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Abstract 
Nowadays attention to the new styles and functions of management and application of 

organizational knowledge in order to update procedures and methods that are very 

repetitive and better responsive to the changing needs of the organization is increasingly 

felt. The purpose of this study is to monitor the role of cybernetic management functions 

in preventing organizational inertia, with emphasis on the role of mediating knowledge 

sharing among employees. This is a practical research in terms of purpose and this 

research was conducted using descriptive-survey method. The statistical population of the 

present study is the staff of the Tax Affairs Organization of East Azerbaijan Province, 

whose number is 1308, the sample size is estimated by using Cochran's relation of 297 

people and selected by stratified random sampling. The research data were collected using 

field method and for data analysis, structural equation modeling and confirmatory factor 

analysis were used. The research findings showed that knowledge sharing on the impact 

of cybernetic management functions on the reduction of organizational inertia has a 

mediating role. The results also showed that cybernetic management functions have an 

impact on reducing organizational inertia and increasing knowledge sharing. On the other 

hand, the positive impact of knowledge sharing on reducing organizational inertia was 

confirmed in the East Azerbaijan State Tax Administration. 
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 چکیده
 اریبس یهاو روش هاهیرو یبروزرسان یدر راستا یدانش سازمان یریکارگو به تیریمد دیجد یها و کارکردهاامروزه توجه به سبک

نقش  شی. پژوهش حاضر با هدف پاشودیاحساس م شیازپشیسازمان ب رییدر حال تغ یازهایبهتر به ن ییو پاسخگو یتکرار
کارکنان انجام  نیدانش در ب میتسه یگریانجیبر نقش م دیبا تأک یسازمان ینرسیاز ا یریشگیدر پ کیبرنتیسا تیریمد یکارکردها

پژوهش  یصورت گرفته است جامعه آمار یشیمایپ -یفیاست و به روش توص یپژوهش از لحاظ هدف کاربرد نیشده است. ا
با استفاده از  ینفر است، حجم نمونه آمار 8031ها است که تعداد آن یشرق جانیاستان آذربا یاتیحاضر کارکنان سازمان امور مال

پژوهش با استفاده از روش  یهاانتخاب شده است. داده یاطبقه یتصادف یریگنفر برآورد و به روش نمونه 792ران رابطه کوک
است.  دهیداستفاده گر یدییتأ یعامل لیمعادالت ساختاری و تحل یسازها از مدلشده و برای تحلیل داده یآورمیدانی جمع

دارد.  یانجینقش م یسازمان ینرسیبر کاهش ا کیبرنتیسا تیریمد یردهاکارک ریدانش در تأث میپژوهش نشان داد که تسه
 ریدانش تأث یگذاربه اشتراک شیو افزا یسازمان ینرسیبر کاهش ا کیبرنتیسا تیریمد ینشان داد که کارکردها جینتا نیهمچن

 یشرق جانیاستان آذربا یاتیدر سازمان امور مال یسازمان ینرسیدانش در کاهش ا یگذارمثبت به اشتراک ریتأث گرید یدارد از سو
 قرار گرفت. دییمورد تأ

 

 .یسازمان ینرسیدانش، ا میتسه ک،یبرنتیسا تیریمد یکارکردها :هاي کلیديواژه
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 مقدمه
 اندمواجهبا تمییرات شدید   هاسازمانکیونی  رکاتیبدر محیط 

جز سازگار  با عوام  محی ی ندارند. سازگار  با   اچارهو 
باید  هاسازمانتمییرات برا  ادامه ییات سازمان ضرور  است. 

عملیات خود را با توجه به تمییرات محیط و از سو   سو یاز 
عملیاتی جدید تمییر   هامدلق با دیور ساختار خود را م اب

  هاشرکت محرکه موتور تمییر، (.3392، 9)کرال و کرالووا دهید
به  یابیدست در را هاسازمان تمییر، مدیریت و است موفق دنیا
زرند  و  محمدپور) کییدیم یار  م لو  عملارد و موفقیت

 نداشت، ضرورت نومور  و تحول تمییر، اگر(. 9212همااران، 

 و ماندیم باقی خود  ریگشا  اولیه مرای  در هیوز زمانسا
 هاسازمان اگر .شدینم یا   سازمان در تحولی و تمییر هیچ

 خود اولیه چارچو  در نداشتید، ا الح و تمییرپذیر  خا یت

 این به .شدیم مسدود منان پیشرفت راه و ماندندیم باقی

 3یسازمان سیاییر سازمان، در ساون و تمییرناپذیر  خا یت
 سازمان که است مقاومتی و قدرت سازمانی اییرسی .یدیگویم

 دهدیم بروز خود از محی ی تحو ت و تمییر برابر در
 این با همواره ایران در دولتی  هاسازمان (.9214، ابراهیمی)

 بسیار  هاهیرو و هاروش از چرا که هستید روروبه انتقاد

 نوع ی  دچار و کییدیم ست ادها مربوط امور انجاد در تارار 

 د.هستی یتحرکیب و ساون
 خ ر، از پرهیز و زمان در ییجو رفه برا  اغلب هاسازمان

 میشأ و دلی  .کییدیم است اده روتین مسئله ی  رویاردها  از

 جهیدرنت گذشته شده میسوخ تجار  و ایستا دان  ایجاد

 قدیمی  رویاردها و تارار   های راه همین از است اده

)سپتوند و همااران،  دگویی سازمانی اییرسی من به که است
ایستا و  معمو ا در بگ  عمومی  ژهیوبهها سازمان(. 9212

مانید تا زمانی که ادامه این وضعیت دیور یایواخت باقی می
نکاشید یا به وسیله نیروها  خارجی تمییر کیید. این  ریپذاماان

مانی و یا به عکارتی اییرسی ساز یتحرکیبمسئله ریشه در 
 تمییرات عمده (.9212)جواد  و همااران،  سازمانی دارد

 عدد با سازمان  ریپذان کاق توان و سازمان و ییاتی ضرور 

 گرفتار سازمانی اییرسی باتالق در محی ی  هایانیاطم

(. از طرفی 9214)ابراهیمی،  مانیدیم و ناکاد شوندیم
کی بزرگی که زمانی به لحاه سلسله مرات ییهاسازمان

گسترده خوی    وریاف  هارساختیزتستیالت فیزیای و 

                                                                   
. Kral, Kralova 
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، امروزه در پاسخ به بازارها  ناپایدار شدندیمرسوخ ناپذیر تلقی 
سری  کا ها و  ارائهو نیز برموردن نیازها  مشتریان از ییث 

بیابر نظر مدیران، برا  بقا در  اندشدهخدمات، با مشا  مواجه 
از چابای  هاسازمانپیییده و پویا، ضرور  است که   هاطیمح
پیشویر    زد برخوردار باشید و در اداره دان   ریپذانع اقو 

اکثر  این وجود شی و سازمانی کارا عم  کیید. بااز اییرسی دان
عملی مدیریت اییرسی سازمانی، با   هاجیکهمدیران در در  

 (9214 )زارع و همااران، مشا  روبرو هستید
 نیتهرمتم از یاهی معتقدنهد (،3392) 2یانه  و وانه  

 هاسهازمان اییرسهی در چیهین بهروز باعهث کهه عهواملی

 هاسهازمان ههم و افهراد ههم اسهت. دانه  اییرسهی شودیم

 تجربیهات وسهیله بهه را خهود مشهاالت از قسهمت زیهاد 

 جدیهد  ههاتیموقع بها تیاسهب بهرا  ههامنبسهط  و گذشته

 عیوانبهه را دانه  تهوانیمه بیهابراین، کییهدیمه اسهت اده

 دارد وجهود اییرسهی ایتمهال بهروز من در کهه پدیهدها 

 دانه  در اییرسهی یانه  و همییهین وانه  کهرد بررسهی

 کهاو  و دانیهدیمه فهرد  نومور  مان  نیترمتم را سازمان

 را افهراد دانشهی اییرسهی کهه ( معتقدنهد3394) 4هماهاران و
دارد. امههروزه دانهه  یمهه کارمفرییانههه بههاز رفتارههها  از

  گذاراشههترا سههرمایه سههازمانی بههوده و بههه  نیتههربزرگ
دانهه  بهها اعدهها  درونههی و بیرونههی سههازمان بسههیار یههائز 

 از عکهارت دانه   گذاراشهترا اهمیهت اسهت. فراییهد بهه 

 از فراتهر یتهی و فعالیهت نقهاط تا میان کارکیان دان  توزی 

 یهی شهیاختهدارا تیتها دانه  اسهت. سهازمان بیهرون من، بهه

 شهوندیمه من سهتیم در دیوهران وقتهی کهه اسهت شهده

 کمه  من رشهد بهه من و توزیه  تسهتیم و ابهدییم افهزای 

 دانه   گذاراشهترا (. 9212نیها، )غ هار  و رسهتم کیهدیم

 توانهدیمه کهه چهرا اسهت کلید  سازمان، عاملی تیدر موفق

 از سهازمان ییههابگ  بهه دانه  تر یسهر سهکب گسهترش

  گذاراشهترا  هسهتید، شهود. من از  بهرداربتره به قادر که
 هادهیها. شهودیمه هادهیها اشهترا  گذاشهتن بهه باعث دان 

 اییاهه جها  بهه کهه دارنهد همراه به را تأریربیشترین  زمانی

 در گسهترده طوربهه گیرنهد، قهرار کمهی تعهداد اختیار تیتا در

 ازجملههه ییسههازوکارها باشههید. اسههت اده مههورد جاهمههه

 و محلههی بازدیههد شهه اهی، عییههی، کتکههی،  اهههگزارش

  هابرنامههه چرخشههی،  هابرنامهههاعزامههی،   هههاتیفعال

                                                                   
. Wang & Yang 

. Cavus &  Koc 
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پیشهکرد  بهه استانداردسهاز   هابرنامهه و و تربیتهی مموزشهی
(. بها 9212)نظهافتی و هماهاران،  کییهدیمه کمه  فرایید این

 اشهترا  دانه ، عهدد  گذاراشهترا توجه بهه اهمیهت بهه 

 کارکیهان مشهاهده میهان در  ه مگتل  هاشها  بهه دانه 

 را خهود دانه  کارکیهان از برخه  نمونهه عیوانبهه .شهودیم
  طوربهه دیوهر برخه  و گذارنهدینمه اشهترا  بهه عمهدبه

 دانشه  بهه دیوهران نیهاز از یاطالعهیبه دلیه  به و غیرعمد

 از دانه  درخواسهت دریافهت عهدد دارنهد، یعیه  ههامن کهه

 دانه  در اشهترا  انویهز  نکهودِ دلی  به نیز و من جوییدگان

، 9)وبسهتر و هماهاران کییهدیمه امتیهاع دانه  تستیم از خود
 اقهدامات  بهه را خهود کارکیهان توانیهدیمه هاسازمان(. 3338

 دانه  بهاانویزه و عالقهه روى از ههامن کهه کییهد ترغیهب

 و نوهرش توانیهدیمه هاسهازمان اشترا  بوذارنهد. به را خود
تمییهر  دانه   گذارشهترا ا بهراى را کارکیانشهان رفتهار
 موانه  رفه  و کارکیهان مثکهت نورش گسترش براى و دهید

 هاسهازمان در دانه  اشهترا  درموردن اجهرا کیید بهه تالش

)فیلسهوفان و  پشهتیکان  دارد بهه نیهاز و اسهت دشهوار امهرى
موفههق   سههازادهیپ متههم ابعههاد از (. یاههی9212اخههوان، 
 رهکهر  سهک  دانه ،  گذاراشهترا دانه  و بهه  مدیریت

 ههر در رهکهر  سهک  منجها کهه از اسهت. سهازمان بر یاکم

 از من بهر یهاکم و مسهائ  سهازمان نهوع بهه توجه با سازمان

 رهکهر  تعیهین سهک  اسهت، متمهایز دیوهر  هاسهازمان

 مجهزا بهه  هورت سهازمان ههر در دان  مدیریت توانمیدساز

 (.3394، 3همااران و )مام ورد ابدییم ضرورت
  روزممد و جدید قرائت سایکرنتی ، مدیریت بیندر این  
 رفتار اساساا  ها  خدماتی است.سازمان در هاسیستم هینظر از

 اسا  بر است، سیستمی مدیریت نورش که شکیه سایکرنتی 

 الکته ؛پردازدیمسازمان  داخلی محیط بررسی به موجود شواهد

 ساختن هماهی  برا  بلاه خش ، کیترل هدق برا  نه

 مشارکتی گیر تصمیم و مشا  جتت ی  در ییاهتیفعال
 یذق دنکال به سایکرنتی  مدیریت (.9212)رییمی و امیر ، 

 هابگ  میان ارتکاطات تستی  و ناکارممد و سیتی ساختارها 

، )هرمن و همااران است یسازماندرون فرعی ها سیستم و
کارگیر  (. اولین کارکرد مدیریت سایکرنتی  به3332
 در افراد اگر مشارکتی از سو  مدیران بوده که ر گیتصمیم

                                                                   
. Webster & et al 

. Mumford & et al 

. Herrmann 

 پذیرفت را خواهید من مشتاقانه باشید، داشته نق  گیر تصمیم
 (. دومین کارکرد مدیریت سایکرنتی  تعتد3393، )هتزلر

 و  ریگمیتصم در مشارکتی رویارد از سازمانی بوده که است اده
 کردن مقید و اعدا تعتد فراهم کردن به سازمانی فرمییدها 

 در کارکرد عدالت. سومین خواهد کرد کم  سازمان به هامن

 فرمییدها  با ارتکاط دلی  به سازمانی که عدالت استپرداخت 

 یائز نق  عملارد، و شملی تعتد، رضایت همیون متمی

. (9212مراد  و برادر، کید )یم ای ا سازمان در را اهمیتی
 در .استمس ح  ها چتارمین کارکرد من است اده از ساختار

 ،رندیگیم کار به را مدیریت سایکرنتی  که ییهاسازمان

 که طوربه هستید، مس ح تا یدود  سازمانی ساختارها 

 کردن در برقرار را دارد و مدیران وجود کمی مدیریتی  هاهی 

 ریپذاماان گذشته در که افراد از  ترگسترده  هیی با ارتکاط
اطالعات پیجمین   حیح جریان .زدسایمقادر  است، نکوده

 م اهیم از یای . اطالعاتاستکارکرد مدیریت سایکرنتی  

 و سایکرنتی  در  که  طوربه است، در سایکرنتی   اهیپا
 تسا رممانیغاطالعات  در  بدون زمییه این در کردن کار

 عیوانبهمالایت  یس توسعه (.9213زاده اسدپور، )قربانی
ها  یت سایکرنتی  در س ح سازمانششمین کارکرد مدیر

 در یررسمیغ  هاگروهبوده که در من  مدنظرخدماتی 

 تحقق اغلب مان  و ابیدییم پرورش رسمی ها سازمان

 کاه  را سازمان انسجاد میزان و شوندیم سازمان راهکُردها 

 عیوانبهمستمر  مموزش (.9214)غریکه نیاز  و برادر،  ددهییم
مموزش،  از میظور که استریت سایکرنتی  مخرین کارکرد مدی

 و دان  ارتقا  س ح جتت در که است ییهاتالش هیکل
 رفتارها  ایجاد و شملی و  ایرفه و فیی  هامتارت مگاهی،

 و وظایف انجاد مماده را منان و شودیم انجاد در م لو 
خواه قزلیه و )ایران دکییم خود شملی  هاتیمسئول

 تواندیمکارکردها  مدیریت سایکرنتی   (.9212محمودزاده، 
ا  در عملارد بگصوص در س ح سازمانی و کییدهتعیین تأریر

که در س ح سازمانی باعث طور هفرد  داشته باشد ب
و در س ح  شودیم  ترمیاسبپاسگوویی بتتر و عملارد 

پذیر  فرد  با توسعه و توانمیدساز  افراد باعث انع اق
)رییمی و امیر ،  شودیمو متارتی در منان رفتار  و کارکرد  

 ورت گرفته بیشتر کارکیان در س ح   هایبررسبا (. 9212
خدماتی همیون سازمان امور مالیاتی تمای    هاسازمان

دان  و تجربه   گذاراشترا کمتر  نسکت به تستیم و به 

                                                                   
. Hetzler 
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خود دارند این در یالی است که چیین مشالی با وجود 
مموزشی   هایهیهزان یا جابجایی منان، بازنشستوی کارکی

با یی برا  سازمان را در پی خواهد داشت. از سو  دیور 
امروزه تمییرات در فرمییدها  اجرایی سازمان امور مالیاتی به 

 گرددیمجدید بیشتر ایسا    وکارهاکسب  اندازراهدلی  
ا  در قوانین و بروز رسانی فرمییده رییتمعدد این ولی با وجود
اعث کید  و تستیم دان  و تجربه از سو  کارکیان، باجرایی ب

زمییه  رفتهرفتهپاسگوویی سازمان به نیازها  مشتریان شده و 
فراهم  ییهاسازمانایجاد پدیده اییرسی سازمانی در چیین 

عدد نومور  در س ح پیامدها  این پدیده،  ازجمله نموده است.
و  یت اوتیب، خستوی و کارکیان، ایسا  تارار  بودن کارها

 با توجه به این موضوع استکارکیان فرسودگی شملی در  تااینتا
بررسی سازوکارها  میاسب جتت پاسگوویی بتتر سازمان به 

و است اده از کارکردها  مدیریتی و تماین مالیاتی  انیمؤد
میاسب جتت تشویق کارکیان به تستیم دان  بین همااران 

یاضر  پژوه که در این زمییه  دگردیمایسا    یازپ یب
کارکردها  مدیریت سایکرنتی  بر  تأریربا هدق بررسی 

تستیم   گریانجیمبا نق   اییرسی سازمانیپیشویر  از 
 دان  انجاد گردیده است.

 

 پژوهشمبانی نظري 

 عیوانبه سایکرنتی  از امروز  م تودمدیریت سایبرنتیک: 

 دیور ( و9122) 3شکی(، م9128) 9وییر توسط جدید موضوع ی 

علمی  م العه ی  عمدتاا  م تود این شد. گرفته کار به پژوهشوران
 است سیستم در کیترل و قوانین در  برا  ریاضی  سازمدل و

 یونانی کلمه (. سایکرنتی  از9212)محمد  مقدد و همااران، 

 در کتا  م تود . اینردیگیم نشأت سااندار معیی به 2کیکرنتی 

مراد  و شد ) اییا 9184سال  در وییر نوربرت ناد به یدانیاضیر
 ،کیدیم متمایز هارشته از بقیه را سایکرنتی  که (. منیه9214برادر، 
  هاستمیس در ارتکاطات و کیترل بر تیتا تأکیدش که است این

 طکیعی،  هاستمیس بلاه نیست؛ بشر دست ساخته و شده متیدسی

 هامن ایجادکییدگان توسط که و جوامعی زنده موجودات مانید

، 4)بئراستافورد گیردبرمی در نیز را شوندیم کیترل و  گذارهدق
 چه از هاسیستم که موضوع این به تیتا (. سایکرنتی 3334

                                                                   
. Wiener 

. Ashby 

. Kybernetic 

. Beer Stafford 

 هامن کهنیا مورد بلاه در ؛پردازدینم ،اندشده تشای  چیزهایی

 (. الوو 3339، 2)میرز کیدیمبحث  نیز کییدیم عم  چوونه

 برهیتا با سازمان نظارت و هدایت علم به  ورت کرنتی سای

 توسعه زمییه سگت، و سست و پیوندها  میاسب بازخوردها 

 میظوربه را یسازماندرونوایدها   و محیط با تعامالت و ارتکاطات

 مدیریت (.3393، 2)شوانییور سازدیم فراهم من خودتیظیمی

 ساختار  دنکال به داخلی محیط بررسی با سازمان در سایکرنتی 

 به یابیدست هدق با را خود  هاشاخصو  عوام  که است

  هاستمیسخاص  که )خودکیترل) ا الح خود  هاستمیس

 هاتیفعال انجاد برا  هماهی   ورت به است، محور سایکرنتی 
 سایکرنتی  مدیریت کردبیان  توانیمکید. در ک   یدهسازمان

 ارشد مدیران من، طی که ستا جانکههمه و جام  نواه نوعی

 شرایط مدیریتی نوین  ها فیاور و ابزارها از با است اده سازمان

 تعام  در کییدیم سعی و رندیگیم نظر زیر دقتبه را محیط درونی

)افشار  و  بزنید رقم را خود متی سرنوشت عوام ، من با سازنده
ت مدیری (9188) (. بر اسا  مدل بیرن بائود9212همااران، 

 ازجملهمتمایز  است که   هایژگیوسایکرنتی  دارا  کارکردها و 
 به موارد زیر اشاره کرد: توانیم هامن نیترمتماز 

 نق   ریگمیتصم در افراد اگرمشارکتی:  یریگمیتصم الف(

 به این، بر عالوه .پذیرفت را خواهید من مشتاقانه باشید، داشته

 با کی یت تصمیماتی رکتی،مشا  هاروش در هادهیا تیوع خاطر

 ابدییمتوسعه  که اعتماد از سرشار محی ی و شودیمگرفته  بتتر

 است، سازمانی ارربگشی  زمه
  ریگمیتصم در مشارکتی رویارد از است اده ی:سازمان تعهد )ب
 کردن مقید و اعدا تعتد فراهم کردن به سازمانی  یدهایفرم و

 این راب ه در (3338) 2یز ما .خواهد کرد کم  سازمان به هامن

 از هری  که شود متیا سازمان در امااناتی باید که کیدیمبیان 

 ،عالوهبه و باشید مقید دارند، من در که و جایواهی سازمان به اعدا
)محمد  مقدد و همااران،  باشد متعتد جایواه من به نیز سازمان
9212.) 

 با رتکاطا دلی  به سازمانی عدالت :پرداخت در عدالت پ(

 نق  عملارد، و شملی تعتد، رضایت همیون متمی  یدهایفرم

 چیز  است میص انه رفتار .کیدیم ای ا سازمان در را اهمیتی یائز

 سازمان در خود انرژ  و زمان  گذارهیسرما قکال در کارکیان که

 (.9212)افشار  و همااران،  دارند انتظار

                                                                   
. Meyers 

. Schwaninger 

. Makenzi 
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 کار به را مدیریت که ییهاسازمان در مسطح: یساختارها ت(

  طوربه هستید، مس ح تا یدود  سازمانی  ساختارها ،رندیگیم
  هاشرفتیپ با امر این دارد. وجود کمی مدیریتی  هاهی  که

 نشان خاطر دراکر پیتر که  اگونهبه ارتکاطات فیاور  در بسیار

  ترگسترده یی ه با ارتکاط کردن در برقرار را مدیران است، کرده
رییمی سازد )یمقادر  است، نکوده ریپذاماان گذشته در که افراد از

 (.9212و امیر ، 
 محور، سایکرنتی   هاسازمان در :اطالعات صحیح جریان ث(

 شودیم مکذول زیاد  توجه اطالعات یدهسازمان و  بیدطکقه به

 یرساناطالع  هانظاد طرایی نیز و اطالعات مدیریت ،رونیازا و
  اهیپا م اهیم از یای است اطالعات برخوردار  اژهیو اهمیت از

 در کردن کار و سایکرنتی  در  که  طوربه است، در سایکرنتی 

 (.3332، )رودریوز است رممانیغاطالعات  در  بدون زمییه این
  هاسازمان در غیررسمی  هاگروه مالکیت: حس توسعه ج(

 سازمان  هکردهارا تحقق اغلب مان  و ابیدییم پرورش رسمی

مدیریت  در .دهیدیم کاه  را سازمان انسجاد میزان و شوندیم
 یسازمانفرهی  دلی  به و وجود دارد کارگروهی سایکرنتی  محیط

 خود از غیررسمی  هاگروهبه  پیوستن به تمایلی افراد مشارکتی،

 فرد  اهداق با که سازمانی تیتا اهداق و دهیدینمنشان 

)محمد  مقدد و همااران،  کییدیم دنکال ار دارد یخوانهم
9212.) 

 ییهاتالش کلیه کارکیان، مموزش از میظور مستمر: آموزش .چ

 و فیی  هامتارت مگاهی، و دان  ارتقا  س ح جتت در که است
 کارکیان ی  در م لو   رفتارها ایجاد و شملی و  ایرفه

  هاتیمسئول و وظایف انجاد مماده را منان و شودیم انجاد سازمان
 (.9212)افشار  و همااران،  کیدیم خود شملی

 
 دانش (یگذاراشتراکبه ) میتسه

 برا  توانایی و بوده استراتژی  میاب  نیترمتم از یای دان  

است.  شده دان  اشترا  باعث من، توسعه و اکتسا 
 روال یا جمعی باورها  به سازمان داخ  در دان   گذاراشترا 

 در وایدها  مگتلف میان در مموزش گسترش با اب هر در رفتار

 سازمان توانایی افزای  برا  را ییهافر ت و دارد اشاره سازمان
 ابزارها این  وجود با .دینمایم فراهم وکارکسب برا  رقابتی مزیت

 را دان  موفق اشترا  ییتیتابه دان  مدیریت العادهفوق ساختار و
 اشترا  بر محققان و متگصصان و کیدینمتدمین  سازمان در

 موفقیت برا  که کییدیم تمرکز نیز دیور  ابزارها  و دان 

                                                                   
. Rodrigues 

(. 9212)قاسمعلی پورسالکجانی،  باشیدیم دان  ق عی اشترا 
 افراد، من، طی که است دان  فرایید   گذاراشترا به  رفتار

 طریق از که نحو  به سازندیم را میتشر خود اطالعات و دان 

 و مکادله را خود ضمیی( و )مشاار دان   ورت متقاب  به دافرا من
امیر  و یوس ی ) کییدیم خلق را جدید دان  مشتر  طوربه

 فرهی  از است عکارت دان   گذاراشترا (. به 9212همااران، 

  ریح، و ضمیی دان  تکادل شام  که محوردان  تعامالت

 ک  در یا یسازمان وایدها  بین کارکیان  هامتارت و تجار 

 تعریف اقدامی عیوانبه دان   گذاراشترا . به شودیم سازمان

 میتشر دیوران میان را مربوط اطالعات من طی افراد که شودیم

دان  را شام    گذاراشترا ( به 3332) ویلیامز و بوکوتیز کییدیم
دان   ریح و دان  ضمیی در بین کارکیان   گذاراشترا به 
(. تمایز بین دان   ریح و 9212، مان زاده و پلیویای)کیدیمبیان 

بود که  (9182 ؛9118) 3دان  ضمیی است. در ا   مایا  پو نی
 ، با پیرو  از کار پو نی(9114)و نوناکا  این تمایز را توسعه داد

کرده است: دان  ضمیی   بیددستهدان  را به دو شا   ،(9142)
، رسمی مشاار، عییی،است  دانشی حدان   ری .دان   ریحو 

تواند می شده است و و ماتو که مدون  یو سازمانتر عقالنی، فیی
شام   و بین افراد ارتکاط برقرار کید یا میتق  شود یرایتبه

ها، مشیها، اسیاد تجار ، خطافزارها، برنامهرویاردها  نظر ، نرد
  به بدون نیاز به روابط بین فرد ؛ کهها  فرمیید و غیره استمدل

به دیوران مستید شده یا با ی  فرمیید یا   یتوزقاب شا  
راهکرد است. همییین دان  مشاار، دان   استراتژ  میتق  شده

نیا، زاده و خالقیقربانیاست )نیز نامیده شده  ن وذکییدهو  کییده
( در مقاب ، دان  ضمیی، دانشی است که افراد قادر به انجاد 9288

 طوربهها و . اطالعات، متارتاندناتوانو یف من من هستید، اما از ت
کلی تماد موارد  است که افراد راج  به موضوعی در ذهن خود 

ها ها و ارزشها، مرمانریشه در اقدامات فرد، تجربه قاا یعم. ددارن
است  ترسگتبرا  نوشتن و یا رسمی کردن  مراتببهدارد و 

 .(9212جالوند ، )

 
 اینرسی سازمانی 

 سرعتبه محیط .هاستسازمان تماد نیاز نیترمتم بقا، و مراراست

 است تصاعد  سرعتی با و شتابان تمییرات، مهی  و کییدیم تمییر

 و سری  تمییرات جتانی، س ح در شدید رقابت چون یعوامل و
 پاسگوویی خدمات، کی یت برا  جدید تقاضا  و یباورناردن

 در که سازمانی .یدکیم طلب هاسازمان جانب از را سریعی

                                                                   
 Polanyi 
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 به باشد ناتوان خود اطراق محیط و مشتریان نیاز به پاسگوویی

 پیشین  های راه شرایط، این درت. اس شده دچار سازمانی اییرسی

 اییرسی تعریف به مناه از پی  .نیست امروز  مسائ  پاسگوو 

 بیابرد. گرد تعریف اییرسی واژه تا است  زد شود، پرداخته سازمانی

 تمییر، هرگونه برابر در مقاومت اییرسی، از شده ارائه تعریف ی 

)شتابی و جلیلیان،  نامیدیم اییرسی یا ساون را یرکت و تحول
 سازمانی اییرسی توانیم گرفته  ورت تعریف به توجه با (.9213

 و موجود وضعیت در ماندن باقی به سازمان تمای  عیوانبه را
)گودکین و  تدانس تحول و تمییر هرگونه مقاب  در مقاومت
 عیوانبه سازمانی اییرسی دیور تعری ی در(. 3338، 9ملاورن

 تحول و تمییر جادیا راه سر بر موان  و عوام  از  امجموعه

، همااران)مجید و  تاس شده تعریف سازمانی ارربگشی و سازمانی
 خود محیط با و هستید باز سیستمی  ورت به هاسازمان (.3399

  ورتی در ت.اس سازمان بقا  ضامن این و کییدیم رقرارب ارتکاط

 کید، ق   را خود پیرامون اطالعاتی و ارتکاطی مجار  سازمان، که
 من نابود  موجب امر این و دوشینم خودمگاه اطراق تحو ت از

 من افراد و سازمان به را اجازه این  ریپذانع اق عدد .گرددیم

 جهیدرنت دهید، ت کیق محی ی تمییرات با را خود که دهدینم

 در اییرسی یالت ممدن وجود به من پی در و فرد  رکود موجب

د کربیان  توانیم(. در ک  9214)ابراهیمی،  شودیم سازمان ک 
 تتدیدات شیاسایی مان  که است عواملی مجموعه سازمانی اییرسی
  ریپذقیت ک سرعت شودیم باعث و است سازمان برا  محی ی
 به تمای  عیوانبه سازمانی اییرسی. شودیم کید محیط با سازمان

 نوساز  مقاب  در مقاومت و موجود وضعیت در ماندن باقی

 ستا شده تعریف من جار  شا  از خارج سازمان استراتژ 
ملاورن  و ( بر اسا  نظریه گودکین9212)سپتوند و همااران، 

 از: اندعکارت( ابعاد اییرسی سازمانی 3338)
درست  در  عدد بییشی اییرسی از میظور :6بینشی اینرسیالف. 
 مدیریت ،وریدعکارتبه ت.اس سازمان محی ی تمییرات به نسکت

 محیط و عالئم هانشانه به نسکت خوبی دید و ت سیر است ممان

 جتت در رفتارها  سازمان ت کیق و تعیین برا  بیرونی و درونی

 نداشته تمییر، نی برا درو تقاضاها  یا بیرونی محیط با مواجته

 .(9213)شتابی و جلیلیان،  باشد
 رخ زمانی اقداد در اییرسی یا عملی اییرسی :0اینرسی عملی ب.

 است کید بسیار محی ی  هاتیفعال به مدیریتی پاسخ که دهدیم

 مگاهانه اقداد ی  اجرا  برا  شده گردمور  اطالعات اییاه یا و

                                                                   
1. Godkin & Allcorn 
2. Insight inertia 
3. Action inertia 

 .(9212توند و همااران، ت )سپاس ناکافی سازمان برا  م ید
 تمییر مقاب  در سازمانی  هامقاومت :4یشناختروان اینرسی ج.

 اعدا  شوندیم شیاخته یشیاختروان اییرسی عیوانبه اغلب

 تمییر اییاه از نظر رق تمییر برابر در شدتبه اغلب سازمان

 تمییر برابر در مقاومت .کییدیم مقاومت خیر یا است ازیموردن

 در افراد درونی گرای  نشانور که است یشیاختروان  ادهیپد

 (3338)گودکین و الاورون،  است تمییر پذیرش
در راب ه با ارتکاط بین متمیرها  تحقیق تحقیقات معدود  در 

 میر  یانکه   طوربهداخ  و خارج از کشور  ورت گرفته 
ارر کاربست الوو  مدیریت سایکرنتی  بر  ( در بررسی9212)

مدیریتی و نق  من بر توسعۀ توانمیدساز   گسترش رفتارها  خود
در ادارات ورزش و جوانان استان  شیاختی کارکیان و ارائۀ مدلروان

 ورت  ا  تان نشان داد کاربست الوو  مدیریت سایکرنتی  به
و توانمیدساز   یتیرید مدخومستقیم بر گسترش رفتارها  

بر  تأریر ورت غیرمستقیم و از طریق و به شیاختی کارکیانروان
کارکیان، بر توسعۀ توانمیدساز   یتیریخود مدگسترش رفتارها  

شیاختی منان در ادارات ورزش و جوانان استان ا  تان اررگذار روان
  کارکردها تأریر( در بررسی 9212) بوده است. رییمی و امیر 

ها  پذیر  پزشاان بیمارستانمدیریت سایکرنتی  بر انع اق
  کارکردها دانشواه علود پزشای در س ح تکریز نشان دادند که

پزشاان علود   ریپذانع اق توسعه بر مدیریت سایکرنتی  سیستم
( در 9212همااران ) و سپتونداست.  مؤررپزشای س ح تکریز 

 با اییرسی سازمانی ییدهجادکیا عوام   بیدتیاولو و شیاسایی

 روییه و تر  که دادند نشانفاز   دل ی روش از است اده
 عدد اض را ، و استر  شملی، موقعیت تتدید ، کارمحافظه

 دفاع فار ، انجماد محی ی، تمییرات به نسکت درست در 

 ایجاد عوام  نیترمتم تمییر علت از مگاهی عدد و یشیاختروان
 در بررسی (9212خیی ر ) خلیلی و. هستید سازمانی اییرسی

  گذاراشترا بر  شملی اشتیاق و  اهیرو عدالت تأریر ساختار 
 تأریرا ، که عدالت رویه دادندشان نومورانه ن کار  رفتار و دان 

 و رفتار کار  نومورانه گذار  دان مثکتی بر اشتیاق شملی، اشترا 
و رفتار  ر  دان گذامثکتی بر اشترا  تأریردارد، اشتیاق شملی، 

مثکتی بر رفتار  تأریرگذار  دان ، دارد و اشترا  کار  نومورانه
 تأریردارد. همییین نق  واس ۀ اشتیاق شملی در  کار  نومورانه
و نق   ا  بر اشترا  دان  و رفتار کار  نومورانهعدالت رویه

اشتیاق شملی بر رفتار کار   تأریرگذار  دان  در واس ۀ اشترا 
( در بررسی 9212) . محمد  مقدد و همااران شد تأیید انهنومور

                                                                   
4. Psychological inertia 

http://ntsmj.issma.ir/article-1-1119-fa.pdf
http://ntsmj.issma.ir/article-1-1119-fa.pdf
http://ntsmj.issma.ir/article-1-1119-fa.pdf
http://ntsmj.issma.ir/article-1-1119-fa.pdf
http://ntsmj.issma.ir/article-1-1119-fa.pdf
http://ntsmj.issma.ir/article-1-1119-fa.pdf
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مدیریت سایکرنتی  بر اعتماد سازمانی با بررسی نق  تعاملی  تأریر
نشان  پرورش استان فار  و اداره ک  مموزشدر  ادرا  از عدالت

طور مستقیم بر ادرا  از متمیر مدیریت سایکرنتی  به دادند که
رگذار است؛ همییین تأریرگذار  عدالت و اعتماد سازمانی تأری

 ورت غیرمستقیم و از طریق متمیر مدیریت سایکرنتی  به
قرار  تأییدمورد نیز « اعتماد»بر  «ادرا  از عدالت»کییده تعدی 

 و سازمانی در بررسی اییرسی (9214نیا )رستم گرفت. غ ار  و
 بوروکراتی  نشان یسازمانفرهی  ها اجتماعی؛ کژکارکرد تیکلی

 بر بوروکراتی  فرهی  مؤل ۀ شده، پیشیتاد مدل تأیید برعالوه ددا

 سیاسی و اقتصاد  اجتماعی، شیاختی شیاختی، رفتار ، اییرسی

 کار،  هایژگیومتمیرها   و دارد دار یمعی و مثکت تأریر

 فرهی  بین راب ۀ در نیز فرد ادرا  و گروه  هایژگیو

 .کییدیم ای ا را یمیانج نق  اییرسی سازمانی و بوروکراتی 
 و امور سازمان در کارکیان بتتر مشارکت میظوربه شودیم پیشیتاد
 سازمان، اهداق به یابیدست برا  هامن تالش و تعتد افزای 

. شود ترغیب و تشویق ایالد در استاندار  مشارکتی فرهی 
 در هامندخالت  و کارکیان مشارکت افزای  با مدیران همییین

 و اجتماعی تیکلی کاه  زمییۀ سازمانی متم  اه ریگمیتصم
واکاو  ( در 9214) کیید. ابراهیمی را فراهم سازمانی اییرسی

در بر من  رگذاریتأرم تود اییرسی سازمانی و بررسی عوام  

 نیترمتم  که نشان داددولتی مستقر در شتر سمیان   هاسازمان
است. اییرسی بر اییرسی سازمان، اییرسی دانشی  رگذاریتأرعام  

دانشی که خود شام  دو بعد اییرسی یادگیر  و اییرسی تجربه 
  مستقیمی بر هر سه بعد اییرسی سازمانی یعیی اییر تأریراست 

 .کیدیمراب ه میان اییرسی دانشی و اییرسی سازمانی را تعدی  
بررسی راب ه بین اییرسی دان ، ( در 9213) همااران یسییی

کوچ  و   هابیواه در س ح سازمانیمدیریت دان  و نومور  
که بین نومور  و  نشان دادند استان یزد افزارنردمتوسط  یعت 

اییرسی دان  راب ه می ی و بین نومور  و مدیریت دان  راب ه 
 رقابتی مزیت ی ظ موضوع به ،(3392) 9 هان. مثکتی برقرار است

 ی ظ کالدن به هاسازمانکه  کرد بیان و پرداخت سازمانی اییرسی و

و  ساختار  اییرسی و هستید سازمانی دان  برهیتا با رقابتی مزیت
 3. هاگشوندیم سازمان در دان  مدیریت تدعیف موجب سازمانی

 پذیرش برا  مانعی عیوانبه اییرسی سازمانی موضوع به (3394)

 اییرسی سازمانی که گرفت نتیجه و پرداخت هاشرکت در فیاور 

 و اقتصاد  اجتماعی، شیاختی رفتار ، شیاختی، اییرسی شام 

                                                                   
1. Hung 
2. Haag 

 موضوع به ،(3394)  مکسو و کاو ، کا ت. اس سیاسی

 دانشی محدود اییرسی واس ۀ به که افراد کارمفرییانۀ رفتارها 

 دان  در اییرسی که یافتید دست نتیجه این به و پرداختید ،اندشده

 دانشی اییرسی و است فرد  نومور  موان  نیترمتم از سازمان

 کلمیت و . اوکوبوداردیم باز کارمفرییانه رفتارها  از را افراد
 شدن تکدی  برا  سایکرنتی  ت ار»عیوان  با  ام العه ( در3394)

 سایکرنتی  ت ار از است اده هدق با «یادگیرنده سازمان ی  به

 ی  به شدن تکدی  برا  استراتژی  به هدق دستیابی میظوربه

 ت ار ی  وجود از نشان پژوه   هاافتهی یادگیرنده بود سازمان

 یاپارچه چارچوبی ایجاد برا  تدریجی طوربه که سایکرنتیای است

یادگیرنده  سازمان ی  توسعه برا  جدید پشتیکانی با در رهکر 
عدالت سازمانی رو  به  تأریردر بررسی  (3392) 4مکراد و لی .است

شان ( نات چینشواهد تجربی از بگ  مگابردان  )  گذاراشترا 
،  اهیروکه اگر کارکیان تصور مثکتی از عدالت توزیعی،  دادند

تا دان  خود را  گردندیمتشویق  ذاتاا تعاملی و زمانی داشته باشید، 
به اشترا  بوذارند. با این یال، مشگص شده که  هماارانشانبا 

  گذاراشترا می ی و بسزایی رو  به   ریتأرعدالت ماانی، 
ادبیات و  همییین و گرفته  ورت م العات به توجهبا  دان  دارد.

 ارائه زیر به  ورت پژوه  م تومی مدل تحقیق، پیشییه موضوع

 .شودیم

 
 مدل م تومی پژوه  .3شکل 

 

در راستا  مدل م تومی محقق ساختار م رح شده و با توجه به 
زیر تیظیم شده   ورت بهپژوه    هاهیفرض، پژوه هدق 
 است:

                                                                   
3. Okooboh & Clement 
4. Akram & Lei 
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کارکردها  مدیریت  تأریردان  در بین کارکیان در تستیم   .9
سایکرنتی  بر پیشویر  از اییرسی سازمانی در اداره سازمان 

 مالیاتی استان مذربایجان شرقی نق  میانجی دارد.

کارکردها  مدیریت سایکرنتی  بر پیشویر  از اییرسی   .3
 رد.دا تأریراستان مذربایجان شرقی  یاتیامور مالسازمانی در سازمان 

کارکردها  مدیریت سایکرنتی  بر تستیم دان  در بین   .2
 دارد. تأریراستان مذربایجان شرقی  یاتیامور مالکارکیان سازمان 

تستیم دان  در بین کارکیان بر پیشویر  از اییرسی سازمانی   .4
 دارد. تأریراستان مذربایجان شرقی  یاتیامور مالدر سازمان 

 

 پژوهش یشناسروش
 گردمور  نحوه نظر از و کاربرد  هدق نظر از یاضر پژوه 

معاد ت   سازمدلبر  مکتیی و پیمایشی -تو ی ی هاداده
 تحلی  برا  ابزار بتترین روش این ( بود.9SEMساختار  )

 است. با پیییده متمیرها بین روابط هامن در که است تحقیقاتی

یا  هاشاخص دقت سو ی از توانیم شرو این از است اده
 علّی روابط دیور، سو  از و گرفت اندازه را مشاهدهقاب  یرها متم

کرد  بررسی را شده تکیین میزان واریانس و نت ته متمیرها  بین
کارکیان  (. جامعه ممار  تحقیق یاضر3393، 3و همااران)هایر 
 هامنکه تعداد  استاستان مذربایجان شرقی  یاتیامور مالسازمان 
 312ممار  بر اسا  فرمول کوکران  . یجم نمونهاستن ر  9238

ا  به گیر  طکقهبر اسا  روش نمونه که ن ر به دست ممد
ستم هر شترستان در نمونه ممار  انتگا  شدند. ابزار  ت ای 

ها پرسشیامه بود که یای از ابزارها  رایه و ا لی گردمور  داده
  هاپرسشیامهها  پژوه  است. کسب داده روش مستقیم برا 

شیاختی، است اده در این پژوه  عالوه بر پرسشیامه جمعیت مورد
از: پرسشیامه کارکردها   اندعکارتکه  استشام  سه پرسشیامه 

بوده و  سؤال 33( که دارا  9281زاده )مدیریت سایکرنتی  قربانی
 ، همیییناست( 9118بائود )برگرفته از مدل نظر  بیرن 

 93دارا   که (3332مز )ویلیا و بوکوتیز پرسشیامه تستیم دان 
 (3338ملاورن ) و و پرسشیامه اییرسی سازمانی گودکین گویه است

ها  طیف است اده شده در پرسشیامه است سؤال 92بوده که دارا  
باشد. طیف است اده شده در لیارت می  ادرجه 2مذکور طیف 
  گذارنمره استلیارت   ادرجه 2ها  مذکور طیف پرسشیامه

 نمره مگال م )کامالا  2تا  9از  لیارت طیف اسا  بر مهپرسشیا این

 کامالا  چتار، نمره موافقم سه، نمره نظریب دو، نمره مگال م ی ،

                                                                   
1. Structural Equation Modeling 
2. Hair & Anderson 

 کاه  اییرسی سازمانی  ریگاندازهاست. برا   )پیه نمره موافقم

شده   گذارنمره یالت برعاس این پرسشیامه اییرسی سؤا ت
ورد است اده استاندارد بود و در ها  ماییاه پرسشیامه غمزبه است.

 اعتکار ارزیابی برا  بسیار  از تحقیقات به کار گرفته شده است اما
در این روش  .است شده است اده 2همورا اعتکار روش از ،هاسیجه

شده تعیین  استگراج واریانس متوسط همییین یبار عاملضرایب 
 از ست ادها جتت هاداده بودن میاسب از اطمییان . برا گرددیم

 ک ایت از ستیبایم عاملی برا  تعیین ضرایب بار عاملی، تحلی 

 ک ایت مزمون میظور همین به که کرد یا   نمونه اطمییان یجم

شد. دامیه مقدار شاخص  ( انجادKMOاوکلین ) و مایر کیسر،
که هر این مقدار به عدد ی   طور هاست ب 9تا  3مذکور بین 

. گرددیمبرا  تحلی  عاملی میاسب قلمداد  هادادهاست  تر ینزد
تو یه شده است.  2/3برا  این شاخص  قکولقاب یداق  مقدار 

 هادادهمزمون بارتلت نیز ی  روش برا  تشگیص میاسب بودن 
در د باشد تحلی   2از  ترکوچ مزمون   داریمعیاست اگر س ح 

و  ییمؤماست )عاملی برا  شیاسایی و ارزیابی ساختار میاسب 
و   بردارنمونهنتایه یا   از مزمون ک ایت  (.9281فعال قیومی، 

 ارائه شده است: 9بارتلت در جدول 
 و بارتلت  بردارنمونهنتایه مزمون ک ایت  .3جدول 

 
 متمیر

 
شاخص 
KMO 

 مزمون بارتلت

مرب  کا  
 تقریکی

درجه 
 مزاد 

ضریب 
 دار یمعی

کارکردها  مدیریت 
 ایکرنتی س

811/3 32/2823 912 333/3 

 333/3 984 94/2442 821/3 تستیم دان 

پیشویر  از اییرسی 
 سازمانی

832/3 33/3194 983 333/3 

 333/3 9292 94/94432 824/3 ک 

 
برا   KMO که مقادیر ممده، از منجا به دستبر اسا  نتایه 

مزمون بارتلت   داریمعیس ح  وبوده  2/3تمامی متمیرها با   
ممار  برا    هادادهاز میاسب بودن  توانیم ،لذا .است 32/3زیر 

 یعاملبارها   که طورهمان تحلی  عاملی اطمییان یا   کرد.
 نشان 2در جدول  4شده استگراج  هاانسیوار متوسط و 9نمودار 

کارکردها  مدیریت سایکرنتی  و پیشویر  سیجه  سه هر دهدیم
 خوبی نسکتاا همورا  راعتکا از از اییرسی سازمانی و تستیم دان 

 .دارند

                                                                   
3. Convergent and Discriminant Validity 

 . Average Variance Extracted (AVE) 
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 پژوه مربوط به متمیرها   سؤا ت یبار عاملضرایب . 3نمودار 

 
 هاسازه برا  شده استگراج واریانس متوسط .6 جدول

 AVE متمیر

 811/3 کارکردها  مدیریت سایکرنتی 

 821/3 تستیم دان 

 832/3 پیشویر  از اییرسی سازمانی

  
 و عاملی بارها  سازه ی  در اگر ،میدانیم که طورهمان

 2/3 از تربزرگ شده استگراج واریانس متوسط همییین
 رامیناست ) برخوردار با یی همورا  اعتکار از سیجه باشد،
به  3و جدول  9 نموداربا توجه به . (9213 چارستاد، و متر
 نظر از پسماند خ اها  واریانس و عاملی بارها  بیترت

با س ح همکستوی  سؤا تید و همه هست داریمعی ممار 
 .کییدیم  ریگاندازهمتمیرها  مشاهده شده را  یخوببهبا  

 نرمال بودندر س ح استیکاطی پس از تعیین در این تحقیق 

اسمیرنف، برا   -کلموگروق مزمون لهیوسبهها توزی  داده
کارکردها  مدیریت سایکرنتی  بر  پای  نق  بررسی

 گر میانجی نق  بر تأکید با سازمانی پیشویر  از اییرسی
پیرسون و  rاز مزمون  تستیم دان  در بین کارکیان

مدل یابی و  برا  بررسی همکستوی متمیرها رگرسیون
با است اده از  نق  میانجیمعاد ت ساختار  برا  تعیین 

 و لیزرل تحلی  گردید. .ا  .ا  .پی .افزارها  ا نرد
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 پژوهش يهاافتهی
تو ی ی و استیکاطی بیان شده   ورت به پژوه   هاافتهی

در د  1/22دهد یمتو ی ی نشان   هاافتهیاست. 
در د  2/92و  در د زن بودند 9/34مرد و  دهیدگانپاسخ

در د دارا  مدر   3/24، پلمیدفوقدارا  مدر  
در د دارا  مدر  کارشیاسی ارشد  2/23 کارشیاسی و

 2/32سال،  22- 32 دهیدگانپاسخدر د  2/23بودند. 
سال سن داشتید.  22-42در د  93سال،  42-22در د 

تا  2در د بین  4/24سال،  2زیر  کتابداراندر د از  4/24
در د بین  8/98سال،  92تا  99در د بین  9/3سال،  93
با    2/9سال و  32-39در د بین  1/8سال،  33تا  92

 بررسی از سابقه کار دارند. در س ح استیکاطی قک  سال 32

 از است اده با هاداده توزی  بودن نرمال پژوه ، سؤا ت

 نتایه اسا  شد. بر اسمیرنوق بررسی –کولموگروق  مزمون

 رد هاداده توزی  بودن نرمال بر مکیی   ر فرض مزمون این

 متمیرها تماد معیی ادار  س ح به اییاه توجه با و نشد

 نرمالی توزی  یرهامتم این داد نشان بود، 32/3از  تربزرگ

 س ح در متمیرها داشتن قرار فرض با بیابراین، دارند

پارامتری   ممار از هاداده تحلی  برا  توانیم ، افا له
اسمیرنف  -نتایه مزمون کلموگروق  2کرد. جدول  است اده
 .دهدیمرا نشان 

 

 بررسی نرمال بودن متمیرها  پژوه . 0جدول 
پیشویر  از اییرسی 

 سازمانی
کارکردها  مدیریت  تستیم دان 

 سایکرنتی 
 هایافته

24/2 
894/3 
322/3 
932/3 

23/2 
222/3 
383/3 
312/3 

422/2 
2422/3 
932/3 
322/3 

 میانوین
 انحراق استاندارد

 یرنفاسم کلموگروق
Z 

 
، ضریب همکستوی 3مزمون پیرسون در جدول  به نتایه توجه با

یریت سایکرنتی  و ابعاد در راب ه بین کارکردها  مد این مزمون
مشارکتی، تعتد سازمانی، جریان  حیح   ریگمیتصممن: 

اطالعات، عدالت در پرداخت، ساختار مس ح، ایسا  مالایت 
 بیبه ترتسازمانی  اییرسیو مموزش مستمر با پیشویر  از 

 به دست 22/3، 38/3، 32/3 ،44/3، 21/3، 42/3، 22/3، 48/3
کردها  مدیریت سایکرنتی  با بین کار دهدیمممد که نشان 

وجود   داریمعیپیشویر  از اییرسی سازمانی راب ه مثکت و 
پیرسون در راب ه بین  همکستوی دارد از سو  دیور ضریب

  ریگمیتصمکارکردها  مدیریت سایکرنتی  و ابعاد من: 

مشارکتی، تعتد سازمانی، جریان  حیح اطالعات، عدالت در 
سا  مالایت و مموزش مستمر با پرداخت، ساختار مس ح، ای

، 22/3، 22/3، 88/3 بیبه ترتتستیم دان  در بین کارکیان 
ممد که نشان  به دست 23/3، 24/3، 48/3، 28/3، 22/3
بین کارکردها  مدیریت سایکرنتی  با پیشویر  از  دهدیم

وجود دارد از سو  با   داریمعیاییرسی سازمانی راب ه مثکت و 
 283/3) رسونیپمزمون و ضریب همکستوی  توجه به نتایه این

=r )که بین تستیم دان  با پیشویر  از  کردبیان  توانیم
 دارد. دار وجودیمعی و راب ه مثکت اییرسی سازمانی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 متمیرها  بررسی شده ی  هر بین پیرسون همکستوی ضریب. 4جدول

 93 1 8 2 2 2 4 2 3 9 متمیرها

          9 کارکردها  مدیریت سایکرنتی 

         9 22/3 ** مشارکتی ریتمدی

        9 22/3 ** 22/3 ** سازمانی تعتد

       9 42/3 ** 22/3 ** 22/3 ** اطالعات جریان  حیح

      9 91/3 ** 38/3 ** 23/3 ** 22/3 ** پرداخت عدالت در

     9 32/3 ** 94/3 ** 23/3 ** 32/3 ** 22/3 ** ساختار مس ح

    9 24/3 ** 94/3 ** 23/3 ** 33/3 ** 49/3 ** 22/3 ** ایسا  مالایت

   9 42/3 ** 23/3 ** 29/3 ** 22/3 ** 32/3 ** 92/3 ** 82/3 ** مستمر مموزش

  9 23/3 ** 24/3 ** 48/3 ** 28/3 ** 22/3 ** 22/3 ** 22/3 ** 88/3 ** تستیم دان 

 9 81/3 ** 22/3 ** 38/3 ** 32/3 ** 44/3 ** 21/3 ** 42/3 ** 22/3 ** 48/3 ** پیشویر  از اییرسی سازمانی

P>3/39**؛ P>3/32*  
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متمیر مستق  )کارکردها  مدیریت  تأریرجتت بررسی 
 سایکرنتی ( بر متمیر میانجی )تستیم دان ( و متمیر وابسته

یشویر  از اییرسی سازمانی( از مزمون رگرسیون چیدگانه )پ 
است اده شده است. نتایه مزمون رگرسیون چیدگانه و س ح 

که کارکردها   دهدمینشان  2دار  مزمون در جدول یمعی
سایکرنتی  بر تستیم دان  و پیشویر  از اییرسی  مدیریت
 توانیمرر است با توجه به ضریب بتا در این مزمون ؤسازمانی م
 تیریکارکرد مدکه ی  واید تمییر مثکت در کرد بیان 

مشارکتی، تعتد سازمانی،   ریگمیتصمسایکرنتی  و ابعاد من: 
جریان  حیح اطالعات، عدالت در پرداخت، ساختار مس ح، 

، 822/3باعث  بیبه ترتایسا  مالایت و مموزش مستمر 
ید وا 232/3، 232/3، 833/3، 282/3/، 882/، 282، 818/3

تمییر مثکت بر تستیم دان  در بین کارکیان سازمان امور 
با توجه به  همییین شودیممالیاتی استان مذربایجان شرقی 

ی  واید تمییر  کردبیان  توانیمضریب بتا در این مزمون 
مثکت در کارکردها  مدیریت سایکرنتی  و ابعاد من: 

مشارکتی، تعتد سازمانی، جریان  حیح  گیر تصمیم
مالایت  العات، عدالت در پرداخت، ساختار مس ح، ایسا اط

 /،882/،282، 818/3، 822/3باعث  به ترتیبو مموزش مستمر 
در پیشویر  واید تمییر مثکت  232/3، 232/3، 833/3، 282/3

از اییرسی سازمانی در سازمان امور مالیاتی استان مذربایجان 
بیان  توانمیبا توجه به این ضریب  درنتایت شودمیشرقی 

مربوط به کارکرد مدیریت مشارکتی  تأثیربیشرین  کهد کر

بوده که به ترتیب به ازای یک واحد تغییر در این کارکرد 

واحد تغییر مثبت  858/0و  898/0مدیریت سایبرنتیک 

در تسهیم دانش در بین کارکنان و پیشگیری از اینرسی 

 سازمانی خواهد داشت.

 

 تستیم دان  و پیشویر  از اییرسی سازمانی یییب یپ برا  یدگانهچ رگرسیون تحلی  .3جدول 

 کارکردها  مدیریت سایکرنتی  و ابعاد من بر اسا 

 P T B متمیرها  مال  بینپی متمیر 

کارکردها  مدیریت 
 سایکرنتی 

 822/3 92/2 33/3 تستیم دان 

 293/3 42/4 33/3 پیشویر  از اییرسی

 818/3 32/4 33/3  تستیم دان مدیریت مشارکتی

 228/3 93/2 33/3 پیشویر  از اییرسی 

 تعتد سازمانی
 282/3 82/2 33/3 تستیم دان 

 433/3 92/2 33/3 پیشویر  از اییرسی

 جریان  حیح اطالعات
 882/3 23/2 39/3 تستیم دان 

 418/3 22/2 33/3 پیشویر  از اییرسی

 عدالت در پرداخت
 282/3 83/4 33/3 تستیم دان 

 444/3 33/2 33/3 پیشویر  از اییرسی

 ساختار مس ح
 833/3 38/2 33/3 تستیم دان 

 238/3 23/4 33/3 پیشویر  از اییرسی

 ایسا  مالایت
 232/3 23/4 33/3 تستیم دان 

 224/3 33/2 39/3 پیشویر  از اییرسی

 مموزش مستمر
 232/3 31/2 33/3 تستیم دان 

 429/3 22/2 33/3 پیشویر  از اییرسی

 

تستیم دان  در بین  گر میانجی نق  بررسی میظوربه
کارکردها  مدیریت سایکرنتی  بر پیشویر   تأریردر  کارکیان

 از است اده با تأیید  عاملی تحلی  از مزمون از اییرسی سازمانی

 در است. شده است اده لیزرل افزارنرد از طریق مسیر تحلی  فن

 و دار یمعی اعداد یالت دو در  پژوه م تومی مدل ادامه

فرضیه  مزمون از قک  .گیردمی قرار بحث مورد تگمین استاندارد
مورد  پژوه  م تومی مدل کلی برازندگی ابتدا باید پژوه 
برازش مدل  ها شاخص 2جدول  بویرد. قرار بررسی

کارکردها  مدیریت سایکرنتی ، تستیم دان  و پیشویر  از 
 .هددمیرا نشان  اییرسی
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 برازش مدل کارکردها  مدیریت سایکرنتی ، ها شاخص .2جدول 
 تستیم دان  و پیشویر  از اییرسی سازمانی 

 شاخص مدل قکولقاب دامیه  شاخص

X2/df  82/9 2کمتر از 

 332/3 38/3کمتر از  9ریشه میانوین مجذورات تقریب

 12/3 9نزدی  به  3شاخص برازش تقریکی

 11/3 9نزدی  به  3شاخص نسکی برازندگی

 12/3 9نزدی  به  4شاخص برازندگی

 12/3 9نزدی  به  5شاخص برازندگی تعدی  شده

 
 که است X2/ DFلیزرل  افزارنرد در میاسب بتترین شاخص

 بتتر  برازش )تیاسب( دارا  مدل باشد 2 از ترکوچ هرچه 

این  م تومی مدل در مقدار این 2توجه به جدول  با است.
 خو  برازش  دهیدنشان که است ممده به دست 82/9تحقیق 

 مجذور )میانوینRMSEA  دیور شاخص .است مدل

 خ اها  مدل اسا  بر شاخص این .استمدل(  خ اها 

 باشد 38/3از  کمتر مماره این مقدار که زمانی .شودیم ساخته

است که در این  برخوردار خوبی مدل برازش که دهدیم نشان
 ممد. به دست 332/3مدل 
دار  ضرایب و پارامترها  مدل یاد ی، یالت معی3نمودار  

دار یممده معی به دستکه تمامی ضرایب  دهدمیشده را نشان 

 تربزرگ 12/9از عدد  هامندار  یزیرا مقدار مزمون معی؛ اندشده

 میرمستقیغمستقیم و  تأریرات، مقدار 2است. همییین جدول 

، مدل 2نمودار  همییین دهدمیمتمیرها  مدل را نشان 

که  دهدمیم تومی تحقیق را بر اسا  ضریب بار عاملی نشان 

مستقیم کارکردها  مدیریت  تأریرگذار این ضریب میزان 

( و تستیم 22/3سایکرنتی  بر پیشویر  از اییرسی سازمانی )

همییین با توجه به ضرایب بار  کیدیم( را بیان 23/3دان  )

 تأریرمربوط به  تأریرکه بیشترین  دکر بیان توانمیعاملی 

 است( 13/3تستیم دان  بر پیشویر  از اییرسی سازمانی )

را بر اسا  ضرایب بار عاملی نمای   پژوه مدل  2نمودار 

 .دهدمی

 

 
 دار یضریب معی یالت در پژوه  م تومی مدل .6 نمودار

 
 

1  . Root Mean Square Error of Approximation )RMSEA( 
2. Comparative Fit Index (CFI) 
3. Relative Fit Index (RFI) 
4. Goodness-of-Fit Index(GFI) 
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5. Adjusted Goodness-of-Fit Statistic )AGFI( 

 
 ضریب بار عاملی یالت در پژوه  م تومی مدل .0 نمودار

 

 کارکردها  مدیریت سایکرنتی ، مدل غیرمستقیممستقیم و  تأریرات. 2 جدول
 دان  و پیشویر  از اییرسی سازمانی تستیم

از تأریر مسیر ضریب t مماره به  یا رد فرضیه تأیید   

 تأیید 23/3 22/2 تستیم دان  کارکردها  مدیریت سایکرنتی 

 تأیید 22/3 32/2 پیشویر  از اییرسی سازمانی

 تأیید 13/3 22/1 پیشویر  از اییرسی سازمانی تستیم دان 

393/3 228/3 43/33 ارر ک   

 
ممده در هر  به دست tاز منجایی که مقدر  2با توجه به جدول 

که  کردبیان  توانمیاست،  12/9سه مسیر بیشتر از 
کارکردها  مدیریت سایکرنتی  بر پیشویر  از اییرسی 

سازمان امور مالیاتی  ( در23/3دان  )تستیم  ( و22/3) یسازمان
تستیم دان   تأریردارد همییین  تأریر استان مذربایجان شرقی
دار ی( نیز مثکت و معی13/3) یسازمانبر پیشویر  از اییرسی 

تستیم دان  در راب ه بین   گریانجیمبرا  تعیین نق   است
کارکردها  مدیریت سایکرنتی  با پیشویر  از اییرسی 

سازمان امور مالیاتی استان مذربایجان شرقی از  سازمانی در
 .مزمون سوب  است اده شده است

 سیج  برا  پرکاربرد  هامزمون از یای سوبل: آزمون

 متمیر دو میان راب ه متمیر در ی   گریانجیم تأریر دار یمعی

-Z رمقدا ی  سوب ، مزمون در سوی  است. مزمون دیور،

Value ورت در که دیمیم دست به زیر فرمول طریق از  

 ن برابرس ح اطمییا در توانمی 12/9 از مقدار این شدن بیشتر

 تأیید را متمیر ی  میانجی تأریر بودن داریمعی در د، 12/3با 

 :استزیر   ورت بهکرد فرمول محاسکه من 

 
 و مستق  متمیر بین مسیر ضریب با مقدار برابر a فرمول این در

میانجی و  متمیر میان مسیر ضریب با مقدار برابر b و میانجی
 و مستق  متمیر بین مسیر ضریب مقدار با برابر cو  وابسته
 متمیر مستق  و مسیر میان استاندار خ ا  مقدار Saو  وابسته

میانجی  متمیر مسیر استاندار میان خ ا  مقدار Sb میانجی و 
 استه وابست و

 =92/3,(Sa=(Sb)یانجیهههههههنقههههههه  م هیفرضههههههه
) 32/3,(a=23/3),(b= 13/3), (c= 22/3) 

  

     

 
 به دست z-value ،24/2مقدار فوق، فرمول در گذار با جا  

 است 12/9مقدار من بیشتر از  شد، مشاهده که طورهمانممد. 
تستیم  میانجی متمیر تأریر 12/3در س ح اطمییان بیابراین 

228/3 

3123/3 

24/2= 

      
z-value  = 
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کارکردها  مدیریت سایکرنتی  بر پیشویر  از  تأریردان  در 
 .است داریمعی اییرسی سازمانی

 غیرمستقیم ارر شدت تعیین برا : میانجی تأثیرتعیین شدت 

 که شودمی است اده VAFناد  به  امماره از میانجی متمیر

 به مقدار این هرچه و کیدیم اختیار را ی  و   ر بین مقدار 

 میانجی متمیر تأریر بودن تر قو از نشان باشد، تر ینزد ی 

 را ک  برارر غیرمستقیم نسکت ارر مقدار این، درواق . دارد

 زیر مقدار فرمول ( از9212ربانی پاجی، پور و قنیسیسیجد )یم

VAF شودمی محاسکه: 

 
 به دست 293/3با توجه به اییاه ضریب مسیر متمیر میانجی 

در د از ارر ک  کارکردها   29که  کردبیان  توانمیممد 
مدیریت سایکرنتی  بر پیشویر  از اییرسی سازمانی از طریق 

 .شودمیارر میانجی تستیم دان  تکیین  غیرمستقیم
 

 يريگجهينتبحث و 
 در راستا  مدیریت و پیشویر  از اییرسی سازمانی از طریق

هدق پای   با یاضر پژوه  علمی،  هامدل و هاچارچو 
نق  کارکردها  مدیریت سایکرنتی  در پیشویر  از اییرسی 

تستیم دان  در بین   گریانجیمبر نق   دیتأکسازمانی با 
مذربایجان شرقی انجاد  یاتی استانکارکیان سازمان امور مال

 نشان داد کارکردها  پژوه   هاهیفرضنتایه  شده است.
 سازمانی، جریان مشارکتی، تعتد مدیریت: سایکرنتی  مدیریت
 مس ح، توسعه پرداخت، ساختار در عدالت اطالعات،  حیح
 اییرسی سازمانی پیشویر  از بر مالایت، مموزش مستمر یس
که  است مؤررشرقی  مذربایجان استان یاتیامور مال سازماندر 

 امیر (، رییمی و 9212) میر  یاناین نتایه با نتایه تحقیقات 
محمد  مقدد و  ،(9212همااران ) و سپتوند(، 9212)

 یمیابراه(، 9214نیا )رستم غ ار  و(، 9212همااران  )
 سودفرضیه  پژوه همییین نتایه  استهمسو ( 9214)

داد کارکردها  مدیریت سایکرنتی  بر  یاضر که نشان پژوه 
 مکراد و لی است با نتایه تحقیقات مؤرردان    گذاراشترا به 
 (9212خیی ر ) خلیلی و(، 3392اولیویر ) و اوکوبو ،(3392)

یاضر که نشان داد  پژوه نتایه فرضیه چتارد . استهمسو 

                                                                   
. Variance Accounted For 

است با  مؤررتستیم دان  بر پیشویر  از اییرسی سازمانی 
 یسییی ،(3394)  مکسو و کاو ، کا  تحقیقاتنتایه 

. با توجه به نتایه است راستاهمهمسو و ( 9213همااران )
باید توجه داشته باشید که  امور مالیاتیمدیران سازمان  یا له

من در   ریکارگبهتقویت کارکردها  مدیریت سایکرنتی  و 
د نق  اساسی در میزان تعتد توانمیس ح مدیریت سازمان 

و ایجاد نومور  در ارائه خدمات و به   ریپذتیمسئولزمانی و سا
 داشته باشد دان  در سازمان از سو  کارکیان  گذاراشترا 

مدیران سازمان باید توجه داشته باشید که است اده از 
کارکردها  مدیریت سایکرنتی  در مدیریت سازمانی مانید 

تعتد کار   کارکرد مدیریت مشارکتی باعث افزای   ریکارگبه
 سازمانی  ها ریگمیتصم در افراد کارکیان شده چرا که اگر

 منان تقویت خواهید  ریپذتیمسئولباشید، ایسا   داشته نق 

با تماد توان خود در برابر مشاالت سازمانی  جهیدرنتیافت 
مقاومت نموده و تالش مداع ی جتت ی  مشاالت با به 

اد بروز مشاالت دان  و تجربیات در هیو  گذاراشترا 
   هاروش از  ریگبترهاین، با  ربخواهید داشت. عالوه

شده و   گذاراشترا و نظرات کارکیان به  هادهیامشارکتی 
 از سرشار محی ی و شودمیگرفته  بتتر با کی یت تصمیماتی

. ابدییم است، توسعه سازمانی ارربگشی  زمه که اعتماد
ت مشارکتی، باعث رشد کارکرد مدیری  ریکارگبهیین همی

مشارکتی و رشد کارها  گروهی در س ح  گیر تصمیم
که در سایه کارها  گروهی تستیم دان   سازمان خواهد شد

از  و با تکادل نظرات در بین کارکیان افتهی  یافزاسازمانی 
اییرسی دانشی و بییشی و عملی در س ح سازمان پیشویر  

تعتد سازمانی در س ح  کارکرد تقویتاز سو  دیور  خواهد شد
دان  و تجربیات از سو    گذاراشترا کارکیان باعث به 

که  شودمیکارکیان و پذیرش تمییرات سازمانی از سو  منان 
 ازجملهایجاد تمییرات و نومور  در فرمیید ارائه خدمات 
 هاسازمانراهاارها  پیشویر  از اییرسی سازمانی در س ح 

مدیریت سایکرنتی  عدالت در  دیور کارکرد. شودمیمحسو  
 با ارتکاط دلی  به سازمانی که توسعه عدالت استپرداخت 

 عملارد، نق  و شملی تعتد، رضایت همیون متمی فرمییدها 

 چیز  است میص انه رفتار کیدیم ای ا سازمان در را اهمیتی یائز

 سازمان در خود انرژ  و زمان  گذارهیسرما قکال در کارکیان که

دارند که توسعه ادرا  از عدالت سازمانی از سو  کارکیان  انتظار
و سالمت  یییبخوشسازمان باعث ایجاد ایسا  امیدوار  و 

ممادگی برا  دان  و  گذار اشترا به  درنتایتو  یشیاختروان
خواهد اییرسی سازمانی  پذیرش تمییرات سازمانی و پیشویر  از
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ن  حیح اطالعات و . کارکرد دیور مدیریت سایکرنتی  جریاشد
چیین  کارگیر به. استس ح کارکیان  در توزی  اطالعات

 دهیسازمان و بید طکقه کارکرد  در س ح سازمان، به
 ، مدیریتروازاین و در س ح سازمان کم  نموده اطالعات

و به  رسانیاطالع ها نظاد طرایی نیز و اطالعات
 بگشدمیکود را بت دان  ضمیی و  ریح سازمانی گذار اشترا 

دان  سازمانی کارکیان و نومور   یروزرسانبهکه این عم  باعث 
باعث انجاد  درنتایتو در ارائه خدمات از سو  منان خواهد شد 

در س ح سازمان  ترمیاسب  ها ریگمیتصموظایف بتتر و 
. از دیور کارکردها  مدیریت سایکرنتی  مموزش مستمر شودمی

کارکیان، کلیه  مموزش از میظور .ستا در س ح سازمان کارکیان
مگاهی،  و دان  ارتقا  س ح اتدرجه که است ییهاتالش
 در م لو  رفتارها  ایجاد و شملی و  ایرفه و فیی  هامتارت

 وظایف انجاد مماده را منان و شودمی انجاد سازمان کارکیان ی 

ید با توانمیمدیران سازمان  کیدیم خود شملی  هاتیمسئول و
کارکیان و  ن ساعتمادبهچیین کارکردهایی در توسعه  برهیتا

اییرسی دانشی و بییشی و  پیشویر  ازپذیرش تمییرات سازمان و 
منان در انجاد   هامتارتایجاد نومور  با تقویت  درنتایت

به برگزار   یستیبایممدیران سازمان  ،اذل .وظایف خواهد شد
ماد ورزند. مدیران تگصصی در س ح سازمان اهت  هامموزش
کارکرد مس ح و ت ویض اختیارات  برهیتابا  یدتوانمیسازمان 
مستقیم،   هانظارتیاتی و کاه  وح عمل به س گیر تصمیم

و اجرا  فرمییدها  سازمانی  گیر تصمیمکارکیان را در 
در   داریمعیافزای  ایسا   مشارکت دهید که این عم  باعث

در جتت  اتیتجربتیار  دان  و اخ گذار اشترا شم  و به 
سازمانی   ها ریگمیتصمعملارد بتتر واید کار  و دقت در 

خواهد شد که در این مورد هر واید کار  سعی در ایجاد نومور  
در وایدها  اییرسی سازمانی  و ازدر انجاد وظایف خواهد نمود 

از دیور کارکردها  مدیریت  مگتلف کار  پیشویر  خواهد شد

ی  افزای  یس مالایت در س ح کارکیان بوده که سایکرنت
در سازمان و رشد تعلق  دار معییارتکاط تیواتیوی با ایسا  

ترویه مدیران سازمان با  ،لذا .سازمانی در س ح کارکیان دارد
  ها ریگمیتصمکارها  گروهی و نظرخواهی از کارکیان در 

ید توانمین کارکیا  هادهیاسازمانی و اهمیت دادن به نظرات و 
زمییه ایسا  تعلق سازمانی و یس مالایت در س ح کارکیان را 
افزای  دهید که این عم  باعث ایجاد انویزه برا  به 

دان  و پذیرش تمییرات سازمانی از سو   گذار اشترا 
کارکیان خواهد شد لذا مدیران سازمان امور مالیاتی باید زمییه 

ت سایکرنتی  جتت رشد میاسب برا  اجرا  کارکردها  مدیری
 تستیم دان  و پیشویر  از اییرسی سازمانی را فراهم نمایید.

از  بسیار  واقعی مشا  برا  پاسگی یاضر تحقیق نتایه
جتت  مدیران راهیما  و راهوشا دتوانمی و هاستسازمان

 پژوه  الکته باشد. هاسازمانپیشویر  از اییرسی سازمانی در 

 نتایه تعمیم و شده انجاد خدماتی و دولتی ی  سازمان در یاضر

 ایتیاط با باید خصو ی و تولید  از اعم هاسازمانسایر  به من

کارکردها  مدیریت سایکرنتی  و  موضوع به  ورت گیرد. توجه
شرایط  زد جتت ایجاد  دتوانمیتستیم دان  در بین کارکیان 

برا  به ممادگی کارکیان را  و ساخته فراهم تمییرات سازمانی را
پذیرش تمییرات سازمانی افزای  دهد و از سو  دیور تستیم 
دان  باعث بروز رسانی دان  و رشد خالقیت و نومور  در انجاد 

 و سیستمی ت ار مکانی بر اسا وظایف سازمانی خواهد شد که 
دان  با است اده از  گذار اشترا همپایانی، تشویق به  ا  
 توجه به کارکردها  مدیریتماد  و غیرماد  و   هازانیدهیانو

 در عدالت اطالعات،  حیح سازمانی، جریان مشارکتی، تعتد
مالایت، مموزش مستمر  یس مس ح، توسعه پرداخت، ساختار

امور  در سازمان زمییه  زد جتت پیشویر  از اییرسی سازمانی
 شرقی ایجاد خواهد شد. مذربایجان استان مالیاتی
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