رابطه اثرگذاری مؤلفههاي (کنرتل و پیوند سست
و سخت) الگوي سايربنتیك با خالقیت سازمانی در
اداره كل تربیت بدني استان اصفهان
رضوان دادخواه
تاریخ وصول/52 :

09/
0 /5/4

تاریخ پذیرش:

چکیده
هدف اصلي این پژوهش بررسی رابطه مؤلفههاي (کنرتل
و پیوند سست و سخت) الگوي سایربنتیك با خالقیت
سازمانی در اداره كل تربیت بدني استان اصفهان
بود .این پژوهش ،از نوع کاربردی و به روش
 55نفر از
مهبستگی بود و جامعۀ آماري شامل
کارکنان اداره کل تربیت بدنی استان اصفهان در
سال حتصیلي  909بود که از این تعداد 95 ،نفر
با استفاده از روش منونهگريي طبقهاي تصاديف و به
روش متناسب با حجم انتخاب شدند .ابزار مجع آوري
دادهها ،پرسشنامۀ الگوي سایربنتیک که ضریب پایایي
آن از طریق آزمون آلفای کرونباخ حماسبه و مقدار
آن  9/88و پرسشنامۀ خالقیت سازمانی که ضریب
پایایي آن از طریق آزمون آلفای کرونباخ حماسبه و
مقدار آن  9/09بود .جتزیه و حتلیل دادهها براساس
آمار استنباطي (ضریب مهبستگي پیرسون) اجنام شد.
سطح معناداری داری در این حتقیق  p ≥9/92در نظر
گرفته شد .یافتههاي پژوهش نشان داد؛ دراداره کل
تربیت بدنی استان اصفهان بین دو مؤلفۀ کنرتل و
پیوندهای سست و سخت الگوی سایربنتیک با خالقیت
رابطۀ معناداری وجود دارد .و با به کارگیری
مؤلفۀ کنرتل ،پیوندهای سست و سخت در سازمان خالقیت
 دانشگاه ازاد اسالمی خوراسگان ،باشگاه پژوهشگران جوانRezvandadkhah@yahoo.com0
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افراد سازمان نیز بیشرت میشود و کارکنان در
اهداف سازمان مشارکت میکنند وانگیزۀ کارکنان
برای اجرای فعالیت در سازمان بیشرت میشود.
واژگان کلیدی :الگوي سایربنتیك ،کنرتل ،پیوندهای
سست و سخت ،خالقیت سازمانی ،اداره كل تربیت بدنی
استان اصفهان.

مقدمه
پیشرفتهاي گوناگوني که در دهههاي اخري در
سازمانها و حمیط پريامونشان حاصل شده ،مدیران را
با کثرت فرایندها و تغیريات سازماني مواجه ساخته
است .عصر حاضر ،عصر تغیري و حتوالت شدید و شتابنده
نام گرفته است .سازمانهاي خمتلف از مجله سازمانها
در مسري تندباد این تغیريات قرارگرفته و ناگزیر
براي دوام و بقا ،خود را با این تغیري و حتوالت
پرشتاب و بيسابقه مهاهنگ منوده و به موازات
تغیريات سخت افزاري و نرم افزاري ،دانش خود را
به روز منایند .در این رهگذر ،تغیري در شیوههاي
مدیریت و رهربي سازماني ،امري اجتناب ناپذیر
است .چرا که شیوههاي سنيت مدیریت و رهربي در
شرایط متحول و پویاي امروزي ،فاقد اثرخبشي الزم
ميباشد .سازمان ها چه خبواهند و چه خنواهند براي
تأمني نیازهاي جامعه بشري باید در برابر این
تغیريات بسیار منعطف عمل کنند ،تا بتوانند با
حمیط خودکنار آمده و دچار هرج و مرج نشوند.
نظریههای مدیریتی متعددی وجود دارد یكي از
این نظریهها مدیریيت ،الگوي سایربنتیك مي باشد كه
توسط بائوم ( ) 088مطرح شده است و به صورت علم
هدایت و نظارت سازمان با تكیه بر بازخوردهاي
مناسب و پیوند هاي سست و سخت ،زمنيۀ توسعۀ
ارتباطات و پیوندهای سست و سخت با حمیط و
واحدهاي درون سازماني را به منظور خود تنظیمي
آن فراهم ميسازد (بذرافشان مقدم .) 981،براساس
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این تعریف ،الگوي مدیریيت سایربنتیك ،داراي شش
مؤلفه حتت عناوین نظارت و كنرتل ،پیوند سست و
سخت ،نظارت ،پیوندهای سست و سخت ،سلسله مراتب و
رهربي ميباشد (بائوم  .) 088 ،سایربنتیك عبارت است
از دانش كار آمد (استافورد بري .)5995 ،5سایربنتیك
عبارت است از هنر سكانداري و هدایت كردن یا هنر
اداره كردن (ر و .)59 9 ، 9در این پژوهش علم
سایربنتیک با به کارگريي تفکرسیستمي ،بر مسائل
ارتباط و کنرتل تأکید ميورزد (بذرافشان مقدم و
مهکاران.) 981 ،

نظارت يا کنرتل (دماپا و حلقههاي بازخوردي)
مفهوم
در
ریشه
اساسا
ً
سایربنتیک،
سیستمهاي
2
حلقههاي کنرتل بازخوردي دارند (کاسپرسکا 5995 ،؛
گالنویل )5994 ،و فقط ميتوانند در برابر حمرکي
واکنش نشان دهند که نسبت به آن حساس باشند.
براي مثال ،دماپا نسبت به تغیري دما ،حساس و
نسبت به سایر تغیريات حمیطي بي واکنش است .کنرتل
یا نظارت مبني اعمال یا کنشهاي انتخاب شدهاي است
که بر روي یک یا چند پدیده اجنام ميگريند و این
کنشها مبتين بر اطالعاتي هستند که براي هببود
خبشیدن به کارکرد یا توسعه پدیده مورد نظر به
کار ميروند (خاکي ، 939 ،ص  .)34ک ين)5992( 1
بازخورد را روشي ميداند که یک سیستم از عملکرد
گذشته خود ،اطالعات کسب ميکند و از این طریق،
. baoom
. Stanford Beer
. Rowe
 -4دماپا (ترموستات) منونهاي است از یک سیستم خود کنرتيل سایربنتیک ،با
حلقههاي بازخوردي .این سیستم وقيت که دما به پاینيتر از حد خاصي برسد
(مثال  39درجه فارهنایت) ،موتور را روشن ميکند و وقيت که دما به حد
مطلوب ميرسد ،آن را خاموش ميکند .با این کار ،دما در حدي مورد قبول
حفظ ميشود.
. Kasperska
. Keeney
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درصدد رفع اختاللهاي خود بر ميآید .نظارتهاي
سایربنتیکي کمک ميکنند تا سیستمهاي اجتماعي بزرگ
و پیچیده مانند سازمان ،فعالیتهاي خود را
انتظام خبشند .بدین معين که سازوکارهاي خود اصالحي
به اعضاء ميدهند و به هنگام وقوع رخدادهایي که
سازمان را به جهيت ناخوشایند سوق ميدهند،
سیستمهاي بازخورد منفي ،خطاها را شناسایي کرده
و رویداد دیگري که سازمان را به مسري اصلي خود
باز ميگرداند ،به طور خودکار شروع به فعالیت
ميکند.

پیوندهاي سخت و سست
«پیوند سخت» اشاره دارد به وجود عناصر و اجزاي
مشرتك زیاد و مهم در زیر سیستمها ،به گونهاي كه
تغیري در یك زیر سیستم ،موجب بروز تغیرياتي در
بقیه خواهد شد .در حايل که هسته مرکزي «پیوند
سست» اشاره دارد به اینکه هر چه واحد سازماني و
هسته ختصصي با ثباتتر باشد ،ارتباطات میان زیر
سیستمهاي مدیریيت باید سستتر و ارتباط با حمیط
ً واحدهاي فرعي پیوند سست با
حمكمتر باشد و معموال
یکدیگر دارند .به عبارت دیگر پیوند سست ،بدین
ً
معين است که تغیريات در یک واحد یا برنامه احتماال
برسایر واحدها یا برنامهها تأثري منيگذارد و نقطه
مقابل آن پیوند سخت است که تغیريات در یک واحد
یا برنامه بر سایر واحدها یا برنامهها تأثري
ميگذارد .افزون بر این سازمان مبتين بر الگوي
ً برخي از
سایربنتیک ،چنان پیچیده است که احتماال
چنني
شناسایي
مسئولیت
سازمان،
آن
خبشهاي
رویدادهاي نامطلوب و علل آن را به هنگام وقوع
برعهده دارند و ملزم به گزارش آن به سطوح باالتر
سازمانياند .سازوکارهاي بازخوردي هر خبش ،در هر
دارد
وجود
نیز
سازمان
باالتر
ازسطوح
یک
(بذرافشان مقدم و مهکاران.) 981 ،

ضرورت خالقیت سازمانی
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ً به
اثر خبشی سازمان در قرن بیست و یکم عمدتا
ابداع و نوآوری بستگی دارد .تصور خالقیت در قالب
جمموعه مشخصی از مهارتها و خبصوص حتولی که در دهه
گذشته پیش آمده عبارت بود از خصوصیات شخصی ،در
وجود گروه کوچکی از کارگران خنبه که باید رفتاری
متفاوت با هر کس دیگر با ایشان داشته باشیم و
نیز تصور خالقیت ،در قالب یک توانایی دسته مجعی
که کل سازمان میتواند از آن برخوردار شود
(امیرحسینی) 984 ،مفهوم تواناییهای مشرتک را
خنستین بار ،دو حمقق به نام هایگری و مهل از
دانشکده مدیریت بازرگانی لندن و مهکار دیرینه اش
سی .ک  .پراهاالد ،از دانشگاه میشیگان ،در کتاب
پرآوازه رقابت برای آینده ( ،) 004به کار
بردند .سر آمدی به گفتههای مهل ،خصوصیتی دسته
مجعی است و در فرهنگ سازمان ،در چگونگی عملکرد
سازمان وحنوه ارتباط برقرارکردن ریشه دارند ،نه
در مهارتهای خالقانه تعداد انگشت مشاری کارمند
عالی رتبه .شرکتهایی که در کارشان موفق میشوند.
مهم ترین عواملی که میتوانند زمینههای خالقیت و
نوآوری را در سازمان فراهم سازند عبارتند از:
عوامل ساختاری ،عوامل فرهنگی ،عوامل مدیریتی و
منابع انسانی.
 عوامل ساختاری سازمانی :روابط ارگانیکی یاطبیعی که دارای کمرتین مقررات و تقسیم کار بر
اساس ختصص و بیشرتین عدم مترکز است ،زمینههای
خالقیت را فراهم میسازد .وفور منابع به مدیران
این امکان را میدهد که ابتکارات را خریداری کند
و هزینههای هنادینه کردن خالقیت و مهچنین شکستها
را حتمل کند .ارتباطات باز و راحت بین واحدها
باعث میشود از طریق عکس العملها موانع احتمالی
از پیش پا برداشته شود.
 -5عوامل فرهنگی :عوامل فرهنگی مؤثر بر خالقیت
عبارتند از:

28

فصلنامه پژوهش در مدیریت ورزشی شماره دوم ،سال اول ،تابستان 91

الف) قبول اهبامات :تأکید بسیار بر مشخص بودن
برای خالقیت حمدودیت میآفریند .بنابراین قبول
اهبامات اندک زمینه ساز خالقیت است.
ب) پاداش :در مورد رابطه سیستم پاداش با خالقیت،
بعضی از حمققان و اندیشمندان ،جنبههایی از سیستم
پاداش را مؤثر بر شکوفایی خالقیت میدانند.
ج) کنرتلهای بیرونی کم :استفاده کم از
دستورالعملها و مقررات و خط مشیهای معین خالقیت
را بیشرت میکند.
د) حتمل ریسک :افراد بدون ترس از نتایج بایستی
تشویق به آزمایش شوند و اشتباهات به صورت
موفقیت آموزش داده شوند.
ه) مترکز بر نتایج :اهداف به روشنی بیان و
افراد توجیه میشوند که از راههای خمتلف میتوان
به اهداف رسید.
و) تصور سازمان به صورت سیستم باز :تصور
سازمان به صورت سیستم باز باعث میشود که
تغییرات حمیط به دقت مورد رد یابی قرار گرفته و
با عکس العمل مناسب پاسخ داده شود.
 -9عوامل مدیریتی :عوامل مدیریتی مؤثر بر
خالقیت را میتوان شامل ویژگیها ،نگرشها و سبکهای
مدیران دانست .مدیرانی که دارای ویژگیهای خالقیت
مثبت
نگرشی
کارکنان
به
نسبت
و
هستند
دارند،کارکنان را در تصمیمگیریهای سازمانی و
شغلی مشارکت میدهند و موجب افزایش خالقیت
میشوند.
 -4منابع انسانی :سازمانهایی خالق و نوآور
هستندکه منابع انسانی آنان به آموزش و امنیت
شغلی الزم را داشته باشند .یکی دیگر از متغیرهای
مربوط به منابع انسانی که در رشد خالقیت سازمان
مؤثراست ،وجود افراد خالق است (سام خانیان،
.) 983
بذر افشان مقدم ( ) 981درپژوهشی حتت عنوان
مورد بررسي كاربرد الگوي سایربنتیك به بررسی
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جایگاه الگوی سایربنتیک در دانشگاهها پرداخته
است كه یافتههاي حتقیق حاكي از آن است كه در
دانشگاههاي ایران (به ویژه دانشگاه فردوسي
مشهد) در میزان استفاده از الگوي سایربنتیك در
سازماندهي فعالیتها ،از جایگاه مناسيب برخوردار
است و این وضعیت درزمینه مؤلفههاي نظارت الگوي
سایربنتیك صادق است .به عبارت دیگر میانگني
دیدگاههاي مدیران دانشگاه مشهد به طور معين داري
از میانگني نظري درجههاي مورد وصف در ابزار
گردآوري دادهها بیشرت است .مهچنني نتایج حاكي از
آن است كه دانشگاهها ایران نیز گرایش به
سازماندهي فعالیتهاي خود در چهارچوب الگوي
سایربنتیك دارند و بیشرتین گرایش در پیوند با
مؤلفه رهربي با میانگني  4/31است .آراسته () 983
در مقالهاي با عنوان «ضرورت به کارگريي شیوههاي
نوین رهربي درنظارت رؤساي دانشگاههاي کشور» به
بررسي شیوههاي رهربي در میان رؤساي دانشگاههاي
دوليت وابسته به وزارت علوم ،حتقیقات و فناوري
پرداخته است .شیوههاي رهربي رئیس دانشگاه به
عنوان رکن اصلي مدیریت دانشگاهي مورد توجه خاص
این حتقیق بوده است .رهربي اثرخبش در دانشگاهها
مستلزم به کارگريي شیوههاي مناسب نظارت است.
بيتوجهي به این موضوع ميتواند موقعیت رئیسها
دانشگاهها را تضعیف کند و بر عملکرد آهنا سایه
ً نامناسب و
بیندازد .انتخاب شیوههاي احیانا
تکرار فعالیتهاي ضعیف و اشتباهات مدیریيت،
ناکامي رهرب ،انزواي جامعه دانشگاهي و کاهش
کیفیت دانشگاه را در برخواهد داشت .نتایج
مطالعات وي نشان دادکه در هنایت ،فرمويل جادویي
براي هببود رهربي در دانشگاههاي ایران وجود ندارد
و رهربي رؤساي دانشگاهها حتت تأثري شیوههاي نظارت
است که براي اداره امور به کار ميبرند .فخریان
( ) 988حتقیقی حتت عنوان بررسی رابطۀ خالقیت و
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نوآوری کارشناسان ستادی با عوامل سازمانی اجنام
دادند که منونه این حتقیق را  133نفر از
کارشناسان ستادی بانک ملت تشکیل میدادند .در طی
اجنام این حتقیق یافته های زیر حاصل شد :در نتیجه
این حتقیق وی اظهار داشتند که اکثر عوامل
سازمانی با خالقیت مرتبط هستند و آن را حتت تأثیر
قرار میدهند .مهچنین نشان دادند که مهمرتین عامل
از میان عوامل ساختاری که با خالقیت و نوآوری در
تضاد است ،عامل رمسیت سازمانی است و چنین تصور
کردند که کاسنت رمسیت خبش مهمی از موانع ساختاری
در مقابل خالقیت و نوآوری را از میان بر میدارد.
حسینی و مهکاران ( ) 980حتقیقی حتت عنوان عوامل
مؤثر بر خالقیت اعضای هیئت علمی و ارائه
راهکارها به منظور ارتقاء اجنام دادند .نتایج
حاصل از این حتقیق نشان داد عوامل سازمانی بر
خالقیت اعضای هیئت علمی تأثیر بیشرتی دارند .و
تفاوت معناداری بین عوامل سازمانی مؤثر بر
خالقیت بین دانشکدهها وجود دارد .فرهنگي و حسیين
( ) 980در مقالهاي با عنوان «رهربي و مدیریت در
بر
حاکم
فضاي
خالصه
طور
به
دانشگاهها»،
دانشگاهها و شیوههاي رهربي و هدایت آهنا را ترسیم
کردهاند .لذا پس از اشارهاي کوتاه به ماهیت و
نقش آموزش عايل ،ابعاد مدیریت و رهربي دانشگاهي
مورد اشاره قرارگرفته و ضمن مطرح کردن آثار
منفي اعمال قدرت در دانشگاهها و اداره کردن آهنا
به عنوان سازمانهاي بوروکراتیک و اینکه استادان
و اهل علم در فضاي بوروکراتیک منيتوانند خالق و
نوآور باشند ،به مزایاي مشارکت و توسعه فرهنگ
مشارکيت در دانشگاه پرداخته است .یافتهها مبني
این نکته ميباشد که در حال حاضر ،ساختار حاکم
بردانشگاهها بیشرت بوروکراتیک بوده و منيتواند
پاسخگوي نیازهاي جامعه باشد .در حايل که روشي که
ميتواند به نیازها به گونهاي هبرت پاسخ دهد
مشارکيت است .براي استقرار این نظام ميباید عامل
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و یا عنصر حاکم سیاسي بر سازمان دانشگاهها ،به
سوي اعتماد بیشرت به اعضاء هیأت مدیره و هیأت
علمي کشیده شود و اصالحات الزم در آن اجنام پذیرد.
شووانینگ ر ( )5999در حتقیقي حتت عنوان «تأثري
الگوي سایربنتیک در غينسازي سازماني» به بررسي
دیدگاه سـایربنتیک سازماني ،علم نظارت و ارتبـاط
در مدیریت و سینـرژي (هم افزایي) گروهـي
ميپردازد .در این مطالعه وي با یک نگرش
و
منظم
ساختاري
ارائه
درصدد
سایربنتیـکي،
سازماندهي شده براي فرایند برنامهریزي ،تولید
دانش و نوآوري در حمیط سازماني است .در واقع این
حتقیق نشان دادکه چگونه فرایندهاي خودنظارتي در
سازمانها با یک جهتگريي سایربنتیکي اثرخبش ترعمل
ميکنند.
گالنوی ل )5994( 5طي حتقیقي در باب سایربنتیک،
نظارت (کنرتل) را براي مهه سیستمهاي زنده و
غريزنده ضروري دانسته و به این نتیجه رسید که
سیستمهاي سایربنتیکي نیازمند ارتباطات و بازخورد
نظارتاند.
صحیح
اعمال
جهت
منفي
و
مثبت
9
زامنوپولوس و آلکسی و ( ،)5993در مطالعۀ خود به
بررسي حیطههاي سایربنتیک در سازمان و مفهوم
نظارت و بازخورد و مهچنني به تبیني روابط بني آن دو
پرداختهاند .نتایج یافتههاي آهنا نشان داد
سیستماتیک
مطالعه
براي
ابزاري
سایربنتیک
رفتارهاي هدفمند سازماني ،مفاهیم کاربردي مانند
بازخورد ،نظارت و مراقبت است .وي دریافت که در
بني مفاهیم خمتلف سازماني واژه کنرتل (نظارت) ،جزء
اجتناب ناپذیر سازمان و مهمرتین و تأثريگذارترین
واژه در مهندسي و مدیریت است.

. Schwaninger
. Glanville
. Zamenopoulos & Alexiou
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رو ( )5993در مطالعه خود با عنوان «سایربنتیک
فرهنگي» نظارت و کنرتل سازماني را خبش جدایي
ناپذیر سایربنتیک ميداند .او دریافت روابط شخصي
و بني شخصي افراد سازمان نیز متأثر از مؤلفه
نظارت است .حتت چنني شرایطي است که افراد خودکار
و خودفرمان ميشوند و دیگر به نظارت سطحي یا
صوري نیازي نیست .یافتههاي وي نشان داد در
صورتي که مدیریت سازمان حمیط کاري را سامل و
مطلوب نگه دارد ،اثرخبشي سایربنتیک فرهنگي نیز
ارتقا ميیابد .جاالن و کلینر )5998( 5در طی حتقیقی
حتت عنوان پیشرفتهای جدید در توسعه خالقیت نشان
دادند که افراد گزینه های بیشرتی را با امکان
ریسک پذیری باالتری نسبت به افراد دیگر (در
سازمان های دیگر یا در واحدهای دیگر مهان
سازمان) مورد جتزیه و حتلیل قرار میدهند و در
حقیقت سازمان به آهنا اجازه میدهد که ایده های
خالق در کار با ریسک بیشرتی بیان شوند.
اسکا ت )5990( 9در حتقیقی  ،به تأثري مؤلفههاي
سایربنتیک اجتماعي در شناخت و درک جهان آینده
حمور اصلي سایربنتیک در پژوهش وي
پرداخته است.
«نظارت و حکومت» است که آن خود خبشي از هنر (یا
دانش) سکان داري و اداره کردن ميباشد .او بني
سایربنتیک درجه اول و دوم متایز قائل شده و بر
این باور است که این متایز در سطح سازماني قابل
مشاهده ميباشد .نتایج نشان داد که دانش
سایربنتیک ،تسهیلکننده روابط دیگر دانشها (علوم
طبیعي ،علوم ارتباطي) است .رو ( )59 9در پژوهشي
حتت عنوان «سایربنتیک سازمان دهنده :در پیوندهای
سست و سخت» به بررسي زمینه اسرتاتژیک سایربنتیک
در پیوندهای سست و سخت سازماني پرداخته و ضمن
آن شرایطي که موجب عدم سازگاري سازمان با حمیط
. Rowe
. Jalan, R. Cliner,D
. Scott
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پريامون خود ميشود را تشریح ميکند .مطالعات وي
حاکي از آن است که پیوند های سست و سخت
سازماني فرایندهاي کلیدي در حمیط سازماني بوده و
این دو نیازمند سازگاري متقابل به منظور بقا
سازمان اند .مهچنني سازمان ها نیازمند توسعه
پیوندهای سست و سخت سازماني در حد تعادل
ميباشند .او پیوندهای سست و سخت را قلب
سایربنتیک سازماني ميداند.

روش شناسي حتقیق
به منظور توصیف و بررسی رابطه بین دو مؤلفه ی
کنرتل و پیوند های سست و سخت الگوی سایربنتیک با
خالقیت سازمانی در اداره کل تربیت بدنی استان
اصفهان ،روش پژوهش از نوع توصیفی و به روش
مهبستگی استفاده شده است.
جامعۀ آماري این حتقیق كليۀ كاركنان تربیتبدنی
استان اصفهان بود كه بر طبق آمار ارائه شده از
سوي ادارۀ كارگزیين اداره كل تربیت بدني استان
اصفهان در سال  909تعداد  55نفر بودند .به
دلیل این که جامعه آماری را مدیران و متامی
کارکنان تشکیل میدهند ،از این رو از روش منونه
گیری تصادفی طبقهای استفاده میشود .براساس جدول
 55نفری حجم منونه
کرجسی مورگان ،برای جامعه
 95نفر را در نظر گرفته شده است .برای سنجش
طبیعی بودن توزیع دادهها از آزمون کوملوگروف
امسیرنوف و برای بررسی جتانس واریانس از تست لوین
استفاده شد .براي جتزیه و حتلیل دادهها از آمار
استنباطي نظري آزمونهاي ضریب مهبستگی پیرسون
استفاده گردید و براي حتلیل دادهها از نرم افزار
 pدر-
 SPSS 8استفاده شد ( .سطح معناداري 9/92
نظر گرفتهشد).
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ابزار گردآوري اطالعات این حتقیق ،شامل سه نوع
پرسشنامه بود :پرسشنامه مؤلفۀ کنرتل الگوی
سایربنتیك و پرسشنامۀ مؤلفۀ پیوندهای سست و سخت
الگوي سایربنتیك كه توسط بذرافشان مقدم در سال
و پرسشنامه خالقیت سازمانی که توسط حسن
981
تدوین گردیده است .پایایی
بیگی در سال 980
پرسشنامۀ الگوی سایربنتیک  %80و خالقیت سازمانی
 %88به دست آمده است.

نتايج و يافتههای پژوهش
ابتدا برای مشخص شدن نرمال یا عدم نرمال بودن
دادههای مربوط به الگوی سایربنتیک و خالقیت
سازمانی از آزمون کوملوگروف-امسیرنوف استفاده شد،
که نتایج آن در جدول ( ) ارائه شده است.
جدول

 .نتایج آزمون کوملوگروف-امسیرنوف
مقدار
9/30
/58
/30

شاخص آماری
کنرتل
پیوند های سست و سخت
خالقیت

سطح معنی داری
9/243
9/932
9/943
*سطح معنا داریp ≥9/ 92

مهان طور که در جدول ( ) مشاهده میشود ،با
توجه به آماره آزمون مشخص شد که دادههای مربوط
به میزان استفاده از کنرتل ( ،)p = 9/243مؤلفۀ
پیوندهای سست و سخت ( )p = 9/932و خالقیت (9/943
=  ،)pاز توزیع نرمال پیروی میکند ،در نتیجه
برای آزمون فرضیهها از آمار پارامرتیک استفاده
شده است.
جدول  .5ضریب مهبستگي بني مؤلفههاي کنرتل خالقیت سازمانی
در اداره كل تربیت بدني استان اصفهان
ضریب مهبستگی

کنرتل
n
خالقیت سازمانی

95

p

r

9/95

9/59
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براساس یافته هاي جدول(  )5ضریب مهبستگي بني
کنرتل و خالقیت سازمانی در سطح معناداريp≥9/92
معنادار بوده است ،بنابراین بني کنرتل و خالقیت
سازمانی در سازمان تربیت بدني رابطه معناداري
وجود دارد.
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جدول  .9ضریب مهبستگي بني مؤلفههاي پیوندهای سست و سخت
و خالقیت سازمانی در اداره كل تربیت بدني استان اصفهان
پیوندهای سست
و سخت
خالقیت سازمانی

ضریب مهبستگی
n
95

p
9/9

r
9/5 4

براساس یافتههاي جدول ( )9ضریب مهبستگي بني
پیوندهای سست و سخت و خالقیت سازمانی در سطح
معناداري p≥9/92معنادار بوده است ،بنابراین بني
پیوندهای سست و سخت و خالقیت سازمانی در سازمان
تربیت بدني رابطه معناداري وجود دارد.

حبث و نتیجه گیری
با مالحظه یافتههاي حاصل از حتلیل دادههاي
پیوندهای سست و سخت ميتوان چنني ادعا كرد
كاركنان به منظور هببود عملكرد وضعیت در مورد
مؤلفۀ پیوندهای سست و سخت منطبق با الگوي
سایربنتیك به رعایت اغلب ویژگيهاي این مؤلفه
اهتمام ميورزند .از جتزیه و حتلیل گویه کنرتل
ميتوان چنني استنباط كرد كه براي هببود و تقویت
مؤلفۀ کنرتل با هدف اجياد و تقویت سیستمهاي
بازخورد منفي كه الزمه نظارت و هببود مستمر نظام
اداره است صورت پذیرد .از دیدگاه کارکنان اداره
کل تربیت بدنی استان اصفهان بین دو مؤلفه کنرتل
و پیوندهای سست و سخت الگوی سایربنتیک و خالقیت
سازمانی رابطه ی معنا دار وجود دارد.
با مالحظه یافتههاي حاصل از حتلیل دادههاي
خالقیت سازمانی مهمرتین عامل در اداره کل تربیت
بدنی استان اصفهان در رابطه با خالقیت سازمانی
عامل ساختار سازمانی میباشد که این نتایج با
نتایج حتقیقات حسینی  980و فخریان  988و جاالن
و کلینر  5998مهسو میباشد.
مهچنین برطبق نظر بائوم () 088سازمان سایربنتیک
خودتنظیمگر بوده و در نتیجه نیاز به تعریف و
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تعیین اعالم اقتدار و کاربرد مقررات خاص منیباشد
بنابراین در سازمانی که قدرت کمرت و اختیار بیشرت
ال بیشرت خواهد بود.
است امکان بروز خالقیت احتماً
الگوی
()5999وجود
شووانینگر
نظر
براساس
سایربنتیک در سازمان باعث ایجاد و تولید دانش و
نوآوری (مؤلفۀ مهم خالقیت در حمیط سازمانی میشود
که این خود باعث غنی سازی در سازمان میشود که
نتایج شووانینگر با نتایج حتقیق حاضر مهاهنگ
میباشد .لذا الزم به ذکر است که نوآوری یکی از
مؤلفه های مهم خالقیت می باشد.
و
گالنول()5994
نظر
برطبق
طرف
یک
از
سایربنتیک
سیستم
آلکسیو()5993
زامنوپولوس
نیازمند بازخورد مثبت و منفی است و ازطرف دیگر
یکی از مؤلفه های خالقیت پاداش (نوعی بازخورد)
میباشد یافتههای این پژوهش نیز با حتقیقات گالنول
( )5994و زامنوپولوس آلکسیو ( )5993مهسو میباشد.
بنابراین وجود بازخورد در سایربنتیک و خالقیت
مؤلفۀ مشرتک بین این دو متغیر میباشد.
به نظر میرسد استفاده از الگوی سایربنتیک در
سازمان باعث میشود پیوندهای سست و سخت بین
کارکنان و مدیران بیشرت شود و این باعث شود
مدیران از نظرات کارکنان در اهداف و برنامههای
سازمان استفاده کنند و کارکنان نظرات خالق خود
را به مدیران ارجاع دهند و با استفاده از این
الگو سازمان به یک سازمان ایده آل تبدیل میشود
و با اجرای این الگو در اداره کل تربیت بدنی
استان اصفهان خود را به روز کرده و میتواند با
کشورهای صنعتی تراز اول دنیا رقابت کند .الگوی
سایربنتیک باعث افزایش کارآمدی سازمان میشود به
این دلیل که اعمال قدرت کمرت ،خود تنظیمگری و
پیوندهای سست و سخت سازمانی بیشرت میشود و مهچنین
خالقیت سازمانی باعث افزایش کارآیی سازمان
میشود .در جمموع ،یافتهها نشان میدهد که این
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مطلوبیت استفاده از الگوی سایربنتیک با توجه به
میانگین منراتی قابل تصور است که بر اساس دیدگاه
کارکنان و مدیران اداره کل تربیت بدنی استان
اصفهان بهدست آمده است .در نتیجه میتوان چنین
نتیجه گرفت که سازماندهی فعالیتها در اداره کل
در راستای الگوی سایربنتیک صورت میپذیرد .اما از
آجنا که مدیران سازمان طبق نقشهای معین منطبق بر
الگوی سایربنتیک به سازماندهی فعالیتهای اداره
کل مبادرت نکردهاند چنین استنباط میشود که در
صورت تدوین الگویی برای مدیریت اداره کل تربیت
بدنی در چهارچوب الگوی سایربنتیک میتوان انتظار
داشت که مدیران این سازمان برای توسعه کاربرد
الگوی سایربنتیک و خالقیت سازمانی در فضای مورد
وصف ،آمادگی داشته باشند .این سازمان نسبت به
سازمانهایی که در افراد خود اجازه چنین کاری را
منیدهند موجب ارائه راه حلهای خالق و تطابق سریع
سازمان با حمیط خود میشوند وچنین سازمانهایی حتی
به هنگام تدوین اسرتتژی و اهداف بلند مدت خود به
تصمیم گیری افراد مهراه با قدرت ریسک پذیری باالی
آهنا متکی است در نتیجه تفویض اختیار و عدم مترکز
سازمانی موجب افزایش خالقیت در بین افراد سازمان
میشود.
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