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  مقدمه

برنامه ريزي براي دانش آموزان و همچنين پيچيدگي، عدم توجه به محيط هاي پويا و با توجه به اهميت بسيار زياد 

دستگاههاي آشوبي مي توان عوامل محيطي را تحليل و قطعيت، بي نظمي و تالطم موجود در امر تربيت بدني  به كمك 

تحليل و طراحي مدل "در تحقيقي با عنوان) 1390(ميرزازاده .به طور واقع بينانه اي به راه حلي درست دست يافت

با مطالعه عوامل  "مديريت آشوب گونه در سازمان تربيت بدني جمهوري اسالمي ايران بر اساس الگوي تئوري آشوب

كاركنان در بهبود و توسعه  شوب گونه، به نقش مهارتهاي مدير، فضاي سازمان و توجه به توانمند سازيمديريت آ

در تحقيقي پيرامون مديريت در هرج و مرج با اشاره به ) 2011(در سال  1همچنين كالينز.مديريت آشوب گونه تاكيد دارد

توانيم  نمي ما از يك هيچ كنيم، بيان مي كند ايجاد را آن توانيم مي اما كنيم، بيني پيش را آينده توانيم نمي جمله ما

ITمديريت بهتر "درمقاله ) 2013( 2بريج واتر. .ود را با اطمينان پيش بيني كنيم آينده زندگي خ
با استفاده از تئوري  3

 هاي سيستم آشوب و پروانه اي ، بايستي اين واقعيت را كه رفتار معتقد است طبق نظريه  "آشوب و پروانه اي 

هدف كلي اين پژوهش پياده سازي الگوي  .بپذيريد را است نهفته و حساس بسيار فرد اوليه شرايط اساس بر ديناميكي

 .تئوري آشوب و تدوين مديريت آشوب گونه در تربيت بدني آموزش و پرورش خراسان رضوي مي باشد

  

  شناسي  روش

كاربردي است كه به صورت ميداني، پيمايشي در دو بخش كيفي و كمي انجام گرفته  –پژوهش حاضر از نوع توصيفي 

جامعه آماري اين تحقيق تمامي مديران وكارشناسان تربيت بدني حوزه ستادي تربيت بدني آموزش و پرورش . است

داف پژوهش ، ابزار مورد با توجه به نوع و اه. نفر در نظر گرفته شدند 90به صورت كل شمار به تعداد  كهخراسان رضوي 

به منظور جمع آوري اطالعات ..بررسي شده استاستفاده ، پرسشنامه محقق ساخته اي است كه پايايي و روايي آن به 

تجزيه و تحليل يافته ها  در .مورد نياز اقدام به توزيع پرسشنامه به دو روش حضوري و شبكه تبادل فايل استان نمود

نخست تجزيه و تحليل توصيفي يافته ها و توصيف ويژگي هاي نمونه هاي تحقيق و در  بخش.چند بخش ارائه شده است

ويلك پرداخته شدكه پس -، به بررسي نرمال بودن توزيع جامعه از آزمون شاپيرو SPSS بخش بعد با استفاده از نرم افزار
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4ثابت از تاييد نرمال بودن از طريق آزمون پارامتري مقايسه ميانگين يك جامعه با عدد
تجزيه و تحليل استنباطي داده  

 .ها انجام گرديد

  

 

 

 

 هايافته

و مديريت آشوب گونه متغيرهاي  مسئولين و كارشناسان تربيت بدني آموزش و پرورش استان در زمينه ديدگاه بررسي . 1جدول 

 مقايسه با وضعيت مطلوب

  داري سطح معني  درجه آزادي Tميزان آزمون   انحراف معيار  ميانگين  متغير

  0.001 89 21.551 43593. 3.9903  مهارت مديران

  0.001 89 27.684 32364. 3.9444  توانمند سازي كاركنان

  0.001 89 18.915 39567. 3.7889  ساختار سازمان

  0.001 89 18.058 42515. 3.8093  جو و فضاي سيستم

 

  بحث و نتيجه گيري

سازمانهايي كه تمايل دارند به سازمانهاي آشوب گونه تبديل شوند در بحث عامل مهارت مديران نتايج تحقيق نشان داد 

بايد به ظرفيت ها و هوشمندي جمعي كاركنان شان توجه كنند كه به كارگيري افراد متخصص در سازمان و بستر سازي و 

مهمترين سياستها و استراتژي هاي سازمانهايي است كه در ناحيه ايجاد زمينه هاي عملي يادگيري مستمر سازماني از 

امتياز .همخواني دارد) 2002(و ادوارد اوت)1999(ماريون )1390(اين نتايج با تحقيقات ميرزازاده. آشوب عمل مي كنند

نكته است كه مناسب تربيت بدني آموزش و پرورش خراسان رضوي در بعد توانمند سازي و يادگيري سازماني بيانگر اين 

مديران تربيت بدني آموزش و پرورش خراسان رضوي توانسته اند با مشاركت اعضا، همفكري و صميميت بين آنها را 

هرچه ميزان توجه  بنابراين.همخواني دارد) 1998(اسپرتيزر)1384(توسعه دهند كه نتيجه اين تحقيق با تحقيق الهياري

كاركنان عملكرد باالتر و مشتاق يادگيري بيشتر خواهند بود كه اين عامل  به عامل توانمندسازي كاركنان بيشتر باشد،

با توجه به نتايج تحقيق در مورد اين عامل به نظر ..خود از زمينه هاي مهم ايجاد فرهنگ آشوب گونه در سازمان مي باشد

مناسب براي برانگيختن و  مي رسد مشاركت در تصميم گيري به عنوان جنبه اي انساني در يك سازمان عمدتا وسيله اي

با توجه به نتايج اين تحقيق  .عامل سوم ساختار سازمان است. افزايش كارايي كاركنان و تغيير وضع موجو به كار مي رود

مديران تربيت بدني آموزش و پرورش خراسان رضوي چنانچه افزايش ميزان مشاركت و در نتيجه خالقيت و نوآوري و 

يير را در سازمان خواهانند، بايد از ميزان مقررات دست و پا گير و رسميت و تمركز در تصميم كاهش مقاومت در برابر تغ

همخواني  )1386(،خليفه سلطاني)2002(هانتر )2006( 5اسپيرزگيري سازماني بكاهند كه اين موضوع با نتايج تحقيقات 
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ي تيمي در سازمان و مشاركت و فرايند عامل چهارم جو وفضاي سيستم است كه محتواي آن مربوط به فرايندها .دارد

با استناد به نتايج تحقيق مي توان گفت، مديريت مشاركتي پايه اي است براي نوآوري  .محوري و يادگيري سازماني است

در محيط كار و در صورتيكه كاركنان در تصميم گيري ها مشاركت داشته باشند عالوه بر اينكه برانگيخته مي شوند 

آندريوپولوس و ) 1386(امل خود را نيز در كار نشان مي دهندكه يافته هاي اين پژوهش با تحقيق صفاريتوانايي هاي ك

نتايج نشان داد كه وضعيت عوامل مديريت آشوب گونه در حد متوسط رو به باال به طور كلي  .همسو است) 2000(6الو

راسان رضوي براساس تحقيق حاضر ، احتماال باال بودن قدرت مهارت مديران در تربيت بدني آموزش و پرورش خ .است

و ) 1385(به سطح تحصيالت و ارتباط بين رشته تحصيلي با شغلشان مربوط مي باشد كه با تحقيقات اميدي

همچنين وجود رابطه مثبت و معني دار بين ساختار سازماني و خالقيت و توانمندي .همخواني دارد) 1390(ميرزازاده

ش و پرورش خراسان رضوي كه با ادبيات تحقيقات قبلي نيز همخواني داردنشان مي دهد كه سازماني تربيت بدني آموز

بنابراين بر طبق نتايج به دست آمده ، .طراحي ساختار مناسب براي حفظ و ارتقاي خالقيت سازماني ضروري مي باشد

ي ارگانيك و تخصيص بخش هاي براي افزايش ميزان خالقيت مديران و افراد سازماني بهره گيري از فوايد ساختارها

  .خاص به عنوان دواير خالق و توانمندساز سازمان، كمك بيشتري به اين فرايند سازماني مي كند
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