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 چکیده

آموزش و  3ناحیه  هنرستان های معلماناثربخشی  باتبیین رابطه بین مدیریت سایبرنتیک با هدف  این پژوهش

جامعه آماری پژوهش شامل کلیه  توصیفی پیمایشی از نوع همبستگی به انجام رسیده است. به روش پرورش شهر اصفهان

مورگان  -نفر است که حجم نمونه با استفاده جدول کرجسی 055آموزش و پرورش شهر اصفهان به تعداد  3ناحیه  معلمان

برای گردآوری شده است. نفر برآورد گردید. برای انتخاب نمونه ها از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده 712 تعداد

استفاده شده  (1898پارسونز) ( و پرسشنامه اثربخشی1811استاندارد بیرن بائوم)داده های مورد نیاز پژوهش از پرسشنامه 

برای محاسبه شد.  28/5و  11/5. پایایی پرسشنامه هر یک از پرسشنامه ها بر اساس ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب است

اسمیرنف، برای تعیین پایایی ابزارهای گردآوری داده ها از ضریب   -تعیین نرمال بودن توزیع داده ها از فرمول کلموگروف

آماری داده ها با استفاده از نرم افزار  .فرضیه ها از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد آلفای کرونباخ و برای آزمون

SPSS26  مدیریت  هنرستان های شهر اصفهان بین معلماناز دیدگاه  . یافته ها نشان داد کهگرفتمورد تجزیه و تحلیل قرار

رضایت شغلی و سلامت  تعهد سازمانی، )نوآوری، هر یک از مولفه های آنبا  و 217/5به میزان  سایبرنتیک با اثربخشی

 .وجود داردمثبت رابطه  212/5و  072/5،  381/5، 271/5به ترتیب به میزان   سازمانی(

 رضایت شغلی و سلامت سازمانی تعهد سازمانی، مدیریت سایبرنتیک، اثربخشی، نوآوری، :کلیدواژه

 

 مقدمه

هایی به  گوناگون رو به رو هستند و در این میان سازمان مشکلاتامروزه سازمان بیش از پیش با مسائل و 

خوبی استفاده کنند و از تهدیدها به نفع خود سود برند. تغییر و  ها به یابند که از فرصت موفقیت دست می

 ها را به های اخیر و افزایش روز افزون رقابت، پویایی و عدم اطمینان محیطی، سازمان در دهه تحولات

پذیری، سرعت در پاسخگویی به نیازهای بازار و نوآوری حرکت داده تا بتوانند همچنان در  سوی انعطاف

ها بیش از پیش نمایان  صحنه رقابت باقی بمانند. در این بین نقش دانش انسانی و مدیریت دانش در سازمان

ند و آن را توانند مزیت رقابتی مناسب کسب کن ها به کمک این منبع استراتژیک می شده است. سازمان

شان برای پاسخگویی  ها دانش را خلق کنند یا آن را انتشار دهند توان و ظرفیت حفظ نمایند. اگر سازمان

 سرعت و ارتباط روزافزون، پیچیدگی.(1381)زندیان و همکاران:یابد به شرایط متغیردنیای امروز افزایش می



 

 

 تمرکز ضرورت و کندمی ایجاد محوراوریفن هایسازمان برای را مهمی هایچالش آوریفن هایپیشرفت

. شودمی تشدید عملکرد مسائل با مؤثرتر برخورد و واکنش برای آنها فناوری مدیریت هایبرفعالیت

 به لحاظ تضمین شرکت یک موفقیت برای درک قابل و ساختاریافته فناوری مدیریت فرآیند یک بنابراین،

 و عملکرد از آگاهی رو، این از. است مهم بسیار رقابتی  عرصه در تداوم هدف با منابع کارآمد و پایدار

 برای آن تأثیرات و فناوری پیشرفت با همگامی و فناوری مدیریت های فعالیت معلولی -علت روابط

)شوها و  است مهم و ضروری شرکت، یک فناوری مدیریت کارآمد طراحی و ارزیابی منظور به سازمان

 های سازمان دارند، شهرت سریع تغییرات پذیرش به ها سازمان همه که حاضر حال در .(1:7510کرامر

 سابقه بی و سریع تغییر این پذیرش به مجبور خود بقای برای گیرند، می قرار تغییرات طوفان در که مختلفی

 کنند روز به را خود افزاری نرم و افزاری سخت دانش اند شده مجبور به همین دلیل نیز و اند شده

 .است ها سیستم این در کنترل و بازخورد های سیستم اصول سایبرنتیک براساس (.7:7557)اسمیت

با  آن چارچوب در و بیند می ها مکانیزم همه برای مشترک چرخه یک عنوان به را اطلاعات سایبرنتیک

 .(:3ایبوردور)عمل می کند. مدیریتی های فعالیتبه طور مستقیم در ارتباط با  ،مشابه کنترل و گیری تصمیم

 با زیرا گذارد،می تأثیر سازمان سلامت بر مستقیماً سایبرنتیک مدیریت کهبر این اعتقاد است  (7551)2راج

 و گفتگو. داد کاهش زیادی حد تا را هاسازمان سلامت مشکلات توانمی انسانی منابع زندگی سبک تنظیم

 را سالمی سازمانی زندگی سبک تا کند کمک افراد به است ممکن دوست یک با یا گروه یک در ارتباط

 بهداشتی مشکل این حل به تواند می کنترل و ارتباطات مطالعه عنوان به سایبرنتیک بنابراین،. کنند اتخاذ

 رفتار نتیجه در پیچیده سایبرنتیک های سیستم که دهد می نشان خود مطالعه در (7513)0بارتشت کند. کمک

 یک مداوم طور به سیستم که دهد می اطمینان و دهد می پرورش را سیستم هویت که هستند مطلوبی

در جهان امروز از دستاوردهای ( براین عقیده است که 7558)9بولز .کند می تولید واضح هدف سیگنال

 های اجتماعی، اقتصادی، بیولوژیک، پزشکی و امور بشردوستانه استفاده می سایبرنتیک، در حل دشواری

است. هدف  ای برخوردار شده فزاینده الیت های اداری و تجاری از اهمیتفع شود و خودکار نمودن

 کردن سایبرنتیک در فرایند مدیریت بر اساس روش عقلاییاساسی که اینک پیش روی مدیران قرار دارد، 

 .است «بدون کاغذ»های 

کارکنان، نقش انطباق های  های جدید نسبت به توانمندی ها و نگرش تر شدن سازمان امروزه، با پیچیده

وری و اثربخشی سازمان، آشکار شده است، و با توجه به  پذیری و مشارکت سازمانی در افزایش بهره

ها، مدیران باید در ایجاد جو کاری اخلاقی و مشارکت کارکنان،  اهمیت احساسات مثبت در ارتقاء سازمان

                                                           
1  -  Schuh & kramer 

2  - Smith 

3   - IBORDOR 

4  -  Raj 

5  - Bartscht 

6  -  Bulz 



 

 

ربخشی سازمانی ازجمله موضوعاتی است که اث. (1382مرادی شهربابک: )ضیاءالدینی،توجه بیشتری نمایند

اثربخشی در سازمان به  افزایشاست چراکه  هها و عوامل مربوط به آنها بود هموار مورد توجه سازمان

اثربخشی نشان  هدربار هشد انجام مطالعاتمورد نظر سازمان است. ف درجه دستیابی به اهدا افزایشمعنای 

وجود ندارد بلکه به دیدگا مدیریت هر سازمان نسبت به اثربخشی برای اثربخشی  هدهد که بهترین را می

فرضی است که در  انتزاعدیگر اثربخشی یک  عبارت به (.1389)حسین پور و قربانی پاچی:بستگی دارد

توافق بر اینکه مدیران دولتی و خصوصی برای اینکه  همچنینذهن افراد قرار دارد و واقعیت عینی ندارد 

 هشد حاصلاثربخشی  حوزههایی را دارا باشند، وجود ندارد و نوعی آشفتگی در  ویژگیاثربخش باشند چه 

ها و یک سری نتایج ضروری برای ف است یکی از تعاریف رایج اثربخشی در مدیریت، رسیدن به هد

 هبازد و فکند که چطور یک سازمان در دستیابی به اهدا می هبه این موضوع اشاراصطلاح سازمان است این 

 (.2:7515)جونزو همکارانباشد ، مؤثر و مطلوب میبالاهای 

در سالیان اخیر مباحث مدیریتی جایگاه ویژه ای در سازمان های آموزشی پیدا کرده اند و محققان و 

پژوهشگران حوزه مدیریت و تعلیم و تربیت مطالعات و پژوهش های متعددی در این زمینه صورت داده 

برنتیک در اثربخشی فعالیت های سازمان های آموزشی در زمره این موضوعات اند که کاربرد مدیریت سای

است که  روش ها و راهکارهاییدر هر سازمانی به دنبال یافتن آنچه مسلم است مدیریت سایبرنتیک  است.

این رویکرد مدیریتی  بر اساس آن بتواند به بهبود عملکرد و اتخاذ تصمیمات درست سازمانی کمک کند.

را فراهم می کند تا مدیران با شناسایی و بکارگیری توانایی های کارکنان زمینه بهره وری و اثربخشی بستری 

امروزه سازمان های آموزشی نیز با بهره گیری از چنین رویکردی به دنبال  سازمانی خود را افزایش دهند.

اثربخشی  رتقاء توانمندی معلمان،استفاده از آنان بتوانند علاوه بر ا تااتخاذ سیاست ها و تدابیری هستند 

  فردی و سازمانی را بهبود بخشند.

در ادامه به نتایج به انجام رسیده است که پژوهش ها و مطالعات متعددی در رابطه با این موضوع تاکنون 

 برخی از این پژوهش ها اشاره می شود:

سایبرنتیک در پیشگیری از اینرسی پایش نقش کارکردهای مدیریت  با (1388جمالی روشت و رادمرد)

سازمانی با تأکید بر نقش میانجیگری تسهیم دانش در بین کارکنان سازمان امور مالیاتی استان آذربایجان 

تسهیم دانش در تأثیر کارکردهای مدیریت سایبرنتیک بر کاهش اینرسی سازمانی نشان دادند که  شرقی

ه کارکردهای مدیریت سایبرنتیک بر کاهش اینرسی سازمانی و همچنین نتایج نشان داد ک .نقش میانجی دارد

گذاری دانش در کاهش  گذاری دانش تأثیر دارد از سوی دیگر تأثیر مثبت به اشتراک افزایش به اشتراک

 .اینرسی سازمانی در سازمان امور مالیاتی استان آذربایجان شرقی مورد تأیید قرار گرفت

                                                           
7  -  Jones & et al 



 

 

 کاربست اصول مدیریت سایبرنتیک بر انعطافدر پژوهشی با عنوان: ( 1388نوشین فرد و پهلوان زاده)

پذیری سازمان تقریباً به  تصمیم گیری مشارکتی بر انعطافبه این نتیجه دست یافتند که  پذیری سازمان

 درصد، عدالت در پرداخت بر انعطاف 91پذیری سازمان تقریباً به میزان  درصد، تعهد بر انعطاف 99میزان 

درصد، 92پذیری سازمان به میزان  درصد، ساختار مسطح بر انعطاف 93پذیری سازمان تقریباً به میزان 

 درصد، توسعه حس مالکیت بر انعطاف 95پذیری سازمان به میزان  بر انعطاف اطلاعاتجریان صحیح 

درصد تأثیر  93یزان پذیری سازمان تقریباً به م بر انعطاف آنلایندرصد، آموزش  25پذیری سازمان به میزان 

 .دارد

رابطه مدیریت سایبرنتیک با تعهد سازمانی در کارکنان وزارت ورزش و ( با بررسی 1381یلفانی و همکاران)

و مولفه  تعهد سازمانی و همه مولفه های آن با مدیریت سایبرنتیک بینبه این نتیجه دست یافتند که  جوانان

 توان گفت که با افزایش مدیریت سایبرنتیک داری وجود دارد؛ بنابراین می های آن رابطه مثبت و معنی

دهنده  نشان همچنین یابد و بالعکس. نتایج پژوهش افزایش می کارکنان (و مولفه های آن) تعهد سازمانی ،

و  از نظر کارکنان، توسط مدیران مورد توجه قرار گرفته است مدیریت سایبرنتیک آن است که مولفه های

ورزش و جوانان نسبت  وزارت ایگاه آن نسبتا مطلوب ارزیابی گردیده، که این امر حاکی از آگاهی مدیرانج

همچنین سه مولفه، هدف گذاری و کنترل، باشد.  به ساختار، اهداف، وظایف، خدمات و کارکردها می

تعهد  ساختار مسطح و تصمیم گیری مشارکتی به ترتیب دارای بیشترین تاثیر بوده و توان پیشبینی را در

 .دارد سازمانی

بررسی ارتباط بین مدیریت سیبرنتیک با فرهنگ  ( در پژوهشی با عنوان:1382ترکاشوند و همکاران)

( و 122/3سازمانی در کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران به این نتیجه رسیدند که فرهنگ سازمانی)

بوده است  (101/3ثبات دارای بالاترین میانگین) متوسط قرار دارند.( در وضعیت 111/3مدیریت سیبرنتیک)

در بین شاخص های مدیریت  در وضعیت نزدیک به مناسب قرار داشت. و ماموریت و سازگاری درگیری

( دارای کمترین میانگین 599/7( است و تصمیم گیری )319/3تعاملات دارای بالاترین میانگین) سیبرنتیک،

گی پیرسون بین ابعاد فرهنگ سازمانی و سیبرنتیک بیشترین میزان همبستگی را بین دو ضریب همبست بود.

( نشان 215/5( و کمترین همبستگی را بین درگیری و تعاملات )193/5شاخص پیوندها و تصمیم گیری)

 داد. 

پذیری پزشکان  بررسی تأثیر کارکردهای مدیریت سایبرنتیک بر انعطاف( با 1389) امیری ورحیمی 

کارکردهای سیستم مدیریت به این نتیجه رسیدند که  های دانشگاه علوم پزشکی در سطح تبریز بیمارستان

 .پذیری پزشکان علوم پزشکی سطح تبریز مؤثر است  سایبرنتیک بر توسعه انعطاف

 خلاقیترابطه ی بین میزان کاربرد الگوی سایبرنتیک با در پژوهشی ( 1380موسوی مقدم و آصف آبادی)

یافته های پژوهش  را مورد مطالعه و بررسی قرار دادند. فردی درکارکنان اداره آموزش و پرورش شهر اهواز
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نشان داد؛ اداره آموزش و پرورش شهر اهواز در میزان استفاده از الگوی سایبرنتیک در سازماندهی فعالیت 

ؤلفه ی نظارت بیش از سایر های خود، از جایگاه مناسبی برخوردار است و این وضعیت در زمینه ی م

فردی همبستگی چندگانه ی معنی  خلاقیتاستفاده می شوند. همچنین بین مولفه های الگوی سایبرنتیک و 

فردی در اداره آموزش و پرورش بیشتر  خلاقیتداری وجود داشته است. با به کارگیری الگوی سایبرنتیک، 

ی کنند. همچنین نتایج حاکی از آن است که در اداره می شود و کارکنان در اهداف سازمان بیشتر مشارکت م

آموزش و پرورش، گرایش مثبتی به این الگو وجود دارد و الگوی سایبرنتیک پیش بینی مناسبی برای 

 .فردی است خلاقیت

سازمانی با  عملکرد بر پاداش هایکنترل و سایبرنتیک، هایکنترل ( با بررسی تأثیر8751)1رحمان و همکاران

 قابلیت و سایبرنتیک هایپاکستان به این نتیجه رسیدند که  کنترل در سازمانی های قابلیت ای اسطهو نقش

 دارند. معناداری و مثبت تأثیر سازمانی سازمانی بر عملکرد های

با مطالعه مدیریت سایبرنتیک به عنوان مبنایی نظری برای تفکر ساخت و ساز  (7513)8استیهازر و همکاران 

ناب چنین نتیجه گیری کردند که مدیریت سایبرنتیک می تواند سبب بهبود کیفیت عملکرد داخلی سازمان 

 شود.

یافت به این نتیجه دست دهنده: در مدیریت و رهبری  سایبرنتیک سازمان«در پژوهشی با عنوان (7515)15رو

مدیریت و رهبری فرایندهای کلیدی در محیط سازمانی بوده و این دو نیازمند سازگاری متقابل به منظور  که

باشند. او انحصار  ها نیازمند توسعه مدیریت و رهبری در حد تعادل می اند. همچنین، سازمان بقاء سازمان

 داند دوگانه مدیریت و رهبری را قلب سایبرنتیک سازمانی می

 چه هر( 1)( در پژوهش خود با عنوان سایبرنتیک و چاپکی به این نتیجه رسیدند که: 7515)11و شیپرز هابز

 های سیستم در اطلاعات فناوری عملکرد باشد، تر بالغ اطلاعات فناوری عملکرد مشی خط فرآیندهای

 برای اطلاعات فناوری عملکرد هوشمندی فرآیندهای چه هر( 7. )کند می ایجاد بیشتری چابکی اطلاعاتی

 اطلاعاتی های سیستم در بیشتر اطلاعات فناوری عملکرد باشد، تر بالغ سازمان از خارج به کردن نگاه

 سیستم از فعلی استفاده بر که اطلاعات فناوری عملکرد کنترلی فرآیندهای چه هر( 3. )کند می ایجاد چابکی

 اطلاعاتی های سیستم در بیشتری چابکی اطلاعات فناوری عملکرد باشد، تر بالغ دارد تمرکز اطلاعاتی های

 .کند می ایجاد

وهش هاس صورت گرفته در داخل و خارج از کشور ژبا توجه به ادبیات پژوهش و همچنین نتایج پ

پیرامون تاثیر مدیریت سایبرنتیک بر فعالیت ها سازمانی و عملکرد کارکنان، این واقعیت آشکار می شود که 

نیازمند بکارگیری فرآیندها و الگوهایی هستند که راه  ن ها برای بهره وری بیشتر،در جهان امروز سازما

                                                           
8  - Rehman et al 

9  -  Steinhaeusser et al 

10  -  Rowe 

11  -  Hobbs & Scheepers 



 

 

رسیدن به اهداف سازمانی را هموارتر از هر زمانی نماید. مدیریت سایبرنتیک ابزاری است که به سازمان ها 

دانش نظری، با کنترل و برقراری ارتباطات مفید سازمانی و بهره گیری از دانش فنی و امکان می دهد تا 

فعالیت های خود را به شکل هدفمند و مفید دنبال کنند. بر اساس آنچه گفته شد این پژوهش بر آن است تا 

از با تبیین مفهوم و اهمیت مدیریت سایبرنتیک از دیدگاه صاحبنظران این حوزه؛ به این سوال پاسخ دهد که: 

رابطه بین مدیریت سایبرنتیک با ستان اصفهان آموزش و پرورش ا 3دیدگاه هنرآموزان هنرستان های ناحیه 

 چگونه است؟ سازمانیاثربخشی 

 فرضیه های پژوهش

 فرضیه اصلی 

 بین مدیریت سایبرنتیک و اثربخشی سازمانی رابطه وجود دارد. معلماناز دیدگاه 

 فرضیه های فرعی

 بین مدیریت سایبرنتیک با نوآوری رابطه وجود دارد. معلمان از دیدگاه  -

 ن بین مدیریت سایبرنتیک با تعهد سازمانی رابطه وجود دارد.معلمااز دیدگاه  -

 رابطه وجود دارد. رضایت شغلیبین مدیریت سایبرنتیک با  معلماناز دیدگاه  -

 بین مدیریت سایبرنتیک با سلامت سازمانی رابطه وجود دارد. معلماناز دیدگاه  -

 روش شناسی

آموزش و  3ناحیه  معلمان سازمانی بین مدیریت سایبرنتیک بر اثربخشی تبیین رابطهبا هدف  این پژوهش

جامعه آماری  توصیفی پیمایشی از نوع همبستگی به انجام رسیده است. به روش پرورش شهر اصفهان

نفر است  055آموزش و پرورش شهر اصفهان به تعداد  3هنرستان های ناحیه  معلمانپژوهش شامل کلیه 

نفر برآورد گردید. برای انتخاب نمونه ها از 712مورگان تعداد  -ستفاده جدول کرجسیکه حجم نمونه با ا

برای گردآوری داده های مورد نیاز پژوهش از پرسشنامه . روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده گردید

 های ذیل استفاده گردید:

گویه برای سنجش و  71مه حاوی این پرسشنا (:1881پرسشنامه استاندارد مدیریت سایبرنتیک بیرن بائوم)

 نظارت و کنترل، پیوندهای سست و سخت، تعاملات، تصمیم) اندازه گیری هفت مولفه مدیریت سایبرنتیک

(می باشد. پایایی پرسشنامه در این پژوهش بر اساس مراتب، رهبری، و توازن در مدیریت گیری، سلسله

 محاسبه گردید. 11/5ضریب آلفای کرونباخ 

این پرسشنامه برای سنجش اثربخشی سازمانی  ایجاد شده و دارای  (:1898)اثربخشیپرسشنامه  استاندارد 

سلامت سازمانی ( و نمره گداری  -رضایت شغلی -تعهد سازمانی -گویه و جهار مولفه میباشد )نوآوری 71

ای کرونباخ ( آلف1389در پژوهش بنی هاشمی و شجاعی)درجه ای می باشد.  0برحسب طیف لیکرت 



 

 

پایایی  به دست آمد و نشان داد که این پرسشنامه از پایایی خوبی برخوردار است. 180/5پرسشنامه 

 محاسبه گردید. 28/5وهش حاضر ژپرسشنامه در پ

اسمیرنف، برای تعیین پایایی ابزارهای  -برای تعیین نرمال بودن توزیع داده ها از فرمول کلموگروف

آلفای کرونباخ و برای آزمون فرضیه ها از ضریب همبستگی پیرسون و   گردآوری داده ها از ضریب

 . مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت SPSS26آماری رگرسیون استفاده شد.داده ها با استفاده از نرم افزار 

 ی پژوهشیافته ها

ضروری  برای دستیابی به اهداف یک پژوهش علمی تجزیه و تحلیل دقیق داده های گردآوری شده یک امر

است. استفاده از روش های آماری مناسب و همچنین تفسیر یافته ها که در نهایت منجر به نتیجه گیری 

بر این اساس پس از  ارائه یافته های توصیفی؛ هر  مطلوب از پژوهش می شود بسیار حائز اهمیت است.

 یک از فرضیه های پژوهش مورد آزمون قرار خواهد گرفت.

 جمعیت شناختی ویژگی های (.1)جدول

 درصد فراوانی تعداد توضیحات ردیف

 جنسیت 1
 19/20 81 مرد

 12/02 118 زن

 سن 7

 8/11 21 سال 35تا  75بین 

 09/32 20 سال 25تا  31بین 

 1/31 98 سال 01تا 21بین 

 22/12 37 سال 01بیشتر از  

 تحصیلات 3

 5 5 دیپلم

 22/7 9 کاردانی

 23/21 100 کارشناسی

 1/70 09 کارشناسی ارشد و بالاتر

 سابقه کار 2

 22/17 72 سال 15 کمتر از

 53/78 93 سال 10تا  15بین 

 18/72 08 سال 75تا  10بین 

 99/71 22 سال 70تا  75بین 

 91/8 71 سال  70بالاتر از 

 



 

 

نفر زن  118مرد  درصد(19/20نفر) 81نفر پاسخگو، 712از مجموع ( مشاهده می شود 1چنانچه در جدول)

درصد( 09/32نفر) 20، سال 35تا  75 بیندرصد( 8/11نفر)21درصد( زن هستند که از این تعداد 12/02)

سال سن  01درصد( بالاتر از  22/12نفر) 37سال و  05تا  21درصد( بین 1/31نفر) 98سال،  25تا  31بین 

 100درصد( دارای مدرک کاردانی،22/7نفر) 9گو داشته اند. بر همین اساس و از همین تعداد پاسخ

درصد( دارای مدرک کارشناسی ارشد و بالاتر  1/70نفر)09درصد( دارای مدرک کارشناسی و 23/21نفر)

 15درصد( کمتر از 22/17نفر ) 72 در رابطه با توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس سابقه کار نیزبوده اند. 

درصد( 99/71نفر) 22سال ،  75تا  10( بین 18/72نفر) 08سال، 10تا  15درصد( بین 53/78نفر) 93سال، 

  سال سابقه کار دارند.  70درصد( بالای  91/8نفر) 71سال و  70تا  75بین 
 رابطه بین مدیریت سایبرنتیک و اثربخشی سازمانیضریب همبستگی  (.2)جدول 

 اثر بخشی سازمانی 

 مدیریت سایبرنتیک
 (Sigسطح معناداری ) ضریب تعیین همبستگیمقدار ضریب  تعداد

712 217/5 199/5 555/5 
 

کمتر است  50/5از سطح  555/5مقدار سطح معنی داری مشاهده می شود  (7چنانچه در جدول)

رابطه معناداری  مدیریت سایبرنتیک با اثربخشی سازمانیبین می توان گفت  %80درنتیجه با احتمال اطمینان 

بدین معنا که به هر میزان رابطه ی مثبت و مستقیمی بین متغیرها وجود دارد  جانب دیگراز . وجود دارد

 ضریب تعیین پیدا می کند.افزایش اثربخشی سازمانی نیز وجود داشته باشد در سازمان  مدیریت سایبرنتیک

 به واسطه مدیریت سایبرنتیک وابسته است.  اثربخشی سازمانی درصد تغییرات 9/19 نشان می دهد 

 مدیریت سایبرنتیک با نوآوریضریب همبستگی  (.3)جدول 

 نوآوری  

 مدیریت سایبرنتیک
 (Sigسطح معناداری ) ضریب تعیین مقدار ضریب همبستگی تعداد

712 271/5 181/5 555/5 
 

کمتر است درنتیجه  50/5از سطح  555/5( مشاهده می شود مقدار سطح معنی داری 3چنانچه در جدول)

. از بین مدیریت سایبرنتیک با نوآوری رابطه معناداری وجود داردمی توان گفت  %80با احتمال اطمینان 

جانب دیگر رابطه ی مثبت و مستقیمی بین متغیرها وجود دارد بدین معنا که به هر میزان مدیریت 

ضریب تعیین نشان می دهد   پیدا می کند.نیز افزایش نوآوری وجود داشته باشد در سازمان رنتیک سایب

 به واسطه مدیریت سایبرنتیک وابسته است.  نوآوریدرصد تغییرات  1/18

 رابطه مدیریت سایبرنتیک با تعهد سازمانیضریب همبستگی  (4جدول)

 تعهد سازمانی   

 (Sigسطح معناداری ) ضریب تعیین ضریب همبستگی مقدار تعداد مدیریت سایبرنتیک



 

 

712 381/5 120/5 555/5 
 

کمتر است درنتیجه  50/5از سطح  555/5( مشاهده می شود مقدار سطح معنی داری 2چنانچه در جدول)

. رابطه معناداری وجود داردتهعد سازمانی بین مدیریت سایبرنتیک با می توان گفت  %80با احتمال اطمینان 

از جانب دیگر رابطه ی مثبت و مستقیمی بین متغیرها وجود دارد بدین معنا که به هر میزان مدیریت 

ضریب تعیین نشان می دهد   پیدا می کند.نیز افزایش  تعهد سازمانیوجود داشته باشد در سازمان سایبرنتیک 

 .به واسطه مدیریت سایبرنتیک وابسته است تعهد سازمانیدرصد تغییرات  0/12

 مدیریت سایبرنتیک با رضایت شغلیرابطه بین ضریب همبستگی (.5)جدول                          

 رضایت شغلی    

 مدیریت سایبرنتیک
 (Sigسطح معناداری ) ضریب تعیین مقدار ضریب همبستگی تعداد

712 072/5 331/5 555/5 

کمتر است درنتیجه  50/5از سطح  555/5( مشاهده می شود مقدار سطح معنی داری 0چنانچه در جدول)

. بین مدیریت سایبرنتیک با رضایت شغلی رابطه معناداری وجود داردمی توان گفت  %80با احتمال اطمینان 

از جانب دیگر رابطه ی مثبت و مستقیمی بین متغیرها وجود دارد بدین معنا که به هر میزان مدیریت 

ضریب تعیین نشان می  پیدا می کند.رضایت شغلی نیز افزایش سایبرنتیک در سازمان وجود داشته باشد 

 درصد تغییرات رضایت شغلی به واسطه مدیریت سایبرنتیک وابسته است.1/33دهد  

 مدیریت سایبرنتیک با سلامت سازمانیضریب  (.6)جدول 

 سلامت سازمانی    

 مدیریت سایبرنتیک
 (Sigسطح معناداری ) ضریب تعیین مقدار ضریب همبستگی تعداد

712 212/5 117/5 555/5 
 

کمتر است درنتیجه  50/5از سطح  555/5( مشاهده می شود مقدار سطح معنی داری 9چنانچه در جدول)

رابطه معناداری وجود  سلامت سازمانیبین مدیریت سایبرنتیک با می توان گفت  %80با احتمال اطمینان 

. از جانب دیگر رابطه ی مثبت و مستقیمی بین متغیرها وجود دارد بدین معنا که به هر میزان مدیریت دارد

ضریب تعیین نشان می  پیدا می کند.نیز افزایش  سلامت سازمانیسایبرنتیک در سازمان وجود داشته باشد 

 یریت سایبرنتیک وابسته است.به واسطه مد سلامت سازمانیدرصد تغییرات 7/11دهد 

 بحث و نتیجه گیری

هنرستان  معلماناین پژوهش با هدف تبیین رابطه بین مدیریت سایبرنتیک با اثربخشی سازمانی از دیدگاه 

پیمایشی از نوع همبستگی به انجام رسید.  -آموزش و پرورش شهر اصفهان به روش توصیفی 3های ناحیه 

بر وجود رابطه بین مدیریت سایبرنتیک با اثربخشی نشان داد که از دیدگاه نتیجه آزمون اصلی پژوهش مبنی 



 

 

آموزش و پرورش اصفهان رابطه مثبت و معنی داری بین مدیریت سایبرنتیک  3هنرستان های ناحیه  معلمان

بر همین اساس آزمون فرضیه های فرعی نیز نشان داد که بین مدیریت  با اثربخشی سازمانی وجود دارد.

نتیک با هر یک از مولفه های اثربخشی سازمانی یعنی نوآوری، تعهد سازمانی، رضایت شغلی و سایبر

سلامت سازمانی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. با مراجعه به سوابق پژوهش های انجام شده در 

 رادمردبا نتایج پژوهش های جمالی روشت و داخل و خارج از کشور می توان گفت که نتایج این پژوهش 

مبنی بر تاثیر مدیریت سایبرنتیک بر پیشگیری از اینرسی در سازمان،  (7575و رحمان و همکاران) (1388)

عطاف پذیری سازمانی و برقراری نمبنی بر تاثیر مدیریت سایبرنتیک بر ا (1388نوشین فرد و پهلوان زاده)

ترکاشوند و  سایبرنتیک بر تعهد سازمانی،( مبنی بر تاثیر مدیریت 1381یلفانی و همکاران) عدالت و انصاف،

 فرهنگ سازمانی و مولفه های آن، رحیمی و امیریمبنی بر تاثیر مدیریت سایبرنتیک بر  (1382همکاران)

 (1380( مبنی بر تاثیر مدیریت سایبرنتیک بر انعطاف پذبری سازمانی، موسوی مقدم و آصف آبادی)1389)

تاثیر مدیریت سایبرنتیک بر خلاقیت و نوآوری فردی در سازمان،  مبنی بر (7513و استیهازر و همکاران)

مبنی بر تاثیر  (7515( مبنی بر تاثیر مدیریت سایبرنتیک بر فعالیت های سازمانی و رو)7515هابز و شیپرز)

 مدیریت سایبرنتیک بر فراِندهای کلیدی سازمان همسو و همراستا بوده است.

ن هستند که بهره آوهش های مشابه در داخل و خارج از کشور مبین ژنتایج حاصل از این پژوهش و پ

گیری از مدیریت سایبرنتیک در سازمان می تواند نقش مهم وبه سزایی در پویایی فعالیت های سازمانی 

مدیران سازمانی با شناخت هر چه بهتر محیط کاری خود و کنترل علمی و داشته باشد و سبب می شود تا 

روش ها و الگوهای جدیدی را برای بهبود عملکرد سازمان خود  ی افراد در سازمان،منطقی فعالیت ها

در مدیریت سایبرنتیک، توجه ویژه ای به مدیریت دانش و نقش آن در  طراحی و به مرحله اجرا بگذارند.

و ضرورت دارد به منظور همگامی با تغییر روندها و فرایندهای سازمانی شده است و به همین دلیل نیز 

تحولات شگرفی که به واسطه کاربرد فنآوری های نوین اطلاعاتی و ارتباطی در سازمان ها، دانش و 

اطلاعات روزآمد مورد توجه و تاکید مدیران سازمان ها قرار گیرد و با بهره گیری از قابلیت های رویکرد 

مدیریت سایبرنتیک  دهند. سایبرنتیک، به گونه ای عمل کنند تا سازمان خود را آگاهانه رو به جلو حرکت

در واقع مدیریت کنترل سیستم است که از طریق آن حرکت به سمت وضعیت مطلوب طراحی و برنامه 

این نوع مدیریت پویایی سازمان را بیش از هر زمانی امکان پذیرتر می کند و باعث می شود  ریزی می شود.

ته باشند و با شناسایی هر چه بهتر آنها، به تا مدیران نگاهی نو به مسائل و چالش های سازمان خود داش

پیشرفت هر جامعه ای در گرو تعلیم و تربیت دنبال شیوه ها و الگوهای جدید برای رفع مشکلات باشند. 

فرآیند تعلیم و تربیت زمانی به خوبی به سرانجام می رسد که همه عوامل موثر در آن نقش خود را  است.

یکی از  دستیابی به اهداف سازمانی یکپارچه و متحدالشکل عمل کنند. مسیردر به درستی انجام دهند و 

روش های اثربخشی یک سازمان آموزشی بکارگیری مدیریت سایبرنتیک در جهت پیشبرد اهداف سازمانی 



 

 

است که به عنوان یک ابزار کارآمد به مدیران کمک می کند تا با شناسایی هر چه دقیق تر مسائل و چالش 

 ایو گردآوری داده های و اطلاعات درست و مطمئن، تصمیم گیری های منطقی و عقلانی برهای سازمانی 

مدیریت سایبرنتیک در یک محیط آموزشی به مدیران کمک می علاوه بر این غلبه بر مشکلات پیدا کنند. 

اثربخشی  ،کند تا با گردآوری داده ها لازم پیرامون مسائل و مشکلات درون سازمانی و تجزیه و تحلیل آنان

آن در مدیریت مدارس، بنابراین توجه به مدیریت سایبرنتیک و اهمیت کاربرد  سازمان را ارتقاء دهند.

  آشنایی مدیران با ویژگی های این رویکرد مدیریتی می تواند برای بهبود عملکرد سازمانی موثر واقع شود. 

با اثربخشی رابطه وجود دارد به همین نشان داد که بین مدیریت سایبرنتیک آزمون فرضیه اصلی پژوهش 

گیرد و مدیریت  مورد توجه و تاکید قرارتفکر سیستمی در مدارس  استقرار پیشنهاد می شودجهت نیز 

 در راستای ارتقاء اثربخشی مورد استفاده قرار گیرد.دانش به عنوان یک ابزار کارآمد در مدیریت سایبرنتیک 

به رعی پژوهش پیشنهاد می شود مدیران مدارس با اهمیت دادن بر اساس نتیجه آزمون اولین فرضیه ف

بر اساس نتیجه آزمون کنجکاوی و خلاقیت معلمان، از توان فکری آنان برای حل مشکلات بهره مند شود.  

شناسایی چالش های سازمانی و ایجاد انگیزه در فرضیه فرعی پیشنهاد می شود مدیران مدارس با  دومین

بر اساس نتیجه آزمون سومین فرضیه  تگی شغلی و تعهد سازمانی آنان را ارتقاء دهند.کارکنان خود، دلبس

فرعی پژوهش پیشنهاد می شود مدیران مدارس با اشراف و آگاهی از چالش ها و مسائل شغلی معلمان، به 

دی مسائل ما هم به لحاظو و تجهیزات امکانات  ،طیبه لحاظ شرا هم گونه ای عمل کنند که رضایت آنان

و بدون هرگونه دغدغه و نگرانی در  در محیط کار خود احساس آرامش و امنیت کنند تابرطرف شود 

. بر اساس نتیجه آزمون چهارمین فرضیه فرعی پژوهش نیز پیشهاد می شود خدمت نظام آموزشی باشند

مانی و و شناخت نقاط قوت و ضعف سازمدیران مدارس با گردآوری داده ها و اطلاعات درست و صحیح 

 با  جلوگیری از انحرافات احتمالی به سلامت سازمانی مدارس کمک کنند.
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Explaining the relationship between cybernetic management and organizational effectiveness 

from the point of view of the teachers of conservatories in the 3rd district of Isfahan 

 

 

 

 

Abstract 

This research has been carried out with the purpose of explaining the relationship between 

cybernetic management and the effectiveness of teachers in conservatories in the 3rd district 

of education in Isfahan city, using a descriptive, correlational survey method. The statistical 

population of the study includes all students in the 3rd district of education in Isfahan, 

numbering 500. The sample size was estimated at 217 using the Krejcie-Morgan table. 

Simple random sampling method was used to select the samples. The simple random 

sampling method was used to select the samples. The standard questionnaire of Byrne Baum 

(1988) and the Parsons (1969) effectiveness questionnaire were used to collect the data 

required for the research. The reliability of each questionnaire was calculated based on 

Cronbach's alpha coefficient of 0.81 and 0.79, respectively. The Kolmogorov-Smirnov 

formula was used to determine the normality of data distribution, Cronbach's alpha 

coefficient was used to determine the reliability of data collection tools, and Pearson 

correlation coefficient were used to test the hypotheses. Data were analyzed using SPSS26 

statistical software. The findings showed that from the point of view of the teachers of the 

conservatories of Isfahan city, cybernetic management has an effectiveness of 0.412 and with 

each of its components (innovation, organizational commitment, job satisfaction and 

organizational health), respectively, at a rate of 0.428. There is a positive relationship of 

0.398, 0.527 and 0.417. 

Keywords: Cybernetic Management, Effectiveness, Innovation, Organizational 

Commitment, Job Satisfaction and Organizational Health 

 

 

 

 

 

 


