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Abstract 
Purpose: The purpose of this study is to investigate the effect of cybernetic management principles of 

cybernetic management on the flexibility of the West Tehran Tax Administration. 

 

Methodology: The method of the present research is also survey-analytical in terms of nature and 

applied in terms of purpose. The statistical population of this research consists of managers and 

employees of the Tax Affairs Organization of the west of the country, whose number is 600 people. 

To determine the sample size, Morgan table was used, which according to the statistical population is 

234 people. To measure the components of cybernetic management, the standard questionnaire of 

Asadpour (2009) and organizational flexibility, the standard questionnaire of organizational 

flexibility, Penny Gardner (1999) were used. The software used in this research is spss23. 

 

Findings: The results of Chi-square test showed that participatory decision-making on organizational 

flexibility by approximately 66%, commitment to organizational flexibility by approximately 61%, 

fairness in payment on organizational flexibility by approximately 63%, flat structure on The 

flexibility of the organization by 64%, the correct flow of information on the flexibility of the 

organization by 56%, the development of a sense of ownership on the flexibility of the organization 

by 70%, online education on the flexibility of the organization by approximately 63%. And all 

research hypotheses were confirmed. 

 

Conclusion: The results of the present study indicate the importance of important and scalable 

functions of cybernetic management in explaining the flexibility of the organization. Participatory 

decision-making in the management of organizations and the correct flow of information to make the 

right decisions and increase organizational commitment and flat structure and continuous training can 

play a decisive role in organizational flexibility and increase employee capabilities to achieve better 

organizational performance and use all human capital capacity and conversion Realize potential 

capabilities and assist employees at both managerial and operational levels. 
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 چکيده

سازمان امور مالیاتی  پذیریانعطاف بر سایبرنتیک مدیریت تأثیر اصول مدیریت سایبرنتیک بررسی حاضر تحقیق هدف هدف:

 .است تهرانغرب 
 

 این آماری است. جامعۀ تحلیلی و از نظر هدف کاربردی – پیمایشی ماهیت، لحاظ نیز از حاضر تحقیق روش شناسی:روش

 حجم تعیین نفر است. برای 066ها دهند که تعداد آنغرب کشور تشکیل می مالیاتی امور سازمانرا مدیران وکارکنان  پژوهش

مدیریت  هایمؤلفه سنجش نفر است. برای 432آماری،  جامعۀ به توجه با که شده است استفاده جدول مورگان از نمونه
پرسشنامه استاندارد  از پذیری سازمانی( و انعطاف8311سایبرنتیک از پرسشنامه استاندارد مدیریت سایبرنتیک اسدپور )

 است. 43در این پژوهش اس.پی.اس.اس. افزار مورد استفاده( استفاده شد. نرم8111گاردنر )پذیری سازمانی پنی انعطاف
 

 پذیریانعطاف بر درصد، تعهد 00تقریباً به میزان  سازمان پذیریانعطاف بر مشارکتی گیری نتایج نشان داد تصمیم ها:یافته

 بر مسطح درصد، ساختار 03تقریباً به میزان  سازمان پذیریانعطاف بر پرداخت درعدالت  درصد، 08تقریباً به میزان  سازمان
 حس درصد، توسعه 60به میزان  سازمان پذیریانعطاف بر اطالعات صحیح درصد، جریان 02به میزان  سازمان پذیریانعطاف
تأثیر درصد  03تقریباً به میزان  سازمان پذیریانعطاف بر آنالین درصد، آموزش 06به میزان  سازمان پذیریانعطاف بر مالکیت
 تایید شد. های پژوهشهمه فرضیه دارد و

 

 پذیریانعطاف تبیین در سایبرنتیک مدیریت قابل ارتقاء و مهم کارکردهای اهمیت نشانگر حاضر پژوهش نتایج گیری:بحث و نتیجه

 تعهد افزایش و های صحیحگیریتصمیم جهت اطالعات صحیح جریان و هامدیریت سازمان در مشارکتی گیریتصمیم سازمان است.

 .باشد سازمان داشته پذیریانعطاف در ایکنندهتعیین نقش تواندمی آموزش مستمر و طحمس ساختار و سازمانی

 کلیدی یهاواژه
گیری مشارکتی، تعهد، عدالت در پرداخت، ساختار مسطح، جریان صحیح اطالعات، پذیری سازمان، تصمیممدیریت سایبرنتیک، انعطاف 

 .توسعه حس مالکیت، آموزش آنالین
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-------------------------- 

(DOI): 10.30473/MRS.2021.55225.1440 
 (                   36/60/8311) یخ دریافت:تار
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 مقدمه
عنوان مفهومی که به توانمندی سازمان پذیری سازمانی بهانعطاف

های اخیر هم ارد، در سالدر انطباق با محیط در حال تغییر اشاره د

مورد توجه پژوهشگران و هم مدیران سازمانی قرار گرفته است. 

پذیری سازمانی، نجا پیش رفته است که انعطافآاین بذل توجه تا 

های ناآرام لقب گرفته است ها در محیطراز بقا و موفقیت سازمان

 (. 8316محمدی و همکاران، )

 یک آمیز،موفقیت انطباق و است سریع تغییر، امروز جهان در

 زیاد بسیار است. سرعت حاضر عصر در از موفقیت مهمی بخش

ها سازمان به را مضاعفی فشار رقابتی، بازارهای و محیط تحول

 در تغییرات و است آورده وجود به سریع بسیار انطباق برای

 ایجاد برای هاسازمان چالش شده است. منجر را باال سطوح

 متغیر دنیای در پذیریانعطاف قابلیت ایجاد و منعطف ساختارهای

 کافی اندازهبه باید وکارکسب است. گذشته از بیش فعلی،

 هم و بینیپیشغیرقابل تهدیدات هم تا باشد پذیرانعطاف

مدیریت  را ثباتبی محیط و نامطمئن آینده در موجود هایفرصت

 ترکیب را ناپذیریانعطاف و پذیریانعطاف معموال  صنایع کند.

 هایجایگزین است، ظهور حال در که امروزه آنچه و کنندمی

است  بیشتر پذیریانعطافسوی  به ساده گرایش جایبه جدیدی

  (.4686، 8گلدن و پاول)

 پرتالطم محیط با شدن متناسب برای پذیریانعطاف ،بنابراین

 هایچالش از یکی رقابتی، حفظ مزیت جهت در وکارکسب

  (.8311و مرادی،  حاجی پوراست ) امروز مدیران فراروی اساسی

در تحلیل و ارزیابی مفاهیم و نظریات مرتبط به 

کنند: کلی تقسیم می دودستهپذیری را به پذیری، انعطافانعطاف

پذیری راهبردی. پذیری عملیاتی، ب( انعطافالف( انعطاف

 و چندبعدیپذیری عملیاتی )تولید(، یک مفهوم پیچیده، انعطاف

های مختلفی را برای تعبیر و تفسیر دشوار است. بنابراین، استدالل

بندی پذیری تولید وجود دارد. پنج منطق طبقهابعاد مختلف انعطاف

شود: پذیری تولید در آثار دیگران یافت میمختلف برای انعطاف

مراتبی، ج( بندی عمودی یا سلسلهبندی افقی، ب( طبقهالف( طبقه

بندی بندی بر مبنای هدف تغییر و طبقهی، د( طبقهبندی زمانطبقه

                                                             
1. Golden & Powel 

پذیری راهبردی توانایی (. انعطاف4666، 4ترکیبی )تونچیا و تونی

آمیز در سطح کالن با ها برای پاسخگویی و انطباق موفقیتشرکت

آمیز در چنین سازگاری موفقیتتغییرات محیطی است. هم

ری را به وجود آورد تواند عملکرد بهتپذیری راهبردی، میانعطاف

برای  مسئلهاین  درنتیجهو تقلید را برای رقبا دشوار سازد و 

 شود.تر میبا اهمیت روزبهگیران روز تصمیم

ها با بینانه است؛ چرا که امروزه سازماناین تصور واقع ،درواقع

تغییرات گسترده در محیط سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، فناوری و 

ها در یک جو اند. واکنش موفق سازمانرو شدهاقتصادی روبه

ها جهت فراهم بسیار پویا و متغیر، بستگی زیادی به توانایی آن

های مناسب برای مشکالتی است که حلها و یافتن راهکردن داده

 با برخورد در مهارت همچنین و توانایی هستند.رو ها روبهبا آن

 در هاسازمان یبرا هامهارت ترینمهم از سازمانی هایپیچیدگی

 آمادگی هاسازمان از کمی تعداد فقط که است و یکم بیست قرن

 در خصوص به امر این که دارند را هاپیچیدگی این با مقابله

 در شود. همچنینمی دیده ریزیبرنامه و گیریفرآیند تصمیم

 موضوعی قدرتمند به هاپیچیدگی این گذشته، هایسال طول

 و رهبران روی بر فشاری اهرم یک وانعنبه و است شده تبدیل

 در سیستم غالب یا و الگو انتخاب نماید.می عمل مدیران

 و هاسازمان فراروی ارزشمند و مفید ابزاری عنوانبه هاسازمان

 گیرد درستی صورتبه انتخاب این اگر که چرا دارد، قرار مدیران

 و نماید مکک هاپیچیدگی این با مقابله در هاسازمان به تواندمی

 صدمات باشد و ضعیف پایین کیفیت با شده انتخاب الگوی اگر

 در سایبرنتیک مدیریت گذارد.می هاسازمان بر ناپذیریجبران

 که است ساختاری به دنبال داخلی محیط بررسی با سازمان

 هایسیستم به یابیدست باهدف را خود هایشاخص و عوامل

 محور سایبرنتیک هایتمخاص سیس که )خودکنترل( اصالح خود

 کند. دهیسازمان هافعالیت انجام برای هماهنگ صورت به است،

 ساختارهای حذف دنبال به مدیریت سایبرنتیک راستا این در

 هایسیستم و هابخش میان ارتباطات تسهیل و ناکارآمد و سنتی

 برآوردن برای هاسازمان طرفی از است. یسازماندرون فرعی

 خدمات و محصوالت تا نیازمندند مشتریان تغییر لحا در نیازهای

 و تولید پذیرانعطاف و سریع روشی به را باال با استاندارد و جدید

                                                             
2. Tonchia & Toni 
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 عدم مدیریت به اساسی پذیری رویکردانعطاف دهند. ارائه

 قابلیت عنوانبه سازمانی پذیریانعطاف است. محیطی اطمینان

 تغییر حال در یرقابت محیط به واکنش فعال به سازمان پویای

 سازمان برای پایدار رقابتی مزیت است ممکن که است شده تصور

 نگرش (.8318، ، حقیقی کفاش و کلیانیآورد )سید نقوی وجوده ب

 قرار کارکنان و مدیران اختیار در را سودمندی چارچوب سیستمی

 نگرش کنند. را درك آن اجزای و سازمان بتوانند تا دهدمی

 یک عنوانبه را سازمان که کندمی فراهم را امکان این سیستمی

 مورد مفاهیم از بسیاری نظر بگیرند. در دهیتندرهم اجزای و کل

 رویکرد با تنگاتنگی ارتباط سیستمی پردازاننظریه استفاده

 نظریه این، وجود با دارد. و ارتباطات بازخورد کنترل، سایبرنتیک،

 که حالی در است زمتمرک هاسیستم ساختار بر بیشتر هاسیستم

)دلدار و  دارد تأکید سیستم کارکرد بر چگونگی بیشتر سایبرنتیک

 (.8312همکارانش، 

 به داخلی محیط بررسی با سازمان در سایبرنتیک مدیریت

 هدف با را خود هایشاخص و عوامل که است دنبال ساختاری

خاص  که )خودکنترل( خوداصالح هایسیستم به یابیدست

 برای هماهنگ به صورت است، محور ایبرنتیکس هایسیستم

 به دنبال حذف CMراستا  این در کند. سازماندهی هافعالیت انجام

 و هابخش میان ارتباطات تسهیل و ناکارآمد و سنتی ساختارهای

 هایجنبه در هاسازماناست.  سازمانیدرون فرعی هایسیستم

 اطمینان معد با سازگاری توانایی و پذیریانعطاف به زیادی

 توانایی این انسانی، های نیرویجنبه در ویژهبه نیازمندند. محیطی

 پذیریانعطاف عنوانبه عموما   که مختلفی اشکال از سازگاری

 نامطمئن، محیط آید. درمی دسته اند، بشده تعریف انسانی نیروی

 رقابتی مزیت ایجاد طریق از انسانی منابع پذیریانعطاف داشتن

مقدم،  بذرافشان) است نیآفرارزش سازمان بلندمدت، برای در پایدار

 (.8310صباغیان، آراسته و همکاران، 

 تأثیربررسی »پژوهشی با عنوان  در( 8310) امیری و رحیمی

پذیری پزشکان کارکردهای مدیریت سایبرنتیک بر انعطاف

بیان کردند  «های دانشگاه علوم پزشکی در سطح تبریزبیمارستان

پذیری ردهای سیستم مدیریت سایبرنتیک بر توسعه انعطافکه کارک

است و نشان داد که  مؤثرپزشکان علوم پزشکی سطح تبریز 

گیری مشارکتی، کارکردهای سیستم مدیریت سایبرنتیک: تصمیم

تعهد سازمانی، جریان صحیح اطالعات، عدالت در پرداخت، ساختار 

یب باعث مسطح، توسعه حس مالکیت و آموزش مستمر یه ترت

واحد تغییر در  6601، 6613، 6646، 6611، 6614، 6614، 6618، 6603

های دانشگاه علوم پزشکی تبریز پذیری پزشکان بیمارستانانعطاف

( پژوهشی با عنوان 8316) زادهخواه قزلجه و محمودایران شود.می

 بر (CM) سایبرنتیک مدیریت سیستم کارکردهای تأثیر بررسی»

 آذربایجان استان احمرهالل در انسانی منابع پذیریانعطاف توسعه

 تأثیر بررسی حاضر تحقیق کلی انجام دادند. هدف «شرقی

انعطاف توسعه بر (CM) سایبرنتیک مدیریت سیستم کارکردهای

 است شرقی آذربایجان استان احمرهالل در انسانی منابع پذیری

 براساس سایبرنتیک مدیریت سیستم کارکردهای منظور این برای

 تعهد مشارکتی، مدیریت) بعد شش در( 8111) بائوم بیرن نظریه

 حس توسعه پرداخت، در عدالت اطالعات، صحیح جریان سازمانی،

 پذیریانعطاف و تعریف( مستمر آموزش مسطح، ساختار مالکیت،

 بعد سه در( 8111اسنل ) و رایت نظریه براساس انسانی منابع

 پذیریانعطاف رفتاری، پذیریافانعط کارکردی، پذیریانعطاف)

 و مستقل متغیر تأثیر راستا این در و دش عملیاتی تعریف( مهارتی

. دش بررسی انسانی منابع پذیریانعطاف توسعه بر آن هفتگانه ابعاد

 مدیریت سیستم کارکردهای که است آن بیانگر حاصل نتایج

 در انسانی منابع پذیریانعطاف توسعه بر (CM) سایبرنتیک

مقدم و محمدی .است مؤثر شرقی آذربایجان استان احمرهالل

مدیریت سایبرنتیک بر اعتماد  تأثیر»همکاران پژوهشی با عنوان 

انجام دادند.  «سازمانی با بررسی نقش تعاملی ادراك از عدالت

طور ها حاکی از آن است که متغیر مدیریت سایبرنتیک بهیافته

ثیرگذار است. أماد سازمانی تمستقیم بر ادراك از عدالت و اعت

ثیرگذاری مدیریت سایبرنتیک به صورت غیرمستقیم و از أهمچنین ت

یید شده أکننده ادراك از عدالت بر اعتماد نیز تطریق متغیر تعدیل

ارتباط »( پژوهشی با عنوان 8312برادر )نیازی و است. غریبه

 مدیریت سایبرنتیک و فرهنگ سازمانی مطالعه موردی دانشگاه

های پژوهش نشان داد که فرهنگ انجام دادند. یافته «الزهرا

 سازمانی و سایبرنتیک در این دانشگاه در سطح متوسط قرار دارد.
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ها برای اینکه بتوانند شرایط بحرانی را سپری کنند تمامی سازمان
های اقتصادی و اجتماعی تطبیق دهند باید و خود را با آشفتگی

را ارتقا دهند و این ساختارها به صورت  یسازماندرونساختارهای 
هماهنگ با یکدیگر کار کنند و ساختارهای ناکارآمد در سازمان را 
حذف کنند تا بتوانند با تغییرات سریع دنیای امروز خود را 

 از دکر اذعان باید موضوع این اهمیت خصوص درهماهنگ کنند. 

 امور وزارت زیرمجموعه کشور مالیاتی امور سازمان که آنجا

 و اصالح سازمان این وظایف ازجمله و است دارایی و اقتصادی
 و کشور مالیاتی سیستم دنکر مکانیزه و مالیاتی نظام دگرگونی
 پرداخت دیگر سوی از و است افزوده ارزش بر مالیات اجرای
 رونق موجب و است جامعه توسعه و رشد عامل ترینمهم مالیات،

 اجتماعی، عدالت تحقق آن، هایشاخص ارتقای و اقتصادی

 این، لذا .شودمی کشور آبادانی و عمران و خدمات افزایش

 .دهد ارائه جامعه به یتوجهقابل هایکمک تواندمی سازمان

 که بوده تاثیرگذار یمنابع انسان پذیریانعطاف بر زیادی عوامل

 توسعه جهت سایبرنتیک مدیریت کارگیری الگویبه

 مشتریان به بهتر پاسخگویی جهت نیانسا منابع پذیریانعطاف

 جمله از خدماتی هایسازمان برای اهمیت باالیی تواندمی

پی  در حاضر پژوهش ،لذا باشد. داشته کشور مالیاتی امور سازمان
 مدیریت اصول کاربستکه  بوده اصلی سؤال این به پاسخگویی
با توجه به است؟ سازمان چگونه  پذیریانعطاف بر سایبرنتیک

 ب بیان شده اهداف پژوهش به صورت زیر است:مطال
 پذیریانعطاف بر مشارکتی گیریتصمیم همبستگی تعیین -8

 سازمان

 سازمان پذیریانعطاف بر تعهد همبستگی تعیین -4

 سازمان پذیریانعطاف بر پرداخت در عدالت همبستگی تعیین -3

 سازمان پذیریانعطاف بر مسطحساختار  همبستگی تعیین -2

 پذیریانعطاف بر اطالعات صحیح یانجر همبستگی تعیین -6

 سازمان

 پذیریانعطاف بر مالکیت حس توسعه همبستگی تعیین -0

 سازمان

 سازمان پذیریانعطاف بر آنالین آموزش همبستگی تعیین -0

 های پژوهشفرضیه
 سازمان پذیریانعطاف و مشارکتی گیریبین تصمیم -8

 .داردوجود  همبستگی

 .دارد بستگی وجودهم سازمان پذیریانعطاف و بین تعهد -4

همبستگی  سازمان پذیریانعطاف و پرداخت در بین عدالت -3

 .وجود دارد

 همبستگی وجود سازمان پذیریو انعطاف مسطح بین ساختار -2

 .دارد

 سازمان پذیریو انعطاف اطالعات صحیح بین جریان -6

 .دارد همبستگی وجود

همبستگی  سازمان پذیریانعطاف و مالکیت حس بین توسعه -0

 .ردداوجود 

 همبستگی وجود سازمان پذیریانعطافو  آنالین آموزشبین  -0

 .دارد

 پيشينه پژوهش
و از  استدر مدل مفهومی زیر مدیریت سایبرنتیک متغیر مستقل 

گیری مشارکتی، تعهد، عدالت در پرداخت، ساختار ابعاد تصمیم

مسطح، جریان صحیح اطالعات، توسعه حس مالکیت و آموزش 

 از که است دانشی سایبرنتیک،ت. آنالین تشکیل شده اس

 کنندهتنظیم هدایت و مفاهیم و کنندهتنظیم خود هایدانشگاه

 شود.می محسوب هاسیستم نظریه پیشرفته نوع و کندمی بحث

 ییکاراتوان به آن می بستن بکار با که فنی سایبرنتیک یعنی

های سیستم سایبرنتیکی ها افزود. ویژگیو کوششها فعالیت

گرا بودن )عدم قطعیت(؛ ند از پیچیدگی، پویایی، احتمالاعبارت

 (.8310وابسته به یکدیگر بودن و باز بودن )خداوردی، 

صورت این پذیری نیز متغیر وابسته در پژوهش است که به انعطاف

پذیری را به معنای شایستگی نامه واژه انعطافلغتشود. تعریف می

پذیری مفهوم تغییرهماهنگی با هر وضع و هر محیط و به 

منظور سازگاری و مناسب بودن برای محیط و تغییرات آن در به

گر سرعت کند. واژه انعطاف توصیفهای متفاوت بیان میموقعیت

و قدرت پاسخگویی در هنگام مواجهه با رویدادهای داخلی و 

ترین مفاهیم تعاریف ارائه شده را از مهمخارجی سازمان است. 

ایی تغییر و سازگاری با محیط، عملکرد بهتر توان به توانمی

سازمان در شرایط رقابتی، توانایی واکنش در کمترین زمان به 

ای گوناگون برای تغییرات محیط و دسترسی به راهبردهای غلبه

فائق آمدن به یک عامل روانی فشارزا و تمایل به بررسی همه 
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که د کرتوان اشاره در این زمینه مید. کرها اشاره آن

)سید نقوی، است پذیری سازمانی دارای انواع مختلفی انعطاف

 (.8318حقیقی کفاش و کلیانی، 

 

 مدل مفهومی پژوهش .2شکل 

 (8111گاردنر )( و پنی 8311اسدپور ) .منبع

 پژوهش یشناسروش
 چنانچه و دارد قرار کاربردی تحقیقات زمرة در حاضر تحقیق

 صورت روش و ماهیت اساس بر هاانواع پژوهش بندیطبقه

 - پیمایشی ماهیت، لحاظ نیز از حاضر تحقیق روش گیرد،می

 و کارکنانرا مدیران  پژوهش این آماری است. جامعۀ تحلیلی

ها که تعداد آن دهندتشکیل می غرب کشور مالیاتی امور سازمان

 استفاده جدول مورگان از نمونه حجم تعیین براینفر است.  066

 . روشاستنفر  432آماری،  جامعۀ به جهتو با که شده است

 پژوهش، ماهیت و موضوع به توجه با هم های آمارینمونه انتخاب

 با نیز موردنیاز هایداده آوریجمع ساده است. تصادفی گیرینمونه

 با هاداده تحلیل و و تجزیه استاندارد پرسشنامۀ ابزار از استفاده

 برای است. گرفته ورتص 43.اس.اس.یاس.پ افزارنرماز  استفاده

از پرسشنامه استاندارد  مدیریت سایبرنتیک هایمؤلفه سنجش

 از پذیری سازمانیو انعطاف( 8311مدیریت سایبرنتیک اسدپور )

 (8111) پذیری سازمانی پنی گاردنراستاندارد انعطاف پرسشنامه

 صوری، روایی بررسی برای پژوهش، از مرحله اولین استفاده شد. در

 قرار دسترس در خبرگان   سایر و دانشگاه اساتید در اختیار هپرسشنام

 چون: مواردی محتوا، روایی کیفی ارزیابی که در شد تأکید و گرفت

 سؤاالت، اهمیت مناسب، از کلمات استفاده زبان، دستور رعایت

 طراحی ابزار تکمیل و زمان خود مناسب جای در سؤاالت قرارگیری

 جزئی با تغییراتی آنان نظرات نیز آخر در. دهند قرار نظرمد را شده

برای  روایی، بررسی از دوم مرحلۀ در شد. اعمال پرسشنامه در

 هماهنگی میزان مورد در متخصصان نظر از محتوایی روایی ارزیابی

 از گردید. پس استفاده پژوهش، هدف با گیریاندازه محتوای ابزار

 همسانی روش از پرسشنامه پایایی بررسی جهت روایی، ارزیابی

 مطالعۀ از پس کهچنان شد؛ درونی )روش آلفای کرونباخ( استفاده

 ها،پرسشنامه بازگشت و نفری 46 نمونۀ یک در )پایلوت( مقدماتی

 و وارد 43.اس.اس.یاس.پ افزارنرمبه  آوری شدهجمع هایداده

 مراحل از انجام پس نهایت در گردید. محاسبه هاآن کرونباخ آلفای

. 2 و )پایایی( کرونباخ آلفای .3 کردن، مهیدون .4محتوا، اعتبار .8

روایی( به این محتوا )مفهوم اعتبار . شد آماده تحقیق ابزار بازآزمایی،

تا چه حد خصیصه مورد  گیریاندازهدهد که ابزار پاسخ می سؤال

توان گیری نمیسنجد. بدون آگاهی از اعتبار ابزار اندازهنظر را می

. متغیرهای تحقیق از ای حاصل از آن اطمینان داشتهداده دقتبه

کردن آزمون،  دونیمه در روشروایی مناسبی برخوردار هستند. 

شوندگان اجرا با گروه واحدی از آزمون باریکآزمون موردنظر را 

نماییم. در این تقسیم می دونیمهکنیم و پس از اجرا آن را به می

فرد را یک  هایسؤالزمون این است که همه کردن آ دونیمهروش 

زوج را نیز آزمون دیگر  هایسؤالآزمون به حساب بیاوریم و همه 

براون  -ها در فرمول اسپیرمنبدانیم. ضریب همبستگی بین نیمه

آزمون گیرد. نتیجه ضریب پایایی کل آزمون خواهد بود. قرار می

 آماری آزمون یک سشنامهپر یاییپا یا اعتماد یتقابل یا  کرونباخ آلفا

 برای ،است کرونباخ آلفای نام به ضریب یک آن حاصل که است
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 یفکه به صورت ط یاپرسشنامه پایایی یا اعتماد قابلیت آزمون

 کار به باشند،می ایچندگزینه آن هایجواب و شده طراحی لیکرت

های تعیین پایایی یک آزمون، ترین روشیکی از معروف. رودمی

آزمایی است. در این روش آزمون در دو نوبت به فاصله دو روش باز

 هاینمره و شودشوندگان اجرا میهفته با گروه واحدی از آزمون

 هاینمره بین همبستگی ضریب. نمایندمی مقایسه باهم را حاصل

 .است آزمون پایایی ضریب آزمون اجرای دوبار از آمده دست به

 پرسشنامه االتسؤ و متغیرها میان ارتباط .2 جدول

 آلفای کرونباخ متغیر
 .181 مدیریت سایبرنتیک

 .110 پذیری سازمانیانعطاف

 پژوهش یهاافتهي
کنندگان در مطالعه بدین قرار اطالعات جمعیت شناختی شرکت

فراوانی و بیشتر از نظر جنسیت بیشترین آمار مربوط به مردان بود: 
درصد پاسخگویان  06. سال هستند 26تا  36مربوط به رده سنی 

افراد دارای سابقه تحصیالت کارشناسی و باالتر داشتند. بیشتر 
ها از برای بررسی نرمال بودن متغیرسال به باال بودند.  86کاری 

طور که اسمیرنف استفاده شده است. همان –آزمون کولموگروف 

ها ی متغیرداری همهشود سطح معنیمشاهده می 4در جدول 

با ، (. بنابراینP<0/05) است 66/6سطح  کمتر از آلفای
توان گفت متغیرها دارای توزیع غیر نرمال می %16اطمینان
 .هستند

 

 اسمیرنف –آزمون کولموگروف  .1 جدول 

 سازمان پذیریانعطاف سایبرنتیك مدیریت اصول

 423 423 تعداد نمونه

 666/6 666/6 یدارمعنی سطح

 

 تأثیرها برای بررسی میزان ع دادهبه غیرنرمال بودن توزی با توجه
 کنیم:وابسته کای دو استفاده می از آزمون ابعاد متغیر مستقل

 

 پژوهش هایفرضیه
 سازمان پذیریانعطاف و مشارکتی گیریتصمیم بین -8

 .دارد وجود همبستگی

توجه با  است. به دست آمده 262/8200 مقدار آزمون کای اسکوئر
این رابطه یابیم در می 666/6 (Sig) دارییسطح معنبه 
 66/6آمده از عدد  به دست Sig. )به دلیل اینکه است دارمعنی

. دهدنمیرا نشان  تأثیرر شدت ئآزمون کای اسکو است(. ترکوچک
 . کنیممیاستفاده  وی کرامر از آزمون تأثیرشدت  بررسیبرای 

 آزمون کای اسکوئر .1جدول 

  مقدار (آزادی ه)درجDf  (دوطرفه) یدارمعنی سطح

 پیرسون دو کای 262/8200 620 666/6

 نمایی درست نسبت 061/200 620 113/6

 خطی صورت به خطی انجمن 082/861 8 666/6

 معتبر موارد تعداد 423  

 آزمون وی کرامر .1جدول 

   مقدار داریمعنیسطح 

 اسمی گذارینام فی 206/4 666/6

  کرامر وی 061/6 666/6

 تعداد موارد معتبر  423 
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دهد مقدار عددی این آماره نشان میوی کرامر  نتایج آزمون
)چون سطح است دار معنی 66/6که در سطح  است 061/6
یعنی . دست آمده است(ه ب 666/6 (Sigداری )معنی

به  تقریبا   سازمان پذیریانعطاف بر مشارکتی گیریتصمیم
 .دارد تأثیردرصد  00میزان 

 .دارد وجود همبستگی سازمان پذیریانعطاف و دتعه بین -4
و با دقت در  است 306/8606 مقدار آزمون کای اسکوئر

این  666/6بینیم که در سطح می (Sig) داریمعنیسطح 
آمده از  به دست Sig. به دلیل اینکه)دار است معنیرابطه 
 است(. ترکوچک 66/6عدد 

 آزمون کای اسکوئر .1جدول  

  مقدار (آزادی )درجه Df (دوطرفه) یداریمعن سطح
 پیرسون دو کای 306/8606 201 666/6

 نمایی درست نسبت 043/310 201 114/6

 خطی صورت به خطی انجمن 140/848 8 666/6

 معتبر موارد تعداد 423  

 آزمون وی کرامر. 1جدول 

  مقدار داریسطح معنی
 

 اسمی گذارینام فی 862/4 666/6

  کرامر وی 060/6 666/6

 تعداد موارد معتبر  423 

 

 060/6دهد مقدار عددی این آماره نشان می وی کرامر نتایج آزمون
داری معنویچوون سوطح ) استدار معنی 66/6که در سطح  است

(Sig) 666/6 پوذیریانعطواف بر یعنی تعهد. آمده است( به دست 
 .دارد تأثیردرصد  08به میزان  تقریبا  سازمان

همبستگی وجود سازمان  پذیریانعطاف وعدالت در پرداخت  بین -3
 دارد.

و بوا دقوت در سوطح  است 641/8830 مقدار آزمون کای اسکوئر

دار معنیاین رابطه  666/6بینیم که در سطح می (Sig) داریمعنی
 ترکوچوک 66/6آمده از عودد  به دست Sig.به دلیل اینکه)است 
 است(.

 رآزمون کای اسکوئ .1جدول  

  مقدار (آزادی )درجهDf  (دوطرفه) یدارمعنی سطح

 پیرسون دو کای 641/8830 201 666/6

 نمایی درست نسبت 100/242 201 142/6

 خطی صورت به خطی انجمن 043/831 8 666/6

 معتبر موارد تعداد 423  

 آزمون وی کرامر .8جدول 

   مقدار دارییسطح معن

 یاسم گذارینام فی 802/4 666/6

  کرامر وی 046/6 666/6

 تعداد موارد معتبر  423 
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 046/6دهد مقدار عددی این آماره نشان می وی کرامر نتایج آزمون
داری معنویچوون سوطح ) استدار معنی 66/6که در سطح  است

(Sig) 666/6 بور پرداخوت در یعنی عودالت. دست آمده است(ه ب 
 .دارد تأثیردرصد  03به میزان  تقریبا  سازمان پذیریانعطاف

همبستگی وجوود سازمان  پذیریانعطاف وساختار مسطح بین  -2
 دارد.

و بوا دقوت در سوطح  است 021/8860 مقدار آزمون کای اسکوئر

ایون رابطوه  666/6بینویم کوه در سوطح موی (Sig) داریمعنی
 66/6آموده از عودد  به دسوت sig. به دلیل اینکه)دار است معنی

 است(. ترکوچک

 آزمون کای اسکوئر. 9دول ج 

  مقدار (آزادی )درجه Df (دوطرفه) یدارمعنی سطح

 پیرسون دو کای 021/8860 241 666/6

 نمایی درست نسبت 086/260 241 803/6

 خطی صورت به خطی انجمن 118/804 8 666/6

 معتبر موارد تعداد 423  

 آزمون وی کرامر. 21جدول 

  مقدار داریمعنیسطح 
 

 اسمی گذارینام فی 832/4 666/6

  کرامر وی 023/6 666/6

 تعداد موارد معتبر  423 

 

دهود مقودار عوددی ایون نشان می Cramer's V نتایج آزمون
چوون سوطح )اسوت دار معنوی 66/6کوه در سوطح  023/6 آماره

 یعنوی سواختار. دسوت آموده اسوت(ه ب 666/6( Sigداری )معنی
 .دارد تأثیردرصد  02ه میزان ب سازمان پذیریانعطاف بر مسطح

سووازمان  پووذیریانعطوواف وجریووان صووحیح اطالعووات بووین  -6
 دارد.همبستگی وجود 

 داریمعنیو با دقت در سطح  120/140 مقدار آزمون کای اسکوئر

(Sig) به )دار است معنیاین رابطه  666/6بینیم که در سطح می
 است(. رتکوچک 66/6آمده از عدد  به دست Sig. دلیل اینکه

 آزمون کای اسکوئر. 22جدول 

  مقدار (آزادی )درجهDf  (دوطرفه) یدارمعنی سطح

 پیرسون دو کای 120/140 201 666/6

 نمایی درست نسبت 213/268 201 111/6

 خطی صورت به خطی انجمن 064/64 8 666/6

 معتبر موارد تعداد 423  

 آزمون وی کرامر. 21جدول  

  رمقدا داریمعنیسطح 
 

 اسمی گذارینام فی 163/8 666/6

  کرامر وی 602/6 666/6

 تعداد موارد معتبر  423 
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دهود مقودار عوددی ایون نشان می Cramer's V نتایج آزمون
چون سوطح است )دار معنی 66/6که در سطح  است 602/6 آماره

 یعنوی جریوان. دسوت آموده اسوت(ه بو 666/6 (Sigداری )معنی
درصود  60بوه میوزان  سوازمان پذیریانعطاف بر اطالعات صحیح
 .دارد تأثیر
همبسوتگی سازمان  پذیریانعطاف وتوسعه حس مالکیت بین  -0

 دارد.وجود 

و بوا دقوت در سوطح  است 624/8228 مقدار آزمون کای اسکوئر

ایون رابطوه  666/6کوه در سوطح  مینویبیمو (Sig) داریمعنی
 66/6آموده از عودد دست ه ب Sig. به دلیل اینکه)دار است معنی

 است(. ترکوچک

 آزمون کای اسکوئر. 21جدول 

 یدارمعنی سطح

 (دوطرفه) 
Dfمقدار (آزادی )درجه  

 پیرسون دو کای 624/8228 201 666/6

 نمایی درست نسبت 063/236 201 166/6

 خطی صورت به خطی انجمن 162/866 8 666/6

 معتبر موارد تعداد 423  

 

 کرامر آزمون وی. 21جدول  

   مقدار دارییسطح معن

 اسمی گذارینام فی 236/4 666/6

  کرامر وی 063/6 666/6

 تعداد موارد معتبر  423 

 

 دهد مقدار عوددی ایون آموارهنشان می Cramer's V نتایج آزمون
داری معنی)چون سطح  استدار معنی 6666که در سطح  است 063/6

(Sig) 666/6 بور مالکیوت حوس نی توسوعهیع. آمده است( به دست 
 .دارد تأثیردرصد  06به میزان  سازمان پذیریانعطاف

همبسوتگی وجوود سوازمان  پوذیریانعطاف وآموزش آنالین بین  -0
 دارد.

و بووا دقووت در سووطح  060/8363 مقوودار آزمووون کووای اسووکوئر

ایون رابطوه  666/6بینویم کوه در سوطح موی (Sig) داریمعنی
 66/6آموده از عودد  به دست  Sig.کهبه دلیل این)دار است معنی

 .ت(اس ترکوچک

 آزمون کای اسکوئر. 21جدل 

 یدارمعنی سطح

 (دوطرفه) 
Dfمقدار (آزادی )درجه  

 پیرسون دو کای 060/8363 620 666/6

 نمایی درست نسبت 141/266 620 666/8

 خطی صورت به خطی انجمن 110/843 8 666/6

 معتبر موارد تعداد 423  
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 آزمون وی کرامر. 21 جدول

  مقدار داریمعنیسطح 
 

 اسمی گذارینام فی 306/4 666/6

  کرامر وی 038/6 666/6

 تعداد موارد معتبر  423 

 
دهود مقودار عوددی ایون نشان می Cramer's V نتایج آزمون

چون سوطح ) استدار معنی 66/6که در سطح  است 038/6آماره 
 یعنوی آمووزش. آموده اسوت( به دسوت 666/6 (Sigداری )معنی
 توأثیردرصود  03به میزان  تقریبا  سازمان پذیریانعطاف بر آنالین
 .دارد

 

 نتیجه گیریبحث و 
 بر سایبرنتیک مدیریت اصول کاربست هدف با پژوهش این

 توجه که گرفت انجام سازمان امور مالیاتی غرب تهران پذیریانعطاف

 امور مالیاتی همچنین و هاسازمان در مدیریت سایبرنتیکاهمیت  به
 این در همه کارکنان کاری سرلوحه در باید و بوده مهم بسیار کشور

 که کرد بیان توانمی باال، مطالب به توجه با گیرد. قرار سازمان
های آن عمل به ویژگی و سازمان در سایبرنتیک مدیریت استقرار

 ایجاد یبرا الزم هایتواند در به وجود آوردن شرایط و زیرساختمی
باشد. با عمل به  تأثیرگذار بسیار سازمانی سطوح در کلیه عدالت
های طور جامع به فعالیتهای مدیریت سایبرنتیک، سازمان بهویژگی

با  را محیطی تهدیدهای تواندمی و پردازددرونی و بیرونی خود می
هایی برای خود تبدیل کرده و های درونی به فرصتتوجه به توانایی

های سازمانی استفاده کند. عمل به اصالح فعالیت در جهت
شود که کارکنان تمامی های مدیریت سایبرنتیک باعث میویژگی

وقت خود را صرف انجام امور کاری بکنند و به دلیل اینکه سازمان را 
دانند براساس ویژگی توسعه حس مالکیت خود را برای از آن خود می

ند و در برابر تغییرات ایستادگی تر از پیش نشان دهیادگیری مشتاق
 حاضر پژوهش نتایجنکنند، زیرا خودخواهان این تغییرات هستند. 

 سایبرنتیک مدیریت یقابل ارتقا و مهم کارکردهای اهمیت نشانگر

 در مشارکتی گیریتصمیم سازمان است. پذیریانعطاف تبیین در

 جهت اطالعات صحیح جریان و هامدیریت سازمان

 و مسطح ساختار و سازمانی تعهد افزایش و های صحیحگیریتصمیم
 پذیریانعطاف در ایکنندهتعیین نقش تواندمی آموزش مستمر

 یابیدست باعث توانمندی کارکنان افزایش با و باشد سازمان داشته

 سرمایه هایظرفیت تمامی از استفاده و بهتر عملکرد سازمانی به

در  چه را و کارکنان شود بالفعل هب بالقوه هایظرفیت و تبدیل انسانی

 نتایج ،درواقع .رساند یاری عملکردی سطح در چه و مدیریتی سطح

 آن شده نشانگر انجام هایپژوهش سایر با همسو حاضر پژوهش

 و تعهد بر مدیریت سایبرنتیک کارکردهای کارگیریبه و استقرار است
 و دهبو مؤثر منابع انسانی شدن درگیر و مشارکت و وفاداری

 باعث سالم و محیطی مناسب ایجاد با سازمانی مدیریت کارکردهای

 راستای در توانمندسازی کارکنان و بیشتر مشارکت و درگیری

گیری مشارکتی در مدیریت تصمیمشود. می بهتر پاسخگویی
های صحیح گیریها و جریان صحیح اطالعات جهت تصمیمسازمان

تواند طح و آموزش مستمر میو افزایش تعهد سازمانی و ساختار مس
پذیری کارکنان داشته باشد و با ای در انعطافکنندهنقش تعیین

یابی به عملکرد سازمانی بهتر و افزایش توانمندی آنان باعث دست
های های سرمایه انسانی و تبدیل ظرفیتاستفاده از تمامی ظرفیت

لکردی یاری بالقوه به بالفعل شود و مدیران و کارکنان را در سطح عم
با توجه به نتایج حاصل از فرضیه اول مبتنی بر اینکه رساند. 
 توسعهدارد؛  تأثیرسازمان  پذیریانعطاف گیری مشارکتی برتصمیم

 متنوع مناسب و هایحلراه به دسترسی و مشارکتی گیریتصمیم

 حل مسائل در گیریتصمیم امر در کارکنان پذیریانعطاف باعث

 تأثیر( در مورد 4661) این نتایج با پژوهش هاگز شود.می سازمانی
پذیری که نشان داد مدیریت گیری مشارکتی بر انعطافتصمیم

ثر ؤپذیری کارکنان ممشارکتی و کارهای گروهی در رشد انعطاف
با توجه به نتایج حاصل از فرضیه دوم مبتنی بر است همسویی دارد. 

تعهد  دارد؛ با توسعه تأثیرسازمان  پذیریانعطاف اینکه تعهد بر
به  نسبت کارکنان و مدیران که داشت انتظار توانمی سازمانی،
 سطح تر درفعاالنه و بوده پایبندتر هاسطح سازمان در سازمانی اهداف

 یافتن و ترك سازمان به کمتر و کرد خواهند آفرینینقش هاسازمان

پژوهش نتایج این فرضیه با  کنند.می اقدام جدید شغلی هایفرصت
بررسی رابطه پویایی محیط کار با »( با عنوان 4686) کتکار و ست

با  است.همسو  «پذیری منابع انسانی و بهبود عملکرد سازمانیانعطاف
توجه به نتایج حاصل از فرضیه سوم مبتنی بر اینکه عدالت در پرداخت 
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 که گرفت نتیجه توانمی ،لذا. دارد تأثیرسازمان  پذیریانعطاف بر

 اعتماد حس و شود رعایت عدالت مالی هایدر پرداخت ههرچ

کاری  عملکرد بهبود باعث عمل این و افزایش یافته کارکنان سازمان

نتایج این فرضیه با  .شد خواهد سازمان سطح در مدیران و کارکنان
 مقدم و همکارانو پژوهش محمدی( 4663) پژوهش ریچاردسون

که  داد نشان فرعی هاییهسایر فرض نتایجهمسویی دارد. ( 8316)
 نیازهای کارکنان تأمین و مناسب و مستمر خدمت ضمن هایآموزش

 وریبهره تواند موجبمی آنان در مالکیت احساس و تعهد افزایش و

 و عملکرد به یابیجهت دست در آنان هایتوانایی تمام از استفاده و
 حس توسعه و مستمر هایشد، زیرا آموزش خواهد بهتر پاسخگویی

 در او مقاومت عدم و سازمان با فرد ارتقای سازگاری موجب مالکیت،

 کارکنان در کارآمد از استفاده نیز و فردی بروز خالقیت تغییرات، برابر

نتایج حاصل از پژوهش و تمامی فرضیات با  شود.می هاسطح سازمان
( و 4686) ، حقیقی و همکاران(8310) های رحیمی و امیریپژوهش

همسویی ( 8316) خواه و محمودزاده، ایران(4683) همکاران احی وتف
 دارد.

 هاپیشنهاد
 شود:زیر ارائه می هادر راستای نتایج به دست آمده از پژوهش پیشنهاد

 در آن از استفاده و کارکنان هاپیشنهاد و نظرات به احترام -

 مدیران؛ توسط سازمانی هایگیریتصمیم

زمانی خود را براساس مدل سایبرنتیک های سامدیران باید فعالیت -
 ؛دهی کنندسازمان

 و مالی نیازهای برآورد جهت در تالش و کارکنان نیازهای به توجه -
 آنان؛ معنوی

 دسترسی جهت سازمان سطح در اطالعاتی هایسیستم توسعه -

 آنان؛ سازمانی هایآگاهی افزایش و کارکنان آسان
 تنظیم جهت در مناسب طوربه انسانی منابع عملکرد ارزیابی -

 دستمزد؛ و حقوق سستم عادالنه
 در مدیران سوی از کارکنان هایفعالیت بر مستقیم نظارت کاهش -

 آنان؛ پذیریمسئولیت حس توسعه راستای
 توسعه جهت آنان به شدن قائل ارزش و کارکنان نظرات به احترام -

 سازمان؛ سطح در آنان داربودن معنی حس
 هامهارت توسعه جهت مناسب خدمت ضمن هایشآموز برگزاری -

 آنان؛ سازمانی اطالعات و
اندیشی، حل های همسازمان با انجام اموری همچون جلسه -

عنوان یکی از منابع اصلی تعهد سازمانی تسهیل مشارکتی مسائل را به
 کنند.
کاربردی با همکاری  افزارهای آموزشها و نرمها، جزوهکتاب -

 .کنان در راستای بهبود فرآیند اعتمادمدیران و کار
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