطالعات میان عناصر مختلف میپردازد ( .)26عدم اطمینان
حاصل از تغییرات سریع محیطی و تقسیم اطالعات وسیع ،فردگرایی شدید در سازمان را به
تالشهای گروهی تبدیل میکند .سبك  ،CMهمكاری ،هماهنگی و ارتباطات بیشتری را نه
تنها در بین افراد سازمان به وجود میآورد (سطح فردی) ،بلكه در درون سازمان هم این موارد
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را اعمال میکند (سطح سازمانی) .سبك  ،CMمدیریت مشارکتی -محیطی که در آن مدیران و
کارمندان بدون سوءتفاهم باهم کار میکنند را از طریق انتقال اطالعات صحیح در بین آنها

توسعه میدهد (.)2

اساساً با توجه به نتایج به دست آمده از آزمون فرضیهی مذکور ،نتیجهی حذف کارکردها و
سیستمهای اتخاذشدهی فرسوده و ناکارآمد و بهکارگیری الگوی سایبرنتیك در سازمان،
پیشزمینه ای جهت ایجاد سازمان سالم به لحاظ دوام ،بقا ،سازگاری و کنش در مقابل تهدیدات
محیطی و خارجی است .بدیهی است با توجه به معناداری چهار مؤلفهی تصمیمگیری
مشارکتی ،تعهد ،عدالت در پرداخت و جریان صحیح اطالعات ،سازمانهای ورزشی مورد مطالعه
باید تأکید یا تقویت در مؤلفه های مذکور را در دستور کار خود قرارداده تا در نهایت به توسعهی
بیشتر به لحاظ مطابقت با شاخصههای سالمت سازمانی دست یابند .لزوم تصمیمگیری
مشارکتی در سازمان ،زمانی اهمیت پیدا میکند که این تصمیم باید در سطوح پایین سازمان
اجرا شود .پس باید مدیران سازمان های ورزشی مورد مطالعه به درستی به تفویض اختیار
پرداخته و با به اشتراك گذاشتن راهحلها و تصمیمات گرفتهشده باعث وفاداری ،روحیه و
توسعهی کارکنان در سازمان شوند .از سوی دیگر ،لزوم ایجاد تعهد در کارکنان سازمان بر کسی
پوشیده نیست .تصمیمگیری مشارکتی توسط رؤسای سازمان ،ارتباط تنگاتنگی با ایجاد تعهد
در کارکنان سازمانها دارد .متعهد بودن اعضای سازمان نیز به شناسایی صحیحتر مسیر و هدف
سازمان کمك شایانی کرده و از طرف دیگر ،موجب افزایش روحیه و اعتبار و شهرت سازمان
میشود و این همان توسعهی سالمت در سازمان و موازیسازی سازمان بر اساس شاخص
سالمت سازمانی است .زاهد بابالن و معینیکیا ( )2111نیز در پژوهشخود کهدر دبیرستانهای
استان اردبیل انجام دادند ،به این نتیجه رسیدند که میزان سالمت سازمانی در حوزهی کاری
مدارس ،به طور معناداری با میزان اعتماد ارتباط داشته و تمامی مؤلفههای دو متغیر با یكدیگر
دارای ارتباط معنادار هستند.
از دیگر مؤلفههایی که موجب بهرهوری مضاعف سازمان از طریق ایجاد سالمت سازمانی می-
شود ،عدالت در پرداخت است که مهم ترین موارد جهت انگیزش کارکنان در جهت تحقق
آرمانهای هر سازمانی است .مدیران سازمانهای ورزشی این پژوهش میتوانند با پیادهسازی و
اجرای اصول عدالت سازمانی و رفتاری منصفانه و به دور از غرض ،به گونهای رفتار کنند که
کارکنان به طور مشهود نتیجهی زحمات مضاعف خود را دیده و انگیزهای فزاینده برای
مشارکت در اهداف کالن سازمان داشته باشند .در همینراستا ،یكی از اصول اساسی در
سازمانهای سایبرنتیك ،برخورداری کارکنان و دستیابی آنان به اطالعات و مفاهیم متناسب با
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کار خود و نظاممند کردن این امور در سازمان است .عدم توجه به ایجاد ساختاری مناسب در
سازمان جهت دستیابی به اطالعات جدید و عدم طبقهبندی آن موجب عدم تطابق سازمان
تغییرات محیطی میشود .از سوی دیگر ،توجه به این مهم ،موجب ارتباط صحیح کارکنان در
تبادل اطالعات و توسعهی کارگروهی خواهدشد.
یافته های حاصل از آزمون پیرسون در این تحقیق نشان داد که ارتباط معناداری بین سیستم
�با توجه نتایج به
مدیریت سایبرنتیك و سالمت سازمانی با میزان سن کارشناسان وجود نداشت.
دست آمده در خصوص این آزمون فرض نیز ،میتوان اذعان داشت میزان سن کارشناسان شاغل
در این سازمان های ورزشی ارتباطی با شرایط سالمت سازمانی و مؤلفههای مدیریت سایبرنتیك
ندارد .از اینرو میتوان بیانداشت که جوان یا مسن بودن کارشناسان سازمان با نحوهی
پیادهسازی و راهبُردهای مدیریت سایبرنتیك و ایجاد شرایط سازمانی سالم هیچگونه منافاتی
نداشته و مدیران باید تمرکز خود را روی دیگر مؤلفهها قراردهند�.
همچنین یافتههای حاصل از تح لیل شرایط مدیریت سایبرنتیك و سالمت سازمانی بر اساس
جنسیت کارشناسان سازمان ،گواهی بر این مدعاست که بین مردان و زنان شاغل در این
سازمانهای ورزشی هیچگونه اختالف نگرشی در این خصوص وجود ندارد.
با توجه به شرایط موجود و نتایج به دست آمده در این پژوهش ،به مدیران و رؤسای این
سازمانهای ورزشی پیشنهاد میشو د که تمام تالش خود را در جهت ایجاد اشتراك مساعی در
کارها و تصمیمگیریها در جهت پیشبرد مسائل و اهداف سازمانی داشته باشند .مدیران با ایجاد
کارگروهها و شوراهای مشورتی میتوانند از دیدگاه تمامی کارکنان و کارشناسان خود در
تصمیمگیریهای کالن سازمانی استفاده کنند .بدیهی است نتیجهی چنین دیدگاهی ،ایجاد
ارتباط مؤ ثر ،مشارکت حداکثری ،تعهد وافر به سازمان ،افزایش روحیهی کارکنان و رهبری قوی
آنان باشد .پیشنهاد میشود که مدیران از راهكارهای مدونی جهت افزایش انگیزش کارکنان
خود استفاده کنند .پاداشهای مادی و معنوی که به شكلی ساختاری متناسب با عملكرد
کارکنان باشد ،یك پیشنهاد کلیدی است؛ زیرا باعث افزایش توان کاری کارکنان در بعد روانی و
ایجاد تعهد نسبت به امور محوله به شكلی متناسب میشود .نوع تعامل مدیران سازمانها باید
به شكلی باش د که کارکنان احساس رضایت خاطر ،احساس تعلق و حس ارزشمند بودن داشته
باشند؛ چرا که این امر موجب درك صحیح کارکنان از عملكرد خود و انتظارات روشن و صریح
مدیران ارشد خواهد شد .از سوی دیگر ،برقراری سیستم اطالعاتی نظاممند و ایجاد جریان
اطالعات به شكلی صحیح در همهی سازمان ،موجب ارتقای سطح دانش و نیروی فكری
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 به مدیران سازمانهای ورزشی مورد مطالعه پیشنهاد میشود که بهکارگیری.کارکنان میشود
سیستمهای نوین اطالعاتی و آموزش کارکنان و بهروزرسانی آنها مطمئناً در جهت ارتقای
.علمی و تكنولوژیكی سازمان مؤثر خواهد بود
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