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   چكيده
باشند. سازي اصول ساختاري منسجم و توسعه سالمت و دانش ميها براي موفقيت خود ناگزير به پيادهامروزه سازمان

تدوين مدل سيستم مديريت سايبرنتيك، سالمت سازماني و يادگيري در رو پژوهش حاضر باهدف بررسي ازاين
 شكل ميداني صورت گرفته به و بودهتدوين گرديده است. روش تحقيق همبستگي  هاي ورزشي ايرانيونفدراس
گيري در اين تحقيق با توجه روش نمونهباشند. مي هاي ورزشي ايرانكاركنان فدراسيون جامعه پژوهش كليه است.

تخاب گرديد. در طور تصادفي انفدراسيون به 15اين اساس  ). بر=N 234( گرديد انتخابجامعه تصادفي به حجم 
هاي مذبور استفاده گيري كل شمار براي يافتن حجم نمونه در فدراسيونادامه با توجه به ابزار تحقيق از روش نمونه

-مديريت  براي گردآوري اطالعات از پرسشنامهپرسشنامه درنهايت دريافت گرديد.  192گرديد كه 

 سازماني سالمتپرسشنامه ) و = 92/0α) (1389(زاده  و فرايند و فرهنگ يادگيري قرباني )= 89/0αسايبرنتيك(
نتايج نشان داد كه مديريت سايبرنتيك داراي اثر مستقيم بر سالمت  گرديد. ) استفاده= 91/0αكلينگل ( واليدن 

آمده كاربست و دسته به نتايج بهبا توج سازماني و فرايند يادگيري و اثر غير مستقيم بر فرهنگ سازماني دارد.
ها به شكلي كه بتوان تدوين ساختار را با فرايندها و فرهنگ يادگيري با تقدم پياده سازي تدوين اهداف سازمان

  فرهنگ يادگيري در سازمان مطمعنا امري راهگشا در توسعه همه جانبه آن خواهد داشت.
  

  .اطالعات، كاركنان يادگيرنده، مديريت سايبرنتيكشناسايي عملكرد، انتقال واژگان كليدي: 
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 مقدمه  -1

هاي ها تا حد زيادي وابسته به دانش و مهارتدر عصر حاضر، يادگيري رمز اساسي بقا و پايداري است. حيات انسان
ها سانهاي اكتسابي بهنگام و بهينه باشد، قدرت سازگاري انكنند. هرچه دانش و مهارتگوناگوني است كه كسب مي
هاي ها را نيز با چالشتغيير و تحوالت سريع عوامل محيطي مديريت سازمان). 1شود (با محيط متغير نيز بيشتر مي

ها بدون يادگيري از تجربيات خود و ديگران توان مواجهه اثربخش با چنين شرايطي جدي مواجه كرده است. سازمان
ها شكل جديدي از كسب مزيت رقابتي در مقابله سريع با چالشرا نخواهند داشت. امروزه، براي حفظ رقابت و 

سرعت متغير، در حال گسترش است كه سازمان يادگيرنده نام دارد. تأكيد و تمركز بر ويژه در صنايع بهها، بهسازمان
و سازمان ). اين مفهوم در ورزش 2شود (هاي آتي تلقي ميهاي يادگيرنده با چالشيادگيري راهبرد مواجهه سازمان

هايي است كه عالوه بر كنكاش محيط هاي ورزشي نيز مستتر نبوده و براي اين منظور نياز به ساختاري با ويژگي
اساس فرآيندهاي اصالحي خود،  دروني و بيروني سازمان، به بررسي و كشف نقاط انحرافي سازمان پرداخته و بر

) يادگيري سازماني را فرآيند كشف 1977( 1آرجريس ن راستاكننده فرآيند يادگيري در سازمان باشد. در هميتسهيل
گيرد كه اطالعات را پردازش كند و طيفي ) يك موجود، هنگامي ياد مي1991( 2داند و ازنظر هوبرو اصالح خطا مي

ل فرآيند ها و تسهيتوان به يادگيري در سازماناش تغيير يابد. نكته قابل توجه اين است كه چگونه مياز رفتار بالقوه
  ).3يادگيري كمك كرد (

توجه مديران، كارفرمايان و  مورد صورت گستردهقرن اخير بهيمناصطالحات فرهنگ و فرايند يادگيري در 
ب است كه در هايي مناس). فرايندهاي يادگيري سازماني براي سازمان4ي قرار گرفته است (دانشگاهمجامع 

). فرايند 5ستند (اي تسريع پاسخگويي، اثربخشي و كارايي مديريت هجستجوي ساختارها و فرايندهاي عقاليي بر
توان چهار مرحله ن ميپردازانظرات محققان و نظريه بر اساسدهد. يادگيري قابليت انعطاف سازمان را افزايش مي

بير و تفسير/ انتقال اصلي را براي فرايند يادگيري سازماني برشمرد كه عبارتند از: اكتساب/ خلق اطالعات، تع
ترين عامل براي يادگيري مهم نظرانصاحب). 2يري اطالعات/ ايجاد دانش و نهادينه كردن دانش (كارگبهاطالعات، 
زمان است كه از آن طريق يند يادگيري سازماني، وجود فرهنگ يادگيري در ساآميز فراها و انجام موفقيتدر سازمان

دگيري بهينه شود و دانش ). براي اينكه يا6بتوانند فرايند يادگيري در سازمان را با سهولت بيشتري انجام دهند (
هاي كاري) با يكديگر مثال تيم عنوانبهپس از توليد در سراسر سازمان توزيع شود، كامالً ضروري است كه افراد (

ها شاركتي در سازمانمهمكاري كنند و خود در دريافت و ارسال اطالعات آزاد باشند كه اين نيازمند وجود فرهنگ 
  ).7است (
شوند در خلق ديگر، فرهنگ يادگيري، فرهنگ مشوق تجربه است كه در آن كاركنان تشويق ميعبارتبه
شود، ). در فرهنگ يادگيري سعي مي8فرايندهاي كاري را بهبود بخشند (طور مستمر هاي جديد بكوشند و بهايده

آورد مي به وجودرا در سازمان  3). فرهنگ پشتيبان يادگيري، جو اعتماد9اعتماد در سراسر سازمان گسترش يابد (
كديگر سهيم هاي ذهني و دانش يكنند و از طريق گفتگو، در مدلنظرات خود را بيان مي آزادانهكه در آن افراد 

  ).11، 10است ( 4و فرهنگ سازمان يادگيرنده فرهنگ تساوي و برابريندارند شوند و ترسي از تنبيه مي

 

1  . Argyris  
2  . Huber 
3  . Atmosphere of Trust  
4  . Egalitarian Culture  



     هاي ورزشي ايران مدل سيستم مديريت سايبرنتيك، سالمت و يادگيري سازماني در فدراسيون تدوين

در چنين شرايطي مديران بيشتر وقت خود را صرف محيط بيروني سازمان كرده و از محيط داخلي و سازماني 
ون سازماني جاي خود را به روابط خشك اند. گفتگوهاي داخلي، همكاري و تشريك مساعي درخويش غافل مانده

ها و استعدادهاي درون سازماني به كلي دور اند و مديران را از كشف فرصتو مذاكرات رسمي بين سازماني داده
هاي سايبرنتيك محور با هاي سازماندنبال معرفي ساختاري با ويژگي پردازان بهبين نظريهدراين). 12ساخته است (

هاي اساس ويژگي ) هستند كه عالوه بر رفع نيازهاي دروني و بيروني سازمان و برCM( 1سايبرنتيكعنوان مديريت 
) 2010( 2). رو13( تواند سيستمي مشاركتي را با توجه به فرهنگ مشاركتي در سازمان ارتقاء بخشدخاص خود مي

سي زمينه استراتژيك سايبرنتيك به برر» سايبرنتيك سازمان دهنده: در مديريت و رهبري«در پژوهشي با عنوان 
در مديريت و رهبري سازماني پرداخته است ضمن آن شرايطي را كه موجب عدم سازگاري سازمان با محيط پيرامون 

، مديريت و رهبري فرايندهاي كليدي در محيط سازماني بوده و نشان داد كند. مطالعات اوشود تشريح ميخود مي
ها نيازمند توسعه مديريت و رهبري در حد اند. همچنين سازمانمنظور بقا سازمانمتقابل بهاين دو نيازمند سازگاري 

مديريت «داند. باشند. وي انحصار دوگانه مديريت و رهبري را قلب تپنده سايبرنتيك سازماني ميتعادل مي
ر مسائل درون سازماني هاست؛ وظيفه اصلي مديريت سايبرنتيك برويكرد جديدي در مديريت سازمان» سايبرنتيك

گيري مشاركتي، تعهد سازماني، عدالت در پرداخت، ساختارهاي مسطح، جريان است و موضوعاتي چون تصميم
  ).14دهد (ميصحيح اطالعات، توسعه حس مالكيت و آموزش كاركنان را موردتوجه قرار 

طور مستقيم يا غيرمستقيم بر روي ند بهتوارسد كه مديريت سايبرنتيك ميبا توجه به آنچه بيان شد به نظر مي
وهش هاي پژيافته ها شود.و فرهنگ يادگيري سازماني اثرگذار باشد و موجب بهبود يادگيري در سازمان فرايند

طور مستقيم بر فرهنگ يادگيري هسايبرنتيك ب -) حاكي از آن است كه مديريت كنكاش1389قرباني زاده و اسدپور (
صورت غيرمستقيم هسايبرنتيك ب -سازماني تأثيرگذار است. همچنين تأثيرگذاري مديريت كنكاشو فرايند يادگيري 

اران اسكات و همك .)6( كننده فرهنگ يادگيري بر فرايند يادگيري سازماني تأييد شده استو از طريق متغير تعديل
وان از اصول تشتند كه مي) در پژوهشي را با عنوان اصول سايبرنتيك براي طراحي يادگيري بيان دا2007(

اي عنوان نمونهرهبر را به ها يادگيري معلم وسايبرنتيك براي طرحي نو در فرآيند يادگيري و آموزش استفاده كرد. آن
هاي اي براي طرحا مقدمهشود رها استفاده ميهايي كه در مدارس و دانشگاهكنند. همچنين طرحاز يادگيري بيان مي
  ).15( داننداري مييادگيري در محيط ك

تواند به حيات خود در يك برهه زماني طوالني سازمان همانند موجودي زنده در شرايط مطلوب و سالم، مي
طور مداوم توسعه و گسترش دهد. سالمت سازماني اشاره به شرايطي هاي بقا و سازش خود را بهادامه داده و توانايي

 يهاسازمانسازد. در مياهداف را مقدور  به يلنكند و را تسهيل مي دارد كه رشد، توسعه و بالندگي يك سازمان
باشند و مي و سودمندهاي ارتباطي باز يي دارند، كانالعملكرد باالشناس هستند، روحيه و كارمندان وظيفه سالم

كنند. اگر به ير مغروكنند، احساس افتخار و  كار محل يناكارشان بيايند و از اينكه در  به محلافراد دوست دارند 
عنوان يك سيستم نگاه كنيم در چنين حالتي سالمت سازماني را نه در بهداشت و سالمت جسماني سازمان سالم به

). 16،17( كنيمصورت فردي و گروهي، بلكه در موجوديت و بقاي خود سازمان جستجو ميو رواني كاركنان به
ها و يل، مفهوم سالمت سازماني براي اولين بار براي سازمانبررسي ادبيات پژوهش بيانگر آن است كه به دو دل

شود كه كاررفته است. ابتدا به دليل اينكه سازمان، يك سيستم اجتماعي در نظر گرفته ميهاي آموزشي بهموسسه
 

1  . Cybernetic Management 
2  . Rowe 
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اين عناصر كنند؛ بنابراين، سازمان سالم بايد تعامل اجتماعي بين در آن مديران و كاركنان، هر يك نقشي را ايفا مي
كليدي را منعكس كند و دوم، به دليل اينكه براي يك سازمان سالم الزم است تا در واقعي سازي وظايف خاص، 

  ).18اثربخش باشد (
هاي ) كه براي ارزيابي سالمت سازماني دانشكده2000( 1پايه نتايج به دست آمده از پژوهش اليدن و كلينگل بر

د سالمت سازماني را تعريف كرده و براي سالمت سازماني يازده بعد جداگانه اما اند، ابعاآموزش عالي انجام داده
اند كه عبارت است از: ارتباط، مشاركت و درگير بودن، وفاداري و تعهد، شهرت سازماني، مرتبط به هم ارائه كرده

برداري از منابع بهره و گذاري، رهبري، توسعه كاركنانروحيه، اصول اخالقي، قدرداني و شناسايي عملكرد، هدف
 كيفيت بر سازماني سالمت نسبي سهم بررسي عنوان با خود تحقيق در )1391( همكاران و حسيني سلطان). 19(

خرده  كه رسيدند نتيجه اين به بويراحمد و كهگيلويه استان ورزشي هاي هيات و بدني تربيت ادارات كاركنان زندگي
استفاده بهينه از منابع، روحيه و انسجام و يگانگي از سالمت سازماني،  مقياس هاي سازگاري، شايستگي ارتباطات،

از كيفيت زندگي تاثير  بر چهار خرده مقياس سالمت جسمي، سالمت رواني، روابط اجتماعي و محيط زندگي
 رابطه) به اين نتيجه رسيدند كه 1392در پژوهشي طالب پور و همكاران ( راستا همين در همچنين .)20(داشت

 تهران دولتي هاي دانشگاه ورزشي علوم و بدني تربيت هاي دانشكده در اثربخشي و سازماني سالمت بين عناداريم
 ارتقا براي تدابيري بايد مديران بنابراين يابد، مي افزايش نيز اثربخشي سازماني، سالمت افزايش با و  دارد وجود

   ).21(يابد افزايش نيز هاست مانساز نهايي هدف كه اثربخشي تا بيانديشند سازماني سالمت
ها ) در تحقيقي با عنوان درك ارتباط بين محيط و مراقبت از سالمت و رابطه آن با تغيير در سازمان2009( 2دابرز

هاي توسعه در مورد محيط و مراقبت از سالمت سازماني و انجام داد. اين مقاله كه بر روي تغييرات سازماني و طرح
- حلپردازد. مسائل توسعه و راهها ميدارد به بررسي چگونگي چنين طراحي و نحوه سازماندهي آنبهبود آن تمركز 

دهند و نياز به توجه و تنگناها همديگر را پوشش مي هاآنتواند به يك ساختار سازماني تقسيم شود و هاي آن نمي
اقتصادي  ازنظراند كه سالمت سازمان، ته). بسياري از مديران درياف22شود (توسط يك رويكرد چندجانبه احساس مي

يز كردن ندارد. اين پايداري و آوحلقدرگرو رشد است. چنانچه مانع رشد و پيشرفت شوند هيچ مفهومي جز خود را 
بنابراين براي انجام بهسازي ؛ )23كند (را برآورده  رجوعاربابتواند تقاضاي ثبات به اين معني است كه سازمان نمي

باشد. هاي سالمت سازماني نمياي جز شناخت علمي و دقيق هنجارها و شاخصها، چارهع سازمانو بهبود وض
وتحليل و درك و تغيير محيط كار سازمان به مديران يهتجزسالمت سازماني، چارچوب نظري و ابزاري سودمند براي 

  ). 24دهد (مي
هاي ورزشي ويژه فدراسيونهاي ورزشي بهسازمانهاي ارگانيك كه با محيط ارتباط پويا دارد، از جمله سازمان

اي مساعد براي ها ترويج، گسترش و فراهم آوردن زمينهباشند. رسالت و كاركرد مشترك اساسي اين سازمانمي
باشند. كيفيت و توسعه تا اندازه زيادي به سالمت سازماني و كيفيت محيط كار رشد و توسعه پايدار در ورزش مي

هاي ورزشي ها و كيفيت محيط كار سازمانبنابراين، تحقيق و بررسي سالمت سازمان وابسته است؛ هااين سازمان
هاي اساسي گيريوتحليل مسائل سازماني و تصميمسو بازخورد مناسب را براي تجزيهازجمله مواردي است كه از يك

آورد و از سوي ديگر، ها فراهم مياندركاران اين سازمانهاي استراتژيك توسط مسئوالن و دستريزيو برنامه
توانند به اصالح و بهبود آن يابند و ميي ميخودآگاههاي ورزشي از سالمت سازماني و كيفيت محيط كار سازمان

 

1  . Lynden & Klingle 
2  . Dobres 
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ها و كيفيت محيط كار، اهميت دادن به نقش اقدام كنند. يكي از اقدامات مربوط به بهسازي و بهبود سالمت سازمان
تواند در عملكرد هاست كه مياي آنكارشناسان و فراهم ساختن زمينه پيشرفت و رشد حرفهو جايگاه كاركنان و 
هاي ورزشي و كه طور ويژه فدراسيونهاي ورزشي بهبنابراين، با توجه به نقش و رسالت سازمان سازمان مؤثر باشد؛

عهده دارند، بايد از  اجتماعي بر هاي متنوع ورزشي را در تمامي ابعاد علمي، فرهنگي ووظيفه توسعه و رشد رشته
ها كمك كنند. با توجه به پويايي و سالمت دروني برخوردار باشند و حتي بتوانند به پويايي و سالمت ساير سازمان

-تواند مبنا و پايه موفقيتتوان به اهميت و ضرورت موضوع سالمت سازماني كه ميروشني ميمطالب عنوان شده به

هايي در سازمان است كه عمل به آن ود، پي برد. اين تحقيق به دنبال بررسي ويژگيهاي سازماني محسوب ش
- باشد. با توجه به ويژگيهاي سازمان سالم ميهاي الزم جهت ايجاد يك سازمان با شاخصهباعث بهبود زيرساخت

توان به ها مينماهاي فرايند يادگيري سازماني و فرهنگ يادگيري در سازهاي مديريت سايبرنتيك و نيز شاخصه
ها و نيز اهميت اين بنابراين به دليل ويژگي موضوع سالمت در سازمان هدف موردنظر در اين تحقيق دست يافت؛

هاي ورزشي مورد ير عوامل ذكر شده در سازمانتأثهاي سازماني، يتمأمورآميز اهداف و در انجام موفقيت مسئله
 المللي بين يعرصه در قدرتمند ابزاري عنوان به ورزش حاضر قرن در اينكه به توجه بابررسي قرار خواهد گرفت. 

 ملزومات از هاچالش و مشكالت اين با مواجه براي سالم سازماني و ساختار بودن دارا لزوم لذا شود،مي شناخته

از اين رو محقق متصور است تدوين چنين الگويي و قابليت كاربرد آن در فدراسيون  .است هاييسازمان چنين اصلي
هاي ورزشي مي تواند به عنوان الگويي كاربردي و قابل تامل در بكارگيري و در خدمت گرفتن عوامل ساختاري در 

ال پاسخ گويي به اين توسعه سالمت و يادگيري سازماني در سازمان دانست. از اين رو محقق در اين تحقيق به دنب
سالمت سازماني و فرايند و فرهنگ يادگيري در  بين سيستم مديريت سايبرنتيك،سوال اصلي است كه 

  هاي ورزشي ايران ارتباط ساختاري وجود دارد؟يونفدراس
 

 روش شناسي تحقيق

ه شكل ميداني باشد كه بها، همبستگي ميروش اين پژوهش از نظر هدف، كاربردي و به لحاظ گردآوري داده
باشند. مي هاي ورزشي جمهوري اسالمي ايرانجامعه اين پژوهش كليه كاركنان فدراسيونصورت گرفته است. 

فدراسيون به طور  15گرديد. بر اين اساس  گيري در اين تحقيق با توجه به حجم جامعه تصادفي انتخابروش نمونه
گيري كل شمار براي يافتن حجم نمونه در تحقيق از روش نمونهتصادفي انتخاب گرديد. در ادامه با توجه به اهداف 

پرسشنامه  192هاي مذبور، كارمند فدراسيون 234هاي مذبور استفاده گرديد. در همين راستا از مجموع فدراسيون
هاي رزمي، ورزش هايغريق، قايقراني، ورزشبوكس، نجاتهاي مورد بررسي درنهايت دريافت گرديد. فدراسيون

سواري، تنيس روي بال كريكت و راگبي، كبدي، جودو، آمادگي جسماني، باستاني، دوچرخهمي و عشايري، بيسبو
باشد. در انتخاب فدراسيون هاي مذكور همانگونه كه محقق اذعان داشت انتخاب مي بدمينتون و شطرنج ميز، شنا،

  ي آنان قرار نداد. به شكل كامال تصافي صورت پذيرفته و محقق مالك ورودي خاصي برا
). اين ابزار 28) استفاده گرديد (1389براي ارزيابي مديريت سايبرنتيك در اين پژوهش از پرسشنامه اسدپور (

ارزشي  5باشد. در اين پرسشنامه از طيف سؤال بوده كه جهت ارزيابي سيستم مديريت سايبرنتيك مي 23 داراي
  گويي استفاده شده است؛ ليكرت براي پاسخ
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سؤال و  49كه داراي سالمت سازماني در اين پژوهش از پرسشنامه استاندارد اليدن و كلينگل  ارزيابيت جه
مسير  ،شناسايي عملكرد ،اخالقيات ،روحيه ،اعتبار و شهرت موسسه ،وفاداري و تعهد ،مشاركتارتباط،  يازده بعد

  ).19(باشد، استفاده شد مي توسعه كاركنان و كاربرد منابع ،رهبري ،هدف
). اين پرسشنامه 25) استفاده شد (1389( به منظور ارزيابي فرايند و فرهنگ يادگيري از پرسشنامه اسدپور

هاي فرهنگ سؤال نيز براي سنجش ويژگي 7سؤال براي ارزيابي اقدامات فرايند يادگيري سازماني و  20مشتمل بر 
مرحله اكتساب / خلق  4اساس  يادگيري سازماني بريادگيري در نظر گرفته شده بود. سؤاالت مرتبط با فرايند 

اطالعات، تعبير و تفسير / انتقال اطالعات، ايجاد دانش و نهادينه كردن دانش و سؤاالت مربوط به فرهنگ يادگيري 
ارزشي ليكرت  5اند. در اين پرسشنامه نيز از طيف اساس دو بعد ارزش يادگيري و كاركنان يادگيرنده طراحي شده بر
  گويي استفاده شده است. اي پاسخبر

در بخش  وتحليل داده استفاده گرديد.در اين پژوهش از دو بخش آمار توصيفي و آمار استنباطي به منظور تجزيه
بخش  هاي دموگرافيك و توصيفي نمونه تحقيق و درآمار توصيفي از جداول و نمودارهاي توصيفي براي بيان ويژگي

و  Spssافزار ها در نرمي كولموگروف اسميرنف جهت بررسي طبيعي بودن توزيع دادههاآمار استنباطي از آزمون
 8/8نسخه  Lisrelافزار سازي معادالت ساختاري در نرمو جهت ارتباط و همبستگي چندگانه و مدل روايي سازه
 استفاده شد.

 
  هاي پژوهشيافته

  هاي توصيفييافته
نفر  57دهنده به سؤاالت تحقيق، نفر پاسخ 192از مجموع هاي جمعيت شناختي اين پژوهش، اساس يافته بر
 60تا  51سال قرار داشتند و كمترين دامنه سني به بازه سني  40تا  31درصد بين  5/37نفر مرد بودند؛  135زن و 

كنندگان درصد از شركت 5/62ه توان مشاهده كرد اين موضوع كامالً واضح است كطور كه ميباشد. همانسالگي مي
ها داراي مدرك دكتري دهندگان تنها يك نفر از آنبين پاسخباشند. ازايندر اين تحقيق داراي مدرك كارشناسي مي

  بود.
  استنباطي هاييافته 

هاي هاي آماري و به دليل پيش فرضي جهت استفاده يا عدم استفاده از آزموندر اين بخش پيش از انجام آزمون
هاي مورد بررسي در اين پژوهش پارامتريك از آزمون كولموگروف اسميرنف استفاده گرديد. بر اين اساس مؤلفه

مورد تحليل قرار گرفت كه نتايج آن نشان داد توزيع در متغير سالمت سازماني طبيعي و در ديگر متغير ها غير 
  طبيعي است. 

نتايج تحليل به بررسي تحليل عاملي تأييدي و سپس به بررسي مدل تحقيق پرداخت.  ابتدادر ادامه محقق در 
عاملي مورد قبولي برخوردارند و  هاي مربوط به مديريت سايبرنتيك از باردهد كه تمامي شاخصعاملي نشان مي

همه ابعاد شوند. نتايج حاكي از اين است كه هاي مناسبي محسوب ميبراي سنجش مديريت سايبرنتيك شاخص
توسعه حس «دهد كه مديريت سايبرنتيك از مقادير بار عاملي قابل قبولي برخوردارند. همچنين نتايج نشان مي

عاملي  (بار» جريان صحيح اطالعات«) بيشترين تأثير را بر مديريت سايبرنتيك دارد و 81/0عاملي  (بار» مالكيت
  ).1گيرد (شكل ) از اين نظر در رتبه آخر قرار مي67/0
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سالمت سازماني

ارتباط

مشاركت

و تعهد وفاداري

موسسه اعتبار

روحيه

اخالقيات

عملكرد شناسايي

هدف مسير

رهبري

كاركنان توسعه

كاربرد منابع

0/22-

0/52

0/54

0/32

0/58

0/5

0/95

0/25

0/22

0/67

0/52

0/52

  . مدل برآورد ضرايب رگرسيوني استاندارد سؤاالت مديريت سايبرنتيك1شكل 
 

توان چنين استدالل كرد با توجه به نتايج به دست آمده از تحليل عاملي تأييدي پرسشنامه سالمت سازماني مي
، 88/0بار عاملي با » مسير هدف«عاملي قابل قبولي برخوردارند كه  هاي سالمت سازماني از بارتمامي مؤلفه

عاملي  با بار» رهبري«) و -22/0با بار عاملي (» اخالقيات«بيشترين تأثير و  87/0با بار عاملي » شناسايي عملكرد«
 ).2هاي ورزشي كشور دارند (شكل كمترين تأثير را بر تبيين سالمت سازماني در فدراسيون 58/0

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  هاي سالمت سازمانياندارد مؤلفه. مدل برآورد ضرايب رگرسيوني است2شكل 

كمديريت سايبرنتي

يتصميم گيري مشاركت

تعهد سازماني

عدالت در پرداخت

ساختارهاي مسطح

جريان صحيح اطالعات

توسعه حس مالكيت

آموزش آنالين

0/79

0/46

0/44

0/44

0/37

0/55

0/34

0/37
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هاي مرتبط با متغير فرهنگ يادگيري از بار عاملي دهد كه تمامي ابعاد و شاخص) نشان مي3شكل (همچنين 
هاي موردنظر براي سنجش متغير ديگر شاخصعبارتبه شوند؛ها حذف نميكدام از آنقابل قبولي برخوردارند و هيچ

ارزشمند بودن «شود كه شاخص برخوردارند. همچنين در جدول فوق مشاهده مي از قوت الزم» فرهنگ يادگيري«
پشتيباني از «و شاخص  77/0با بار عاملي » ارزش يادگيري«در بعد » پرسشگري و طرح سؤال درباره وضع موجود

براي سنجش ها ترين شاخصقوي 79/0با بار عاملي » كاركنان يادگيرنده«در بعد » اندوزي در تمام سطوحتجربه
 باشند.هاي ورزشي ميفرهنگ يادگيري در فدراسيون

 

  
  هاي فرهنگ يادگيري. مدل برآورد ضرايب رگرسيوني استاندارد مؤلفه3شكل 

 
هاي مربوط به فرايند يادگيري سازماني دهد كه تمامي شاخص) نشان مي4نتايج تحليل عاملي مندرج در شكل (

 شوند.هاي مناسبي محسوب ميبرخوردارند و براي سنجش فرايند يادگيري سازماني شاخصعاملي مورد قبولي  از بار

هاي تحقيق از روش معادالت هاي حاصل از تحليل عاملي تأييدي سؤاالت و مؤلفهپس از بررسي و ارائه يافته
دهد كه ضرايب رگرسيوني استاندارد شده نشان مي ساختاري مدل تحقيق مورد آزمون قرار گرفت. نتايج تحقيق

همه ارتباطات بين مديريت سايبرنتيك، سالمت سازماني، فرهنگ يادگيري و فرايند يادگيري سازماني و همچنين 
ها را تأييد شده و همه متغيرها باهم ارتباط معنادار دارند. همچنين با توجه به نتايج حاصل از هاي آنمؤلفه
توان دريافت كه بين متغيرهاي مديريت سايبرنتيك، سالمت سازماني، فرهنگ يادگيري و مي هاوتحليل دادهتجزيه

طور مستقيم بر سالمت سازماني و فرايند يادگيري فرايند يادگيري ارتباط معناداري وجود دارد. مديريت سايبرنتيك به
ر فرايند يادگيري سازماني از طريق تأثير مثبت داشته اين در حالي است كه اثر غيرمستقيم مديريت سايبرنتيك ب

باشد و اثر غيرمستقيم دار نبوده و تنها اثر مستقيم آن ازنظر آماري معنادار ميسالمت سازماني ازنظر آماري معني
 ).5و شكل  1باشد (جدول مديريت سايبرنتيك بر فرهنگ يادگيري از طريق سالمت سازماني ازنظر آماري معنادار مي

 
 

ارزش يادگيري

1 سؤال

2 سؤال

3سؤال  0/77

0/49

0/44

0/41

هكاركنان يادگيرند

4سؤال 

5 سؤال

6سؤال 

7سؤال 

0/51

0/6

0/52

0/38

0/85

1/00

1/00
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برآورد ضرايب رگرسيوني استاندارد سؤاالت فرايند يادگيري سازماني. مدل 4شكل   

 
رگرسيوني استاندارد شده ضرايب. برآورد 1جدول   

  بار عاملي  ارتباط بين متغيرها  بار عاملي  ارتباط بين متغيرها
  66/0  ارتباط –سالمت سازماني   73/0  گيري مشاركتيتصميم –مديريت سايبرنتيك 

  66/0  مشاركت –سالمت سازماني   76/0  تعهد سازماني –مديريت سايبرنتيك 
  82/0  وفاداري و تعهد –سالمت سازماني   71/0  عدالت در پرداخت –مديريت سايبرنتيك 
  67/0  اعتبار و شهرت سازمان –سالمت سازماني   75/0  ساختارهاي مسطح –مديريت سايبرنتيك 

  71/0  روحيه –سالمت سازماني   71/0  جريان صحيح اطالعات –مديريت سايبرنتيك 
  -26/0  اخالقيات –سالمت سازماني   83/0  توسعه حس مالكيت –مديريت سايبرنتيك 

  88/0  شناسايي عملكرد –سالمت سازماني   87/0  آموزش آنالين –مديريت سايبرنتيك 
  86/0  مسير هدف –سالمت سازماني   79/0  ارزش يادگيري –فرهنگ يادگيري 
  6/0  رهبري –سالمت سازماني   83/0  كاركنان يادگيرنده –فرهنگ يادگيري 

  64/0  توسعه كاركنان –سالمت سازماني   77/0  اكتساب/ خلق اطالعات -فرايند يادگيري 
  7/0  كاربرد منابع –سالمت سازماني   92/0  تعبير و تفسير/ انتقال اطالعات –فرايند يادگيري 
  32/0  سالمت سازماني –مديريت سايبرنتيك   85/0  كارگيري اطالعات/ خلق دانشبه –فرايند يادگيري 

  03/0  فرايند يادگيري –سالمت سازماني   81/0  نهادينه كردن دانش –فرايند يادگيري 
  94/0  فرهنگ يادگيري –سالمت سازماني   -  -
  97/0  فرايند يادگيري –مديريت سايبرنتيك   -  -

خلق اطالعات

1سؤال 

2 سؤال

3سؤال 

4سؤال 
0/56

0/74

0/73

0/51

0/68

انتقال اطالعات

5سؤال 

6 سؤال

7سؤال 

8سؤال 

0/64

0/48

0/61

0/53

90/62سؤال 

0/62

11 سؤال

12سؤال 

13سؤال 

0/59

0/49

0/56

14سؤال 

10سؤال 

0/46

15سؤال 

16 سؤال

17سؤال 

18سؤال 

19سؤال 

20سؤال 

0/54

0/38

0/28

0/47

0/62

0/72

دانشخلق 

نهادينه كردن دانش

0/62

1/00

1/00

1/00

1/00

0/99

0/94

0/92

0/8

0/86

0/87
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 قبول بودن اين ميزاندهنده قابلاست كه نشان GFI (87/0( شاخص نيكويي برازش 2اساس نتايج جدول  بر
) با مقدار RMSEA( براي برازش مدل نسبتاً مطلوب است. همچنين مقدار ريشه ميانگين مربعات خطاي برآورد

دهنده قبول بوده و نشانهاي ديگري نيكويي برازش هستند نيز قابلكه شاخص 031/0با مقدار  RMRو  052/0
هاي برازش نيز از مقادير قابل قبولي برخوردار هستند. همانطور كه اذعان شد تأييد مدل هست. ساير مقادير شاخص

در ارتباطات اوليه مدل، مديريت سايبرنتيك اثر مستقيم و معناداري بر روي فرهنگ يادگيري نداشته و مدل مسير 
ل نهايي تحقيق، ترسيم مسير سالمت سازماني به فرايند و در مدل نهايي توسط سيستم حذف گرديده است. در مد

فرهنگ يادگيري كه پيشنهاد نرم افزار جهت تعديل مدل بوده است ذكر شده كه محقق در ترسيم آن سوگيري 
 نداشته و بر مبناي تحليل داده ها به پيشنهاد سيستم ترسيم گرديده است. 

 

  هاي برازش مدل. شاخص2جدول 
  تفسير  هامقادير شاخص  شاخصنام   شاخص ها

  برازش مطلق

 برازش مطلوب Chi-Squar( 49/350كاي اسكوآر (

 برازش مطلوب  GFI(  87/0نيكويي برازش(

  مطلوب نسبتابرازش   83/0  (AGFI)نيكويي برازش تعديل شده

برازش 

  تطبيقي

  برازش مطلوب  88/0  (NNFI)برازش هنجار نشده

  برازش مطلوب  89/0  (NFI)برازش هنجار شده

  برازش مطلوب  87/0  (CFI)برازش تطبيقي

  برازش مطلوب  9/0  (RFI)برازش نسبي

  مطلوب نسبتابرازش   86/0  (IFI)برازش فزاينده

  برازش مقتصد
  برازش مطلوب  49/0  (PNFI)برازش مقتصد هنجار شده

  برازش مطلوب 052/0  (RMSEA)ريشه ميانگين مربعات باقيمانده

 



     هاي ورزشي ايران مدل سيستم مديريت سايبرنتيك، سالمت و يادگيري سازماني در فدراسيون تدوين

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

سالمت سازماني، فرايند و فرهنگ  سايبرنتيك، مديريتبرآوردي مدل ارتباطي  ضرايب. 5شكل 
 يادگيري سازماني

 
  گيري بحث و نتيجه

 از پس يكي هادگرگوني است و شده متحول و پويا پيچيده، ديگري زمان هر از بيش هاسازمان محيط امروزه

 و تغيير با تنها هاييمحيط چنين در بالندگي و بقا .سازدمي روبرو جديدي هايچالش با را مديران ديگري
هاي آن همچنين ويژگي به توجه و تعيين ساختار مناسب آن الزمه كه است پذيرامكان هاپويايي با سازگاري

 سايبرنتيك هايسازمان هايويژگي با معرفي ساختاري دنبال به حاضر مقاله بين،است. دراين سالمت سازماني

-ويژگي اساس بر و سازمان بيروني و دروني نيازهاي رفع بر عالوه كه سايبرنتيك است مديريت عنوان با محور

رو بخشد. ازاين ارتقاء سازمان در مشاركتي فرهنگ به توجه با را مشاركتي سيستمي تواندمي خود خاص هاي
تدوين مدل ساختاري سيستم مديريت سايبرنتيك، سالمت سازماني و فرايند و بررسي پژوهش حاضر با هدف 

  تدوين گرديده است. هاي ورزشي ايرانيونفدراسفرهنگ يادگيري در 
هاي تحقيق به بررسي اساس فرضيه با استفاده از نتايج حاصل از مدل معادالت ساختاري، در اين قسمت بر

ماني و فرايند يادگيري سازماني و همچنين سالمت سازماني بر فرايند و تأثير مديريت سايبرنتيك بر سالمت ساز
همه ارتباطات  Tضرايب رگرسيوني استانداردشده و  شود. نتايج نشان داد كهفرهنگ يادگيري سازماني پرداخته مي

ها هاي آنبين مديريت سايبرنتيك، سالمت سازماني، فرهنگ يادگيري و فرايند يادگيري سازماني و همچنين مؤلفه
) مديريت سايبرنتيك بر 4) و جدول (5را تأييد شده و همه متغيرها باهم ارتباط معنادار دارند. با توجه به شكل (

اساس ضرايب مثبت و معنادارش بر سالمت سازماني و فرايند يادگيري سازماني تأثيرگذار است و متغير سالمت 
ازماني اثر مثبت و معناداري دارد اما با توجه به نتايج به دست طور مستقيم بر فرهنگ يادگيري سسازماني نيز به

دار نبوده و به همين توان چنين گفت كه اثر سالمت سازماني بر فرايند يادگيري سازماني از نظر آماري معنيآمده مي

مديريت سايبرنتيك

گيري مشاركتي تصميم

تعهد سازماني

عدالت در پرداخت

ساختارهاي مسطح

جريان صحيح اطالعات

مالكيت توسعه حس

آموزش آنالين

0/46

0/42

0/5

0/44

0/49

0/31

0/25

سالمت سازماني

فرهنگ يادگيري

ارتباط

مشاركت

وفاداري و تعهد

اعتبار موسسه

يادگيري ارزش

كاركنان يادگيرنده

0/67

0/77

0/75

0/56

0/56

0/33

0/22

0/38

0/31

روحيه

اخالقيات

شناسايي عملكرد

مسير هدف

0/56

0/50

0/93

0/25

رهبري

توسعه كاركنان

كاربرد منابع

اطالعات خلق

اطالعات انتقال

دانش خلق

نهادينه كردن دانش

فرايند يادگيري

0/64

0/59

0/51

0/40

0/15

0/28

0/34

0/03

0/94

Chi-Square= 350.49, df=230, P-value= 0.0023, RMSEA=0.052
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يانجي سالمت توان اثر غيرمستقيم مديريت سايبرنتيك بر فرايند يادگيري سازماني را از طريق متغير مدليل نمي
) كه در 2007( رودريگز) و 1389قرباني زاده و اسدپور (نتايج تحقيق سازماني مورد بررسي قرار داد. اين نتايج با 

). همچنين 6، 12باشد (اند، همسو ميپژوهش هاي خود اثر مديريت سايبرنتيك را بر يادگيري سازماني معنادار يافته
هاي توان چنين گفت كه استقرار مديريت سايبرنتيك و عمل به ويژگيآمده ميبا توجه به ضرايب مسير به دست 

هاي ورزشي بر فرايند يادگيري در فدراسيون تأثيرگذارتر از تأثير آن بر سالمت سازماني است. در آن در فدراسيون
تواند داشته ن ميهاي آن تأثير قابل توجهي بر ايجاد فرهنگ يادگيري در سازمامقابل سالمت سازماني و مؤلفه

نتايج پژوهش هاي همسو نيز اذعان دارند كه بطور كلي سيستم مديريت سايبرنتيك بر يادگيري سازماني اثر  باشد.
گذار بوده است. حال ميزان اثر گذاري و مستقيم يا غير مستقيم بودن آن ممكن از به دليل ماهيت سازمان هاي 

كر شده سازمان ها عمدتا توليدي بوده و سازمان هاي مورد مطالعه مورد مطالعه باشد. چرا كه در پژوهش هاي ذ
  اين تحقيق ماهيتا خدماتي بوده است.  

منابع انساني در  شود ودر فرهنگ سازماني مديريت سايبرنتيك ارتباطات و تعامالت همه جانبه نهادينه مي
هاي ، سيستمسويكمي است كه از عل برنتيكشوند. همچنين سايترين سرمايه تلقي ميعنوان مهمتمامي فرايندها به

دهد و از سوي ديگر به ها و محيطشان مورد بررسي قرار مينسبتاً باز را از ديدگاه تبادل متقابل اطالعات ميان آن
پردازد. عدم اطمينان ها از ديدگاه تبادل متقابل اطالعات ميان عناصر مختلفشان ميبررسي ساختار اين سيستم

هاي گروهي شفردگرايي شديد در سازمان را به تالو  تقسيم اطالعات وسيع، يرات سريع محيطيحاصل از تغي
در بين افراد سازمان به  تنهانههمكاري، هماهنگي و ارتباطات بيشتري را مديريت سايبرنتيك كند. سبك تبديل مي
مديريت ماني). سبك كند (سطح سازآورد (سطح فردي)، بلكه در درون سازمان هم اين موارد را اعمال ميوجود مي

كنند را از سوءتفاهم با هم كار مي محيطي كه در آن مديران و كارمندان بدون -، مديريت مشاركتيسايبرنتيك
چه گفته شد و نتايج به دست آمده با توجه به آن ).12دهد (ها توسعه ميطريق انتقال اطالعات صحيح در بين آن

استقرار مديريت سايبرنتيك  توان بيان كرد كهايبرنتيك بر فرايند يادگيري سازماني ميمبني بر تأثيرگذاري مديريت س
جهت ايجاد فرايند  هاي الزمتواند در به وجود آوردن شرايط و زيرساختهاي آن ميدر سازمان و عمل به ويژگي

طور رنتيك، سازمان بهمديريت سايبهاي يادگيري در كليه سطوح سازماني بسيار تأثيرگذار باشد. با عمل به ويژگي
هاي دروني وجه به تواناييتواند تهديدهاي محيطي را با تپردازد و ميهاي دروني و بيروني خود ميجامع به فعاليت

هاي مل به ويژگيهاي سازماني استفاده كند. عهايي براي خود تبديل كرده و در جهت اصالح فعاليتبه فرصت
ند و به دليل اينكه شود كه كاركنان، تمامي وقت خود را صرف انجام امور كاري بكنمي مديريت سايبرنتيك باعث
تر از پيش نشان گي توسعه حس مالكيت خود را براي يادگيري مشتاقبر اساس ويژ -دانندسازمان را از آن خود مي

  داده و در برابر تغييرات ايستادگي نكنند، زيرا خود خواهان اين تغييرات هستند.
بر مبناي تواند بر سالمت سازماني تأثير مثبتي داشته باشد. طور كه نتايج نشان داد مديريت سايبرنتيك ميمانه

) در استفاده 2010( 1ها پارش، باومن و سوي سالمت سازماني در سازماننتايج مذبور و در راستاي تأكيد بر توسعه
وسعه سالمت سازماني و تأثير آن روي خدمات ارائه شده به هاي آكادميك و تاز مفهوم توسعه سازماني در كتابخانه

) نيز در 2012( 2). رامداس و لويس26مراجعان و اثربخش بودن آن در استفاده از منابع انساني و مالي تأكيد دارند (
 هاي سالمت سازماني در عملكردسوي تدوين مدلي در مورد تأثير مؤلفهاين راستا در پژوهش خود با عنوان به

 

1  . Parsch, Baughman & Sue 
2  . Ramdass & Lewis 
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تواند قابل اجرا جهت ارزيابي در مدارس ديگر دارند كه اين مدل ميمدارس ابتدايي در ترينيدادوتوباگو بيان مي
هاي مورد استفاده در اين پژوهش مانند ها آنان، خرده مقياسكشورهاي توسعه يافته قرار گيرد. بر اساس پيشنهاد

طور نسبي تحت تأثير سطوح سالمت ي مدرسه، بهعوامل خارجي، عوامل مرتبط با سطح مدرسه و سطح بازده
  .)27( گرفتندسازماني قرار مي

در سازمان با بررسي محيط داخلي به دنبال ساختاري است  سايبرنتيكمديريت است كه  گفتنيدر همين راستا 
اي ه) كه خاص سيستمخودكنترلهاي خود اصالح (هاي خود را با هدف دستيابي به سيستمكه عوامل و شاخص

ها روي اينكه سيستم سايبرنتيكها سازماندهي كند. هماهنگ براي انجام فعاليت صورتبهمحور است،  سايبرنتيك
كنند تا با اصالح اختالالت و انحرافات مختلف، هاي كنترلي استفاده ميها و فعاليتچگونه از اطالعات، مدل

ذاتي يك علم  طوربه سايبرنتيككند. به خاطر اينكه هاي خود را در جهت اهداف نگهدارند، تمركز ميفعاليت
ژيكي، بيولوژيكي، سازي و طراحي هر نوع سيستم فيزيكي، تكنولوتواند براي درك، مدلاي است، ميرشتهبين

كارگيري الگوي مديريت ). به28( شودها، به كار گرفته ميشناسي، اجتماعي يا تركيبي از ايناكولوژيكي، روان
تواند هاي اتخاذ شده فرسوده و ناكارآمد خواهد شد كه اين خود ميسايبرنتيك منجر به حذف كاركردها و سيستم

لحاظ دوام، بقا، سازگاري و كنش در مقابل تهديدات محيطي ايجاد كند.  اي جهت ايجاد سازمان سالم بهزمينهپيش
هاي اصلي مديريت گيري مشاركتي، تعهد سازماني، عدالت در پرداخت، ساختارهاي مسطح از مؤلفهتصميم

اده تا هاي مذكور را در دستور كار خود قرار دهاي مورد مطالعه بايد تقويت مؤلفهباشند كه فدراسيونسايبرنتيك مي
ويژه در سطوح پايين گيري مشاركتي بهكه تصميمطوريهاي يك سازمان سالم دست يابند. بهبتوانند به شاخصه

تواند باعث ايجاد حس وفاداري و بهبود روحيه كاري در كاركنان گردد؛ همچنين عدالت در پرداخت سازمان مي
  شود.حقق اهداف سازماني محسوب ميترين عوامل انگيزش در جهت تعنوان يكي از مهمهمواره به
توان چنين استدالل ) در مدل تحقيق مي94/0دهد و بار عاملي (طور كه مشاهده شد و نتايج نشان ميهمان

يكي  هاي ورزشي دارد.كرد كه سالمت سازماني تأثير مثبت و معناداري بر فرهنگ يادگيري سازماني در فدراسيون
د در توجه به نيروي انساني و شناخت عوامل مؤثر در اجراي راهبردهاي جديد تواناز راهكارهاي اساسي كه مي

تواند عنوان اهرمي قدرتمند در دست مديران عمل كند مفهوم سالمت سازماني است. سالمت سازماني ميسازماني به
ها، با استفاده از آناستعدادهاي اعضا را شناسايي كند تا  از طريق بهبود روابط كاري و افزايش اثربخشي كاركنان،

). واقعيتي كه امروز تحت عنوان سالمت سازماني مطرح است، 29اهداف سازماني به شكل مطلوب تحقق پيدا كند (
) اعتقاد دارند كه در يك 2000ها به خود اختصاص داده است. اليدن و كلينگل (اي را در سازمانجايگاه شايسته

خواهند بمانند، كار كرده، به آن افراد سودمند و مؤثر بوده كه در آنجا مي سازمان كه از محيطي سالم برخوردار است
هايي ارگانيك و با سيستم باز كه با عنوان سازمانهاي ورزشي به). سالمت سازماني براي سازمان19افتخار كنند (

ه عبارتي همان يادگيري ها و بتر است زيرا كيفيت و توسعه دانش در آنمحيط خود ارتباط پويا دارند حائز اهميت
هاي ورزشي تا اندازه زيادي ها و در اين تحقيق فدراسيونعنوان يكي از اهداف اصلي اين سازمانها بهمستمر در آن

  به سالمت سازماني و محيط كاري وابسته است.
گيرد. ميهاي سالمت سازماني، تشريك مساعي به صورت آزاد و داوطلبانه در سازمان سالم صورت در برنامه

و در اين راستا تالش زيادي  كاركنان آماده براي كمك و همكاري سازنده در جهت نيل به اهداف تعيين شده هستند
كنند؛ هرگاه بحراني موسسه را تهديد كند، براي رفع آن با يكديگر متحد شده و خود را موظف به رفع بحران مي
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گردد، كاركنان آنچه را طور مؤثر با همكاران مطرح ميود و بهشگيري مهم تلقي ميدانند؛ تضاد در امر تصميممي
)؛ همچنين سالمت سازماني منجر به مواجه 30دارند و از ديگران نيز همين توقع را دارند (كنند ابزار مياحساس مي

ها، اهداف از آن گردد تا با استفادهاستعدادهاي اعضا شناسايي مي آميز سازمان با نيروهاي مانع بيروني شده،موفقيت
با توجه به اين نكته كه در يك سازمان يادگيرنده همواره فرهنگ  ).31سازماني به شكل مطلوبي تحقق پيدا كند (

اين اساس در  باز حاكم است تا پرسش و گفتگوي موردنياز براي تعالي سازمان و حل مشكالت را تشويق كند، بر
قواعدشان  شوند تا سؤال كنند و از چرايي و چگونگي تحوالت طبقسازمان يادگيرنده همواره كاركنان تشويق مي

هاي بهبود و پيشرفت آن را نيز بيابند. در چنين فرهنگي سرزنش و تحقير وجود ندارد و ضمن اينكه آگاه شوند و راه
هايي سازمانچنين بينند. اينپذيري را آموزش ميگيري هم ريسككنند، در تصميمراحتي اظهار عقيده ميافراد به

نهند و هاي گوناگون زندگي ارج ميشوند و به روشبراي رفاه و آسايش كاركنان خود بيشترين ارزش را قائل مي
همچنين تحقيقات نشان داده كه انگيزه،  ).32كنند (هاي جديدي را براي هدايت آن پيشنهاد مياندازها و ايدهچشم

توان رساند. انگيزه را ميت و ميزان يادگيري را به حداكثر ميموتور محرك تالش و فعاليت براي يادگيري اس
). اين انگيزه 33، 34بخشد، تعريف كرد (عنوان نيرويي كه رفتار را به سمت رسيدن به هدف قوت يا جهت ميبه

ها هاي ورزشي همانند ديگر سازماندوراز بيماري و مشكل؛ سازمانشود مگر در يك محيط كار سالم و بهحاصل نمي
كنند، با اين تفاوت كه عمده اهداف سازمان در بحث ورزش هاي مربوط پيروي مياز اصول واحدي در همه بخش

متوجه انسان بوده و با ارائه خدمات بهينه به اوست و نيز سالمت افراد در بيرون و داخل سازمان. در اين ميان عوامل 
زماني و فرهنگ يادگيري سازمان كاركنان تأثيرگذار باشد و تواند در ميزان يادگيري سامانند سالمت سازماني مي

  الشعاع قرار دهد.درنتيجه ميزان يادگيري و فرهنگ يادگيري را كامالً تحت
آموزند تا عادات جاري را بررسي كنند و رفتارهايي را كه باعث محدود ها به افرادشان ميبسياري از سازمان

ها بر تفكرات قديمي تمركز دارند و اين همان كه بسياري از سازماندرحاليشود را تغيير دهند، شدن تفكرشان مي
بنابراين تبديل شدن به يك سازمان يادگيرنده شرط بقاي  )؛35هاست (هاي يادگيرنده با ديگر سازمانتفاوت سازمان

زشي از اين قاعده هاي ورهاي ورزشي و در اين پژوهش فدراسيونها در دنياي متغير كنوني است. سازمانسازمان
منظور كاهش شكاف بين وضعيت جاري سازمان را با ها بايد شرايط الزم را بهمستثنا نبوده و مديران اين سازمان

وضعيت مطلوب (تبديل شدن به يك سازمان يادگيرنده) آن فراهم آورند كه از ملزومات آن اجراي صحيح فرايند 
باشد؛ اين امر محقق نخواهد شد گي و وجود يك سازمان سالم مييادگيري در سازمان و ايجاد فرهنگ يادگيرند

صورت وشنود، انجام كارها بههاي الزم براي يادگيري و گفتمگر با توجه مديران و مسئولين به ايجاد فرصت
 هايگروهي، ايجاد نظام انتشار و اشتراك اطالعات، وجود آرمان مشترك در سازمان، ارتباط محكم و قوي با ارگان

آفرين، طراحي و مكتوب ديگر همانند وزارت ورزش و جوانان، كميته ملي المپيك، وجود رهبري راهبردي و تحول
نمودن برنامه راهبردي و عملياتي براي هر فدراسيون، مواردي هستند كه با كاهش شكاف بين وضعيت موجود و 

سازند؛ بدين منظور مديران بايد بستري در محيط ها به سازماني يادگيرنده را فراهم ميمطلوب زمينه تبديل سازمان
صورت ها فراهم آورند كه اعضا بتوانند آزادانه و بدون دغدغه با يكديگر تعامل برقرار كنند و انجام امور بهفدراسيون

ها قرار گيرد؛ همچنين بر پايه اصول مربوط به يادگيري سازماني و تيمي مورد تشويق مديران و رؤساي فدراسيون
ها، ها سيستم گردش سريع اطالعات طراحي و برقرار گردد كه اعضا از استراتژيجراي فرايند يادگيري در فدراسيونا
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هاي خود اطالع و در راستاي رسيدن به اهداف متعالي سازمان گام وظايف و مسئوليت برنامه، شرح شغل، اهداف،
  بردارند.

هاي متغيرهاي مديريت سايبرنتيك، سالمت سازماني، به شاخص آمده لزوم توجه ويژهدستبا توجه به نتايج به
رو توجه به مديريت دانش، خلق هاي مورد مطالعه امري ضروري است؛ ازاينفرايند و فرهنگ يادگيري در فدراسيون
 هاي اخالق مدارانهسازي جريان فرهنگي يادگيري در سازمان و بسط شاخصهدانش، مديريت سيستمي، اتخاذ و پياده

هاي مزبور امري تأثيرگذار هاي ورزشي از سوي مديران و روساي فدراسيونعنوان الگويي سازنده در اين فدراسيونبه
باشد. همچنين با توجه به نتايج به دست آمده از مدل نهايي تحقيق ها ميسازي رسالت اين سازماندر راستاي پياده

مديريت سايبرنتيك درنهايت به شكل مستقيم بر فرايند هاي سيستم اين نكته روشن است كه توجه به شاخصه
رو به مسئولين باشد. ازاينيادگيري و سالمت سازماني و غيرمستقيم بر فرهنگ يادگيري سازماني تأثيرگذار مي

گردد با توجه به اين نكته كه متغير سيستم مديريت سايبرنتيك تأثير مثبتي هاي مورد مطالعه پيشنهاد ميفدراسيون
ي سالمت و يادگيري سازماني داراست، توجه ويژه و ساختاري به متغيرهاي مهمي در سازمان همچون توسعه بر

توانند از طريق آن به ها ميآن امري ضروري در جهت نيل به اهداف كالن خواهد بود. يكي از مواردي كه سازمان
هاي الزم آموزشي در جهت فرايند كسب استقرار نظام مديريت سايبرنتيك دست يابند، فراهم آوردن زيرساخت

ها دانش از بيرون و درون سازمان براي كاركنان است. همچنين با توجه به نتايج به مديران و رؤساي فدراسيون
انديشي، حل مشاركتي مسائل، گردش شغلي و گردد كه فدراسيون را با انجام اموري چون جلسات همتوصيه مي

عنوان منابع پذيري دانش و سهيم شدن كاركنان در دانش ضمني يكديگر را بههآموزش ضمن خدمت، فرايند جامع
اصلي دانش سازماني تسهيل نمايند. از اين رو شناخت شرايط سازمان جهت توسعه سالمت با فاكتور هاي ذكر شده 

وسعه ورزش در و لزوم تبديل فدراسيون هاي ورزشي به سازمان هايي با ساختار منسجم در راستاي اهداف متعالي ت
تواند عواملي راهگشا در جهت توسعه سازمان و معاال توسعه حوزه هاي مختلف كشور، و متعاقبا تطبيق اين دو مي

 ورزش از جمله قهرماني و همگاني باشد. 
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Abstract 
Nowadays, the organizations have to apply coherent structural principles and to 
promote health and knowledge to achieve success. So, the purpose of the present 
study was to develop a structural model of CM, organizational health and learning 
in Iran sport federations. The present study was a field research using correlation 
test. The population was all the Iranian sport federations’ staff. They were selected 
in a random manner according to the population size (N=234). Thus 15 federations 
were selected randomly. Krejcie and Morgan sampling methods were used to find 
the sample size of mentioned federations and 192 questionnaires remained 
eventually. Cybernetic Management (α= 0/89) and learning questionnaire was used 
which developed by Qorbanizadeh (2010) (α= 0/92), also Organizational Health 
questionnaire (OHI) which developed by Lynden and Klingele either (α= 0/91). The 
results showed that Cybernetic Management has direct effect on organizational 
health and organizational learning process and has indirect effect on organizational 
learning culture. According to these results Application and development of the 
organizations' goals, we can develop a structure with process and learning culture, 
with the priority and implement a learning culture in the organization, certainly it 
will be very helpful in the development of all-round. 
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