
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 

 1 

 دانش در ادارات ورزش و جوانان استان  تیریبا مد کیبرنتیسا یرهبر نیرابطه ب

 یشرق جانیآذربا

 

 *2محمدرحیم وجف زادٌ، 1یکًچکزَرا جعفرزادٌ 

 داوشجًی کارشىاسی ارشد مدیریت يرزشی -1

 استادیار داوشگاٌ آزاد اسالمی ياحد تبریس -2

 

 دٌیچک

ثٌذُ ًبم گشفتِ است. سبصهبى ّبی هختلف اص جولِ اداسات ٍسصش دس هسیش ایي عػش حبضش، عػش تغییش ٍ تحَالت ضذیذ ٍ ضتب

تٌذثبد لشاسگشفتِ اًذ کِ ًبگضیش ثشای داٍ ٍ ثمبء ثبیذ ثِ هَاصات تغییشات سخت افضاسی ٍ ًشم افضاسی، داًص خَد سا ثِ سٍص ًوبیٌذ. 

هسئلِ هْن ایي پژٍّص پبسخ ثِ ایي  بة ًبپزیش است.دس ایي سّگزس، تغییش دس ضیَُ ّبی هذیشیت ٍ سّجشی سبصهبًی، اهشی اجتٌ

سَال است کِ آیب ساثغِ ای ثیي سّجشی سبیجشًتیک ٍ هذیشیت داًص ٍجَد داسد؟. پژٍّص حبضش اص لحبػ ّذف کبسثشدی ٍ اص 

ًفش(  94) ّوجستگی هی ثبضذ. جبهعِ آهبسی کبسکٌبى اداسات ٍسصش ٍ جَاًبى استبى آرسثبیجبى ضشلی -لحبػ هبّیت تَغیفی

سبیجشًتیک ثزسافطبى ثب ضشیت پبیبیی  ثَدُ ٍ ًوًَِ هٌغجك ثش جبهعِ ثَد. ثشای جوع آٍسی دادُ ّب اص پشسطٌبهِ ّبی سّجشی

استفبدُ گشدیذ. تحلیل دادُ ّب ثب استفبدُ اص آهبس تَغیفی ٍ آهبس  09/89ثب ضشیت پبیبیی  ٍ هذیشیت داًص سججی 17/94

ستمل، ضشیت ّوجستگی پیشسَى( ثَد. عجك ًتبیج ثذست آهذُ ّوجستگی ثیي سّجشی ثب تی تک ًوًَِ، دًٍوًَِ ه) یاستٌجبع

هعٌی داس ثَدُ است. ثش اسبس ًتبیج هی تَاى ایي گًَِ استٌجبط کشد کِ گشایص ثِ استفبدُ اص  p≤/05هذیشیت داًص دس سغح 

جَاًبى استبى آرسثبیجبى ضشلی دس الگَی سبیجشًتیک دس اداسات ٍسصش ٍ جَاًبى هغلَة است. دس ٍالع اداسات ٍسصش ٍ 

غَست آهَصش کبسکٌبى ٍ هذیشاى هی تَاًذ اص الگَی هذیشیتی سبیجشًتیک ثِ غَست علوی دس جْت پیطجشد اّذاف سبصهبى ٍ 

 ًوبیذ. استفبدُ کبسآهذ کشدى فشآیٌذ هذیشیت داًص،

 

 سُ ٍسصش ٍ جَاًبىالگَی هذیشیتی سبیجشًتیک، سّجشی سبیجشًتیک، هذیشیت داًص، ادا کلمات کلیدی:
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  مقدمه

چبسلض ٌّشی هتفکش ٍ فیلسَف ثضسگ هذیشیت هی گَیذ: هذیشاى اهشٍص ثب سبصهبى ّابیی ساشٍ کابس داسًاذ کاِ ّایت ضاجبّتی ثاِ         

ب سبصهبى ّبی گزضتِ ًذاسد. اٍ هعتمذ است کِ جَاهع ٍ سبصهبًْب دس غَستی لبدس ثِ دٍام ّستٌذ کِ عویمب تغییش کٌٌذ. سابصهبى ّا  

تبًذاسد ضاذُ  ثبیذ سجکی سا اًتخبة کٌٌذ کِ هٌبست ضشایظ ٍ همبغذ آًْبست. تخػع هجتٌی ثش داًص ثبثت ٍ هذیشیت عولی اس

عػش حبضش، عػش تغییش ٍ تحَالت ضذیذ ٍ ضتبثٌذُ ًبم گشفتِ است.  سابصهبى ّابی هختلاف اص جولاِ      [.1]دیگش کبسثشدی ًذاسد 

اًذ ٍ ًبگضیش ثشای دٍام ٍ ثماب، خاَد، ثبیاذ ثاب ایاي تغییاش ٍ تحاَالت        ي تغییشات لشاسگشفتِاداسُ کل تشثیت ثذًی دس هسیش تٌذثبد ای

پشضتبة ٍ ثی سبثمِ ّوبٌّگ ضًَذ ٍ ثِ هَاصات تغییشات سخت افاضاسی ٍ ًاشم افاضاسی، داًاص خاَد سا ثاِ سٍص ًوبیٌاذ.دس ایاي         

ّبی سٌتی هذیشیت ٍ سّجشی دس  ش است.  چشا کِ ضیَُّبی هذیشیت ٍ سّجشی سبصهبًی، اهشی اجتٌبة ًبپزی سّگزس، تغییش دس ضیَُ

ثشای اداسُ کشدى سبصهبى ّب الگَ ّبی هتعذدی ٍجاَد داسدیکای   .  [2] ضشایظ هتحَل ٍ پَیبی اهشٍصی، فبلذ اثشثخطی الصم است

ضاذى ًیاض    داًص سبیجشًتیک هی گَیذ: یک سٍش هوکي است حتی پس اص پزیشفتِ اص ایي الگَ ّب، الگَی سبیجشًتیک هی ثبضذ.

 .[ 3] دستخَش اغالح ٍ تغییش گشدد

 

   روش شناسی
دس اثتذا اص عشیك آهبس تَغیفی ، هطخػابت ًوًَاِ آهابسی ٍ تَصیاع فشاٍاًای آى ّاب اساتخشا  گشدیاذ ٍ سا س دس ساغح آهابس            

ذالل تفبٍت ثایي  هستمل ، تحلیل ٍاسیبًس ٍ آصهَى ح  t تک هتغیشُ ،   t ضشیت ّوجستگی پیشسَى  ، اصهَى  استٌجبعی ثِ ٍسیلِ

 .  سَاالت پژٍّص هَسد آصهَى لشاس گشفت DUNCAN  ٍLSDٍ آصهَى ّبی تعمیجی  هیبًگیي ّب

 

سایبروتیکرَبری ي تصمیم گیری وتایج آزمًن تی تک ومًوٍ ای، يضعیت (  1جديل )  

 حدباال حدپاییه t sig اوحراف معیار میاوگیه N َا شاخص

.45824 3.2296 75 تصمیم گیری  340/4  000/  1242/0  3351/0  

.48701 3.1720 75 رَبری  059/3  003/  0599/0  2841/0  

تػوین ،  تعبهالت،  پیًَذّبی سست ٍ سخت هَلفِ ّبی کٌتشل ،هطبّذُ ضذُ  دس خػَظ   t ( ًطبى هی دّذ 1ًتبیج جذٍل )

 سغح هتَسظ ثَدُ است. هعٌی داس ثَدُ ثٌبثشایي هَلفِ ّبی فَق ثیص اص   p≤/05دس  سلسلِ هشاتت ٍ سّجشی،  گیشی

 

 با مدیریت داوش ي تصمیم گیری ( ضریب َمبستگی بیه رَبری2جديل)

 ضریب َمبستگی
 مدیریت داوش

r p n 

 75 /000 /684 رَبری

 75 /000 /582 تصمیم گیری

 

 

س ثَدُ هعٌی دا   p≤/05تػوین گیشی ثب هذیشیت داًص دس سغح سّجشی ٍ ( ضشیت ّوجستگی ثیي 2ثشاسبس ًتبیج جذٍل)

 ثٌبثشایي ثیي تػوین گیشی ثب هذیشیت داًص ساثغِ هعٌی داس  ٍ هستمیوی ٍجَد داسد .
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 حسب میسان تحصیالتدر کارکىان بر مًلفٍ تصمیم گیری ( مقایسٍ میاوگیه 3جديل )

 میاوگیه N میسان تحصیالت
مقدار 

 مربعات

میاوگیه 

 مربعات
df F P 

دیپلمزیر   3 259/2  651/3  913/0  4 374/5  001/  

194/3 8 دیپلم  

393/3 13 فًق دیپلم  

187/3 35 لیساوس  

388/3 16 فًق لیساوس ي باال  

 

اساتفبدُ گشدیاذ . ًتابیج عجاك      Duncan  ٍLSDثشای ایٌکِ ثذاًین تفبٍت دس ثیي کذام گشٍُ هی ثبضذ اص آصهَى ّابی تعمیجای   

 جذٍل صیش اسائِ هی گشدد :

 )تصمیم گیری برحسب تحصیالت( Duncanآزمًن تعقیبی  وتایج –( 4جديل )

 n مدرک تحصیلی
55/5 مقدارآلفا=      

1 2 

 زیردیپلم

 لیساوس

 دیپلم

 فًق لیساوس ي باال

 فًق دیپلم

 
Sig. 

3 

35 

8 

16 

13 

259/2  

 

 

 

 

 

000/1  

 

187/3  

194/3  

388/3  

393/3  

 

371/  

یي هیبًگیي صیش دی لن ثب دیگش گشٍُ ّب) دی لن ، فَق دی لن، لیسبًس ، فَق ثب تَجِ ثِ ًتبیج آصهَى ّبی تعمیجی هطخع ضذ کِ ، ث

  .لیسبًس ٍ ثبالتش ( تفبٍت هعٌبداسی ٍجَد داسد

 

 نتیجه گیری
سبیجشًتیک دس اداسات  سّجشی ٍ تػوین گیشیثش اسبس ًتبیج ایي پژٍّص هی تَاى ایي گًَِ استٌجبط کشد کِ هیضاى کبسثشد 

اداسات ٍسصش ی فعبلیت ّب  سّجشی ٍ تػوین گیشی دس خػَظتَاى چٌیي ًتیجِ گشفت کِ هی .ست ٍسصش ٍ جَاًبى هغلَة ا

پزیشد. اهب اص آًجب کِ هذیشاى سبصهبى عجك ًمطِ ای هعیي هٌغجك ثش ٍ جَاًبى استبى دس ساستبی الگَی سبیجشًتیک غَست هی

اًذ چٌیي استٌجبط هی ضَد کِ دس غَست تذٍیي الگَیی الگَی سبیجشًتیک ثِ سبصهبًذّی فعبلیت ّبی اداسُ کل هجبدست ًکشدُ 

ثشای هذیشیت اداسات ٍسصش ٍ جَاًبى دس چْبسچَة الگَی سبیجشًتیک هی تَاى اًتظبس داضت کِ هذیشاى ایي سبصهبى ثشای 

دس خػَظ سبیجشًتیک ٍ هذیشیت داًص دس فضبی هَسد ٍغف، آهبدگی داضتِ ثبضٌذ.  سّجشی ٍ تػوین گیشیتَسعِ کبسثشد 
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 LSDهَلفِ تػوین گیشی ثشحست هیضاى تحػیالت تفبٍت هعٌبداسی هطبّذُ ضذ کِ ثش اسبس آصهَى ّبی تعمیجی داًکي ٍ 

 هطخع گشدیذ اختالف ثیي هیبًگیي ًوشات تػوین گیشی دس کبسکٌبى صیشدی لن ثب سبیش گشٍ ّب هعٌبداس ثَدُ است .

 

 مراجع
  اٍل ، تْشاى .  صضی ، اًتطبسات جْبد داًطگبّی، چبح(، هذیشیت ثبصاسیبثی ٍس1385هحشم صادُ ، هْشداد ) .1

 یداًطگبُ علَم پضضک تیشیهذ دس  کیجشًتیسب یالگَ یکبسثست هَلفِ ّب ضاىیه ی(، ثشسس1389) يیًسش ک،یّبضن ث .2

 .یتیگشٍُ علَم تشث ،یٍ سٍاًطٌبس یتیاغفْبى ، داًطکذُ عجَم تشث  اسضذ ، داًطگبُ یًبهِ کبسضٌبس بىیاغفْبى، پب

 ،یدٍلت تیشیاًتطبسات هشکض آهَصش  هذ ،یاغالً ذیّب ، تشجوِ: سض ستنیس ِی(، ًظش1369چشچوي، چبسلض ) ٍست .3
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