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 چكيده 
 در الگوي سيبرنتيک هايمؤلفه كاربست ميزان بررسی پژوهش این هدفهدف: 
  .باشدمیشاپور اهواز جندي پزشکی علوم دانشگاههاي دانشکدهمدیریت 

گرفته  پيمایشی انجام نوع كاربردي بوده و به روش ازپژوهش  روش تحقيق: این
پرسنل با مدارک دانشگاهی و پرسنل دیپلم با سابقه بيش از  پژوهش را است. جامعه

ميان  از باشند كه نفر می 200دهد. كل جامعه تقریباً سال سابقه كار تشکيل می 10
 هايداده گردآوري شدند. براي انتخاب تصادفی گيرينمونه روش به نفر 100آنها 

 پيوندهاي كنترل، و سایبرنتيکی )نظارتالگوي  هايمؤلفه نظرگرفتن در با پژوهش

 در توازن رهبري، سيستم سلسله مراتبی، گيري،تصميم تعامالت، سخت، و سست
منظور تحليل شد. به استفاده سيبرنتيک از پرسشنامه استاندارد شده الگوي مدیریت(
 آمارمعيار( و  انحراف و ميانگين درصد، هاي آمار توصيفی )فراوانی،از روش هاداده

 22افزار اس. پی. اس. اس نسخه تک متغيره( به كمک نرم tاستنباطی )آزمون 
 استفاده شده است.

-هاي دندانپزشکی و داروسازي در كل مؤلفهدانشکدهها نشان داد كه ها: یافتهیافته

پزشکی در  ةهستند. و دانشکد برخوردار مناسبی جایگاه سيبرنتيک از الگوي هاي
مراتبی و پيوندهاي سست و سخت؛ دانشکده پيراپزشکی لسلههاي سيستم سمؤلفه
بهداشت در مؤلفه  ةمراتبی و رهبري؛ دانشکدهاي كنترل، سيستم سلسلهدر مؤلفه

 هاي كنترل و سيستم مراتبی و دانشکده پرستاري در مؤلفهسيستم سلسله
 ها در حد متوسط قرار دارند. مراتبی در سطح مطلوب و در بقيه مؤلفهسلسله

هاي دانشگاه علوم پزشکی از لحاظ مدیریت گيري: بين دانشکدهبحث و نتيجه
 بر الگوي سيبرنتيک تفاوت وجود دارد.مبتنی
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Abstract 
Purpose: This research aims to investigate the 
Application of Cybernetic Model Indices in the Colleges’ 
Management at Ahvaz Jundishapur University of 
Medical Sciences.  
Methodology: This study is practical and used a survey 
method. The study population was included employees 

with university degrees and high school diploma 
employees with more than 10 years of work experience. 
The whole societies were almost 200 members, from 
which 100 members were selected by means of random 
sampling. A valid and standard questionnaire was used to 
collect the data related to the seven indices of the 
cybernetics model; namely, control, tight & loose 
coupling, interaction, decision making, hierarchy, 

leadership, and equilibrium. For analysis the data, the 
descriptive and inferential statistical methods by 
software SPSS version 22 are used.  
Findings: the results showed that dentistry and pharmacy 
colleges in all Cybernetic Model Indices were found to 
be higher than the intermediate level. Medicine college in 
hierarchy and tight & loose coupling; paramedical college 
in control, hierarchy and leadership; Health college in the 

hierarchy; nursing college in control and hierarchy were 
found to be higher than the intermediate level. And in the 
other components were intermediate level. 
Conclusion: there are differences among the Colleges’ 
Management of Ahvaz Jundishapur University of 
Medical Sciences based on cybernetics model. 
Keywords: Cybernetic model, University management, 
Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, 

Colleges’ Management. 
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 مقدمه
  از ساازمانی هايپيچيادگی باا برخاورد در مهاارت توانایی و
 كاه اسات 21 قارن در هاساازمان باراي هامهارت ترینمهم

ایان  باا مقابلاه آماادگی هاساازمان از كمای تعاداد فقاط
فرایناد  در خصاو  باه امار ایان كاه دارناد را هاپيچيادگی
: 2010، 1شاود )هتزلارمی دیاده ریزيبرناماه و گيريتصاميم

 شاتابنده و شادید تحاوتت و تغييار عصار حاضار، (. عصر8

 هادانشاگاه ازجملاه مختلا  هايساازمان .اسات گرفتاه نام
باراي  نااگزیر و انادقرارگرفته تغييارات ایان تنادباد در مساير
 پرشاتاب و تحاوتت و تغييار ایان باا را خود باید بقا و دوام

 ساانتی هايشاايوه چراكااهنماینااد.  هماهناا  سااابقهبی

 اماروزي، پویااي و متحاول شارایط رهباري در و مادیریت

 هارهباري دانشاگاه ،باشاد. بناابراینتزم می اثربخشای فاقد
 باه هاي ناشاناختهپدیاده باا كنارآمادن یاا و ساازش باراي

-ساازمان آن، ساایه در بتوانناد تاا دارناد نياز جدیدتر الگویی

 پرتشان  نيازهااي محايط و هادایت مقتضی، طریق به را ها

 و الگاوانتخااب (. 3: 1391هاشام بياک، نمایناد. ) تاممين را
و  مفياد ابازاري عنوانباه هاساازمان در غالا  سيساتم یاا

 چراكاه دارد، قارار مادیران و هاساازمان فاراروي ارزشامند
باه  توانادمی گيارد، صاورت یدرساتبه انتخااب ایان اگار

اگار  و نمایاد كماک هاپيچيادگی ایان با مقابله در هاسازمان
 باشاد، ضاعي  و پاایين كيفيات باا شاده انتخااب الگاوي

گااايارد ها میساااازمان بااار ناپااايیريجبران صااادمات
 دیاادگاهی داشااتن بااا (. تنهااا10: 2010، 2)اسااچوانينگر
 متقابال هايوابساتگی و اجازا  ارتباطاات كاه است سيستمی
 چراكاه شاود.می درک بهتار ،و پویاا پيچياده سيساتم ایان

 در كاه مختلفای علمای هاايروش حاضار، باا حاال انساان

 مسائله مسائله، یاک حال با برد،می به كار خود مسائل حل

 . نگاارش(5: 1384الااوانی، ) كناادایجاااد می را جدیاادتري
 و اختياار مادیران در را ساودمندي چاارچوب ،سيساتمی
 ساازمان تاا بتوانناد دهادمی قارار مدیریت رشته دانشجویان

 را امکاان ایان كنند. نگارش سيساتمی درک را آن اجزاي و
 اجازاي و كال یاک عنوانباه را ساازمان كاه كندمی فراهم

 .بگيرند نظر در تنيده درهم

 ةنظریا نظریاه وجاود دارد كاه 9ها، سيساتم تئاوري در
 بساياري (.3: 2003، 3اسات )یلاز يبرنتيکسا باه مربوط نهم

 سيساتمی، ارتبااط پردازاننظریاه اساتفاده ماورد مفااهيم از

 و كنتاارل، باازخورد سايبرنتيک، رویکارد بااا تنگااتنگی

                                                
1. Hetzler 

2. Schwaninger 
3. Yolles 

 بار ها بيشاترسيساتمة نظریاا این،باااوجوددارد.  ارتباطاات

 كاه سايبرنتيک حاالی در اسات متمركاز هاسيساتم ساختار

، 4)بنا  تمكياد دارد سيساتم كااركرد چگاونگی بار بيشاتر
1998 :4.) 
 كاه پاردازدنمی موضاوع ایان باه تنهاا يبرنتيکسا
 باارةدر بلکاه .اندشاده تشاکيل چاه چيزهاایی از هاسيساتم

 كناادبحااث می نيااز كنناادمی عماال چگونااه هاااآن كاهنیا
 (.5،2001ز)مير

 شاده ارائاه سايبرنتيک از متعاددي تعااری  تااكنون

-ساکان هنار معنااي باه باساتان یوناان در سيبرنتيکاست. 

وینار در  ناوربرت توساط باار اولاين براي و بوده داري كشتی
 در ارتبااط و كنتارل نظاارت، علام باه صاورت 1943ساال 

. (7: 1948 ،6)ویناار ماشااين تعریاا  شااده اساات حيااوان و
سيبرنتيک عباارت اسات از هنار ساکانداري و هادایت كاردن 

 (. 8: 2010، 7یا هنر اداره كردن )رو
-ساازمان نظاارت و هادایت هنار و سايبرنتيک باه علام

 هااي حلقاه برهياتک باا كاه شاودمی اطاال  پيچياده هااي
 ةزمينا سسات، و ساخت پيونادهاي و مناسا  ازخاوردي
 و واحاادهاي محاايط بااا تعااامالت و ارتباطااات توسااعه
-مای فاراهم آنهاا، یميخاودتنظ منظورباه را یساازماندرون

 (.4: 1386 ،و همکاران مقدمسازد )بيرافشان 

 كاه سيساتمی عنوانباه دانشاگاه الگوي سايبرنتيک، در

 كاه عماودي هاي باازخورديحلقاه از طریق آن كاركردهاي

-حلقاه و اندشاده و تقویات ایجااد دانشاگاه ساختار از طریق

 دانشاگاه اجتمااعی در سيساتم كاه افقای باازخوردي هااي

 هااییویژگی باه الگاو ایان .شاودمی كنتارل ناد،ارد ریشاه

 الگوهاا دیگار از بايش توانادآن می موج  به كه دارد اشاره

 در دانشاگاهی هااينظام هاايساازماندهی فعاليت باراي

طرقای بيادابادي، رد )گيا قاراراساتفاده  ماورد جدیاد عصار
1384 :6). 

باا  كنارآمادن یاا و ساازش باراي هادانشاگاه رهباري
 دارناد نيااز جدیادتر الگاویی به محيطی ناشناخته هايپدیده

 مقتضای طریاق باه را هاساازمان آن، ساایه در تاا بتوانناد

نمایناد.  تاممين را پرتشان  محايط نيازهااي ده وكار هادایت
 یاک عنوانباه سايبرنتيک كاه الگاوي رسادمی نظار باه

 مشاکالت تاا باشاد داشاته آن را تواناایی كارآماد، راهکاار

 باا دهاد. لايا، زیاادي كااهش حادود تا را هادانشگاه كنونی

                                                
4. Bang 
5. Meyers 

6. Wiener 
7. Rowe 
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 بالنادگی ساازمان و رشاد در الگاو ایان نقاش باه توجاه

كاربسات  ميازان بررسای باه تاا شادیم بار آن دانشاگاه،
علاوم  دانشاگاه مادیریت در سايبرنتيک الگاوي هايمؤلفاه
 .بپردازیم شاپور اهوازجندي پزشکی

 باشد:می اصلی مؤلفه هفت داراي سيبرنتيک الگوي

هاي حلقاه كنتارل، و نظاارت از منظاوركنتارل:  و . نظاارت1
 در انتخااب شاده عوامال باه كاه هستند سازمانی بازخوردي

 بار الگاويمبتنی دانشاگاه باشاند. درمی حسااس محايط

هاي حلقااه طریااق از كنتاارل و نظااارت ساايبرنتيک،
هاي حلقااه و ساااختاري( عمااودي )كنتاارل بااازخوردي
 .شودمی اجتماعی( انجام )كنترل افقی بازخوردي

معنای  بادین سسات، ساخت: پيوناد و سسات پيونادهاي .2
واحادها  ساایر بار برناماه یاا واحاد یک در تغييرات كه است
ساخت  پيوناد آن مقابال نقطاه و گاياردنمی تمثير هابرنامه یا

 واحادها دیگار بار برناماه، یا واحد یک در تغييرات كه است

 .گياردمی تمثير هابرنامه یا

بااا  دانشااگاه واحاادهاي ارتباااط و . تعاامالت: همکاااري3
 .هاسازمان دیگر و جامعه با دانشگاه و یکدیگر

الگااوي  در گيريتصااميم هااايگيري: ویژگیتصااميم .4
 متعادد  مراجا  و منااب  وجاود از ناداعبارت سايبرنتيک،
پرهياز  اي،مرحلاه یاا تادریجی گياريتصاميم گيري،تصميم
تعاداد  بار شادن متمركاز تکانشای )عجوتناه( و اقادام از

 زیااد وقات صارف يجاباه جدیاد متغيرهااي از انادكی

 .احتمالی نتای  تحليل منظوربه

دانشااگاه  در رهبااري هااايویژگاای رهبااري: برخاای. 5
و  تغيياار اهمياات بااه آگاااهی از اناادعبارت ساايبرنتيک
و  سااازمان شااناخت سااازمان، در پویااایی و اصااالحات
 هااي دانشاگاه،فعاليت مجموعاه از حمایات آن، هايفعاليت

 دانشاگاه، و رهباري مادیریت در اعضاا دیگر دادن مشاركت

 هاايتالش در مشااركت يجاباه هوشامندانه هايمداخلاه

 .سازمانی در كاركردهاي تغيير ایجاد براي فراوان

 ياجاازا بااه دانشااگاه مراتبی: تقساايم. سيسااتم سلسااله6

 باه پاساخگویی باراي ساازمانی فرعای هايو بخش مختل 

 .متضاد و اهداف چندگانه

هاي سيساتم مياان تاوازن مدیریت: منظور حفا  در توازن .7
 تنازل مقباول ساطح از كاه سيساتمی باه توجاه و سازمانی

 كاه هاییسيساتم دیگار باراي محادودیت و ایجااد كارده

 (.5: 2003 ،1برگيرند )بيرنبام در را جاهمهكنند می تهدید

                                                
1. Birnbaum 

 هايكاربساات مؤلفااهموضااوع  كااه هاااییازجملااه پژوهش
اناد ماورد بررسای قارار دادهرا مادیریت  سايبرنتيک در الگوي
هاشاام بيااک و ، (1386بيرافشااان و همکاااران )تااوان بااه می

دلاادار و و ( 1392)و همکاااران دادخااواه  ،(1391همکاااران )
 اشاره كرد.( 1394همکاران )

پااژوهش  هاي( در یافتااه1386بيرافشااان و همکاااران )
 در الگااوي سااایبرنتيک ةجایگااا كااه دادنااد نشااان خااود

-تصاميم مؤلفاه ساه در مشاهد، فردوسای دانشاگاه مادیریت

 نسابتاً وضاعيت از و رهباري، كنتارل و نظاارت گياري،
 كاه كنتارل و نظاارت مؤلفاه دراسات،  برخاوردار مطلاوبی

 و نظاارت ،شاودیم اجتمااعی و سااختاري ناوع دو شاامل
لای و ،اسات مطلاوبی نسابتاً وضاعيت داراي ساختاري كنترل
 برخاوردار مطلاوبی وضاعيت از اجتمااعی كنتارل و نظاارت

 و مرات سلساله پيونادها، مؤلفاه ساهخاا ،  طوربه نيست و
 باشد.می ضعي  دانشگاه، این در تعامالت

( در پااژوهش خااود بااا 1391هاشاام بيااک و همکاااران )
 الگااوي هايمؤلفااه كاربساات مياازان بررساای»عنااوان 

 «اصافهان پزشاکی علاوم دانشاگاه مادیریت ساایبرنتيک در
 اصافهان پزشاکی علاوم دانشاگاه به این نتيجاه رسايدند كاه

 ساازماندهی در ساایبرنتيک الگاوي از ميازان اساتفاده رد
اسات.  برخاوردار مناسابی جایگااه از خاود، هاايفعاليات

 مايكور، دانشاگاه اسات كاه آن از حااكی نتاای  مچناينه

 باا پيوناد در گارایش بيشاترین و دارد الگاو ایان به گرایش

 بوده است. 66/3 ميانگين با مرات سلسله مؤلفه
( در پژوهشاااای خااااود 1392)و همکاااااران دادخااااواه 
درميازان  اصافهان اساتان یبادنتيترب كال ةدریافتند كاه ادار

 هاايفعاليت ساازماندهی در يبرنتيکالگاوي سا از اساتفاده
 ایاان مناساابی برخااوردار اساات و نساابتاً جایگاااه از خااود،
بايش از  5/3 مياانگين نظاارت باا ةمؤلفا ةنايدرزم وضاعيت

 شوند.سایر استفاده می
( در پژوهشااای باااا عناااوان 1394همکااااران )دلااادار و 

 ورزش كال ادارات در سايبرنتيک الگاوي جایگااه بررسای»
نتيجاه گرفتناد كاه  «منتخا  كشاور هاياساتان جواناان و

 در كشاور منتخا  هاياساتان جواناان و ورزش كال ادارات
 سااازماندهی در الگااوي ساايبرنتيک از اسااتفاده مياازان
 برخوردارند. متوسطی جایگاه از خود، هايفعاليت

 

 پژوهش روش

ناوع  از حاضار پاژوهش ها،فرضايه و موضاوع ماهيت به توجه با
 ةگرفتاه اسات. جامعا پيمایشای انجاام كاربردي باوده و باه روش

از  شيباا با پلمیاد به باات و پرسانل پلمیدفو پرسنل  پژوهش را



 1395چهارم، زمستان  ةسال سوم، شمار ،یشناساطالعات و دانش تیریفصلنامه مد                                                                                         14

نفار  200 بااًی. كال جامعاه تقردهادیم ليسال سابقه كار تشک 10
گيري نفاار بااه روش نمونااه 100كااه از ميااان آنهااا  باشااندیم

گيري، پرسشانامه (. ابازار انادازه1تصادفی انتخاب شادند )جادول 
هاي الگااوي بااود كااه جهاات بررساای مياازان كاربساات مؤلفااه

پزشاکی اصافهان در ساال  مدر مدیریت دانشاگاه علاو کيبرنتيس
شااده اساات. ایاان پرسشاانامه  اسااتفاده 1388-1389 یليتحصاا
)كاامالً ماوافقم،  تارتياي لسؤال و با طي  پان  گزیناه 50حاوي 

 هیاباشاد. تجزموافقم، نظري ندارم، مخاالفم و كاامالً مخاالفم( می
اواناای، درصااد، )فر یفيهااا در دو سااطح آمااار توصااداده ليااتحل و

تااک  t( و آمااار اسااتنباطی )آزمااون معيااارميااانگين و انحااراف 
 22. اس. اس نسااخه یافاازار اس. پاا( و بااه كمااک نرمرهياامتغ
  شده است.انجام 

 

یشناخت تيجمع. اطالعات 1جدول 

 درصد فراوانی  نام متغير

 72 72 زن جنسيت

 28 28 مرد

 13 13 پيراپزشکی دانشکده

 18 18 پزشکی

 13 13 دندانپزشکی

 20 20 بهداشت

 16 16 پرستاري

 20 20 داروسازي

 7 7 دیپلم تحصيالت

 9 9 كاردانی

 50 50 كارشناسی

 34 34 ارشد

 40 40 1-10 سابقه

20-11 39 39 

30-21 18 18 

 3 3 30باتتر از 

 

 پژوهشی هايافته

اسااتفاده  زانياام بااریمبندر پاسااب بااه سااؤاتت پااژوهش 
 شااپور جندي پزشاکی علاوم دانشاگاه هايدانشاکده تیریمد
 

 
 7تاا  2 اماور، از جاداول ةادار سايبرنتيک در الگاوي اهاواز از

 استفاده شده است.

 پيراپزشکی ةدانشکد در هاسایبرنتيک به تفکيک مؤلفه الگوي هايمؤلفه از استفاده ميزاناي، تک نمونه t-testنتای  آزمون. 2جدول 

 معناداريسطح  tآماره آزمون  انحراف معيار ميانگين نام متغير
 %95 اطمينانفاصله 

 كران بات كران پایين
 0/81 0/05 *0/028 2/49 0/63 3/43 مؤلفه نظارت و كنترل

-38/0 0/781 0/28 0/73 3/06 گيريمؤلفه تصميم  0/50 

 0/80 0/01 *0/045 2/24 0/65 3/41 مراتبیمؤلفه سيستم سلسله

 0/63 0/04- 0/080 1/91 0/55 3/29 مؤلفه توازن در مدیریت

 0/61 0/17- 0/247 1/21 0/65 3/22 مؤلفه پيوند سست وسخت

 0/75 0/02 *0/041 2/29 0/61 3/38 مؤلفه رهبري

 0/44 0/41- 0/938 0/08 0/70 3/02 مؤلفه تعامالت

 
 در  یراپزشااکيدانشااکده پ تیریمااد تيوضااع یبررساا يباارا

  2از جااادول  کيبرنتيسااا يالگاااو يهااساااتفاده از مؤلفاااه
نشااان  2مناادرد در جاادول  يهاافتااهیاسااتفاده شااده اساات. 

از  کیااهر تياافينماارات مربااوط بااه ك نيانگيااكااه م دهاادیم
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و  یمراتبسلساااله ساااتمينظاااارت و كنتااارل، س يهامؤلفاااه
طور بااااه یراپزشااااکيپ نشااااکدةدا تیریدر مااااد يرهباااار
ماورد وصاا    ياط يهادرجااه نيانگيااز م شباي داريمعنای

 ی.  ولااباشاادی( و در وضاا  نساابتاً مطلااوبی م3در پرسشاانامه )
پيونااادهاي سسااات و ساااخت، تعاااامالت،  يهادر مؤلفاااه
 و توازن در سطح متوسط قرار دارد. يگيرتصميم

 

 پزشکی ةدانشکد در هاسایبرنتيک به تفکيک مؤلفه الگوي هايمؤلفه از استفاده ميزاناي، تک نمونه t-testنتای  آزمون. 3جدول 

 انحراف معيار ميانگين نام متغير
آماره آزمون 

t 
 معناداريسطح 

 %95 اطمينانفاصله 

 كران بات كران پایين
-06/0 0/106 1/71 0/64 3/26 مؤلفه نظارت و كنترل  0/58 

 0/53 0/11- 0/187 1/37 0/64 3/21 گيريمؤلفه تصميم

 0/92 0/45 *0/000 6/14 0/47 3/68 مراتبیمؤلفه سيستم سلسله

 0/35 0/32- 0/945 0/07 0/67 3/01 مؤلفه توازن در مدیریت

 0/58 0/06 *0/020 2/56 0/53 3/32 مؤلفه پيوند سست وسخت

 0/56 0/16- 257/ 1/17 0/73 3/20 مؤلفه رهبري

 0/35 0/33- 0/946 0/07 0/68 3/01 مؤلفه تعامالت

 
 پزشااکی در اسااتفاده از  ةبااراي بررساای وضااعيت ماادیریت دانشااکد

اسااتفاده شااده اساات.   3 الگااوي ساايبرنتيک از جاادول هايمؤلفااه
دهااد كاه ميااانگين نماارات نشااان می 3هاي مناادرد در جادول یافتاه

 مراتبی وهاي سيسااتم سلساالهمربااوط بااه كيفياات هریااک از مؤلفااه
 طورباهپزشاکی  ةدر مادیریت دانشاکد ساخت و سسات پيونادهاي

هاي طياا  مااورد وصاا  در باايش از ميااانگين درجااهداري معناای
اشااد. ولاای در می نساابتاً مطلااوبی وضاا ( و در 3پرسشاانامه )

 در تاوازن گيري،تصاميم تعاامالت، هاي نظاارت و كنتارل،مؤلفاه

 و رهبري در سطح متوسط قرار دارد. مدیریت

 

 دانشکده دندانپزشکی در هاسایبرنتيک به تفکيک مؤلفه الگوي هايمؤلفه از استفاده ميزاناي، تک نمونه t-testنتای  آزمون. 4جدول 

 معناداريسطح  tآماره آزمون  انحراف معيار ميانگين نام متغير
 %95 اطمينانفاصله 

 كران بات كران پایين

 0/86 0/20 *0/005 3/45 0/55 3/53 مؤلفه نظارت و كنترل

 0/66 0/01 *0/044 2/25 0/54 3/34 گيريمؤلفه تصميم

 0/64 0/20 *0/001 4/11 0/37 3/42 مراتبیمؤلفه سيستم سلسله

 0/56 0/08 *0/012 2/94 0/40 3/32 مؤلفه توازن در مدیریت

 0/84 0/22 *0/003 3/68 0/52 3/53 مؤلفه پيوند سست وسخت

 0/94 0/31 *0/001 4/35 0/52 3/63 مؤلفه رهبري

 0/83 0/13 *0/012 2/96 0/58 3/48 مؤلفه تعامالت

 
دندانپزشااکی در اسااتفاده  ةبااراي بررساای وضااعيت ماادیریت دانشااکد

اسااتفاده شااده اساات.  4هاي الگااوي ساايبرنتيک از جاادول از مؤلفااه
دهااد كاه ميااانگين نماارات نشااان می 4 هاي مناادرد در جادولیافتاه

هاي الگااوي ساايبرنتيک در ماادیریت كاال مؤلفااهمربااوط بااه كيفياات 

باايش از ميااانگين داري معناای طوربااهدندانپزشااکی ة دانشااکد
و در ساطح نساابتاً  ( 3هاي طيا  ماورد وصاا  در پرسشانامه )درجاه

 باشد.مطلوبی می

 

 بهداشت ةدانشکد در هاسایبرنتيک به تفکيک مؤلفه الگوي هايمؤلفه از استفاده ميزاناي، تک نمونه t-testنتای  آزمون. 5جدول 

 tآماره آزمون  انحراف معيار ميانگين نام متغير
سطح 
 معناداري

 %95 اطمينانفاصله 

 كران بات كران پایين

-20/0 0/407 0/85 0/73 3/14 مؤلفه نظارت و كنترل  0/48 
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 0/33 0/42- 0/811 0/24- 0/81 2/96 گيريمؤلفه تصميم

 0/69 0/14 *0/005 3/16 0/59 3/41 مراتبیمؤلفه سيستم سلسله

 0/49 0/11- 0/203 1/32 0/64 3/19 مؤلفه توازن در مدیریت

 0/51 0/14- 0/250 1/19 0/70 3/19 مؤلفه پيوند سست وسخت

 0/54 0/27- 0/487 0/71 0/87 3/14 مؤلفه رهبري

 0/39 0/21- 0/543 0/62 0/65 3/09 مؤلفه تعامالت

 
بهداشاات در  ةبااراي بررساای وضااعيت ماادیریت دانشااکد

 5هاي الگاااوي سااايبرنتيک از جااادول اساااتفاده از مؤلفاااه
نشااان  5 هاي مناادرد در جاادولافتااهی اساات.اسااتفاده شااده 

دهااد كااه ميااانگين نماارات مربااوط بااه كيفياات مؤلفااه می
 بهداشااات ةمااادیریت دانشاااکددر  مراتبیسيساااتم سلساااله

هاي طيا  ماورد بايش از مياانگين درجاهداري معنای طوربه
-ماای  مطلااوبینساابتاً  وضاا و در ( 3وصاا  در پرسشاانامه )

 پيوناادهاي كنتاارل،نظااارت و هاي در مؤلفااه لاایباشااد. و

 در تااوازن گيري،تصااميم تعااامالت، ،سااخت و سساات

 .در سطح متوسط قرار دارد و رهبري مدیریت

 
 پرستاري ةدانشکد در هاسایبرنتيک به تفکيک مؤلفه الگوي هايمؤلفه از استفاده ميزان، يانمونهتک  t-testنتای  آزمون. 6جدول 

 معناداريسطح  tآماره آزمون  انحراف معيار ميانگين نام متغير
 %95 اطمينانفاصله 

 كران بات كران پایين
 70/0 01/0 048/0* 2/16 65/0 3/35 مؤلفه نظارت و كنترل

-53/0 0/260 1/17- 0/64 2/81 گيريمؤلفه تصميم  0/15 

 0/64 0/16 *0/003 3/58 0/45 3/40 مراتبیمؤلفه سيستم سلسله

-51/0 0/49 2/94 مؤلفه توازن در مدیریت  0/616 -0/32 0/20 

 0/46 0/05- 0/110 1/70 0/48 3/21 مؤلفه پيوند سست وسخت

-23/0 0/483 0/72 0/65 3/12 مؤلفه رهبري  0/46 

 0/65 0/25- 0/354 0/96 0/84 3/20 مؤلفه تعامالت

 
در  يپرسااتار ةدانشااکد تیریمااد تيوضااع یبررساا يباارا

 6از جااادول  کيبرنتيساا يالگااو هااااياسااتفاده از مؤلفااه
نشااان  6 مناادرد در جاادول هااايافتااهیاسااتفاده شااده اساات. 

از  کیادر هر تيافينمارات مرباوط باه ك نيانگيكه م دهدیم
و نظااارت و كنتاارل در  یمراتبسلسااله سااتمسي  هااايمؤلفااه
از  شيداري باامعناای طوربااه يپرسااتار دهدانشااک تیریمااد

( و 3ماورد وصا  در پرسشانامه )  ياط هاايدرجاه نيانگيم
 هااايدر مؤلفااه ی. ولااباشاادیدر وضاا  نساابتاً مطلااوبی ماا

تاوازن  ،گياريپيوندهاي سسات و ساخت، تعاامالت، تصاميم
 .در سطح متوسط قرار دارد يدر مدیریت و رهبر

 

 دانشکده داروسازي در هاسایبرنتيک به تفکيک مؤلفه الگوي هايمؤلفه از استفاده ميزاناي، تک نمونه t-testنتای  آزمون. 7جدول 

 يمعنادارسطح  tآماره آزمون  انحراف معيار ميانگين نام متغير
 %95اطمينان فاصله 

 كران بات كران پایين

 0/66 0/10 *0/010 2/86 0/60 3/38 مؤلفه نظارت و كنترل

 0/71 0/09 *0/014 2/72 0/66 3/40 گيريمؤلفه تصميم

 0/64 0/31 *0/000 6/10 0/35 3/48 مراتبیسيستم سلسلهمؤلفه 

 0/50 0/08 *0/010 2/84 0/46 3/29 مؤلفه توازن در مدیریت

 0/85 0/25 *0/001 3/87 0/64 3/55 مؤلفه پيوند سست وسخت

 0/78 0/14 *0/007 3/05 0/68 3/46 مؤلفه رهبري

 0/66 0/08 *0/016 2/66 0/62 3/37 مؤلفه تعامالت

در  يدانشااکدة داروساااز تیریمااد تيوضااع یبررساا يباارا
 7از جااادول  کيبرنتيساا يالگااو هااااياسااتفاده از مؤلفااه

نشااان  7 مناادرد در جاادول هااايافتااهیاسااتفاده شااده اساات. 
كاال  تياافينماارات مربااوط بااه ك نيانگيااكااه م دهاادیماا
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دانشاااکدة  تیریدر ماااد کيبرنتيسااا يالگاااو هاااايمؤلفاااه
 هااايدرجااه نيانگياااز م شبااي داريطور معناایبااه يداروساااز

( و در سااطح نساابتاً 3مااورد وصاا  در پرسشاانامه )  يااط
 .باشدیم یمطلوب

 

 گیریبحث و نتیجه

 كنتارل، و نظاارت وضاعيت مؤلفاه درخصاو  هایافتاه

 علاوم هاي دانشاگاهدر دانشاکده سايبرنتيک الگوي براساس

دیاادگاه  از كااه داد نشااان شاااپور اهااوازجندي پزشااکی
 يهادانشاااکدهدر  كنترلااای و نظاااارت كارشناساااان

پيراپزشااکی، دندانپزشااکی، پرسااتاري، داروسااازي در سااطح 
باشااد و در می ساايبرنتيک الگااوي براساااسمطلااوب و 
هاي پزشااکی و بهداشاات در حااد متوسااط اساات و دانشااکده

 مقاررات و قاوانين قبيال از ماواردي نياز به توجه خاا  باه

 ناامثبت جهات در دانشاجویان باه اخطاار واضاح،و  روشان

 در موق باه اقادام و دانشاکده مشاکالت ، شناسااییموق باه

 ارزیاابی باراي معاين معيارهااي از اساتفاده ا،آنهارف   جهت

 روزماره حاواد  بار ميرمساتقيغ یاا مساتقيم اماور، نظاارت

 پاساخگو و كاركناان خادمات كيفيات بار دانشکده، نظاارت

 وجود دارد. خود عملکرد به بودن كاركنان
 سسات پيونادهاي وضاعيت مؤلفاه درخصاو  هاایافته

هااي در دانشاکده سايبرنتيک الگاوي براسااس و ساخت،
 از كاه داد نشاان شااپور اهاوازجندي پزشاکی علوم دانشگاه

در  و سااخت سساات پيوناادهاي كارشناسااان ةدیاادگا
هاااي پزشااکی، دندانپزشااکی، داروسااازي در سااطح دانشااکده
باشااد و در ماای ساايبرنتيک الگااوي براساااسمطلااوب و 
هاااي بهداشاات، پرسااتاري و پيراپزشااکی در حااد دانشااکده

 قبيال از متوسط اسات و نيااز باه توجاه خاا  باه ماواردي

 واحادهاي باا مشاترک هاايطار  در اجاراي همکااري

 باا پژوهشای و آموزشایة زمينادر ، همکااريیساازمانبرون

 باين نظارات نقطاه در تفااهم ایجااد دیگار، يهادانشاگاه

 و اداري كاركناان باين همکااري در ایجااد تساهيل ها،گروه
 گروهای باين و فاردي باين تعاامالت دادن به بها آموزشی،

 مختلا  هاايبخاش و باين واحادها ارتبااط برقاراري و

 دانشکده وجود دارد.

 براسااس تعاامالت، وضاعيت مؤلفاه درخصاو  هایافته

 پزشاکی علاوم هااي دانشاگاهدر دانشکده سيبرنتيک الگوي

دیادگاه كارشناساان  از كاه داد نشاان شااپور اهاوازجنادي
هاااي دندانپزشااکی، داروسااازي در در دانشااکده تعااامالت

باشاد و در مای سايبرنتيک الگاوي سطح مطلاوب و براسااس

هاااي پزشااکی، بهداشاات، پرسااتاري و پيراپزشااکی دانشااکده
 از در حد متوسط اسات و نيااز باه توجاه خاا  باه ماواردي

 ،یساازمانبرون واحادهاي دانشاکده باا ارتباط بر كيدتم قبيل
 متقابال واحادهاي ارتبااط دانشاکده و تعامل به دادناهميت

 هاااي مختلاا بخااش تعاماال ،یسااازماندرون مختلاا 

 و صاورت باثباات باه اساتاندارد هاايرویه طریق دانشکده از
 در بهساازي تعاامالت منظورباه ميزگارد تشاکيل ساازگار،

 دانشاکده باه پيامادهاي مادیریت ادنداهميات و دانشاگاه

 دارد. وجود دانشکده و جامعه متقابل ارتباط

 گيري،تصااميم وضااعيت مؤلفااه درخصااو  هایافتااه

 علاوم هاي دانشاگاهدر دانشاکده سايبرنتيک الگوي براساس

 ةدیاادگا از كااه داد نشااان شاااپور اهااوازجندي پزشااکی
هاي دندانپزشااکی، گيري در دانشااکدهتصااميم كارشناسااان

سايبرنتيک  الگاوي براسااسداروساازي در ساطح مطلاوب و 
هاي پيراپزشاااکی، پرساااتاري، در دانشاااکده و باشااادمااای

پزشااکی و بهداشاات در حااد متوسااط اساات و نياااز بااه توجااه 
 مراحال براسااس گيريتصاميم از قبيال خا  باه ماواردي

 شادنمواجه باراي تزم تادابير شاده، تعياين تعياين پيش از

 اخاي از پايش اطالعاات آوريمحيطای، جما  هاايچالش با

 ةمحاادود در ماادیران مسااتقالنگيري تصااميم تصااميم،

 مساائل فاوري حال شافاف، گيريخاود، تصاميم وظاای 

 متعادد مراجا  و منااب  وجاود دانشاکده، فرعی در واحدهاي

 از اساتفاده و یکادیگر تصاميمات باه و توجاه گيريتصاميم

 وجود دارد. سازيتصميم براي دیگران عقاید
 براسااس رهباري، وضاعيت مؤلفاه درخصاو  هایافتاه

 پزشاکی علاوم هااي دانشاگاهدر دانشکده سيبرنتيک الگوي

 كارشناساان ةدیادگا از كاه داد نشاان شااپور اهاوازجنادي

هااااي پيراپزشاااکی، دندانپزشاااکی، رهباااري در دانشاااکده
 سايبرنتيک الگاوي براسااسداروسازي در ساطح مطلاوب و 

هااي پزشاکی، بهداشات و پرساتاري در دانشاکده و باشادمی
در حد متوساط اسات و نيااز باه توجاه خاا  باه ماواردي از 

 عادم دانشاکده، هااياز فعاليات مادیران كافی قبيل شناخت

 پيچيادگی علات باه هااانجاام مسائوليت در عجلاه وجاود

 تحقياق و پژوهایاز داناش حمایات دانشاکده، سيساتم

 ساازماندهی یاک باا كااريواحاد  هاايفعاليات ةادار كيفی،

 موجاود اخاتالتت رفا  هوشامندانه جهات هايمداخله كارا،

 موجا  كاه فراینادهایی توجاه باه جااري، هاايفعاليت در

 هاافعاليات هادایت و شاودیمدر دانشاکده  اطالعاات انتشار

وجاود دارد.  نظاام دانشاگاهی در مساتمر بهباود طریاق از
 و بهباود بارايكاه  نماود اساتنتاد چنين توانمی درمجموع
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 یبااازطراح هاااي دانشااگاه،دانشااکده در رهبااري تقویاات
باازخورد  هاايسيساتم تقویات یاا و ایجااد هادف با سيستم
دانشاگاهی  نظاام مساتمر بهباود و نظاارت تزماه كاه منفی
سايبرنتيک  هايسيساتم پايیرد، زیارا صاورت بایاد اسات،
كااه  كننااد عمال مااؤثر طوربااه تواننادمی زمااانی فقاط

منفای  بازخوردهااي ساپ  و محيطای، شناساایی اخاتالتت
 بار نظاارت منظورباه ساازمانی فرعای هاايبخش از طریاق

 مطمائن سايبرنتيک رهبار و شاوند ایجااد ایان اصاالحات

 .موجودند مناس  نظارتی كه ابزارهاي شود

 مراتبی،سيساتم سلساله وضاعيت مؤلفاه درخصاو  هایافته

 علاوم دانشاگاههااي در دانشاکده سيبرنتيک الگوي براساس

 ةدیاادگا از كااه داد نشااان شاااپور اهااوازجندي پزشااکی
هاي در دانشاااکده مراتبیكارشناساااان، سيساااتم سلساااله

پيراپزشااکی، دندانپزشااکی، پرسااتاري، داروسااازي، پزشااکی و 
 سايبرنتيک الگاوي براسااسبهداشات در ساطح مطلاوب و 

 مراتبیسيسااتم سلسااله در گریدعبارتبااه .باشاادمی

 بودنمشااخ  قبياال از مااواردي نشااگاههاي دادانشاکده

 سيسااااتم  فرایناااد در فااارد مسااائوليت هااار
 توساط هامسائوليت دار باودنعهاده ساازمانی، مراتبیسلسله

 هايبنديفرعای، تقسايم واحادهاي در اجرایای مادیران

 رویادادهاي دانشاکده، شناساایی اهاداف تحقاق براي فرعی

 ساطو  باه و گازارش هاابخش از برخای توساط ناامطلوب

وظااای  و مشاااغل،  نمااودن تخصصاای سااازمانی، باااتتر
و نظااارت  تركوچااکتقساايم ساااختار دانشااکده بااه واحاادهاي 

 رعایاات دانشااکده فرعاای هااايسااطو  باااتتر باار بخااش
 .شودمی

 مادیریت، در تاوازن مؤلفاه وضاعيت درخصاو  هاایافته
دانشاگاه علاوم  هاايدر دانشاکده کيبرنتساي الگوي براساس

اهااواز نشااان داد كااه از دیاادگاه  شاااپوريپزشااکی جنااد
، هااااايكارشناسااااان تااااوازن در ماااادیریت در دانشااااکده

 براساااسدر سااطح مطلااوب و  يو داروساااز یدندانپزشااک
 ،یپزشااک هااايدانشااکده در و باشاادماای کيبرنتيالگااوي ساا
در حااد متوسااط اساات و  يو پرسااتار یراپزشااکيبهداشاات، پ

از به توجه خاا  باه ماواردي از قبيال حمایات مادیران  ازين
عناصاار بوروكراتيااک، مشاااركتی و سياساای، مکماال بااودن 
رئااي  دانشااکده در شاابکه پيچيااده دانشااگاه، محاادودیت 
 قا برخی از واحدهایی كاه در حاال رشاد افراطای هساتند وا

بااودن رئااي  دانشااکده نساابت بااه تغييرپاايیري دانشااکده در 
 در هایشااانفعالياات كااه هاااییحااد مطلااوب، تقویاات بخااش

 تعهاادات و هاااارزش از حمایاات و نيساات قبولقاباال سااطح

 كااه دانشااکده در اقلياات هااايهگاارو مناااف  و مشااترک
 .دارد وجود دانشکده در اكنونهم

از ایاان  حاصاال هاااي، بااا اسااتناد بااه یافتااهدرمجمااوع
 الگااوي جایگاااه كااه دكاار اظهااار چنااين تااوانپااژوهش ماای

دانشااگاه علاااوم  هاااايدر مااادیریت دانشااکده کيبرنتسااي
در سااطح مطلااوب و  یو دندانپزشااک يپزشااکی، در داروساااز

و  یراپزشاااکيبهداشااات، پ ،یپزشاااک هاااايدر دانشاااکده
مقادم و  يرافشااندر حاد متوساط اسات. پاژوهش ب يپرستار

 ةجایگااااه الگاااوي ساااایبرنتيک در ادار راماااونيهمکااااران پ
 دانشاااگاه فردوسااای مشاااهد در ساااه مؤلفاااه پيونااادها، 

 یفيضااع تيمرات  و تعاامالت در ایاان دانشاگاه، وضاعسلساله
 یپااژوهش دلاادار و همکاااران در بررساا و دهاادیرا نشااان ماا

در ادارات كاال ورزش و جوانااان  کيجایگاااه الگااوي سااایبرنت
اسااتفاده از  زانياام یمنتخاا  كشااور در بررساا هاااياناساات
خااود، از  هااايتياافعال یدر سااازمانده کيبرنتيساا يالگااو
هاشام  هاايپاژوهش یبرخاوردار اسات. ولا یمتوسط گاهیجا
 هااايو همکاااران در بررساای مياازان كاربساات مؤلفااه کيااب

 پزشااکی علااوم دانشااگاه ماادیریت در سااایبرنتيک الگااوي
اسااتان  یباادنتيتربكاال  دارها بررساای در دادخااواه و اصاافهان

در سااطح  ک،يبرنتيساا ياسااتفاده از الگااو زانياااصاافهان در م
 قرار دارند. یمطلوب
در در راساتاي نتاای  ایان مطالعاه هاي پایان پيشانهاد در
 :شودارائه می لیذ

 و هااساازمان دیگار باا هاا. ارتباط و پيوند بين دانشکده1
نتاای  سودبخشای باراي جامعاه  رازیا د،شاو محکم هاشركت
 دنبال خواهد داشت.به

. جهاااات حاااال مشااااکالت و مسااااائل سااااازمان، 2
 .شد اتخاذ گروهی گيريتصميم
 هاايكارگااه و هااگردهماایی برگازاري باا ها. دانشکده3

 درون الکترونيکای ارتبااطی هاايشابکه تاوجيهی، و آموزشای
 و افکااار بيشااتر تعاماال برقااراري هاادف بااا را یسااازمانبرون و

 .دهد گسترش اعضا مؤثر مشاركت به تمایل
 مناساا  بسااترهاي ایجاااد بااه هااا. ماادیران دانشااکده5
 كاركنااان بااين در گروهاای و فااردي بااين تعااامالت بااراي
 .ورزند اهتمام دانشکده
 باراي هااآموزشی ویاژة مادیران دانشاکده يهاكارگاه. 6
 نظااام در آن از اسااتفاده شاايوه و الگااو ایاان بااا آنااان آشاانایی
 .شودیم برگزار مختل  سطو  در عالی آموزش
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