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  مقدمه
سبب  ها به در دنياي پيچيدة امروز ادارة بهينة سازمان

سرعت تغييرات و محيط متغير، كمبود منابع انساني توانا، 

و همچنين وجود موانع متعدد در مسير حفظ و توسعة 

به . اي برخوردار است وري سازماني از اهميت ويژه بهره

همين سبب تالش انديشمندان منابع انساني همواره در 

ها  سازي منابع انساني در سازمان جهت گسترش و بهينه

هاي واقعي و حياتي سازماني بوده است  عنوان سرمايه به

بر همين اساس موضوعات مرتبط با توانمند ساختن . )15(

هاي بالقوة  ها و قابليت كاركنان و استفادة بهينه از توانايي

نظران حوزة مديريت منابع  آنها همواره مورد توجه صاحب

ها  به بياني ديگر كاركنان در سازمان. )6(انساني بوده است 

از استعداد، انگيزه، و نيروهاي نهفتة زيادي برخوردارند كه 

كارگيري اين نيروهاي نهفته و بالقوه  تالش در جهت به

هاي توانمندسازي و الگوهاي  واسطة استفاده از راهبرد به

ب رشد و شكوفايي كاركنان در مديريتي مطلوب موج

  ).22(عملكرد و ارتقاي بهروري سازماني خواهد شد 

اي از  عنوان مجموعه شناختي به توانمندسازي روان 

شود كه در محيط شغلي  ادراكات انگيزشي تعريف مي

گيري فعال فرد  كنندة جهت شود و منعكس تشكيل مي

از  اين سازه). 26(نسبت به شغل و محيط شغلي وي است 

عنوان  به كه از آن برخوردار استمفهومي چندبعدي 

انجام كاركنان در جهت يند افزايش انگيزش دروني افر

در حقيقت توانمندسازي . شود شغلي ياد مي وظايف

هاي شناختي  از حوزه شناختي گسترة وسيعي روان

شغل و محيط شغلي و دهد كه بر  ارائه ميي را انگيزش

را فراهم  اين مفهوم بستري). 8(سازماني احاطه دارد 

كاركنان موجب سازي شغلي  غنيواسطة  بهكند كه  مي

خود در مسير اجراي قدرت واقعي  دستيابي آنان به

بر آنان گذاري  ثيرأكنترل و تشود و  عملكردهاي شغلي مي

توانمندسازي . )28(دهد  را گسترش مي يندهاي كاريافر

عنوان  سازماني بهشناختي در ادبيات مديريت رفتار  روان

عنوان ابزاري  تواند به اي انگيزشي شناخته شده كه مي سازه

هاي دروني كاركنان  در دست مديران براي افزايش انگيزش

، سطوح مشاركت و آزادي عمل كاركناندر جهت ارتقاي 

آنها در  خودمختاريو  مدياخودكارهاي  ويژگي افزايش

و  يدارانمعو همچنين گسترش احساس ، ارتباط با شغل

در محيط شغلي و سازماني در جهت اجراي  مؤثر بودن

باالتر عملكرد شغلي و همچنين توسعة كارايي سازماني 

ها همواره در  به همين سبب تالش سازمان). 9(قرار گيرد 

مسير استفاده از راهكارهاي مختلف در جهت 

توانمندسازي بيشتر كاركنان خود بوده كه در اين مسير 

سطوح مطلوبي از خودمديريتي كاركنان در دستيابي به 

سبب تأثيرات آن در  ارتباط با شغل و محيط شغلي به

  ).1(يابد  اجراي بهينة امور سازماني اهميت مي

خودمديريتي جرياني ترتيبي است كه كاركنان در 

منظور دستيابي به رفتار، عملكرد، يا هدفي  سازمان به

خود را ترغيب، هدايت  ويژه، يا در فرايند دستيابي به آنها،

اين سازه ساختاري گسترده ). 13(كنند  و راهنمايي مي

افزايش خودآگاهي، (دارد كه سه استراتژي مكمل رفتاري 

مديريت رفتارهاي اصلي، نظارت بر خود، خودانگيزشي، 

دهي به خود،  خواهي از خود، پاداش دهي و پاسخ خودپاسخ

ارائة (بيعي ، استراتژي پاداش ط)و تنظيم اهداف شخصي

هاي طبيعي به تجربيات مثبت در ارتباط با انجام  پاداش

بخش و سودمند از  وظايف، ايجاد تصوري خوشايند، لذت

، و استراتژي الگوي فكر سازنده )شغل و وظايف شغلي

هاي فكري مثبت و سازنده در مقابل  برخورداري از الگو(

ل الگوهاي مخرب در برخورد با مشكالت سازماني و تبدي

افراد را در رسيدن به سطوح باالي ) آنها به فرصت

مزاياي برخورداري از ). 17(كنند  خودمديريتي ياري مي

 سطوح باالي خودمديريتي در كاركنان شامل ارتقاي

 نفس كاركنان، سطوح اعتمادبه شغلي، گسترش عملكرد
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آنان نسبت به خود،  دروني عواطف و ها ديدگاه بهبود

 و پذيري  مسئوليت حس ، افزايششغل، و محيط سازماني

 يها تالش صورت كلي بهبود كاركنان، و به در تعهد

). 9(قوي است  عملكردي فرهنگ يك در كنندگان عمل

 و توليد يها پيوستة سيستم در سطح سازمان نيز توسعة

 سرمايه بازگشت نرخ ميزان افزايش ركود، خدمات، كاهش

 شخصي، و اي حرفه رفاه افزايش كاركنان، انرژي و تعهد در

 افراد، در خودتعهدي حفظ و ايجاد منظور به يادگيري

 صورت به استرس كاهش و زمان مديريت سيستم توسعة

شناختي از مزاياي وجود كاركنان با سطوح  روان

يكي از ). 17(خودمديريتي باال در سازمان است 

راهكارهايي كه امروزه توسط انديشمندان حوزة مديريت 

منظور توسعة عملكرد كاركنان در  به منابع انساني

وري سازماني پيشنهاد  ها و همچنين بهبود بهره سازمان

، استفاده از الگوهاي مختلف مديريتي در سازمان  شود مي

هاي مختلف شغلي  هاي آنها در حوزه سازي آموزه و پياده

تاكنون الگوهاي متعددي در اين زمينه براي ). 10(است 

ارائه شده كه اين الگوها براساس مطالعات ها  ادارة سازمان

، به پنج دستة اصلي الگوي )1382( 1بيرن بائوم

بوروكراتيك، الگوي مشاركتي، الگوي سياسي، الگوي 

شوند  بندي مي طبقه 2طلب، و الگوي سايبرنتيك  مرج و  هرج

هاي ورزشي با  رسد سازماندهي مؤثر سازمان نظر مي كه به

هاي اجتماعي پيچيده در اين  ظامتوجه به ماهيت و وجود ن

ها با تكيه بر مفاهيم الگوي مديريتي  دسته از سازمان

 CMالگوي مديريتي ). 3(پذير باشد  سايبرنتيك امكان

هاي  الگويي است كه با بينش و روش سيستمي پويش

هاي پيچيدة سازماني بررسي  كنترل و تنظيم را در نظام

ترين  رين، مناسبت كند و هدف اساسي آن يافتن سريع مي

هاي  هاي كنترل و تنظيم در سازمان و مؤثرترين شيوه

به بيان ديگر، سايبرنتيك دانش ). 18(پيچيده است 
                                                           
1. Birnbaum 
2. Cybernetics Model (CM) 

هاي پوياي پيچيده  كنترل، تنظيم و خودگراني سيستم

الگويي مؤثر  CM، )2009( 3به عقيدة تريتسچ). 16(است 

ازماني افزايي در تمام ابعاد س ها به هم در دستيابي سازمان

است كه سازمان را در دستيابي به اهداف راهبردي و 

هماهنگي و تعادل تصميمات راهبردي با هم، كه براي بقا 

طور  و دوام آن ضروري است، با هدايت و حفظ امور به

گر معقول  بهينه و تحت نظر يك سيستم كنترلي و تنظيم

اين الگو كشف و كاربرد اصول تنظيم . )27(كند  ياري مي

كه رفتار و ) 2(رتباطات دروني و بيروني سازمان است و ا

هاي پيچيده براساس آن انجام  تحول سازمان در سيستم

و به عملكرد سازماني در مقابل اجزاي ) 19(  گيرد مي

 الگو اين مديريت تحت سازمان). 27(ها توجه دارد  سيستم

شونده و  هاي خودتنظيم وتحليل عملكرد سيستم بر تجزيه

تأكيد دارد كه اختالف ) مثبت و منفي(بازخورد  هاي حلقه

رساند  بين محيط درون و برون سازمان را به حداقل مي

ها، سايبرنتيك  از ديدگاه نظرية عمومي سيستم). 16(

گري و كنترل و بازخورد دقيق  سازماني، خودتنظيم

سازماني را بر عهده دارد و درصدد تبيين سازمان، محيط 

ازوكارهاي اجتماعي در سطوح و تغييرات محيطي و س

هاي  و بخش) المللي اي، ملي و بين محلي، منطقه(مختلف 

در حقيقت ). 19(آن است ) خصوصي و دولتي(مختلف 

CM  چهار راه بزرگ علمي است كه متخصصان سازماني

ريزي، مديريت، هدايت و كنترل  از آن در جهت برنامه

) 2010( 4رو زعم به ).23(برند  ها، بهره مي بهينة سازمان

سازي  آمده، ذخيره دست گري، پرداخت اطالعات به تنظيم

اطالعات، هماهنگ شدن با محيط، خودتنظيمي، 

هاي مشترك  خودتوليدي، و رفتار راهبردي از جمله ويژگي

اين الگوي ). 24(هاي سايبرنتيك هستند  همة سيستم

 هايي مانند مندي از شاخص مديريت سازماني با بهره

پيوندهاي سست و سخت  مؤثر، برقراري نظارت و كنترل
                                                           
3. Trietsch 
4. Rowe 
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به اقتضاي شرايط، برقراري تعامالت اجتماعي در تمام 

هاي درون و بيرون   سطوح سازماني، و همچنين در محيط

گيري  ها و ابزار تصميم استفاده از روش ،)18(سازمان 

سازماني  مراتب سلسلهمعقول و مرتبط با شرايط، رعايت 

 ،)16(ت افقي، عمودي، و چندوجهي سازماني در ارتباطا

 هاي رهبري مؤثر، و همچنين برقراري استفاده از سبك

هاي  مؤثر فعاليتبه سازماندهي ) 23( توازن در مديريت

پردازد و آنها را در دستيابي به اهداف  مي ها سازمان

دهد  مدت، و راهبردي خود ياري مي مدت، ميان كوتاه

د استفاده از الگوي مديريت بر همين اساس شاي). 27(

CM ورزش و ادارات ويژه در  هاي ورزشي و به در سازمان

عنوان سازماني پيچيده كه از يك  جوانان استان اصفهان به

طرف رسالت گسترش ورزش در ابعاد و سطوح مختلف را 

دار رسيدگي به امور  بر عهده داشته، و از طرف ديگر عهده

مانند ديگر  است، بهجوانان در استان اصفهان بوده 

ها بتواند در ارتقاي عوامل مؤثر بر توسعة عملكرد  سازمان

عنوان عاملي در جهت  شغلي كاركنان مؤثر باشد و به

هاي خودمديريتي كاركنان بتواند در جهت  گسترش رفتار

توانمندسازي بيشتر آنان در ارتباط با شغل و در محيط 

بي به اهداف شغلي اثرگذار بوده و در نهايت در دستيا

  . سازماني مؤثر باشد

هاي اندكي در خصوص الگوي مديريت  تاكنون پژوهش

CM هاي  سازي آن در سازمان و نتايج و تأثيرات پياده

توان  ورزشي كشور انجام گرفته است كه در اين زمينه مي

 كه با هدف بررسي ارتباط) 1391(به پژوهش دادخواه 

 تربيت كل در ادارة سازماني خالقيت با CM ميان كاربست

اصفهان انجام گرفته بود، اشاره كرد كه نتايج  استان بدني

اين پژوهش حاكي از وجود ارتباطي معنادار ميان 

با توسعة ميزان  سازي اين الگوي نوين مديريتي پياده

در پژوهشي ديگر ). 4(خالقيت كاركنان بوده است 

 به بررسي ميزان) 1393(شهپرتوفيق، دلدار و رمضاني 

كارگيري الگوي مديريت سايبرنتيك در ادارات ورزش و  به

جوانان منتخب در كشور پرداختند كه نتايج نشان داد در 

ادارات مذكور به ميزان متفاوتي از الگوي مديريت 

تبع آن اين تفاوت در  سايبرنتيك استفاده شده كه به

هاي مذكور تأثيرات متفاوتي گذاشته  ميزان كارايي سازمان

در پژوهشي مشابه دلدار، شهپرتوفيق و ). 7(است 

 CMگزارش دادند كه الگوي مديريت ) 1394(عليدوست 

در ادارات ورزش و جوانان كشور به ميزان متوسطي 

شود كه استفاده از اين الگو با توجه به  سازي مي پياده

در ). 5(تأثيرات آن با فرد و سازمان بايد گسترش يابد 

 تثبيت در سايبرنتيك مديريت سيستم كاركردهاي بررسي

ورزشي كشور  هاي در سازمان سازماني سالمت هاي شاخص

نشان دادند كه ) 1393(پور و هنري  نيز افشاري، كوثري

هاي  از سالمت سازماني كاركنان سازمان قسمت اعظمي 

مذكور از طريق استفاده از الگوي مديريت سايبرنتيك قابل 

كارگيري اين الگو  به بيني بوده است و به همين سبب پيش

هاي مذكور الزم  براي برقراري سالمت سازماني در سازمان

  ). 2(و ضروري است 

با عنايت به موارد مذكور و همچنين اهميت و نقش 

سازي مفاهيم آن در  كاربست مديريت سايبرنتيك و پياده

در  گرفته هاي اندك انجام سازمان از يك سو و پژوهش

نوين مديريتي در سازمان و زمينة تأثيرات اين روش 

هاي مرتبط  هاي ورزشي، انجام پژوهش ويژه در سازمان به

بر همين اساس پژوهش .  شود در اين حوزه احساس مي

بر حاضر با هدف بررسي اثر كاربست مديريت سايبرنتيك 

مفاهيم عميق و اثرگذار رفتار سازماني گسترش توسعه و 

 يتوانمندساز و يريتيخودمد يرفتارهاكاركنان مانند 

و همچنين بررسي تأثيرات مستقيم، شناختي  روان

ادارات ورزش  غيرمستقيم و ميانجي متغيرهاي مذكور در

اي از وزارت  عنوان زيرمجموعه بهو جوانان استان اصفهان 

ورزش و جوانان كشور و ارائة الگويي مرتبط انجام گرفته 
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ن به بياني ديگر، اين پژوهش درصدد پاسخ به اي .است

پرسش است كه آيا كاربست الگوي مديريت سايبرنتيك 

هاي خودمديريتي كاركنان و  تواند بر توسعة رفتار مي

شناختي آنان در  همچنين گسترش توانمندسازي روان

ادارات هدف اين پژوهش اثرگذار باشد؟ در صورت پاسخ 

مثبت ميزان و نحوة اين اثرگذاري به چه صورت خواهد 

  بود؟ 

   

  روش تحقيق
پژوهش حاضر از لحاظ نوع كاربردي و از دستة 

است كه در آن تأثير ) همبستگي(مطالعات توصيفي 

بر ) متغير مكنون برونزاد( CMسازي الگوي مديريت  پياده

و ) متغير مكنون درونزاد(رفتارهاي خودمديريتي كاركنان 

متغير مكنون (شناختي آنان  نقش آن بر توانمندسازي روان

ب الگوي علي معادالت ساختاري بررسي در قال) درونزاد

جامعة آماري پژوهش متشكل از كلية كاركنان . شده است

بوده  1396ادارات ورزش و جوانان استان اصفهان در سال 

نفر با استفاده از  206كه از ميان آنها  N)=441(است 

عنوان حجم نمونة  به) 1970( 1جدول كرجسي و مورگان

حجم نمونة ). 20(ند آماري اين پژوهش انتخاب شد

مطلوب در مدلسازي معادالت ساختاري برابر با حداقل 

كه ) 11(نمونه به ازاي هر پارامتر است  10تا  5تعداد 

حجم نمونة انتخابي در پژوهش حاضر با توجه به تعداد 

) پارامتر 17(پارامترهاي مدل معادالت ساختاري مفروض 

متفاوت كاركنان با توجه به تعداد .  شود مطلوب قلمداد مي

 اداراتهاي زيرمجموعة  در ادارات تربيت بدني شهرستان

منظور برقراري تناسب  ورزش و جوانان استان اصفهان، و به

گيري تصادفي  ميان جامعه و نمونة آماري، از روش نمونه

تعداد اعضاي جامعة . اي در اين پژوهش استفاده شد طبقه

سيت، سابقة آماري و گروه نمونة پژوهش به تفكيك جن

                                                           
1. Kerjcie & Morgan 

خدمت و سطح تحصيالت به تفكيك كلية ادارات ورزش و 

  .ارائه شده است 1جوانان استان اصفهان در جدول 

گيري در اين پژوهش شامل سه پرسشنامة  ابزار اندازه

بيرن  CMپرسشنامة الگوي مديريت . استاندارد بوده است

پاسخ با  گوية بسته 21كه اين سازه را با  )1988(بائوم 

نظارت و اي ليكرتي و در قالب هفت بعد  گزينه طيف پنج

 گيري، كنترل، پيوندهاي سست و سخت، تعامالت، تصميم

سنجد  ميمراتب، رهبري، و توازن در مديريت  سلسله

)12(.  

 ابزار ديگر پرسشنامه سنجش رفتارهاي خودمديريتي

 رفتار، است كه داراي سه بعد استراتژي) 2009( 2مانز

 سازنده است و استراتژي فكر طبيعي، و داشپا استراتژي

 پاسخ با طيف گوية بسته 15اين سازه را با استفاده از 

 ابزار سوم پرسشنامة). 21(سنجد  اي ليكرتي مي گزينه پنج

 20شامل ) 1995( 3شناختي اسپريتزر توانمندسازي روان

 اي ليكرتي است كه گزينه پاسخ با طيف پنج گوية بسته

 شناختي را در قالب چهار بعد ي روانسازة توانمندساز

 سنجد معنادار بودن، شايستگي، استقالل، و مؤثر بودن مي

 )25 .( 

 پايايي هر سه پرسشنامه با استفاده از آزمون آلفاي

 ، پرسشنامةCM :85/0پرسشنامة (كرونباخ تأييد شد 

 ، پرسشنامة توانمندسازي82/0: رفتارهاي خودمديريتي

 روايي صوري و محتوايي هر سه ابزار). 83/0: شناختي روان

. تأييد شد) نفر 10(نيز توسط متخصصان مديريت ورزشي 

آزمون  برآمده از پژوهش، يها داده وتحليل تجزيه منظور به

آن در  برازش و تعيين ساختاري مدل مفروض معادالت

 از )مقتصد تطبيقي و مطلق،( برازش يها شاخص ارتباط با

 Amos Graphicافزار  و نرم 23نسخة  SPSSافزار  نرم

 .شد درصد استفاده 95در سطح اطمينان  23نسخة 

                                                           
2. Manz 
3. Spreitzer 
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  تعداد اعضاي جامعه و نمونة آماري. 1جدول 

 

  هاي تحقيق نتايج و يافته
هاي  پيش از ارائة نتايج فرض نرمال بودن توزيع داده

چراكه در   آمده از ابزار پژوهش بايد بررسي شود، دست به

. ها بايد نرمال باشد يابي معادالت ساختاري توزيع داده مدل

به همين منظور از آزمون كولموگروف اسميرنوف استفاده 

خروجي آزمون دهد  شد كه نتايج آن نشان مي

، CMكولموگروف اسميرنوف در ابزارهاي الگوي مديريت 

شناختي بين  رفتارهاي خودمديريتي، و توانمندسازي روان

ار دارد و آمارة كولموگورف اسميرنوف قر -96/1و + 96/1

رو فرض نرمال بودن توزيع  نيز معنادار نيست، ازاين

آمده از ابزار پژوهش در سطح اطمينان  دست هاي به داده

 ).2جدول (  شود پذيرفته مي 95/0

 

   

تعداد   جنسيت  سابقة خدمت  تحصيالت
اعضاي 
گروه 
 نمونه

تعداد 
اعضاي 
 جامعه

 اداره

كارشناسي 
زير ديپلم و   كارشناسي  ارشد و باالتر

  ديپلم

باالتر 
 20از 

  سال

 20تا  10
  سال

 10زير 
  مرد  زن  سال

21  49  11  11  37  33  30  51  81  174   ادارة كل

2  2  1  1  3  1  2  3  5 10   شهرضا

0  1  0  1  0  0  0  1  1 3   بويين و ميان دشت

0  1  1  1  1  0  0  2  2 5   دهاقان

0  0  1  0  0  1  0  1  1 2   خور و بيابانك

0  2  3  1  2  2  1  4  5 11   بورخوار 

1  4  4  2  4  3  4  5  9 19   شهر شاهين

0  2  2  1  2  1  1  3  4 9   مباركه 

0  3  3  0  4  2  1  5  6 12    آران و بيدگل
0  3  3  2  2  2  2  4  6 12   اردستان 

0  2  3  1  3  1  2  3  5 11   تيران و كرون

0  1  0  0  0  1  0  1  1 3   چادگان 

1  4  3  2  4  2  3  5  8 17   شهر خميني

5  7  4  3  8  5  7  9  16 35   اصفهان 

0  1  2  1  1  1  1  2  3 6   فريدن

0  2  2  0  3  1  0  4  4 8   لنجان 

1  2  2  1  4  0  2  3  5 10   نايين

0  2  3  1  2  2  1  4  5 11   گلپايگان 

2  4  4  3  5  2  3  7  10 22   كاشان

2  3  2  1  3  3  3  4  7 15   آباد نجف

1  2  2  2  2  1  2  3  5   نطنز  11
0  1  2  0  1  2  1  2  3   خوانسار  6
0  3  2  2  2  1  1  4  5   سميرم  11
0  2  2  2  2  0  1  3  4   شهر فريدون  8
1  2  2  2  2  1  2  3  5   فالورجان  10
37  105  64  41  97  68  70  136  206 441   كل
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رفتارهاي خودمديريتي، و  ،CMمديريت هاي الگوي  آزمون فرض نرمال بودن توزيع جامعة آماري براساس مقياس. 2جدول 
  شناختي توانمندسازي روان

 سطح معناداري Z متغير

  CM  75/0  66/0الگوي مديريت 

  40/0  81/0  رفتارهاي خودمديريتي

  53/0  85/0  شناختي توانمندسازي روان

* = P≤ 05/0  

منظور بررسي وضعيت موجود ميزان استفاده از  به

ورزش و جوانان استان  اداراتدر  CMالگوي مديريت 

مندي كاركنان آن سازمان  اصفهان و همچنين ميزان بهره

هاي خودمديريتي در انجام امور و سطوح  از مهارت

شناختي آنان، و مقايسة آنها با وضعيت  توانمندسازي روان

متغيره استفاده شد كه نتايج آن  مطلوب از آزمون تي تك

حاكي از وجود تفاوتي معنادار ميان وضعيت موجود ميزان 

ورزش و جوانان ادارات در CM مديريت  كاربست الگوي

 مندي كاركنان آن سازمان از استان اصفهان، ميزان بهره

 همچنين سطوح توانمندسازي و خودمديريتي رفتارهاي

به ).  3جدول (است  شناختي آنان با وضعيت مطلوب روان

در سازمان مذكور به ميزان  CMبياني ديگر، الگوي 

از سطوح ادارات سازي نشده و كاركنان آن  مطلوبي پياده

 توانمندسازي و خودمديريتي مطلوبي از رفتارهاي

 ).P≥ 05/0(شناختي برخوردار نيستند  روان

 

شناختي كاركنان  ، رفتارهاي خودمديريتي، و توانمندسازي روانCMهاي الگوي مديريت  آزمون مقايسة ميانگين. 3جدول 
  )3: ميانگين فرضي(با سطح مطلوب 

 داري سطح معنا t  انحراف استاندارد  ميانگين    متغير  

  CM  58/2  21/1  41/3  001/0الگوي مديريت 

  001/0  80/2  01/1  67/2  رفتارهاي خودمديريتي

  03/0  22/2  89/0  73/2  شناختي توانمندسازي روان

05/0≤P *=  
 

در حالت تخمين  1مدل پيشنهادي پژوهش در شكل 

در اين مدل سه متغير مكنون . استاندارد ارائه شده است

بر متغيرهاي مكنون ) برونزاد( CMالگوي مديريت 

 توانمندسازي و ،)درونزاد(خودمديريتي  رفتارهاي

صورت مستقيم، و همچنين  به) درونزاد(شناختي  روان

بر متغير ) برونزاد( CMمتغير مكنون الگوي مديريت 

صورت غيرمستقيم  به) درونزاد(شناختي  روان توانمندسازي

 گري متغير مكنون رفتارهاي و از طريق ميانجي

نتايج بررسي . گذارد تأثير مي) درونزاد(خودمديريتي 

مستقيم و غيرمستقيم مدل مفروض پژوهش  تأثيرات

در  CMحاكي از آن است كه كاربست الگوي مديريت 

ورزش و جوانان استان اصفهان در حالت تخمين  ادارات

بر  37/0صورت مستقيم و با ضريب رگرسيوني  استاندارد به

ادارات گسترش رفتارهاي خودمديريتي كاركنان آن 

چنين استفاده از اين هم). P=001/0(تأثيرگذار بوده است 

صورت مستقيم و با ضريب  مذكور بهادارات الگو در 

شناختي  بر توسعة توانمندسازي روان 33/0رگرسيوني 

از طرف ديگر، ). P=001/0(كاركنان اثرگذار است 
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 اداراتگسترش رفتارهاي خودمديريتي كاركنان در آن 

بر توسعة  27/0صورت مستقيم و با ضريب رگرسيوني  به

شناختي كاركنان اثرگذار است  مندسازي روانتوان

)01/0=P .(در سطح  1نتايج حاصل از آزمون بوت استرپ

منظور  اي كه به نمونه 5000و با ميزان خودگرداني % 95

سازي  تشخيص تأثيرات غيرمستقيم و معناداري پياده

بر گسترش توانمندسازي  CMالگوي مديريت 

جوانان استان ورزش و ادارات شناختي كاركنان  روان

اصفهان از طريق اثرگذاري بر توسعة رفتارهاي 

خودمديريتي آنان انجام گرفت، نشان داد كه در حالت 

تخمين استاندارد استفاده از الگوي مديريتي مذكور 

و با سطح  20/0صورت غيرمستقيم و با ضريب  تواند به مي

شناختي  بر گسترش توانمندسازي روان 01/0معناداري 

هاي  بررسي مقادير نمره. اثرگذار باشدادارات آن كاركنان 

فاصلة ) 272/0(و كرانة بااليي ) 015/0(كرانة پاييني 

اطمينان اين اثر غيرمستقيم نيز صحت آن را تأييد 

همچنين، معناداري ضرايب تعيين متغيرهاي . كند مي

و توانمندسازي ) 13/0(رفتارهاي خودمديريتي 

جام آزمون بوت استرپ و پس از ان) 25/0(شناختي  روان

هاي پاييني و بااليي فاصلة  همچنين با توجه به كرانه

 .تأييد شد 001/0اطمينان ضرايب مذكور در سطح 

در  يزبرازش مدل ن يها شاخص يابيحاصل از ارز يجنتا

شده  است كه براساس آنها مدل ارائه شدهارائه  4جدول 

 پوشش براساس اين نتايج سطح.  شود مي يابيمطلوب ارز

اسكوئر معنادار نيست كه بيانگر برازش خوب مدل با  كاي

حال آنكه از آنجا كه مقدار آزمون مجذور . هاست داده

كاي دو به حجم نمونه بسيار حساس است، نسبت  خي

نيز بايد ) CMIN/df( آزادي ةاسكور بهنجارشده به درج

دهندة برازش  نشان 3و  1كه نتايج در دامنة   بررسي شود

 4كه در جدول  گونه همان. هاست دل با دادهخوب م

                                                           
1. Bootstrap 

اين نسبت در مدل مفروض پژوهش برابر   شود، مشاهده مي

. كند است كه برازش مطلوب مدل را تأييد مي 893/1با 

، نيكويي برازش )GFI(هاي نيكويي برازش  شاخص

لويس -، توكر)CFI(، برازش تطبيقي )AGFI(شده  اصالح

)TLI( ،بونت -بنتلر )NFI(رازش تطبيقي، ب )CFI( ،

بايد باالتر از ) IFI(، و برازش افزايشي )RFI(برازش نسبي 

كه اين   قرار گيرند تا برازش مدل خوب ارزيابي شود 9/0

از . مقادير در مدل پژوهش باالتر از مقدار ذكر شده است

بايد  )RMR(باقيمانده  مربعات ميانگين طرف ديگر، ريشة

 ين مربعات خطاي برآوردميانگ ةريش، 05/0تر از  كوچك

)RMSEA (و در حالتي  1/0تر از  بايد كوچك

شاخص برازش مقتصد ، و 08/0تر از  تر كوچك سختگيرانه

قرار گيرد تا  5/0تر از  بايد كوچك) PNFI( هنجارشده

كه مقادير مذكور نيز در   برازش مدل خوب ارزيابي شود

. مدل مفروض پژوهش گوياي برازش مطلوب مدل است

يا حجم نمونة ) Hoelter(ين، مقدار شاخص هلتر همچن

بحراني هلتر شاخصي است كه مستقيماً به كفايت حجم 

نمونه تمركز دارد كه در مدل حاضر اين شاخص نيز تأييد 

  ).   N=206(  شود مي
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  طلوب
  طلوب
  طلوب
  طلوب

  طلوب
  طلوب
  طلوب
  طلوب
  طلوب

  طلوب
  طلوب

 رفتارهاي 

نمندسازي 

ان استان 

نة بررسي 

 با ميزان 

ي سطوح 

...    مندسازي 

  
سعة توانمندساز

تفسير

برازش مطل  
برازش مطل

برازش مطل 
برازش مطل  
برازش مطل 

برازش مطل

برازش مطل
برازش مطل
برازش مطل

R  برازش مطل
برازش مطل  1

برازش مطل 
H  برازش مطل

در گسترش 

ن بر توسعة توانم

ورزش و جوانا

پژوهش در زمين

كور در ارتباط

 همچنين بررسي

توانم ن بر توسعة
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رفتارهاي خودمديريتي و ميزان توانمندسازي 

نشان داد كه تفاوت ادارات شناختي كاركنان آن  روان

معناداري ميان وضعيت موجود و وضعيت مطلوب در آن 

به . وجود دارد سازمان در ارتباط با هر سه مؤلفة مذكور

كه در  CMگانة الگوي مديريت  بياني ديگر، مفاهيم هفت

وري بيشتر  ها به كارايي باالتر و بهره دستيابي سازمان

ورزش و جوانان استان ادارات بسيار اثرگذار بوده در 

شوند و همچنين سطوح مهارتي و  اصفهان اجرا نمي

ي رفتاري كاركنان در ارتباط با رفتارهاي خودمديريت

سطوح قابل قبولي نبوده و از طرف ديگر كاركنان آن 

شناختي بهره  از ميزان مطلوبي از توانمندسازي روانادارات 

تواند از يك سو بر عملكرد  بردند كه اين عوامل مي نمي

شغلي كاركنان و از سوي ديگر بر كارايي و بازدهي آن 

  .اثرگذار باشدادارات 

مدل نتايج حاصل از مدل پژوهش در بخش 

دهد كه مؤلفة توازن در  نشان مي CMگيري  اندازه

در ميان ) 90/0(مديريت داراي بيشترين بار عاملي 

تأكيد اين مؤلفه . آن مدل است گانة هاي هفت مؤلفه

همواره بر ايجاد و حفظ تعادل و توازن در ميان كلية 

هاي سازماني و همچنين توجه ويژه به  سيستم

آنها از سطح مقبول تنزل هايي است كه عملكرد  سيستم

اين يافته بر اهميت و نياز به ايجاد توازن و . كرده است

ورزش و ادارات هاي  ها و بخش حفظ آن در كلية سيستم

كند كه با نتايج پژوهش  جوانان استان اصفهان تأكيد مي

). 2(همسوست ) 1393(پور و هنري  افشاري، كوثري

با  CMر بر مؤلفة كنترل و نظارت دومين عامل اثرگذا

هاي  اين مؤلفه همواره بر حلقه. بوده است 88/0بارعاملي 

شده  بازخوردي سازماني تأكيد دارد كه به عوامل انتخاب

هاي بازخوردي در سازمان  اين حلقه. ندا در محيط حساس

و افقي ) كنترل ساختاري(صورت عمودي  توانند به مي

اقتضاي  قرار گيرند كه انتخاب آنها به) كنترل اجتماعي(

بر  اين يافته بدان معناست كه عالوه. شرايط متفاوت است

ورزش و جوانان استان ادارات هاي نظارتي معمول در  روش

هاي بازخوردي عمودي و افقي  اصفهان استفاده از حلقه

تواند تا حدود زيادي آن سازمان را در دستيابي به  مي

ج با اين نتاي. نزديك سازد CMهاي الگوي مديريت  آرمان

) 1394(هاي دلدار، شهپر توفيق و عليدوست  يافته

مؤلفة تعامالت سومين عامل اثرگذار ). 5(همخواني دارد 

ورزش و جوانان استان ادارات در  CMبر الگوي مديريت 

بوده است كه تأكيد آن بر  76/0اصفهان با بار عاملي 

هاي  ها و واحد توسعة همكاري و گسترش ارتباطات بخش

سازماني با يكديگر و همچنين توسعة آن  درونمختلف 

اين يافته بر اهميت . هاست ارتباطات با ديگر سازمان

صورت  برقراري ارتباطات و گسترش تعامالت مذكور به

و  اصفهان استان جوانان و ورزشادارات مؤثر در درون 

هاي مرتبط  ها و سازمان گسترش آن با ديگر بخش

در نتيجه كارايي و  بازدهي و  CMمنظور تكميل معادلة  به

بيشتر آن سازمان تأكيد دارد كه با پژوهش افشاري، 

). 2(در يك راستا قرار دارد ) 1393(پور و هنري  كوثري

 CMمراتب چهارمين عامل اثرگذار در تبيين  مؤلفة سلسله

با بار عاملي  اصفهان استان جوانان و ورزشادارات در 

استوار است كه  اين عامل بر اين مفهوم. است 72/0

هاي مختلف و فرعي سازماني  ها به بخش تقسيم سازمان

تواند  در جهت پاسخگويي به اهداف چندگانه و متضاد مي

بر همين . سوق دهد CMآنها را در دستيابي به اهداف 

اساس تقسيم وظايف و تفويض اختيارات مرتبط با آن، و 

همچنين تشكيل واحدهاي جانبي و فرعي در كنار 

هاي اصلي سازماني، بيش از آنچه در حال حاضر واحد

ادارات تواند عاملي در جهت دستيابي  وجود دارد، مي

. باشد CMهاي  اصفهان به آرمان استان جوانان و ورزش

هاي پژوهش شهپر توفيق، دلدار و  اين نتايج با يافته

پيوندهاي سست و ). 7(همخواني دارد ) 1393(رمضاني 
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در سازمان هدف  CMار بر سخت پنجمين عامل اثرگذ

اصوالً پيوند سست . است 65/0اين پژوهش با بار عاملي 

در ادبيات رفتار سازماني به اين معناست كه تغيير در يك 

هاي  واحد يا برنامه در سازمان بر ساير واحدها يا برنامه

سازماني اثرگذار نباشد كه در نقطة مقابل آن پيوند سخت 

ساس آن تغيير در يك واحد يا سازماني قرار دارد كه برا

ها در آن  برنامه موجب تغيير بر ديگر واحدها يا برنامه

ورزش و ادارات بر اين اساس تالش . سازمان خواهد بود

جوانان استان اصفهان همواره بايد در جهت كاهش 

پيوندهاي سخت و در حقيقت كاهش عناصر و اجزاي 

واحدها و هاي  ها و زيرسيستم مشترك و مهم در زيرساخت

اي كه تغيير در يك  گونه هاي آن سازمان باشد، به برنامه

هاي ديگر در آن سازمان  واحد يا برنامه بر واحدها و برنامه

هاي  نتايج مذكور با يافته. كمترين اثرگذاري را داشته باشد

از ديگر ). 4(در يك راستا قرار دارد ) 1391(دادخواه 

ادارات و در  CMت هاي اثرگذار بر الگوي مديري مؤلفه

گيري با بار  ورزش و جوانان استان اصفهان مؤلفة تصميم

اين عامل بر اتخاذ تصميمات صحيح بر . است 64/0عاملي 

گيري تدريجي يا  مبناي منابع و مراجع متعدد، تصميم

اي، پرهيز از اقدامات تكانشي، تمركز بر تعداد  مرحله

ارها و جاي بررسي راهك اندكي از متغيرهاي جديد به

گيري، و همچنين  متغيرهاي متعدد در فرايند تصميم

منظور تحليل نتايج احتمالي در  صرف فرصت زياد به

رو تغيير در روند اخذ تصميمات  ازاين. سازمان تأكيد دارد

كارگيري  ورزش و جوانان استان اصفهان و بهادارات در 

گيري در كلية سطوح  مفاهيم مذكور در فرايندهاي تصميم

هاي  تواند در دستيابي آن سازمان به آرمان ماني ميساز

CM  و در نتيجه كارايي و بازدهي بيشتر سازماني مؤثر

پور، و  هاي پژوهش افشاري، كوثري اين نتايج با يافته. باشد

آخرين مؤلفة اثرگذار ). 2(هماهنگ است ) 1393(هنري 

است كه بر  63/0مؤلفة رهبري با بار عاملي  CMبر 

رهبري در اين الگوي مديريتي مانند آگاهي از  هاي ويژگي

اهميت تغيير و اصالحات و پويايي در سازمان، شناخت 

هاي  هاي آن، حمايت از مجموعه فعاليت سازمان و فعاليت

سازمان، مشاركت دادن ساير اعضا در مديريت و رهبري 

جاي مشاركت در  سازمان، مداخالت هوشمندانه به

هاي فراوان براي ايجاد تغيير در كاركردهاي سازماني  تالش

هاي شهپر توفيق، دلدار و  اين نتايج با يافته. تأكيد دارد

بر اين اساس شايد ). 7(همخواني دارد ) 1393(رمضاني 

كاربست مفاهيم مذكور در سطوح مختلف مديريتي در 

د عاملي اثرگذار ورزش و جوانان استان اصفهان بتوانادارات 

به مديريتي مؤثر در كلية سطوح  اداراتدر دستيابي آن 

باشد كه نتيجة آن افزايش  CMبوده كه همسو با مفاهيم 

ترين زمان  كارايي سازماني با كمترين هزينه و در سريع

  . خواهد بود

سازي الگوي مديريت  نتايج پژوهش نشان داد كه پياده

CM  صورت  تان اصفهان بهورزش و جوانان اسادارات در

بر گسترش رفتارهاي  37/0مستقيم و با وزن رگرسيوني 

اگرچه . اثرگذار استادارات خودمديريتي كاركنان آن 

تاكنون پژوهشي مطابق با نتايج مذكور مشاهده نشده، 

پور و هنري  توان آن را با نتايج پژوهش افشاري، كوثري مي

بت ميان همسو دانست كه در آن بر ارتباط مث) 1393(

ي ها و سالمت سازماني در سازمان  CMكاربست الگوي

هاي  در ميان مؤلفه). 2(ورزشي كشور تأكيد شده بود 

گيري رفتارهاي خودمديريتي، مؤلفة  گانة مدل اندازه سه

استراتژي پاداش طبيعي داراي بيشترين بار عاملي در 

اين استراتژي به ). 83/0(تبيين اين سازه بوده است 

مثبت در ارتباط با انجام يك وظيفة شغلي يا  تجربيات

دستيابي به . فرايند دستيابي به آن در سازمان مرتبط است

نتايج حاصل از انجام وظايف در محيط شغلي 

خود برانگيزاننده است كه اين خود نوعي پاداش  خودي به

كه در اين زمينه برخورداري از نگرش   شود محسوب مي
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تواند  خش به وظايف شغلي ميب خوشايند، سودمند و لذت

). 6(  موجب ايجاد توانايي، رقابت و كنترل در كاركنان شود

رو توجه به اين استراتژي و تالش در جهت گسترش  ازاين

هدف ادارات هاي شغلي و در ميان كاركنان  آن در محيط

طور چشمگيري رفتارهاي  تواند به اين پژوهش مي

. تبيين كندادارات خودمديريتي را در ميان كاركنان آن 

) 1386(هاي مالحسيني و برخوردار  اين نتايج با يافته

مؤلفة استراتژي رفتار دومين مؤلفة ). 9(همراستاست 

ادارات اثرگذار بر گسترش رفتارهاي خودمديريتي كاركنان 

 76/0ورزش و جوانان استان اصفهان با وزن رگرسيوني 

ي و مديريت اين استراتژي بر افزايش خودآگاه. بوده است

رفتارهاي غالب افراد تأكيد دارد كه شامل نظارت برخود، 

خواهي از خود،  تنظيم اهداف شخصي، خودانگيزشي، پاسخ

در ). 9(دهي به خود، و آموزش به خود است  پاداش

حقيقت كاركنان سازمان هدف اين پژوهش از طريق 

يك از رفتارهاي آنها  آموزند كه كدام نظارت بر خود مي

ايجاد اهداف . ند تغيير، اصالح يا حذف استنيازم

برانگيز موجب ترغيب آنها به سمت انجام وظايف  چالش

كننده و پاداش به نتايج  دهي تصحيح پاسخ.  شود شغلي مي

رفتاري مطلوب به شكل انتزاعي در مقايسه با انتقاد از 

همچنين . هاي كاركنان دارد خود تأثيرات مثبتي بر انگيزه

اي دلخواه پيش از عملي كردن آنها به پرورش رفتاره

آموزد تا از بروز اشتباهات شغلي جلوگيري  كاركنان مي

كرده يا در صورت بروز آنها را اصالح كنند كه همگي بر 

اين نتايج با . توسعة رفتارهاي خودمديريتي آنها اثرگذارند

همراستا بوده ) 1386(هاي مالحسيني و برخوردار  يافته

مؤلفة اثرگذار بر رفتارهاي خودمديريتي سومين ). 9(است 

ورزش وجوانان استان اصفهان استراتژي  اداراتكاركنان 

اين استراتژي . است 62/0فكر سازنده با وزن رگرسيوني 

مرتبط با الگوهاي فكري است كه اساساً سازنده است و 

در اين استراتژي . آوري و تكرارپذيري دارد قابليت جمع

زيابي تفكرات ناكارامد خود را به افراد از طريق خودار

كنند، فرايندي كه از طريق آن  تفكرات سازنده تبديل مي

. شود باورهاي منطقي جايگزين باورهاي غيرمنطقي مي

همچنين در اين استراتژي، خودگفتاري و تصورات ذهني 

مثبت از جمله مفاهيم مؤثر در دستيابي به الگوي فكر 

ات مثبت بوده كه سازنده در جهت دستيابي به تفكر

همگي از جمله عوامل اثرگذار بر گسترش رفتارهاي 

ورزش و جوانان استان ادارات خودمديريتي كاركنان 

ها با نتايج پژوهش مالحسيني و  اين يافته. اصفهان هستند

  ). 9(هماهنگ است ) 1386(برخوردار 

سازي الگوي مديريت  نتايج پژوهش نشان داد پياده

CM  صورت  و جوانان استان اصفهان بهورزش  اداراتدر

شناختي كاركنان  مستقيم بر ارتقاي توانمندسازي و روان

در اين ميان مؤلفة معناداري با بار . اثرگذار استادارات آن 

بيشترين تأثير را در تبيين سازة  79/0عاملي 

اين مؤلفه به . كند شناختي اعمال مي توانمندسازي روان

براساس قضاوت دربارة ارزشمند بودن اهداف كاري 

همچنين مرتبط با . ها و معيارهاي افراد اشاره دارد آل ايده

ها و  هاي شغلي و ارزش برقراري تناسب ميان الزامات نقش

بر همين اساس در صورت ارزشمند . باورهاي افراد است

تر، اهداف  نشان دادن اهداف سازمان و در بعد كوچك

و همچنين برقراري  مذكورادارات شغلي براي كاركنان در 

هاي شغلي با تصورات آنها از  تناسب ميان وظايف و نقش

توان تا حدي مفهوم توانمندسازي  شغل و سازمان مي

تواند  اين يافته مي. شناختي را در آنها گسترش داد روان

قلمداد ) 1395(همسو با نتايج پژوهش ابوطالبي و صادقي 

يرگذار در مؤلفة شايستگي دومين عامل تأث ).1(  شود

ورزش و ادارات شناختي كاركنان  تبيين توانمندسازي روان

اين مفهوم . است 76/0جوانان استان اصفهان با بار عاملي 

كند قادر است وظايف  اي كه فرد احساس مي به درجه

صورت كامل و جامع انجام  شغلي خود را با مهارت و به
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هبود رو تالش در جهت ب ازاين). 1(  شود دهد، اطالق مي

هاي شغلي كاركنان از يك طرف و همچنين توسعة  مهارت

ها و  تصوير مثبت و مناسب در آنها از توانايي

تواند در تبيين توانمندسازي  هايشان مي مهارت

اين يافته . مذكور مؤثر باشدادارات شناختي كاركنان  روان

) 1394(با نتايج پژوهش صادقي، عيدي، ناصري و لقماني 

ذاري بعد شايستگي در تبيين توانمندسازي از جهت تأثيرگ

ها در يك راستا قرار دارد  شناختي كاركنان در سازمان روان

مؤلفة مؤثر بودن سومين عامل اثرگذار در تبيين ). 8(

ورزش و ادارات شناختي كاركنان  توانمندسازي روان

اين مفهوم . است 62/0جوانان استان اصفهان با بار عاملي 

تواند در سازمان بر  شود كه فرد مي ق مياي اطال به درجه

پيامدهاي راهبردي، اداري يا عملياتي مرتبط با شغل خود 

صورت  معنا كه تفويض اختيارات به بدان). 1(اثرگذار باشد 

مقبول و در حد مطلوب به كاركنان، و همچنين مشاركت 

ها در سطوح مختلف عملياتي، مياني،  گيري آنان در تصميم

هاي كاركنان  زمان با توجه به ويژگيو راهبردي سا

تواند باور تأثيرگذاري آنها بر پيامدهاي شغلي خود در  مي

سطوح مختلف را تقويت كند و در نتيجه به توانمندي 

اين يافته نيز با نتايج پژوهش . شناختي آنها بيفزايد روان

مؤلفة استقالل ). 8(همسوست ) 1394(صادقي و همكاران 

شناختي  ثر بر توانمندسازي رواننيز آخرين عامل مؤ

. است 61/0ورزش و جوانان با بار عاملي ادارات كاركنان 

اين مفهوم بازتابي از ميزان آزادي عمل افراد در محيط 

صورت  شغلي و در انجام امور و وظايف كاري است كه به

  شود استقالل در اخذ تصميمات مرتبط با شغل مطرح مي

نوعي اعمال  اختيارات، و بهكه در هر صورت تفويض ) 14(

تواند  هاي تمركز زدايي در سطح سازمان مي سياست

بر گسترش رفتارهاي كارآفريني در ميان كاركنان  عالوه

شناختي آنان اثرگذار  در تبيين توانمندسازي روان) 10(

اين يافته نيز با نتايج پژوهش ابوطالبي و صادقي . باشد

  ). 1(هماهنگ است ) 1395(

شده در مدل مفروض پژوهش نشان داد كه  ائهنتايج ار

ورزش و ادارات مؤلفة رفتارهاي خودمديريتي كاركنان 

صورت مستقيم بر مؤلفة  جوانان استان اصفهان به

اين . شناختي آنها اثرگذار بوده است توانمندسازي روان

يافته بدان معناست كه ارتقاي رفتارهاي خودمديريتي 

شناختي  توانمندسازي روان به گسترشادارات كاركنان آن 

به همين سبب تالش در جهت . آنها منجر خواهد شد

آموزش و توسعة رفتارهاي خودمديريتي كاركنان، براساس 

شناختي  آنچه بيان شد، امكان گسترش توانمندسازي روان

كند كه نتيجة آن پيشرفت عملكردهاي  آنها را ايجاد مي

. واهد بودشغلي كاركنان و توسعة بازدهي سازماني خ

اگرچه تاكنون پژوهشي مرتبط با اين يافته مشاهده نشده 

هاي مالحسيني و  توان با يافته است اما نتايج مذكور را مي

از جهت تأثيرگذاري گسترش ) 1386(برخوردار 

هاي خودمديريتي بر نوآوري كاركنان و در نتيجه  مهارت

  ).9(بهبود عملكرد سازماني همسو دانست 

سازي الگوي  شان داد كه پيادهنتايج پژوهش ن

ورزش و جوانان استان اصفهان ادارات در  CMمديريتي 

طور غيرمستقيم و از طريق توسعة رفتارهاي  تواند به مي

خودمديريتي كاركنان بر گسترش توانمندسازي 

اين يافته كه خود تأكيدي . شناختي آنان اثرگذار باشد روان

فاده از اين و اهميت است CMمضاعف بر ارزش الگوي 

دهد  مذكور است نشان ميادارات الگوي مديريتي نوين در 

گري، پرداخت و تحليل  كه فاكتورهاي خودتنظيم درصورتي

آمده در سازمان، هماهنگي بيشتر با  دست اطالعات به

محيط دروني و بيروني سازمان، خودتوليدي، رفتار 

ي براساس اهداف استراتژيك، نظارت و كنترل مؤثر، برقرار

پيوندهاي سست و سخت به اقتضاي شرايط، استفاده از 

گيري معقول، برقراري تعامالت اجتماعي  هاي تصميم روش
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مراتب افقي و عمودي، و  در سطح سازمان، رعايت سلسله

برقراري توازن در مديريت در كلية سطوح سازماني 

در  CMصورت مطلوب و چندوجهي براساس معيارهاي   به

توان  ورزش و جوانان استان اصفهان انجام گيرد ميادارات 

انتظار داشت كه رفتارهاي خودمديريتي در ميان كاركنان 

گسترش يافته و در نتيجه به توانمندسازي ادارات آن 

كه همگي عاملي در جهت   شناختي آنان منجر شود روان

گسترش عملكرد شغلي كاركنان و در نهايت كارايي و 

بر همين اساس به . زماني باشدوري بيشتر سا بهره

مسئوالن مربوطه در وزارت ورزش و جوانان و همچنين 

  شود زيرمجموعة آن در استان اصفهان پيشنهاد ميادارات 

ها و الگوهاي مديريتي نوين مانند الگوي  تا از روش

كه در اين پژوهش به اختصار به اهميت و  CMمديريتي 

هاي مؤثر  مؤلفهتأثيرات مستقيم و غيرمستقيم آن بر 

مذكور استفاده ادارات شغلي و سازماني پرداخته شد در 

تا در نهايت به رونق هرچه بيشتر ورزش در آن   شود

در اين ارتباط برگزاري جلسات توجيهي . استان بينجامد

براي مديران ارشد و تأكيد بر تأثيرات عميق كاربست 

هم و هاي م الگوي مديريت سايبرنتيك بر مفاهيم و مؤلفه

تواند در كاربست اين الگو در ادارات  اثرگذار سازماني مي

ورزش و جوانان استان اصفهان و همچنين ديگر 

همچنين، آموزش . هاي ورزشي كشور مؤثر باشد سازمان

هاي اين روش نوين مديريتي در قالب  مفاهيم و آموزه

هاي آموزشي براي مديران مياني و عملياتي و  كارگاه

هاي  ت و الزام آنان به حضور در كارگاهكاركنان ادارا

سازي  تواند در يادگيري، پذيرش و پياده مربوطه نيز مي

 . مديريت سايبرنتيك در آن ادارات اثرگذار باشد
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