
 

 

 

 سازمانیفرهنگارتباط مدیریت سایبرنتیک و 

 )مطالعه موردی: دانشگاه الزهرا(

 1منیره غریبه نیازی

 2برادر یارؤ

 شناسیمطالعات دانش

 49، زمستان 5سال دوم، شماره 

 01/15/49تاريخ دريافت:  

 55/01/49تاريخ پذيرش: 

 چکیده

دانشگااه   یهگا دانشگدده در  سگازمانی فرهنگ  رابطه بین عناصر سايبرنتیک و  یبررسحاضر با هدف  پژوهش

دو نگوع   هگا دادهابگزار رگردروری   . اسگت کگاربردی   تحقیق پیمايشگی و  از نوعتحقیق روش الزهرا انجام شد. 

 بگر  کگه  ( اسگتااده شگد  0494اوم، بگ بیرن ( و پرسشنامه سايبرنتیک )5110)دنیسون،  سازمانیفرهن پرسشنامه 

اس پگی   افگزار نرمنیز  هاداده وتحلیلتجزيهانجام شد. ابزار  ه الزهرااادانش یهادانشددهنار کارکنان  71 روی

)همبسگتای پیرسگون،    یاسگتنبا  و فرضگیه پگژوهش از رمگار     سگااتت بگه   رويیپاسخ منظوربهاست.  04اس 

 سگگازمانیفرهنگگ کگگه  نشگگان داد هگگايافتگگه. اريگگانچ دنگگد مت(یگگره( اسگگتااده شگگده اسگگتو، تحلیگگل Tرزمگگون 

 قگرار دارنگد.   متوسگ  نیگز در وضگعیت    3.54و سايبرنتیک با امتیاز  3.07با امتیاز  دانشااه الزهرا یهادانشدده

در  3بگا میگاناین    ( و مأموريگت و سگازراری  3.55دارای بگاتترين میگاناین )   درریگر شگدن در کگار    همچنین

 مراتبسلسله شاخصسايبرنتیک  یهاشاخصمیاناین را دارند. از بین  ترينيینپاوضعیت نزديک به متوس  

 ریگری تصمیمامتیاز مربوط به  ينو کمتر شتنددر وضعیت مطلوب قرار دا 3.57و  3.39و تعامالت با میاناین 

 هگای شاخص بین همبستای میزان بیشترين .شتقرار دا ( است که در وضعیت نزديک به متوس 3)میاناین 

و  (1.76) ریگری تصمیم(، رهبری و 1.90پیوندها با تعامالت ) شاخص دو بین سازمانیفرهن سايبرنتیک و 

و  ریگری تصگمیم بیشترين میزان ارتبگاط معنگايی بگین سگازراری بگا      همچنین . بودند( 1.75ثبات و سازراری )

 (.=sig 1.1اسگت )  مراتگب سلسگله و  ثبات با رهبری، درریری در کار با رهبری، کنتگرل و پیونگدها   پیوندها،

( بیشترين تأثیر را روی سايبرنتیک، %79رهبری ) (%93(، تعامالت )%94) ریریتصمیمنشان داد که  6جدول 

                         

( نويسنده مسئول، )تهران .،دانشااه الزهرا ،دانشدده روانشناسی ،. دانشجوی دکتری علم ا العات و دانش شناسی0

monirehgharibeniazi@yahoo.com  

  ،تهران ،دانشااه الزهرا ،دانشدده روانشناسی ،دانشیار علم ا العات و دانش شناسی. 5

 rbaradar@alzahra.ac.ir  
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دارند. فرضگیه پگژوهش نشگان داد کگه      سازمانیفرهن روی  ابیشترين تأثیر ر (%90و مأموريت )( %90ثبات )

و مدل سايبرنتیک ارتباط معناداری وجود دارد.  سازمانیفرهن  هایشاخصبین  = .Sig. 1توجه به مقدار 

بگر   يرانمگد  .شگود میمشاهده  ( همبستای مثبتی بین اين دو الاو1.67همچنین با توجه به همبستای پیرسون )

در ايگن زمینگه نقگاط     رسگد یمگ کنند که بگه نظگر    دهیسازمانخود را  هاییتفعالاساس مدل سايبرنتیک بايد 

در فضگای رمگاری توصگی      سگازمانی فرهنگ  اردوب مدل سگايبرنتیک و  هضعای وجود دارد. با توجه به د

 مديران وجود دارد.رات که فضای موردنیاز برای توسعه و بهبود عملدرد  توانیمشده، 

 نمونه پژوهی ، مدیریت دانش،سازمانیفرهنگسایبرنتیک،  ،دانشگاه الزهرا: واژگان کلیدی

 دمهمق

سبب شده است تا مديران با فرايندهای پیچیگده و  اخیر، ظهور بسیاری از مسائل  یهادههدر 

ررفتنگد  متنوعی که در برابر ايگن ت(ییگرات قگرار     یهاسازمانت(ییرات ساختاری روبرو شوند. 

اسگت دگرا کگه     ناپگذير اجتنگاب . ت(ییرات کنترل و رهبگری  اندشدهبه پذيرش ت(ییرات  مجبور

خواه مايگل باشگند و    هاسازمانداشته باشند.  یکاررمدو  ماثرسنتی نتوانستند تأثیر  یهاروش

بوده و ملزومات جوامع انسانی را فگراهم کگرده و    سازرارت(ییرات  در برابرخواه نباشند بايد 

 (0396 و شعبانی، رراسته ،، صباغیان)بذرافشان .اجتناب ورزند نظمییباز 

مگدل سگايبرنتیک اسگت کگه      هايهنظرمديريتی زيادی وجود دارد. يدی از اين  هایيهنظر

را تگدوين   هگا سگازمان ارتبا ی و نظارت بگر   یهاروش ؛ ویپیشنهاد شده است 0توس  بومند

کرد که بر پايه بازخورد مناسب، پیوندهای سست و سخت، تعامل و رهبری بنا شگده اسگت.   

 .(5115، 5بئگر ) باشگد یمگ شگده   دهگی سگازمان و  کاررمدمديريت سايبرنتیک به معنای دانش 

 مديريت سايبرنتیک کنترل و مديريت است. یهاجنبهاز اهداف و  يدی

درونی  يادریری، زمینه در هاسازمان رن واسطهبه ست کها فرايندی دانش، مديريت

 يیهامهارت دانش، انتقال واشاعه  و دانش کردن بیرونی دانش، کدرذاری دانش، کردن

 محتوا، مهارت، :رکن است دهار رب مبتنی دانش مديريت ،3ینزه ازنظر .کنندیم راکسب

 فرهن  9پروساک و نپورتود. (39، ص. 0395صلواتی، و یحابطدهی )سازمان فرهن ،

                         

1. Baoumand 

2. Beer 

3. Haines 

4. Davenpor & Prusak 



 ...ی سازمانو فرهنگ یبرنتیکسا یریتارتباط مد 

 

08 

ال
س

 
وم

د
، 

ره 
شما

5، 
ان

ست
زم

94
 

 و دانندیم دانش مديريت ابتدار برای سازمانی کنندهتعیین را يک عامل وکارکسب

 جديد، دانش مديريت کارریریبه از قبل بايد ارشد رهبران و که مديران کنندیم پیشنهاد

 .(0399شهرکی،  رزاد در کنند )نقل ارزيابی را سازمان خود فرهن 

 اين پژوهش سايبرنتیک، اهداف به دستیابی بر سازمانیفرهن  تأثیر به توجه با

دانشااه  یهادانشدده و عناصر سايبرنتیک در سازمانیفرهن  میان رابطه بررسی درصدد

 هر برای ایینهزم سازمانیفرهن بر  ماثرسايبرنتیک  یهاشاخصشناسايی  تا با است الزهرا

ارتقای  اصالح و  ريق از مزبور سازمان در مديريت دانش فرايند شدن ده بهتر

سايبرنتیک ارتبا ی با  یهاشاخصکه  رسدیمبه نظر  .فراهم شود سازمانیفرهن 

مسئله اصلی  .کنندیمدارند که به ارتقا و اصالح رن کمک  سازمانیفرهن  یهاشاخص

مدل  کهازرنجايی در مديريت دانش؛ هامدلانواع مختلای از  با توجه پژوهش اين است که

 سازمانیفرهن مهم در زمینه ارتبا ات سازمانی است با مدل  هایمدلسايبرنتیک يدی از 

يدديار به کار برد و يا  جایبهاين دو مدل را  توانیمتا ده اندازه همپوشانی دارد و ريا 

 ؟اينده ابن دو مدل مدمل يدديار هستند

 يبرنتیکسا یهاو شاخص یسازمانفرهن  یاناين پژوهش رن است که م یاصل یهفرض

رابطه دهار  یمعنادار یزانوجود دارد و در اين راستا م دارییدر دانشااه الزهرا رابطه معن

و مشورت(  ی( سازمانیيدپاردا) یسازرار ی،سازمان يریپذانطباق ی،عامل رسالت سازمان

 رزمون کند. يبرنتیکشدن در کاررا با مدل سا یردرر

و مااهیم هدايت  کنندهیمخود تنظ یهادانشی است که از دانشااه: سايبرنتیک، سایبرنتیک

. سايبرنتیک شودیمحسوب م هایستمو نوع پیشرفته نظريه س کندیبحث م کنندهیمو تنظ

 هایيژریها افزود. وو کوشش هایتبه کارريی فعال توانیيعنی فنی که با بدار بستن رن م

ی، پويايی، احتمال ررا بودن )عدم قطعیت(، وابسته اند از پیچیدرعبارت یدیسیستم سايبرنت

 .(0397به يدديار بودن و باز بودن )خداوردی، 

و نیز  هدف سايبرنتیک عالوه بر رسترش زبان و فنونی که ما را قادر به حل مسائل کنترل

ها تا با کمک رن هاستيشهيافتن مجموعه مناسبی از فنون و اند سازند،یبرقراری ارتباط م

( 0366کنیم )وينر،  یبندها را تحت مااهیمی مخصوص، ردهرن يژهبتوانیم مظاهر و
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کل جهان  یرندهدر بر ر یهااز نظام يی،هامنزوی، بلده مجموعه هایسايبرنتیک نه نظام

رخ داده در میان اجزای  هاییوستای. اين علم انبوه پدهدیقرار م یهستی را موردبررس

و  تا خواص، رفتار، پیشرفت کوشدیدهد و م یقرارم یپیچیده را موردبررس یهاظامفردی ن

را موردمطالعه قرار دهد. هدف از ابداع مااهیم و  ولیدشانو بازت ها را تعیین کندنابودی رن

 (.0366موجود در سايبرنتیک، رسیدن به اهداف زير است )لرنر،  یهاروش

کنترل، جنبة  یهانظام یهادر تمام يا برخی از رده مهمی که هاییت( شناسايی واقعال 

کنترل شده و تعیین علت  یهاخاص نظام هایيتعمومی دارند؛ ب( رشدار کردن محدود

ها است، که اين اصول و قوانین متعارف، تزمه ها( يافتن قوانین عامی که موردقبول نظامرن

و روابطی که  هایتاستااده از واقع یهارن است؛ ت( نشان دادن راه زیهر علم و هسته مرک

. در اين علم بايد هم به پیشرفت دهندیمربوط به فعالیت علمی انسان را تشدیل م يهنظر

 ها ارتباط برقرار کرد.و هم پیشرفت نظری توجه کرد و بین رن یکارکرد

و صورت علم هدايت و نظارت سازمان با تدیه بر بازخوردهای مناسب سايبرنتیک به الاوی

پیوندهای سست و سخت، زمینه توسعه ارتبا ات و تعامالت با محی  و واحدهای 

( بر اساس اين 5101، ینار)شوان سازدیمنظور خودتنظیمی رن فراهم مرا به یسازماندرون

، "نظارت و کنترل"دارای شش شاخص است:  نتیک،تعري ، الاوی مديريتی سايبر

بائوم،  یرن)ب "رهبری"و  "مراتبسلسله"، "تعامالت"، "نظارت"، "پیوند سست و سخت "

0449) 

 اصلی سایبرنتیک یهاشاخص

 اجتمگاعی  یهگا نظگام  تگا  کننگد یمکمک  سايبرنتیدی یهانظارت: كنترل یا نظارت الف.

کگه   معنگی  بگدين  .بخشگند  انتظگام  را خگود  هگای یگت فعال ماننگد سگازمان،   پیچیگده  و بگزر  

 را سگازمان  که رخدادهايی هناام وقوع به و دهندیم اعضا به اصالحی خود سازوکارهای

 و شناسايی کگرده  را خطاها منای، بازخورد هاییستمس ،دهندیمسوق  ناخوشايند جهتی به

 بگه  شروع خودکار  وربه ،ررداندبازمیخود  اصلی مسیر به را سازمان که دياری رويداد

 (0341 دادخواه،کند )یمفعالیت 
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 اجگزای  و عناصگر  وجگود  بگه  دارد اشگاره  سگخت  پیونگد  :سستت  و سخت پیوندهای ب.

 بروز موجب ،زيرسیستم يک در ت(ییر که ایرونهبه ،هازيرسیستم در مهم و زياد مشترک

 هر اينده به دارد، اشاره سست پیوند مرکزی هسته کهدرحالی .شد خواهد بقیه در ت(ییراتی

 مديريتی یهازيرسیستم میان ارتبا ات باشد، ترباثبات تخصصی هسته و سازمانی واحد ده

 بگا  سسگت  پیونگد  فرعی معموتً واحدهای و باشد ترمحدم محی  با ارتباط و ترسستبايد 

 (0396 و شعبانی، رراسته ،، صباغیان)بذرافشان .دارند يدديار

 بگائوم  بیگرن  ديگدراه  از سايبرنتیک الاوی در ریریتصمیم هایويژری :گیریتصمیم .ج

 يگا  تگدريجی  هگای ریگری تصگمیم  ،ریریتصمیم مراجع و منابع وجود از اندعبارت (0395)

 اقدام از پرهیز ،هافعالیت درستی معیار عنوانبه مشخصی  ی  يا محدوده تعیین ،یامرحله

 (0396 و شعبانی، رراسته ،، صباغیان)بذرافشان. تدانشی و سريع

 رغگاز  زمانی فرريند اين .کندیمعمل  علی مداری مثابهبه سايبرنتیک فرريند :تتعامال .د

 شود کگه  منجر سازمانی واکنشی به خارجی و داخلی محی  ت(ییرات در برخی که شودیم

 و رسگمی  هگای رگروه  مت(یگر، برخگی   رن بگر  ارگر  .کنگد یم اصالح را مت(یرها برخی ارزش

 هگای يتمحگدود از  مت(یگر  رن کگه  شگود  موجب ارزش در ت(ییر و کنند نظارت غیررسمی

 واحگدهای  از برخگی  يگا مگديريت   کگرد کگه   خواهگد  تگالش  رگروه  شگود،  خگار   مقبگول 

 قبگولی   یگ  قابگل   بگه  مت(یگر  کگه  زمگانی  تا سازمانی واکنش ت(ییر منظوربه را کنندهنظارت

 (0396 و شعبانی، رراسته ،، صباغیانبذرافشانوا دارد. ) ریریموضع به شود، داده بررشت

 و ت(ییگر  اهمیگت  بگه  ررگاهی  سازمان سايبرنتیک در رهبری هایيژریو برخی :رهبری .ه

از  حمايگت  سگازمان،  هگای فعالیگت  و سگازمان  شگناخت  در سگازمان،  پويگائی  و اصگالحات 

 سگازمان،  رهبگری  و در مگديريت  اعضگا  ساير دادن مشارکت سازمان، هایفعالیت مجموعه

در  ت(ییگر  ايجگاد  بگرای  فگراوان  یهگا تگالش  در مشگارکت  جگای بگه  هوشگمندانه  یهگا مداخله

 ايجگاد  و مگوردی  مگديريت  بگر،  تأکیگد  بنیگادی،  ت(ییگرات  از پرهیگز  ،سگازمانی  کارکردهای

 (0449است. )بائوم،  ارتبا ی هایسیستم

توضگی    منظگور بگه  اندشدهموجود که با يدديار ترکیب  هایمدلسايبرنتیک،  هایمدل

  گرح ايجگاد   منظگور بگه  هاسازمانمقامات دولتی و سیاسی در تمامی  یهانظامداونه  کهاين
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کنترل  یهانظاماست که  اين . تحقیقات باوم درباره مدل سايبرنتیک مدعیاندشدهيدپارده 

بگر   کلگی  صورتبهبازخورد منای و حساسی باشد که  یهاحلقه عنوانبه توانندیم هاسازمان

روی سطوح قابل قبولی از عوامل عملیگاتی نظگارت کنگد و ايگن عگاملی اسگت کگه رن را بگه         

بر عملیات خود از  ريق سازرار کردن  توانندیممديران . ررداندیمشراي  قبلی سازمان بر 

 .يندیاببه وجود  توانندیماين موارد  تأثیررذار باشند. هاسازمانمتعادل شده با  یهانظام

 سازمانیفرهنگ

 هگايی یگان بنبنیگادی، باورهگا و    یهاارزشبه  سازمانیفرهن ( معتقد است که 5110دانسون )

 نظگام يگا مگديريت    هگا ارزش. اعتقادات، شودیماستااده  هانظامديريت ماشاره دارد که برای 

 هگای فگر  پگیش و  هگا یگام پ. وی معتقد است کگه  ررددیمباعث تقويت اصول اولیه سازمان 

سگازمان دارد و بگر روی کارکنگان نیگز تگأثیر       یراهبردهگا فرهن  سازمان ارتباط نزديدی بگا  

بهتگرين   مثالعنوانبهاعضای سازمان، برای حل مسائل مربوط به انطبگاق بیرونگی ) .رذاردیم

شیوه برای حضور در عرصه بازارهگای جهگانی( و يدپگاردای درونگی )بهتگرين روش بگرای       

بهتگرين شگیوه جهگت حگگل      عنگوان بگه اينگدهای درون يگک سگازمان(    هماهنای و تقويگت فر 

مسگائل، فرهن  مدتوب و حتی غیر مدتوب سگازمان خگود را بگه اعضگای جديگد رمگوزش       

ت(ییگر   سگازمانی فرهنگ  با برخورداری از ظرفیت تزم برای ت(ییر و تبديل  روازاين. دهندیم

سگن،  و. )ترگردد یم پذيرامدان اعمگال افدگار و احساسات بخش عظیمی از اعضای سازمان

 (.65ص ، 0390زنگ  شگن، 

نگوروری و   -0 :از ديد رابینز شامل موارد ذيل اسگت  سازمانیفرهن  هایيژریورخی ب

توجگه بگه    -5.شگوند یمگ خطرپذيری: میزانی که کارکنان تشويق به نگوروری و خطرپگذيری   

توجگه بگه اعضگای     -3. کنگد  جزئیات: میزانی که مديريت بايد بگه نتگايو و دسگتاوردها توجگه    

و مشگارکت دادن افگراد بگه     ریگری تصگمیم ای کگه مگديريت بگه هناگام  سازمان: میزان توجه

: میزانگی کگگه بايگگد بگگه نتگگايو و      روردهگا رهتوجگه بگه    -9. دهنگد یمگ اعضگای سگازمان نشگان    

توجگه   -5. انجامگد یمگ  هایجهنتاجرايی که به اين  هايییوهشدسگتاوردها توجگه کنگد و نگه بگه 

 -6. شگود یمگ افگراد متمرکگز    و نگه حگول محگور تگیم     هگا فعالیگت به تیم: میزانی که کارهگا و  

 و نگه هسگتند    لگب جگاه و  بلنگدپرواز که افراد و اعضای سگازمان   یادرجه: میزان يا  لبیجاه
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 ر حاگ  بگ که سگازمان   یادرجهپايداری: میزان يا  -7. و تسلیم باشند زيرسربههمواره  کهاين

، ان)به نقگل از عسگاري   .وضع موجود تأکید دارد که اين رشد با روند و پیشرفت م(اير است

شگگده   ارائههای مختلای  شناسی ، رونهسازمانیفرهن در بررسی ماهوم  .(016، ص.0399

( 0کگه در جگدول شگماره )   مورد تطبیق و مقايسه قرار ررفتند سازمانیفرهن اسگت. انگواع 

 .نشان داده شده است

 (1931)رضوانی، خدم،  سازمانیفرهنگ. تطبیق انواع 1جدول 

 رونه دهارم رونه سوم رونه دوم رونه اول 

 توفیق مدار حمايت مدار وظیاه مدار مدارقدرت (0479) 0( و هندی0475هريسون )

 مشارکتیمشروط  کوشیسخت مرد خشن فرايندی (0495) 5ديل و کندی

 باز یهانظام رواب  انسانی اهداف عقالنی فرايند داخلی (0499) 3کوئین

 دموکراسی اییلهقب بازار یمراتبسلسله (0494) 9دشپاند و وبستر

 تربیت و ترويو همداری رقابت و شايستای کنترل (0449) 5اشنايدر

 يادریری تیمشارک رقابتی روکراتیکوب (0449) 6و اسلوکام رانهلري

 دموکراسی اییلهقب بازار یمراتبسلسله (0444) 7کوئین و کامرون

 پذيریانعطاف مشارکتی مأموريتی روکراتیکوب (0449) 9. دفترلريچارد 

 کاررفرينی مندیرضايت رقابتی روکراتیکوب (5119) 4دشپاند و فارلی

 ثبات مشارکتی مأموريتی سازراری (5110دنیسون )

دنیسگون انتخگاب    سازمانیفرهن مدل  سازمانیفرهن  هایمدلدر اين پژوهش از بین 

 را زيگر  هگای يتمز ديار هایمدل نسبت به دنیسون فرهنای شده است به دلیل اينده مدل

 تگرين يینپا تا ریریاندازه زندمیمحک  را رروهی رفتار شخصیت، ارزيابی جایبه :دارد

 در ررفتگه  کگار  بگه  ابعگاد  دارد سازمان يک کگاربر  سط  يک تمام در دهدیم انجام سط 

                         

1. Harrison and Hindi 

2. Deal and Kennedy 

3. Quinn 

4. Deshpande and Webster 

5. Schneider 

6. Hellringel and Slocum 

7. Cameron and Quinn 

8. Rechard El Dapht 

9. Deshpande and Farley 
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 اصگلی  ويژرگی  دهگار  دربرریرنگده  مگدل  ايگن  .هسگتند  اغیگار  مگانع  و افگراد  جگامع  مگدل 

 (0349، به نقل از فدايی، اندايش، 5110 ،یسوندن ( است شاخص 05 با سازمانیفرهن 

 (1002مدل مفهومی دنیسون )

بنا شده اسگت کگه تگأثیر    ارائه شده است، بر پايه دهار ويژری اصلی  0اين مدل که در شدل 

قوی بر روی عملدرد سازمانی دارند: درریری کاری، ثبات، سازراری و مأموريت. هريک 

 .شوندیم ریریاندازهتوس  عناصر داخلی خود  هايژریواز 

را  يشگان هاسگازمان ، کنندیمبه مردم  کاررمد تاويض اختیار یهاسازمان :تعهد به مشاركت

اعضگای دنگین   . پردازنگد یمگ انسگانی   هگای یتظرفو به توسعه  کنندیمتیمی ايجاد  صورتبه

که عضوی از سازمان هستند. افراد در تمامی سطوح احسگاس   کنندیماحساس  يیهاسازمان

مشگارکت دارنگد کگه بگر روی کارشگان تأثیررگذار اسگت و         هگا ریریتصمیمکه در  کنندیم

 هگای يژرگی ومستقیم با اهگداف سگازمان مگرتب  اسگت.       وربهکه کارشان  کنندیماحساس 

 .ظرفیت توسعه و توانمندسازی، ررايش تیمیاز:  اندعبارتدرریری کاری 

 خگوبی بگه  کاررمگد هسگتند کگه پايگدار بگوده و      يیهاسازمانتحقیقات نشان داده است  :ثبات

ای اصگلی، رهبگران و پیگروان     هاارزشاز  یاهدرمجموع. رفتار افراد ريشه باشندیمهماهن  

هماهنگ  و يدپاردگه شگده     خگوبی بگه سازمانی  هاییتفعالماهر هستند و  هاتوافقدر کسب 

، اصگلی  یهگا ارزشاسگت:   ریگری انگدازه قابگل است. اين ويژری بر اساس سه ويژری فرعگی  

 .هماهنایتوافق و 

ت(ییگرات مقگاوم هسگتند.     در برابگر هماهنگ  شگده اغلگب     خگوبی بگه  یهگا سازمان :سازگاری

و از اشگتباهات خگود درس    شگوند یمگ سازرار از  ريق مشگتريان خگود هگدايت     یهاسازمان

توسگعه   درصگدد مگداوم    گور بگه  هگا رنو توانايی و تجربه در ايجاد ت(ییرات دارند.  ریرندیم

فراهم کردن ارزش برای مشتريان خود هسگتند. ايگن ويژرگی دارای     منظوربهنايی سازمان اتو

 .استو يادریری سازمانی  بر روی مشتری تمرکزايجاد ت(ییرات،  زيرمجموعهسه 

کگه   يیهگا سگازمان مأموريگت باشگد.    سگازمانی فرهنگ  ويژرگی   تگرين مهگم شايد : مأموریت

تصگوير روشگنی از   موفگق   یهگا سگازمان ناموفق هستند.  معموتًمقصدشان کجاست  دانندینم

 بگگهو  پگگردازدیمگگی سگگازمان راهبگگرددارنگگد کگگه بگگه توصگگی  اهگگداف سگگازمانی و   اهگگداف
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. ايگن ويژرگی نیگز دارای سگه ويژرگی      ریگرد یمگ در نظگر  نیگز   را رتی سگازمان  اندازهایدشم

 .می باشد اندازدشمو ، اهداف راهبردیدستورالعمل 

 

 
 

 (1111) ینسوند سازمانیفرهنگ. مدل 1شکل 

 بگه  رن اهمیت امروزه و است ماثر سازمان یهاجنبه تمام بر سازمانیفرهن ، درنتیجه

 و تحگول  و ت(ییگر  را سگازمان  رهبران اساسی ییاهوظ مديريت، که دانشمندان است حدی

 و سگاختار  ازجملگه  سگازمانی  موضگوعات  تمگام  .دانندیم فرهنای مناسب یهاارزش وضع

اسگت   -سگازمان  مگديريت  فرهنگ   ويگژه بگه  -سگازمان  در حگاکم  فرهنگ   تأثیر تحت رفتار

 (0397 متین، زارعی)

، سگازمانی فرهنگ   شگناخت  مختلگ   هایمدل مطالعه و بررسی از پچ پژوهش اين در

 عنگوان بگه  سازمانیفرهن  شد. انتخاب پژوهش نظری مدل عنوانبه ،) 5110) یسوندن مدل

قگرار   مورداسگتااده شناسگايی وضگعیت کنگونی و بهبگود رن      منظگور به هادادهابزار رردروری 

 مگورد کگارايی   در رن هگای مشگی خگ   و سگازمانی فرهنگ   از زيادی کگه  انتقادات ررفت.

 زيگادی  نشگده  حگل  مشدالت است که رن نشانار شودیم انجام علمی در مقاتت سازمان

 رذاردیم تأثیر ارتبا ات )سايبرنتیک(غیرمستقیم بر روی الاوی  يا که مستقیم دارد وجود

راه

 بردی
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اجگرا   درسگتی بگه مديريت دانگش   مناسب، سازمانیفرهن  داشتن بدون که رسدیمنظر  و به

 .نخواهد شد

 پیشینه پژوهش

 سگگازمانیفرهنگگ انجگگام شگگده اسگگت.  سگگازمانیفرهنگگ بسگگیاری در زمینگگه  یهگگاپگگژوهش

 هگای یوهشگ  و هگا سگنت  ،ورسگوم رداب ادات،قاعت و هاارزش يدنواخت از نسبتاً یامجموعه

و  اللهگی سگی  در  نقگل  ( يابگد یمگ  انتقگال  و تسگهیل  سگازمان  اعضای توس  که است پايدار

 (.0397داوری، 

 مسگلم  یهگا ارزش از یامجموعگه  سگازمانی فرهنگ   ندمعتقد (5116) و کويین کامرون

 کگه  اسگت  موفقیگت  از تعاريای و انتظارات رروهی، حافظه اساسی، باورهای فر  شده،،

 در افگراد  کگه  کنگد یمگ  مگنعدچ  را رايجی ايدئولوژی رن و است موجود يک سازمان در

 در فرهناگی  ويژرگی،  دهار .است رنان هويت احساس بیانار و دارند همراه خود به ذهن

رسگالت   ( مأموريگت  و پذيریانطباق کار، سازراری، در ندش درریر (5110دنیسون ) مدل

 سگاختار  وجگود  مسگتلزم  دانگش  مگاثر  ( معتقدند کگه انتقگال  5114)0 ررت و مارکو .هستند)

 مديريت مانع يا مشوق تواندیم سازمان ساختار درونی و است سازمان فرهن  در خاصی

 (.0349در فدايی، اندايش، نقل (باشد. دانش

در پژوهش خود مدل دنیسون را در سازمان مديريت صنعتی  (،0396منوريان و بختايی )

قراردادند. نتايو حاصل از اين پژوهش نشان داد که سگازمان مگديريت صگنعتی     موردبررسی

متوسگ  و   ، سازراری و رسالت در حدپذيریانطباقدر هر دهار بعد درریر شگدن در کار، 

. سگگازمان مگگگديريت صگنعتی بهتگرين وضگعیت را در مت(یرهگگای     قگرار دارد  از متوسگ  بگاتتر  

 هگا شاخص، در برخی باوجودايندست رورده است.  هب پذيریانطباقدرریر شدن در کار و 

اسگگت. همچنگگین، در ايگن     اهداف و مقاصد نیازمنگد بهبگود هماهنای و پیوستای و ازجمله

ثابت سازمان مديريت صنعتی به سگمت منعطگ  تمايگل     -تحقیق مشخص شد  ی  منعط 

 .مشاهده نشده است توجهیقابل نیز اختالفخارجی  -داخلی و در  ی  تمرکز دارد

                         

1. Marco, D & Art 
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دنیسگگون را بگگر عملدگگرد  سگگازمانیفرهنگگ  ابعگگاد مگگدل( تگگأثیر 5119) 0يیلمگگاز و اررگگان

 پگذيری انطبگاق مگوردمطالعگه قراردادند. در اين تحقیق مشخص شد که بگرای بعگد    هاسازمان

دست رمده است. همچنین، نتايو تحقیگق   بیشترين امتیاز و بعگد سگازراری کمتگرين امتیاز به

تولیگدی دارد.   یهگا شرکتعملدرد  که بعد رسالت بیشترين تأثیر را بر افزايش دهدیمان نش

 ابعگگاد تحگگگت تگگأثیر شگگدتبگگههمچنگگین، توانگگايی شگگرکت در تولیگگد محصگگگوتت جديگگگد   

 باشدیمو سازراری  پذيریانطباق

مختلگگ  دینگگی   یهگگاسگگازمان( مگگدل دنیسگگون را در  5115) 5ونگگ  و ونگگ   ،مگگوبلی

 انگداز دشگم مبگل، شگاخص    تولیدکننگده  هگای سگازمان در  ازجملگه ردادنگد. قگرا موردسنجش

دسگگگت روردنگگگد. در  کمتگگگرين امتیگگگاز را بگگگه هگگاقابلیگگت بیشگگترين امتیگگاز و شگگاخص توسگگعة

 ررايگی مشگتری بیمگه شگاخص يگادریری سگازمانی بیشگترين امتیگگاز و شگگاخص    هایشرکت

دولتگگگی شگگگاخص يگگگادریری  هگگایبیمارسگگتاندسگگگت روردنگگگد. در  کمتگگرين امتیگگگاز را بگگگه

دسگگت روردنگگد و    سگازمانی بیشترين امتیاز و شاخص ت(ییرپگذيری کمتگگرين امتیگگاز را بگگه    

 و توسگعة بگگا فنگاوری بگات شگاخص يگادریری سگازمانی بیشگترين         هایشرکتدرنهايگت، در 

 .دست روردند کمترين امتیاز را به هاقابلیت

مگدل دنیسگون در    سبگر اسگا   سازمانیفرهن سی ابعاد ر( به بر0397رحیم نیا و علیزاده )

 هگای تحلیگل پیمايشگی بگود.   -. روش پگژوهش از نگوع توصگیای   نگد ختادانشااه فردوسی پرد

 بعد و بیشترين پذيریانطباق بعد ساخت که محقق را نتیجه اين تحقیق هایيافته از حاصل

 بین در همچنین، .اندروردهدست  به را امتیاز کمترين سازراری بعد و کار در شدن درریر

 اندررفته قرار باتيی در حد اندازدشم و ت(ییرپذيری هایشاخص رانهدوازده هایشاخص

 رورده کگه  دسگت  بگه  را امتیگاز  کمتگرين  سگازی  تگیم  و هماهنای مانند هاشاخص برخی و

 بگا  بعگد  دهگار  مقايسگة  جهگت  مت(یگره  دند واريانچ رنالیز روش از .باشندمی بهبود نیازمند

 هاشاخص و ابعاد ررديد که مشخص شد و استااده همديار با شاخص و دوازده يدديار

 منظگر  از کگه  داد نشگان  عگاملی  تحلیگل  نتايو همچنین، .است دارمعنگی تااوتشان  همديار با

 رذاردمی سازمانیفرهن  روی بر را بیشترين تأثیر اندازدشم دهندرانپاسخ

                         

1. Yilmaz, and Ergan 

2. Mobley,Wang and Fang 
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 الاگوی  یهگا شگاخص  کاربسگت  میگزان ( به بررسی 0340هاشم بیک، سیادت و هويدا )

 0394-0399 تحصگیلی  سگال  در اصگاهان  پزشگدی  علگوم  دانشگااه  مديريت سايبرنتیک در

 اعضگای  کلیگه  را رن رمگاری  جامعگه . بگود  پیمايشی - توصیای نوع از مطالعه اينپرداختند. 

تشگدیل دادنگد.    0394-0399تحصگیلی   سال در پزشدی اصاهان علوم دانشااه علمی هیأت

و  معیگار(  انحگراف  و میگاناین  درصگد،  توصگیای )فراوانگی،   رمار سط  دو در هاداده تحلیل

 مذکور شاخص هات هر یاناینم( انجام شد. نتايو نشان دادند که T)رزمون  استنبا یرمار 

 از میگزان اسگتااده   در اصاهان پزشدی علوم دانشااه ،باشدیم 3باتتر از ) متوس  سط  از

 .اسگت  برخگوردار  مناسگبی  جايااه از خود، هاییتفعال دهیسازمان در سايبرنتیک الاوی

 بیشترين و دارد الاو اين به ررايش مذکور، دانشااه است که رن از حاکی نتايو همچنین

 .است بوده 3.66 میاناین با مراتبسلسله شاخص با پیوند در ررايش

سگگايبرنتیک در اداره دانشگگااه  یهگگاشگگاخص( بگگه بررسگگی 0396) دياگگرانو  بذرافشگگان

هش از نوع پیمايشگی و توصگیای بگوده اسگت. جامعگه رمگاری       وفردوسی مشهد پرداختند. پژ

نیگز پرسشگنامه    هگا داده. ابزار رردروری اندبودهمشهد  فردوسیپژوهش کلیه مديران دانشااه 

اگوی سگايبرنتیک در اداره دانشگااه    است. نتايو نشان دادنگد کگه جاياگاه ال    یاساختهمحقق 

مطلگوبی قگرار    نسگبتاً ضعیت وکنترل و رهبری در ، ریریتصمیمفردوسی مشهد در سه سط  

 بايسگت یمگ در اين دانشااه ضعی  بگوده اسگت کگه     تعامالتو  مراتبسلسلهدارند، پیوندها، 

کگه هريگک از    يگابیم یدرمگ از بررسی پیشگینه پگژوهش    تدابیری در اين زمینه انديشیده شود.

 سگازمانی فرهنگ  سگايبرنتیک و   یهگا شگاخص عناصگر و   بررسیجدارانه به   وربهتحقیقات 

سگگايبرنتیک و  یهگگاشگگاخصلگگذا ايگگن پگگژوهش قصگگد بررسگگی ارتبگگاط بگگین     و  پرداختنگگد

تگأثیر   سگازمانی فرهنگ  د کگه ريگا سگايبرنتیک بگر     بگ دريا خواهگد یم دارد و سازمانیفرهن 

بگگین الاگگوی سگگايبرنتیک و    رابطگگه کگگهدرصگگورتیسگگت. و يگگا مجگگزا از رن ا  ریگگردیمگگ

و روابگ  بگین    سگازمانی فرهن بهبود عملدرد  منظوربه تواندیممحقق شود  سازمانیفرهن 

بگه ارتقگا و بهبگود     سگازمانی فرهن و همچنین  بیانجامد سايبرنتیکاعضای سازمان از الاوی 

 الاوی سايرنتیک نیز کمک کند.
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 پژوهش سؤاالت

تعهد به مشگارکت،   ااه الزهرادانش هایدانشددهدر  سازمانیفرهن اصلی  هایشاخص .0

 هگگایشگگاخصامتیگگاز  و در دگگه وضگگعیتی قگگرار دارنگگد   انطبگگاق، ثبگگات و مأموريگگت   

 ؟در دانشااه الزهرا داونه است سازمانیفرهن 

 داونه است؟دانشااه الزهرا  هایدانشدده دراصلی سايبرنتیک  هایشاخصارزيابی  .5

سگايبرنتیک داونگه    هگای شگاخص و  سازمانیفرهن اصلی  هایشاخصبین  همبستای .3

 است؟

سگايبرنتیک   هگای شگاخص و  سگازمانی فرهنگ  اصگلی   هگای شگاخص ارتباط معنايی بین  .9

 داونه است؟

و الاگوی سگايبرنتیک در دانشگااه     سگازمانی فرهنگ   هگای شگاخص  و ابعاد بین تااوت .5

 الزهرا داونه است؟

 یهگا دانشگدده و الاوی سايبرنتیک در بگین کارکنگان    سازمانیفرهن تااوت بین ابعاد  .6

 ؟دانشااه الزهرا داونه است

 فرضیه پژوهش

 و سايبرنتیک ارتباط معناداری وجود دارد. سازمانیفرهن مديريت بین 

 شناسیروش

مگگديريت و پیمايشگگی اسگگت. در ايگگن پگگژوهش رابطگگه میگگان      بردیرکگگاپگگژوهش از نگگوع  

 کارکنگان ناگر از   011پژوهش . جامعه رماری شودیمبررسی و سايبرنتیک  سازمانیفرهن 

ناگگر واجگگد  71بگگوده اسگگت کگگه از بگگین کگگل جامعگگه رمگگاری  الزهگگرا دانشگگااه یهگگادانشگگدده

شامل دو پرسشنامه است. پرسشنامه  هاداده. ابزار رردروری جامعه رماری بودند هایيژریو

پرسشگنامه   ؛ وبعگد اصگلی اسگت    9در قالب  االس 61( شامل 5110دنیسون ) سازمانیفرهن 

بگه هگر دو    دهگی پاسگخ مبنگای  (. 0494)بیگرن يگاوم،    باشگد یم ساال 35سايبرنتیک که شامل 

بگوده و از   SPSS19 هگا داده وتحلیگل تجزيگه است. ابزار  ایينهرز 5پرسشنامه مقیاس لیدرت 

، (KMO) تحلیل عگاملی ، تحلیل دند مت(یره، همبستای پیرسونرماری  استنباط یهارزمون
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تعیگین پايگايی و قابلیگت ا مینگان ايگن پرسشگنامه از        منظگور بگه  استااده شده اسگت.  Tرزمون 

و بگرای   94/1 سگازمانی فرهن ضريب الاای کرونباخ استااده شده است که برای پرسشنامه 

 به دست رمد. 41/1پرسشنامه سايبرنتیک 

 پژوهش هاییافته

دانشااه الزهرا تعهگد بگه مشگارکت،     یهادانشددهدر  سازمانیفرهن اصلی  یهاشاخص .0

 انطباق، ثبات و مأموريت در ده وضعیتی قرار دارند؟

 سگگازمانیفرهنگگ مربگگوط بگگه  یهگگادادهدر ايگگن بخگگش ابتگگدا نتگگايو حاصگگل از پگگردازش 

. میگاناین و انحگراف معیگار    شگده اسگت   ارائه انحراف معیارو  میاناین یهاشاخصبرحسگب 

( 0) شگماره در جگدول   سگازمانی فرهنگ  بر حسب دهار ويژری  دهندرانپاسخظرات کل ن

دارای بگاتترين میگاناین    درریر شگدن در کگار   شودیمکه مشاهده  رونههمان .اندشدهارائه 

در وضعیت نزديک به متوس  قرار دارد.  3 میاناین با مأموريت و سازراری( است و 3.55)

 در وضعیت نزديگک بگه مطلگوب و متوسگ  قگرار دارنگد.       سازمانیفرهن  یهاشاخصتمام 

نتیجگگه ررفگگت کگگه   تگگوانیمگگ( 3.07) سگگازمانیفرهنگگ بگگا توجگگه بگگه امتیگگاز    درمجمگگوع

قرار دارد و با توجه به نمرات رزمون  متوس در دانشااه الزهرا در وضعیت  سازمانیفرهن 

T سگازمانی فرهنگ  کور بگه الاگوی   دانشااه مگذ  سازمانیفرهن رات که الاوی  توانیم 

 است. تريکنزددنیسون 

 الزهرا دانشگاه یهادانشکدهدر  سازمانیفرهنگعاد اصلی بمیانگین و انحراف معیار ا. 1جدول 
 فراوانی سط  معنادار بودن tرزمون  انحراف معیار میاناین سازمانیفرهن ابعاد 

 71 1.10 35.55 1.79 3 مأموريت

 71 1.10 34.56 1.69 3 سازراری

 71 1.10 99.49 1.54 3.50 پذيریانطباقثبات يا 

 71 1.10 95.93 1.63 3.55 درریر شدن در کار

 71 1.10 35.99 1.63 3.07 سازمانیفرهن 
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 در دانشگاه الزهرا چگونه است؟ سازمانیفرهنگ یهاشاخصامتیاز 

بگگرای   رمگده دسگت بگه بگر اسگاس میگگاناین امتیگگاز      دهگد یمگ که جگدول دو نشگان     ورهمان

 (،3.59) توانمندسگازی  یهگا شگاخص دانشگگااه،   سگازمانی فرهنگ   رانةدوازده یهاشاخص

کگه نشگگان از   انگد بگوده از بیشگترين امتیگاز برخگوردار     (3.00) ت(ییرپگذيری  و (3.95) هگا ارزش

 (5.4) اهداف. همچنگین، شگاخص داردمگوردمطالعگه در جامعه  هاشاخصمطلوب بودن اين 

. اين امر رويای اين مطلگگب  اندشدهاز کمتگرين امتیگاز برخوردار  (5.94) هایتظرفو توسعه 

مناسگبی برخگوردار نبگوده و نیگاز      از وضعیت، شگراي  دانشگااه هاشاخصاسگت کگه در ايگن 

 .دارد سازمانیفرهن بگه توجگه بیشگتر بگرای انسگجام 

 دانشگاه الزهرا یهادانشکده سازمانیفرهنگ گانۀدوازده یهاشاخصامتیاز  .1جدول 

ص
اخ
ش

 ها

شم
د

داز
ان

 

ف
دا
اه

 

ت
جه

ی
ریر
 

رد
اهب
ر

ی  ی
ریر
ياد

نی
زما
سا

ی 
دار
ی م
شتر
م

 

ی
ذير
یرپ
ت(ی

 

ای
اهن
هم

 

فق
توا

 

ش
رز
ا

ها
 ی

ی
یاد
بن

 

عه 
وس
ت

ظرف
ت
ی

 ها

هی
رو
رر
کا

ی 
ساز
ند
انم
تو

 

 3.59 3.35 5.94 3.95 3.05 3 3.00 3 5.43 3.0 5.4 3 میاناین

انحراف 

 استاندارد
1.90 1.43 1.45 1.40 1.75 1.70 1.73 1.66 1.73 1.47 1.93 1.71 

 

 
 الزهرادر دانشگاه  سازمانیفرهنگ یهاشاخص. 1نمودار 

%60, چشم انداز

%58, اهداف جهت گیری  

%63, راهبردی

, یادگیری سازمانی

59%

,  مشتری مداری

%60, هماهنگی%60تغییر پذیری، 60%

%62.4, توافق

…ارزش های 

,توسعه ظرفیت ها

58%

%67,کار گروهی
%71, توانمند سازی
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دانشکگاه الزهکرا    یهکا در دانشککده اصلی سایبرنتیک  یهاشاخص یابیارز .1

 چگونه است؟

بیشترين امتیگاز را   3.55میاناین کنترل و نظارت برابر با  دهدیمنشان  5که جدول   ورهمان

و  مراتگگبسلسگگله شگگاخصبیگگانار ايگگن اسگگت کگگه در وضگگعیت مطلگگوبی قگگرار دارد. کگه   دارد

کمترين امتیاز مربوط بگه  قرار دارد.  مطلوب در وضعیتنیز  3.57و  3.39با میاناین  تعامالت

 يگت درنها قگرار دارد.  زديگک بگه متوسگ    ن( است کگه در وضگعیت   3میاناین ) ریریتصمیم

 Tبگا بررسگی رزمگون     در وضگعیت مطلگوب قگرار دارد.    3.54الاوی سايبرنتیک بگا میگاناین   

بگه الاگوی   د نگ اسگت کگه تمايگل دار    ایرونگه بگه  هگا شگاخص وضگگعیت  کگه   شويممیمتوجه 

 سايبرنتیک متمايل شوند.

 الزهرا دانشگاه یهادانشکدهدر  سایبرنتیکالگوی میانگین و انحراف معیار ابعاد اصلی . 1جدول 

 فراوانی سط  معنادار بودن Tرزمون  انحراف معیار میاناین ابعاد الاوی سايبرنتیک

 71 1.10 93.9 1.67 3.55 کنترل و نظارت

 71 1.10 30.0 1.96 3.50 رهبری

 71 1.10 30.7 1.96 3.57 تعامالت

 71 1.10 56.5 1.47 3 ریریتصمیم

 71 1.10. 35.7 1.95 3.59 پیوندها

 71 1.10 35.9 1.97 3.39 مراتبسلسله

 71 1.10 33.5 1.64 3.54 سايبرنتیک

و الگکوی سکایرنتیک    سکازمانی فرهنگ یهاشاخصبین ابعاد و  همبستگی. 3

 چگونه است؟

و  سگازمانی فرهنگ   ابعگاد  بگین  پیرسگون  همبسگتای  کگه ضگريب   دهگد یمگ نشگان   3جگدول  

رهبگری و   (،1.90) پیوندها با تعگامالت  شاخص دو بین همبستای میزان بیشترين سايبرنتیک

همچنگین بگین    دارای بیشترين امتیاز هستند.( 1.75) ثبات و سازراریو  (1.76) ریریتصمیم

استدتل کرد کگه   توانیم. (1.53کمترين میزان همبستای وجود دارد. ) کنترلبا  سازراری

وضگعیت   تصگوير  اهگداف خگود داشگته باشگد و ارگر      و هگا فعالیتکنترل بر روی ارر سازمان 

کارهگا در بگین    دهگی سگازمان سگازراری و   ،مطلوب از رينده در بگین کارکنگان ايجگاد ندنگد    
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. ارر رهبگری بگا مگديريت مناسگب در سگازمان ايجگاد شگود        يابدیمکاهش  کارکنان سازمان

بگه کگار صگورت     بر اعمال و رفتارهگای سگازمان، سگازراری بهتگر و نیگز تعهگد       یبهترکنترل 

که بین عناصر سگايبرنتیک   شودیم همبستای مشاهده یازهایامت مشاهدههمچنین با  .ریردیم

 کمترين همبستای را با ساير عناصر دارد. کنترلهمچنین  همبستای ضعیای وجود دارد.

 سایبرنتیک گانهشش و ابعاد سازمانیفرهنگ چهارگانۀ ابعاد بین ارتباط میزان .9جدول 

یر  
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د
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 1.53 1.34 1.59 1.5 1.50 1.36 91.6 * 91.7 66.1 0 درریر شدن در کار

 1.59 1.34 1.59 1.51 1.6 1.53 1.57 1.75 0 66.1 سازراری

 65.1 1.94 1.55 1.6 1.65 1.39 1.75 0 57.1 * 97.1 ثبات

 31.6 1.50 61.6 51.5 6.1 1.93 0 75.1 1.57 91.6 مأموريت

 1.35 1.95 1.99 194 55.1 0 1.93 1.39 1.53 1.36 کنترل

 1.59 1.6 * 57.1 1.65 0 55.1 6.1 1.65 1.51 1.50 رهبری

 1.66 * 09.1 * 67.1 0 1.65 1.94 1.55 1.6 1.99 1.5 تعامالت

 1.71 1.70 0 1.76 1.75 1.99 1.66 1.66 1.59 1.59 ریریتصمیم

 1.94 0 1.70 * 09.1 1.6 1.95 1.50 1.94 1.34 1.34 پیوندها

 0 1.69 1.79 1.66 1.59 1.35 1.63 1.65 1.59 1.53 مراتبسلسله

 یهکا شکاخص و  سکازمانی فرهنکگ اصلی  یهاشاخصبین معنایی  ارتباط .4

 سایبرنتیک چگونه است؟

بیشگترين   نتیجه ررفت که توانیمبودن،  معنادارکه با توجه به مقدار  دهدیمنشان  9جدول 

درریگری در  ثبات بگا رهبگری،    ،و پیوندها ریریتصمیم بامیزان ارتباط معنايی بین سازراری 

کگه نشگان داده     گور همان(. =sig 1.1)است  مراتبسلسلهو  و پیوندها ، کنترلکار با رهبری

الاگوی سگايرنتیک ارتبگاط     یهگا شگاخص بگا   سگازمانی فرهنگ   یهگا شگاخص اکثگر   شودیم

بیشترين ارتباط معنايی  سازمانیفرهن رهبری با عناصر  شاخص  ورینهممعناداری دارند. 

 دارد. را
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 و سایبرنتیک سازمانیفرهنگ بین ارتباط میزان .4 دولج

 سايبرنتیک

 سازمانیفرهن 
 مراتبسلسله ریریتصمیم پیوندها تعامالت رهبری کنترل

 1 1.17 1 1.53 1 1 درریر شدن در کار

 1.13 1.14 1.06 1.33 1 1.35 ثبات

 1.06 1 1 1.13 1.59 1.10 سازراری

 1 1.13 1.16 1.15 1 1.16 مأموريت

و الگکوی سکایبرنتیک در بکین کارکنکان      سازمانیفرهنگبین ابعاد  تفاوت .5

 دانشگاه الزهرا چگونه است؟

 ؛ کگه sigاست و نیگز مقگدار    1.94با  برکه برا KMOبه مقدار  با توجهنشان دادند که  هايافته

و نیگز بگین    انگد مناسببرای تحلیل عاملی  هادادهنتیجه ررفت که  توانیماست  1.11برابر با 

 همبستای وجود دارد. یرهامت(

 4تحقیگق از بگین    ايگن  اصگلی در  یهگا شگاخص  روش و یسازخالصه یوهش از با استااده

درصگد کگل واريگانچ را     73( که و تعامالت ثباتعامل اصلی وجود دارد ) دوعامل اصلی، 

(، %94) ریگری تصگمیم یگل  تحل يوبگر اسگاس نتگا   که  دهدیمنشان  6جدول  .دهندیمیل دتش

( و مأموريگت  %90، ثبگات ) بیشترين تأثیر را روی سگايبرنتیک ( %79) رهبری (%93) تعامالت

نتگگايو ضگگرايب ابعگگاد  6جگگدول  دارنگگد. سگگازمانیفرهنگگ  را بگگر رویبیشگگترين تگگأثیر  (90%)

 .دهدیمن او سايبرنتیک را نش سازمانیفرهن 

 تعامالت و ثبات اصلی در عوامل سازمانیفرهنگابعاد  یبضرا. 6جدول 

 سازمانیفرهن 
 عوامل اصلی

0 5 
 -1.37 1.75 درریر شدن در کار
 -1.99 1.79 سازراری
 - 1.35 1.93 ثبات
 - 1.07 1.90 مأموريت
 1.5 1.59 کنترل
 1.19 1.79 راهبری
 1.34 1.93 تعامالت
 1.59 1.75 پیوندها
 1.05 1.94 ریریتصمیم
 - 1.16 1.79 مراتبسلسله
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و الگوی سایبرنتیک در  سازمانیفرهنگ یهاشاخص و ابعاد بین تفاوت .6

 دانشگاه الزهرا چگونه است؟

 .اسگت  شگده  ررفتگه  کگار  بگه  مت(یره دند واريانچ رنالیز روش نه عامل اصلی مقايسة برای

  وربه ،ديارعبارتبه

 در شگدن  درریگر  و سازراری ،پذيریانطباق ،مأموريت به افراد پاسخ میاناین زمانهم

 و ررديگده  مقايسگه  مت(یگره  دنگد  واريگانچ  رنالیز روش با سايبرنتیک یشاخصو شش  کار

 از رزمون تحلیل واريانچ دند مت(یره هاتااوت تشخیص جهت رنااه

(MANOVA). بگین رروهگی بگین     تگأثیرات کگه   دهگد یمگ نشگان   9جدول . شد استااده

 سگازمانی فرهن  سازراری عامل در پیوندها عاملدر ايبرنتیک، سو  سازمانیفرهن عوامل 

پیونگدها   عامگل بگه ايگن معنگا کگه ت(ییگر در       دارد. بسزايی تأثیرات( .sig =1 ر)با توجه به مقدا

عوامگل درریگری کگاری بگا پیونگدها،       ارردگه  .رگردد یمگ موجب ت(ییر و تأثیر در سازراری 

و رهبری با مأموريت، سازراری با تعامالت، ثبات بگا تعگامالت و پیونگدها نیگز      ریریتصمیم

 تأثیر دارند.

 و سایبرنتیک سازمانیفرهنگعوامل  بین گروهی تأثیرات. 7جدول 

ابعاد 

 یسازمانفرهن 
 ابعاد سايبرنتیک

مجموع 

 مربعات
 .F Sig مربع میاناین

قدرت 

 مشاهده

 درریری کاری

 کنترل .0

 یرهبر .5

 تعامالت .3

 یوندهاپ .9

 ریریتصمیم .5

 مراتبسلسله .6

4.69 

6.35 

01.9 

05.9 

7.99 

9.09 

1.51 

1.33 

1.55 

1.90 

1.34 

1.95 

0.63 

1.96 

0.0 

5.6 

0.09 

0.5 

1.05 

1.65 

1.34 

1.10 

1.39 

1.56 

1.75 

1.95 

1.59 

1.45 

1.59 

1.63 

 مأموريت

 کنترل .0

 یرهبر .5

 تعامالت .3

 یوندهاپ .9

 ریریتصمیم .5

 مراتبسلسله .6

4.3 

06.9 

00.57 

4.4 

07.3 

01.6 

1.95 

1.76 

1.50 

1.95 

1.79 

1.99 

0.3 

0.4 

0 

0.9 

5.3 

0.9 

1.55 

1.15 

1.96 

1.09 

1.10 

1.07 

1.69 

1.97 

1.53 

1.75 

1.43 

1.75 
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 سازراری

 کنترل .0

 یرهبر .5

 تعامالت .3

 یوندهاپ .9

 ریریتصمیم .5

 مراتبسلسله .6

00.55 

7.94 

00.5 

06.9 

9 

00.5 

1.56 

1.34 

1.57 

1.95 

1.9 

1.56 

0.6 

0.35 

0.4 

5.9 

1.49 

0.55 

1.05 

1.55 

1.19 

1 

1.59 

1.09 

1.74 

1.64 

1.99 

1.47 

1.94 

1.96 

 ثبات

 کنترل .0

 یرهبر .5

 تعامالت .3

 یوندهاپ .9

 ریریتصمیم .5

 مراتبسلسله .6

5 

4 

03.3 

03.9 

00.6 

4.5 

1.56 

1.97 

1.65 

1.75 

1.60 

1.99 

1.76 

0.6 

5.5 

5.5 

0.9 

0.3 

1.7 

1.00 

1.15 

1.10 

1.09 

1.59 

1.34 

1.74 

1.45 

1.45 

1.75 

1.67 

 فرضیه پژوهش

 .داردنمعناداری وجود  تااوتو مدل سايبرنتیک  سازمانیفرهن  مديريت ینب .0

و  سگازمانی فرهنگ   یهگا شگاخص بین  =.Sig .1 با توجه به مقدار دهدیمنشان  9جدول 

( 1.67مدل سايبرنتیک ارتباط معناداری وجود دارد. همچنین با توجه به همبستای پیرسون )

 .بین اين دو الاو وجود دارد همبستای مثبتی

 و مدل سایبرنتیک سازمانیفرهنگارتباط بین  .8جدول 

 فراوانی کوواريانچ sigمقدار  همبستای پیرسون 

 71 1.34 0,001 1.67 / سايبرنتیکسازمانیفرهن 

 گیرییجهنتبحث و 

 از ررگاهی  سگازمان،  يگک  اعضگای  عملدگرد  و رفتگار  بررسگی  و سگازمان  شگناخت  جهگت 

 انجام برای لذا .ريدیم حساببه مهم و بنیادی رامیو الاوی سايبرنتیک  سازمانیفرهن 

به  ضروری امری مجموعه رن و الاوی فرهن  به توجه سازمان در جديدی اقدام هررونه

 شگامل  سگازمانی فرهنگ   بعگد  دهگار  که داد نشان تحقیق اين از حاصل نتايو .رسدیمنظر 

 که است حاکم الزهرا دانشااه در کار در شدن درریر و سازراری ،پذيریانطباق رسالت،

 قبلگی  تحقیقگات  در کگه  باشگد یمگ  دنیسگون  سگازمانی فرهن  مدل تأيید بر دال موضوع اين
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، سگازمانی فرهنگ   یهگا شگاخص از بگین  . اسگت  شگده  کگاربرده بگه  نیگز  رران پژوهش توس 

در  3( اسگت و مأموريگت و سگازراری بگا میگاناین      3.55باتترين میاناین درریری در کار )

 سگگازمانیفرهنگگ فرعگگی  یهگگاشگگاخصاز بگگین  بگگه متوسگگ  قگگرار دارد. وضگگعیت نزديگگک 

برخگوردار   از کمتگرين امتیگگاز ( 5.4) اهدافشگاخص  و بیشترين امتیاز (3.59) توانمندسازی

در وضعیت نزديگک بگه مطلگوب و متوسگ  قگرار       سازمانیفرهن  یهاشاخصتمام  هستند.

نتیجگگه کگگه   تگگوانیمگگ( 3.07) سگگازمانیفرهنگگ بگگا توجگگه بگگه امتیگگاز    درمجمگگوعدارنگگد. 

اين امر رويگای ايگن مطلگگب    دانشااه الزهرا در وضعیت متوس  قرار دارد.  سازمانیفرهن 

اهداف دقیق و منسجم در بین کارکنگان شگااف و روشگن    ، هاشاخصايگن  یندر باسگت کگه 

 هگای یگت ظرفتوسعه  منظوربهدقیق  يزیربرنامهاز ابهام قرار دارد. همچنین  یاهالهنبوده و در 

دقیقگی در   یهگا ارزشو  یراهبگرد  ریگری جهگت  ارردگه کارکنان نیز صورت نارفته اسگت  

. همچنگین،  دارد سازمانیفرهن نیاز بگه توجگه بیشگتر بگرای انسگجام  سازمان حاکم است که

 بیشترين امتیگاز را دارد  3.55میاناین کنترل و نظارت برابر با  سايبرنتیک، یهاشاخصاز بین 

کگگه بیگگانار ايگگن اسگگت کگگه در وضگگعیت مطلگگوبی قگگرار دارد. کمتگگرين امتیگگاز مربگگوط بگگه      

 يگت درنهاقگرار دارد.   ( است کگه در وضگعیت نزديگک بگه متوسگ      3)میاناین  ریریتصمیم

 اسگت  حگاکی  نتايو اين .در وضعیت متوس  قرار دارد. 3.54الاوی سايبرنتیک با میاناین 

 کگاری  یهارروه ايجاد و کنترل و نظارت جهت در بیشتریتالش  بايد الزهرا دانشااه که

حچ تعلق به سازمان داشته باشگند و   و شده متعهدتر کارشان کارکنان به اينده تا دهد انجام

 همبسگتای  ضگريب نتايو نشان دادند کگه   را اجرا نمايند. اخذشدهنیز بهتر بتوانند تصمیمات 

 شگاخص  دو بگین  همبسگتای  میگزان  بیشترين و سايبرنتیک سازمانیفرهن  ابعاد بین پیرسون

( 1.75و ثبگات و سگازراری )   (1.76) ریگری تصگمیم (، رهبگری و  1.90پیوندها بگا تعگامالت )  

دارای بیشترين امتیاز هستند. همچنگین بگین سگازراری بگا کنتگرل کمتگرين میگزان همبسگتای         

روشگن و دقیقگی از    انگداز دشگم استدتل کرد که ارر سگازمان   توانیم(. 1.53وجود دارد. )

اهداف خود داشته باشد و ارگر وضگعیت مطلگوب از رينگده در بگین کارکنگان ايجگاد ندنگد،         

. ارگر رهبگری بگا    يابگد یمگ کارها در بین کارکنان سگازمان کگاهش    دهیسازمانسازراری و 

بر اعمگال و رفتارهگای سگازمان،     یبهتر ریریتصمیممديريت مناسب در سازمان ايجاد شود 
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همبسگتای   یازهگای امت. همچنین با مشاهده ریردیمتر و نیز تعهد به کار صورت سازراری به

 کگه  يیهگا سگازمان  وجگود دارد.  مثبتی که بین عناصر سايبرنتیک همبستای شودیم مشاهده

 پگذيری انطبگاق  و درونگی  يدپگاردای  لگذا  .يابنگد یم ت(ییر یسختبه هستند منسجم خوبیبه

 یلهوسگ بگه  سگازرار  یهگا سگازمان . رورد حساببه سازمان برتری و مزيت توانیم را بیرونی

 و ظرفیت و ریرندیم عبرت خود اشتباه از هستند، پذيريسکر ،شوندیم هدايت مشتريان

 جهگت  بگه  سگازمان  توانگايی  بهبگود  حال در مستمر  وربه هارن .دارند را ت(ییر ايجاد تجربة

 تجربگه  بهتگری  عملدگرد  معمگوتً  هگا سگازمان  ايگن  .هسگتند  مشگتريان  برای شدن قائل ارزش

کگه سگازراری بگا     حگاکی از رن اسگت   هايافته ینهمچن .(0399)رحیم نیا، علیزاده،  .اندکرده

بیشگترين   .sigبگا توجگه بگه مقگدار      و نیگز  کننگد یممستقل از هم عمل  يباًتقررسالت سازمانی 

کگگه  نشگگانار رن اسگگت کگگه، پیونگگدها و رهبگگری اسگگت ریگگریتصگگمیممیگگزان ارتبگگاط معنگگايی 

 تگر یگق دقو با مديريت رهبری بهتر و  دقیق و مشخص مراتبسلسلهرواب  دارای  یهاسازمان

 همچنگین . کنندیمعمل  یماثرتر  وربهو مشارکت جمعی کارکنان  ریریتصمیمدر زمینه 

بگا يدگديار تاگاوت     سگازمانی فرهنگ  و  سگايبرنتیک  یهگا شگاخص نشگان داد کگه    9 جدول

ثبگات و  دو عامگل اصگلی وجگود دارد )   همچنگین از بگین نگه عامگل اصگلی،       معناداری ندارنگد. 

بگر اسگاس   نشان داد کگه   6جدول  .دهندیمیل ددرصد کل واريانچ را تش 73( که تعامالت

( و %90(، بیشگگترين تگگأثیر را روی سگگايبرنتیک، ثبگگات ) %94) ریگگریتصگگمیمیگگل تحل يونتگگا

تحقیگق   شاخص ده مقايسة برای. دارند سازمانیفرهن  را بربیشترين تأثیر  (%90مأموريت )

 بعگد  يگک از ايگن ده  هر کگه مشخص شد  .شد. استااده مت(یره دند واريانچ رنالیز روش از

سگايبرنتیک بگا   نتگايو پگژوهش نشگان داد کگه      يتگاً نها .ندارنگد  يدگديار  بگا  یمعنگادار  تااوت

و بگا  شگته  بگا يدگديار دا   معنگاداری  ارتبگاط  =sig 110,1با توجگه بگه مقگدار     سازمانیفرهن 

 يدديار همپوشانی دارند.

سگازراری   بعگد  و امتیگاز  بیشترين کار در شدن یردرر بعد ،(0397) اردتن پژوهش رد

 در کارکنگان  کگه  دهگد یمگ  نشگان  موضگوع  ايگن  .انگد رورده دسگت  بگه  را امتیگاز  کمتگرين 

  ريگق  از کارکنگان  کگردن  توانمنگد  جهت در و شوندیم داده دخالت بیشتر هايزیربرنامه

 بعگد  دياگر،   گرف  از .اسگت  ررفتگه  صگورت  بیشگتری  تگالش  ارتبا ات و هامهارتبهبود 
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 نشگان  امگر  ايگن  کگه  اسگت  رورده دسگت  بگه  را بیشگتری  امتیاز الزهرا دانشااه در مأموريت

در  کارکنگان  مشگارکت  بگا  همگراه  تگر یشگرفته پ و جديد یهاروش از الزهراه دانشاا دهدیم

 بعگد  کگه  داد نشگان  دياگری  تحقیگق  نتايو .است کرده استااده انجام رسالت سازمانی خود

. انگد روردهکمتگرين امتیگاز را بگه دسگت      امتیگاز و بعگد رسگالت    بیشترين کار در شدن درریر

مدل دنیسون در دانشااه فردوسی  سازمانیفرهن بررسی ابعاد . (0396بختايی،  و )منوريان

بیشگترين امتیگاز را کسگب     پگذيری انطبگاق ( نشان داد که بعد 0396م نیا، علیزاده، مشهد )رحی

کرده است و بعد سازراری و درریر شدن در کار کمترين امتیاز را کسب کگرده اسگت. در   

در وضگعیت مطلگوب قگرار     انگداز دشگم و  ت(ییرپگذيری شاخص  رانهدوازده یهاشاخصبین 

نتگايو  در وضعیت نامطلوبی قرار داشگتند.  ررفتند و برخی ديار مانند هماهنای و تیم سازی 

 ا بگگربیشگگترين تگگأثیر ر انگگدازدشگگم دهنگگدرانپاسگگختحلیگگل عگگاملی نشگگان داد کگگه از منظگگر  

است. پژوهشی ديار با عنوان بررسی الاوی سايبرنتیک در دانشگااه   تهداش سازمانیفرهن 

نشگان داد کگه    (0340)هاشگم بیگک، سگیادت و هويگدا،      0394-0399 یهگا سگال اصاهان در 

 علگوم  دانشگااه  ،باشگد یمگ  ( بگاتتر 3متوسگ  )  سگط   از مگذکور  شاخص هات هر نیمیانا

 خگود،  هاییتفعال دهیسازمان در سايبرنتیک الاوی از میزان استااده در اصاهان پزشدی

 مگذکور،  دانشااه است که رن از حاکی نتايو همچنین .است برخوردار مناسبی جايااه از

 میگاناین  بگا  مراتگب سلسله شاخص با پیوند در ررايش بیشترين و دارد الاو اين به ررايش

مگدل   اسگاس  بگر  رن دهاررانگه  ابعگاد  و سازمانیفرهن  مت(یرهای میاناین است. بوده 3.66

نتايو پگژوهش حاضگر( کگه     مانندبهاست ) 3.75است. میاناین مت(یر مأموريت  55.3 یسوندن

تعهگد بگه مشگارکت     یهگا شگاخص سگازمان دارد. همچنگین    بخگش يترضگا نشان از وضعیت 

در . انگد شگده ( در وضعیت مطلوبی ارزيگابی  3.65(، سازراری )3.99) پذيریانطباق(، 3.35)

مطالعگه مگوردی دانشگااه فردوسگی     ها )دانشااهپژوهش جايااه الاوی سايبرنتیک در اداره 

 شگگاخص( نشگگان داد کگگه دانشگگااه فردوسگگی مشگگهد در سگگه      0396مشگگهد( )بذرافشگگان،  

 شگاخص مطلگوبی برخگوردار اسگت و سگه      نسگبتاً ، کنترل و رهبری در وضگعیت  ریریتصمیم

 ايگن  نتگايو  ،يگت درنها و تعامالت در وضعیت نامطلوبی قگرار دارنگد.   مراتبسلسلهپیوندها، 

 بعد دهار هر در دنیسون ماهومی مدل به توجه با الزهرا دانشااه که است رن بیانار تحقیق
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 (3.07میگاناین  ) متوسگ   حگد  در سازراری و رسالت ،پذيریانطباق کار، در شدن درریر

 .دارد قرار

 تاپیشنهاد

بايگد   سگازمانی فرهنگ   یهگا شگاخص  و ابعگاد  از يگک  هگر  بهبگود  و ارتقگا   جهگت  بنابراين،

سگايبرنتیک   یهاازنظر شاخص همچنین .ریرد صورت شدهيزیربرنامه و مشخص اقداماتی

کگه اسگتااده از مگدل     رسگد یمگ بگه نظگر    قگرار دارد. ( 3.54)در وضگعیت متوسگ    دانشااه نیز 

نسگبت بگه    هگا رنشگده و بگر ديگدراه     سايبرنتیک باعث تعامل بیشتر بین کارکنگان و مگديران  

 هگای یشگرفت پسگازمانی نظگر دارد. در رينگده نیگز بگا توجگه ت(ییگرات و         یهگا برنامهاهداف و 

ارتبا ی و ا العاتی اين مگدل نیگاز بگه تدمیگل و بهبگود دارد. مگدل سگايبرنتیک         هاییفناور

 ،زيگرا قگدرت و توانگايی کمتگر در ارتبا گات      شودیمسازمان باعث افزايش کارريی سازمان 

مگدل سگايبرنتیک و    يریپگذ استااده، نتايو ی ورکلبه. شودیمسبب کاهش کارايی سازمان 

و  کگگه مگگدل سگگايبرنتیک   در جامعگگه رمگگاری پگگژوهش نشگگان دادنگگد     مانیسگگاز فرهنگگ 

مگديران  نتیجگه ررفگت کگه     توانیمبنابراين ؛ متوس  قرار دارنددر وضعیت  سازمانیفرهن 

سگگازمانی خگگود را  هگگاییگگتفعالجامعگگه رمگگاری پگگژوهش بگگر اسگگاس مگگدل سگگايبرنتیک بايگگد 

کگه در ايگن زمینگه نقگاط      رسگد یمگ ظر پژوهش به ن هایيافتهکنند که با توجه به  دهیسازمان

در فضگای   سگازمانی فرهنگ  ضعای وجودی دارد. با توجه به داردوب مگدل سگايبرنتیک و   

و بهبگود عملدگرد   راگت کگه فضگای موردنیگاز بگرای توسگعه        تگوان یم، شدهی توصرماری 

 .مديران وجود دارد

 منابع

سگازمان   در دانگش  مگديريت  سگاز زمینگه  عوامگل  بررسگی  (.0395شگهرکی، زهگره )   رزاد

کارشناسگی   نامهپايان .0397-0399تحصیلی  سال در بوشهر استان وپرورشرموزش

 .بوشهر بوشهر، واحد اسالمی رزاد دانشااه ،ارشد

 .نو پیوند :تهران ،سازمان در دانش مديريت . (0395) عادل صلواتی، حسین سید ابطحی،
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سگازمان -بگا ياگانای فگرد  سازمانیفرهن بررسی رابطگه بگین  .(0397) محمدرضا ردتن،ا

 نامگه يگان پا .(و کردسگتان  کرمانشگاه  همگدان، )دولتگی غگرب کشگور     یهگا در دانشااه

 .کارشناسگی ارشد، دانشااه اصاهان

ياگاه  جا(. 0396، مجتبی، صگباغیان، زهگرا، رراسگته، حمیدرضگا، شگعبانی، بختیگار )      بذرافشان

فصگلنامه   .(مگورد: دانشگااه فردوسگی مشگهد    ) هگا دانشااهالاوی سايبرنتیک در اداره 
 .35-5 ،(0) 9، یروانشناسمطالعات تربیتی و 

 از رن رهبری و علمی سازمان ،کنندمی کار داونه هادانشااه(. 0395) رابرت بائوم، بیرن
 ريگزی برنامه و پژوهش موسسه :رراسته. تهران حمیدرضا . ترجمهسايبرنتیک منظر

 .عالی رموزش

 مديريت الاوی کارریریبه میزان(. 0343) اهللروح، دلدار، ابراهیم، رمضانی، شهیر توفیق،

 هایپژوهش. کشور منتخب هایاستان جوانان و ورزش کل ادارات در سايبرنتیک

 .55-00 ،(4) 0 ،ورزشی مديريت در کاربردی

 ،سیاسگی  روردرهنشگريه  امگروز.   جهگان  در سگايبرنتیک  نظريگه  (.0397، حسگن ) ردیخگداو 

04.3-56. 

 اداره کردن اداره در سايبرنتیک الاوی جايااه و کاربرد میزان. (0341رضوان) دادخواه،

 اسگالمی  رزاد دانشگااه  .کارشناسی ارشد نامهپايان .اصاهان استان بدنیتربیت کل

 .خوراساان واحد

ترجمه: علی پارسائیان و سگید محمگد اعرابگگی،       .رفتار سازمانی(. 0399) رابینز، استیان پی

 .فرهنای یهاپژوهش، تهگران: دفتگر 00

 فگرد،  دانگائی  حسگن  و الوانی مهدی سید ترجمة.سازمان تئوری (.0395)پی  استیان رابینز،

 .پانزدهم داپ صاار، انتشارات :تهران

 مگدل  اسگاس  بگر  سگازمانی فرهن  ابعاد بررسی(. 0399ز، علیزاده، مسعود )ررحیم نیا، فريب

و  یتگی مطالعگات ترب  مشگهد.  فردوسگی  دانشگااه  علمگی هیئگت  اعضگای  ازنظردنیسون 
 .064-096(،0) 01،یدانشااه فردوس یروانشناس
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 فرهن  هایشناسیهرون تطبیقی یمطالعه(. 0341خدم، مازيار ) ؛رضوانی، حمیدرضا

(، 6) 3، مديريت دولتی. شام و فارس پااه یهاشرکت موردی یمطالعه سازمانی

74-45. 

، تهگگران:  9.   رويدگگرد اقتگگصادی  »مبانی سازمان و مگديريت (. 0397زارعی متین، حسن )

 .انتگشارات دانگشااه تهران

: . تهگگرانهگگاسگگازمانمگگديريت دانگگش در (. 0379) محمدرضگگا، یداور ؛، ناصگگراللهگگیسگگی 

 .انتشارات رراد

 6 ،ماهنامه توسگعه انسگانی پلگیچ   . سازمانیفرهن شناسی  (. ماهوم0399عساريان، محمد )

(59 ،)010-059. 

 در دانگش  مگديريت  و سازمانیفرهن  رابطه(. 0349اندايش، سی  اهلل ) ؛فدايی، غالمرضا

 0 ،مطالعات دانش شناسگی تهران.  دانشااه شناسی دانش و علوم ا العات دانشدده

(5)، 90-59. 

روانشناسگگی سگگازمانی، رفتگگار سگگازمانی )مبگگگانی و   .(0390توسگگن، رابگگرت و زنگگ  شگگن ) 

 ، تهران: ساواتن(0390)رمضان حسن زاده ترجمه .کاربردها(

 .پژوهدانش. ترجمه کیومرث پريانی. تهران: مبانی سیبرنتیک. (0366لرنر، ر. يا )

 دنیسگون  مگدل  اسگاس  بگر  سگازمانی فرهن  شناخت (0396امیر ) بختايی، عباس؛ منوريان،

 ،مگديريت  المللگی بگین  کنارانچ دهارمین صنعتی(. مديريت سازمان :موردمطالعه)

 .05-0تهران، 

مهگرداد   ترجمگه  .جامعگه  و سگیبرنتیک  :هگا انسگان  از انسانی استااده .(0459) نوربرت وينر،

 .اسالمی انقالب رموزش و انتشارات سازمان :تهران ارجمند،

 کاربسگگت میگگزان بررسگگی(. 0340هويگگدا، رضگگا ) ؛سگگیادت، علگگی ؛هاشگگم بیگگک، نسگگرين

اصاهان در سال  پزشدی علوم دانشااه مديريت در سايبرنتیک الاوی هایشاخص

 .57-97(. 94) 05 ،مديريت سالمت. 0394-0399تحصیلی 
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